
„Ochutnávka“ z již  třetího aktualizovaného 

a doplněného vydání knihy, která získala hlavní cenu 

Czech Travel Press s oceněním Nejlepší publikace  roku 

2009 v kategorii průvodců 

a kartografických děl.

V knize nakladatelství Cykloknihy najdete 

přes tři stovky rozhleden s podrobnými popisy,  

velkou vloženou mapou a přehlednou tabulkou  

s tisíci údaji o rozhlednách. 

inzerce tovce, tentokráte už jen 
mírného stoupání, do-
jedeme přímo k vyhlídce. 
Ke hřbitovu lze také dojet 
z první odbočující cesty vlevo 
od krajní cedule ve směru 
od Křesína. Příkrému stoupání ovšem neunikneme. 
Čtyřsetmetrová cesta je z první poloviny pěkně asfaltová, 
ze druhé už značně rozbitá. Sjízdné pouze na horském 
kole. Suvenýry v hostinci a také u několika stradonických 
chalupářů, jejichž seznam je umístěn právě na zdi hospody.

STRADONKA (Na Valech)
291 m n.m.
Ústecký kraj, okres Louny

Šestimetrová dřevěná vyhlídka z roku 2009. Kruhový 
výhled ze zastřešené plošiny ve výšce necelých tří metrů 
(nádherné panorama Českého středohoří s nejznámějšími 
vrcholy, jako je Milešovka, Lovoš, Sedlo, Hradišťany, 
Košťálov, Hazmburk, Oblík, Raná, ale také město Louny).
Obec Stradonice leží východně od Loun stranou všech 
hlavních cest, na vedlejší silnici spojující obec Peruc 
s Libochovicemi. Žlutě značená cesta k vyhlídce začíná 
u hostince na návsi. A začíná hned zostra. Příkré stoupání 
po hladkém asfaltu vystřídá po 200 metrech úzká 
úvozová kamenitá cesta, která po dalších 200 metrech 
končí u hřbitova. Zde na křižovatce odbočíme doprava 
a vyšlápneme prudký kopec v délce 250 metrů. Poté 
následuje další příkrý 200metrový úsek až na horizont, 
kde velkým obloukem zatočíme doleva a po další dvous-

MOTTO: Rozhledna je dáma, při jejímž dobývání se chvějeme vzrušením 
z očekávaného, abychom se posléze třásli vyčerpáním z právě objeveného!

www.cykloknihy.cz

6.10 Nexo Knights I (8)          
Americký animovaný seriál (2015) 

6.40 Ferda Mravenec (8)          
Německý animovaný seriál (1984)

7.25 M*A*S*H (240)          
Americký válečný seriál (1972-1982)

8.15 M*A*S*H (241)          
Americký válečný seriál (1972-1982)

8.55 M*A*S*H (242)          
Americký válečný seriál (1972-1982)

9.25 Jake a tlusťoch III (2)          
Dáma v červeném
Slavný americký krimiseriál (1987-92)

10.25 Rosamunde Pilcher: Mraky nad 
mořem          
John se vrací do svého rodiště, kde 
chce vybudovat hotel a přístav. Potkává
svou dávnou lásku, ale nemají na růžích
ustláno. Dokážou překonat, že se Jenny
jako mořská bioložka staví proti jeho
projektu? 
Německý romantický příběh (2007).

12.20 Polední zprávy         
12.30 Jake a tlusťoch III (3)          

Jako pes a kočka
Slavný americký krimiseriál (1987-92)

13.30 Policie Hamburk IX (18)          
Svoboda
Německý kriminální seriál (2015). 

14.30 Návrat komisaře Rexe X (2)
Mrtvá mezi delfíny
Rakousko-italský kriminální seriál

15.30 Návrat komisaře Rexe X (3)
Škola strachu
Rakousko-italský kriminální seriál 

16.35 Odpolední zprávy      
16.50 Policie v akci         

Reální policisté, případy ukazující 
skutečný život a volání o pomoc

17.50 Prostřeno!          
Pět soutěžících, pět večeří, menu 
tradiční i exotická! 

18.55 Zprávy FTV Prima        
19.25 Krimi zprávy         
19.40 Divošky       
19.55 TOP STAR      
20.15 Sněženky a machři          

Studenti gymnázia vyrážejí do hor 
na lyžařský výcvik. Kurz je sice 
povinný, žáci si ho však chtějí co 
nejvíce zpříjemnit...
Český film (1982). 

22.10 Show Jana Krause          
Jan Kraus, jak ho znáte, v úspěšné show!

23.15 Berlínská mise (5)        
Americký špionážní seriál (2016).

0.20 Policie v akci          
1.20 Návrat komisaře Rexe X (2)
2.20 Návrat komisaře Rexe X (3)
3.20 Rosamunde Pilcher: Mraky nad 

mořem
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STŘEDA 20.12.

6.35 Brainiac: Šílená věda III (1)         
Britský seriál (2003-2008) 

7.50 Hvězdná brána III (18)          
Americký seriál (1999). 

9.05 Top Gear IV          
Britský magazín (2004). 

10.15 Brainiac: Šílená věda III (2)         
Britský seriál (2003-2008) 

11.20 Top Gear speciál: James May a 
lidové autíčko II (1)     
Kultovní britský magazín (2016)

12.25 Futurama III (11)          
Americký kultovní animovaný seriál

12.55 Simpsonovi XXIII (21,22)          
13.55 Simpsonovi XXIV (1,2)          

Americký kultovní animovaný seriál 
14.55 Teorie velkého třesku V (12)       

Americký sitcom (2011). 
15.25 Teorie velkého třesku V (13)       

Americký sitcom (2011). 
15.50 Futurama III (12)          

Americký kultovní animovaný seriál 
16.15 Hvězdná brána III (19)          

Americký seriál (1999). 
17.10 Top Gear IV          

Britský magazín (2004). 
18.20 Simpsonovi XXIV (3,4,5,6)         

Americký kultovní animovaný seriál
20.15 Námořní vyšetřovací 

služba L. A. VIII (7)   
Americký krimiseriál (2016). 

21.25 Teorie velkého třesku V (14)       
Americký sitcom (2011). 

21.50 Teorie velkého třesku V (15)       
Americký sitcom (2011). 

22.20 Partička          
23.05 Agresivní virus I (9)    
0.10 Partička          
0.50 Alias III (9)     
1.50 Agresivní virus I (9)    
2.45 Applikace      
3.15 Alias III (9)    
4.00 Applikace

6.15 Amerika hledá topmodelku IX (3)   
Americká reality show (2007) 

7.25 Letiště (22)          
Původní český seriál televize Prima. 

8.55 Prostřeno!     
Pět soutěžících, pět večeří, menu
tradiční, exotická i experimentální! 

10.05 Prostřeno!  
Pět soutěžících, pět večeří, menu
tradiční, exotická i experimentální!

11.15 Castle na zabití VI (8)          
Americký kriminální seriál (2013). 

12.10 Chůva k pohledání III (6)          
Americký komediální seriál (1995).

12.50 Closer I (1)     
Americký kriminální seriál (2006).

13.55 Julie Lescautová VII (4) 
Francouzský kriminální seriál (2008).

15.55 Castle na zabití VI (9)          
Americký kriminální seriál (2013). 

16.50 Closer I (2)   
Americký kriminální seriál (2006).

17.40 Castle na zabití VIII (17)          
Americký kriminální seriál (2016).

18.40 Amerika hledá topmodelku IX (4)   
Americká reality show (2007) 

19.45 Chůva k pohledání III (7)          
Americký komediální seriál (1995).

20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté IV 
Americký krimiseriál (2015). 

21.05 Sběratelé kostí VIII (3) 
Další řada oblíbeného amerického 
kriminálního seriálu (2012).

22.00 TOP STAR magazín   
23.05 Sběratelé kostí VIII (3)  
0.00 Julie Lescautová VII (4)          
2.05 Letiště (22)          
3.05 Jsem do tebe blázen III (21)  
3.30 Rizzoli & Isles: Vraždy 

na pitevně VII (7)              
4.10 Jsem do tebe blázen III (21)


