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Lyžařská destinace Madesimo v Lomabardii je jedním ze 

zaručených tipů mezi příznivci adrenalinových zimních 

sportů: pokročili lyžaři a snowboardisti si tady velmi rádi 

testují své schopnosti a často i své hranice. Asi nejriskantnější 

sjezdovka všech severoitalských lyžařských areálů, nechvalně 

proslulá Canalone, překonává výškový rozdíl 1000 metrů 

a její průměrný sklon činí 36 procent. Začíná na vrcholu Pizzo 

Groppera a vede koridorem zpět do lyžařského areálu. Tato 

sjezdovka je považována za jeden z nejkrásnějších sjezdů, 

kam je však vstup povolen pouze skutečně velmi zkušeným 

lyžařům - řada výstražných tabulek upozorňuje, že jízda po 

Canalone může být za nepříznivého počasí nebo zhoršených 

sněhových podmínek životu nebezpečná. Sjezdovky totiž ve 

středisku nejsou sledovány, jezdí se tu na vlastní nebezpečí. 

Ve středisku Madesimo si však na své přijdou i méně zkušení 

lyžaři, terén je tu poměrně proměnlivý a přizpůsobivý 

i začátečníkům nebo rodinám s dětmi. Promyšlený systém vleků 

a lanovek zajišťuje přístupnost všech sjezdovek přímo ze stře-

diska bez nutnosti náročných transferů. Dlouhé čekání na vleky 

je tu neznámým pojmem, jedině snad v neděli, kdy se sem na 

lyžařské víkendy sjíždějí i místní obyvatelé, tu může být tro-

chu rušněji. Podzemní Sky-Expres vede ze střediska 

Campodolcino na vrchol Motta (1720m), odkud jsou přístupné 

sjezdovky na Pizzo Gropper (2948 m) a Val di Lei. Zdejší snow-

park je jedním z nejkrásnějších cvičných terénů pro zkušené 

vyznavače freestylu, ale i pro ty, kdo se chtějí začít učit první 

triky. Další snowpark na sjezdovce Vanoni s U rampou také 

potěší srdce freestylistů. Kdo propadl kouzlu vysokohorského 

lyžování, určitě nepohrdne nabídkou heliskiingu a nechá se 

dopravit na některý z okolních vrcholů a spustí se po jejich 

poměrně obtížných svazích zpět do údolí. Na sjezdovkách se 

ale můžete potkat i s milovníky rychlých  kol: snowtubing je 

zábavou pro celou rodinu. Pokud si svou zimní dovolenou 

rádi spojíte i s jinými aktivitami než s lyžováním a snow-

boardingem, nabízí vám Madesimo výpravy se sněžnicemi 

nebo výlet motorovými saněmi. Nepatříte-li právě mezi po-

hodlné běžkaře, budete spokojeni i s nabídkou běžeckých 

tras; jejich jedinou nevýhodou je špatná dostupnost, často 

budete odkázáni pouze na vlastní auto. Samotné středisko 

Madesimo je malé, ale velmi atraktivní městečko s jed-

noduchými kamennými domky, z nichž vyzařuje přátelská 

a klidná atmosféra, přesto při procházce po malé pěší zóně 

zaznamenáte typický italský flair. Určitě se tu někdy zastavte, 

zajděte na nákup do moderních obchodů nebo  posedět 

v dobrých restauracích, útulných hospůdkách a rušných pu-

bech.

Madesimo

 Zdroj:  VELKÝ SKI ATLAS, 
Nakladatelství Svojtka&Co.

Na výjezdu z průsmyku Madesimo, přímo na hranici me-
zi Švýcarskem a Itálií, je lyžařská oblast Madesimo. 
Uprostřed půvabné krajiny se smrkovými a modřínovými 
lesy najdete více než 50 kilometrů náročných sjezdovek. 
Díky dobrým sněhový podmínkám a poměrně příznivým 
cenám za ubytování a stravu je tento region vy-
hledávaným cílem především mezi mladší generací 
lyžařů a snowboardistů.

5.59 Studio 6
9.00 To je vražda, napsala VII

Tajemství krále parádníka
Americký seriál (1984-1996). 

9.45 Spánek
Povídka z cyklu Bakaláři 1980. 

9.55 Ráno budeme moudřejší
O hledání vzájemného pochopení v 
čase Vánoc (1977). 

11.05 Veselé vánoční (pří)hody 2007
Sváteční posezení s Miroslavem 
Donutilem a jeho hosty (2007). 

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní 

zprávy 
12.30 Poklad

Malá televizní komedie o tom, co 
se stane, když děti nechtějí čekat 
na dárky až do Štědrého dne (1983)

12.45 Dárky
Ohlédnutí za úspěšnými scénkami a 
písničkami roku 1987. 

14.00 Sissi - Osudová léta císařovny
Závěrečná část klasické rakousko-
německé trilogie (1957). 

15.50 Chobotnice z II. patra (2/4)
Neuvěřitelné příhody rodiny z 
pražské Kampy (1987). 

16.50 Zkřížené meče
Šermířská pohádka plná intrik, 
soubojů a lásky (1998).

18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?

Zábavná vědomostní soutěž 
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Zázračný nos

Velká výpravná česko-slovenská 
pohádka o dvou krásných princeznách,
bohatém nápadníkovi a chudém 
zamilovaném mládenci. 

21.55 Tankový prapor
Danny Smiřický a jeho historky z 
vojenské služby za časů pověstného 
generála Čepičky. Filmový přepis 
knihy Josefa Škvoreckého (1991). 

23.14 Výsledky losování Šťastných 10
23.15 Vladimír Menšík nonstop

Legendární herec a komik vypráví, 
hraje a zpívá (2005).

0.10 Banánové rybičky
0.40 Fleret                                      
1.20 Chalupa je hra
1.40 Pod pokličkou
2.05 Dobré ráno
4.35 Sváteční slovo převora 
4.40 Zahrada je hra
5.05 Bydlení je hra                           
5.30 Události v regionech

TV PROGRAM

pohádka
Zázračný nos20.00

STŘEDA 20.12.

5.59 Dobré ráno
8.30 Kouzelná školka
9.00 Dokonalé mrakodrapy: One 

World Trade Center 
Britský dokumentární cyklus

9.55 Občan Havel
Český dokument

12.00 Náš venkov: V Rodinném výčepu
12.30 Putování za muzikou
12.55 Folklorika: Rok na vsi
13.25 Křesťanský magazín
13.50 Interhelpo - Historie jedné iluze

29. března 1925 odvezl zvláštní vlak
ze žilinského nádraží tři stovky lidí do
Pišpeku v sovětském Kyrgyzstánu.

14.50 Kamera na cestách: Krajinou 
Mont Blancu              
Francouzský dokument

15.40 Postřehy odjinud
Finsko očima Petra Voldána

15.50 Slepá důvěra
Příběh zrakově postiženého mladého 
muže, který své okolí překvapil 
extrémními sportovními výkony a 
hlavně pozitivním přístupem k životu

16.20 Nejkrásnější dar
Pohádka pro všechny děti a rodiče 
ve znakovém jazyce tlumočená do 
češtiny

16.55 Zázračná planeta: Nejtroufalejší
zlodějíčci ve zvířecí říši         
Z kolekce BBC Earth

17.45 Příběhy 20. století: Sport, 
vzdor a doping 

18.15 Příběhy 20. století: Na pokraji
katastrofy 

18.45 Večerníček
Zahrádka pod hvězdami  

18.55 Na pomoc životu - rakovina        
děložního čípku  

19.15 Cesta na Vostok
Astrofyzik Stanislav Fischer pracoval 
na sovětské polární stanici od roku 1962.

19.40 Postřehy odjinud
Skotsko očima Petra Voldána

19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Nebožtíci přejí lásce

Jack Lemmon v hlavní roli klasické 
americké komedie (1972). 

22.25 Seabiscuit
Příběh outsidera, který se stal 
dostihovou legendou. 
Americký film (2003).

0.45 Dům z karet II (12/13)
Kevin Spacey v hlavní roli amerického
seriálu ověnčeného Zlatými glóby a 
cenami Emmy (2014). 

1.35 Rommel
Německo-rakousko-francouzský film 

3.35 Návraty k divočině: Tatranský
národný park 

4.00 Na vrcholky hor s V. Čechem 
4.20 Kdo uteče, ten je chlap
4.35 Orlí oko
5.00 Země kadidlové stezky (8/10)
5.25 Chcete mě?                          
5.50 Postřehy odjinud 

pohádka
Nejkrásnější dar 16.20


