
TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou 
 8.55 Ulice (3533)  
  Původní český seriál (2018). 
 9.45 Výměna manželek X  
10.55 Co na to Češi  
 11.45 Tescoma s chutí  
  Dobrá kuchyně s Radkem Šubrtem a 
  VIP hosty. 
 12.00 Polední Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 

12.30 Krok za krokem III (8)  
  Třetí řada amerického seriálu (1993).  
 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Santa za komínem
  Napětí, romantika a humor v 
  oblíbeném seriálu TV Nova (2011). 
 14.05 Dr. House (21)  
  Tři příběhy
  Americký seriál (2004). 
 15.05 Dr. House (22)  
  Líbánky
  Závěr první řady amerického seriálu  
 15.55 Kriminálka Las Vegas VI (1) 
  Těla v pohybu
  Šestá řada amerického seriálu (2005).  
 16.57 Odpolední Počasí 
 17.00 Odpolední Televizní noviny 
  Sportovní noviny
 17.25 Co na to Češi  
  Zasoutěžte si společně s dvěma týmy, 
  které mají za úkol co nejlépe odhadnout, 
  jak na různé jednoduché otázky z 
  každodenního života odpovědělo sto 
  oslovených Čechů (2018).
 18.25 Ulice (3534)  
  Původní český seriál (2018). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Ordinace v růžové zahradě 2  
  Už mi nelži
 21.35 Život ve hvězdách 
22.10 8 mm 
  Soukromý detektiv Nicolas Cage pátrá 
  po tajemství děsivé porno nahrávky. 
  Stopy ho zavedou až do místního 
  podsvětí a situace se nečekaně vyhrotí... 
  Americko-německý thriller (1999). 
 0.40 Dr. House (21)
  Americký seriál  (2004). 
 1.35 Dr. House (22)  
  Závěr první řady amerického seriálu  
 2.35 Krok za krokem III (6)  
  Třetí řada amerického seriálu (1993).  
 3.15 Co na to Češi  
 3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Napětí, romantika a humor v 
  oblíbeném seriálu TV Nova (2011). 

22.10
8 mm

thriller
RTYNĚ
420 m n.m.
Královéhradecký kraj, okres Trutnov

Osmimetrová trámová rozhledna z roku 2002. 

Dokonalému výhledu ze zastřešené plošiny ve výšce 

5 metrů brání jihozápadním směrem vysoký zalesněný 

kopec (Krkonoše, Jestřebí hory, Rtyně).

Přestože se tato malá stavba nachází pod kopcem, je z ní 

úchvatný pohled na východní Krkonoše s vévodící 

Sněžkou a Studniční a Černou horou. Je postavena pří-

mo u hlavní silnice Trutnov - Náchod vlevo u benzinové 

pumpy. K jejímu dosažení je nutné vystoupat prudký 

kopec ze Rtyně, nebo naopak sjet příkrý kopec 

z Červeného Kostelce. Sjízdné na silničním kole. 

Občerstvení a suvenýry u benzinové pumpy.

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

www.cykloknihy.cz

„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


