
TV PROGRAM

 5.59 Studio 6
 9.00 To je vražda, napsala VII
  Velká Twainova loupež
  Americký seriál (1984-1996). 
 9.45 Neobyčejné životy
  Marta Vančurová - 70 let
 10.40 My všichni školou 
  povinní (3/13)
  Výbuch
 11.45 Černé ovce
  Reportáže, testy, rady 
 12.00 Zprávy ve 12
 12.20 Předpověď počasí, 
  sportovní zprávy
 12.30 Sama doma 
  Být doma neznamená hloupnout. 
  Radosti a strasti na rodičovské dovolené 
 

14.00 Abeceda A plus Z
  Z. Adamovská, J. Abrhám a P. Zedníček 
  uvádějí populární zábavný pořad (1985).  
 15.00 Záchranáři (3/6)
  V seriálu z prostředí Vysokých Tater 
  se proplétají životní osudy členů horské 
  služby s dramatickými okamžiky jejich 
  náročné práce (2002). 
 15.55 To je vražda, napsala VII
  Americký seriál (1984-1996). 
 16.40 Cestománie
  Botswana - Placatá Afrika
 17.15 AZ-kvíz
 17.40 Černé ovce
 18.00 Události v regionech
 18.25 Kde domov můj?
 18.55 Události za okamžik a   
  počasí
 19.00 Události
 19.50 Branky, body, vteřiny 
 20.00 Doktor Martin
  Beskydské šelmy
 20.55 Já, Mattoni
  Původní historický seriál o Heinrichu 
  von Mattonim, zakladateli nejslavnější 
  evropské značky minerálních vod (2016).  
 21.55 Most IV (1/8)
  Poslední řada slavného dánsko-švédského 
  kriminálního dramatu (2018). 
 22.55 Taggart
  Epizoda z britského kriminálního cyklu  
 23.45 Mravenci nesou smrt
  Nebezpečný boj s pašeráky a překupníky 
  drog v českém kriminálním fi lmu (1985). 
 1.10 Kuks, krajina jako park
 1.25 Zajímavosti z regionů
 1.55 AZ-kvíz
 2.20 Dobré ráno
 4.50 Schůzka naslepo
 5.00 Bydlet jako... v lázních
 5.30 Události v regionech

20.00
Doktor Martin

seriál

postupně do příkrého kopce až k hradní bráně. 

Celý masiv hradu se tím po čtyřech stech metrech 

od severozápadu objede.

K záchytnému parkovišti sjízdné na silničním kole, 

k hradu pak už pouze na horském kole. Občerstve-

ní a suvenýry v pokladně hradu a v restauraci 

v podhradí.

TROSKY (věž Baba)
488 m n.m.
Liberecký kraj, okres Semily

Sedmačtyřicetimetrová kamenná věž hradu z kon-

ce 14. století, která byla v roce 2000 upravena na 

rozhlednu.

Nádherný kruhový výhled z vyhlídkového ochozu 

Baby (Krkonoše, Lužické hory, Ještěd, Milešovka, 

Tábor, Ralsko, Bezděz, Říp, žižkovský vysílač v Praze). 

Tato velice známá zřícenina hradu se nachází vlevo 

od hlavní silnice z Jičína do Turnova. V obci Újezd 

pod Troskami se odbočí doleva do Troskovic. 

Na konci vesnice pak doprava do Jiviny a vzápětí 

opět doprava do kopce pod hrad. Zde je parkoviště 

pro automobily. Dál se pak pokračuje po červeně 

značené šotolinové cestě nejprve do prudkého, 

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


