
TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou 
 9.15 Ulice (3511)  
  Původní český seriál (2018). 
 10.05 Specialisté (48)  
  Tajemství nevěsty
  Nový český kriminální seriál (2018).  
 11.00 Co na to Češi  
11.50 Tescoma s chutí 
  Dobrá kuchyně a exkluzivní recepty 
  známých šéfkuchařů. 
 12.00 Polední Televizní noviny  
  Sportovní noviny, Počasí
 12.30 Krok za krokem II (11)  
  Americký seriál (1992). 
 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Napětí, romantika a humor v 
  oblíbeném seriálu TV Nova (2011).  
 

14.05 Můj přítel Monk VII (11) 
  Sedmá řada amerického detektivního  
  seriálu (2008). 
 15.00 Můj přítel Monk VII (12) 
  Sedmá řada amerického detektivního  
  seriálu (2008). 
 15.55 Kriminálka Las Vegas V 
  Pátá řada amerického seriálu (2004).  
 16.57 Odpolední Počasí 
 17.00 Odpolední Televizní noviny 
  Sportovní noviny
 17.25 Co na to Češi  
18.25 Ulice (3512)  
  Původní český seriál (2018). R
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Ordinace v růžové zahradě 2
  Doktor Čuně
  Nedorozumění mezi Švarcem a Heluš 
  skončí skandálem. Běla v hádce řekne 
  Tereze, že ví o smrti pacientky Pokorné.  
  Nové příběhy oblíbeného českého  
  seriálu (2018). 
 21.40 Víkend 
  Příběhy štěstí, proher a objevů
 22.40 Training Day (1) 
  Americký kriminální seriál (2017). 
 23.35 Beze stopy IV (23) 
  Americký krimi seriál (2005). 
 0.30 Můj přítel Monk VII (11) 
  Sedmá řada amerického detektivního  
  seriálu (2008). 
 1.20 Můj přítel Monk VII (12) 
  Sedmá řada amerického detektivního 
  seriálu (2008). 
 2.00 Kriminálka Las Vegas V 
 2.40 Krok za krokem II (10)  
 3.15 Co na to Češi  
 3.55 Ordinace v růžové zahradě 2
  Napětí, romantika a humor v 
  oblíbeném seriálu TV Nova (2011). 

20.20
Ordinace v růžové zahradě 2

seriálJurkovičova rozhledna
480 m n.m.
Zlínský kraj, okres Vsetín

Stylová 31 metrů vysoká dřevěná (dub, jedle, smrk) roz-
hledna z roku 2012, postavená podle nákresů sloven-
ského architekta Dušana Jurkoviče z roku 1896 (známý 
především svými lidově-secesními stavbami v Luha-
čovicích nebo na Pustevnách).
Kruhový výhled ze zastřešeného ochozu ve výšce 
19 metrů (Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Valašské 
Meziříčí, Radhošť). Výchozím místem ke zdolání rozhled-
ny je poslední parkoviště u areálu známého skanzenu 
lidové architektury v Rožnově. Kolem hradby areálu ve-
de k parkovišti turistická značka, která zhruba v půlce 
parkoviště zatočí přes mlýnský náhon doprava a za-
kousne se hned do stometrového strmého svahu. Tato 
pěšina je velmi obtížně sjízdná, ale pak už následuje 
ostrá levotočivá serpentina a sklon cesty se narovná 
a zmírní na prudký. K další pravotočivé serpentině je to 
téměř půl kilometrů. Kolem zatáčky je nepříjemný příkrý 
200metrový úsek, ale poté následuje jen mírné 200met-
rové stoupání až k rozhledně. Na vrchol také vede 
z opačné strany poměrně široká kamenitá vozová cesta, 
která ovšem příkrým sjezdem končí u zamčených vrat 
do areálu skanzenu a kolem hradby pak pokračuje velmi 
úzkou a těžko schůdnou pěšinou k první serpentině nad 
parkovištěm. Tato cesta je však na kole absolutně ne-
sjízdná a radím všem, aby ji vůbec nezkoušeli! Sjízdné 
pouze na horském kole. Suvenýry a možnost malého 
občerstvení v pokladně rozhledny.

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


