
TV PROGRAM

 6.20 Powerpuff Girls (25)          
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.40 My Little Pony V (9)          
  Americko-kanadský animovaný seriál  
 7.05 Jetelín (54)          
  Další příběh z cyklu bláznivých 
  mikrokomedií o sousedech ze vsi Jetelín.  
 7.55 M*A*S*H (105)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.50 M*A*S*H (106)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 9.20 Policie v akci          
 10.20 Jana a dobrodruh: Návrat  
  do Afriky          
  Německý romantický fi lm (2015). 
 12.10 Polední zprávy          
 

12.25 Jake a tlusťoch I (2)          
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Poslední polda V (2)          
  Německý kriminální seriál (2014).
 14.30 Komisař Rex IV (18)          
  Německý kriminální seriál (1998). Hrají
 15.30 Komisař Rex V (1)         
  Německý kriminální seriál (1999). 
 16.35 Odpolední zprávy          
 16.50 Policie v akci          
 17.50 Prostřeno!          
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická! 
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY          
 19.40 Divošky          
 19.55 TOP STAR          
 20.15 Krejzovi (4)          
        Svatba
        Sabina se chopila příležitosti dělat 
  Dance ze života peklo a organizuje jí 
  velkou opulentní svatbu. Danka je 
  zoufalá, a babička šťastná. Ondra si 
  stále nenašel práci. Bára mu domluví 
  pohovor na stavebním úřadu. Tam ale  
  Ondra rozhodně pracovat nechce. K 
  Petrovi do ordinace přijde paní se 
  sklípkanem, kterého hlídá vnukovi.
        Vnouček ale babičce zapomněl říct, že 
  sklípkani jsou jedovatí. Čumpelík se 
  snaží aktivně zapojit do svatby, a 
  Krejza mu to marně vymlouvá. Sabina 
  totiž Čumpelíka ofi ciálně najala. 
  Další díl nového komediálního seriálu.  
 21.35 Polda II (3)         
        Lovci pokladů
 22.55 TOP STAR magazín          
 23.50 Policie v akci          
 0.50 3 + 1 z Jetelína (55)          
 1.05 Komisař Rex IV (18)        
 2.05 Komisař Rex V (1)        
 3.10 Poslední polda V (2)          
 4.05 Prostřeno!  

20.15
Krejzovi

komediální seriál

po 500 metrech dojedeme téměř po rovině až 

k rozhledně. Sjízdné na silničním kole.

Suvenýry na OÚ v Bernarticích a v hostinci 

Na Rynku na náměstí.

KUPA (Jestřebice)
503 m n.m.
Jihočeský kraj, okres Písek

Třináctimetrová dřevěná rozhledna z roku 2009. 

Kruhový výhled ze zastřešené plošiny ve výšce 

10 metrů (nevýrazná krajina středního Povltaví, již-

ním směrem se ale nedají přehlédnout mohutné 

chladicí věže JE Temelín, za dobré viditelnosti pak 

v dálce vystupuje pás Šumavy s dominantním 

Boubínem a také Kleť). Obec Jestřebice se nachází 

dva kilometry severně od střediskové obce 

Bernartice, která leží na velmi frekventované silnici 

Písek-Tábor. Samotná rozhledna je postavena na 

kraji obce ve směru na Zběšičky. U posledních 

domků obce odbočíme doleva a nejprve po úzké 

asfaltce a pak po písčitošotolinové cestě mezi poli 

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


