
TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou  5.55 Snídaně s Novou 
 8.45 Ulice (3417) 8.45 Ulice (3417)  
  Původní český seriál (2018).   Původní český seriál (2018). 
 9.40 Ordinace v růžové zahradě 2  9.40 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Musíš se s tím smířit  Musíš se s tím smířit
  Nové příběhy oblíbeného českého    Nové příběhy oblíbeného českého  
  seriálu (2018).   seriálu (2018). 
11.00 Co na to Češi  11.00 Co na to Češi  
  seriálu (2018). 
11.00 Co na to Češi  
  seriálu (2018).   seriálu (2018). 
11.00 Co na to Češi  
  seriálu (2018). 

 11.50 Tescoma s chutí 11.50 Tescoma s chutí   11.50 Tescoma s chutí   11.50 Tescoma s chutí
  Pečeme s Ivetou Kořínkovou a Pavlínou    Pečeme s Ivetou Kořínkovou a Pavlínou  
  Bersziovou.   Bersziovou. 
12.00 Polední Televizní noviny 12.00 Polední Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí  Sportovní noviny, Počasí
 12.30 Krok za krokem V (10)   12.30 Krok za krokem V (10)  
  Pátá řada amerického seriálu (1995).    Pátá řada amerického seriálu (1995).  
 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2  12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Potřebuji čas  Potřebuji čas
  Další příběhy oblíbených hrdinů     Další příběhy oblíbených hrdinů   
  populárního seriálu TV Nova (2010).    populárního seriálu TV Nova (2010).  
 14.00 Odložené případy (1)   14.00 Odložené případy (1)  
  Když hradba povolí  Když hradba povolí
  Americký kriminální seriál (2003).   Americký kriminální seriál (2003). 
 15.00 Odložené případy (2)   15.00 Odložené případy (2)  
  Prášek  Prášek
  Americký kriminální seriál (2003).   Americký kriminální seriál (2003). 
 15.55 Námořní vyšetřovací služba VI  15.55 Námořní vyšetřovací služba VI 

 Zastrašování Zastrašování
  Šestá řada amerického krimi seriálu    Šestá řada amerického krimi seriálu  
16.57 Odpolední Počasí 16.57 Odpolední Počasí 
 17.00 Odpolední Televizní noviny  17.00 Odpolední Televizní noviny 
  Sportovní noviny   Sportovní noviny 
 17.25 Co na to Češi 17.25 Co na to Češi
  Sportovní noviny 
 17.25 Co na to Češi
  Sportovní noviny   Sportovní noviny 
 17.25 Co na to Češi
  Sportovní noviny 

  
  Zasoutěžte si společně s dvěma týmy,   Zasoutěžte si společně s dvěma týmy, 
  které mají za úkol co nejlépe odhadnout,   které mají za úkol co nejlépe odhadnout, 
  jak na různé jednoduché otázky z    jak na různé jednoduché otázky z  
  každodenního života odpovědělo sto    každodenního života odpovědělo sto  
  oslovených Čechů  oslovených Čechů
  každodenního života odpovědělo sto  
  oslovených Čechů
  každodenního života odpovědělo sto    každodenního života odpovědělo sto  
  oslovených Čechů
  každodenního života odpovědělo sto  

 18.25 Ulice (3418)   18.25 Ulice (3418)  
  Původní český seriál (2018).   Původní český seriál (2018). 
19.30 Televizní noviny 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí  Sportovní noviny, Počasí
20.20 Výměna manželek X  
  Jak si poradí citlivá Denisa v domácnosti 
  se starším despotickým manželem Mirkem? 
  Dokáže si Lucie s pohodovým náhradním 
  manželem uvědomit co chce od života?  
  Úspěšná reality show, ve které si dvě  
  ženy vymění domácnost na dobu deseti  
  dní, které stráví pod dohledem nového  
  chotě, nových dětí a hlavně televizní  
  kamery! (2018)
 21.40 Robinsonův ostrov II (10)  21.40 Robinsonův ostrov II (10) 
  Zbývá 24 dní. Dnes bude pro výhru v 
  soutěži o odměnu důležitá síla a vytrvalost.   soutěži o odměnu důležitá síla a vytrvalost. 
  Boj o titul nového českého Robinsona    Boj o titul nového českého Robinsona  
  a výhru dva a půl miliónu korun    a výhru dva a půl miliónu korun  
  pokračuje! Moderuje Ondřej Novotný  pokračuje! Moderuje Ondřej Novotný
22.40 Námořní vyšetřovací 22.40 Námořní vyšetřovací 
  služba: New Orleans III  služba: New Orleans III  
  Loupež  Loupež
  Třetí řada amerického kriminálního    Třetí řada amerického kriminálního  
  seriálu (2016).   seriálu (2016). 
 23.35 Beze stopy (15)   23.35 Beze stopy (15)  
  Americký krimi seriál (2002).   
 0.30 Odložené případy (1)    0.30 Odložené případy (1)   
  Americký kriminální seriál (2003). 
 1.25 Odložené případy (2)    1.25 Odložené případy (2)   
  Americký kriminální seriál (2003). 
 2.10 Námořní vyšetřovací služba VI  2.10 Námořní vyšetřovací služba VI 
  Šestá řada amerického krimi seriálu    Šestá řada amerického krimi seriálu  
 2.10 Námořní vyšetřovací služba VI 
  Šestá řada amerického krimi seriálu  
 2.10 Námořní vyšetřovací služba VI  2.10 Námořní vyšetřovací služba VI 
  Šestá řada amerického krimi seriálu  
 2.10 Námořní vyšetřovací služba VI 

 2.50 Krok za krokem V (9)   2.50 Krok za krokem V (9)  
  Pátá řada amerického seriálu (1995).    Pátá řada amerického seriálu (1995).  
3.20 Co na to Češi  3.20 Co na to Češi  

  Pátá řada amerického seriálu (1995).  
3.20 Co na to Češi  

  Pátá řada amerického seriálu (1995).    Pátá řada amerického seriálu (1995).  
3.20 Co na to Češi  

  Pátá řada amerického seriálu (1995).  

 4.00 Ordinace v růžové zahradě 2 4.00 Ordinace v růžové zahradě 2

20.20
Výměna  manželek

reality show

NEBE, PEKLO, RÁJ ANEB JAK JSME SI 
MYSLELI, ŽE VÍME, DO ČEHO JEDEME

Není tu jediné závětří, jediný strom, za který bychom se schovali. 
Pomalu se začíná stmívat. „Tak asi budeme spát pod širákem," 
konstatuje suše kámoš. Sotva se smířeně natáhneme na kari-
matky, otevřou se vedle hradu vstupní dveře malé budky. 
Vychází z nich hlídač a poměrně slušnou angličtinou nám vy-
světluje, že tady nocovat nemůžeme. „Ve městě je ubytovna, 
chvíli počkejte tady," říká. Za dvacet minut sem přijíždí dodávka, 
z které vyskakuje majitel zmiňovaného hostelu. „Salám alej-
kum!" zdraví nás nadšeně. Následujeme ho po klikaté vozovce 
bez jediného značení.
„Tak tohle bychom sami fakt nenašli," uznávám v zastrčené ul-
ičce kdesi na okraji Shobaku. Kvalita ubytování není rozhodně 
žádný luxus. Vse je poměrně ušmudlané, zastaralé a pomačkané. 
Taky stojí jen pár drobných. Hostel má příjemného egyptského 
správce jménem Adir. Umí trošku anglicky, a tak zjišťujeme, jak 
se mu u sousedů žije. Egypťané do Jordánská jezdí za prací 
podobně jako Ukrajinci k nám. Je dost skromný, obývá jednu 
malou komůrku vedle našeho pokoje. Peněz má minimum, 
pracuje většinou pouze za bydlení a stravu. Jsme tu jedinými 
zákazníky a podle knihy hostů zjišťuji, že i vůbec první v le-
tošním roce. Adir se nám snaží maximálně věnovat. Pokoj je 

pomocí petrolejového topení částečně vytápěn. Dostáváme 
školení, na jakém principu funguje. Vedle je kuchyňka a přes 
dvůr máme k dispozici záchod i malou koupelnu. Při sprchování 
musím být v kleku, jinak bych se sem nevešel.
„Teče dokonce teplá!" libuji si. Ovšem pouze pro mě! Bohužel 
jsem nechtěně vyčerpal všechny zásoby teplé vody. V noci 
přichází poměrně silný vítr. Slušně nám lomcuje s dveřmi od 
pokoje. Před hradbami bychom dnes v noci asi lítali vzduchem. 
Teď spokojeně usínáme.

NOVODOBÝ DIV SVĚTA
Hrady v Karaku a Shobaku jsou sice velmi zajímavé a mají v sobě 
kus magického, ale ve srovnání se skalním chrámem v Petře nám 
přijdou jako chudí příbuzní. Petra je pro nás obrovským magne-
tem. Kvůli ní se vlastně plahočíme přes hory a doly. Dojíždíme do 
vesnice Wadi Musa a u vstupu zamykáme kola. Bereme si jen batoh 
s nejnutnějšími věcmi. Nejzajímavější část přichází asi po třech 
kilometrech chůze. Procházíme soutězkou „Sík" vedoucí mezi 
skalisky. V některých místech je tak úzká, že je možné při rozpažení 
dotknout se obou stran. Soutězka náhle končí, skály se rozestupují.
„Tý jo!" vykřikujeme úžasem. První moment je ohromující! 

Po loňském výletu do Kazachstánu nám naše drahé manželky daly jasně najevo, že další 
cyklovýprava nesmí probíhat v době letních prázdnin. Tenhle čas patří rodině a především 
dětem. A tak jsme vybrali destinaci, kde jsme si mysleli, že je možné i v zimních měsících 
pohodově cestovat...

pokračování z minulého čísla

pokračování na straně 30
inzerce


