
TV PROGRAM

 6.05 Lišákoviny  6.05 Lišákoviny 
  Indický animovaný seriál (2015).   Indický animovaný seriál (2015). 
 6.15 Oggy a Škodíci VI (19)  6.15 Oggy a Škodíci VI (19) 
  Indický animovaný seriál (2015). 
 6.15 Oggy a Škodíci VI (19) 
  Indický animovaný seriál (2015).   Indický animovaný seriál (2015). 
 6.15 Oggy a Škodíci VI (19) 
  Indický animovaný seriál (2015). 

  Francouzko - kanadský animovaný seriál    Francouzko - kanadský animovaný seriál  
 6.25 Kačeří příběhy (85, 86)   6.25 Kačeří příběhy (85, 86)  
  Americký animovaný seriál  (1989)  Americký animovaný seriál  (1989)
 7.15 Lví hlídka (16)  7.15 Lví hlídka (16) 
  Americký animovaný seriál (2016).  Americký animovaný seriál (2016).
 7.35 Honzíček a Grétička  7.35 Honzíček a Grétička 
  Německá pohádka (2012).   Německá pohádka (2012). 
 8.45 SuperStar  8.45 SuperStar 
  Na Matěje Rupperta, Katarínu  Na Matěje Rupperta, Katarínu
  Knechtovou, Bena Cristovaa a Pavola    Knechtovou, Bena Cristovaa a Pavola  
  Haberu čekají další desítky talentovaných   Haberu čekají další desítky talentovaných 
  i nezdravě sebevědomých soutěžících.    i nezdravě sebevědomých soutěžících.  
 10.35 Koření  10.35 Koření 
 11.35 Volejte Novu  11.35 Volejte Novu 
 12.10 Rady ptáka Loskutáka   12.10 Rady ptáka Loskutáka  
  Pořad plný rad, inspirace a nápadů pro    Pořad plný rad, inspirace a nápadů pro  
  zahrádkáře, kutily i chovatele.   zahrádkáře, kutily i chovatele. 
 13.10 Tipy ptáka Loskutáka   13.10 Tipy ptáka Loskutáka  
 13.25 Víkend  13.25 Víkend 
  Příběhy štěstí, proher a objevů  Příběhy štěstí, proher a objevů
 14.30 Dům u jezera  14.30 Dům u jezera 
  Osamělá doktorka Sandra Bullock se  Osamělá doktorka Sandra Bullock se
  přistěhuje do neobvyklého domu  přistěhuje do neobvyklého domu
  stojícího na břehu jezera. Nedlouho poté   stojícího na břehu jezera. Nedlouho poté 
  si začne dopisovat s unaveným a   si začne dopisovat s unaveným a 
  deprimovaným architektem Keanu   deprimovaným architektem Keanu 
  Reevesem a láska na sebe nedá dlouho   Reevesem a láska na sebe nedá dlouho 
  čekat. Když se chtějí konečně setkat,   čekat. Když se chtějí konečně setkat, 
  zjistí fascinující věc. Nejenže žijí ve   zjistí fascinující věc. Nejenže žijí ve 
  stejném domě, ale vzdálenost, která   stejném domě, ale vzdálenost, která 
  je dělí se nepočítá na metry, ale na   je dělí se nepočítá na metry, ale na 
  roky... Americký fi lm (2006).   roky... Americký fi lm (2006). 
 16.30 Letopisy Narnie: Princ Kaspian  16.30 Letopisy Narnie: Princ Kaspian 

 Peter, Zuzana, Edmund a Lucie jsou  Peter, Zuzana, Edmund a Lucie jsou 
  povolaní z válkou sužované Anglie, aby   povolaní z válkou sužované Anglie, aby 
  pomohli vrátit svobodu mírumilovným   pomohli vrátit svobodu mírumilovným 
  obyvatelům bájné Narnie a nastolit na   obyvatelům bájné Narnie a nastolit na 
  trůn legitimního dědice trůnu, mladého   trůn legitimního dědice trůnu, mladého 
  prince Kaspiana. Země se totiž od doby,   prince Kaspiana. Země se totiž od doby, 
  kdy ji děti opustily, radikálně změnila.   kdy ji děti opustily, radikálně změnila. 
  Vládne tam zlý král Miraz, před jehož   Vládne tam zlý král Miraz, před jehož 
  zlobou se ukrývají bájná narnijská   zlobou se ukrývají bájná narnijská 
  stvoření i mluvící zvířata. Mladé hrdiny   stvoření i mluvící zvířata. Mladé hrdiny 
  čeká dlouhá a nelítostná bitva, ve které   čeká dlouhá a nelítostná bitva, ve které 
  musí osvědčit nejen odvahu, ale i   musí osvědčit nejen odvahu, ale i 
  soudržnost... Americký fantasy fi lm (2008)    soudržnost... Americký fantasy fi lm (2008)  
19.30 Televizní noviny 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 SuperStar 20.20 SuperStar
  Nadějné talentované zpěváky a zpěvačky   Nadějné talentované zpěváky a zpěvačky 
  posuzuje hvězdná porota ve složení.   posuzuje hvězdná porota ve složení. 
  Matěj Ruppert, Katarína Knechtová, Ben    Matěj Ruppert, Katarína Knechtová, Ben  
  Cristovao a Pavol Habera.  Cristovao a Pavol Habera.
 22.10 Captain America: První Avenger 
  Když začne lidstvo ohrožovat strašlivá 
  síla, pouští se světový supervoják Chris 
  Evans do boje se zločinnou organizací 
  Hydra vedenou padouchem Hugo 
  Weavingem. Přinese mu tato mise 
  nesmrtelnost nebo smrt? 
  Americký akční fi lm (2011). 
 0.30 Rudá Sonja  0.30 Rudá Sonja 
  Brigitte Nielsen se vydává po stopách   Brigitte Nielsen se vydává po stopách 
  kruté královny, která chce pomocí   kruté královny, která chce pomocí 
  talismanu ovládnout svět. Statečný   talismanu ovládnout svět. Statečný 
  bojovník Arnold Schwarzenegger ji   bojovník Arnold Schwarzenegger ji 
  následuje, aby ji ochraňoval...   následuje, aby ji ochraňoval... 
  Americký fantasy fi lm (1985).   Americký fantasy fi lm (1985). 
2.05 Volejte Novu 2.05 Volejte Novu 

 2.35 Krok za krokem V (11, 12)   2.35 Krok za krokem V (11, 12)  
 3.20 Co na to Češi   3.20 Co na to Češi  
 2.35 Krok za krokem V (11, 12)  
 3.20 Co na to Češi  
 2.35 Krok za krokem V (11, 12)   2.35 Krok za krokem V (11, 12)  
 3.20 Co na to Češi  
 2.35 Krok za krokem V (11, 12)  

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

22.10
Captain America

akční fi lm

Chrám je těsně před námi, majestátně vytesaný do pískovce. 
Okamžitě si vybavujeme známý film o Indiánu Jonesovi, který 
toto skalní město proslavil. 
Pomalu pokračujeme v prohlídce. Je až neskutečné, jak nás 
chůze vyčerpává. Po třech hodinách jsme oba grogy. Vybavuji si 
známé rčení, že největším nepřítelem cyklistů je dlouhotrvající 
loudavá chůze. Na kole se totiž aktivují i jiné svaly než při chůzi, 
které nyní nemáme vůbec trénované. U římského amfiteátru 
zavelím k odpočinku. „Ale mě už to stačilo!" zahlásí David. Jsem 
na tom stejně, proto se nebráním návratu ke kolům. 

MOJE KRIZE
Místní nám několikrát tvrdili, že odtud je to k moři už jenom 
dolů. Rádi jsme jim uvěřili, ale skutečnost je bohužel jiná.

„Kurva, kurva, kurva!" opakovaně nadáváme, když znovu šlapeme 
do nekonečného strmého kopce. Za první týden jsme nastoupali 8 
z celkových 10 výškových kilometrů! Pár desítek kiláků za bájnou 
Petrou dosahujeme dalšího výškového rekordu 1 715 metrů. 
Ve Wadi Musa jsme si dali k pozdnímu obědu kebab. Teď uběhly 
skoro dvě hodiny a stále mi leží v žaludku. Nějak mi asi tradiční 
místní menu nesedlo. Chvílemi mám návaly a je mi na zvracení. 
Dopřávám si nutnou pauzu. Vyvrhnout obsah žaludku se mi 
ovšem nedaří. Šlapeme pomalu dál menší náhorní plošinou. 
„Pojedeme k prvnímu obydlí a tam poprosíme o přespání," 
rozhoduju. Netušíme ještě, že první světlo civilizace uvidíme až po 
dalších třech hodinách ujetých za naprostné tmy. U prvního svítícího 
domku zastavujeme. Je to krámek se suvenýry! V téhle pustině? 
Naštěstí nám domorodci vycházejí bez problémů vstříc a my uléháme 
na podlahu prázdné místnosti ve vedlejším hliněném stavení. Je mi 
pořád blbě, a tak si zkouším dát aspoň trochu teplého čaje. Motám se 
do spacáku, ale spát mi nejde. Srdce bije jako na poplach. Až někdy 
kolem půlnoci mi klesá tepová frekvence na normální hodnotu. 

ZA DŘINU KONEČNĚ RÁJ!
Já už se cítím mnohem lip. Dávám si i lehkou snídani 
s dostatečným množstvím teplého „Black tea". Dnes už stačí 
šlápnout přesně dvacetkrát do pedálů a nastává dlouho 
očekávaná chvíle. Cedule nás upozorňuje, že zde právě končí 
„Kings Highway" a napojujeme se na „Desert Highway". Ta je 
dokonce dvouproudová a hned za křižovatkou se to láme.
„Hurá, jedeme konečně dolů!" hulákáme vítězoslavně oba. 
Projíždíme vysušenou oblastí, kde kamení vystřídal písek. 
Máme před sebou poušť Wadi Rum, nečekaně příjemné 
překvapení. Do království písku se na kolech nejezdí, a tak vy-
užíváme služeb podnikavého beduína. „Kluci, cena 35 JD za 
odvoz je jen pro vás. Těm dalším cizincům, kteří s vámi pojedou, 
to neříkejte. Oni platili trochu víc," oznamuje nám na rovinu 
sympatický malý podnikatel Saleh. V ceně jsou zahrnuty i další 
doplňkové služby, jako je úschovna kol u něj na dvorku nebo 
zastávka u oázy. Do nitra přírodní rezervace jedeme jeho terén-
ním autem.

inzerce

pokračování ze strany 12

Akce trvala celkem 18 dní.
V sedlech kola za 13 dní ujeto 1 200 kilometrů
Nejkratší etapa měřila 10 km a nejdelší rekordní 222 km.
Nejnižší bod byl 408 metrů pod hladinou světového oceánu 
(u Mrtvého moře), nejvyšší 1 715 m n. m. (kousek za Petrou). Měli jsme 
9x defekt, z toho 1x jsem amputoval ventilek přímo za jízdy. David 
provrtal otvor z ráfku pro úzký závodní typ ventilku na široký automo-
bilový. 1x přetržený řetěz. Měl jsem 2 větší pády bez vážnějších 
následků. David spolykal za tři dny při bolestech kolen na „Královské 
cestě" celou krabičku ibuprofenů. Akce byla pro nás zatím po fyzické 
stránce jednoznačně nejnáročnější. Já shodil 6, David dokonce 8 kilo.
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