
TV PROGRAM

 6.30 Ben 10 (22)    
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.45 Transformers: Roboti v   
  utajení (22)      
  Americký animovaný seriál (2014) 
 7.30 M*A*S*H (232)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.15 M*A*S*H (233) 
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.55 M*A*S*H (234)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 9.25 Policie v akci    
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 10.25 Rosamunde Pilcher: Mlha  
  nad zámkem Kilrush    
  Německý romantický příběh (2007).
        Hrají L.-J. Körnerová, H. Duryn, R.
 

12.15 Polední zprávy    
 12.30 Jake a tlusťoch III (9)          
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).
 13.30 Doktor z hor: Nové 
  příběhy X (5)  
  Další řada německého seriálu (2016).
 14.30 Návrat komisaře Rexe XI (3)  
  Italský kriminální seriál (2011). 
 15.30 Návrat komisaře Rexe XI (4)  
  Italský kriminální seriál (2011). 
 16.35 Odpolední zprávy   
 16.50 Policie v akci    
 17.50 Prostřeno!       
 18.55 Zprávy FTV Prima    
 19.25 Krimi zprávy    
 19.40 Divošky    
 19.55 TOP STAR    
 20.15 Vraždy na přelomu století  
        Pravda o Konstancii
        Antikvář Mrozowski byl zastřelen ve  
  svém obchodě dámskou pistolí. Pod 
  jeho židlí byla nalezena dámská náušnice, 
  která patří Konstancii. Jan je v patách 
  ruskému agentu Ivanovovi, a zároveň 
  chystají s Konstancií svatbu... Závěr  
  polského kriminálního seriálu (2017).  
 21.15 Jack Ryan: V utajení    
        Americký špionážní fi lm (2013). 
 23.20 Policie v akci    
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 0.20 Návrat komisaře Rexe XI (3)  
 1.20 Návrat komisaře Rexe XI (4)  
  Italský kriminální seriál (2011). 
 2.20 Prostřeno!            
 3.20 Doktor z hor: Nové 
  příběhy X (5)  
  Další řada německého seriálu (2016). 

21.15
Jack Ryan

špionážní fi lm

KOPCOVITÝ OKRUH PO BALKÁNĚ

JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Na konci prázdnin mi volá David a ptá se, zda mám čas. „No, jak 
to myslíš?” reaguji. „Dominátor má zájem jet s námi na kola 
a nejlépe ještě letos!” Trochu mě tím šokuje. Davida s Dominikem 
spojují určité pracovní aktivity a znají se už řadu let. „No, urvat 
bych se snad ještě mohl na konci září,” odpovídám s diářem 
v ruce. „Později to už nepůjde, protože mi ve škole začíná se-
mestr a pak budeme rodit,” shrnuji jasnou představu o termínu. 
„Dobře, takže příští týden se sejdeme a domluvíme podrobnosti,” 
shrnuje David. „No počkej!” snažím se ho zabrzdit, „ještě se musím 
zeptat ženy!” namítám. „Dominik se neodmítá. Danča to pochopí,” 
uzavírá nekompromisně hovor kámoš. 
S Davidem a Dominikem se scházíme v restauraci necelé dva 
týdny před odletem. Brašny na kolo nejsou nafukovací. Dominik 
je v tomto oboru úplný začátečník. Píšu mu seznam věcí po-
dobně jako dítěti jedoucímu prvně na tábor.
„Co se týče trasy, tak jsem připravil tři varianty. Krátkou, střední 
a nejdelší. Mezi první a poslední je rozdíl 300 kilometrů,” seznamu-
ji parťáky s různými možnostmi trasy.„A kolik měří ta nejdelší?” ptá 
se Dominik. „Asi 800 kilometrů,” odpovídám dle svých výpočtů. 
Jo, to dáme,” horlivě odvětí slavný brankář. 
Je znát, že je pořádně natěšený. Oči mu září nadšením. Do hlav-
ního makedonského města Skopje se z Prahy přemísťujeme 

letecky. Po opuštění letištní haly je naším prvním úkolem dobře 
smontovat kola. 
Ještě Dominikovi vysvětluji pár našich nepsaných, ale prozkou-
šených pravidel. „Po rovině jedeme za sebou. Většinou jezdím 
první a David se drží za mnou v závětří. Do kopce ovšem šlapeme 
každý svojí rychlostí. Mně vyhovuje trochu vyšší tempo než 
Davidovi. Pak po chvíli někde počkám. Není dobrý se 
v kopci utavit, proto nikdy nešlap nadoraz.” 
Dál mu také vysvětluji důležité signály, které první jezdec uka-
zuje při nějaké překážce na cestě těm za sebou. Vyrážíme na jih, 
směrem na historickou Bitolu.

Na konci září za pěkného babího léta jsme s Davidem vyrazili netradičně již na druhou le-
tošní cykloturistickou akci, tentokrát na Balkán. Běžně jezdíme na jednu vyjížďky ročně, ale 
nyní jsme kvůli dalšímu spolujezdci udělali výjimku. Tím třetím do party se stal hokejový 
brankář Dominik Hašek.
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