
TV PROGRAM

 6.20 Ninjago VIII (8)  
  Dánskýanimovanýminiseriál(2018)
 6.45 My Little Pony II (12) 
  Americkokanadskýanimovanýseriál
 7.30 M*A*S*H (216) 
  Americkýválečnýseriál(19721982).
 8.15 M*A*S*H (217) 
  Americkýválečnýseriál(19721982).
 8.55 M*A*S*H (218)
  Americkýválečnýseriál(19721982).
 9.25 Policie v akci    
  Reálnípolicisté,případyukazující
  skutečnýživotavoláníopomoc


10.20 Rosamunde Pilcher: 
  Zahrada rajských pokušení  
  Německýromantickýpříběh(2013).
12.15 Polední zprávy   
 12.30 Policie Hamburk III (19)
 13.30 Doktor z hor: Nové 
  příběhy V (7)  
  Dalšířadaněmeckéhoseriálu(2011).
 14.30 Návrat komisaře Rexe X (8)  
  Rakouskoitalskýkriminálníseriál(2009).
 15.30 Návrat komisaře Rexe X (9)   
 16.35 Odpolední zprávy    
 16.50 Policie v akci 
 17.50 Prostřeno!       
18.55 VELKÉ ZPRÁVY    
 19.40 Divošky    
 19.55 TOP STAR   
 20.15 Krejzovi (58)   
Tibetskáharmonieduše
DankaomylemnajdeuIvanazásnubní
  prstenajejíjasné,coIvanchystá.
  Zároveňsiuvědomí,žesezatímvdávat
  nechce...Annaserozhodne,žeCinda
  musípřehodnotitsvouživotosprávu
azhubnout.Cindaalevšemjejím
  pokusůmúspěšněodolává...Krampera
  přivededoordinacesvéhokamaráda,
  kterémuněkdovlesepostřelilpsa.
  Podlekulky,kterouzAstyvytáhnou,
jejasné,žemuselojítopytláka.
  FlanderkovápřivedeBářeukrajinského
  specialistunaprenatálnívývojdítěte,
  AlexeKravčuka.Tentvrdí,žedokáže
  pomocíharmonizačníchmelodiívychovat
  užzplodugénia...
 21.35 Prima Partička    
  Sledujteshow,kterásršíhumorem,
  improvizacíaneskutečnýmimomenty
 22.45 Ano, šéfe!         
23.50 Policie v akci   
 0.50 Návrat komisaře Rexe X (8)  
 1.50 Návrat komisaře Rexe X (9)  
 2.50 Doktor z hor: Nové 
  příběhy V (7)   

21.35
Prima Partička

improvizačníshow

S DĚTMI, VOZÍKEM A NOČNÍKEM
Markéta Hroudová,  |  Luděk Zigáček

čtvrtek 9. června 2011 - 63 km

Do Albánie
Jedeme po východní (makedonské) straně jezera. Silnička se leh- 
ce vlní a poskytuje nádherné výhledy na jezero. V jedné vesničce 
míjíme malý krámek, zastavujeme a jdeme na nanuky a limo- 
nádu. Zdravíme po našem „dobrý den", děti taky zamumlaly něco 
na ten způsob. Prodavačka se diví: „Odkud jste, že vaše děti umí 
makedonsky?" Vysvětlení je jednoduché, makedonský pozdrav 
totiž zní „dobr dan". Takže ta znalost makedonštiny není nijak 
ohromující, není vlastně žádná. Je to jen podobnost pozdravu. 
Musíme objet jezero po celé jeho délce, chceme-li se dostat do 
Albánie. V jednom místě se musí do pedálů šlápnout trochu víc. 
Až těsně u hranic s Albánií se nachází klášter svatého Nauma, což 
byl vedle svatého Klimenta také žák Cyrila a Metoděje. Kousek za 
klášterem vyvěrají prameny nazvané jako Izvor Crni Drin. Vstup 
do kláštera je zdarma, platí se pouze vstup do kostela, kde je 
svatý Naum pohřbený. Zaparkovali jsme kola u jedné z restaurací 
a ke klášteru míříme pěšky. „Pojďte se podívat i dovnitř kostela," 
zve nás průvodce a hlídač v jedné osobě. „My už bohužel nemáme 
peníze na vstup. Přijeli jsme na kolech a jedeme do Albánie, tak 
jsme všechny denáry utratili." „A odkud jste?" „Z Čech." „A to jedete 
až z Čech na kole?" „Kdepak, jen ze severního Bulharska, tam nás 
odvezl kamarád autem." „Aha. A děti jedou jak?" „Ve vozíčku." „Tak 
se běžte podívat, platit nemusíte, když jste z Čech. Víte, svatý 

Naum byl žák Konstantina a Metoděje, a ti byli i v Čechách." 
„Děkujeme a nezlobte se, fakt si to s těmi penězi nevymýšlíme. 
Prostě jsme už v Makedonii neplánovali nic nakupovat, tak jsme 
se všech denárů zbavili." „Bez obav jděte, jenom uvnitř, prosím, 
nefotografujte. Hosté z Čech jsou u nás vždy vítáni. V areálu klášte-
ra se prochází několik nádherných pávů. Byli jsme však varováni, že 
jeden z nich nemá rád děti a že se od nich máme držet co nejdál. 
Z kláštera odjíždíme se zvláštním pocitem. Zajímavé místo. Plno 
turistů, ale duchovno zatím převládá.
A ještě zajímavější je, že jsme se s odkazem Cyrila a Metoděje 
nesetkali na této cestě naposledy. O tom ale až později, čtěte 
pozorně a uvidíte sami. Směrem na Albánii už nikdo nejezdí, 
poslední auta skončila u svatého Nauma. Po silnici si to štrádují 
velké želvy. „Jé, tatínku, vezmeme si jednu do vozíčku!" dožaduje 
se Šárka. Je úžasné vidět tyto tvory ve volné přírodě. Bohužel  
jejich schránky nejsou vzdorné dnešní době, hodně jsme jich vi-
děli rozjetých. Takže když nějakou potkáme uprostřed silnice, 
děti poručí „Zachránit želvu!" Zastavíme, oni vyskočí z vozíčku  
a želvu přenesou na kraj silnice. Jen musí člověk být opatrný, 
když ji zvedá - často se stane, že se želva počurá. Strachem nebo 
vztekem, těžko říci, ale proud moči je překvapivě silný. Musí se 
nést hlavou k sobě a zadečkem od sebe.

A potom opouštíme Makedonii a vjíždíme do Albánie. Po 
Makedonii jsme najezdili 565 km a překonali celkové převýšení 
nebo chcete-li nastoupané metry, 7 250 m. O Albánii se říká, že si 
ji buď zamilujete, nebo ji už nikdy více nechcete vidět. Já jsem si 
to druhé řekla v roce 2005, poté co jsme se tři dny trmáceli albán-
skými horami po kamenitých oslích stezkách (které jsou i dneska 
na mapách značeny jako silnice vyšší kvality). Pozitivnímu dojmu 
nepřidal ani zážitek z jedné horské vesničky, kde se kolem nás 
utvořil chumel asi dvanáctiletých kluků, že nám jako pomůžou  
s tlačením kol. Jenže když se po chvíli s řevem rozutekli, zjistili 
jsme, že zrcadlovka, kterou jsme měli připevněnou k brašnám  
a projeli s ní takto bezproblémově čtyři expedice, je fuč. A s ní  
i česká vlajka. Přístup místních byl poměrně vlažný. Když jsme na 
to v další vesnici přišli a začali panikařit, jeden asi pětadvacetiletý 
mladík nám anglicky vysvětlil, že prý je Albánie chudá země a lidi 
předpokládají, že každý turista je bohatý a že jeden foťák nebude 
postrádat. 

7000 KILOMETRŮ PO Albánii, Bulharsku, Bosně a Hercegovině, Černé 
hoře, Chorvatsku, Kosovu, Maďarsku, Makedonii, Slovinsku a Srbsku

C Y K L O T O U L K Y  I I I .

inzerce
pokračování na straně 32


