
TV PROGRAM

 5.59 Studio 6
 9.00 To je vražda, napsala XII
  OtřesyvAspenu
  Americkýseriál(19841996).
 9.45 Doktor Martin
  Nepokojnámysl
  Britskýseriál(2005).
 10.35 Nemocnice na kraji města  
  Strach
  KřestdoktorkyČeňkovénaoperačním
  sále.Legendárníčeskýseriálolékařích,
  sestráchapacientechzperascenáristy
  adramatikaJaroslavaDietla(1977).
 11.30 AZ-kvíz
  Soutěžprokaždého
12.00 Zprávy ve 12
 12.20 Předpověď počasí, 
  sportovní zprávy
 12.30 Sama doma 
  Býtdomaneznamenášeďanudu.
  Móda,zdraví,dětiatipynavíkend
 14.00 Na stopě
  Zločinnelzevymýtit.Svašípomocí
  semuvšakmůžemebránit.
 14.25 Reportéři ČT
  KauzyareportážesMarkemWollnerem
 15.10 Cestománie
  BrazílieAmazonieProtiproudu
  Amazonky
 15.35 Příběhy slavných... Karolina  
  Slunéčková – 85 let
 16.35 Polopatě
  ModerníhobbymagazínFilipaČapky.
 17.30 AZ-kvíz
  Soutěžprokaždého
 18.00 Události v regionech
 18.25 Kde domov můj?
  Zábavnávědomostnísoutěž.
18.55 Události za okamžik a   
  počasí
 19.00 Události
 19.50 Branky, body, vteřiny
 19.59 Losování Mimořádné 
  Sportky a Šance
 20.00 Princezna a písař
  Onamásvouhlavuaonmásvůjplán,
  jenžeteďmusíspoléhatjedennadruhého!
  Dobrodružnávýpravnápohádkavyprávěná
  shumoremashrdiny,kteřívám
  budoublízcí.
 21.25 13. komnata Lukáše Drymla
  MistrEvropyisvětaanejúspěšnější
  českýzávodníkvseriáluplochodrážních
  GrandPrixzblízkapoznalodvrácenou
  tvářsvéhosportu.
 21.55 Všechnopárty
  ZábavnátalkshowKarlaŠípa.
22.49 Výsledky losování 
  Šťastných 10
 22.50 Hercule Poirot
  Dobrodružstvínamoři
  DavidSuchetvhlavnírolibritského
  seriálu(1989).
 23.45 Případy detektiva Murdocha 
  Britskokanadskýkriminálníseriál
 0.30 AZ-kvíz
 0.55 Objektiv
 1.25 Banánové rybičky
 1.55 Žiješ jenom 2x
 2.25 Dobré ráno
 4.55 Hobby naší doby
 5.20 Sváteční slovo předsedy  
  Českého sdružení Církve  
  adventistů Víta Vursta
 5.30 Události v regionech

20.00
Princezna a písař

pohádka

Jemu prý ukradli foťák v  Paříži. „Je to vaše smůla, měli jste si 
prostě dát pozor," zakončil debatu. Luděk tehdy rozjel pátrací akci, 
kdy ve vesnici rozhlásil, že dá 50 euro tomu, kdo mu pomůže zlo-
děje dopadnout a foťák získat zpátky. Jeden z domorodců se ale 
nabídkou zlákat nechal, sedli s Luďkem do jeho starého Mercedesu 
a ani ne za půl hodiny byli zpátky - i s fotoaparátem! Luděk vyprá-
věl, že dojeli k té předešlé vesnici. Kluci prý ještě stáli u silnice, foťák 
drželi v ruce, samozřejmě otevřený (přišli jsme tak o jeden skoro 
celý vyfocený film) a zkoušeli našroubovat stativek, který museli 
vytáhnout z kapsičky na boku brašny. Když uviděli, kdo vystupuje 
z auta, celí zkoprněli. Luděk popadl foťák, nejbližšího z nich nakopl 
do zadku a bylo to. Našemu pomocníkovi jsme poděkovali, předa-
li slíbených 50 euro a pokračovali dál.

Při plánování letošní cesty tak vyvstala zásadní otázka: 
„Nezkusíme dát Albánii ještě jednu šanci?" „Za mě klidně, ale chci 
jet jenom po asfaltu." A tak vjíždíme už podruhé v životě do 
Albánie a nevíme, co nám připraví tentokrát. Upřímně, trochu se 
toho děsím. Hned za hranicemi nás vítají známé albánské bunk-
ry.  Odhady hovoří o celkovém počtu zhruba 700 tisíc, což  
v přepočtu na počet obyvatel znamená jeden bunkr na čtyři 
Albánce.  V centru velký hlavní bunkr, kolem něj větší a paprsko-
vitě se do všech světových stran rozbíhají menší, přičemž každý  
z nich musí být na dostřel toho druhého. Aby byly chráněny  
i před parašutisty, jsou u některých zasazeny pichlavé agáve jako 
přírodní zátarasy. V místech s velkou koncentrací lidí slouží bohu-
žel jako veřejné záchodky nebo skladiště odpadků. Prvních pár 
kilometrů bychom si dokonce, nebýt těchto bunkrů, jako  
v Albánii vůbec nepřipadali. V centru města Pogradec, kde vybí-
ráme v bankomatu albánské leky, to díky vysokým hotelům  
a mezinárodním bankám vypadá jako někde ve vyspělé západní 
Evropě. Teprve o kousek dál, v uličkách, kam zajíždíme s vybra-

ným obnosem peněz, objevujeme tu známou a klasickou Albánii, 
tedy špínu, nepořádek a největší koncentraci LAVAZHO, neboli 
ručních myček aut, na metr čtvereční, kterou jsme kdy doposud 
viděli. Neznalí kurzu měny jsme vybrali 75 tisíc leků  
a v obchodě teprve zjišťujeme, kolik co stojí. A přitom objevuje-
me další, dosud nepoznaný rys Albánie. Všichni Albánci milují 
malé děti! Tedy zjistili jsme to až později, teď jenom zíráme, jak se 
jakási úplně cizí paní, také zákaznice obchůdku, poté co vylezla 
na ulici a uviděla naše děti, vrhla na Šárku a začala se s ní mazlit, 
pusinkovala ji a lochtala.  

Z Podhradce se v podvečer šplháme po nové silnici vysoko nad 
Ohrid. Ještě ho vidíme, ale poté, co jsme se přehoupli přes horské 
sedlo, se nám již nenávratně ztratil z očí. Silnice je pokrytá novým 
asfaltem a od toho sedélka jedeme zatím víceméně po rovince, 
kopce bez lesů jsou nalevo i napravo od nás. V roce 1970 zabíraly 
lesy 43% území celé Albánie. Nicméně jejich nemilosrdné kácení, 
zejména na otop, ale také jako stavební dříví, způsobilo doslova 
tragédii. Úplné vymýcení. Stan tedy stavíme v otevřené krajině, do-
slova na očích. Stejně kolem ale nikdo nechodí ani nejezdí.

pátek 10. června 2011 - 83 km 

První albánské kilometry
Ráno jsme se chvíli věnovali zjišťování kurzu albánského leku  
a zjistili, že jsme včera vybrali v přepočtu asi 15 tisíc českých ko-
run. Co naděláme, při nejhorším je při výjezdu ze země směníme 
na eura. Další město na naší trase je Korce (Korča). Korča nese 
přízvisko Paříž Albánie, které si vysloužila díky svým širokým 
bulvárům, ale v reálu je to jedno šílené tržiště, kousek stranou 
stojí polorozpadlá a opuštěná mešita a to je vše. Koho jen napad-
la ta Paříž? Jak budou asi vypadat ostatní města? Problémová je  
i komunikace s lidmi.  
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