
TV PROGRAM

 6.00 Co naše babičky uměly a  
  na co my jsme zapomněli
  Pírkoholubí
 6.25 Polopatě
  ModerníhobbymagazínFilipaČapky.
 7.20 Tlustý pradědeček
  RudolfHrušínskývtitulnírolipohádky
  podleJosefaČapkaotom,jakchytrost
  zvítězilanadloupežníky(1984).
 8.05 Gejzír
  Geniálnínápady,odvážnéexperimenty
  avyprávěníobdivuhodnýchlidís
  IvetouToušlovouaJiřímRejmanem
 8.40 Durrellovi III (3/8)
  Premiérovářadabritskéhoseriálu(2018).
 9.25 Columbo
  Spiklenci
  PeterFalkvhlavníroliamerického
  seriálu(1978).
 11.05 Všechnopárty
  ZábavnátalkshowKarlaŠípa.
12.00 Z metropole
 12.25 Hobby naší doby
  JiřinaBohdalovávpůlhodinceinspirací
  azajímavostíprovolnýčas
 12.50 Postřehy odjinud
  VietnamočimaPetraVoldána
13.00 Zprávy
 13.05 Spící princ
  Romantickápohádkaoživotní 
  moudrosti(1985).
 13.50 O princezně, měsíci a hvězdě
  Romantickápohádkaotom,pročuž
  senerodíprinceznysezlatouhvězdou
  načele(1996).
 14.20 Rozpaky kuchaře Svatopluka
  Svíčková
  Seriál,vekterémdivácipoprvéhlasovali
  arozhodovaliodalšímději(1984).
 15.20 Saturnin
  O.VízneraO.Havelkavefilmovém
  zpracováníslavnéhohumoristického
  románuZdeňkaJirotky(1994).
 17.05 Hercule Poirot
  Dobrodružstvínamoři
  DavidSuchetvhlavnírolibritského
  seriálu(1989).
 18.00 Ferdinandovy zahrady II.
  Premiéradalšířadyosmidílnéhocyklu.
 18.25 Kluci v akci
  Pochoutkyzmletéhomasaprocelou
  rodinu.
18.55 Události za okamžik a   
  počasí
 19.00 Události
 19.45 Branky, body, vteřiny
 20.00 Zázraky přírody
  Zábavnáshow,kdenejvětšíhvězdouje
  přírodasama.
 21.10 Křidýlko nebo stehýnko?
  Dejtepozordnesochutnávásám
  LouisdeFunes!
  Francouzskákomedie(1976).
22.54 Výsledky losování 
  Šťastných 10 a Euromiliony
 22.55 Klid noci
  RoyScheideraMerylStreepová
  vamerickémthrilleru(1982).
 0.25 Bolkoviny
 1.15 Na forbíně TM
 2.00 Chalupa je hra
 2.20 Zahrada je hra
 2.45 Bydlení je hra
 3.10 Sama doma
 4.45 V kondici
 5.00 Jak to vaří v Rusku
 5.30 Z metropole

21.10
Křidýlko nebo stehýnko?

komedie

Albánština je děsná, vůbec si s nikým nerozumíme.  Rukama no-
hama jsme se domluvili a už svačíme pizzu a burek s fazolemi a 
zapíjíme  jogurtem. A protože nám to nestačilo, dáváme si repe-
te. Prodavači se diví, když v nás obě porce zmizely jako nic, asi se 
tu jí méně. Je fakt, že tlusťochy tu není vidět, za to těch lidí se 
zkaženými zuby! A i malých dětí!
Kopce jsou stále bez lesů a musím přiznat, že mě pohled na tuto 
zvláštní krajinu zatím nijak neuchvátil. Navíc se všude, ale oprav-
du všude válejí haldy odpadků. Igelitové sáčky poletují vzdu-
chem a vytvářejí opravdu působivou atmosféru.  Do toho zjišťu-
jeme, že makedonská strategie, kdy jsme jídlo a nákupy necháva-
li vždycky až na poslední chvíli, zde nebude platit. Čekají nás totiž 
dva asi 1100 metrů vysoké průsmyky a my jsme napo- 
sledy jedli v Korce v bufetu. Nakoupit další zásoby nás nenapad-
lo, čehož teď litujeme. U silnice stojí benzínka a vedle bar, jenže 
kromě piva a limonád v něm nic jiného nedostaneme.  Už jde ale 
trochu do tuhého. Prudká dlouhá stoupání následují strmá klesá-
ní, asfalt chvílemi mizí a když se znovu objeví, je děrovaný jako 
ementál. Cesty přes albánské hory nejsou podobné ničemu, co 
známe ze střední Evropy. Albánské hory a příroda jsou divoké, 
vše je neorganizované a nespoutané, stejné jsou i cesty. Vedou 
naprosto nelogicky a nesmyslně prudce do kopce ke dvěma do-
mům a následně zase klesají až k řece. Obydlí roztroušená po 
kopcích, autobus k nim nezajíždí. Viděli jsme, jak z místní veřejné 
dopravy vystoupily dvě ženy a malá holka. Tašky v rukách a už 
kráčejí po kroutící se nezpevněné cestě do kopce. Pozorujeme je 
dlouho, protože se šplháme na protější stráň. „Kampak asi jdou? 
Kde mohou bydlet?" Vesnička není nikde vidět. Až teprve v nej- 
vyšším bodě stoupání lze zahlédnout pár domků nalepených 

pod skalnatým vrcholkem vedlejšího kopce.  Vesnice Mollas - 
podle mapy má jít o větší sídlo, při vjezdu jsme spatřili dokonce  
i šedivé paneláky. V reálu je to ale neskutečná díra. Albánci jsou 
úžasní, ale nic naplat, debata s nimi je trochu náročná a vyžaduje 
notnou dávku trpělivosti. Třeba když chceme zjistit, zda se ve vsi 
nachází obchod. Oslovujeme hned první paní, na kterou jsme 
narazili. Zkoušíme různou výslovností mezinárodní výrazy jako 
„magazín", ale paní nechápe. Snaží se nám však pomoci a tak 
volá na kolemjdoucího pána. Ten dialog zahájil světácky otázkou: 
„Do you speak Greek?" ale ani on slovům jako magazín, khop 
nebo bread, doprovázeným gesty, kdy si ukazujeme střídavě na 
pusu a na břicho, stejně nerozumí. V centru na rozbitém nádvoří 
mezi bytovými  domy cosi vypadá jako obchod. Na první pohled 
je narvaný zbožím, jásáme ale předčasně. Při zevrubnějším po-
hledu na sortiment převládá drogérie, ale nakonec jsme vybrali 
chleba a sardinky. Při delším hledání Luděk objevil pivko a malé 
čokoládky a nakonec ještě skleničku Nutelly. Vida, nějaké zásoby 
jsme přeci jenom pořídili.  Navečer ještě projíždíme ospalé měs-
tečko Ersekë.  V místním krámku jsme dokoupili jenom zeleninu, 
abychom obohatili náš jídelníček, a těsně před výjezdem se po-
koušíme nabrat vodu. Museli jsme požádat u domorodců, ale 
zažili jsme opět jedno hezké setkání. Doma je jen babička a dva 
vnoučci. Jeden asi dvanáctiletý, druhý může mít tak sedm. Oba 
kluci se zvědavě vrhli na vozíček a projevují nadšení nad tím, že 
v něm sedí děti. Rádi by se seznámili, ale naše děti jsou stydlivé  
a bojí se. Stařenka přinesla pro každého nádherný květ růže  
a starší klučina podal Vítovi a Šárce do vozíčku pár jahod. Nyní se 
mi začíná v Albánii konečně líbit!
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