
TV PROGRAM

 6.00 Krásné živé památky
 6.25 O chytré horákyni čb
 6.35 Slasti Otce vlasti čb
 8.15 Úsměvy Aleny Mihulové
 8.55 Polopatě
 9.45 Kalendárium
 10.00 Toulavá kamera
 10.35 Objektiv
 11.05 Náhrdelník (6/12)
  Libuše Šafránková v hl. roli úspěšného 
  seriálu (1992). 
 12.00 Otázky Václava Moravce
 13.00 Zprávy

13.05 Vojáček a dračí princezna
  Libuše Šafránková a Ladislav Mrkvička 
  v bretaňské pohádce o vojáku Králíčkovi 
  a kouzelném měšci, plášti a jablkách, 
  které mu přinesly štěstí (1982). 
 13.55 O Terezce a paní Madam
  Libuše Šafránková a Iva Janžurová v 
  pohádce o princezně a její přísné 
  vychovatelce (1976). 
 14.40 Chobotnice z II. patra
15.45 Pěsti ve tmě
  Strhující příběh rváče s něžným srdcem. 
  Český fi lm s Markem Vašutem v hlavní 
  roli (1986). 
 17.25 Pošta pro tebe
18.25 Co naše babičky uměly a  
  na co my jsme zapomněli
  Zlaté ručičky
 18.55 Události za okamžik a   
  počasí
 19.00 Události
 19.52 Branky, body, vteřiny
 20.05 Losování Sportky a Šance
 20.10 Každý milion dobrý
  Mají rodiče právo nakládat se svým  
  majetkem svobodně i navzdory 
  nesouhlasu svých dětí? Jiřina Bohdalová 
  v roli majitelky prosperující fi rmy. 
 21.45 168 hodin
  Události týdne s Norou Fridrichovou
 22.14 Výsledky losování 
  Šťastných 10
 22.15 Hra bez pravidel čb
  Český kriminální fi lm (1967). 
 23.45 Detektiv Endeavour Morse III
  Britský seriál (2015). 
 1.20 Nemocnice v první linii
  1.50 Dobrovolný dárce hlasu
  2.45 Sváteční slovo spirituála  
  Teologického konviktu 
 2.50 13. komnata K. Moučkové
 3.20 Hobby naší doby
 3.50 Banánové rybičky
 4.25 Chalupa je hra

20.10
Každý milion dobrý

fi lm

KAŽDÝ KOPEC BERE …
         …DECH                Milan Silný

ČTVRTEK 30. ČERVNA 2011 — 34 KM 

VZDÁVÁME TO A KUS SE 
POSUNUJEME AUTEM

Vlaky nám jezdily celou noc doslova pár metrů od hlavy 
a ráno je zataženo a mrholí.  „Hele, já vím, že to normálně 
neděláme, a tak nechci vypadat, jako že to vzdávám, ale co 
kdybychom se odsud popovezli vlakem. Však víš, že snesu 
cokoliv - déšť, slunce, vítr - ale tady mám opravdový 
strach,” načínám s Luďkem rozhovor na nepříjemné téma. 
„Hm, taky mě to příliš nebaví. Na co si hrát na machry, že 
vždycky a za každou cenu jen po svých.” A tak jedeme po 
jídle osondovat možnosti vlakové přepravy v Bosně 
a Hercegovině. Brzy zjišťujeme, že jsou celkem mizerné.  
„Osobáky ze Sarajeva dál nejedou, tam už to je Republika 
Srbská,” smutně konstatuje paní výpravčí nevýhodu for-
málního rozdělení státu na dvě nezávislé jednotky. 
A pak tomu všemu nasadila korunu a bylo vymalováno: 
„Jo, vy chcete přepravit kola a vozík? To se do žádného 
vlaku nevejdete, vagóny mají úzké dveře. Zkuste to vedle 
na autobusáku.” Zamířili jsme rovnou k pokladně i s koly, 
aby bylo od začátku jasné, co chceme přepravovat. „Prosím 
vás, je nějaká šance, že by nás odsud odvezl autobus 
i s koly směrem na Travnik?” „Jo, tak o tom já nerozhoduji. 
O tom musí rozhodnout řidič, ale autobus je malý. Něco 
pojede ve 14:10, ve 14:05 přichází obvykle řidič, tak se ho 
zeptejte.” Čekat tady několik hodin s nejistým výsledkem? 
„Zkusíme to po svých, třeba to nebude tak strašné,” rozho-
duje Luděk. Po osmi úděsných kilometrech, které jsem 
strávila víc v příkopu než na silnici, jelikož jsem raději pre-
ventivně uhýbala před každým kamionem, který jsem vi-
děla ve zpětném zrcátku, přijíždíme konečně na odbočku 

na Jajce. Sedli jsme si do maličké restauračky a zkoušíme 
zavést s majitelem rozhovor na téma Přeprava do Jajce. 
Pán se chytil. „Počkejte, zavolám synovi. Jezdí 
s dodávkou a rozváží minerálky.” Za pár minut je dohodnu-
to. „Jede tím směrem, vezme vás tam. Cena 150 marek.” 
Koukli jsme s Luďkem na sebe a do mapy. „Je to devadesát 
kilometrů, to trochu přestřelil, ne?” Posléze slevuje na sto 
dvacet, což už se nám zdá lepší, tak vytahujeme peněžen-
ku. „Máme jenom sto deset,” oznamujeme výsledek po 
přepočítání všech bankovek. „OK, dohodnuto!” souhlasí 
s částkou majitel a jde vařit kafe. Konečně přijíždí syn 
s modrobílou dodávkou. Usídlili jsme se s Luďkem na se-
dačkách, děti nám sedí pod nohama a střídavě na klíně. 
Kluk naštěstí jede relativně rozumně. Zastavujeme 
v Trávníku, nemáme za sebou ještě ani půlku trasy. 
„Potřebuju se najíst, tak si když tak dejte taky něco nebo na 
mě počkejte!” oznamuje nekompromisně. Za Trávníkem 
aut podstatně ubylo. Po pěti kilometrech je už jasné, že ty 
škrtance na směrovkách nebyly jen tak. Cesta dál je zavře-
ná z důvodu opravy vozovky. Musíme objížďkou přes 

„Nesedět doma na zadku je podstatně zajímavější, než sedět doma na zadku“

inzerce pokračování na str. 14


