
TV PROGRAM

 5.50 Tlapková patrola III (11, 12)  
 6.40 Looney Tunes: Nové příběhy  
  Americkýanimovanýseriál(2015)
 7.30 Show Toma a Jerryho II (9)
  Druhářadaamerickéhoanimovaného
  seriálu(2015)
 7.50 Kosmáček 
  Německýfilm(2012).
 9.05 The Voice Česko Slovensko 
  Užzbývájenposledních6Soubojů.
  Kdoseprobojujedofinálovýchkol?
11.05 Koření 
 12.00 Volejte Novu 
 12.40 Rady ptáka Loskutáka  
  Pořadplnýrad,inspiraceanápadůpro
  zahrádkáře,kutilyichovatele.
 

13.50 Výměna manželek  
  PodařísetemperamentníBlancezměnit
  přístupsvéráznéhoJiříhokvlastnírodině?
  ZvládneJitkadvědětiamladšího
  partneraVláďu?Dvěženysivymění
  domácnostnadobudesetidní,které
  strávípoddohledemnovéhochotě,
  novýchdětíahlavnětelevizníkamery...
 15.15 Baby Máma 
  Americkákomedie(2008).
 17.20 Znovu sedmnáctiletý  
  Americkáromantickákomedie(2009).
19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.25 The Voice Česko Slovensko
  Nazačátkujichbylystovky,teďužjich
  zbývápouzedvanáct!Podpořtesvé
  oblíbenésoutěžícívezkoušceohněm,
  kterýmjezpěvvpřímémpřenosu!Kdo
  zesebevydátonejlepšíakdonaopak
  předcelýmnárodemselže?
  Rozhodnutí:ZTOP12sestaneTOP8.
  Kdopostoupídodalšíhokolaapro
  kohosoutěžskončí?Sledujtevpřímém
  přenosunapínavéRozhodnutí!
 23.40 Vikingové 
  Americkývelkofilm(1999).  
 1.35 Mentalista VI (8) 
  Šestářadaamerickéhokrimiseriálu
 2.15 Život ve hvězdách 
  Silnéemoceaslzydojetí,splněnápřání
  asny,sdílenáradostaúsměvyštěstí.
 3.15 Co na to Češi 
  TomášMatonohauvádísvětověúspěšnou
  soutěžrodinnýchtýmů,vekteréjde
  nejenovelképeníze,aleiovelkou
  zábavu(2019).
 3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 

15.15
Baby Máma

komedie

KAŽDÝ KOPEC BERE …
         …DECH                Milan Silný

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ A NEJJIŽNĚJŠÍ 
TISÍCOVKA KRKONOŠ
Krkonoše jsou nejvyšší české hory, to každý ví. V Krkonoších se ze 
všech českých hor vyznám nejlépe, to už teď taky každý ví. 
Vyznám se v nich tak, že v létě v Krkonoších zabloudit nemůžu. 
Nemůžu? Jak bláhové. Samozřejmě že můžu. A jak rychle 
a jednoduše se mi to povedlo, se každý právě teď dozví.

20.5.2011 - PÁTEK
Domluvili jsme si s Jožánkem, že se po práci sejdeme  

v Černém Dole a společně vyrazíme na cyklistickou vyjížďku po 

krkonošských kopcích. Od samého rána bylo nebe jako vymete-

né a slunce na správném místě. Do „Čerňáku" jsem přijel celý 

nedočkavý a cyklistiky chtivý chvíli po půl třetí odpoledne. 

Jožánek nikde. Mobilní telefon je po ruce. „Kde jsi? Už tady na 

tebe čekám?" „Nečekej, nestíhám, dorazím až za dvě hodiny. Jeď 

beze mě." Chudák se v takhle krásném počasí zaseknul v práci  

a bude mít zpoždění.  Do kopců vyrážím bez Jožánka a bez mapy, 

zato s chutí a elánem. Okolí znám podle instinktu. Když na nějaké 

křižovatce nebudu vědět, dám se do kopce. Zabloudit nemůžu. 

Večer by podle předpovědi počasí měly přijít bouřky. „Kromě 

Jožánka a mapy jsem si v té cyklistické euforii nevzal ani pití  

a peníze. Proti mně z kopce svižně kráčí turista a jeho ostrý krok 

mě vytrhává z úvah o krizovém řešení dehydratačních příznaků, 

prosím vás, kam tudy dojedu?" „Když se budeš držet červený tu-

ristický, tak dojedeš na Černou horu." Výborně, aspoň vím, kde 

jsem, kam mířím a co mě čeká. Šlapu stále vzhůru. Přichází roz- 

hodnutí. Červená turistická značka vede po široké lesní cestě vlevo, 

dovede mě hned na Černou horu. Žlutá značka vede vpravo přes 

úzkou lávku a dále pěšinkou mezi stromy, také mě dovede na 

Černou horu. Rozhoduju se rychle, volím pěšinku mezi stromy. 

Stezka směřuje mírně z kopce, spousta kamenů a kořenů. Užívám 

si technického sjezdu a dávám bacha, abych si nenabil hubu. Jak 

se soustředím na terén pod koly, někam zmizelo žluté turistické 

značení. Chvíli na to žasnu. Přede mnou se tajuplně a tiše vine 

mezi stromy očividně lidskou rukou vybudovaný kamenný chod-

níček. Kameny jsou umně vyskládané asi půl metru nad úrovní 

okolního terénu, jeden do druhého krásně zapadá. Směřuje 

zvolna kamsi dolů. Neodbytně lákavý pocit. Dobrodružství začí-

ná. Jedu někam, nevím kam. Od stromu ke stromu je natažená 

červenobílá policejní páska s nápisem „vstup zakázán." To mé 

vzrušení ještě umocňuje. Hned za páskou vede přes dravý potok 

stará lávka z několika klád. Co teď? Vracet se zpátky do kopce 

nebudu. Můžu pokračovat v cestě? Policejní páska je uprostřed 

přetržená a barvy na ní dosti vybledlé. Řekl bych, že už několik 

krutých krkonošských zim pamatuje. Proč tady je? Kdo ji sem dal? 

Stalo se tady nějaké neštěstí? Nebo je to kvůli tomu, že je lávka 

ztrouchnivělá? Mám? Nemám? Můžu? Nemůžu? Udrží? Neudrží? 

Opatrně zkouším pevnost lávky. Klády drží. Chvilka napětí. Hop a 

skok a jsem i s kolem na druhé straně potoka. Nasedám do sedla 

a jedu. Singltrek, respektive vyšlapaná pěšinka

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

inzerce pokračování na straně 24


