
TV PROGRAM

 6.15 Jurský svět - Utajená 
  expozice (1)     
 6.45 My Little Pony IV (3)  
 7.10 M*A*S*H (10)  
 7.45 M*A*S*H (11)  
 8.15 Autosalon   
  Světovénovinky,nelítostnétesty,
  konceptybudoucnostivtradičním
  motoristickémmagazínu
 9.35 Bikesalon    
  Zahrnujepředváděníatestovánívšech
  druhůkol,příslušenství,doplňků
ioblečení
 

10.00 Parta z penzionu          
11.10 Máme rádi Česko       
 12.50 ČESKO SLOVENSKO MÁ   
  TALENT - SEMIFINÁLE 
15.15 Metráček                    čb    
  DospívajícídívkaJitkasetrápí,protože
  jetlustáaneobratná.Nejvíctrpípři
  hodináchtělocviku.Kdyžsealekvůli
  svýmnechytatelnýmstřelámstane
  hrdinkouzápasuvevybíjené,její
životsezačneobracetklepšímu...
  Českýfilm(1971).
 16.55 Půl domu bez ženicha      
VladimírMenšíkchcedržetotěžesvé
  rodinypevněvrukách,alejehodcery
  jsoujinéhonázoru...
  Českákomedie(1980).
18.55 VELKÉ ZPRÁVY    
 19.40 Divošky   
 19.55 TOP STAR    
 20.15 Decibely lásky
Dansezamilovaldokrásnémodelky.V
  cestěkláscemuvšakstojínepřející
  kamarádkaasynvýznamného
  podnikatele...Českáhudebníkomedies
  hityMichalaDavida(2016).
 22.15 John Wick 2   
  BývalýspolečníkdonutíJohnaWicka
  vrátitsekminulostinájemnéhovraha.
  UdělásivšaktímzJohnanepřítelena
  životanasmrt.Nezbývánežvypsat
  naWickovuhlavuodměnuapoštvat
nanějvšechnyzabijákysvěta...
  Americkýakčnífilm(2017).
 0.45 Clouseau na stopě   
  Věčnýzmatkařapopletainspektor
  Clouseaumávyšetřitsmrtřidičena
  zámkuznáméhomilionáře.Hlavní
  podezřeloujeslužebná,dokterése
  Clouseauokamžitězakouká...Legendární
  britskoamerickákomedie(1964).
 2.55 Vraždy v Midsomeru XIII  
 4.55 Policie v akci

20.15
Decibely lásky

hudebníkomedie

mezi kapradím, pokračuje úzkou roklí dál do divočiny. Po pár 

šlápnutích slézám z kola. Musím. Terén nesjízdný. Mám mokro  

v botách, a to jsem se ještě před chvílí bál, že budu mít nedostatek 

vody. Krkonoše mi ukazují svoji novou tvář. Takhle je neznám. 

Náhle jsem si vzpomněl na předpověď hydrometeorologů. Kdy má 

přijít ta bouřka? Kontroluji pohledem nebe. Naštěstí modro. 

Už to vypadá, že stezka bude sjízdná, ale přichází další zátaras  

v podobě popadaných stromů. Vpravo ve strmém srázu leží kmeny 

vypadají jako rozsypaná párátka. Dobrodružnější úsek jsem na 

kole, respektive s kolem, nikdy v životě nejel ani nešel. Kde to jen 

sakra jsem?  Na druhé straně potoka vidím krásně širokou udržo-

vanou stezku. Civilizace už je cítit blízko. Nejprve musím dolů do 

koryta a překonat potok. Kolo používám jako bidlo, zapichuji ho 

doprostřed potoka a hop. Na druhé straně jsem suchou nohou. 

Stezka je široká, mohu jet v sedle bez obav. Proti mně kráčí vy-

cházkovým tempem dvě maminky se svými ratolestmi. Jak rád je 

vidím. Jsou zárukou, že dnes bídně nezhynu. Vzápětí přijíždím do 

civilizace a jsou to Janské Lázně. Teprve tady se dozvídám, jakým 

koutem Krkonoš jsem se právě prodral. Byl to Těsný neboli 

Klauzový důl. Pěšinka podél Černohorského potoka, po které 

jsem se právě prodral, nese málem až vznešený název Luisina 

cesta. Ten starý kamenný chodník, po kterém jsem se do údolí 

prodral, to byla ona, kdysi slavná Luisina cesta.  Počasí je stále 

krásné a mně s hladkým asfaltem pod koly rychle otrnulo. Dostal 

jsem roupy.  Z Janských Lázní po značené turistické stezce vzhů-

ru a pak za odměnu po značené turistické stezce dolů. Pěkně 

bezpečně. Na obloze se začínají kupit mračna. Jsem  

v Horním Maršově a obloha se tváří jako zamračená borůvka. Že 

by se blížila ta slibovaná bouřka? Z Maršova znám krásně drsné 

lesní stoupání až na Rýchorskou boudu do rovného tisíce metrů 

nad mořem. Jedná se o tři a půl kilometru stále vzhůru. Převýšení 

vychází více než sto metrů na kilometr. V nejprudších místech je 

sklon lesní cesty přes 35%. Může mít nějaký cyklista takhle prudký 

kopec rád? Odpověď je předem jasná. Nemůže! Snad na boudu 

stihnu dojet ještě za sucha. Před boudou stojí horal, dlouhé šedivé 

vlasy dlouhé šedivé vousy. „Za chvíli je tady bouřka, tamhle dole 

už prší," a ukazuje rukou do údolí. „Zmokneš," varuje mě ještě 

a odchází se schovat do chaty. Vzápětí dostávám trošku hříšný 

nápad. Je před bouřkou, na stezkách určitě moc turistů nebude, 

a to je moje šance. Vím o jednom vrcholu, na který bych mohl 

vyjet. Leží asi kilometr odtud, což je pro cyklistu kousíček. Má to 

však jedno ale. Vrchol, o kterém přemýšlím, spadá do  

I. zóny Krkonošského národního parku. Nachází se zde velmi význam-

ná přírodní rezervace Rýchorský prales tvořená převážně mechem 

porostlými buky prazvláštních tvarů. Některé zákazy vjezdu cyklis-

tům v Krkonoších z mého laického pohledu postrádají logiku. Zákaz 

na tento vrchol považuji za oprávněný. Vrchol, o kterém uvažuji, se 

jmenuje Dvorský les. Poslušně k vrcholu kolo tlačím. Přede mnou se 

objevují stopy jiného kola. Někdo tudy už jel. Mohu říct, že dojista 

zde nejsem první cyklista. Nasedám a po vyšlapané pěšince jedu 

taky. Jedu rychle, protože mám výčitky a cítím se provinile. Doufám, 

že blížící se bouřka mé stopy dokonale zahladí. Jsem na vrcholu. 

Žádné zdržování. Otáčím se a ještě rychleji jedu zpět. Bouřce musím 

ujet. Povedlo se. Klídek, pohoda, džez. Jsem zpět v Černém Dole. 

Moje cyklistická vyjížďka byla dlouhá 37 kilometrů. Chvíli po mně 

přijíždí i Jožánek. A pak přišla černočerná bouřka s plným věrtelem 

ohlušujících hromů a oslňujících blesků. 

A ještě si dovolím jeden střípek na úplný závěr. Po návratu domů 

jsem chtěl kamarádovi Libčovi přiblížit adrenalin nashromážděný 

při bloudění Těsným dolem na Luisině cestě. „Libčo, vím v Krko- 

noších o parádní cyklistické vyjížďce". „Povídej, to mě zajímá," 

Libča na to. „Projel jsem Těsný důl, bylo to hustý trápení přes 

hodinu. Pojedeš tam se mnou?".  „No jasně, už se těším." Pro pod-

poření mého tvrzení jsem vytáhl fotky. A rázem bylo po akci. „Né, 

tak tohle ne. Tímhle směrem už jsem jednou byl a víckrát se tam 

nevydám!" Asi si tam Libča užil svoje. A popravdě? Já už bych tam 

také nemusel. V Těsném dole bylo na kole poněkud těsno.
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