
TV PROGRAM

 6.00 Herbář VI
 6.25 Sněhurka               čb
 6.50 Nejsem chmýrko na 
  bodláku               čb
  Pavel Landovský ve veselé pohádce o 
  mládenci, který se neuměl bát (1970).  
 7.25 Dědeček je lepší než pes
  Televizní fi lm pro celou rodinu o jednom 
  vánočním usmíření (1990). 
 8.20 Popelka               čb
 10.00 O princezně na klíček
  Pohádka o zámku, kde si všichni rádi 
  hrají (1987). 
 11.05 Všechnopárty
 12.00 Z metropole
 

12.25 Po stopách hvězd
  Libuše Šafránková 
 12.50 Postřehy odjinud
  Řecké ostrovy očima Marthy Elefteriadu
 13.00 Zprávy 
 13.05 Strach má velké oči
  Iva Janžurová a Rudolf Hrušínský ve 
  veselé pohádce o začarovaném lese a 
  kouzlech, které láska a zdravý rozum 
  přemůže (1980). 
 14.20 C. a k. polní maršálek    čb
  Vlasta Burian jako hvězda ofi círského 
  sboru ve slavné komedii (1930). 
 15.50 Angelika a sultán
  Byla krásná a hrdá, dovedla stejně 
  silně milovat i nenávidět. Francouzský 
  romanticko-dobrodružný fi lm (1967).  
 17.25 O pokladech
  Velká výpravná pohádka o pokladech, 
  které se skrývají, podivných strážcích, 
  kteří je hlídají, a klikatých cestách, 
  které k nim vedou (2012). 
 18.55 Události za okamžik a   
  počasí
 19.00 Události
 19.45 Branky, body, vteřiny  
 20.00 Dvanáct měsíčků
  Tři nesplnitelné úkoly pro všechny 
  vdavekchtivé dívky. Ale jen jedna bude 
  ta pravá. 
 21.35 Adéla ještě nevečeřela
  Veleslavný detektiv a mistr převleků 
  Nick Carter v souboji s ďábelským 
  botanikem. Komedie režiséra Oldřicha 
  Lipského, která získala řadu ocenění u 
  nás i v zahraničí (1977). 
 23.19 Výsledky losování 
  Šťastných 10 a Euromiliony 
 23.20 Řekněte mi, kdo to je
  Felix Holzmann v hlavní roli střihového 
  zábavného pořadu (2004). 
 0.20 Záhada
 0.35 Banánové rybičky
 1.25 Bydlení je hra
 1.50 Zahrada je hra

20.00
Dvanáct měsíčků

pohádka

S DĚTMI, VOZÍKEM A NOČNÍKEM
Markéta Hroudová,  �  Luděk Zigáček

Že kopce ani s naloženým kolem a vozíkem se dvěma dětmi nejsou až 
takový problém, jak to vypadá, a že lze i s malými dětmi cestovat poho-
dově i po východní Evropě, jsme zjistili rok předtím při cestách po rumun-
ských a slovenských horách. Horší bylo vymyslet, jak se na Balkán dostat. 
Legendární sezónní vlak Jadran Expres byl před lety zrušen a další spoje 
nemají služební vagón s nákladním prostorem. Někdo se se svým slože-
ným kolem a brašnami vejde i do kupé a průvodčí na východě to za pár 
drobných rádi přehlédnou. Jenže my toho na šest týdnů máme příliš. Dvě 
kola s předními i zadními bágly, dětský vozík a pak ještě malý jednokolový 
přívěsný vozíček s dvěma dalšími brašnami. Mohli bychom se sice přiblížit 
do Rakouska nebo Maďarska, ale to je pořád ještě málo daleko, chceme-li 
dojet až do vzdálené Albánie. Nedá se nic dělat, musíme opět oslovit 
kamaráda Láďu s autem. Láďa v té době ještě svobodný 
a bez závazků a hlavně ochotný věnovat nám pár dní a dopravit nás na 
naše přání do horoucích pekel; a co víc, ještě nás i odvézt zpátky.
Nejsme ještě omezeni školní ani školkovou docházkou. Vyrážíme tedy ve 
středu 25. května 2011. Účastníci zájezdu jsou opět čtyři: táta Luděk, 
máma Markéta a děti Víťa (4 roky) a Šárka (2 a tři čtvrtě roku). Plán je za 
šest týdnů projet Bulharsko, Albánii, Makedonii, Černou Horu, Bosnu 
a Hercegovinu a akci zakončit v chorvatském hlavním městě Zagrebu.
Luděk soudil, že je blbost s sebou na tak dlouhou cestu tahat ply-
nové bomby, natož za ně utrácet peníze. „Kolik bychom jich s sebou na šest 
týdnů museli vézt, protože tam na jihu je nikde neseženeme. To abychom 
pro ně vyhradili celou jednu brašnu. Nesmysl! Musíme to udělat jinak." 
A tak přišel s nápadem vyzkoušet dřívkáč. Návodů na výrobu tohoto zařízení 
je na internetu celá řada, a tak se Luděk jednoho dne zavřel v dílně a další 
den mi potom s pýchou ukazoval výsledek svého snažení.

„Hm, to jsem zvědavá, jak budeme v Albánii, kde nejsou lesy, hledat dřevo 
na oheň," nesdílela jsem jeho nadšení, že bych měla pokrmy pro rodinu 
připravovat na něčem, co bylo vyrobené z ešusu a misky na žrádlo pro 
kočku. „Už se vidím, jak jdu večer utahaná po celém dni ještě někam 
shánět dřevo," nepřestávala jsem rejpat. Dokonce jsem si prosadila, že 
přeci jenom (pro jistotu!) přibalíme ještě plynový vařič a dvé velké bomby.
„Povezu to já, máme přece to třetí kolo se dvěma velkými brašnami, místa 
je dost."
Protože celý náklad i s vozíkem, dětmi a Luďkem váží 200 kilo, objevily se 
obavy o ubrzdění celé soupravy v balkánských horách. Servisák našich 
kol vychvaloval kotoučovky až do nebes, no kdo by odolal, takže po pří-
jezdu z obchodu se stříbrné kotouče leskly na novém kole, radost pohle-
dět! Jaká ale byla radost je neustále cestou seřizovat a hlavně shánět kaž-
dou chvíli sjeté brzdové destičky, o tom se zmíním později.
Dvoudenní cesta autem byla únavná. Během prvního dne dojíždíme až 
těsně k Bělehradu. „Kde přespíme?" přemýšlíme nahlas. „Ideální by byla 
chatka v kempu."
Ale jak jej rychle najít? Nezapomeňte, že se píše rok 2011 a mobilní inter-
net je ještě v plenkách. Luděk vystřídal Láďu za volantem, který si posílá 
SMSky se svou Marcelkou. Po chvíli hlásí, že našla autokemp Dunav 
v Zemunu.  Za chvíli už vjíždíme branou do malého a klidného kempu. 

čtvrtek 26. května 2011 — na kole ujeto 6 km Začínáme
Druhý den nám zbývá do cíle, resp. startu, něco přes tři sta kilometrů. 
Bělogradčik v severozápadním Bulharsku jsme si jako startovní bod nevybra-
li náhodou. Městečko obklopují impozantní do ruda zbarvené skalní 
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