
TV PROGRAM

 6.25 Chlupatá rota (7)          
  Kanadský animovaný seriál (2009) 
 6.55 Transformers: Roboti v 
  utajení II (10)      
  Americký animovaný seriál (2016) 
 7.20 Bolek a Lolek na divokém 
  Západě          
  Polský animovaný seriál (1972) 
 7.30 M*A*S*H (30)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.05 M*A*S*H (31) 
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.35 Autosalon          
 9.55 Prima Partička      
10.55 Vánoce v ohrožení          
        Kanadský rodinný fi lm (2015). 

12.50 Trable o Vánocích  
         Cooperovi se jako každoročně scházejí 
  u štědrovečerní večeře. Vánoční atmosféra 
  pomáhá zahojit i jejich staré spory...  
  Americká komedie (2015). 
 15.05 Rolničky, kam se podíváš  
         Arnold Schwarzenegger má před sebou 
  nelehký úkol sehnat synovi vysněnou, 
  ale beznadějně vyprodanou hračku... 
  Americký rodinný fi lm (1996). 
 16.55 Trollové  
        Americký animovaný rodinný fi lm (2016)  
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY          
 19.40 Divošky          
 19.55 TOP STAR          
 20.15 Galakoncert Kapky naděje     
  Sledujte zábavný program se spoustou 
  hudebních hvězd, kterým vás provede
        David Gránský, Jakub Prachař, Libor 
  Bouček a Jan Maxián 
 22.15 Proč právě on?      
  Ned a Barb Flemingovi jsou obyčejní 
  rodiče, kteří chtějí pro svoji dceru 
  Stephanie toho nejlepšího muže. Bohužel 
  ne vždy se představy rodičů shodují s 
  představami dětí. A tak Stephanie
        seznámí své rodiče s potetovaným, 
  výstředním, vulgárním a bezohledně  
  upřímným milionářem... 
  Americká komedie (2016). 
 0.40 Vražedné spolčení     
         Dvě sestry se už poněkolikáté stěhují 
  na nové místo, protože jejich matka-
  alkoholička přišla o práci. Dívky se 
  musejí starat nejen o ni, ale i o mladšího 
  nevlastního brášku. Když si matka najde 
  nového tyranského přítele, který jim 
  ubližuje, rozhodnou se, že jim bude 
  bez matky nejlíp... 
  Kanadský thriller (2014).
 2.45 13         
  Americký thriller (2010). 

0.40
Vražedné spolčení

thriller

útvary, nazvané Bělogradčické skály a tyčí se nad ním do velké výšky. 
Přesně ve 14:48 jsme v centru města. „Ty blaho, to je bomba!" komentuje 
Luděk pohled na pevnost. Láďa odjíždí, a nás zanechává samotné, 1 000 
kilometrů od domova. My ověšujeme naše kola a pak jdeme na prohlídku 
pevnosti a skalního města. Je před námi šest a půl týdne dlouhá cesta. 
Co asi přinese?

pátek 27. května 2011 — 101 km
První den, první kopce a hned první stovka
Udělali jsme si pořádek v báglech a poprvé vaříme čaj na doma vyrobeném 
vařiči. Luděk ráno nanosil dřevo - stačilo opravdu jenom pár větviček 
a voda už bublá! Spali jsme na krásném místě. Šárka je od rána protivná, 
v jednom kuse bulí. „Snad je to jenom nezvyk z prvního dne." 
Pomalu opouštíme region Bělogradčických skal a míříme na jih. Vůbec se 
první den nemohu dostat do tempa, silnice střídavě klesá a stoupá, ná-
klad tíží a pobolívá koleno. Konečně jsme v Montaně, bylo to nekonečné. 
Jinak Montana jako město ani nestojí za řeč. Z Montany vyjíždíme po 
hlavním tahu E79 na Sofii. Hlavním silnicím se snažíme maximálně vyhý-
bat, zde to bohužel jinak nešlo. Teď potřebujeme nakoupit jídlo a najít 
nocleh. Odbočili jsme do Kravoderu a zapadli do malého vesnického 
krámku. Koupili jsme si chleba, pivo a limonádu a ptáme se na okurku, 
paní zakroutila hlavou a pak pro jednu sáhla pod pult. Museli jsme se 
tomu zase smát.  Nocleh jsme našli až těsně před městem Vratsa. Než 
Luděk postavil stan, došla jsem se s dětmi vykoupat. Zjistili jsme ale, že 
i toto místo má svoje mínusy - kousek od tábořiště vedou koleje 
a našli nás komáři. Už jsme se ale nemínili stěhovat, takže večeře proběhla 
ve stanu a opodál projíždějící vlaky musíme nějak vydržet. Únava je velká, 
první den a hned více než 100 kilometrů a ještě v kopcovitém terénu. 

sobota 28. května 2011 — 72 km 
Wračanský Balkán a jeskyně Ledenika
Aby toho nebylo málo, čeká nás dneska výšlap k jeskyni Ledenika. Doma 
jsme si hezky naplánovali, že chceme vidět jeskyni, která leží v pohoří 
wračanski Balkán ve výšce 830 metrů. Realita: stojíme ve výšce nějakých 
840 metrů a před námi se tyčí strmá skalní stěna.
První zastávku máme hned ve městě Vratsa. Děti potřebují kakat, tak 
odbočujeme na benzínku. Odlehčení pak stoupáme - nejprve dva kilo-
metry nádhernou soutěskou Vracata a pak 14 km silničkou kroutící se 
prudce vzhůru. Koupilijsme si lístky (2x 4 leva, děti zdarma) na třetí hodinu. 
Cesta sem nám zabrala skoro celý den! Na prohlídku s námi jde snad sto 
důchodců. Docela zklamání - bylo to krátký! Ale jeskyně Ledenika opravdu 
dostála svému jménu - v nejposlednější chodbě rostly ledové krápníky.  
Centrum Vratsy je v sobotním odpoledni překvapivě plné lidí. Místní 
korzují, hraje živý džezový orchestr - to jsme tady ještě nezažili, zatím 
byla centra městeček a vesnic spíš vylidněná. Podlehli jsme atmosféře, 
sedli si na pěší zóně do venkovní pizzerie a objednali si pizzu a točenou 
Zagorku. Tak se jmenuje, pro vysvětlení, místní pivo. Krásný den je zakon-
čený trochu hořkým zjištěním, že chleba koupený ve Vratse je plesnivý. 
Večeříme tedy jenom okurku.

neděle 29. května 2011 — 84 km 
Ppodél řeky Iskar
Nemáme chleba, a tak odjíždíme bez snídaně. Za 15 leva jsme si koupili 
pečivo, máslo, mléko a jogurty a snídáme lavičce před obchodem. Šárka 
ještě potřebuje bryndák, Víťa už snídani zvládá, aniž by si umazal triko.
A opět se ukázalo, že jídlo v bulharských chodech nestojí za moc. Celý 
den jedeme proti proudu řeky Iskar, údolí střídá barvy - úvodní bílé 
skály se mění na červené a po chvíli zase na černé. Pořád je na co 
koukat. Po 37 kilometrech zastavujeme ve Svoge. Je to menší město 
s otevřeným obchodem. Hlad moc necítíme, ale radši zastavujeme, 
protože kdo ví, kdy bude další příležitost.  
V obchodě jsme za chleba, šunku, sýr, olivy, pivo a limonádu nechali 
11 leva a na to, že jsme neměli hlad, jsme toho spořádali docela dost. 
Chtěli bychom dnes dojet na předměstí Sofie, mám z průjezdu hlavního 
města docela obavy a ráda bych jej měla co nejdřív za ebou. Na 56. 
kilometru se z vozíku začaly ozývat protesty: „Nezajdeme si do hos-
půdky?" nebo „My už si chceme odpočinout!" a tak jsme věděli, že  
je načase zase sesednout z kola a vypustit naše potomky ven.
Vyjíždíme z hor! Údolí kolem nás se rozestoupilo a my jsme se 
ocitli na jakési plošině. Projeli jsme městečko Iskar a za ním už je 
v dáli vidět hlavní město Sofie. Některé čtvrti se šplhají vysoko na 
úpatí kopců. Luděk chce dojet těsně k městu, já navrhuji jet do 
města a najít nějaké ubytování. Mým argumentem jsou totiž černé 
mraky, které se celé odpoledne hrozivě seskupují a vůbec se mi 
nelíbí. Také se mi nelíbí krajina -placka, sem tam keřík nebo strom, 
zarostlé louky a jakési opuštěné stavby. Všude poházené odpadky. 
Vyloženě reprezentativní obrázek na dohled od hlavního města. 
Jeden objekt byl hlídán strážníkem, tak jsme u něj nabrali vodu 
a jen tak zkusmo položili dotaz, zda neví o nějakém kempu. 
„Kdepak kemp, to u nás nemáme. To není jako u vás." A pak je před 
námi cedule Sofija a za ní okamžitě začíná zástavba. Luděk odbo-
čuje do polí.
„Do města už nejedu. Kde tam chceš něco hledat? Hotelů tam jistě 
bude plno, ale nezapomeň, máme kola, kde je schováme?" Silnici 
lemují odpadky, tady už je to regulérní skládka. Prostě potřebuju 
vyhodit nepotřebné, tak zajedu za ceduli a šup s tím do pole. Válí 
se tady všechno, smrdí to na sto honů. Ráj pro toulavé psy.
„Tady opravdu chceš spát?" nevěřím, že něco najdeme, ale jedu 
poslušně dál. Musím ale uznat, že Luděk má na dobré noclehy 
čuch. Odpadky skončily a začaly celkem ucházející louky. Je tu vý-
hled na paneláky, asi jako kdybychom spali u Prahy na dohled 
Jižního Města. Poprvé taky vaříme na dřívkáči něco jiného než čaj. 
Začínám být s vařičem spokojená. Pozorujeme, jak se černé mraky 
přibližují. Pršet začalo až těsně poté, co jsme dojedli a umyli ešus. 
Pak se to, co celý den hrozilo, konečně spustilo. Silný vítr, bouřka, 
déšť. Zmizeli jsme ve stanu. „Já vám říkala, že máme jít někam do 
ubytování!" Jenže ostatní už spí, to jenom já počítám vteřiny mezi 
zábleskem a hromem a těším se, až se bouřka uklidní, že se třeba 
vyspím. 
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inzerce


