
TV PROGRAM

 6.00 Zajímavosti z regionů
 6.25 Po stopách hvězd
  Libuše Šafránková 
 6.55 C. a k. polní maršálek  čb
  Vlasta Burian jako hvězda ofi círského 
  sboru ve slavné komedii (1930). 
 8.25 Velká kočičí pohádka
  O princeznině trápení a detektivním 
  pátrání, které jí přivede ženicha (1983)  
 9.05 Úsměvy vánoční
  Netradiční sváteční vydání oblíbeného  
  pořadu s Jaromírem Hanzlíkem (2003).  
 9.45 Kalendárium
 10.00 Toulavá kamera
 10.30 Objektiv
 11.00 Dynastie Nováků (5/13)
11.50 Z Televarieté

13.00 Zprávy 
 13.05 O dívce, která šlápla na chléb
14.00 O kominickém učni a dceři  
  cukráře
  Pohádka o sirotkovi, který i přes nepřízeň 
  osudu najde obyčejné lidské štěstí (2006) 
 15.05 Boháč a chudák
  Jiřina Bohdalová v pohádce na motivy 
  K. J. Erbena o tom, že na každého 
  někde čeká štěstí a s nepřízní osudu 
  se vyplatí bojovat (2005). 
 16.20 Kotva u přívozu
17.55 Adventní koncerty České  
  televize 
18.55 Události za okamžik a   
  počasí
 19.00 Události
 19.45 Branky, body, vteřiny
 19.57 Losování Sportky a Šance 
 20.00 Anděl Páně
  A jsou tu zpět! Paličatý nešika anděl 
  Petronel a poťouchlý čert Uriáš, který 
  se náramně baví na jeho účet. Tradiční 
  vánoční pohádka o cestě za napravením 
  alespoň jednoho hříšníka. 
 21.35 Noc na Karlštejně
  J. Brejchová a V. Brodský v populárním 
  muzikálu o císaři Karlu IV. a jeho 
  manželce Elišce Pomořanské (1973).  
 22.59 Výsledky losování 
  Šťastných 10   
23.00 Vánoce
  J. Lábus, O. Kaiser a J. Korn ve vánočním 
  speciálu legendárního zábavného cyklu  
  Možná přijde i kouzelník (1986). 
 0.00 Poklad
  Malá televizní komedie o tom, co se 
  stane, když děti nechtějí čekat na 
  dárky až do Štědrého dne (1983).  
 0.15 O Vánocích už nechci slyšet  
  ani slovo
  Televizní komedie o jednom nečekaném 
  setkání (1981). 
 1.30 Barevné Vánoce

20.00
Anděl Páně

pohádka

KAŽDÝ KOPEC BERE …
         …DECH                Milan Silný

NEJTEPLEJŠÍ KOPEC ČESKA 
Až do poloviny týdne panovaly třeskuté mrazy. S blížícím 
se víkendem se oteplilo. Mířím na Borec, nejlepší kopec na 
zahřátí. Po osmi kilometrech houpavé jízdy přijíždím do 
Zlonic a opouštím je jízdou do kopce kolem hospody. 
Šlapu směrem, kde zatím jen tuším České středohoří. Ve 
škarpě se schovávají okoralé zbytky sněhu a na okolních 
polích posedávají hejna černých havranů velikostí připo-
mínající slepici těsně před kulturistickými závody. Počasí 
ani podmínky moc cyklistické nejsou. Tak se meteorologové 
nezmýlili. Řeky se rozvodnily a Ohře není výjimkou. Vedlejší 
silničky jsou mokré. Při stoupání do vesničky Vchynice mě 
z pravé strany tiše pozoruje sněhem pocukrovaný kopec 
Lovoš (570 m n.m.) a přímo přede mnou se tyčí Milešovka 
[837 m n.m.). Mým cílem je Borec s nadmořskou výškou 
446 metrů. V malé vesničce Režný Újezd končí veškerá 
sranda. Tady u kapličky začíná finální stoupání na Borec. 
Slézám, tlačím, mlčím. Pod mokrým listím se skrývá led. 

Stezka vede vzhůru po provizorních schodech, jet by se to 
stejně nedalo.

V tu chvíli mi kolo nečekaně podklouzlo. Udělal jsem 
rychlý krok vpřed, abych vyrovnal stabilitu a neupadnul. 
Jenže rázem stojím oběma nohama j přímo uprostřed šik-
mé ledové plochy. Pak mi ale obě nohy začínají svévolně 
ujíždět po ledu směrem dozadu z kopce. Zachránkyní je 
mi malá břízka u stezky. Asi by byl na mě krásný pohled, jak 
plandám i s kolem namotán ve větvích stromu bez pevné 
půdy pod nohama. Znovu stojím na okraji zledovatělé 
pasti a začínám se pomaloučku sunout po šikmém ledě 
vpřed. Po chvíli se led změnil v rozbředlý sníh, kterého 
směrem k vrcholu viditelně ubývá. Docházím dvě turistky 
Kudy a jak se sem dostaly? Funí k vrcholu stejně ztěžka ja-
ko já. Kdepak, ony funí ještě více než já. „Co to máte za 
speciální boty že vám nekloužou?" položily mi otázku 
a sjely pohledem na mé patnáct let staré vyčochtané, blá-
tem zpevněné a ve švech potrhané, původně modré

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

inzerce
pokračování na straně 18


