
TV PROGRAM

 5.55 Oggy a Škodíci V 
  Francouzsko - kanadský animovaný seriál  
 6.10 Lví hlídka (28) 
  Americký animovaný seriál (2016).
 6.35 Looney Tunes: Nové příběhy 
  Americký animovaný seriál (2015)
 7.20 Kačeří příběhy (57)  
  Americký animovaný seriál  (1989)
 7.45 Show Toma a Jerryho II (19) 
  Americký animovaný seriál (2015)
 8.05 Kráska a zvíře 
  Německo - rakouský fi lm (2012).  
 9.40 Princ a chuďas 
  Britsko-maďarský dobrodružný fi lm (2000) 
 11.20 Chobotnice z II. patra 
  Česká komedie pro děti i jejich   
  rodiče (1986). 
 

13.10 Královské Vánoce  
  Americký romantický fi lm (2014).  
 14.45 Vánoce naruby  
   Americká komedie (2004). 
 16.30 Pětka s hvězdičkou  
  Česká komedie (1985). 
 18.00 Slavnosti sněženek  
  Ani hon na zatoulaného kance nebyl 
  tak náročný, jako se rozhodnout, zda 
  bude připraven na šípkové omáčce 
  nebo se zelím! 
  Český fi lm (1983). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Popelka 
  Půvabná Elka žije se svým otcem ve 
  velkém krásném domě, obklopeném 
  přírodou. Po smrti Elčiny maminky se 
  jednoho dne otec rozhodne znovu oženit. 
  Jenže s příchodem macechy a jejích 
  dvou rozmarných dcer se v kdysi 
  poklidném domě všechno změní. Pak 
  ale otec nečekaně umírá a laskavá 
  dívka je vydána napospas své kruté a 
  žárlivé nevlastní rodině... 
  Americko-britský fi lm (2015). 
 22.05 Mystery,  Aljaška 
  Vesnice Mystery na Aljašce je přímo 
  posedlá hokejem a muži jako by se tu 
  rodili s bruslemi na nohou. Jednoho 
  dne přijde nabídka, aby si to zdejší 
  amatérští hokejisté rozdali s legendárními 
  New York Rangers. Rázem je zapadákov 
  středem pozornosti a tým z Mystery 
  musí dokázat, že na opravdové hvězdy 
  stačí... 
  Americko- kanadská komedie (1999).  
 0.15 Sněžní psi 
  Kanadsko-americký dobrodružný fi lm  
 1.55 Čtyřicítka na krku  
  Americký romantický fi lm (2008).  
 3.30 Kráska a zvíře 
  Německo - rakouský fi lm (2012). 

22.05
Mystery, Aljaška

komedie

botky Concord. "Klouže mi to jako prase," shrnul jsem do 
jedné věty své předchozí zážitky a do kopce jsem je 
i s kolem po boku předešel.

Dokázal jsem to. Jsem tady. Obklopuje mě na leden 
nezvyklé teplo a vlhko. Ne nadarmo se o Boreči říká, že 
v mrazech zahřeje lépe než slivovice. Tohle tvrzení mé své 
opodstatnění a je vědecky podložené. V čem se tedy skrývá 
tajemství kopce? Tajemství nejteplejšího kopce České 
republiky?

Vrch Borec bývá občas nazýván Kouřící horou, protože 
z jeho vrcholu vycházejí páry. Nemá to ale nic společného 
se sopečnou činností. Zatímco v létě je na vrcholu jen pár 
stupňů nad nulou, v zimě tady zase může být klidně až plus 
patnáct. Zdejší rostliny a zvířata zimu neznají. Jedná se 
o geologický úkaz, kdy se do puklin na úpatí kopce přes léto 
nasává teplý vzduch, ten se kumuluje a ohřívá uvnitř skály. 
Zároveň se obohacuje vlhkostí a stoupá vzhůru jako 
v komíně. Ze skalních otvorů na vrcholu, takzvaných ventarol, 
pak teplý vzduch v zimě uniká v podobě páry A v letním 
období to funguje přesně obráceně, to zase uniká chladný 
vzduch nashromážděný v puklinách přes zimu.

Teď je zima a podle toho to tady vypadá. Zatímco na úpatí 
kopce leží sníh a led, tady na vrcholu se na kmenech stromů 
a okolních kamenech vesele zelená mech, kvalitou podobný 
travnatému povrchu tenisových kurtů ve Wimbledonu.

Podléhám saunové atmosféře. Svlékám se do půli těla, odha-
luji tu horní polovinu. Sedám na kámen u pukliny, svačím 
a odpočívám, je mi v sauně moc příjemně. Tady nahoře určitě 
nevládne leden.

Sestup z kopce jižním svahem není tak náročný, jako byl 
výstup. Mezi holými stromy se občas krčí suché křovíčko 
s malými trny Musím opatrně, abych o trny neorval sebe ani 
kolo.

Jsem zpátky v Režném Újezdu, jsem zpátky na silnici. Asi 
tříkilometrový okruh na vrchol Borce a zpět mi zabral celou 
hodinu. Teď, když už mám vrchol za sebou, musím říci, že to 
stálo za to. Teď už jen očistím boty od bláta a v sedle kola za-
mířím po asfaltu k domovu.

Mám před sebou padesát kilometrů jízdy domů. Vpřed mě 
žene krásný pocit, že jsem nevzdal a Borec pokořil i přes ty 
ledové nástrahy, které si na mě přichystal. Ostatní okolní kopce, 
kužely homole a homolky Českého středohoří mlčí 
a nad mým výkonem uznale pokyvují šošolkami. I vítr se snaží 
být uznalý a spravedlivý. Točí se všelijak, střídavě fouká zpře-
du, zboku i do zad. Dnes si na něj nemůžu ani v nejmenším 
stěžovat.

A je to tady znovu. Okoralé ledové plotny u kraje cesty. 
Škarpy naplněné vodou až po okraj. V potůčcích se zběsile 
valí zkalená voda. Ve vesničce Teplá je to nejhorší, rozvodně-
ný potok Modla tady někomu odstěhoval celou zahrádku 
i s oplocením asi o sto metrů dál po proudu.

inzerce


