
TV PROGRAM

 6.30 Ben 10 (17)        
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.45 Transformers: Roboti 
  v utajení IV (11)        
  Americký animovaný seriál (2017) 
 7.30 M*A*S*H (99)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.15 M*A*S*H (100)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).        

 8.55 M*A*S*H (101)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).        
 9.25 Policie v akci        
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 10.25 Rosamunde Pilcher: Tak  
  blízko nebi    
  Německo-rakouský romantický 
  příběh (2004).
 12.15 Polední zprávy        
 12.25 Jake a tlusťoch V (18)          
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.25 Doktor z hor: Nové 
  příběhy II (9)     
  Německý seriál (2009). 
 14.25 Komisař Rex IV (6)          
        Muž tisíce tváří
  Německý kriminální seriál (1997). 
 15.30 Komisař Rex IV (7)       
        Zhoubná vášeň
  Německý kriminální seriál (1997). 
 16.35 Odpolední zprávy        
 16.50 Policie v akci        
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 17.50 Prostřeno!        
18.55 VELKÉ ZPRÁVY        
 19.40 Divošky        
 19.55 TOP STAR        
 20.15 Máme rádi Česko        
22.00 Nikdo nepřežije       
        Teambuilding nic netušících úředníků, 
  který vede bývalý mariňák, se nečekaně 
  změní v boj o přežití... 
  Americko-britská dobrodružná
        komedie (2013). 
 23.55 Komisař Rex IV (6)          
  Německý kriminální seriál (1997). 
 0.55 Komisař Rex IV (7)      
  Německý kriminální seriál (1997). 
 2.00 Doktor z hor: Nové 
  příběhy II (9)      
 3.00 Prostřeno!        
 4.00 Policie v akci

22.00
Nikdo nepřežije

dobrodružná komedie

KAŽDÝ KOPEC BERE …
         …DECH                Milan Silný

NEJVYŠŠÍ HORA SLEPIČÍCH HOR
"U Slepice" je název nejvyššího kopce Ždánického lesa nedaleko 
Brna. Dosahuje nadmořské výšky 438 metrů a na kole už jsem na 
něm byl. Tak mě napadlo, jestli někde v České republice leží 
i kopec Kohout?  Nedaleko Českých Budějovic se rozprostírá  
Soběnovská vrchovina a jejím nejvyšším kopcem je s nadmoř-
skou výškou 870 metrů právě Kohout. No vida, o cíl cyklistické 
výpravy mám postaráno. Jenže tím slovní hrátky s drůbežími 
názvy nekončí. Druhá nejvyšší hora vrchoviny se jmenuje Slepice 
a je jen o pět metrů nižší než Kohout. Budovatelské heslo je tedy 
jasné: „Vzhůru do drůbežárny, zpátky ni krok!"

12.5.2011 - čtvrtek
Přesunujeme se automobily do Pohorské Vsi utopené kdesi 
v lesích a lukách nádherných Novohradských hor. Rudy Galuska 
si připravil velké překvapení hned na úvod. Na sraz se dostavil 
s úplně novým horským kolem. Vzorky na pneumatikách do te-
rénu dokonalé jak traktor. Za dohledu slunce vyrážíme 
v družné náladě. Celou noc pršelo. Do cesty se nám staví brod 

plný dravé vody a ještě dravějšího kamení. Moc úspěšní při prů-
jezdu brodem nejsme. Suchou nohou neprojel nikdo.

„Kluci, nevykládejte si to jako pesimistické řeči, ale asi jsme 
přijeli jinam, než jsme chtěli," vysvětluje zaskočeným tónem Aleš. 
„To mi nemusíš říkat, číst umím," rozlítil se Beerhansl. Vítá nás totiž 
cedule s nápisem Meziříčí. Naštěstí Benešov leží nedaleko. 
Kohout, nejvyšší kopec Slepicích hor, dosahuje nadmořské výšky 
870 metrů a výjezd na něj není dramatický.  Tady na nejvyšším 
vrcholu Slepicích hor začíná dělení a štěpení naší patnáctičlenné 
skupiny. Dělíme se na cyklisty a koláře. Koláři pojedou dál kamsi 
po cyklostezce a nás osm cyklistů se vydá na druhou nejvyšší 
horu Slepičích hor. „Výjezd na Kohouta rychle zapomeneš, ale 
výšlap na  Slepici si budeš pamatovat  navždy a ještě o něm bu-
deš mockrát vyprávět." Proč se couráš tak pozadu?" obořil se na 
mě zadýchaný Beerhansl. „Já jsem fotil tu krásu kolem," odpoví-
dám stejně zadýchaně. „Nekecej! Ty jdeš schválně pozadu, proto-
že nechceš slyšet, jak ti tady nadávám. Ty jsi věděl, že to tady 
nebude jetelný, viď?" A je to! Slepici máme za sebou. Všem je 
nám jasné, že s kolem jsme tady na vrcholu naposledy, máme ho 
jen jako nevhodný módní doplněk.

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

inzerce
pokračování na straně 30


