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Možná si pamatujete, že jsem psal editorial kovidový. Nejsem si jist, zda tento bude postkovidový,
nikoli interkovidový, případně transkovidový. Technici vědí, pro ostatní dodávám, že jinak jde
o druhy koroze.
On ten kovid vlastně něco jako koroze je. Člověk zrezne (neboli zkoroduje, vy tupci, a kovid
má snadno kadenci „tatatatatatata“) a odrezovače nejsou vždy účinné. U oceli postačí ponořit
předmět do octa naředěného vodou, popř. do odrezovače s příměsí kyseliny fosforečné. Ta je i v
Coca Cole, pročež tato funguje jako odrezovač též. Nejsem si jist, že je účinná proti kovidu, ale
rozhodně by to byla zajímavá konspirační teorie (kdoví, jestli už neexistuje, blbiny se šíří na rozdíl od
seriózních poznatků bleskurychle). Lepší je prevence. Místo nátěru, či ponoření občana do
pasivačního roztoku dvojchromanu draselného samozřejmě očkování, ale také mytí rukou,
používání dezinfekce a ohleduplné nošení roušky, popř. respirátoru (ne ovšem recyklovaného jako
loňský kapesník, který někdo obrátí naruby a jede na něm další sezónu). Jak banální. A jak opět
přehlížené. Jistý politik se v televizi vyjádřil, že přece nebudeme nosit roušky navěky. A proč ne?
Jsem-li nachlazen, měla by to být samozřejmost. Je mi jasné, že jakmile zmizí tato povinnost,
vychrchlá se mi zase v tramvaji za krk občan, který z fleku podepíše, jak to ta vláda řídí blbě (to je
jedno, která).
Covid přispěl k několika změnám. U mě např. paradoxně k tomu, že jsem byl celý rok
zdráv, netoužímť já chodit po mejdanech ani legálně, natož ilegálně, první respirační onemocnění
jsem proto obdržel až minulý týden... Ve škole ožily technologie, které latentně pospávaly, ač stály
školu majlant. Obávám se jen, aby nezpůsobily, že výuka bude nahrazena ukládáním prezentací
kamsi. Slovo učitele je nezastupitelné, ať si Microsoft hlásá, co chce. Už kdysi to říkal ten samý
školní inspektor, který tvrdil, že nejlepší výzdobou třídy je čistě vymalovaná stěna a dobře smazaná
tabule. Já bych řekl, že slovo učitele je dokonce čím dál cennější. Informací jsou kvanta
a dezinformací kvanta na druhou. Samostudiem se informace ve znalosti přetavují velmi ztuha.
Nechť je nám školní technika, ne vždy odpovídající našim současným nárokům, nakloněna, nechť
nadřízení orgánové shovívavě přihlédnou ke skutečnosti, že nejsme škola, které stačí pro výuku
průměrný počítač s odepsanými „sedmičkami“, mapa Evropy a vycpaná veverka. K tomu nám
dopomáhej Jan Ámos Komenský.

STUDENTSKÉ VOLBY 2021
Tina Mašková, 4.A
Ve dnech 20. a 21. září se na naší škole uskutečnily
studentské volby, ve kterých studenti některých tříd
mohli volit a projevit svůj názor. Na volebních lístcích byly
strany, které se letos účastní parlamentních voleb.
Na naší škole se aktivně zúčastnilo 320
studentů a vítěznou stranou se s 105 hlasy stala koalice
PIRÁTI a STAROSTOVÉ. S 63 hlasy se druhými stala
koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). ANO 2011
získalo 44 hlasů a Strana Zelení 31 hlasů. Devět hlasů
bylo neplatných.
V celostátních studentských volbách se zapojilo
321 škol a odevzdalo se 40 899 platných lístků.
Ve výsledcích se na prvním místě umístili PIRÁTI a STAROSTOVÉ s 30,4 %. Druzí SPOLU
(ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 29,4 % a třetí nejvolenější stranou s 8,5 % se stalo ANO 2011.
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MECHCAMP - LETNÍ ŠKOLA MECHANIKY
Iva Řežábková, foto Vladimír Lukeš
Ve dnech 30. - 31. srpna 2021 se 4 žáci naší školy z oboru
Strojírenství zúčastnili letní školy mechaniky MechCamp.
Pořadatelem již 4. ročníku MechCampu je tradičně katedra
mechaniky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
Letní škola mechaniky je speciálně určená právě
pro žáky středních škol, které baví matematika a fyzika
a kteří se chtějí dozvědět mnoho nových informací a poznatků z oblasti mechaniky a jejích podoborů, např. o moderních
materiálech, dynamice vozidel nebo biomechanice.
Letošní ročník Letní školy mechaniky žákům připravil velmi bohatý program:
- 30.8. - Výpočet dráhy družice v programu Excel,
kompozitní materiály.

- 31.8. - Mechanické systémy se třením – modelování, experimenty, ukázky komplexních úloh.
Děkujeme všem účastníkům, přednášejícím i organizátorům a těšíme se zase za rok na další ročník Letní školy
mechaniky!
A jak hodnotí dvoudenní MechCamp samotní žáci?
"Letní škola mechaniky se mi moc líbila. Z důvodu
toho, že jsme absolvovali na střední škole pouze první ročník,
byly pro nás některé výpočty poměrně složité, např. vektory.
Využili jsme ovšem znalosti z fyziky, matematiky, strojírenské
technologie a mechaniky. Nejprve jsme počítali příklad, poté
jsme si povídali o materiálech. Na závěr MechCampu jsme si
povídali o jaderné energetice a tření, které jsme počítali i
prakticky ověřovali.“
Eva Porubčanová, 1STA

NANOCAMP - LETNÍ ŠKOLA APLIKOVANÉ FYZIKY
Iva Řežábková

Chytré telefony, chytrá okna, flexibilní displeje, antireflexní
filtry, čisté zdroje energie, inteligentní senzory, vysokorychlostní obrábění, samočisticí a antibakteriální povrchy, biokompatibilní implantáty, atd. Tyto a mnohé další moderní
technologie jsou založeny na nových tenkovrstvých nanostrukturních materiálech.
Žákyně naší školy oboru Strojírenství Eva Porubčanová nahlédla do zákulisí moderního materiálového výzkumu
a aplikované fyziky. Ve dnech 25. – 27. srpna 2021 se zúčastnila Letní školy aplikované fyziky „NanoCamp 2021“.
Letní škola aplikované fyziky „NanoCamp 2021“ je
určena právě pro studenty středních škol (2. – 4. ročník) se
zájmem o aplikovanou fyziku, materiálové inženýrství, nové

technologie a nové materiály, experimentální zkoumání
a objevování. Pořadatelem„NanoCampu 2021“ je katedra
fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity
v Plzni.
Účastníci se dozvěděli, kde všude se využívají nové
nanostrukturní materiály s unikátními vlastnostmi. Dále se
seznámili s tím, jak se tyto materiály navrhují, experimentálně
připravují a analyzují. Vyzkoušeli si přípravu tenkovrstvých
materiálů atom po atomu pomocí plazmových technologií,
prozkoumali vlastnosti připravených materiálů pokročilými
analytickými metodami a získali představu o možnostech
a výzvách současné materiálové vědy a aplikované fyziky.
Děkujeme všem účastníkům, přednášejícím i organizátorům a těšíme se zase za rok na další ročník Letní školy
aplikované fyziky!
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JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY
Simona Palečková, Barbora Kloudová (2.E)
Ve dnech 13. -17. 9. 2021 jsme se my, humanisté z 2.E
účastnili jazykového kurzu. Kvůli koronavirovým opatřením
celý kurz probíhal v Plzni, ale i přes toto omezení jsme si kurz
velmi užili.
První den kurzu obnášel hledání památek pomocí
mapy a posléze získávání informací o každé památce. Druhý
den jsme navštívili galerii Masné krámy a jejich výstavu
s názvem AVIATIKA. Byli jsme provázeni celou výstavou, při
které jsme si prohlédli obrazy týkající se létání. Dále nám
program zpestřila naše spolužačka Eliška Jáchimová hudeb-

ním okénkem, hrou na klavír, a nakonec jsme si nakreslili
každý svůj plakát nesoucí název této výstavy. Ve středu jsme
zůstali v zázemí školy, abychom zpracovali naše projekty
o významných památkách Plzně. Ve čtvrtek jsme absolvovali
prohlídku Plzeňského Pivovaru a poté prohlídku Pivovarského
Muzea. Dozvěděli jsme se, jak se vaří pivo, a jak funguje takový pivovar. Poslední den jsme odprezentovali naše projekty a úspěšně zakončili kurz slavnostním obědem v restauraci
U Švejka. Tímto bychom chtěli poděkovat vedoucí exkurze
Heleně Křivohlavé a dozoru Štěpánce Hrabákové. Mockrát
děkujeme.

RUMUNSKO DÁVNO NENÍ DIVOČINA
DÍL 1: Z PLZNĚ DO MĚSTA FAGARAŠ POD STEJNOJMENNÉ HORY
Petr Vlček
Rumunsko je moje oblíbená destinace.
A tak jsem si přes veškerou, řekněme
špatně nastavenou politickou situaci,
udělal dobrodružný výlet s dětmi svým
starým naftovým autem. Volba na Rumunsko padla i proto, že v současné
politické situaci je to země relativně
svobodná, kde neřeší testy, očkování
a podobné záležitosti.
Výhodou bylo, že synovi je už
20 let a tak jsme byli na náročnou cestu
(cca 2000 km tam a zpět) dva řidiči.
Cestu jsem nijak nepřipravoval, nastavil
jsem jen předběžnou trasu s tím, že cca
5 dní pojedeme k moři, zde pár dnů
pobudeme a opět se několik dní se zastávkami budeme vracet zpět. Základní
seznam zastávek jsem měl a trasu jsem
měl zhruba připravenu. Zbytek budeme
improvizovat podle okolností.
Trasa k moři: Plzeň po D5, D1
a D2 do Břeclavi, Rakouskem podél
řeky Moravy (bez dálnice) k hraničnímu
přechodu Niuckelsdof / Hegyeshalom,
Maďarskem po dálnici do Szegedu,

Dále do Rumunska směr Arad – Sibiu hory Fagaraš – Bukurešť - Černé moře
(co nejblíže k bulharským hranicím).
Důvodem bylo, že čím dále od delty
Dunaje, tím slanější a lepší moře, méně
ředěné veletokem. Pobřeží Rumunska
znám velmi dobře z minulých cest. Na
cestě k moři jsem měl naplánován zastávky: Szeged (syn je „dopravák“ a tak
se musela zařadit města s hromadnou
dopravou, kde se bavil focením a projížděním různých typů autobusů, trolejbusů a tramvají), vodní hrad Fagaraš (letní
sídlo uherské a později rumunské šlechty, později obávané komunistické vězení), přejezd Fagaraše (trek v nejvyšších
horách), hrad Poenari (Draculovo obávané sídlo, sem už jsem se jednou vypravil, ale hrad bývá často uzavřen díky
velkému výskytu medvědů v okolí). A
dále k moři. Na tomto úseku se cíle
teprve připraví cestou.
Cesta zpět: přes Bukurešť,
Pitešť, a do hor Transalpinou, ClujNapoca, Oradea a do Maďarska a dále
napojení na trasu k moři. Zastávky: prů-

jezd Transalpiny, která vystoupá na
hřeben rozdělující pohoří Capatiny a
Paring do výše 2100 mnm, kousek je
vedena hřebenem a pak přes Lutu
a Surenu a hluboká údolí klesá dolů.
V plánu jsem měl trek v Paringu. Zbytek
opět improvizace.
A tak jsme se v polovině července vydali na cestu. Cesta ubíhala
bez větších komplikací. Před Brnem
jsme však D1 opustili, protože se zde
udělala dlouhá kolona a Brno jsme podjeli po silnicích převážně druhé třídy. Na
D2 jsme se však hned nedostali, protože i za městem byla kolona a D2 má
v úseku Brno – Břeclav málo nájezdů
a hned dva byly uzavřené. A tak jsme jeli
po souběžné silnici 1. třídy.
Cesta Rakouskem proběhla
bez problémů, v Hegyeshalomu jsme
koupili maďarskou registraci a pokračovali svižně do Szegedu. Cestou jsme si
ještě v Čechách přes booking zajistili
nocleh a v pozdních odpoledních hodinách jsme dorazili do cíle. Máme za
sebou prvních 890 km.
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Po ochutnání skvělé maďarské
gastronomie se syn věnoval místnímu
dopravnímu podniku (jednokolejné
tramvajové
linky
a trolejbusová a
autobusová doprava
s vozy, které jezdily
p ů v o d n ě
v Čechách), dcera si
nasadila sluchátka
a zůstala v hotelu.a
já se věnoval večernímu městu. Na
náměstí se bude
konat velký megakoncert vážné hudby, a tak tu stojí
pódium asi pro
8 000 lidí. Městem
protéká veletok Tizsa a na východním
okraji se do něj vlévá rumunská řeka
Muses. Ve městě je přístav a na protějším břehu jsou jedny z největších termálních lázní v Maďarsku. K zvláštní
zajímavosti patří „kostelo-hospoda“.
Vedle muzea vybavili restaurační zařízení kostelním nábytkem. Jako oltář slouží
bar, v pomyslné sakristii je herna a zpovědnice slouží jako intimní posezení pro
dva. Nechybí ani rituální svícen, kde
v malých „štaprlích“ hoří umělé elektrické svíčky. Na stropě jsou fresky a i stěny
jsou upraveny podobně jako v kostele.
Szeged, česky Segedín, se
nachází na jihovýchodě Maďarska na
soutoku řek Tisa a Maruše. Segedínu se
přezdívá „Město slunečního svitu“ a
není se čemu divit – v rámci Maďarska
zde slunce svítí nejvíce hodin a to přes
2 200 za rok. Pozornost turistů si zaslouží typické segedínské potraviny.
Kromě segedínského guláše zde vznikl
také uherský salám, o jehož výrobě od
živých zvířat až po balení se zde můžete
dozvědět v Muzeu uherského salámu
Pick. Mezi hlavní historické památky
patří Votivní kostel s nádhernou mozaikou Madony, Dimitrova věž, Nová synagoga, Brána hrdinů, či cukrárna Virág.
Zajímavostí Národního historického
parku v Ópusztaszer je monumentální
panoramatický obraz od Fesztyho, přibližující svět Maďarů před 1 100 lety.
Segedín a jeho oblast byly
obývány už od starověku. Od 5. století
se na území vystřídaly různé kmeny. V 9.
století do Panonie vtrhli Maďaři. Jméno
Segedín se poprvé objevilo v roce 1183
v dokladu o králi Bélovi III..
Během mongolské invaze bylo
město zničeno a jeho obyvatelé uprchli
k blízkým bažinám. Po invazi se vrátili
a město opět postavili. Ve 14. století,

během panování Ludvíka Velikého, se
Segedín stal nejdůležitějším městem
jižních Uher.

Szeged

Jeho strategický význam rostl s tím, jak se k hranicím Uherska přibližovalo turecké vojsko. Král
Zikmund Lucemburský totiž nechal tomuto strategickému městu postavit
opevnění. Segedín byl povýšen na královské město v roce 1498. V této době
zde žily zhruba čtyři tisíce obyvatel. Od
lesní Turci.
železnice
roku 1526Stopy
tu řádili
Koncem 18.
a na počátku 19. století se město rozvíjelo: tiskárna, budova radnice a nemocnice a jiné. V první polovině 19. století
byl Szeged několikrát stižen ohněm.
První vydlážděná ulice v Segedínu vznikla roku 1840. V této době zde žilo něco
okolo třiceti tisíc lidí. Občané Segedína
sehráli důležitou roli během revoluce a
války za nezávislost v letech 1848–
1849. Lajos Kossuth zde 12. července
1849 přednesl poslední projev před
emigrací. Segedín byl posledním sídlem
revoluční vlády v červenci 1849.
Habsburkové pak sice potrestali představitele města, ale Segedín přesto
začal opět prosperovat. Do města byla
zavedena železnice v roce 1854 a městu se vrátil jeho volný královský městský
stav v roce 1860.
Dnes má město krásné budovy
a široké třídy hlavně díky obnově po
Nakládka
dřeva,
dobový
snímek
velké
povodni
v roce
1879,
která zničila
drtivou většinu města. Pouze 265 z 5
723 původních budov zůstalo nedotčeno a zahynulo 165 lidí. Císař František
Josef navštívil město, a slíbil, že Segedín bude krásnější než dříve. Svůj slib
splnil. Během dalších let město opět
ožilo. Byly postaveny nové paláce, široké bulváry, nové administrativní budovy
a v roce 1930 i nová katedrála. Prim
v případě centra Segedínu tak hraje
neoklasicistní a secesní architektura.
První realizovanou stavbou byl nicméně
protipovodňový val na řece Tise, který
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měl nadále zabránit obdobným katastrofám. S obnovou města pomohla
řada evropských metropolí a na jejich
počest byly pojmenovány
nové ulice v Segedínu.
Stržen byl rovněž i původní hrad. Od roku 1884
měl Segedín také koněspřežnou tramvaj.
V 90. letech 19. století
byly také vybudovány ve
své době moderní a v 21.
století stále fungující lázně (maďarsky Anna
fürdő), které jsou často
navštěvovány.
V závěru první světové
války byla oblast okupována francouzským vojskem. Po trianonské smlouvě ztratilo
Maďarsko svá jižní území, Sedmihradsko ve prospěch Rumunska a Vojvodinu
ve prospěch Království SHS. Segedín se
stal tedy skoro příhraničním městem
a ztratil značnou část svého přirozeného
okolí. Do města byla přesunuta univerzita s Cluj-Napoca, která se do té doby
nacházela v Rumunsku a biskupství
z Temešváru.
Segedín velmi trpěl během
druhé světové války, kdy bylo 6 000
obyvatel města zabito a židovští občané
uvězněni v ghettech. Rudá armáda
osvobodila město v roce 1944. Během
komunistické éry se Segedín stal centrem lehkého a potravinářského průmyslu. V 60. letech byla vystavěna řada
panelových domů a rozšířen byl i potravinářský průmysl (výroba salámů, zpracování paprik, výroba konzerv), který tak
začal na celkové produkci výrazně dominovat. V roce 1962 se Segedín stal krajským městem župy Csongrád-Csanád
a okolní venkov byl připojen k městu.
Roku 1973 byly k Segedínu připojeny
některé okolní obce. V roce 1970 byl
Segedín zasažen další povodní, která
překonala výšku velké vody z roku
1879, nedošlo však k zásadnějším škodám na majetku a lidských životech. Po
roce 1990 a politických změnách v Maďarsku došlo k změnám ekonomické
struktury země. Řada nerentabilních
továren byla zavřena a zkrachovala.
V roce 1997 se jedna z místních částí
oddělila od Segedína. Od roku 2005
směřuje do města také dálnice.
Ráno syn opět prohání městské dopravní podniky a my s dcerou si
prohlížíme centrum města. Navštívili
jsme budovu katedrály, katakomby, kde
také církevní muzeum věž, ze které byl
nádherný pohled na město. Viděli jsme
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také hraniční oblasti tří zemí. Kromě
Maďarska také Srbsko a Rumunsko.
Před polednem se domlouváme na dálku se synem na srazu a odjíždíme k rumunským hranicím. Kontrola
proběhla jen formálně, vyřizujeme nezbytné formality (dálniční poplatky
a výměna peněz) a najíždíme na dálnici
směr Arad, Timisoara. Za sjezdem do
města opravují svodidla mezi pruhy „za
silně bezpečnostních podmínek“. Nikde
značky o zpomalení a upozornění o práci na silnici, zátočina a auta v levém
pruhu začínají prudce zpomalovat z plné
rychlosti před ohradou
z kuželů v levém pruhu.
Pruh
je
„vykuželován“
asi
v délce 300 metrů, aby
mohli natěrači natírat.
A jejich bezpečnost
jistí policista, který na
kraji ohrádky máchá
rukou v kruhu. Výjev
byl snad sci-fi a náležitě nás rozesmál. I když
v tomto případě jde
o černý humor. Rumuni mají policistů nazbyt.
U města Fáget se buduje tunel,
a tak je dálnice svedena na původní silnici
přes hory. Na jednom
sedle je krásná vyhlídka na Poiana Rusca,
hory vysoké cca 1500 metrů. V této
oblasti jsme se kdysi toulali po místních
vesnicích. Na vyhlídce se k nám hlásí
krajané. Ti jedou desetidenní dovolenou, vyjeli včera a mají namířeno přes
Bulharsko a Turecko až do Gruzie. Aby
to zvládli, čeká je minimálně 800 –
1 000 km denně. Proč vezou na autě
kola, mi jasné není.
Silnice je lemována stánky
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různých prodejců – od potravin, medu,
alkoholu až po oblečení a obuv. Sjíždíme dolů a najíždíme opět na dálnici
a pokračujeme směr: Deva – Orastie –
Sebes – Sibiu, kde opět dálnice končí.
Mezi Fagarašem a masívy tří horstev
(Lotru, Cindrei a Capatiny) v údolí řeky
Olt se budují tunely a tak se jezdí po
starém tahu. My se však odkláníme
směr město Fagaraš. Jedeme širokým
údolím pod nejvyššími horami Rumunska (Fagaraš) a mírnou pahorkatinou
uvnitř karpatského oblouku.
Do města Fagaraš jsme dojeli

Mapa vlečky

Fagaraš
v podvečer. Máme za sebou dalších
530 km a ode dneška budou naše automobilové etapy kratší. Město s letním
sídlem všech postupných vládců Rumunska (vodní hrad) je naším prvním
plánovaným cílem v zemi. Již cestou
jsme si v centru města zamluvili nocleh.
Večer jsme strávili prohlídkou malého
města a ochutnávkou rumunské gastro-

nomie.
Stavba citadely Făgăraș začala
v roce 1310 na místě dřevěného opevnění se zemními valy z 12. století. Stavělo se na troskách původní pevnosti,
kterou zničili Mongolové v roce 1241.
Pevnost poskytovala obranné postavení
před možnými vpády do jihovýchodní
Transylvánie. Pevnost procházela přestavbou podle toho, jak byla ničena
válkami a dobýváním.
V roce 1599 obsadil Michael
Brave citadelu Făgăraș a ukrýval tam
svou rodinu a královský poklad. V 17.
století princ Gabriel
Bethlen dal při modernizaci opevnění přednost Fagaraši před
pevností Alba Iulia. Král
Michael I. Apafi pak
přeměnil Fagaraš na
knížecí sídlo. Od té
doby až do první světové války slouží pevnost
jako letní sídlo rumunských králů.
V
letech
1948 až 1960 byla
pevnost využívána jako
vězení pro ty, kteří byli
proti komunistickému
režimu. Celkem bylo na
tomto místě zadrženo
asi 5 000 lidí, z nichž
mnozí byli mučeni.
Chlad, hlad a nedostatek jakékoli formy lékařské péče byly příčinou velkého počtu
úmrtí mezi zadrženými. Podle vědců
bylo v této věznici oficiálně jen cca 200
vězňů, ale jsou důkazy o přecpané věznici. V letech 1965 až 1977 byly provedeny restaurátorské práce. V současné
době funguje citadela jako muzeum,
kde se nacházejí různé artefakty.
© 2021 pro školní zpravodaj
(pokračování příště)

MNĚ TO NEDÁ
Josef Gruber
...abych opět nenavázal na poutavý Petrův cestopis vlastním
zážitkem, doufám, že mi to prominete. Možná dnes Rumunsko není divočinou, ale v roce 1998 mi to tak nepřipadalo.
Moje životní (dobro)družka si totiž vymyslela cestu do Turecka autobusem přes Balkán.
Na této cestě jsme poznali mnohé. Kromě úžasných
památek maloasijského Řecka, oběhnutí Tróje (Achilleus
desetkrát, my jednou) a smlouvání na Velkém bazaru
(kupoval jsem loutnu, nejsem úplně normální, zato mám chápavou manželku) také salmonellu enteridis, kmen Montevi-

deo (k představení došlo až po návratu na infekční klinice).
Leč Rumunsko.
Cesta tam byla ve znamení šikany rumunské policie,
která náš autobus stavěla každých pár kilometrů z důvodu
„nepřiměřené rychlosti“ (rozuměj piva a bakšiše), pozoruhodná byla zejména zastávka v hlubokém lese poblíž Temešváru,
mezi věkovitými kmeny zlověstně prosvítalo cosi, co mohlo
být stejně loupežnickou krčmou jako čortovým hrádem. To
ještě nic nebylo.
Horší byla cesta zpět. Ač impregnován 45procentní
tureckou rakijí, pocítil jsem po rumunských roletách autobusovou nevolnost prvně v životě i já. Na rumunské celnici jsme
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byli lustrováni několik hodin a mně přišlo nevolno. I vystoupil jsem, hledaje
onu místnost. Poté, co jsem zjistil, že kromě absence dveří má stěny dekorované produkty metabolismu do výše pasu, jsem usoudil, že je mi lépe,
a vrátil jsem se do útrob autobusu. V tom momentě ale začaly protestovat
útroby moje a já musel ven. Tam se mi opět udělalo lépe a celý proces se
několikrát opakoval. Z toho jsem usoudil, že se jedná o záležitost psyché
a že to musím zvládnout. Uchýlil jsem se za kamiony na travnatý svah, využívaje tmy, a hodlal jsem učiniti nevolnostem přítrž. Ve vrcholném okamžiku se ovšem dalo do drobného deště, strmý kluzký svah začal vykonávat
nevítaný relativní pohyb a já v podřepu sjížděl pozadu kamsi do temné Transylvánie. Z toho, že po 23 letech píši tento článek, lze usoudit, že nakonec
vše dobře dopadlo a temná propast mne nepohltila. V životě bych si tehdy
nepomyslel, že budu maďarské silnice považovat za komunikace 21. století. Do těchto končin už mě nikdo nedostane. Sláva civilizaci.

Podzim - rub slunečnic.
Foto JG
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