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K čemu jsi mi, rouško, když mi chybí ouško...

Slovníček pojmů:
Haranténa - nucený pobyt dětí doma
Kmetflix - ČT 3
Mateřírouška - rouška ušitá maminkou
Naroušitel - člověk pohybující se na veřejnosti bez roušky

Nákazník - potenciálně nakažený zákazník

Koroniál - vesnický obchod se smíšeným
zbožím v zasažených oblastech

Uprchrchlík - migrant s koronavirem
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Život za časů korony
Všechno zlé je k něčemu dobré
Již od začátku karantény bydlím na vesnici, abych mohla svůj veškerý volný čas věnovat svému příteli. V
tyto dny, plné strachu o zdraví mé i mých blízkých, je pro mne jeho náruč jedinou útěchou a také útěkem od
sužující reality. Každý den mám tisíce nápadů na nové básně a úvahy, proto po večerech nespím a sepisuju.
Je ráno, piju kafe a myslím jen na to, jak bych chtěla zmizet z všednosti svého života. Sbalit si věci a odstěhovat se od rodiny. Odstěhovat se s ním. Odjela jsem do práce, kde jsem po dlouhé době viděla svou spolu-

žačku Katku. I když jsme moc času neměly, našly jsme si chvíli a já jí řekla o svém snu. „Nemám na tebe počkat? Rovnou tě odvezu po směně domů,“ řekl mi přítel, když mi přivezl jídlo. Samozřejmě jsem ráda souhlasila.
Nechali jsme auto stát u jeho domu a udělali si večerní procházku pod hvězdami. Už to nevydržím. „Víš,
nejraději bych se s tebou hned odstěhovala, ale vím, že musím ještě dva roky vydržet…“ řekla jsem s jistým
zklamáním v hlase. Zeptal se mne, proč čekat do maturity, že mne nic nebrzdí. Brzdí mě on. Celou cestu pod
září hvězd jsme si o naší možné budoucnosti povídali. Když jsme vyšli kopec vedoucí k mému domu, řekl
s jistou dávkou rozhodnosti v hlase: „Tak můžeme začít hledat byt.“
Hned po příchodu domů jsem začala pročítat inzeráty. „Doba není lehká, ale kdy jindy začít novou kapitolu

života než teď,“ ujišťovala jsem se nahlas.
Pavlína Klosová, SIE3

Dnes přišli na poštu dva v
rouškách.
Nastala panika!
Nakonec se ale ukázalo, že
je to jen přepadení.
Tak jsme se všichni uklidnili.
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Život za časů korony
Výprava za droždím při COVID - 19
Psal se čas krutý a smutný. Minulého týdne jsme si já a má přítelkyně usmysleli, že v této těžké době bude
k obědu velmi dobrou volbou langoš. Vzhledem k chuti na slané a mastné jídlo, což langoš představuje, se jevil
jako perfektní a levný oběd v podmínkách Covidu-19, neboli korona viru. Netušili jsme však, jak nelehký úkol jsme
si zadali.
Sehnali jsme si velmi kvalitní recept mé babičky na langošky. Recept obsahoval hladkou mouku (500 g), sůl,
mléko (300 ml), cukr (1/2 lžičky) a poslední věc, 1 balíček droždí. Člověk by ani neřekl, jak bizarní zdá se toto jídlo.
Ale stalo se pravdou.
Vyrazili jsme tedy do obchodu. První zastávka činila Tesco ve Futuru. Po dlouhém hledání, přibližně 15 minut,
jsem se vzdal. Nikde nebyla krabice s droždím v chladicím regálu k nalezení. Napadlo mne nehledat krabici
s droždím, ale prázdné místo, kde droždí mohlo být. Netrvalo to ani 30 sekund a já objevil to prázdné místo, tu
hnusnou pravdu. Droždí bylo vyprodané. Mého srdce se zhostila panika: ,,Co teď? ‘‘ řekl jsem si a marně jsem přemýšlel co dál. Dostal jsem nápad, poslední možnou šanci, která mě mohla v Tescu zachránit – sušené droždí.
Nasměroval jsem to k regálu se sušenými ingrediencemi jako jsou pečicí prášky, vanilkové cukry a tak podobně. Moje panika se zvětšila, když jsem spatřil prázdnou krabici i od sušené verze. Nezbývalo mi nic jiného než si
sednout na zem a vzdát svůj život, protože bez droždí nemá cenu.
Ale nedostupné droždí s jednou věcí nepočítalo, že já se nevzdávám. Vyrazil jsem do každého obchodu, do ja-

kého jsem měl přístup. Obrnil jsem se odvahou a vyšel jsem na výpravu, která neměla cestu zpátky. Druhý den, po
soudném dni v Tescu, byla moje další zastávka Kaufland, bohužel i ten mě zklamal. Beznaděj stoupala, když mě
nezachránily Albert, Hruška, ani ten mnohými živnostníčky nenáviděný Vietnamec na Mírovém náměstí.
Má poslední zastávka byla Makro. Po dlouhém hledání jsem byl nucen zeptat se prodavačky a poprosit o
pomoc. Ta konstatovala, že droždí není a já musel svou
výpravu zrušit a prohlásit, že jsem neuspěl. Můj sen o
výtečných babiččiných langoších se rozplynul.
Libor Hanslík, SIE3

Stejně jsme úžasný národ. Spolu
šijeme roušky, pečeme chleba a
housky…
Doufám ale, že příští týden nebude
výzva: Společně opravíme D 1!
Do toho už fakt nejdu!
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Studijní literatura

Relaxace
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Maturita v korona časech
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S humorem jde všechno líp...

Navrhl jsem ženě, že bychom si na chvíli
mohli sundat roušky.
Co dnes vaří celé Česko?

Bohužel jsem pak zjistil, že už týden bydlím se sousedkou...

Včera jsem byl díky tomu, že byla zavřená hospoda, doma a povídal si
celý večer s manželkou.
Zjistil jsem, že je to docela fajn ženská s rozumnými názory.
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Vtipy

Prosba České psychiatrické společnosti:
Přátelé, to, že v karanténě mluvíte se svými zvířátky, rostlinami a vybavením
domácnosti, je normální. Kvůli tomu volat nemusíte. Odbornou pomoc vyhledejte, až když vám začnou odpovídat. Děkujeme. Vaši přetížení psychiatři.
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