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A tak na hranicích vyndávám pasy a nemohu se dopoÄ•ítat... Petr se ze sedadla Å™idiÄ•e otáÄ•í dozadu a ledovÄ› chladným
hlasem proná&scaron;í: &bdquo;Vy nemáte mÅ¯j pas?" Kdyby chybÄ›l nÄ›komu jinému, tak by mu to tolik nevadilo, ale Å¾e
postrádáme zrovna ten jeho, to jej ponÄ›kud denervuje. MnÄ› okamÅ¾itÄ› dochází, co se pÅ™ihodilo a nastává krátká
výmÄ›na názorÅ¯, kdoÅ¾e za to nejvíc mÅ¯Å¾e.
ProtoÅ¾e svojí zastávkou kousek pÅ™ed závorou zaÄ•ínáme být podezÅ™elí, pÅ™ejíÅ¾díme díky PetrovÄ› obÄ•anském
hranice, kde zastavujeme a rozmý&scaron;líme, co dál. PÅ™edpokládáme, Å¾e pÅ™ejezd hranic maÄ•arských, bulharských i
Å™eckých by mÄ›l díky Ä•lenství v EU probÄ›hnout bez problémÅ¯, ale vÅ¯bec si nejsme jisti, jak by k obÄ•ance namísto pasu
pÅ™istupovali Srbové. A tak Petr Å¾haví telefon a Å¾ádá synátora, aby mu pas z domu pÅ™ivezl. ZároveÅˆ pÅ™ejíÅ¾díme
slovenské hranice zpÄ›t do ÄŒech a jedeme pasu naproti. NÄ›kde u Malacek sjíÅ¾díme z dálnice, na jakémsi odpoÄ•ívadle se
kolem deváté hodiny setkáváme se spojkou a pÅ™ebíráme pas. Prvotní &scaron;ok nás jiÅ¾ pÅ™e&scaron;el, takÅ¾e svornÄ›
nad událostí Å¾ertujeme, jenom Terka je z toho v&scaron;eho je&scaron;tÄ› trochu pÅ™epadlá.
Po raucherpause se
vydáváme na cestu a podruhé vstupujeme do stejné Å™eky - opÄ›tovnÄ› pÅ™ejíÅ¾díme hranice se Slovenskem. Zde kupujem
mÄ›síÄ•ní dálniÄ•ní známku za 300 Sk, coÅ¾ ani nestojí poÅ™ádnÄ› za to, protoÅ¾e neÅ¾ se nadÄ›jeme, uÅ¾ platíme dálniÄ
v MaÄ•arsku. MaÄ•arská dálnice je kvalitní, a tak cesta po ní ubíhá pÅ™íjemnÄ›. DÄ›láme první zastávku, pÅ™i které smÄ›Å™u
na toaletu u benzinové stanice. Záchod sice nevábnÄ› zapáchá, ale je tu pomÄ›rnÄ› Ä•isto.
Po chvilce odpoÄ•inku
pokraÄ•ujeme dál. Chvílemi i podÅ™imuju, takÅ¾e mi cesta hezky ubíhá a najednou jsme na hranicích se Srbskem.
Srb&scaron;tí celníci chtÄ›jí kromÄ› pasÅ¯ vidÄ›t i zelenou kartu k vozidlu a ptají se na cíl na&scaron;í cesty. KdyÅ¾ Å™ekneme
o tranzit do Bulharska, mávne celník rukou, hubu roztáhne od ucha k uchu a zahlaholí: &bdquo;ÄŒáuu!"
Hned za hranicí
platíme první mýtné 5 Euro a divíme se srbské troufalosti vybírat za tu jejich údÄ›snou silnici nÄ›jaké peníze. Pak ale najíÅ¾díme
na jakousi podobu dálnice a cesta je uÅ¾ slu&scaron;ná.
Na celé trase pak platíme mýtné je&scaron;tÄ› tÅ™ikrát, dvakrát
po pÄ›ti a jednou po tÅ™inácti eurech. Informováni o Ä•etnosti srbských policejních hlídek a radarÅ¯ dodrÅ¾ujeme z devadesáti
procent pÅ™edepsanou rychlost, ale za celou cestu aÅ¾ do BÄ›lehradu vidíme pouze jedno policejní vozidlo. Cestou pÅ™es
Srbsko dvakrát zastavujeme, jednak tankujeme a druhak vyuÅ¾íváme toalety. Ty jsou vÅ¾dy vzornÄ› Ä•isté a témÄ›Å™ komfor
Od lidí, kteÅ™í tudy cestovali, ale vím, Å¾e to platí pouze pro benzinové stanice nadnárodních spoleÄ•ností jako je ÖMV, MOL
EPL.
UprostÅ™ed noci projíÅ¾díme okrajem BÄ›lehradu a jsem zhnusena, jaký tu mají v&scaron;ude nepoÅ™ádek. Po obou
stranách silnice se válí tuny odpadkÅ¯ v&scaron;eho druhu a svÄ›tlo lamp dojem umocÅˆuje. PÅ™esnÄ› tohle dÄ›lá Balkánu
stále &scaron;patné jméno ve svÄ›tÄ› a nelze se tomu ani trochu divit. Vzhledem k tomu, Å¾e je hluboká noc,
nepÅ™edpokládáme radary a docela to práskáme. Pak ale najednou dojíÅ¾díme policejní auto, a tak zase poslu&scaron;nÄ›
dodrÅ¾ujeme rychlost. KdyÅ¾ dojíÅ¾díme k Ni&scaron;i, zaÄ•íná svítat. Cesta se rapidnÄ› mÄ›ní, z pohodlné silnice vjíÅ¾díme
vykotlanou úzkou vozovku. Jsme nuceni jet dost pomalu, nakonec nás k tomu motivuje i omezení rychlosti, místy i na 40
km/h.
Zase nám to aÅ¾ tak nevadí, protoÅ¾e aspoÅˆ mÅ¯Å¾eme pozorovat okolí. ProjíÅ¾díme totiÅ¾ nejkrásnÄ›j&sca
na&scaron;í dosavadní cesty. V&scaron;ude kolem nás jsou zalesnÄ›né hory a skály lemované horskými potoky a Å™íÄ•kami.
KliÄ•kujeme mezi nimi, projíÅ¾díme rÅ¯znými soutÄ›skami, prÅ¯smyky a tunely a Petr, kterého v Å™ízení vystÅ™ídal Axl, pÅ™e
sklo auta fotí osto&scaron;est.
PÅ™ed hranicí s Bulharskem hory mizí a my nyní jedeme po opravdu &scaron;patné silnici
pÅ™ipomínající spí&scaron;e polní cestu anebo tankodrom. Policejními auty se to tu jen hemÅ¾í, ale nevypadá to, Å¾e by snad
nÄ›kde byla mÄ›Å™ena rychlost. Taky rychle by tu mohl jet jen sebevrah. OpÄ›t nás &scaron;okuje údÄ›sný nepoÅ™ádek vÅ¯ko
Snad u kaÅ¾dého druhého domu mají vrakovi&scaron;tÄ› aut a skládku v&scaron;emoÅ¾ného haraburdí. Na první pohled je
vidÄ›t, Å¾e zdej&scaron;í obyvatelé mají do kapsy hodnÄ› hluboko. Domy jsou zde neudrÅ¾ované, ale dokonce i jejich
bezprostÅ™ední okolí pÅ¯sobí neutÄ›&scaron;enÄ›, a to uÅ¾ není zas aÅ¾ tolik otázka penÄ›z.
Nikde nevidíme poseka
rozkvetlé kvÄ›tiny v oknech Ä•i zahradách, ani nic podobného, co by nasvÄ›dÄ•ovalo tomu, Å¾e majitelé domu by chtÄ›li bydlet
v hezkém prostÅ™edí.Jedinou okrasou domÅ¯ tu jsou trsy su&scaron;ících se Ä•ervených paprik na polorozpadlých balkónech.
druhou stranu je ale vidÄ›t i poÄ•ínající nová výstavba a tyto domy jsou zajímavÄ› architektonicky Å™e&scaron;eny, se
zakomponováním typických balkánských prvkÅ¯.
Na hranicích nás Srbové pou&scaron;tÄ›jí, aniÅ¾ by chtÄ›li vidÄ›t pasy a m
s obavami vzbuzenými mnoha historkami o nepÅ™íjemných a úplatných bulharských celnících vjíÅ¾díme na bulharskou Ä•áru.
tedy musíme projet jakousi &scaron;pinavou kaluÅ¾í, které Å™íkají dezinfekce, a za kterou platíme 2 Eura.
Pak jen uÅ¾
jak pÅ™ímo pÅ™ed námi BulhaÅ™i lustrují nÄ›jaký turecký pár a odstavují jim auto stranou.
ZaÄ•íná v nás být malá du&scar
a vjíÅ¾díme k okýnku... (pokraÄ•ování zítra) Mí&scaron;a z Humplu, cestovatelka n. v. n.
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