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Již po třetí jsem měl tu čest jet Drsné kilometry. Vyjelo nás deset, Shrek, Sekáč, Kaštan, Hrki,
Captain, Ivan, Miko, Janek, Shrek Old, a já. Oproti loňské a předloňské akci s námi jeli dva
„nováčci, Honza a Sekáč. Perfektně do party zapadly.Cestou bohužel Hrkimu selhal stroj a
musel se z Maďarska vrátit. Tak jsme pokračovali a vrátili se v devíti.

Na těchto akcích které připravuje s mimořádnou pečlivosti a vynalézavostí Shrek, je vždy o
překvapení postaráno.

V roce 2013 při cestě bouře s kroupami a dále nás zastavil při cestě na Mangart sníh. V roce
2014 nás zasáhli povodně, což bylo fakt drsné. Ty asi Shrek nezařídil, ale kde jinde než na
Drsných km. mohou povodně přepadnout partu motorkářů J A letos?, při cestě zpět ve
Slovinsku zcela reguelní sněhová vánice.

Ale od začátku.

Sešli jsme se 7.4. okolo 17hod. v Radvani nad Dunajom, jako ostatně i předchozí ročníky. Po
večeři a vypití několika pohárků, jsme šli spát. Vyráželi jsme celkem pozdě, čekalo nás 560km a
trajekt vyjížděl až v ranních hodinách. Do Terstu jsme přijeli okolo 21.hod. Po večeři jsme pod
neuvěřitelně přesném vedení Shreka sjeli uličkami do přístavu a čas čekání jsme si zkrátili
vypitím soudku piva. Byl malý, myslím ten soudek.

Nalodění na trajekt a plavbu podrobněji popíši v reportáži.

Po vylodění v Patrasu „vypuklo“ Řecko. Nechci zde popisovat, co vše jsme sjezdili, viděli, na to
je reportáž, ale musím se zde zmínit o prohlídkách Epidaurusu, Korintu, Delfy, atd. při
projíždění vnitrozemí jsme viděli jak lide žijí, viděli jsme téměř opuštěné vesničky, kde
udržovanou stavbou byl kostel a vždy upravený hřbitov.
V každém z nás tato cesta zcela jistě nechala nějaký dojem, ve mně osobně, perfektně jsem si
zajezdil, něco viděl a s parťáky jsem si užil spoustu legrace. A taky jsem se občas dobře najedl,
a skoro pravidelně napil.
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Zajímavá byla prohlídka Benátek, kde se výborně zhostil role průvodce Captain. Byt poprvé v
kasinu, samozřejmě okamžitě prohrát je taky zážitek.

Když jsme na závěr jeli ve sněhové vánici, nebylo mě nejlépe, ale teď u PC v teple a suchu se
vzpomíná v dobrém a musím uznat, že k Drsným km to nějak patří.

Pracuji na reportáži a už se těším až za rok budu psát další. Ať Shrek připraví cokoliv, vím, že
se mě tam bude s touto partou líbit. Snad se partě taky bude líbit se mnou??? Tak za rok sa
stretněme. Klidně hladny a smedný.

Zcela jistě to zase zvládneme ako nič, a kdyby náhodou ne, co si nepamatuji, to se přece
nestalo.
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