
  
 
 
 
 

                                                                                   Cesta na Nemrut Dagi                
                                                                              na dvoch kolesách 

 
                                                                necenzuruvané 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Upozornenie:  
     V tomto príbehu sú použité príležitostné vulgarizmy a občas trocha nitránského nárečá.  
     Gdo sa ich bojí, nech nečítá. Gdo čaká presné kilometre, mapy, spotrebu, ceny benzínu a iné čísla, též nech račej nečítá. 

 



Október 2011 sa prehupol do 
druhej polovice, doznievajú posledné 
údery babieho leta a potme sa opatrne 
prikráda prvý jesenný mrázik. Je 
sobota večer a ja konečne pociťujem 
dlho očakávaný podnet písať. Tak 
trochu pre seba a možno aj pre vás 
o tom, čo sme robili toto leto.  
 Už som sa začínal báť, že 
tento akt, relaxu a rozjímania nepríde. 
Premýšľam, či písať tak, ako je 
dobrým zvykom písať cestopisy, alebo 
popísať aj tie veci, o ktorých sa 
decentne mlčí. Otváram Google Earth, 
denník, adresár s fotkami, fľašu 
suchého červeného a ideme na to. 
  
 
Začalo sa to až nudne prozaicky, 
Maňána mi v zime 2010 napísal, že by 
rád navštívil Nemrut Dagi.  
 „ČDP* je Nemrut Dagi?” 
spytujem sa samého seba. „Dobrý je 
to chlapec, ale prečo na mňa hovorí 
po maďarsky?“ 
 Hodím to do gúgla a bác... 

vymaľuvané. Poviem Cachovi, Cacho Samčovi a za pár dní sedíme v Bastione na pivku s Maňánom a dokonca aj v spoločnosti bujnej, 
snehobielej ofiny slovenského adventure ridera, známeho aj pod indiánskym menom Toho-čo-pije-kým-v-krčme-nezaspí. Kleki Petra s nami 
síce nakoniec nepôjde, ale dá nám pár zaujímavých rád a hlavne pohľad (upičistický nadhľad) niekoho, kto bol obrazne ďalej ako na Ukrajine. 
Názorná ukážka:  
 „Trajekt z Batumi do Varny chodí raz za týždeň ale nikto vlastne nevie kedy presne. Prídete tam a risknete to. Ak to nevyjde, tak 
si užijete adventure jazdu späť po celom pobreží Turecka, ... no čo, kokot?“  
 Hoci Maňána vyvinul snahu malého tlačného remorkéra, aby zistil harmonogram jázd trajektu nakoniec mal pravdu MaAT. Dokonca to 
Nanána skúsil aj cez svoju kamarátku, čo žije v Gruzínsku už nejaký ten piatok, ale nepodarilo sa. Dôvod? Pre Gruzínca smiešne jednoduchý, pre 
človeka poznačeného západnou kultúrou a termínmi úplne nepochopiteľný. Trajekt totiž jazdí podľa vyťaženia tak, ako sa mu chce. 
 
* ČDP – čo do piče 
 
 
 

http://motoride.sk/?login=cacho
http://motoride.sk/?login=samifumi
http://motoride.sk/?login=manana
http://motoride.sk/?login=MaAT


Deň prvý – kompa, šmyk, prsia bez podprsenky v  bielom tričku  

Cacho dostáva nápad prejsť Maďarskom po vedľajších cestách, ktorým ja nie som vôbec nadšený a aj to Cachovi a Samčovi hovorím. Sú 
dvaja a ja sám, nechcem hneď na začiatku trhať partiu, tak sa prispôsobujem. Cacho našťastie už na druhých mestských semaforoch pochopí, 
proti čomu som tak protestoval a vydávame sa prvou odbočkou na diaľnicu. Je príjemné mať parťáka, ktorý nie je ješitný. Dnešný cieľ je dobre 
známa česká dedinka v Rumunsku, Sfanta Elena.  

V Maďarsku napriek dvom GPS-kám zľahka blúdime 
a dostávame sa ku kompe. Do jej odchodu máme ešte pol 
hodiny, tak sa pýtam šuhaja-kompára, či si môžeme naložiť 
motorky na kompu hneď, alebo nám dá pokyn tesne pred 
odchodom. Skúšam to anglicky – nemtudom. Nemecky – 
nemtudom. Opatrne lovím pár ruských slov v nádeji, že ak sa 
chytí, Cacho to dotiahne – nemtudom, nemtudom, 
nemtudom. Azangyalát bazmeg aj s tebou, kompár!! Kričím 
z kompy na Cacha, že sa neviem dohodnúť a Ďuro smutne 
mykne plecami. Kráčam naspäť a vtom na šuhaja-kompára 
Cacho znenazdajky zareve, až trávu ohýba: „BIKE 
ELÚÚÚRE?!!!” a ukáže smerom na motorku a potom na 
kompu. Šuhaj-kompár pochopí, čo od neho chceme a súhlasne 
pokýva, že sa móžme naložiť. Všetci sa na tom rehoceme a 
s dlhým nosom GS-ka a s mojím ešte dlhším nosom 
multilingvistu nakladáme motorky na kompu, pričom jeden 
druhému pomáhame s neposlušným dvíhajúcim sa čelom 
kompy. Po nakompení (odvodené od slovesa „nalodiť sa“) 
prichádza chlapec na Simsone a sám, sediac na motorke, 
si jednou nohou bravúrne poradí s dvíhajúcou sa nástupnou 
plošinou. Odbrnkne to cez spojku a vyskočí hore na Simáku, 
akoby sa nechumelilo. Chvíľu na seba pozeráme jak blbci 
maľuvaní z katalógu Trubatech a vzápätí sa na tom zase 

rehoceme a potom ešte na Cachovom „ELÚRE”. Inak, my sa dosť často a radi rehoceme. 
Po príchode na rumunské hranice si pomýlime hraničný prechod, kde nás majú čakať 

Maňána s Josém, a tak z Nagylaku utekáme naspäť na Cenad. Chceme sa totiž vyhnúť 
zápcham v Timisoare. Konečne sa stretávame v Cenade a rumunský colník nás všetkých 
pustí, bez toho, aby čo i len nazrel do pasov. Stačí mu slovenský znak. Diaľnica končí a my sa 
púšťame do rumunského fotogenického vidieku plného kontrastov. Na dvore rodinného domu 
stojí v tieni hrdzavej Dacie bielo jagavá naleštená X6 a vedľa nej sa pasie vychudnutý sivý 
koník s apatickým pohľadom na dlhej hrdzavej reťazi, vedľa ktorého stojí obézna ženská, taký 
ten typ Marfy z Mrázika. Oblečená do dúhových šiat a ovešaná zlatom. 

 

http://motoride.sk/?login=JOSE


 
 
O tri dediny ďalej idem oči nechať na asi tridsaťročnej mamine. Vykračuje si po ceste oproti mne bez podprsenky, len tak, v obtiahnutom 

bielom tričku, cez ktoré presvitajú tmavé stojace bradavky, čnejúce na utešených dvojkách a iba veľmi mierne sa hompáľajú v rytme jej chôdze. 
U nás by s takými kozami urobila kariéru. Cecilko, Sodoma Gomora!! Je to presne jeden z tých predĺžených momentov, ktoré sa vo filmoch 
opakujú viackrát po sebe a z rôznych uhlov. Toto ale nie je film a ja som v tej chvíli vďačný, že jazdím cez dediny pomaly a tak mám dosť času si 
popásť zrak. 

 
O ďalších asi šesť dedín dostávam uprostred usadlosti v pravotočivej zákrute na zľahka popršanom asfalte šmyk na obe kolesá. Nejakým 

spôsobom som to ustál – nepýtajte sa ako, neviem. Všetko sa udeje tak rýchlo, že ani nestíham zapnúť výstražné smerovky pre chalanov za 
chrbtom a v spätnom zrkadle už vidím Maňánu, ako na rovnakom mieste chytá balans a kontruje s rajdami. Vďaka príkladne zjazdeným štupľom 
prednej pneumatiky a žiadnej premávke v protismere to pustí radšej rovno a takmer vojde do dvora nejakým Rumunom, ktorí stojac pred bránou 
predstierajú prekvapenie. Čírou náhodou práve pred tým kritickým miestom. Vedeli oni, kokoti prejebaní, veľmi dobre vedeli, prečo tam stáli :). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do Svätej Heleny prichádzame večer a dozvedáme sa, že „kuchyňe je již zavřená, ale pívo ješte čepujem“. Dobrá kombinácia pre 

motorkárov vyzbrojených adventure šnicľami od mamy. Pivo sa leje potokmi a pálenka potôčikmi, Ktosé po večeri vyťahuje akúsi 
zelinu, kerú potom fajčíme a rehoceme sa na jeho eruduvaných výkladoch o hvízdach a mrzko do toho s Nanánom nadávame, 
napodobňujúc Josého úspornú, zľahka vulgárnu slovnú zásobu. Príklad?! Priemerný človek - motorkár povie: „víš čo, toto ti neverím.“ 
Motorkár - José povie: „PIČU !!“ To, že o dva dni sme tak začali mimovoľne rozprávať všetci, decentne zamlčím. Usínam s plným 
žalúdkom a plnou hlavou toho, čo dnes bolo a čo nás ešte čaká. To všetko za zreteľnej ozveny Highway Star od Deep Purple, ktorú mi 
cestou MP3 vtlačila do podvedomia. 



Deň druhý –  zelenej karty niet, pokuta, tanec prilieb medzi 

svadobčanmi  

 Napriek krátkemu spánku nás ranné slnko zastihne na krásnej ceste popri 
Dunaji až k dobre známemu Decebalovi a od neho čoby kardanom dohodil 
k Železným vrátkam na Dunaji. Prechádzame cez priehradu, potom popri 
rumunských colníkoch a mierime si to rovno k ich srbským kolegom. 
Nonšalantnými vlnovkami provokačne obiehame rad stojacich áut, až napokon 
prichádzame pod strechu colnice, ktorá poskytuje láskyplný chládok a ochranu 
pred neľútostným slnkom a vlniacim sa vzduchom. Veľká škoda, že sa tu 
nemôžeme zdržať dlhšie.  

Čáry máry fuk! Vlastne môžeme. Veľký mág Cacho zisťuje, že nemá 
zelenú kartu a prvá dnešná dráma môže začať. Na večne vyškerenej tvári sa 
usadí nervozita a nasratosť. Telefonát žienke Tinke, prudké rady nás motokibicov 
a colník s tvárou dobráka, ale so zásadovými názormi. Slnko stúpa a nervózne 
cigarety si podávajú konce. Ďuro nakoniec vybaví kamaráta Majta, ktorý má 
vybehnúť k nemu na chalupu, kde si tie papiere „určite zabudol“, a my zas 
zisťujeme faxové číslo na colnicu, kam mu Majt tú zelenú kartu odfaxuje. Na 
colníkovej tvári čítam pochopenie, ktoré sa bije so zmyslom pre povinnosť. Zrazu 
sa stane zázrak, aký tu bol naposledy pred 2012 rokmi, a nad uniformou vyhráva 
rozum. Ten dobrotivý Srb prichádza k nám a púšťa nás na svoju zodpovednosť 
bez Cachovej zelenej karty s tým, že Cachovi zakazuje haváriu, čo mu ochotne 
všetci unisono sľúbime. Podľa mňa má doma motorku a možno svoju rolu zahral 
aj slovenský štátny znak na našich pasoch. Srbi, myslím, dobre vedia, ktoré štáty 
neuznali a stále neuznávajú Kosovo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://motoride.sk/?login=Majt


 
Vyškerení sa vydávame ďalej. Na jednej z prestávok Maňána 

usúdi, že po poldruha dni cesty je teraz ten vhodný čas na výmenu 
zjazdenej prednej gumy. Dostávame sa do mesta Negotin, kde opäť 
napriek dvom GPS-kám vo výprave ľahučko blúdime. Osud nás zaveje 
do garáže Stankovič, auto-elektro. Ideme sa do tmavej garáže spýtať, či 
sa dá v tomto autoservise vymeniť guma aby sme v garáži objavili 
majiteľovu krááááásnu naleštenú Afriku. Ten hore dobre vedel, prečo 
zase poplietol naše GPS-ká. Maňána vymení prednú gumu, José tú svoju 
dofúka. Zamyslený Cacho so smutným pohľadom upreným do prázdna 
šiahne pod tankvak do kastlíka nad nádržou, vypúli oči a s rehotom sa 
označí za ... chlapské prirodzenie. Zamáva zelenou kartou aj s ostatnými 
dokladmi. Veľmi sa tomuto celému teším. Cacho sa opäť smeje a Maňána 
s Josém budú môcť zrýchliť, lebo im XTéčky pri 110km/h podľa ich 
tachometra už „hrozne plávali“. No bodaj by neplávali, keď bola Maňošova 
zjazdená štupľová guma akurát na vyhodenie a Josého predná mala len 
polovičný tlak. Bazmeg aj s vami XTčkári!! Stankovič sa ukáže ako človek - 
motorkár a za pomoc pri výmene jednej prednej pneu a dofúkanie kolies pár 
ďalším motorkám zoberie ... podanie ruky. Nič viac nechce. 

 
Dodržiavame sľub, ktorý sme dali láskavému srbskému colníkovi, a zvyšných pár desiatok 

kilometrov srbských ciest prechádzame bez nehody. Pri vjazde do Bulharska sa 
stretávame s chodiacim falusom oblečeným do uniformy colníka. 
Najskôr nás necháva hodnú chvíľu bezdôvodne čakať na horúcom 
slnku a potom  d ô k l a d n e  kontroluje pasy. Každého osloví 
menom, pozrie na nás forenzným pohľadom a la Horatio Caine zo 
CSI a dáva si záležať, aby každý jeho pohyb pôsobil o dve triedy 
viac než profesionálne. Skrátka živý pablb. Jeho kolega v inej 
uniforme nás o pár desiatok kilometrov ďalej zastavuje za 
prekročenú MPR. Ten sa aspoň na nič nehrá, je to čistý výpalník, 
ktorému Samčo strká do vačku 10€ bez bloku. Šéfkovi sa rozleje 
sladký úsmev na tvári, ešte nám aj ochotne povie, že o desať 
kilometrov ďalej je ďalší radar. Je to pravda a tentokrát vyviazneme 
bez pokuty. Nezmyselné dopravné značenie nás akoby chcelo zľahka 
pripraviť na ťažký život na cestách v Turecku. Veď uznajte, máte pred 
sebou dlhú štreku, pred vami rovná diaľnica, výhľad na 5km a zrazu 
MPR 60km/h. Žiadna príjazdová cesta, žiadna práca na ceste, kto by 
tam šiel predpisovo? Azda len domáci, ktorí už vedia, o čo ide. 

http://www.negotin.rs/
http://www.rating.rs/en/bonitet/AUTOELEKTRO-SERVIS-STANKOVIC-STANKOVIC-ZORANA-IZ-NEGOTINA


Súmrak nás zastihne stále na ceste, 
ba čo viac, na rozbitej ceste vedúcej cez horský 
prechod pred mestečkom Zlatitsa. Za svetla by si 
to asi každý z nás užíval, za tmy sú však rozbité 
vracáky dolu kopcom nepríjemné. Za každou 
druhou otočkou sa na nás škerí taký zráz, že som 
vlastne rád, keď slnko úplne zájde a ja dávam 
priestor Samčovi a Cachovi a vzápätí aj 
diaľkovému a dvom prídavným svetlám. Silné 
svetelné kužele neosvetľujú tie zrázy, čo je dobre, 
lebo aspoň ani nevidím, ako hlboko a škarado sa 
dá spadnúť. Stromy vyskakujú z tmy vrhajúc 
strašidelné tiene, dolu kopcom rozbitá 
cesta. Myslím, že nikto z nás si to neužíval. Mali 
by sme sa vážne zamyslieť nad jazdením potme. 

Počkáme dolu na Maňánu s Josém, 
ktorým ich tlejivky namiesto svetiel v tej tme 
tmúcej lesnej objektívne nedovoľujú to, čo naše 
svetlá nám, a prichádzame do mestečka Zlatitsa. 

Pri hľadaní ubytovania nás v prvom, 
veľmi nádejne vyzerajúcom hoteli s úsmevom 
odmietnu, lebo tam majú veľkú rodinnú oslavu. 
Samčo sa mierne nasratý (nedivím sa mu) 
vydáva podľa všemocného a vševedúceho Zuma 

hľadať iné ubytko, ale o pol hodinku prichádza s dlhým nosom späť. Situácia v hoteli sa medzičasom mení a zrazu sa ubytovať dá. Chlapcovi 
prekladajúcemu recepčnej dávam podmienku, že motorky chceme zaparkovať v záhradnom altánku obohnanom múrom pekne pod strechou. 
Obsluha nám na počudovanie veľmi milo vychádza v ústrety a čoskoro sa naše široké kufre po stranách motoriek tlačia úzkym vchodom dnu, kde 
ich víta vlhké šero a zurčanie gýčovej, akožebarokovej fontánky. 

Všetci si objednávame pizzu, pivo a tuším rakiju a začína sa družná vrava, kde každý rozoberá udalosti dnešného dňa. V tom najlepšom 
dostane už mierne rozpitý Nanána výborný nápad vyčúrať sa do fontány. Revem naňho: „Maňoš, nešti do fontány!!“  Maňoš s prekvapeným 
pohľadom smrteľne vážne odvetí: „Myslíš, že bude pindať, keď ma uvidí?!“ Strááášný rehot, Chacho až zachádza od smiechu a ja som si 
skoro cvrkol. My sa radi smejeme.  

 
Po dvoch hodinách živej debaty spojenej s večerou hovorím, že by bolo dobré ísť spať a skoro ráno vstať, aby sme na druhý deň znovu 

nehľadali ubytko za tmy. Cacho v dobrej nálade medzi rečou prehodí, že na izbu sa musíme dostať cez miestnosť plnú oslavujúcich. Idem prvý. 
Vchádzame pekne husacím pochodom s plnými rukami batožiny. Poznáte ten moment. Vojdete niekam ako cudzinec a všetky pohľady sa 
zvedavo uprú k vám, hudba akoby stíchne a vy teraz neviete, že čo...  Posmelený rakijou a silnou atmosférou tanca a zábavy, ktorá tam bola až 
do nášho príchodu v plnom prúde, začínam robiť jednoduché tanečné pohyby okukané z filmu Čierna mačka biely kocúr, teda pokiaľ mi to bágle 
v rukách dovoľujú. Ostatní motorkári sa postupne pridávajú a oslavujúci Bulhari začínajú šalieť, tlieskať a pískať. Kto chce s vlkmi byť, musí 
s nimi vyť. Ani jeden zo svadovčanov doma určite nepovedal, že Slováci sú suchári. 

http://www.guide-bulgaria.com/SW/Sofia/Zlatitsa/Zlatitsa


 

Deň tretí – hranice, turecký bufetár –  ojebávač 

a ochotný policajt – taxikár  

 
 Zvyškom Bulharska prechádzame rýchlo a bez 
problémov. Hlavné ťahy majú síce kvalitný asfalt, ale zato občas 
nezmyselné dopravné značenie. Cigánske getá tam vyzerajú 
rovnako ako u nás, chatrče neomietnuté, ale satelit jako mosí byť. 

Vjazd do Turecka je hodinová záležitosť a dosť zúfalá 
skúsenosť. Prvý Efendi za okienkom nám skontroluje značky 
a posiela nás ďalej. Prekvapene pozeráme na seba, lebo nás 
odbavil podozrivo ľahko a rýchlo. Pokračujeme za roh budovy a 
čáry máry fuk cestujeme o 22 rokov späť v čase. Predstavte si 
O B R O V S K Ý hraničný priechod s asi zo 20 búdkami vedľa 
seba, za ktorými sú ďalšie búdky a toto všetko pod jednou 
obrovskou plechovou strechou. Fungujú samozrejme iba tri z nich, 
a tak vidíme tri dlhočizné hady áut čakajúce na rozpálenej 
betónovej platni, kým sa 

zúfalo pomalým 
tempom dostanú zo zajatia pečúceho slnka pod strechu do 
milosrdného tieňa. V tom hroznom teple vypíname motorky a riadne 
ukrajujeme z našich denných zásob vody. Pomalým tempom sa 
dostávame pod vytúženú strechu, aby sme sa roztočili v kolotoči 
pečiatok, kontrol a fúzkatých alipašov presvedčených o dôležitosti 
svojho bytia na tomto svete. 

Druhý Efendi nám skontroluje pas, poklusom nás posiela po 
víza za 15€ do vzdialenej búdky, pozrie si zelenú kartu a EČ. Tretí 
Oňur urobí presne to isté čo prvý a druhý Efendi a štvrtý Hasan 
v ďalšej búdke detto, len s tým rozdielom, že Hasan má vraj právo aj 
na osobnú prehliadku, ale príkladne jebe na to. Neviem si predstaviť, 
čo by západní turisti okrem eur na kreditných kartách vo veľkom 
pašovali do Turecka. Teplákové súpravy Abibas ?! 
 Po tomto zúfalom colnom maratóne zastavujeme na prvom 
odpočívadle, aby sme si spravili poriadnu pauzu a najedli sa domácej 
tureckej stravy. Vraj je dobrá a lacná. Maňána sa aj skúša kuchára 
a čašníka v jednej osobe popredu popýtať, čo nás ten špás vyjde, ale 
domáci s veľkým úsmevom odševelí plynulou turečtinou „okej okej“. 
Necháme sa uchlácholiť tým, že jedlo v Turecku nemôže byť drahé. 
Napokon bolo aj dobré a chutné (pivo, polievka, šalát, kebab, kura, 



jahňa a navyše káva a čaj zadarmo). Výsledná suma: 220€ a z uja sa stal 
chuj. Darmo tomu banditovi vysvetľujeme, že za toľko by sa u nás doma 
v centre Bratislavy naobedovali piati a to navyše v slušnej reštaurácii. Tvári sa 
dokonca strašne urazene, keď mu pekne hovoríme, že to je veľa a vôbec nie je 
ochotný zjednávať. Veď kto by aj bol, keď má „na grile“ piatich gádžov zo 
západu, ktorí mu nerozumejú ani slovo, a ktorým predá, čo chce, a za koľko 
chce. Nakoniec mu dávame 170€ s tým, že nech berie alebo nechá tak. Jasné, 
že berie, ale naďalej hrá s doširoka otvorenými očami divadlo, aký je strašne 
rozčarovaný.  

Pri odchode si Maňána všimne babizňu, čo mu tam pomáhala, ako sa 
na nás smeje spôsobom, akým sa jednoduchí ľudia škodoradostne smejú 
niekomu, koho práve dobre ojebabrali. Skúsenosť pre nás a snáď aj pre 
čitateľov - odteraz si nikdy neobjednávame bez toho, aby sme presne vedeli čo 
a za koľko. 

 Turecké cesty sú nahovado drsné, prirovnal by som ich 
k upravenému podkladu kameňov, na ktorý sa u nás kladie asfalt. Tam je to 
preliate riedkou vrstvou smoly a ostré hroty vytŕčajúcich kameňov sa hladne 
zahrýzajú do našich pneumatík. Predbehnem, moja E-09 to celé krásne 
ustojí a po návrate domov veru dá ešte pár tisíc km. Cachova nová TKC80 
nám mizne pred očami a po príchode domov ide rovno do koša. Tureckí 
vodiči sú biturbokokoti a budem sa im ešte párkrát venuvať. Tu len 
spomeniem, že nemajú problém napchať sa aj pred policajta na majákoch 
a obmedziť ho. Prečo píšem o policajtovi na majákoch? No lebo sme 
hľadali kemp, a tak sme zastavili pri fízlici opýtať sa. Policajt, čo práve 
dorobil na „firemnom“ aute taxikára vlastnej žene a dcére, síce nemá super 
angličtinu, ale o to je ochotnejší, a tak nás na majákoch bez sirén odvezie 
až k miestnemu kempu, kam prichádzame opäť potme. 
 Kemp tvoria dve štrko-trávnaté terasy ležiace hneď pri ceste a nad 
nimi ešte tretia, ktorá je už obohnaná plotom. Za ním na nás nemo pozerajú 
dve M-16ky, láskyplne hojdané v náručí vojakov. Teda ak som si dobre 
všimol siluetu zbrane oproti rozsvieteným oknám domov, ktoré tí dvaja 

strážili. Rozkladáme naše stany aj karimatky, zisťujeme, že do miestneho 
tureckého hajzla (toaleta by bol extra noblesný názov 7 námorných míľ vzdialený od reality) chodia miestni srať a fetovať. Preto váhame či opustiť 
naše táborisko a ísť opáčiť turecké pivo a cigarety. Nakoniec zvíťazí zdravý rozum, a aj preto dnes viem, že pivo Efez neodporúčajú piati z piatich 
slovenských motorkárov a echt turecké cigarety sú tiež kadejaké. Takže po koštungu namiesto ďalšieho štráduvania nočným mestom sa 
vzhľadom k frekvencii návštevníkov hajzla na začiatku „kempu“ ideme radšej rýchlo vyspať do stanov.  
 



Deň štvrtý – Cannakale , Trója, Izmir, pekná Turkyňa a nočná súlož  
 

Noc v kempe je síce plná nočných zvukov, ale ani tie mi nezabránia behom 15 sekúnd úplne stratiť vedomie. Obraz a zvuk naskočí až 
nadránom, keď sa preberiem na romantické cinkanie sklenených fliaš, čo v kempe zbiera miestny bezďák. Hmmm v noci to tu bezpochyby žije. 
Nič nám však nezmizlo, všetky Trubatech krytky sú tam, kde majú byť. Cacho ukáže obrovský zmysel pre „adventure“, keď použije tureckú 
kadibúdku „na lyžiara“. Podľa jeho slov sa tak úplne netrafil, čo ale vôbec nevadí, lebo sa to vraj v textúre podlahy toalety krásne stratilo. My 
ostatní, tzv. zbabelí sráči, si uľavujeme do voňavej tureckej trávy kropenej rannou rosou – fekálna romantika mosí byť.  

 
Smer Çanakkale alebo, ak 

chcete po slovensky, 
Dardanely. Na trajekte za 4 € 
vyťaženom tak na 20% dávame 
zbohom Európe a naše kolesá sa 
čoskoro dotknú Ázie. Mám trpko-
sladký pocit, aký asi poznajú iba 
cestovatelia. Je to pocit, keď homo 
sapiens viator práve vstupuje do 
úplne nového kruhu a ohliada sa 
späť. Je to pocit malosti, pocit, že 
vlastne nikde nebol. Všetky tie 
Rumunská a Balkány sú iba takým 
motaním sa okolo komína a pritom 
to nebolo tak dávno, keď som 

prvýkrát vstúpil do Rumunska s pocitom bázne, naivne si mysliac, ako ďaleko som od 
domu a aký som ja veľký cestuvateľ..  
  

Na trajekte nemáme šancu uniknúť miestnemu predavačovi suvenírov. Tento naozajstný 
ksicht je dosť neodbytný, a tak si nakoniec od neho čosi kúpim za štvrtinové 
ceny, než na nás kvíkal na začiatku. Ázia nás privíta so vztýčeným 
ukazovákom, „gádžo, dávaj pozor, lebo tu ostaneš“. Autobusár na 
dvojprúdovej ceste ostentatívne vyhadzuje smerovku vpravo, aby to následne 
nonšalantne zalomil doľava a skoro zobral Cacha normálne jazdiaceho vo 
svojom pruhu. On si vlastne iba nadchádzal, aby to mohol medzi ostrovčekmi 
ľahšie stočiť do protismeru – sprostoš debilný !! Celé som to odzadu videl 
a, prisámbohu, tak mi zovrelo anus, až som si cigaretlu na uvoľnenie moseu 
zapáliť... 
 
 
 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Dardanely


  
Prichádzame na náš prvý POI – 
Trója. Luxusné parkovisko, turnikety, 
lístky a hneď na úvod hrozná atrapa 
trójskeho koňa, pri ktorej a na ktorej, 
sa ako správni gadžovia hneď 
fotíme. Neskôr zisťujeme, že tých 
Trójí je tu asi deväť. Nech mi všetci 
hysterickí historici odpustia, ale 
tých deväť Trójí ležiacich na sebe 
so mnou vôbec nepohlo. Zato som 
tam videl krásnu mačku... ktovie, 
možno prevtelená Helena Trójska 
sa na nás prišla pozrieť.  
  

 
 

Z Tróje sa vymoceme, že ideme jako jazdiť trocha offroad. Sklamaní z nádejne 
vyzerajúceho bufetu s úbohou ponukou za opäť prestrelené ceny skončíme v opustenom kempe, kde 
nieto ani živej duše. More je studené tak silno veľa moc, že z každého kráľa by bola razom kráľovná. 
Konzervo-salámový obed nás s Maňánom cez obedňajšiu páľavu uložil do tiena stromov kde si zdravo 
zdriemneme. Ostatní sa na nás uchechtávajú a fotia nám chlpy v nosoch s ultrazoomom :).  Po 
odpočinku ideme teda jazdiť trocha ten spomínaný offroad. Následné blúdenie nás vedie k zisteniu, že 
v civilizácii to pôjde predsa len rýchlejšie. Aleže sme my velikíííííí offroadoví jazdci. :)   

 
Maňánova motorka si na nás po pár kilometroch poľných ciest v prvej dedinke prichystá 

kanadský žartík. Aký pán - taký krám, a zrazu prestane ísť. Benzínu jesto, no budíky mŕtve, nech krútiš 
kľúčom na všetky svetové strany. Popoludňajšie slnko smelo pečie na naše hlavy, kým niekoho z nás 
nenapadne skontroluvať kontakty vedúce k baterke. Samozrejme, plusový sa vyhrkal a je odpojený 
a zo všetkých okrem Maňoša opadáva ľahký stres – vážne Maňoš mal v piči úplne najvác, šak si 
pozná predsa motorku. 

 
 Do Izmiru to dnes nedáme, a tak kotvíme v mestečku Güre v hoteli Afrodita. Na recepcii stretávam naozaj peknú Turkyňu. Odfarbené 
blond vlasy ku podivu pasujú k jej hustému čiernemu, upravenému obočiu. Milá povaha a slušná angličtina. Trocha sa s ňou ponaťahujem o cenu 
a zo 45€ vyjednám na 30€ na osobu/noc s večerou a raňajkami – all you can eat. Polievka je famózna - kuracia mliečna. Druhé už nedám 
a odchádzam od ostatných predčasne spať. Už druhý deň ma kvári sračka a kŕče v bruchu, zatiaľ to zvládam sám a nechcem tým ostatných 
zaťažuvať. Zaspávam potiac sa s ľahkou zimnicou a s otáznikmi na moju riť, že čo bude zajtra.  

Po polnoci ma budí obzvlášť hlučná súlož z vedľajšej izby. Posteľ búcha do steny a baba buď afektuje alebo si to neskutočne užíva. Fakt 
kričí jak nejaká Čičolína Wild z pornofilmu. Polorozospatými myšlienkami som ihneď doma pri svojej mladunkej voňavej frajerke a s nespokojným 
vzdychom sa prehadzujem radšej rýchlo späť do perín, kým sa mi mozog hore aj dole úplne neprebudí.. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3ja
http://www.olstars.com/en/map/Turkey/G%C3%BCre
http://egetatilrehberi.org/Yoresi/8-gure/78-afrodit-termal

