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Cestování a obzvláště výpravy či expedice na motorkách jsou jako droga. Přestože jsme teprve šest měsíců doma z náročné výpravy po střední Ásii, už spřádáme první nitky pro vznik další expedice.  Někteří z nás při cestě na  Aljašku v roce 2009 dojeli až k Beaufortovu moři a dosáhli tak sedmdesáté rovnoběžky severní šířky. Výzvou se v tuto chvíli stává myšlenka dosáhnout nejjižnějšího cípu – Ohňové země. Pojďme se ale na tento druh cestování podívat od začátku. Zapomenu-li na mladické výpravy na Jawě Mustang, kdy jsem v patnácti letech s očima na vrch hlavy urazil   při celodenní výpravě trasu asi 200km z Prahy do Českého Dubu a zpět, první zahraniční cesta vedla do Anglie na sraz příznivců Jawy. Tenkrát jsme spolu s kamarádem Liborem, který mě k tomuto druhu cestování přivedl, na svých strojích po ose dorazili až na místo konání, tedy asi 100 km za Londýn. Příjemným povzbuzením byla skutečnost, že jsme vyhráli nejen trofej nejvzdálenějšího účastníka, ale i další pohár za nejstarší originál stroj. Ano, přijeli jsme každý na legendární Jawě 500 OHC. Tato pocta nás nabudila do dalších výprav, ale to už na jiných strojích. Honda Africa Twin mě dovezla v roce 2001 do Rumunských hor a o další rok později do oblasti, která nebyla našinci na motocyklech do té doby probádána a to až k břehům jezera Bajkal. Nezaháleli jsme ani další rok, kdy se cílem naší další výpravy stal Kavkaz a to na území divoké Gruzie a Jižní Osetie.  V roce 2005 jsme absolvovali (už na nových strojích KTM 950 Adventure) v pětičlenné výpravě  cestu asi nejodvážnější. Bez doprovodu jsme se prokousali nekonečným Ruskem až "Na konec světa"- do nechvalně známého města Magadanu. Jako předkrm před touto cestou jsem okusil co to znamená rallye a to rovnou ta nejtvrdší - Dakar 2005. Samozřejmě, že ne jako závodník, ale i coby doprovod jsem si užil útrap tohoto bájného závodu až až. Na jaře roku 2006 jsme se synem procestovali Maroko a Západní Saharu. Následoval další nešťastný doprovod na dakarské rallye v lednu roku 2007. Nešťastný proto, že mě před hranicí s Mauretánií v noci neznámý lapka odcizil bundu, v které jsem měl veškeré doklady a peníze. Zůstalo mi ovšem to hlavní, klíče od motorky a kamarádi. Ti se složili na mou osamocenou cestu zpět do Evropy. Ani tato zkušenost mě ovšem od dalšího cestování neodradila a  už v létě jsme se čtveřicí nových přátel stočili řídítka našich motorek a kola doprovodného auta opět na východ. Novou destinací pro naši návštěvu se stalo tajemné Mongolsko. Povedlo se, a tak v podobné sestavě vyrážíme na jaře roku 2008 do Sýrie. Ani tato cesta nebyla jednoduchá a potkalo nás na ní nejedno překvapení. Jaro následujícího roku nás s kamarády zastihne v Tunisku, které procestujeme křížem krážem. Den 28.05.2010 nebyl významný jen volbami do parlamentu, ale stal se i startovací čárou obzvláště náročné cesty do Kyrgyzstánu. Ten sice vzhledem k probíhající občanské válce dosažen nebyl, ale i tak jsme na 15 000 km dlouhé výpravě zažili více než dost. Protože cestovatelská droga stále působí a její účinky se spíše zvyšují, Jižní Amerika je další destinací, kterou bychom chtěli navštívit. Trasa je naplánována následovně: Vylodění poblíž hlavního města Peru Limy, odtud přes hory do Cuzca, okolo jezera Titicaca do bolívijské metropole La Paz. Doufám že nám tu neunikne pověstná cesta smrti směrem do Carioca. Přes náhorní plošinu Altiplano se hodláme přesunout do hor Chile a pouští Atacama až k k Pacifiku. Do Argentiny hodláme přejet divokým průsmykem Jama ve výšce okolo 4 500 m n.m. Legendární silnicí Ruta 40 budeme doufám zdárně pokračovat k jihu. Na úrovni města Buenos Aires padne zásadní rozhodnutí. Bude-li dostatek času a sil, bude-li nám přát zdraví i počasí, bude-li naše technika v pořádku, pustíme se do Ushuai.      , Místem nalodění a ukončení celé výpravy by se podle plánů mělo stát Buenos Aires. 
Během celé cesty budeme samozřejmě pořizovat obrazovou i filmovou dokumentaci. Po návratu sestříháme již tradičně film, necháme vyrobit kalendáře, budeme absolvovat přednášky a psát články do časopisů s motocyklovou tématikou. Při všech jmenovaných činnostech zohledníme naše sponzory, bez jejichž pomoci by se mnohé naše výpravy ani neuskutečnily. O tom, že budou na cestě řádně otestováni jezdci, motocykly, výzbroj a výstroj není pochyb. Mediálním partnerem této akce se s největší pravděpodobností stává Rádio Beat, kde budou probíhat přímé vstupy a po ukončení beseda s účastníky. 
Stroje  a výstroj jezdců bude v patřičném rozsahu opatřena čitelnými logy sponzorů expedice. Vyčerpávající informace o průběhu a výsledku cesty budou umístěny na stránkách www.x-treme.cz a www.jezdime.eu  kde jsou umístěny i reportáže z našim předchozích  motoexpedic. Tradičním vydavatelem našich cestopisů je magazín MotoRoute a Motohouse. Důležitým pomocníkem při organizaci je společnost Trikap s.r.o.
Pokud nás jakkoli podpoříte, těšíme se na spolupráci a doufáme, že Vás nezklameme. Pokud nám budete držet palce – děkujeme!!!
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