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V televíziách či kinách sa pozeráme na príbehy o tom, ako sa 
partia mladíkov vyberie na strastiplnú cestu na starých autách, či
motocykloch po neprebádaných kútoch nášho sveta, či mladé 
herečky / modelky / blúdia krajinami iných kultúr, kde sa 
stretávajú s rôznymi prekážkami, ktoré musia prekonať. Dokonca so 
zatajeným dychom sledujeme tieto ich príbehy, ktoré nás bavia. 
Jednak pre to, že sa na cestu vyberú vždy nejakým netradičným 
spôsobom, alebo tým, čo ich na ceste postretne. Veď keď sa na 
výpravu cez niekoľko krajín, či dokonca kontinentov vyberiete na 
starej JAWE, niečo sa určite prihodí. A diváka to samozrejme 
zaujme.
Čo tak ale vybrať sa na starej JAWE, či sajdke po Slovensku? 
Zistiť, akí sme? Keď nie každá dedina, tak v každom kraji nájdeme 
ľudí hovoriacich iným nárečím, ľudí, ktorí majú nejaké tradičné 
jedlá, oblečenie, kraje, kde je nádherná a nedotknutá príroda, či 
nejaká zaujímavosť. 
Prečo sa trošku nezahrať na objaviteľov aj u nás? Ukázať to, čo si
myslíme, že všetci dobre poznáme inak. Z pohľadu cestovateľa, 
ktorý na motorke cestuje krajinou a zažíva pri tom rôzne príbehy, 
stretáva rôznych ľudí a spoznáva veci, o ktorých si myslel, že ich
pozná. Na svoju výpravu sa nevyberie po hlavných ťahoch, ale 
vedľajšími cestami, alebo aj cestičkami druhej, či tretej triedy. 
Rovnako, ako v ďalekom zahraničí sa tak môže stať, že sa s 
domácimi jednoducho nedohodne, lebo im nebude rozumieť. A rovnako,
ako v ďalekom zahraničí, môže svoje pocity vyjadriť s miernou 
iróniou.
Starú sajdku môže náš cestovateľ objaviť v
starej kôlni, po starých rodičoch. A spolu
s partnerkou sa môžu vydať na cestu plnú
zážitkov. Stačí len nasadnúť, naštartovať,
zbaliť stan, dostatok odvahy a vyraziť. Na
cestu po známom i neznámom, po tom čo máme
za humnami. Po krajine, ktorá má len niečo
viac ako 49 000 kilometrov štvorcových,
ale v ktorej z východu na západ prejdeme
cez nížiny až k najmenším veľhorám v
Európe. V krajine, kde sa hovorí viac ako tridsiatimi nárečiami, 
takže sa môže pokojne stať, že sa s nikým, kto vám môže pomôcť 
nedohodnete. Aj keď hovoríte tým istým jazykom.


