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Milý strávníku,
držíš v ruce, jako každý rok, nový jídelní lístek, kde nenajdeš 

ani  tak  tolik  nových  pokrmů a  jídel,  ale  spíše  zahýbání  cenou, 
nejen zapříčiněné zvedáním DPH a růstem cen surovin. Věříme že 
toto rozvíření  ceny naopak vyváží  kvalita  a  rychlost  naší  –  vaší 
restaurace. 

Počet vozů sloužící k rozvozu je nyní v takovém počtu, že se 
nám daří 81% rozvozů rozvést k zákazníkům do 24minut, což je 
neuvěřitelné,  když  si  pomyslím na  dobu,  kdy  jsme byli  rádi  že 
zákazník měl svou oblíbenou pizzu za hodinu. K rychlosti přispívá i 
zdvojnásobení  pečící  kapacity.  Postupně  měníme  i  další 
technologie,  tak  aby  jsme  výrobní  proces  opravdu  zrychlili  a 
nenechali vás dlouho čekat (-: 

Do lístku jsme opět zařadili  inspirující  myšlenky, hlášky, své 
zkušenosti a nejvyšší pravdy,  vaříme s láskou, s láskou i radostí 
tvoříme vše co je s Mexikánem spjaté. Nejen proto jsme nejlepší 
široko daleko a jídlo od nás, vás nejen nasytí, ale zahřeje i na duši. 
Šušká  se,  že  tento  rok  013  je  rychlým  rokem  plných  změn, 
nenechte  se  tedy  znechutit  návalem všeho  co  třeba  nemůžete 
zvládnout,  věříme že vás to nezlomí a naopak vás to posune a 
budete se moc lepe uvelebyt ve svém vnitřním štěsti, nechte se 
tedy inspirovat a své oblíbené jídlo si vychutnejte v klidu, s radostí 
a láskou.
KAŽDÝ DEN DO 19:13 se z MEXIKÁNA stává

NEKUŘÁCKÁ RESTAURACE
Věříme,  že  to  především  přispěje  k zdravému  a  dýmem 
nerušenému  vychutnávání  našich  pokrmů.  Naši  kuřáci  si  však 
můžou  vychutnat  svou  oblíbenou  ruličku  venku,  na  čerstvém 
vzduchu, na měkkém polštářku. Něco se šušká o tom že od 1.1.14 
budou všechny restaurace nekuřácké, tak uvidíme.

Kolektiv pracovníků Mexikána
a svědomitá, pracovitá, 
spolehlivá, šéfová Kačenka.

Vše děláme s láskou a radostí, a proto naší nejvyšší odměnou, je 
Vaše spokojenost.

Děkujeme ...
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~
Odvaha je tím, co ti umožní žít svůj vlastní život podle svých představ, pokud  

máš odvahu můžeš dělat co chceš, protože víš, že je to správné!

~

JÍDELNÍ
 LÍSTEK

~
MILUJI TĚ.

OMLOUVÁM SE.
PROSÍM, ODPUSŤ MI.

DĚKUJI TI.

~
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~
Jsi-li zaujatý, pak nevidíš druhého člověka, ale jen představu, kterou sis o něm  

utvořil. 
Redukovat živého člověka na pouhou představu je formou násilí.

~
Polévky:

        Denní polévka – (viz denní nabídka po-pá) 22,-

 MEXICKÁ 39,-
cibule, anglická slanina, fazole, kukuřice, jalapeňos 
podává se s grilovaným bílým pečivem (2x ½ tousťáku)        

 

~
TO, CO SI PETR MYSLÍ O PAVLOVI, 

ČASTO ŘEKNE MNOHEM VÍCE O PETROVI NEŽ O PAVLOVI

~

Studený předkrm: 

 Bylinkové máslíčko 19,-

~
Až přijmeš sám sebe, až pak můžeš OPRAVDU MILOVAT DRUHÉ.

~
Nachos:                                                                     

 Nachos /50g/  22,-

 Nachos /100g/ 41,-

 Nachos /100g/ + sýr 55,-

Dle toho, na co máš chuť si nachosky můžeš dát s různými salsami, nebo 
zapečené s eidamem, či nivou, nebo prasetem, ceny ingrediencí najdeš na 
dalších stránkách.

~
Kdybyste netrpěli tak, jak trpíte, neměli byste žádnou hloubku, žádnou pokoru,  

žádný soucit. Utrpení otvírá skořápku ega, takže má svůj význam. Utrpení je  
nutností, dokud si neuvědomíte, že nutné není.

~
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Burritos:                                             
Burritos, tedy plněná pšeničná tortilla, dostaneš se salsou a zakysanou 
smetanou.
                              

BURRITO CON POLLO  ARROZ 123,-
80g kuřecí maso, rýže, rajčata, zakysaná smetana, cibule

Burritos Arytos 117,-
 80g kuřecí maso, žampióny, rajčata, zakysaná smetana, salát        

Burritos malé tlusté dítě 117,-
80g kuřecí maso, okurka, rajče, salát, tatarka       

 Burritos po etiopsku 99,-
zabaleno do ruličky, fazole, cibule, česnek, jalapeňos

Burritos líného Afričana  109,-
80g kuřecí maso, fazole, kari, rajče

~
Když jste pohrouženi v myšlenkách, vyhýbáte se realitě. 

Nechcete být tam, kde jste. Tady a teď .

~

Quesadilla:                                                                        
Quesadillu dostaneš se salsou, zakysanou smetanou a oblohou

Quesadilla  Chumáček     119,-
plněná eidamem a kuřecím masem   

 Quesadilla Poloostrovní 119,-
plněná eidamem a špenátem                              

 Quesadilla  Kokoška 119,-
plněná eidamem a žampióny                          

 Quesadilla Korea 119,-
plněná pestrou, chutnou dušenou a jemně kořeněnou zeleninou

 Quesadilla Muzungu 99,-
plněná eidamem, nivou, hermelínem
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Saláty:
Salát je decentně ochucen olivovým olejem, vinným či bazalkovým octem, 
špetkou soli, trochou pepře a zrníčkem cukru. 

Váha našich salátů je 300g / 600g

 Rwanďák  53,- /  88,-
rajče, fazole, cibule, česnek, zakysaná smetana, 
balkán, ledový salát

Tuňkáček      48,- / 79,-
ledový salát, kukuřice, tuňák

Favoritos 63,- / 104,-
kuřecí maso /70g/ ledový salát, rajče, paprika, okurka, topinka

 

 Řecký      48,- / 79,-
        rajče , paprika, okurka, olivy, balkán, cibule

 Šťopák    48,- / 79,-
        rajče, paprika, okurka, balkán

        Máčkův   60,- / 99,-
rajče, paprika, okurka, kuřecí masíčko/70g/, balkán, cibule

Salát spokojeného žebráka 42,- / 69,-
ledový salát, rajče, paprika, kukuřice, zakysaná smetana

 Mlaskač 57,- / 94,-
rajče, paprika, okurka, olivy, do zlatova osmažená cibulka, 
osmahlé žampiony, niva 

~
Když nemůžeš příjmout sám sebe, nikdy nemůžeš přijmout druhé. 

Když neumíš mít rád sám sebe, nikdy nemůžeš umět mít rád druhé. 
Když nemůžeš byt klidny a v pohodě, nikdy nemůžou být klidní a v pohode druzí.

~
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~
Říkám ti, abys se radoval z tohoto okamžiku a abys byl šťastný? Ne!

Prostě přijměte přítomný okamžik. To úplně stačí.
         Eckhart Tolle

~

FAJITAS:                                                                                 

Podáváme na speciální rozžhavéné pánvi. Proslulá mexická pochoutka, na 
kolečka  nakrájená  cibule,  na  nudličky  nakrájená  paprika,  mexické  fajita 
koření,  na  proužky  nakrájené  maso,  vše  přelité  barbecue  omáčkou, 
podáváme vždy se salsou, zakysanou smetanou a pšenou tortillou

KUŘECÍ FAJITAS /150g/  + dvě tortilly a dvě salsy 179,-

VEPŘOVÉ FAJITAS /150g/ + dvě tortilly a dvě salsy 220,-

               

~
"Dělejte tolik chyb, kolik jen jde, a zapamatujte si pouze jedno: 

nedělejte znovu tutéž chybu. A porostete."
                                  Osho

~

~
Jediný limit který člověk má, je ten co si sám vytvoří!

~
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~
Navyklé a reaktivní „NE“ posiluje vaše ego. „ANO“ je oslabuje. Ego nemůže žít v  

přítomném okamžiku.

~

Směsky masové kuřecí:  
       ČIČOPA 113,-

130g kuřecí maso, smetana, hermelín, žampíky

      TROPICANA 89,-
130g kuřecí maso, cibulka, kukuřičná zrnka                                

Keňské podpaždí  109,-
130g kuřecí maso, smradlavý plesnivý sýr (niva), smetana

Uganská směs  99,-
130g kuřecí maso, ananas, kukuřice

Kuřecí  VINDALÙ 129,-
130g kuřecího masa,  tradiční indické jídlo,  pálivé a nevšední chuti

Máš-li rád(a) seriál Červený trpaslík a pořád ti vrtá hlavou, co je to záhadné 
Vindalù, kterým se cpe Lister, tak tady ho máš. Jídlo, co vypálí všechny 
chuťové pohárky a po kterém budeš potit tabasco omáčku.

~
Čím více nenávidíš „zlo“, tím více zla existuje, 

čím víc odporuješ „zlu“, tím více se k němu připoutáváš!

~
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~
Fakta jsou omezené pravdy!

~

Směsky masové vepřové:
Pepíno 99,-
130g masa, česnek, paprika, cibule                

 Směs Lubumbaši 99,-
130g masa, mrkev, paprika, jalapeňosky, cibule

~
To, co si myslím o něm, řekne mnohem více o mně než o něm.

~

Flákota masa kuřecího:          
       El PUERTO de LOBOS 99,-
       150g kuřecí prsíčka, opečená slanina, rajčatová salsa      

       Erorus 94,-
       150g kuřecí kozičky s eidamem a česnekem

RELLENO 115,-
150g  kuřecí prsa, žampióny, eidam, slanina

UGANDĚRA  114,-  
150g kuřecí plátek s ananasem, medem a sezamovým 
semínkem      

HESALANA  99,-
150g kuřecí prsíčka, hermelín                                                     

LASAKA  94,-
150g kuřecí prsíčka přelitá barbecue omáčkou

~
Není nic čeho by jsi nemohl dosáhnout. Vesmír před člověka staví pouze ty  

úkoly, které může zdolat.

~
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~
První přirozeností člověka je být bezpodmínečně milující. 
Druhou přirozeností je vyjadřovat sou první přirozenost.

~

Flákota masa vepřového:
NUDISTI  107,-

       150g vepřové panenky BEZevšeho

Dle toho na co máš chuť, si Nudisti můžeš zahalit různými salsami, 
nebo nechat zapéct s eidamem, či nivou, nebo hermošem, kukuřicí, 
špenátem, brokolicí,….. ceny ingrediencí najdeš na dalších stránkách

      SAN GABRIEL 119,-
      150g  panenky, 3 druhy pepře + smetanová majda                    

LA BROCA CHERA 125,-
150g vepřové panenky, přelité smetanovou šluchtou s 
brokolicí    

LA PEPEK 129,-
150g vepřové panenky, špenát, smetana                            

                          
SAN MEXIKÁNO 120,-
150g vepřové panenky, slanina, přelité salsou Mexikáno            

~
Nesnaž se zaplnit své prázdno něčím, nebo někým,

uvědom si, že do toho prázdna uvnitř tebe, kde nejsou city a emoce, může  
přicházet něco nádherného – radost z bytí – radost z přítomného okamžiku.

~
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~
Dívej se na každý problém jako na příležitost.

~

BEZMASÁ JÍDLA:

 Mexické fazolky (444 gramů) 99,-
fazole, cibulka, taco koření - podáváme s pšeničnou tortillou 
na rozžhavené litinové pánvi       

 Kuskus Miguel (413 gramů) 89,-
kuskus, cibule, paprika, kukuřice, rajčata, eidam

 Kuskus Lotosus (389 gramů) 89,-
kuskus, fazolky, mrkev, cibule, rajčata, eidam

 Qianghui ňamec (423 gramů) 84,-
brokolice, cibule, rajče, paprika 

 

 Kuskus beninského šamana (398 gramů) 89,-
kuskus,  žampiony, cibule, rajče, paprika, niva 

     
              

~
Jsou dva způsoby, jak být ve vztahu 

s jinými lidmi: jeden je BEZ strachu a druhý je BEZ lásky. Oba nelze smíchat.

~
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Přílohy:
Rýže  /200g/ 20,-
Fazolky(lusky)/200g/ 29,-
Fazole /200g/ 26,-
Hranolky        /200g/ 26,-          
USA brambory/150g/ 29,-          
Tortilla pšen. /1ks/  19,- 
Kukuřice klas  /1ks/        39,-
Velká zelen. obloha 32,-
Opečené tousty/4x1/2/  9,-
Kuskus 26,-

Omáčky, salsy:
Salsa mexikána /50g/ 10,-
Barbecue omáčka/50g/ 15,-
Kysaná smetana  /50g/ 10,-
Tatarská omáčka /50g/ 10,-
Salátové dresinky:
Dle nabídky /50g/ 10,-

~
Ať už děláš cokoli, MILUJ se za to!

MILUJ VŠE takové, jaké to je!

~
Těstoviny:

 Fettucine ala Fajita  (750g)               89,-
        cibule, paprika, česnek, rajčata, fajitas koření

 Fettucine Verdi    (650g) 112,-
niva, hermelín, mozzarela, smetana                           

 Fettucine  con brocoli   (650g)    94,-
niva, brokolice, smetana                                            

Fettucine  con carne di polo   (650g) 99,- 
kuřecí maso, niva, smetana                                       

Spaghetti Carbonara  (650g) 86,- 
šunka, eidam, česnek, cibule, smetana                       

Spaghetti Pippakk   (650g) 89-
kuřecí maso, kukuřice, eidam, smetana                      

Spaghetti Vindalou   (700g)  114,-
cibule, curry, kuřecí maso, česnek, eidam, chilli

Spaghetti Honogono   (700g)   114,-
kuřecí maso, eidam, žampióny, smetana
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Pizzy:         
NOVINKA 1 – GIGA RODINÁ PIZZA, KTERÁ JE 2.5X VĚTŠÍ NEŽ VELKÁ, 

MŮŽEME VÁM JÍ UDĚLAT JAKOUKOLI, CENU VÁM BUDEME 
ÚČTOVAT JAKO 1.8 VELKÉ PIZZY

NOVINKA 2 – ITALSKO CHUDÁ PIZZA,uděláme vám velkou pizzu a dáme na 
ní množství ingrediencí co patří na malou, i těsto bude tenčí a 
hned tu máme skromnou, nízko rozpočtovou velkou pizzu, 
výsledná cena bude učtována jako malá pizza +20Kč 

                24cm 32cm
        Classic  eidam (nebo s mozzarelou)         39,-   69,-
        Kanárek  eidam, kukuřice         49,-   83,-

               Rozverný dech  niva, česnek, cibule   52,-  92,-
        Houbák  niva, žampióny, smetana 67,- 118,-

Herka  kuřecí maso, hermelín          74,-  130,-
Bowbelka klobása, eidam           67,-  118,-
Kostelecká/šunková/  šunka, eidam          65,-  114,-
Turistická  tvrdý salám, eidam           67,-  118,-
Biskupska  slanina, eidam           67,-  118,-
Havajka  eidam, šunka, ananas         71,-  124,-
Paradiso  eidam, šunka, cibulka          65,-  114,-

           Kulinářská  niva, vepřové nudličky  72,-  127,-
         Brokolí  eidam, brokolice        65,-  114,-
         Šusmelička  šunka, eidam, na smetaně     70,-  123,-
         Kuřecí  eidam, kuřecí maso, cibule  67,- 118,-
         Nemasíčko  eidam, paprika, rajče, kukuřice 75,- 132,-
         Salámová  eidam, šunka, salám      73,- 129,-
         Žampiónová  eidam, šunka , žampióny    69,- 122,-
         Rozčílený tůňák  eidam, tuňák, cibule        70,- 123,-
         Šéfíčkův de-lux - pouze velká - 133,-
         ultra tenká, propečená, bez tomatu s kapkou 
         olivového oleje, nivy, hermelínu, 
         sušených rajčat, žampionů, špetky chilli a pár oliv
         Šéfíčkův de-lux 2 - pouze velká - 133,-
         tenoučká, bez tomatu, niva, eidam, hermelín,
         slunečnicová semínka, žampión, špetka chilli
         Gigi-apgrejt  kuřátko, niva, cibule     78,- 138,-
         Matrix  eidam, šunka, vejce, hermelín       84,- 155,-
         Labužnická eidam, slanina, klobása, vepř. maso 110,- 194,-

            Pizza Botswanka na smetaně, niva,eidam,žampiony 85,- 150,-
           Pizza Zimbabwanka  84,- 165,-     

                   na smetaně, zázvor, niva, eidam, hermelín, cibule
                   Pizza Angolanka 100,- 176,-

           na smetaně, kuřecí maso, niva, eidam, žampiony
          Královská            97,- 170,-

           eidam, šunka, slanina, vepřové nudličky, jalapeňosky                           
         Sýrová  eidam,mozzarela, niva,hermelín    111,- 195,-
         Hogoška  eidam, hermelín, slanina, kuře    111,- 195,-

 Mexiko    kuřátko, eidam, cibule, salámek, 107,- 189,-

         olivy, paprika, jalapeňosky
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~
Jedinou opravdovou zkouškou je to, jak odpovídáš své vlastní představě!

~

Ingredience navíc ....
Nebudete-li si přát jinak, na malou ti dáme 50g, na velkou automaticky 
100g.

Ultra silné těsto:
Na malou      /140g/  10,-
Na velkou     /280g/ 20,-
Eidam           /50g/ 20,-
Niva              /50g/ 20,-
Mozzarela    /50g/ 20,-
Hermelín        /50g/ 23,-
Kuřecí maso /50g/ 20,-
Šunka            /50g/ 17,-
Salám            /50g/ 14,-
Slanina        /50g/ 18,-
Žampiony      /50g/ 11,-
Rajče            /50g/ 9,-

Olivy             /1ks/ 1,58
Ananas       /50g/ 11,-
Cibule         /50g/ 5,-
Vejce          /1ks/ 65,-
Paprika        /50g/ 11,-
Jalapeňosky  /24g/ 20,-
Chilli      5,-
Špenát         /50g/ 18,-
Kukuřice      /50g/ 10,-
Česnek        /10g/ 5,-
Brokolice     /50g/ 14,-
Klobása /50g/ 17,-

~
Mnoho lidí se nenávidí, protože mají pocit, že je nikdo nemiluje. To je ovšem  

nemoc. Neboť bez ohledu na to, kolik lidí jim vyzná lásku, nestačí jim to.

~
Moučníky:

Parník jemné palačinky s ovocem a šlehačkou 59,-
Žlutý parník palačinky s ovocem, šlehačkou a zmrzlinou     68,-
Šanelka palačinky se skořicovým cukrem a čokopolevou 54,-

Pohár  zmrzka, ovoce, šlehačka, poleva 49,-

Poloviční porce ti zhotovíme rádi na požádání, učtovat ti budeme 75% z 
celkové ceny.

~
Většina lidí navazuje milostné vztahy s úmyslem spíš něco z nich získat než do 

nich něco přinést

~
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NÁPOJOVÝ 
LÍSTEK
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~
Ostatní tě mohou  milovat  jen natolik, nakolik miluješ ty sám sebe.

~
Kořalky:
Becherovka                                               29,-
Tullamore Dew                                           50,-
Jack  Daniels 61,-
Tequila-zlatá, stříbrná, Sombrero               60,-
Vodka Amunzen                                         35,-
Gin                                           35,-
Bílý rum Bacardi                                       35,-
Amundsen dle nabídky                     35,-
Fernet Stock                                            29,-
Fernet Stock citrus                                   29,-
Rum                                                        29,-
Vodka                                                      29,-
Slivovice                                                   35,-

~
Nezapomeň na to, že jsi BOŽÍ a NE laciné zBOŽÍ.

~
Pivo:
Svijanský Máz 11%     0,3L 21,-
Svijanský Máz  11%   0,5L             26,-
Svijanský Kníže 13%     0,3L             24,-
Svijanský Kníže 13% 0,5L             29,-
Svijanská Kněžna tmavý special (lahev) 29,-
Nealkoholické pivo:
Svijanský  Vozka (lahev)       0,5L           24,-

~
Lidé jsou buď dárci lásky, anebo bázliví lidé o lásku prosící.

~

Pochutiny:
Chipsy (60g)                                                32,-
Za lepší cenu můžete mít Nachosky

Mandle                                                        33,-
Pistácie                                                       30,-
Pitíčko                                                         15,-
Žvýkací guma (žvejky)                                 17,-
Lízátko                                                         3,-

16



~
Strach je zlozvyk, který s tebe vysává enegii a život – zažeň strach tím že 

děláš to z čeho máš strach – porozumět svému strachu.

~
Vína:
Vína bílá:
Rozlévané   0,1L (Müller)                              17,-
Rozlévané 1L ve speciálním Zbýňa džbánku 152,-

Víno bílé 0,7l:
dle nabídky z Afriky               225,-
Müller Thurgau – český Baloun                           135,-
Ryzlink vlašský – český Baloun                            135,-

Vína červená:
Rozlévané   0,1L (Frankovka)                             17,-
Rozlévané 1L ve speciálním Zbýňa džbánku 152,-

Víno červené 0,7l:
dle nabídky z Afriky        225,-
Frankovka – český Baloun                                   135,-
Svatovavřinecké  - český Baloun                          135,-

~
Skrz lidi v mém okolí, s kterými jsem ve styku, přicházejí věci, které se mám učit.

~

Nealkoholické nápoje:
Kofola  (lahev)     0,33L                    26,-
Vinea (lahev)     0,33L                    26,-
Vinea (plech)     0,25L                    24,-
Tonic Chito     (lahev)     0,33L                             26,-
Rajec neper/mír/per 0,25L 17,-
Ledový čaj      (plech) 0,25L 24,-

~
Ať už děláš cokoli, MILUJ se za to!

MILUJ VŠE takové, jaké to je!

~
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Rozlejvky:
Cola 0,1L 8,-
Fanta 0,1L 8,-
Sprite 0,1L 8,-
Džus pomeranč 0,1L 9,-
Džus jablko 0,1L 9,-
Džus jahoda 0,1L 9,-
Džus multivitamínový 0,1L 9,-
Džus ostatní (hruška, banán, ananas, mango, brusinkový, rybízový atd. dle 
aktuální nabídky)
Točená limonáda 0,1L 6,-
Džbánek šťávy (limetová, bezová a dle nabídky) s ledem a citronem

0,5L 27,-
1L 44,-

~
Jisté je, že nic není jisté.

~

Kávy:
Presíško - LUCAFFE - MISCELA CLASSIC ITALY 24.-

Kapučíno 33,-

Latéčko 39,-
Lucaffe, horké mléko, mléčná pěna

Kulička 43,-
Lucaffe, horké mléko, mléčná pěna, šlehačka

Pěnkava 47,-
Lucaffe, horké mléko, mléčná pěna, karamelový sirup, šleh.

Zahnutý klacík 47,-
Lucaffe, horké mléko, mléčná pěna, čokoládový sirup, šleh. 

Opičák 42,-
Lucaffe, horké mléko, mléčná pěna, kokosový sirup, šleh.

~
Náš život tvoří naše myšlenky

~
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Horká čokoláda:
Čokoláda LUCACIOK (BEZ šlehačky) 31,-
Čokoláda LUCACIOK (S šlehačkou) 35,-

Další teplé nápoje:
Grog                                                                  34,-
Svařák (bílý či červený)                                  39,-
Svařák konvice 1L                                                 149,-

Ke kávě a čaji:
Smetana                                                           3,-

Mléko            1dl                            6,-

Med 20g 7,-

Šlehačka 7,-

~
Člověk může mít vše, jen vědět, co vlastně opravdu chce.

~
Čaje bylinné               
                                                                  šálek 0,25L   konvice 1L
Jihoafrický výběrový-Rooibos 22,-     49,-
Maté – cesmína paraguajská 22,- 49,-

Čaj zelený:
Gunpowder /Čína/                                   22,-   49,-

~
Dovol si vidět krasu a prožívat radost –  to co vidíš a prožíváš, 

je pouze a jen tvá volba, nikdo jiný to neovlivní.

~

Čaje černé:    
Earl Grey                                                 22,-     49,-
Karamelová příchuť                                          22,-    49,-

~
Neustupuj a následuj své sny.

~
Čaje ovocné:
Indiánské léto                                                 22,-    49,-
Babiččina zahrádka                                          22,-    49,-
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~
Míra odvahy kterou máš, je přímo úměrná pocitu naplnění který budeš zakoušet!

~
AFRIKA 2008-2010
Všechny fotografie, jsou nepatrným zlomkem toho co bylo přivezeno z 
výletu kolem Afrického kontinentu, na kterém bylo najeto téměř 90tis 
kilometrů a navštíveno hodně zemí. V někom se může hned ozývat pocit, 
jak to bylo nebezpečné, jací jsou ti lidé dobrodruzi, ale nebezpečné to 
nebylo o nic víc než každodenní život, kdekoli na planetě a oni výletníci 
nejsou odvážní dobrodruzi, ale obyčejní sralbotkové, kteří se na cestu 
připravovali pár týdnů, pak se jen rozhodli a následovali své sny a cíle. 
Dokázal by to každý. I ty! Jen trochu kuráže, zapomeň na strach a dokážeš 
cokoli, COKOLI  a objetí Afriky proti tomu může být školní výlet. Naslouchej 
svému srdci, jdi za tím co chceš, co opravdu chceš, nenech se životem 
svazovat, ale užívej ho ke štěstí a radosti. Nic není nemožné! Proč nejdeš za 
každým svým cílem? Proč nerealizuješ své sny, i když jsou sebe bláznivější? 
Máš strach? Strach z neúspěchu? Obavy z neznáma? Připadá ti to né 
„normální“? Nechceš vystoupit z vyjetých kolejí? A není ta jediná cesta 
která tě dovede k radostnému životu, následovat své srdce, své sny své 
cíle? Nikdo jiný než ty nemůže určit to, jak šťastný a spokojený život budeš 
žít, jak budeš následovat své sny, své touhy, svou životní cestu. Kurňa, tak 
se vyprdni na všechny předsudky a začni sakra žít! Přestaň poslouchat 
hlavu, logiku, mysl a začni poslouchat duši, srdce, sleduj znamení a důvěřuj 
životu, vesmír ti pomůže. Následuj všechny své sny, to je cesta k šťastnému 
životu, kurňa to mi věř.

NIKDY TI NENÍ DÁNO PŘÁNÍ,ANIŽ BY TI SOUČASNĚ NEBYLA 
DÁNA SÍLA JEJ SPLNIT. Možná však proto budeš muset těžce pracovat.

Ríša Bach

    
(Trasa našeho  výletu, který nás hodně poznamenal)
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