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Moje místa Karla Abrahama
Brněnský motocyklový závodník Karel Abraham jezdí na motorce už odmala a dvou kolům zůstává
věrný i ve svém volném čase. Na silném stroji rád relaxuje i poznává nová místa. Která to jsou, co rád
na cestách čte a čím se osvěžuje, popisuje sedmadvacetiletý jezdec v dalším díle letního seriálu Deníku
Rovnost Moje místa.
Putování na motorce
Možná teď bude moje přítelkyně trochu uražená, ale úplně nejradši mám svoje pravidelné motovýlety.
Na delší dovolenou na motorce jezdím už několik let po sobě. Vyčistím si na nich hlavu, poznám hrozně
moc nových míst, která třeba nejsou tolik profláknutá, a procestuji spoustu států. Trochu přičuchnu i k
jiné kultuře a to mi na tom přijde skvělé.
Ledový čaj každý den
V létě se nejlíp osvěžím ledovým čajem. Nemám však rád ten kupovaný třeba v plechovce. Dělám si
svůj vlastní buď s medem, nebo jen lehce oslazený. Není v něm spousta chemie, jako v tom kupovaném.
Piju ho každý den. Většinou si ho udělám velké množství, ale kvůli tomu, že si hlídám váhu, si ho moc
neosladím. Užívám si pak, když se na to jednou za čas vykašlu a dopřeju si víc cukru.
Studium je koníček
Možná teď trochu zklamu, ale moje nejoblíbenější kniha je učebnice. Studuji totiž na Univerzitě obrany
a zbraně jsou zároveň můj velký koníček.
I když se většinou jedná o dost technickou četbu, hodně mě baví. Dřív jsem studoval i práva a učení mi
nelezlo tolik do hlavy. Teď je to jiné. Baví mě to a zároveň dělám věci do školy.
Relax na pláži
Motorka je moje vášeň, takže hodně relaxuji za řídítky. Neříkám, že se občas nevyvalím na pláži, ale
nevydržím to většinou moc dlouho. Stačí mi tak dva tři dny. I tohle mám však rád – sluníčko, šumějící
moře. Žádnou oblíbenou pláž však nemám.
Jsem totiž typ člověka, kterému i když se někde líbí, tak příště jede stejně jinam. Chci poznávat stále
nová místa.
Tajuplný Černobyl
Letos jsem zažil zatím pro mě nejneobvyklejší dovolenou. Za cíl jsem si totiž vybral Černobyl. Prošli
jsme si Pripjať, tedy opuštěné město v blízkosti bývalé jaderné elektrárny, a prošmejdili jsme i další
okolí. Samozřejmě jsme si prohlédli i samotnou elektrárnu. Tohle místo považuji za opravdu hodně
neobvyklé, kde se dá strávit volný čas.
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