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nás zase až řeka s brodem, který sice 
nebyl široký, ale voda byla dost prudká 
a ukrývala množství kamenů. Vzápětí se 
0 tom přesvědčil Jirka, který se v půlce 
řeky schoval pod vodu i s motorkou a ta 
bohužel nabrala vodu do sání, což násled
ně znamenalo asi hodinu servisu a pro 
Jirku noc s několika Paraleny. 

B a t s h i r e e t , rybářský ráj 
Následující den, později pojmenovaný 
Frýdkův, vyjíždíme za krásného počasí 
směrem na Batshireet. Krajina je ale 
po nedávných deštích místy podmáčená, 
což hlavně dopoledne znamená překoná
vání občasných bažin. Před jednou tako
vou dojíždím Libora, který chvilku zaváhal, 
aby následně ve stylu F U L L G A S bažinu 
proletěl. Motorka se okamžitě roztančila 
a asi při třetím pokusu o piruetu Libora 
vykopla do bahna. Řvu smíchy do helmy, 
rukavicí utírám slzy, a to ještě netuším, že 
to ten den není naposledy. Asi o hodinu 
později se Milan rozhodl natočit pár 
akčních průjezdů. Jedu první, navádím 
celou skupinu za mnou do velké kaluže, 
těsně kolem zapnuté kamery. Libor 
s Radimem si ale průjezd na poslední 
chvíli rozmysleli, brnkli o sebe a v okamži
ku se válí vedle cesty. V brzkém odpoledni 
jsme dorazili do Batshireetu, kde ale 
pouze tankujeme a po skvělém obědě 
u místních a poté, co nás dohnala dopro
vodná auta, pokračujeme dál směrem 
k ruským hranicím. Máme v plánu dorazit 
do asi 100 kilometrů vzdáleného rybářské
ho ráje, kde mají čeští rybáři postavené 
sruby, což se nám ale kvůli několika bro
dům protahuje až do setmění. 

Kouzlo tohoto místa tak vychutnáváme 
až ráno. Nejprve je vše bílé od mrazu, ale 
hned poté, co jsme se odvážili vylézt ze 
stanů, vidíme nádhernou krajinu s rozlitou 
řekou. Každý se snaží urvat kousek 
z rybářské výbavy, kterou vezla auta, 
a hurá k vodě. Řeka je dost rozvodněná 
a pro rybáře amatéry ne úplně vhodná. 
1 tak ale obědváme pět obrovských pstru
hů, z nichž žádný nemá pod půl metru 
a které Luboš skvěle připravil. (Popravdě, 
pstruhy nachytali místní a z a mírný popla
tek přenechali, ale kdo by se zabýval 
detaily). Po obědě nasedáme na motorky 
a stejnou cestou přes brody se vracíme 
do Batshireetu a dále do Binderu. 
Uháníme vyjetými kolejemi s písečným 
podkladem a dlouhými zatáčkami, v kte
rých se nechá skvěle driftovat. Když už 
máme dnešní kemp na dohled, přijíždíme 
k široké řece. Luboš po chvíli váhání vjíž
dí do vody a asi v polovině řeky zahrabá
vá motorku, která zanedlouho mizí pod 
vodou a koukají z ní jen řídítka. Vyprostit 
ji se podařilo až ve dvou l idech. Chvíli ji 
zkoušíme oživit na břehu, ale protože se 
stmívá, beru ji i s Milanem na lano 
a táhnu 3 kilometry do kempu. Servisovat 
se bude až ráno. Teď na nás čeká po pár 
dnech teplá sprcha, večeře a Čingis. • 

... pokračování příště 

Luboš má rád 
čistotu a pořádek. 

A když není po 
ruce vapka.... 
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