
e konec srpna sotva po roze
dnění a s ostatními členy letoš
ní výpravy vystupujeme 

i U I z Airbusu Aeroflotu na již zná-
V ' mém letišti v Ulánbátaru. 

Po nezbytné úřední proceduře nastupuje
me k Lubošovi do auta (Luboš v Ulánu 
trvale žije a bude opět naším průvodcem) 
a vydáváme se do boje o přežití v ulicích 
hlavního města. Vítězí zde větší, odvážněj
ší a otrlejší a je celkem jedno, na které 
straně auta mají volant. A protože my ho 
máme zrovna vpravo, jezdí se taky vpravo, 
tak Milan jako spolujezdec vždy nahlásí 
možnost předjíždění.:-) 

Po ubytování na hotelu jsme se vydali 
převzít motorky. Stejně jako minule, 
osvědčené Xchallenge BMW, ovšem jejich 
stav je po dvou letech provozu tak nějak 
„mongolský". Servisování nám zabralo půl 
dne a popravdě - bez Milana vyškoleného 
vTouratechu bychom to ani nezvládli. 
Večer taktak stíháme místní pověstnou 
kulturu. 

Co je Čingis 
Ráno je nádherně, konečně sedáme 
na motorky, doprovod do dvou aut a vyrá
žíme směrem Terelj. Není to daleko, proto 
po příjezdu necháváme v kempu věci a jen 
nalehko vyrážíme na prohlídku kláštera, 
ve kterém byl před časem i Václav Klaus 
(zajímá to vlastně někoho?). 

Cestou k němu míjíme skálu ve tvaru 
obří želvy. Kolem nádherná příroda 
a konečně taky terén, kvůli kterému 
motorkáři do Mongolská jezdí. Večer 
Čingis. Jen na vysvětlenou, to je mongol
ská vodka, naprosto skvělá, a jak se poka
ždé ukáže, zejména pro ty, kteří na začát
ku tvrdí, že vodku vůbec nepijí (že ano Jiří, 
Libore, Radime, Pepo a Juraji:-)). 
A abych se dále tolik neopakoval, hodně, 
opravdu hodně Čingisu je k dispozici 
po každé etapě. 

Před brodem 
Třetí ráno začíná snídaní a Ibalginem. 
Míříme k prvnímu obtížnému brodu, který 
se ale nakonec nedá projet, takže musíme 
hledat jiný vhodný přejezd. Volíme širší, 
ale ne tak hluboké místo na řece. Dno je 
plné skrytých šutrů. Všech 8 motorek 
nakonec převádí Luboš a my ostatní ostří
lení adventure jezdci překonáváme řeku 
na střechách doprovodných aut. Byl to 
vlastně takový barter. Luboš zde i později 
převáděl motorky, my za něho zase servi-
sovali. Například hned za brodem Jurovi 
vystřelila zadní brzdová hadice, Radim 
prorazil přední duši (je vyzkoušeno, že 
zadní 18" čtyři lidi za 20 minut nacpou 
do přední 21"). 
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Významné ovo 
nad jezerem Khukh 

Nuur a ředitelé :-) 


