
NEČEKANÝ PROBLÉM

 Odpoledne stojíme u výstupní brány 
a znovu zatěžkáváme kola našimi bato-
hy. Po čajovém dýchánku v kontrolní 

budově se loučíme s Komratem. Bylo to skvělé dobrodružství, které 
ovšem nekončí ani za branou NP. 0 asfaltu si můžeme nechat ještě 
téměř třicet kilometrů zdát. Míjíme rozbořené a opuštěné domy.
„Vypadá to jako město duchů," hodnotí okolí David. A po sto čtyřiceti 
kilometrech strávených na přírodních cestách znovu objevujeme 
i tvrdý a rovný asfaltový povrch. Že je plný děr, nám v tuto chvíli 
vůbec nevadí. Vychutnáváme si vzácné chvilky bez drkotání 
a poskakování na hrbolech. Ovšem během téhle klidné jízdy si 
všimnu, že Davidovo zadní kolo tvoří pěknou osmici.
„Večer se na to mrknu," povídá s klidem a pokračujeme po prázdné 
vozovce. Ve městě Šengeldy se znovu po šesti dnech vracíme do 
úplné civilizace. Zastavujeme u prvního obchodu a dopřáváme si 
místní pivko, zmrzlinu, pistácie a další dobrůtky, o kterých se nám 
několik předchozích dní jen zdálo. Místní nám darovali meloun, na 
kterém si při večeři pochutnáváme. Vjíždíme na hlavní silnici. David 
má ale hned po dvou kilometrech defekt. Při výměně duše zjišťuje 
pravou příčinu celého problému. Praskl mu zadní ráfek! Načal ho 
nejspíš svým veleskokem, a aniž by to tušil, ujel s ním ještě přes 250 
km. Teprve nyní se úplně rozlomil.
„Uvědomuješ si, jaký máme štěstí? Co by se stalo, kdyby ti ten ráfek 
prdnul v tý pustině?!" Ráno se vracím do Šengeldy. Místního pokuřu-
jícího řidiče se ptám na možnosti dopravy respektive odvozu včet-
ně kol do Almaty. „Éto nět prabléma!" zní jeho odpověď a už směřu-
jeme k Davidovi. Opravdu zkušeně nacpe dvě kola i s batohy a na-
konec i nás do malého osobáku. Za domluvený poplatek 5 000 
tenge (asi 40 dolarů) dojíždíme zbylých 50 kilometrů do Almaty.

ZMĚNA PLÁNU
Dle původního plánu jsme po návratu do Almaty měli přejet 
vlakem do Aralska. Na kole pak projet kolem jezera do města 
Bajkonur a postupně se dostat až do Turkistánu. Odtud pak opět 
kvůli velkým vzdálenostem použít vlak na návrat do Almaty. 
Vzhledem k okolnostem jsme se přes noc rozhodli pro změnu 
plánu. Kola necháme na letišti v úschovně a naši druhou část 
putování po Kazachstánu absolvujeme stopem a autobusem.

V PŘÍSTAVU BEZ VODY
V Turkistánu si prohlížíme pěknou modrou mešitu. Jedná se 
o významné místo, které je dokonce na seznamu UNESCO. Vzadu za 
památkou se volně pohybují dvouhrbí velbloudi. Snažíme se vše 

vyfotit dohromady, což opravdu není úplně snadné.
„Pěkný záběr!" chválím parťáka po kontrole snímku. Máme do 
večera čas, a tak se jen tak poflakujeme.
V poledne jsme si totiž s bezejmennou společností (jistě bez platné 
licence) domluvili noční přejezd dál  na západ země. Za šera 
nasedáme do autobusu narvaného zbožím nejrůznějšího tvaru 
i velikosti. Sláva. Takže za dva dny se po výjezdu z Almaty dostáváme 
až k původním břehům vysychajícího Aralského jezera. Návštěvu 
kdysi obrovské vodní plochy nám zprostředkovává řidič autobusu. 
Zve nás taky k sobě domů. Byť je dost nevyspalý a unavený, vidina 
drobného finančního zisku ho donutila spánek ještě na chvilku 
odložit. Nakládá nás do džípu a za chvíli si to frčíme po dně vy-
schlého jezera. Cesta je lehce hrbolatá. Občas nadskočíme 
a praštíme se hlavou do střechy. Řidič se jenom pousměje. Ani ner-
ovný povrch ovšem není překážkou na občasné klimbnutí evident-
ně zmoženého průvodce. Po půlhodince natřásání vystupujeme 
z auta. Procházíme se po žlutém písku.
„Na březích Aralu bylo možné spatřit velká hejna několika různých 
druhů ptactva. V okolních stepích se lovili dokonce tygři, levharti 
a divoké kočky," smutně zavzpomíná na vyprávění svých rodičů 
řidič. Nyní je tu kolem nás pustina a několik starých hodně 
zrezivělých lodí. Bohužel už neměly kam odplout. Zosobňují tu 
dost smutný monument zašlé slávy. „Je to pěkný a zároveň smutný 
pohled. Jsme možná jedni z posledních, kdo tady ty pomníky 
připomínající veselejší časy vidí," konstatuje David při prolézání vraku 
lodě Estonija. Cestou zpět zajíždíme k současnému pobřeží Aralu. 
Nazí běžíme do vody. Boříme se při tom po kotníky do bahna. 
Jezero je mělké, ale asi padesát metrů od břehu se už plavat dá. Náš 
průvodce nás musí mít za blázny. Dovádíme jako malí, házíme po 
sobě bahno i řasy. Voda je tu velká vzácnost. Se sprchou jsme se od 
Almaty ještě nepotkali. A tak po radovánkách pečlivě myjeme ro-
zlámaná těla. Spokojeně se vracíme do smutně vyhlížejícího města 
Aralu a ještě smutnějšího jediného funkčního hotelu sovětského 
typu, kde zůstáváme přes noc.

KRÁTCE VE VĚZENÍ A ILEGÁLNÍ NÁVŠTĚVA
Z Aralu je to už jen kousek do města Bajkonur. 

ZA ADRENALINEM 
DO VYSUŠENÝCH 

PUSTIN 
KAZACHSTÁNU

pokračování na straně 54inzerce

6.10 Nexo Knights I (7)          
Americký animovaný seriál (2015)

6.40 Ferda Mravenec (7)          
Německý animovaný seriál (1984) 

7.25 M*A*S*H (238)          
Americký válečný seriál (1972-1982)

8.15 M*A*S*H (239)          
Americký válečný seriál (1972-1982)

8.55 M*A*S*H (240)          
Americký válečný seriál (1972-1982)

9.25 Jake a tlusťoch III (1)          
Mám oči jenom pro tebe
Slavný americký krimiseriál (1987-92)

10.25 Rosamunde Pilcher: Láska 
nepomíjí          
Spisovatelka Margaret pořádá oslavu
narozenin, která se rázem změní v 
hádku, když její syn veřejně řekne, 
že jeho otec odešels mladší ženou. A 
právě tím otcem je James, který se 
vrací domů, protože si uvědomil, že 
Margaret stále miluje... 
Německý romantický příběh (2007). 

12.20 Polední zprávy   
12.30 Jake a tlusťoch III (2)          

Dáma v červeném
Slavný americký krimiseriál (1987-92)

13.30 Policie Hamburk IX (17)          
Na obě oči slepá
Německý kriminální seriál (2015). 

14.30 Návrat komisaře Rexe IX (8)
Rakousko-italský kriminální seriál 

15.30 Návrat komisaře Rexe X (1)
Rakousko-italský kriminální seriál 

16.35 Odpolední zprávy        
16.50 Policie v akci          

Reální policisté, případy ukazující 
skutečný život a volání o pomoc

17.50 Prostřeno!          
Pět soutěžících, pět večeří, menu 
tradiční i exotická! 

18.55 Zprávy FTV Prima      
19.25 Krimi zprávy         
19.40 Divošky          
19.55 TOP STAR        
20.15 Divoká dvojka          

Americká akční komedie (2015). 
22.00 Mordparta (6)          

Nadvláda
23.25 Show Jana Krause          

Co vás nejvíc pobavilo a co se děje
v zákulisí Show Jana Krause? 
Výjimečně střihový díl úspešné late
night show 

0.30 Policie v akci          
1.25 Návrat komisaře Rexe IX (8)
2.30 Návrat komisaře Rexe X (1)
3.25 Rosamunde Pilcher: Láska 

nepomíjí

TV PROGRAM

krim seriál
Mordparta22.00

ÚTERÝ 19.12.

6.30 Brainiac: Šílená věda II (13)        
Britský seriál (2003-2008) 

7.50 Hvězdná brána III (17)          
Americký seriál (1999). 

9.05 Top Gear IV  
Britský magazín (2004). 

10.10 Brainiac: Šílená věda III (1)         
Britský seriál (2003-2008) 

11.10 Top Gear IV          
Britský magazín (2004). 

12.25 Futurama III (10)  
Americký kultovní animovaný seriál

12.55 Simpsonovi XXIII (17,18,19,20)
Americký kultovní animovaný seriál

14.50 Teorie velkého třesku V (10)  
Americký sitcom (2011).

15.20 Teorie velkého třesku V (11)  
Americký sitcom (2011).

15.45 Futurama III (11) 
Americký kultovní animovaný seriál 

16.10 Hvězdná brána III (18)          
Americký seriál (1999). 

17.05 Top Gear IV  
Britský magazín (2004). 

18.20 Simpsonovi XXIII (21,22)          
19.20 Simpsonovi XXIV (1,2)          

Americký kultovní animovaný seriál 
20.15 Top Gear speciál: James May a 

lidové autíčko II (1)   
Kultovní britský magazín (2016)

21.25 Teorie velkého třesku V (12)       
Americký sitcom (2011). 

21.50 Teorie velkého třesku V (13)       
Americký sitcom (2011). 

22.20 Partička          
23.05 Agresivní virus I (8)      
0.05 Partička          
0.50 Alias III (8)    
1.45 Agresivní virus I (8)    
2.40 Applikace     
3.10 Alias III (8)     
3.50 Applikace 

6.15 Amerika hledá topmodelku IX (2)   
Americká reality show (2007) 

7.30 Letiště (21)          
Původní český seriál televize Prima. 

8.55 Prostřeno!   
Pět soutěžících, pět večeří, menu
tradiční, exotická i experimentální! 

10.05 Prostřeno!    
Pět soutěžících, pět večeří, menu
tradiční, exotická i experimentální!

11.15 Castle na zabití VI (7)          
Americký kriminální seriál (2013).

12.10 Chůva k pohledání III (5)          
Americký komediální seriál (1995). 

12.50 Zločiny ze sousedství II (22)
Závěr amerického kriminálního
seriálu (2006). 

13.45 Julie Lescautová VII (3)  
Francouzský kriminální seriál (2008).

15.50 Castle na zabití VI (8)          
Americký kriminální seriál (2013).

16.45 Closer I (1)   
Americký kriminální seriál (2006). 

17.40 Rizzoli & Isles: Vraždy 
na pitevně VII (7)    
Americký kriminální seriál (2016). 

18.40 Amerika hledá topmodelku IX (3)   
Americká reality show (2007) 

19.45 Chůva k pohledání III (6)          
Americký komediální seriál (1995).

20.15 Castle na zabití VIII (17)          
Americký kriminální seriál (2016).

21.05 Sběratelé kostí VIII (2) 
Další řada oblíbeného amerického 
kriminálního seriálu (2012).

22.00 Ve službách FBI IV (16)      
22.55 Sběratelé kostí VIII (2)  
23.50 Julie Lescautová VII (3)  
2.05 Letiště (21)          
3.00 Jsem do tebe blázen III (20) 
3.25 Ve službách FBI IV (16)
4.05 Jsem do tebe blázen III (20)

pokračování z minulého čísla


