Letos se naše cesty rozdělili.
Poubes jede prozkoumat Patagonii a chtěl abychom byli zase u toho.Bohužel na mě je to moc zlatých
a také velká spousta lidí,no a tak jsem po zhlédnutí vietnamského dílu Top gearu usoudil,že tohle chci
taky,a moc.Lámal jsem Standu aby jel se mnou,ale je v podivné životní etapě a prostě nemůže.
Mojí vize se tady chytil Tonda Sova a Libor Mašek se kterýma jsem byl v Tunisu,no a pak už jsem se
hrabal v informační džungli internetu a různých tiskovin.Zjišťoval ceny letenek,ceny půjčoven skůtrů,no
a jiné potřebné věci,jak to před každou výpravou bývá.Taky jsem navštívil vietnamce žijící u nás v Tachově
a poklábosil s nimi o mém záměru.Na listopad padla moje volba po dlouhém rozhodování a doufám,že
jsem nešlápl vedle.Jelikož chceme projet Vietnam odzhora dolů,je počasí dost ošidná věc,ale to se teprve
ukáže.
Nu a jak to taky už bývá jsem měsíc před odletem zůstal sám.Zápal klukům jaksi vyprchal,ale mě to neodradí.
Obvolal jsem pár známých z minulých cest a byl jsem úspěšný.Míra Bartoš zvaný Bigi se moc nerozmýšlel
a jde do toho.Takže mašinérie se rozbíhá naplno.Letenky jsem zabukoval sice blbě,ale nakonec se mi Mírovo
jméno podařilo opravit na Jaromíra za "pouhých"800,-což se proti původním 7000,-zdá jako malichernost.
Stálo to ale hodně námahy a nervů,a to nejen mojich,ale i Refi,která se nabídla komunikovat s polskou leteckou
společností za mě,jelikož coby ostravačka vládne jejich jazykem.Mno,je to za námi a jestli byla patálie jen
tohle tak budu spokojen.14.10.2011 jedem na ambasádu a víza by měla dorazit za týden,takže pohoda.
Shodli jsme se na tom,že to nějak moc plánovat nebudeme a prostě si projedeme hory na severu,což
nás asi zajímá nejvíc.Městům budeme věnovat jen nezbytnou pozornost a budeme objevovat.Objevovat
domorodce,jídlo,pití,pláže,cestičky a hlavně se nikam nepoženem!Máme na to bezmála měsíc tak si to
užijem.Na srazu časopisu Motoroute mi spadla z nebe partička kolem Petra Vysušila,která tam letos byla
a ochotně nám poskytla veškeré informace.No takže dost keců.2.11.2011 zbalíme krosny a za měsíc
na shledanou!

