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На ад рэ на лі неНа ад рэ на лі не

Хто яны, смель ча кі на 

«жа лез ных звя рах», 

што не ба яц ца ні глы-

бо кіх ям, ні бру ду, ні 

вы со кіх су мё таў? Ча-

му джып — іх най леп-

шы ся бар? І на вош та 

шу каць мес цы, ад куль 

скла да на вы брац ца? 

На гэ тыя пы тан ні ёсць 

ад каз ва ўдзель ні каў 

чэр вень ска га клу ба 

«Jeepery_Cherven».

Што ме сяц на ўскрай ку го-
ра да мож на ўба чыць дзіў ную 
кам па нію: не каль кі па за да-
рож ні каў і з дзя ся так лю дзей 
з ра цы я мі ды сця га мі. Гэ та 
мяс цо вы рух джы пе раў збі-
ра ец ца на чар го вую так зва-
ную па ка туш ку — вы езд на 
мяс цо васць з пе ра шко да мі. 
Па вы бу да ва ным марш ру-
це іх су стрэ нуць раз мы тыя 
да ро гі, па ва ле ныя дрэ вы, 
глы бо кія лу жы ны, бра ды і 
ўзгор кі. Ме на ві та ў іх пе ра-
адо лен ні і за клю ча ец ца за-
да ча ка ман ды.

...А па чы на ла ся ўсё з 
двух бра тоў, якія не каль кі 
га доў та му за храс лі ў ле се 
на ня даў на на бы тым па за-
да рож ні ку. Пас ля ка лат не-
чы зра зу ме лі: трэ ба заў сё ды 
мець пад трым ку і да па мо гу. 
Адзін з іх, 28-га до вы чэр ве-
нец Анд рэй ЮШ КО кі нуў у 
сац сет кі по кліч — стаў шу-
каць вер ных сяб роў, якія, 
у вы пад ку ча го, пад ста вяць 
не толь кі пля чо, але і сваё 
«жа ле за»...

«Та ды «адгукну ліся» дзве 
ма шы ны. І мы ўсе ра зам вы-
ра шы лі ства рыць свой клуб, 
па спра ба ваць яго раз ві-
ваць», — пры гад вае ён.

Пі лот і штур ман — ня хіт-
ры склад экі па жа «па ка ту-
шак». За да ча апош ня га — 
да па ма гаць: на кі роў ваць, 
«ця гаць» тро сы, раз мот ваць 
ля бёд ку... Але да пус ка ец ца 

і трэ ці член ка ман ды — дру гі 
штур ман ці апе ра тар. Яго 
функ цыю час та вы кон вае 
сам Анд рэй. Атры ма ныя 
здым кі вы клад вае ў су пол-
ку «УКан так це» «Jeepery_
Cherven», а ві дэа — на 
Youtube-ка нал... Бы вае і так, 
што ма шы ны «за бі тыя пад 
за вяз ку»: пры яз джае шмат 
ах вот ных, каб прос та пра ка-
ціц ца і па гля дзець, што гэ та 
за рух та кі.

За два га ды іс на ван ня з 
трох ма шын і ся мі ча ла век 
клуб вы рас да не каль кіх 
дзя сят каў аў то. І хоць не ка-
то рых «ко ней» ужо ня ма, лю-
дзі за ста лі ся. Ся рэд ні ўзрост 
чле наў ка ман ды — ка ля 
30 га доў. А са ма му ма лод-
ша му ўдзель ні ку — ча ты ры. 
«Гэ та мой сын. Яго ў нас на-
зы ва юць ма лод шым штур-
ма нам, — тлу ма чыць су раз-
моў нік. — Ужо два га ды я 
ста ра юся браць сы на на ўсе 
за ез ды. А ка лі не атрым лі ва-
ец ца, ён крыў дуе. І я ра ды, 
што той так пры вя за ны да 
клу ба. Ня хай лепш бу дзе ез-
дзіць са мной, чым ся дзець у 
план шэ це ці тэ ле фо не».

У ар се на ле клу ба — са-
мыя роз ныя па за да рож ні кі: 
УАЗы, Ні ва, Nіssan Patrol, 
Jeep Grand Cherokee... 
У за леж нас ці ад гэ та га 
і пра клад ва ец ца марш рут, 

каб зруч на бы ло ўсім. «Ка лі 
на ша му УАЗі ку без роз ні цы, 
праз што пе ра хо дзіць, то ін-
шым, асаб лі ва да ра гім аў та-
ма бі лям, скла да на. І, каб не 
вы цяг ваць паў дня тую ма шы-
ну, ча сам да во дзіц ца ах вя ра-
ваць сва і мі ін та рэ са мі і вы бі-
раць штось ці пра сцей шае, — 
ка жа ідэй ны на тхняль нік клу-
ба. — Аба вяз ко вых пе ра шкод 
ня ма, але ўсе хо чуць бру ду 
(усмі ха ец ца). Чым больш — 
тым лепш. Наш «бяз баш не вы» 

экі паж так са ма лю біць ямы, 
рэч кі, ка на вы...» Ад ной чы 
ўдзель ні кі на ват па мкну лі ся 
ўзняц ца на мяс цо вы кар' ер. 
Але ры зык ну лі не ўсе: там да-
во лі кру та.

Та кі за ня так мо жа пад а-
цца не бяс печ ным. «Дык і па 
ву лі цах не бяс печ на ча сам 
іс ці, — лі чыць муж чы на. — 
Але я вель мі ад каз на па ды-
хо джу да бяс пе кі. Ёсць у нас 
не аб ход нае ахоў нае аб ста-
ля ван не, кас кі...»

У ру ху — не толь кі чэр-
вен цы. Пры яз джа юць ад на-
дум цы з Мін ска, Ла гой ска, 

Пу ха віц ка га ра ё на, каб пра-
ве рыць свае маг чы мас ці. 
«А ўсё та му, што ў нас доб-
ры ўзро вень, — упэў не ны 
джы пер. — І ёсць усё не-
аб ход нае для бяс пе кі, на-
прык лад, спе цы яль ныя тро-
сы, каб не па кі нуць у бя дзе 
та ва ры ша, які за храс на 
да ро зе».

Удзель ні ча ю чы ў ру ху, 
кож ны джы пер на бы вае 
до свед, не аб ход ны для та го, 

каб ляг чэй спраў ляц ца з не-
па гад дзю і хіт ры ка мі пры ро-
ды ў паў ся дзён ным жыц ці.

Акра мя та ко га до све ду, 
ад на клуб ні кам ці ка ва да сле-
да ваць род ны край, мяс ці-
ны, дзе звы чай ныя ма шы-
ны не ез дзяць. «У ад ну з 
та кіх па ез дак нам па ка за лі 
500-га до вы дуб! Ці ка ва бы-
ло да брац ца і да Дзі ка га во-
зе ра, з якім звя за на мяс цо-
вая ле ген да. Так са ма час та 
ў глу хім ле се мы зна хо дзім 
пом ні кі сал да там», — рас-
каз вае Анд рэй.

У «Jeepery_Cherven» вя-
лі кую ўва гу ад да юць і па-
тры я тыч на му вы ха ван ню. 
Вы ез ды пры вяз ва юць да 
Дня Пе ра мо гі, 22 чэр ве ня, 
Дня Не за леж нас ці... Не так 
даў но яны на ве да лі ме ма-
ры яль ныя комп лек сы «Па-
по ва Гра да» і «Ве ся ло ва». 
Ня мец кія аку пан ты спа лі лі 
абедз ве вёс кі ра зам з жы-
ха ра мі...

...За не каль кі га доў аў та -
ама та ры за ўваж на «пад-
рас лі». Ця пер «ба ры ка ды» 
яны пра хо дзяць сме ла, упэў-
не на. Ужо на ват не ха пае 
васт ры ні. Та му па чы на юць 
спра ба ваць удзель ні чаць у 
спа бор ніц твах рэс пуб лі кан-
ска га маш та бу. Так, у са ка-
ві ку па ка за лі ся бе ў што га-
до вай жа но чай па за да рож-
най гон цы «Ка лек цыя Вяс-
на 2020», пры мер ка ва най 
да Між на род на га жа но ча га 
дня. Пі ло там бы ла дзяў чы на 
Тац ця на, якая сме ла бра ла 
пе ра шко ды. Удзель ні кі так-
са ма раз гад ва лі за гад кі, 
квэс ты і ары ен та ва лі ся па 
«ле ген дзе». Анд рэй дзе ліц-
ца эмо цы я мі: «Мы імк ну лі-
ся зра зу мець, што та кое 

па за да рож ныя спа бор ніц-
твы, на ву чыц ца ка рыс тац-
ца ары ен ці ра мі, атры маць 
не за быў ны до свед і яр кія 
эмо цыі».

А ня даў на клуб удзель-
ні чаў у но вым фар ма це 
па за да рож ных спа бор ніц-
тваў — цал кам бес кан так-
та вым GPS-ары ен та ван ні 
«Ан лайн тро фі-2020», ку ды 
іх за пра сі лі мін ча не. Та ды 
не абы шло ся без па ло мак. 
«Мы да ве да лі ся пра са праў-
ды сла быя мес цы на шых 
ма шын у та кіх скла да ных 

умо вах, і гэ тыя не да хо пы 
бу дуць лік ві да ва ныя». Клуб 
па ка заў не най гор шыя вы ні-
кі, пры тым, што ўдзель ні чаў 
упер шы ню.

Эмо цыі ад «па ка ту шак» 
і спа бор ніц тваў муж чы на 
не мо жа пе ра даць сло ва-
мі: «Я пра цую ў ІТ-сфе ры, 
гэ та больш ра зу мо вая пра-
ца. А ка лі я ка та ю ся, га ла-
ва ад клю ча ец ца цал кам ад 
мі тус ні, ра бо чых мо ман таў, 
бы та вых рэ чаў і праб лем. Ты 
прос та едзеш і за ня ты толь кі 
гэ тай спра вай. Ад чу ван не, 
якое не за бы ва ец ца».

Ад на клуб ні кі лі чаць гэ-
так са ма. Ім не па трэб на ні-
чо га, акра мя ўда чы, аза рту, 
па зі ты ву і яск ра вых па дзей. 
Не здар ма ж Анд рэй Юш ко 
вы браў дэ віз, які на пі саў на 
ма шы не: «Бруд ад мы ец ца — 
эмо цыі за ста нуц ца».

Юлія АДА МО ВІЧ.

Фо та да дзе ны 

су раз моў ні кам.

БРУД АД МЫ ЕЦ ЦА — 
ЭМО ЦЫІ ЗА СТА НУЦ ЦА

Пры го ды клу ба джы пе раў з Чэр ве ня

«Аба вяз ко вых 
пе ра шкод ня ма, 
але ўсе хо чуць бру ду. 
Чым больш — 
тым лепш».

Ад на клуб ні кам ці ка ва 
да сле да ваць род ны 
край, мяс ці ны, 
дзе звы чай ныя ма шы ны 
не ез дзяць.

За не каль кі га доў 
аў та ама та ры за ўваж на 
«пад рас лі». 
Ця пер «ба ры ка ды» 
яны пра хо дзяць сме ла, 
упэў не на.

Андрэй ЮШКО.
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