
 
 

ZPRÁVA č.3 
Zlatá Koruna – Mikulov a Vídeň 
 
 
Ahoj, opět vás zdraví Guewertým s dalšími novinkami z cesty. 
 V pondělí 19.7. ráno všichni usušení a odpočatí balíme a vyrážíme ze Zlaté Koruny. Bohužel 
cesta nebyla dlouhá, oba malé skútry se nechtěly vydrápat již do prvního kopce. Netušili jsme v 
čem může být problém. V podezření byly nabíječky nebo baterie. Následuje potupný návrat zpět a 
zkoušíme znovu nabíjet. V 17.00 druhý pokus, ale po několika kilometrech se musí nabíjet v Koma-
řicích u místního domorodce a po nabití dojíždíme pouze do Kempu v Římově, kam také míří ser-
visní vozidlo. Závada nakonec byla odhalena v rozdvojce, do které se dostala voda. Kemp je skvělý 
a zatím asi nejlepší. Dnes pouze 22km, ale víme, že zítra můžeme dohnat zpoždění. 
 V úterý 20.7. v 6.00 vstáváme a v 7.00 již osedláváme naše dravce a jedeme na Třeboň. 
Sem do kempu příjíždíme asi v 9 a jelikož je recepce ještě zavřená, dáváme skútry nabíjet a jdeme 
na snídaní s tím, že se po snídaní domluvíme na placení. Bohužel mezitím přijel pan majitel a skút-
ry nám odpojil, což jsme zjistili až po hodině. Nabití nám bylo účtováno 180Kč.  
Nedobili jsme do plna, ale přesto vyjíždíme a mírně kopcovitou krajinou jedeme do Stráže nad Ne-
žárkou. Kemp celkem ujde, nabití je opět za 180Kč a v 18.30 jedem dnes na poslední, ale kopcovi-
tou etapu do Kunžaku. Příjezd v 20.30 a máme dnes za sebou 123 km. 
 Ve středu 21.7. ráno v 8.10 vyrážíme směr Vranov nad Dyjí. Kopce a trasa dlouhá 71 km 
skútry docela vyčerpala a následné postrkování vyčerpalo i nás. Kemp Pláž nás příliš nenadchnul, 
nabití se vstupem do kempu bylo zatím nejdražší. V kempu hlava na hlavě a ceny nic moc. Vyráží-
me dál na Pasohlávky, ale nakonec zůstáváme v Lesné u Znojma v Camping museu-typ na výlet pro 
motorkáře. Netušili jsme, že toto bude zatím nejhorší zastávka z celé dosavadní cesty. Neuvěřitel-
ná cena 929Kč za vstupné a kiosek s občerstvením zavíra v osm. Potom už máte s jídlem smůlu. 
Jistič po chvíli vypadl a šéf, kterého brigádníci sehnali po třech hodinách byl velice arogantní a ne-
příjemný. Není prý žádná dobíjecí stanice. Taky zkušenost. Však to taky všichni řidiči motorkáři 
patřičně okomentovali. Nelze reprodukovat. Dnes máme za sebou jen 88 km. 
 Ve čtvrtek 22.7. ráno v 8.00 startujeme z tohoto ,,motorkářského ráje“ na předposlední 
etapu v tomto týdnu. V 9.15 se stavujeme v Tasovicích na snídaní a krátké dobití u čerpací stanice 
Papoil. Za hodinu se blížíme rovinatou krajinou do kempu pasohlávky. Kemp je pěkný, i když ceny 
za jídlo nejsou nejnižší. Počasí je tropické a tak po 64 km se koupeme a lenošíme. 
 V pátek 23.7. ráno je pouze krátký přejezd po hlavní a velice frekventované silnici do Miku-
lova, kde nakládáme skútry do Iveca a Lukáš s Jardou nás převáží do Vídně k rakouskému prodejci 
Gueweru. 
Zde jsou připravené zkušební jízdy pro rakouské zákazníky, ale počasí vůbec nepřeje. Stále prší, je 
zima, lidi jsou radši dome v teple a tak akci v sobotu odpoledne končíme. Nakládáme a následuje 
převoz  strojů zpět na Moravu.  
 V neděli se nikam nejede a proto čas věnujeme prohlídkám a údržbě skútrů. 
Další info za týden po Balatonu. 
 
Ve čtvrtek 29.7. se celá akce přesunuje do Maďarska, kde se pojede asi 270 km po cyklostezce ko-
lem Balatonu. Pro zájemce z řad motorkářů je možné se této jízdy zůčastnit jako doprovod. 



Nyní zpráva pro ty, kteří by se chtěli naší jízdy ještě zůčastnit.  
Jsou tři volná místa řidičů  v termínu od 2. do 7.8. Pojede se od Břeclavi  krásnou moravskou kraji-
nou na sever. Pro další info volejte prosím na telefon 603 828 839. Děkujeme za případný zájem. 
 
V krátké době budou na našich www stránkách zveřejněny dosud nikde nepublikované unikátní 
fotografie ze zahájení této akce. 
  
Zdraví Guewertým 
 


