
 
 

ZPRÁVA č.5 
Lednice - Hořkov 
 
 
Ahoj, sice opožděně, ale opět vás zdraví Guewertým s dalšími novinkami z cesty. 
Pokračujeme po maďarském víkendu dalším putováním po krajích moravských. 
 V pondělí 2.8. se chystá na trasu pouze Jirka s Terezkou. Po snídani a balení se zjistí, že se 
kamsi  zatoulali klíče od Retra a náhradní zůstali samozřejmě ve skútrech, které se odvezly domů. 
Po válečné poradě  a několika telefonátech sedli oba na Hondu a pro klíče si museli dojet do Lib-
chav. Návrat do Lednice až večer, takže se pro dnešek nikam už nejede. 
 V úterý  3.8. za deště se konečně na druhý pokus balí a vyjíždí na trasu do Hodonína. Stále 
prší a proto máme na sobě naše sexy nemoky. Bohužel trasa vede po hodně frekventované silnici, 
takže si déšť užíváme i s občasnou sprchou od projíždějících náklaďáků. V Hodoníně si jdeme na-
cpat bříška do restaurace Radnice a po obědě míříme k našemu šikovnému prodejci Pepovi Kropá-
čovi do jeho prodejny Cyklo Kropáč. V jeho spiningcentru mezitím dobíjíme. Večer se loučíme a v 
19.00 pokračujeme do Strážnice. Zabydlujeme se v místním kempu a krmíme opět Retro. Máme 
dnes za sebou 88km a jdeme po večeři spinkat. 
 Ve středu 4.8. se na nás od rána usmíval punťa a hned bylo veseleji. Kocháme se jízdou ro-
vinatou krajinou. Nespěcháme a kolem 13 hodiny už nabijíme v Uherském Hradišti v kempu. Malý 
zádrhel, protože paní byla překvapená naším požadavkem. Nicméně po chvilce domlouvání již hučí 
nabíječka a my odcházíme do víru velkoměsta ulovit nějakou potravu a na drby k mojí kamarádce, 
coby majitelce čajovny ,,Čajový sklep Pod Kaštany“. Strávili jsme tady velice příjemné odpoledne. V 
15.45 sedláme naše stroje a pokračujeme opět rovinatou krajinou směr Napajedla. V 17.30 již byd-
líkujeme v místním pěkném a klidném kempu. Pouze v noci si dva páry v nedaleké chatce něco 
dlouho a především hlasitě vysvětlovali. Dnes máme v kolech našich strojů 79km a počasí nám 
zatím přeje. 
 Ve čtvrtek 5.8. máme už jen kousek do Přerova, kde je naplánovaná víkendová akce u Mar-
ka Šindara. Nikam nespěcháme a tak se touláme kolem Napajedel. Projíždíme se krásnou valaš-
skou krajinou a v Lidečku se stavujeme u kamarádky, kde nabíjíme. Po příjemném odpoledni se 
vracíme za deště do kempu. Dnešní skóre je 93km. V noci je sice klid, ale za to vydatně prší, což 
nám bohužel vydrželo i na druhý den na cestu do Přerova. 
 V pátek 6.8. dopoledne jsme za prudkého deště vyrazili na Přerov. Sice jsme byli za chvíli 
promočení, ale hřálo nás vědomí, že nás tam čeká zázemí, teplo a sucho. Jířa zavelel: "Je to kousek, 
dej tomu plnej hořák.“ a tak těsně před cílem hořák zhasnul. Retro jsme uložili do skladu k Markovi 
a jeli se zabydlet k jeho tatíkovi na chatu. Večer jsme jeli s Markem, který osedlal své XSG, jako 
doprovod noční jízdy bruslařů po Přerově. Výjimečně opět zapršelo a tak jsme tento den podruhý 
promokli. V noci přijela další parta řidičů a skútry, takže jsme druhý den mohli konečně vyrazit 
opět v plném počtu. Terka bude pro nadcházející týden nevěrná svému Retru. To osedlala Pája, 
Classica jede Leoš 2, na Powerech jedou Jonáš s Jirkou, který jel již v druhém týdnu. 
 V sobotu 7.8. ráno v 6.15 budíček a odjezd na náměstí, kde se konaly Přerovské svatovavři-
necké hody a setkání spřátelených obcí 2010. Akce pěkná, jen časový rozvrh akce se pořadatelům 
lehce vymknul z ruky a čas vyhrazený pro nás jaksi nezbyl. Rádio Fajn vyhrávalo, my jezdili  kolem a 
povídali si s lidmi o skútrech a naší cestě. Zájem byl poměrně slušný a den rychle ubíhal. Kolem 



třetí odpoledne jsme akci ukončili, jeli na obídek a pak už nás čekalo posezení u Šindarů na chatě a  
pořádné grilování. Velice vydařený den a především večer. 
 V neděli 8.8. bylo poněkud krušné ráno a vstávalo se poměrně těžce a s přemlouváním. 
Nicméně se podařilo zajet pro skútry do skladu a převézt je do Lipníku na nabití. Postupně se uklí-
zelo, abychom chatu uvedli zpět do obyvatelného stavu. V 18.45 konečně vyrážíme na Hořkov. Asi 
polovinu trasy s námi jede Marek na Poweru. Loučíme se a dál pokračujeme v naší sestavě do 
kempu v Hořkově. Dojíždíme za tmy po 46 km a zabydlujeme se. Kemp je pěkný, pěkné sociálky, 
sprchy zdarma a vedle je koupaliště. Večer nás ještě přijel navštívit Martin Krupička, prodejce z 
Nového Jičína. Po večeři chvíli posedíme u pivka a zjišťujeme, jak nám rychle uběhl další týden na 
cestách.  
 Zatím ahoj, zdraví Guewertým. 


