ZPRÁVA č.4
Balaton
Ahoj, opět vás zdraví Guewertým s dalšími novinkami z cesty.
První dva dny tohoto týdne jsme věnovali odpočinku a ve středu jsme se již chystali na přesun na Balaton, kde nás čekalo asi 200km kolem místního rybníku. Všechny skútry se řádně zkontrolovali, provedla se nezbytná údržba a večer se vše naložilo do Iveca, abychom mohli ráno vyrazit
směr Brno, Bratislava, Gyor až do Siofoku u Balatonu.
Ve čtvrtek v 9.30 startujeme. Iveco pilotuje Martin, Jirka, Pepa a Jirka jedou na svých strojích jako doprovod. V Brně u Tesca je zastávka na nákup a oběd, rozhejbem nohy a zadky a pokračujeme na jih. Po několika zastávkách, nutných především pro řidiče motorek a menším blouděním
před Balatonem, přijíždíme po šesté hodině do Siofoku. Zde v Aranycampu jsme se sešli s Tomášem a Mírou z Forest Meri a maďarskými prodejci Gueweru. Maďarští kolegové mají na starosti
přípravu celé akce, ale chybička se vloudila.
V pátek ráno se dozvídáme, že na poslední chvíli nedostali povolení ke vjezdu na cyklostezku, takže po celodopoledním dešti vyjíždíme z kempu cestou necestou na severovýchod kolem
místního rybníka. Následuje několik reklamních zastávek a kolem čtrnácté hodiny obědváme před
Balatonfuredem. Máme za sebou 51 km. Z časových důvodů nakládáme skútry do Iveca a vracíme
se zpět na základnu.
V sobotu ráno v sedm je budíček a v 8.30 vyjíždíme ze Sioku opačným směrem, tedy na
jihozápad. Počasí nám přeje, pořizujeme akční fotky přímo za jízdy. Asi po 40km zajíždíme až na
břeh Balatonu a fotíme zátiší se skútry s plachetnicí v pozadí. Po dvou kilometrech vjíždíme do
kempu, kde budeme dnes bydlíkovat. Po nabití vyjíždíme ještě na jednu večerní etapu dlouhou
55km. Skútry nakládáme a vracíme se do nového bydlíku. Večer sedíme a večeříme v nově otevřené motorkářské restauraci, kde pojídáme vynikající steaky za 59Kč. Po večeři následuje ještě chvilka posezení na terase Mírova bungalovu a jde se spát.
V neděli ráno v osm přijeli na střídání další dva Maďaři, ale bohužel jeden řídí dodávku a
druhý nemá řidičák. V 10.15 vyrážíme sami, abychom dojeli zbytek trasy kolem rybníka. Snažíme se
držet co nejblíž vody, ale i tak musíme občas po rušnějších silnicích. Kolem třetí odpoledne končíme u Balatofuredu, odkud již směřujeme zpátky k domovu. Akce se nám celkem líbila, kempy v
Maďarsku jsou na poměrně dobré úrovni a ceny pro pobyt ve stanech nejsou nejhorší. Jídlo je asi v
podobných cenách jako u nás, jen je podstatně větší a pestřejší nabídka občerstvení.
Cesta zpět rychle ubíhá a v sedm večer se všichni setkáváme v kempu Apollo u Lednice, kde
nás čeká i Leon s maminou. Přijelo i Iveco a Pepa. Oba přejeli odbočku na Bratislavu a tak se koukli
do Rakouska. Dáme něco na zub, vyložíme jenom Retro, na kterém jede dál Terka a jako doprovod
s ní jede Jirka na Hondě. Bohužel nám na poslední chvíli odřekli řidiči, protože nedostali v práci
volno. Snad to nedopadne stejně na další střídání v pátek 6.8. v Přerově.
To je zatím vše, zdraví Guewertým.

