Cseh ország 2013.
Általános megállapítások.
Utak: Dawntez Atya dicséretei ellenére azért bőven kerültek elénk olyan utak ahol a nyelvünket majd
el haraptuk. Az útvonalat főleg 2-3 számjegyű utakra terveztük. Ezek az utak viszont olyan vékony
utak amit nálunk csak Alsómocsolád és Bivalybasznád között képzelünk el. Néhol 2 autó alig fér el
egymás mellett. Felező vonal az utunk 90% ban nem volt felfestve. Az útszélét jelző oszlopok szintén
hiányoztak. Viszont a sok domb miatt állandóan fel le kell menni és nagyon sok a kanyar. Igazi
motoros paradicsom. A nagy hegyek élményét kapod nagy hegyek nélkül.
Falu falut követ. Ezek sokszor csak 3 házból állnak de külön nevük van természetesen mindenütt 50
re le kell lassítani. Alig lehet eligazodni a Prskibia, Krumarivia, stb nevek között. A csehek
megdöglenének ha 3 mássalhangzó után 1 magánhangzót ki kéne ejteniük. Az utak mint a pókháló
futnak össze vissza. Egy átlagos 1:500.000 hez nagyítású térképpel nem fogsz menni semmire ha
bemerészkedsz a mellékutak káoszába. Min 1:200.000 res térképet kell venni ha nem GPS-t
használsz. Az útjelző táblák nem a nagyvárosokat jelzik, hanem a következő kis falut. Igazi találd ki
hogy hol lehetsz és merre tartasz ország!
Közlekedési kultúra: Általában jó. A legtöbbször simán lehúzódnak az autósok, ha észreveszik, hogy
motoros van mögöttük. Viszont volt vagy 2-3 fertelemes bunkó! Volt eset, hogy 2 motor megelőzte
az autót majd következtem én de a köcsög nem kart beengedni. Direkt begyorsított, hogy ne legyen
helyem az előzésre. Azért én csak beraktam a motort a többiek mögé és a kocsi elé erre elkezdett
dudálni. Na erre beintettem neki és elhúztunk. Beardot is leakarták 1 szer szorítani az útról. Szóval a
szokásos vigyázattal kell kezelni a dolgokat.
Árak: Szerintem olcsó. Aludtunk kempingben 120 Krajcárért amit ha 12 vel megszorzol az durván
1400 Ft. Szoba reggelivel található ennek a 3 szorosáért. A Sör szintén olcsó  A legdrágább amit
vettem 21 Kr volt.
Szoktátok kérdezni, hogy mennyibe került a túra. Most szinte fillére pontos infót tudok mondani. A
futott 2714Km alatt eladtam (mert a TDM termeli a benzint nem fogyasztja) 112Liter benzint. Ez kb
40.000 Ft E mellett beváltottam 30.000 Ft-t krajcárra ami szinte az utolsó petákig elment. De ebben
már az is benne volt, hogy a maradékot amit nem akartam hazavinni az utolsó előtti éjszakán
elvacsoráztuk. A boltokba kártyával fizettem de itthon is enni kell és ezt külön nem számolom. 9 nap
végig motorozva szállással, belépőkkel együtt 70.000 Ft. Szerintem megérte!
Útvonal: KIZS az út elején belezavarodott a Cseh nevek sokaságába úgyhogy rövid időn belül minden
települést Velke Popovicénak hívott. Ezt mi is átvettük tőle és 1 reggeli útvonal átbeszélés így a
következő képen zajlott le.
Indulunk Velke Popovicéből Velke Popovicébe ahol megnézzük a Zameket (kastély) Onnan
átmegyünk Velke Popovicébe ahol szintén megnézzük a Zameket Ha van még idő akkor útba ejtjük
még Velke Popovicét és ott megnézzük a Hradot (vár) onnan vissza a Velke Popovicei szállásra. Beard
1 ilyen tanácskozás után (még nem szokott hozzá a megnevezésekhez) elkeseredve mondta, hogy úgy
látom én ma tőlettek hasznos információt nem kapok. Pedig mindent elmondtunk neki! 

Sörverseny!

Az eredmény a következő Janó ivott a legtöbbet 15 olyan sört amit itthon nem lehet

kapni. De ezt az eredményt a barátnőjével együtt érte el. 1 szer 1 alkoholmentes sörnek látszó itallal
is megpróbálkozott, de harsányan kinevettük és természetesen ezt nem számoltuk be. Én 14 fajta
sört ittam meg. A többiek egy darabig számolták de sokszor elcsábultak és 1,5 2 Literes söröket is
vettek, így a számszerűleg nem haladtak de úgy 10 ig eljutott mindenki. Így ebben az évben is ÉN

nyertem!!!! A sörivó vándorkupát a 3. győzelmem után megtartom és az AKMT sörivó bajnokává
avatom majd magam.

Első nap.

Reggel 5 kor indultunk Debrecenből és 8:30 körül érkeztünk a balassagyarmati találkozó

helyre ahol Dawntez atya, Tibkin és legnagyobb meglepetésemre Esso is várt bennünket. Bár Essonak
ennyi volt a Cseh túra mert csak találkozni akart velünk. Elindultunk a felvidéken keresztül. Nem
siettünk sehova így valamikor délután érkeztünk Austerliz be (Velke Popovice azaz Slavkov U Brna)
ami Napóleon 1ik nagy győzelmének helyszíne volt. A csehek ebben a csatában csak mint a Habsburg
birodalom 1 tartománya vettek részt így nem is különösebben fontos nekik a helyszín. 1 nagy
műemlék van valami nagy tömegsír helyén. Tartottam 1 rendhagyó történelem órát a jelen lévőknek
majd elindultunk a műemlék felé. Ott a parkoló őr le akart venni bennünket, de mi soha nem fizetünk
a parkolásért így 1 kicsit arrébb mentünk és megálltunk az út mellet. Besétáltunk a műemlékhez de
semmi különösebb látnivaló nem volt így elindultunk a szállás felé.

A telefonom túlmelegedett. Megsütötte a nap míg álltunk és kikapcsolt. Ami azért volt kínos mert azt
használtam GPS- ként és így vakon mentünk 1 darabig. A benzinkúton megálltam lehűtöttem 1 kicsit
és onnan megint hibátlanul működött. A kinézett kempingben nem volt üres faház. Így átmentünk
egy másikba. Ott már faház sem volt. Mondtam a fiúknak hogy én nem keresgetek tovább
ottmaradunk aki szobát akar az menjen be a faluba és keressen ott szállást. Így is történt Tibkin és
Orosjaki nem messze tőlünk panzióba mentek. Kizs és Erika is rendben megérkezik rövid sms
egyeztetés után.
Ime az esti pihenő

Második nap.

Reggel elindultunk a Velke Popovicei (Budejovice) új szállás felé. Az első

megállónál tervezett látnivaló megközelíthetetlen volt mert az összes oda vezető út le volt zárva. Kb
50 Km es kerülővel közelíthettük volna meg a célt de úgy ítéltük meg hogy ennyit nem ér meg ezért
elindultunk Velke Popovice felé (Tabor). Itt természetesen megint útlezárás volt a városba bevezető
úton de most nem hagytuk magunkat és kis kanyargás után sikeresen bejutottunk a belvárosba.
Miután megálltunk a motor majdnem felborult mert rossz helyen álltam meg. De mellette álltam
amikor megindult és sikerült elkapnom. Arrébbálltam és sétáltunk 1et a városba. Nem különösebben
érdekes belváros ha valaki túrát szervez oda nyugodtan kihagyhatja ezt a célt. Ahogy mentünk ki a
városból az út hirtelen eltűnt előttem. 22% os lejtésű macskaköves girbegurba út vezet ki a
belvárosból. Megálltam az út lején és azon gondolkoztam, hogy le merjek e rajta menni. (a többiek is
így voltak vele) Kis vacilálás után nekiindultam és szerencsésen leértem (leértünk). A Velke Popovicei
szállás pompás. Szinte a Koh i noor gyár mellett van. Szocreál kinézetű faházak sorakoztak egymás
mellett, de belül kifogástalanul rendbetett szobák voltak. Amint megérkeztünk látom hogy ott áll a
parkolóban 1 nagy fekete DL . Beard előttünk kb 2 percel érkezett meg. Ahogy benn intézzük az
ügyeket a recepciónál befutott Karesz és Janó is. Ennél jobban összeszervezni nem lehetett volna a
találkozót.

Megint veszünk 1 kis sört. Ahogy megkajáltunk befutott 2 busz tele kínai gyerekekkel. Voltak vagy
70en. Erika meg is állapította, hogy minden Kínai fiú szemüveges mert a fiúk 90% a tényleg
szemüveges volt.

Harmadik nap.

Kínai reggeli zenével. Azaz amikor elmentünk reggelizni a Kínai csoport nagy

része már evett. Amit meghagytak abból szemezgettünk. A szomszéd asztalnál az 1ik nagyokos Kínai
kísérő kitalálta, hogy milyen jó ha a mobil telefonján beindítja a zenét (valami kínai dalocska) és arra
ők majd énekelnek. A 3. szám után elgondolkoztam rajta, hogy kiveszem a kezéből és a földhöz
vágom a telefonját de nem tettem meg mert úriember vagyok. Inkább csöndben szenvedtünk csak a
szemünk forgott. Ezután elindultunk Velke Popovicébe Cseh Stonhenget nézni. Ami nem
különösebben jó látnivaló. Vagy 20 darab szikla kör alakban lerakva.

Irány Velke Popovicébe Zameket nézni. Itt belógtunk a fizető parkolóba a sorompó mellett. Szép kis
városka folyóval és nagy Zamekkel a partján.

Innen átmentünk Velke Popovicébe egy másik Zamekba. Ez azonban zárva volt. Így csapunk 1 kört a
Cseh vidéken különösebb cél nélkül. Motoroztunk vagy 130 km et. A szállás előtt baleset miatti dugó
volt vagy 5 Km hosszú de mi eljöttünk a sor mellett. Este besétálunk a városba

Negyedik nap. Kinai mentes reggeli után irány Velke Popovice ez Kb 20 KM re van a szállástól itt
is Zameknézés a cél.

Itt is le akartak venni bennünket a parkólba de arrébb álltunk 50 méterrel a Penny parkolóba ott
ingyen állhattunk. A Zamekkeknél az az általános eljárás, hogy a kastélyt részekre bontják.
Természetesen mind külön pénzért lehet megnézni. Csak idegen vezetővel általánosan ismerhető
cseh nyelven. Semmilyen olyan nyelven nincs idegenvezetés amit a cseheken kívül bárki megért.
Innen haza jöttünk mert délután a Velke Popovicei (Chezke Budejovice) sörgyárba Budweiser
akartunk elmenni. Biciklit béreltünk a kempingben és eltekertünk a sörgyárba. Utána a saját
sörözőjében söröztünk.

Hazafelé Kizskérésére a bolt felé fordulunk de ő menetközben meggondolta magát csak nekünk nem
szólt róla. Ő megy vissza a szállásra mi várjuk a bolt előtt, hogy mikor ér oda. Egy idő múlva Erika
befutott és mondta hogy KIzs már elment. Mivel volt még időnk azt javasoltam, hogy biciklizzük be a
várost. Így is tettünk és még vagy 2 órát keringtünk odabent.

Ötödik nap. Irány Velke Popovice (Prága) Danwtez lemarad 1 piros lámpánál ezért 1 kúton
bevártuk. A kempingben nincs szabad faház ezért mi sátrat verünk Janóéknak, Berad nak van foglalva
szállás a közelben, Tibkin és Orosjaki megint szállást keres és talál nem messze. Kizs megrettent attól,
hogy 2szer be a akarunk menni a városba és ő úgy dönt, hogy bemegy Párágába kempingezni. Miután
elhelyezkedtünk indulunk Prágába a közlekedési múzeumba. Simán bejutunk a városba. A megbeszélt
helyen találkozunk Kizsékkel. Múzeumnézegetés után visszaindulunk a szállásra.

A GS500 betegeskedik, nem tesz neki jót a nagy meleg. Mivel a kemping vizesblokkja elég szocreál
bekéreszkedek Tibkinék szállására és ott zuhanyzok meg. Prágában drágább a benzin mint az ország
többi területén legalább 2 krajcárral többet fizetünk literéért.

Hatodik nap.

Dawntez atya és Karesz úgy döntenek, hogy a prágai városnézés helyet inkább

Drezdába motoroznak. Igy nélkülük megyünk be a városba. Reggel Janó kijelentette hogy bevezet
bennünket a belvárosba és ezt hibátlanul tétovázás nélkül meg is csinálta. Ezen teljesítménye
elismerése képen a Blue utólagos engedélyével kitüntetem az AKMT élő GPS-e címmel. Megint
tudunk ingyen parkolni a belvárosban. Felálltunk a zeneakadémia mellett a járdára és egész nap ott
parkoltak a motorok. Egész nap nézelődünk. Miután többször is elszakadtunk egymástól
megbeszélünk 1 találkozási időt.

A Vencel téren amerikai diákok szórakoztak egymással. Hol kikötötték az egyik társukat a lámpa
oszlophoz akinek az arra sétáló emberektől kellet segítséget kérni, hogy eloldozzák. Vagy tömegesen
elkezdtek követni 1 járókelőt minden mozdulatát leutánozva. Az egész Venceltér 1 nagy közösségi
tér. Utcazenészek, mutatványosok tömege. Köztük1 néger gitárossal aki csak 1 dalt tudott azt sem
igazán gitározva csak kornyikált „Hallelúja, Hallelúja”. A tér közepén megállt 1 csaj aki minden
hangosítás nélkül elkezdett énekelni. Nem volt valami erős hangja és a tér alapzaja is elég nagy. Ezért
mindenki megkövülten nézte, hogy „tátog„ és rángatózik a tér közepén. Mert 5 méterről már nem
lehetett hallani, hogy énekel.
Este Dawntez atya és Karesz a következő zsákmánnyal érkezett meg a németektől

A többiek megsejtetették, hogy nem jönnek üres kézzel és este átjöttek segíteni elpusztítani a
zsákmányt. Ugyanekkor megbeszéltük azt is, hogy a holnap este bemegyünk 1 étterembe ahol nagy
csülköket sütnek és jól becsülközünk. Karesznek túl sok olajat engedett a láncára az olajzó így még azt
is beállítottuk. Dawntez atyának ahogy jöttek haza az egyik sör lassan eresztett és belecsorgott a
dobozába így még 1 pulóver és doboz sörmentesítési feladata is lett. Sírva végezte a feladatot az
elpocsékolt sörre gondolva. Ki ment 1 biztosítéka is ennyi volt az összes műszaki hiba a túra során.

Hetedik nap. Reggel vártuk a többieket, hogy 1 kedélyes nyugati irányú gurigázásra induljunk
Velke Popovice (Karlovy Vary) felé. A motorom a hogy tegnap délután leállítottam az oldalsztenderén
állt. Egyszer csak gondolt 1et és a jobb oldalára eldől. Senki nem volt a közelébe, nem fújt a szél,
mitől borulhatott vajon fel? A Zamek ből kiránduló szellemre tippeltünk. Viszont a dobozom 1 kicsit
összegyűrődött. Leszedtük Dawntezzel és a libikóka tartóoszlopán kikalapáltuk. A jobboldali tükröm
viszont letört. Illetve a menetfordító csavar adta meg magát. A tükröt betettem a dobozba és ezután
nélküle folytattam a túrát. Dawntez atyát is üldözte a balsors a tegnapi sörös esetből nem tanulva
most 2 liter vizet tett be a dobozába de most nem pulóvert hanem a fényképezőgépet, pénzt,
útlevelet telefont, papírtérképet stb pakolt be mellé. A palack kilyukadt és az összes víz szétfolyt a
dobozba. Alaposan eláztatva a benne lévő dolgokat. Már csak 2 zacskós levest kellett volna beönteni
mellé és már ehettük volna a dobozból a levest. Az én telefonomat meg megsütötte a nap és úgy
felhevült, hogy az akksija beadta a kulcsot. Így Dawntez átvette a vezetést míg birta a GPS-e mert az
is meghalt. Így Beard hozott haza bennünket. Az esti csülközés viszont kútba esett mire odaértünk a
étteremhez már bezárt. De a Tibkinék szállásán még nyitva volt az étterem és ott jól bekajáltunk
(besöröztünk). Mivel itt nem volt konkrét úticél csak úgy bele a vakvilágba alaposan megismerhettük
a Cseh vidéket. Voltunk olyan rossz utakon, hogy inkább a mellette lévő bicikliútra mentem rá mert
az hibátlan volt, de a rendes út az csapnivaló. Itt megpróbáltam Velke Popovice (Karlovy Vary) felé
vezetni a társaságot de ez a hely ismerete nélkül lehetetlen feladat. Eléd áll 1 Y on elágazás Gondolod
hogy a Nyugat felé eső oldalát választod mert Velke Popovice (Karlovy Vary) arra van de az 200 m
múlva élesen elkanyarodik 1 domboldalon dél felé és utána már fújhatod. Igy mi nem is jutottunk el
Velke Popovicébe Csak Tibkin aki levált tőlünk bekapcsolta a saját GPS-ét és annak segítségével
megtalálta a célt.

Nyolcadik nap.

Elindulunk a Cseh-Szlovák határ felé Velke Popovicén (ez most tényleg Velke

Popovice) mert a Kozel sörgyár előtt is fényképezkedni akartunk. A gyorsforgalmi Prágát elkerülő
úton Beard 1 kicsit meghúzta a gázt és a sor vége Tibkintől lemaradt. A lehajtónál bevártuk őket és
mentünk tovább.

A Kozel sörgyár előtt lefényképezkedtünk a kecskével és elindultunk Velke Popovice (Kutna Hora)
irányában. Ott 1 kis tévelygés után megnéztük a csont templomot. (Beteges agy készítménye) Ma
simán zárt intézetbe csuknák a készítőjét. Majd a kis utakon lecsorogtunk a cél kempingbe. Itt
természetesen minden faház foglaltvolt. Mint azt már megszoktuk. A közelben lévő úttörő táborba

sikerült szállást szerezni ami nem enyhén volt szocreál. Szerintem még bőven a hetvenes évek elején
építhették és azóta sem nyúltak hozzá. De legalább nem kellet sátrat állítani.

Kilencedik nap. reggel 1 gyors kaja után indulunk a felvidék felé amin eseménytelenül átjutottunk.
Csináltunk még 1 közös fényképet bizonyítandó, hogy NEKÜNK BEZZEG MEGMARDT A
RENDSZÁMUNK.

Ezután a Pestiek leváltak tőlünk. Mi kb 16 óra felé értünk haza minden probléma nélkül!

