
 
 

   

                                     P O D Y J Í  2014 
 

 

                       Jubilejní sraz k 15. výročí našeho klubu 

 
 

   Vážení a milí přátelé, u příležitosti našeho společného výročí si Vás dovo- 

lujeme pozvat, tak jak již bylo avizováno, na první letošní setkání příznivců 

roadsteru MAZDA MX-5. 

 

   Volba padla na Národní park Thayatal a Podyjí. Centrem je vodní nádrž 

Vranov a město Znojmo. Ano, pojedeme jak po Moravě, tak i Rakouskem. 

 

   S ohledem na Váš značný zájem jsme museli vybrat ubytování s dostatečnou 

kapacitou a slušným parkováním. Bydlet proto budeme přímo u přehrady 

v penzionu GAUDEO ( www.penziongaudeo.cz ). 

 

   Program jsme naplánovali zhruba takto: 

 

PÁTEK 2.5.2014 

 

Příjezd do penzionu – v pátek nebude žádná vyjížďka. Svezete se dostatečně, 

než tam dojedete. 

Společná večeře je zajištěna na 19.00 hod.  

Bude výběr z cca 3 jídel – včas dáme vědět z čeho vybrat. 

 

SOBOTA 3.5.2014 

 

Odjezd od penzionu v 9.00 hod. směr Znojmo 

U znojemské přehrady návštěva muzea motorismu 

Potom pojedeme do starého centra Znojma. Zde bude na cca dvě hodiny 

přestávka a volný program.  

 

 

Je možné navštívit : 



 

rotundu svaté Kateřiny 

znojemské podzemí 

radniční věž 

znojemský hrad 

vyhlídku do údolí Gránic 

Mikulášský kostel 

rodný dům mého otce Jana Klempy na ulici Na kopečku č. 3  

a různé kavárničky a restaurace 

 

Oběd si dá každý samostatně ve Znojmě. 

 

Ze Znojma zamíříme do Rakouska přes hraniční přechod 

Hnanice/Mitterretzbach. 

Dojedeme do nejmenšího malebného Rakouského města Hardegg. Zde bude 

přestávka u penzionu GASTHOF HAMMERSCHMIEDE. 

Zastávka u penzionu není náhodná, můžeme se tady občerstvit ( kávička, 

palačinky a různé dobrůtky - vezměte si eura ) 

 

V Hardeggu lze třeba navštívit místní hrad a prohlédnout si hraniční přechod  

pro pěší na mostě přes řeku Dyji. Nebo dojít na Hardeggckou vyhlídku 

( kupodivu na našem území ). 

 

Z Hardeggu pojedeme přes Riegesburg zpět na Moravu k restauraci Rumburak 

s vyhlídkovou věží.  

Tady bude poslední zastávka.  

Kdo nebude chtít šlapat na věž, může se jít podívat na hrad Býtov – vzdálen 

1km. 

 

Potom již pojedeme zpět do penzionu. Sobotní trasa bude dlouhá asi 110 km. 

 

Večeře bude opět v 19.00 hod. A výběr z několika jídel. 

 

NEDĚLE 4.5.2014 

 

Odjezd od penzionu v 9.00 hod. směr Vranov nad Dyjí. 

Společná prohlídka státního zámku Vranov. 

 

Z Vranova pojedeme do vesnice Slup. Ve Slupu je technická památka vodní 

mlýn se třemi koly. Mlýn si společně i zevnitř prohlédneme. 

 

Nedělní trasa bude jenom do 90 km. 

 



A jsme ve finále.  

 

Jestli udělat společný závěrečný oběd je otázkou. Necháme toto rozhodnutí na 

Vás. Při nahlašování výběru jídel nám odpovíte i na tuto otázku. 

Podle zájmu a počtu osob to zajistíme. 

 

PONDĚLÍ 5.5.2014 

 

Ráno odchod do práce. 

 

Zájemci o setkání posílejte, prosím, přihlášky do 31.3.2014 na: 

e-mailem     klempa54@gmail.com 

mobilem      603 519 023 

 

Budeme vybírat zálohu ve výší 500,- Kč. Z ní bude hrazen vstup do muzea, 

zámku Vranov a mlýnu ve Slupu. Záloha bude vyúčtována. 

Číslo účtu: 102074852/0300,  variabilní symbol: číslo Vašeho mobilu  

Je možno zaplatit i hotově, pokud se potkáme. 

Kdo nezaplatí zálohu do konce března není přihlášen! 

Mějte dostatek paliva  – nebudeme nikde zastavovat u benzinek! 

 

To je zatím vše. Průběžně Vás budeme informovat a doplňovat novinky. 

 

Těšíme se na Vás a na setkání. 

 

Užívejte si krásných dnů do srazu a neváhejte se přihlásit. 

 

 

Zdeňka a Michal Klempovi 

 

Jenom pro informaci, k dnešnímu dni jsou již nahlášeni: 

 

1.    Klempovi Zdeňka a Michal  11.  Mejzlíkovi Eva a Radek 

2.    Bouse Eliška a František   12.  Brožíkovi Iva a Václav 

3.    Novákovi Jitka a Miloš   13.  Žežulkovi Eva a Mirek                                                        

4.    Hromádkovi Iva a Michal   14.  Malí Věra a Vladimír 

5.    Havlíkovi Dana a Petr   15.  Červenkovi Iva a Václav                           

6.    Havlík Petr ml. s přítelkyní  16.  Šulcovi Alena a Vladimír                          

7.    Šíla David s doprovodem   17.   Bílý Jiří a Jířa 

8.    Třešňákovi Alena a Martin   18.   Bříza Pavel 

9.    Třešňákovi – jejich dcery   19.  Dolákovi Marcela a Honza 

10.  Kopečtí Blanka a František  20.  Fialovi Lenka a Lukáš + synové 

 


