
 

 

 

 

 

Prvomájová vyjížďka 1.5.2017 

 

     Tak jako mnozí motorkáři, nejenom z Plzeňského kraje, tak i my jsme se zúčastnili již tradiční 

prvomájové vyjížďky z plzeňského pivovaru, organizovanou Moto Pell  Mell Plzeň. Po deváté hodině 

ráno jsme se začali řadit na nádvořích pivovaru, kde už v tu dobu bylo zaparkováno velké množství  

motorek. Dle informací pořadatele se zde letos sjelo na 1800 strojů různých, jak světových, tak 

tuzemských značek. Procházkou od horní pivovarské brány směrem k dolní bráně, jsme obdivovali 

většinou nablýskané stroje a na dolním nádvoří jsme si dali nezbytnou kávu a měli tak při tom 

možnost vyměnit si názory a zkušenosti s ostatními motorkáři. Počasí nám přálo po celou dobu 

svátečního dne, jako by bylo na objednávku. Trasa vyjížďky byla naplánována z plzeňského pivovaru 

za doprovodu a asistence Policie ČR až na vodní hrad Švihov. V 11:30 hodin tak vyrazila první skupina  

motocyklů k cíli.  

   My jsme opouštěli pivovar v poslední skupině a v Plzni Křimicích jsme se odpojili od hlavního 

pelotonu a pokračovali jsme dále na Stříbro, Kladruby a poté na Domažlice, kde jsme si i přes 

nehoráznou neochotu servírky dali všichni v Restauraci pod branou oběd. Nutno podotknout, že ten 

byl na rozdíl od obsluhy zcela v pořádku a i chutný a za přijatelnou cenu. Po tomto kulinářském 

zážitku jsme popojeli do Lomečku, což je potápěčská základna u obce Mrákov. Je to zatopený lom, 

který je využíván potápěči k tréninkovým ponorům a je zde i pro širokou veřejnost umístěna 

podvodní pozorovatelna. Pozorovatelna je usazená v hloubce 8 metrů a je přístupná 

z plovoucího mola. Dále jsme pokračovali ocelovým tubusem (poměrně úzkým) po ocelovém 

žebříku. Dole jsme se ocitli v prostoru podobném kulaté kajutě s okénky a lavicí po obvodu – 

pro pozorování vsedě. Nejlepší pozorování je tak prý ve třech lidech, i když kapacita kabiny 

je 6–8 lidí.  Kruhovými okny je vidět fauna i flóra, vrak lodi či mořská panna, za níž se prý 

schovává místní sumec. Kabina je využívána zároveň jako pozorovatelna aktivit potápěčů, 

např. při tréninku, které jsme měli možnost vidět v akci a vyměnit si tak suché a mokré 

pozdravy. 

     Po tomto zážitků plném dni jsme se vzájemně rozloučili a popřáli si šťastnou cestu, jelikož 

to někteří měli domů více jak sto kilometrů. 



 

 

 

 

SERVO PER AMIKECO 

     

 


