ZPRÁVA č.2
Radošov – Český Krumlov
Vážení přátelé,
Je za námi druhý týden a je tedy čas na další zprávy z naší bláznivé cesty. Kilometry přibýva‐
jí, jen za první týden jsme ujeli 548km.
V neděli 11.7. proběhlo střídání v Radošově a na trasu Radošov‐Loket‐Jesenice vyjel Standa
Berkovec a Leoš na Powerech a Terezka s Jirkou na Retru a Classicu. Po vedlejších i frekventova‐
ných silnicích jsme přijeli do kempu pod známým hradem Loket ,kde nás nechali,zatím jako jediný,
zdarma nabít. Během nabíjení byl oběd, chvilka lenošení, občasné odpovědi na otázky‐na čem že
jsme to vlastně přijeli a jak to, že to jede. Z Lokte se pokračovalo kopcovitým terénem do příjem‐
ného, ale dražšího kempu v Jesenici. Po 70km jsme ocenili pěkné koupání a pohodový personál.
V pondělí 12.7. jsme poněkud později vyrazili po frekventované a kopcovité silnici do pěk‐
ného, odlehlého kempu v Brodu nad Tichou, kde se po uvelebujeme u životadárných zásuvek. Na‐
bíjíme, papáme a koupeme. V 16,00 zpět do akce a následuje přesun, tentokrát již po klidnějších
silnicích a převážně rovinnatým terénem, do Transkempu Hracholusky. Celkem dobrý, jen dvojí
ceny, dle toho jaký terén si vyberete pod svůj stan, nás trochu překvapily. Večer Jirka odváží na své
Hondě Standu Berkovce do Radošova pro auto, aby mohl druhý den Standa plnit své další pracovní
povinnosti. Dnes máme v nohách, tedy v kolech 97km.
V úterý 13.7. nás čeká krátký přesun do Plzně, kde jsme se usídlili v motosalonu Yamaha
Dan Moto, kde je předváděcí akce našich draků. Pan majitel je velice příjemný člověk a je z našich
elektroskútrů nadšen. Jirka veze zpět do Hracholusk Jirku a ten přejíždí se čtvrtým skútrem do Plz‐
ně. Odpoledne jsme již opět v plném počtu, protože dorazil další blázen, který se účastní této akce.
V 17 hodin se loučíme a jedeme směr Klatovy. Kemp je pěkný, ale takřka prázdný. Ze skútrů je
nadšeno několik hostů a jeden nás dokonce zve za hrdinství i na panáčky. Stroje čerpají energii a
my taky po 67km.
Středu 14.7. zahajujeme koupelí v Klatovských lázních, takže vyjíždíme až v 11.45 směr No‐
vé Městečko. Většinou rovina, jen závěrečný kopec nás lehce zbrzdil, ale nezastavil. Zastavujeme
až v lesním kempu ,kde je oběd pro nás i pro naše hladové stroje. Po nakrmení dravých strojů je‐
deme kopcovitou krajinou do Vimperku. Kemp má sice pěknou restauraci s dobrou kuchyní, ale co
se týká obsluhy‐bez komentáře. A ceny uváděné bez DPH, což jsme zjistili až při placení, nás také
velice zaskočily. Po dalších 78km a večeři jdeme raději spát.
Ve čtvrtek 14.7. vyrážíme opět do kopcovitého terénu. Sice jsme si sjeli dlouhý kopec a ko‐
nečně se pořadně svezl, ale vzápětí kopec před Bělou nás slušně vysál a tak zastávka v Hospodě u
mostu byla nutná. Obsluha byla velice milá, nabití zdarma a dvě hoďky utekly jako voda. V 15.10
dojíždíme do pěkného kempu v Horní Plané. V půl šesté opouštíme Horní Planou a následuje pře‐
sun do Lipna nad Vltavou, kde je naplánovaná na pátek a sobotu propagační akce na elektroskútry.

Bohužel během tohoto přesunu se nám stala první a doufejme, že i poslední velká nepříjemnost. O
Jirku, jedoucího na Hondě v čele kolony, při předjíždění na plné čáře zavadil neopatrný německý
řidič a ulomil mu zrcátko. Následovala akce jak z Kobry 11, kdy druhé německé auto zahradilo Jir‐
kovi cestu a oba řidiči ho fyzicky i slovně napadli, až mu shodili motorku na zem. Následovaly dvě a
půl hodiny neustálého slovního napadání a hrabání v Jirkových věcech ze strany Němců a to i přes
naše protesty u přítomných policistů. Samotný přístup naší policie byl velkým překvapením a dnes
vlastně nevíme, co znamená pomáhat a chránit. Nebýt několika lidí, kteří nám poradili a pomohli
radou po telefonu, nevím, jak bychom dopadli. Otřeseni, pohoršeni a unavení dojíždíme po 88km
do Lipna nad Vltavou do kempu Panorama, kde nás již čeká Míra z Forest Meri a Radko Klíma z
Lipno Rentu, co by naše chůva a průvodce na tento víkend, za což mu velice děkujeme. Bydlíme
hned u pláže, ale dopoledne místo koupání probíhají další vyslechly k incidentu z minulého dne.
Odpoledne vystavujeme skútry na parkovišti u restaurace Sport Restaurant, kde dobře vaří a proto
tam čerpáme kalorie. Na parkovišti probíhají zkušební jízdy zájemců o tento druh ekologického
pohonu. Odpoledne přijíždí Tomáš s Rosťou a kamarády. Stejská se jim po pořádně nadupaných
strojích, na kterých týden jezdili. Přijíždí také nový členové Guewertýmu, kteří budou v neděli stří‐
dat. Dorazil opět i Standa Berkovec, kterému chceme poděkovat za pomoc a morální podporu při
řešení čtvrteční nehody. Večer sedíme a bavíme se.
V sobotu 17.7. jsou stroje opět středem pozornosti a během dne několikrát měníme stano‐
viště po Lipně. Večer se ochlazuje, začíná pršet a v noci přichází pořádný vítr a déšť. Někteří tím
pádem tráví noc v apartmánu s plovoucí podlahou a na vodní posteli.
V neděli 18.7. se díky počasí zdržuje odjezd. Noví členové Guewertýmu jsou Leon a Pepa s
manželkami (vlastními). Trasa vede přes Větřní a Krumlov do kempu ve Zlaté Koruně, kde se za‐
bydlujeme v chatce a sušíme vše mokré. Pepa na Retru nedojel a musel se stavit po cestě na kratší
dobití.
Tak nám uběhl druhý týden a nyní Vás již budeme aktuálně informovat i během týdne o
dalším průběhu této jedinečné akce.
Zatím ahoj Váš Guewertým.

