ZPRÁVA č.1
Dolní Čermná – Karlovy Vary
Vážení přátelé a příznivci elektroskútrů, kteří sledujete naší společnou cestu.
Máme za sebou slavnostní start a první týden cestování. Odstartování celé akce proběhlo v
sobotu v 15,30 na čermenském motosrazu v areálu autokempu v Dolní Čermné. Slavnostního
startu se osobně ujal sám Ozzák, který svým vrozeným ozzákovským šarmem naladil skvělou
atmosféru zahájení a výjezdu skútrů na trasu. Jelikož je tato akce výsledkem spolupráce výrobce a
výhradního dovozce těchto vynikajících skútrů, což je firma Guewer a firma Forest Meri s.r.o. Brno,
přijel speciálně na tuto akci president společnosti Guewer pan Zhu, manažeři zahraničního
obchodu Simon a krásná Jenny. Za firmu Forest Meri byli na startu Mirek, Tomáš, Jitka a Honza s
Číny. Bohužel se nemohl z pracovních důvodů dostavit Standa Berkovec, který se také podílí na
přípravě této akce a sám i několik etap pojede a zástupce firmy Brixton, výrobce oblečení a
doplňků pro motorkáře, který nám poskytl vybavení pro několik řidičů. Škoda,snad někdy příště.
Všech lidí, kteří se podílí na přípravě i samotné realizaci jízdy, si velice vážím a to především proto,
že to jsou užasní lidé a skvělí kamarádi správně praštěný pro takovou věc.
V neděli za tlukotu hodin na věži místního kostela v pravé poledne vyráží na čtyřech
elektroskútrech Guewertým na první etapu do Žamberka. Na dvou skútrech E Power 3000 jedou
Tomáš a Rosťa, oba motorkáři a skvělý kluci, kteří se nám přihlásili až v sobotu dopoledne. Na
černém Retru, vybaveném čelním plexi a koženými doplňky, sedí Terezka, se spolujezdcem, kterým
je freďák Karel, hovící si vzadu ve své klícce. Na černé Classicu jede Jirka. Jako doprovod jede Jirka
na Hondě NTV.
V pondělí ráno v 8 hodin probouzíme řevem našich nadupaných elektromotorů celý kemp a
jedeme přes Rokytnici do Deštné na penzion Kristýna, kde se nám dostává vřelého přijetí a po
nabití končíme večer v kempu na Rozkoši. Lidí jako much a rambajs jako na pouti.
V úterý po ranním dešti vyrážíme přes Dvůr Králové do Rudníku a po nabití přejíždíme do
Benešova u Semil, ale kemp je prázdný a tak narychlo jedeme do příjemného kempu v Košťálově.
Ve středu je krátký přesun do Sedmihorek. Tady snídáme a přejíždíme do kempu v
Příšovicích. Bohužel se musíme vrátit (nechtěli nás nechat nabít) do kempu v Kacanovech. Tady
nabijíme, obědváme a lenošíme před dalším přesunem. K večeru jedeme cestou necestou, jak nás
vede navigace do Hamru na Jezeře. Opět malý zádrhel. Minulý týden jim shořela recepce a nebylo
kde nabít. Vracíme se asi 5km do kempu Kačák. Velice pěkné a příjemné prostředí.
Ve čtvrtek je přesun přes Pekelné Doly, hrad Sloup, Kamenický Šenov (kde se nám nedaří
nabití) se pomalu blížíme ke Staré Olešce. Bohužel Retro už značně ztratilo svou dravost a tak
nabijíme Retro i Classica na posledních 10km. Kluci na Powerech jedou dál, ale Rosťovi to o kousek
nevyšlo, takže si za 33ºC vedra vytlačí několik desítek metrů zradného stoupání. Jirka s Terkou
dojíždí asi za hodinu a půl za nimi do kempu Česká brána. Nabíjíme a nakonec i zůstáváme na noc.

V pátek v 8 hodin směr Děčín a za Děčínem odbočujeme vpravo do kopců. Netušíme, že
6km 12‐14% stoupání nás pěkně potrápí. Kemp v Žandově nefunkční a nabíjí se s pochopením
personálu v motorestu. Večer kempujeme a krmíme hladové stroje v kempu na Barboře.
Ráno odjezd přes Litvínov do Chomutova na Kamencové jezero, kde krmíme sebe i skútry. K večeru
odjíždíme na poslední trasu do Lesova u Karlových Varů. Kemp je pěkný, ale bez občerstvení a tak z
posledních sil přejíždíme do kempu Na špici v Radošově. Kemp je pěkný, jen ceny v restauraci
hotelu jsou zřejmě nastaveny pro zahraniční klientelu. Usínáme za zpěvu vodáckých part sedících u
ohňů. Ráno po několika telefonech nás našli střídači. Následuje předání strojů a odjezd. Další
členové Guewertýmu jsou Standa Berkovec a Leoš na Powerech, Jirka na Classicu a Terka pokračuje
na Retru, ale již bez Karla. Ostatní se vrací domů.
Další stručné info opět za týden. Pokud vás cokoli o této akci zajímá a chcete vědět víc, pište
nebo volejte. Podrobnější info bude k dispozici až po skončení akce.
Guewertým přeje všem hezké léto, dovolené a prázdniny.
Ahoj.

