ZPRÁVA č.6
Nový Jičín - Libchavy
Ahoj, zdraví Vás Guewertým s dalšími novinkami z posledního týdne našeho putování.
V pondělí 9.8. ráno balíme naše ležení a v 11 vyjíždíme opět výjimečně rovinatou moravskou krajinou do Nového Jičína na prodejnu Martina Krupičky. Zde se testovaly konkurenční povozy od E Kola. Naše skládačka samozřejmě zvítězila, ale nutno říci, že E kolu musíme přiznat pěkný
design. Martin nás pozval na oběd do motorestu Rogass, kde jsme po 51 km nabíjeli skútry a svoje
bříška. Lze skutečně doporučit, kuchyň vynikající. Po obědě nás pozval domů na kávu a proto přejíždíme do Bernartic. Po jejich neprozřetelném pozvání na přespání u nich na zahradě, jsme ji okamžitě jako praví nájezdníci opanovali. Večer proběhla spontánní grilovací akce u jeho souseda a
jeho bazénu. Večer bez chyby-dostatek pití, luxusní steaky a skvělá společnost. Tímto oběma hostitelům velice ještě jednou děkujeme za azyl a pohostinnost.
V úterý 10.8. ráno vyhlašujeme ústup z Krupičkovic zahrady a vyrážíme na akci do Ostravy.
Na Masarykovo náměstí přijíždíme po 48 km. Akce trvá asi do 15 hodin a po skončení nakládáme
stříbrného Powera do Iveca, protože naprosto nečekaně zradil. Posádky a věci se rozdělují na tři
zbylé stroje a odjíždíme oklikou do Hlučína. Do kempu dojíždíme kolem šesté po 35 km a zabydlujeme se. Večer je krátký, všichni jsou společensky unaveni ze sluníčka a možná i z předešlého večera.
Ve středu 11.8. vyjíždíme v 10.00 směr Hradec nad Moravicí. V Opavě se nám ztratil Leoš,
protože nekouká po cedulích, nereaguje na troubení a nevidí zbytek party i když jede 3 m od ní. Po
cestě je zastávka na něco dietního u velkého M. Nikdo neodolal dietním dobrotám. V 13.55 po 38
km vrčí v kempu nabíječky. Kemp nicmoc. Po nabití pokračujeme do kempu u Šternberku. Máme
před sebou dlouhou trasu, snažíme se co nejvíc šetřit šťávu. Přesto se v Dalově stavujeme u dobrých lidí na chvíli dobít. Pro jistotu. Je před námi sice posledních pár kilometrů, ale kopce. Kolem
osmé jsme v kempu a hned to jdeme po zabydlení zapít zlatým mokem. Zvládli jsme 56 km. Jde se
brzy spát, zítra nás čeká poslední den cesty.
Čtvrtek 12.8. ráno balíme na poslední dvě etapy naší společné cesty. Vyjíždíme v 9 z kempu
a míříme přes kopce na Uničov a Zábřeh, kde máme domluvené nabíjení u známých. Po 44 km kotvíme v Zábřehu, nabíjíme a jdeme na poslední společný oběd. Cesta byla sice dlouhá a únavná, ale
přesto je nám trochu smutno, že už budeme končit. Kolem 18 hodiny vjíždíme do Čermné, kde
jsme před několika týdny začínali. Po 38 km jsme opět na startovní tedy na cílové čáře. Je to hezký
pocit, že jsme to zvládli. Po chvilce lelkování nasedáme a přejíždíme 10 km do kempu v Lanškrouně, kde se zabydlujeme, nabíjíme a patřičně oslavujeme. Máme co. Jirka Šmíd v noci opět výjimečně škodí a velice si u toho se svým spolujezdcem libuje.
Ráno v pátek 13.8. je pro některé krušné, ale po obědě se nám daří pobalit a vyrazit na poslední přejezd do Ústí na myčku k Jirečkom. Po cestě se nám opět ztratí Leoš, který netrefíl na po-

prvé správný směr z Lanškrouna do Ústí. Nakonec se přeci jen setkáváme všichni na myčce. Po
chvilce klábosení se přesunujeme do Libchav a po dnešních 31km je tady definitivní konec naší
společné cesty kolem Čech, Rakouska a Maďarska. Nyní se již všichni těšíme domů na vanu, svoje
postele a hlavně na slavnostní zakončení cesty naplánované na příští víkend. Tam bychom se měli
všichni zúčastnění sejít a pořádně celovíkendovým hodováním oslavit naše společné dílo, které se
vydařilo a zcela určitě pomohlo k propagaci elektroskútrů značky Guewer.
To je vážení příznivci a fandové prozatím vše a v brzké době bude ještě následovat rekapitulace cesty a další fotky. Fotogalerii obohatíme dalšími fotkami, které ještě nebyly zveřejněny.
Zatím ahoj, dál nám fanděte, dál fanděte elektroskútrům a především Gueweru a Forest Meri.
Váš Guewertým.

