
Tisková zpráva
Hodnocení 12. mezinárodního srazu GWCCZ

Ve dnech 6.–9. srpna 2009 se uskutečnil v areálu rekreačního střediska Nová Louka u Albrechtic v pořadí  
již dvanáctý mezinárodní sraz motocyklů Honda Gold Wing konaný pod záštitou Gold Wing klubu 
Česká republika.

Této velmi vydařené akce se za příznivého počasí zúčastnilo celkem 322 motocyklů z 21 států GWEF. Bez 

jediného zástupce tedy bylo pouze Lucembursko a pohár národů získalo Polsko. V celkovém hodnocení 

zvítězilo Finsko před Španělskem a jezdci ze Švédska. Pořádající GWCCZ byl na domácí akci zastoupen 

celkem 24 motocykly.

Organizací letošního Českého srazu byl pověřen GWC Jižní Čechy a dle hodnocení interrepů zúčastněných 

zemí i hlavního vedoucího GWEF byla jeho organizace a technické zabezpečení obou organizovaných 

vyjížděk na velmi dobré úrovni. O to více nás může mrzet ne zcela pochopitelné chování domácích členů 

GWCCZ ze západních Čech, kteří se jen sporadicky účastnili dění na domácím srazu, přičemž se o to víc 

snažili zviditelnit hned při příjezdu neomaleným jednáním a nerespektováním doporučení pořadatelů. Dle 

vyjádření českého interrepa je celá záležitost neodpustitelná, přičemž v případě jejího opakování by mělo 

cenu zvážit i vyloučení problematických členů z klubu.

Klub GWCCZ je založen na principech slušného jednání a vzájemného respektu. Koneckonců základní 

myšlenkou tohoto zájmového sdružení je zastřešovat aktivity stejně „postižených“ motorkářů, kteří by k sobě 

měli pěstovat v rámci klubu spíše nadstandardní osobní vztahy a společnou silou přispět k co největší prestiži 

v rámci celé Evropy.

Přes všechny pihy na kráse této akce chceme poděkovat všem členům, kteří přiložili ruku k dílu a svoji 

energii věnují spíše konstruktivní a věcné diskuzi o současných problémech naší organizace. Co se týče 

finančního výsledku srazu podařilo se, i v této nelehké době (odliv sponzorů), zajistit poměrně slušnou 

částku na klubový účet. O to více se bychom měli snažit o lepší komunikaci mezi zodpovědnými činovníky při 

přípravě dalšího srazu.
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