
 1

   Číslo 3                     léto 2001 

     
 Vydává česká sekce brněnského Skútrklubu Čezeta pro interní potřebu.     

 
  
SSlloovvoo  úúvvooddeemm  

  

Skútristi, čezetáři a všichni ostatní, 
 
Máme tady třetí číslo „občasníku“, 

a zase už na mě vyšla řada, abych napsal 
úvodní slovo. Toto číslo vzniká v době, 
kdy se nám naplno rozeběhla motorkářská 
sezóna a náš Skútrklub má za sebou 

úspěšně svoji největší letošní akci, kterou 
byla Jízda Vysočinou. 

Toto číslo je tedy tak trochu 
mimořádné, protože některé kapitoly jsou 
obětovány na oltář hlavní kapitole, která 
popisuje právě činnost našeho klubu 
v uplynulých měsících.  

  
KKddoo  jjssmmee  aa  ccoo  mmáámmee    

 
Přemýšlel jsem, jestli název této 

kapitoly je stále ještě aktuální, ale pak 
jsem si uvědomil, že vlastně náš klub 
nefunguje ještě tak, jak bychom si asi 
všichni představovali a že diskuse na toto 
téma je zcela opodstatněná. Na úvod 
jedna dobrá zpráva. Mojmír Sovák mi již 
poslal soupis svých miláčků i ostatní 
údaje, takže vám mohu s radostí sdělit, že 
naše česká sekce vlastní 
celkem: 

666555 ,z toho 28 
kusů 501, 30 kusů 502, 7 kusů 505, dále 
pak 6 Druzet, 21 jiných motocyklů a 3 
minivozy.  Myslím, že je to docela slušný 
počet a že jsme již pro budoucí generace 
zachránili spoustu krásných samohybů.  

No a teď přijde to méně příjemné, a 
to je naše aktivita . Už jsem se vám někdy 
svěřil s tím, že nemám rád lidi tří profesí? 
Jedna z nich jsou novináři. Prakticky 
anonymně a beztrestně kritizují , a když už 
to vypadá na velký průšvih, tak napíší na 
poslední stránku malý článek (a ještě 
menším písmem) s omluvou. Teď se mi to 
docela hodí, i když to nebude v mém 
případě tak úplně anonymní. 

Proběhlo několik akcí Skútrklubu, 
ale naše účast nebyla zrovna příkladná. Já 

vím, že každý má své starosti a svou 
práci, ale když někdo nemůže přijít na 
setkání v Praze a je i „přespolní“ a přesto 
může napsat omluvenku, tak si myslím, že 
by se měli někteří Pražáci polepšit. Všem 
jsem rozeslal pozvánky, termíny akcí 
apod. tak si myslím, že to jedno posezení 
u piva by pospělo určitě nám všem. Vždyť 
se někteří ještě ani navzájem neznáme. A 
co náš dopisovatel do Motorkářských 
novin Olda Kříž, jak bude propagovat práci 
našeho klubu v masmédiích, když o nás 
nic neví. 

Myslel jsem a stále v to doufám, že 
tento „občasník“ bude dílem nás všech pro 
nás všechny, ale zatím to tak moc 
nevypadá.  Samozřejmě, že není všechno 
až tak špatné, jak jsem napsal. Od doby 
vydání minulého čísla se kromě oficiálních 
akcí uskutečnila spousta kamarádských 
setkání (Honza Wild  a Zdeněk Prchal u 
mě poseděli několik hodin při kávě, 
minerálce a bábovce od babičky a přivezli 
mi mnoho podkladů a fotek), technických 
výpomocí (které zapříčinily v jednom 
případě v jedné nejmenované garáži 
v Praze i požár), společných návštěv burz,  
zkušebních jízd apod. 
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Také se nyní na jaře objevily nově 
zrenovované stroje, které úspěšně 
absolvovaly celou Jízdu Vysočinou včetně 
20% stoupání a klesání.  

Závěrem této kapitoly snad jen 
jedno přání. Vy, kteří jste se z jakýchkoliv 

důvodů nezúčastnili letošních akcí, 
neodkládejte toto číslo do koše a čtěte až 
do konce. Třeba se vám naše aktivity 
zalíbí a příště se polepšíte. 

  
SSkkúúttrrkklluubb  ČČeezzeettaa  
   
První jarní akcí Skútrklubu bývá 

posezení u piva a kávy. To bylo 
naplánováno na 10.4. do restaurace u 
Dřevěné růže v Brně.  Toto setkání 
proběhlo bez účasti zástupců naší české 
sekce, ale přesto byla účast poměrně 
velká, jak ukazuje následující fotografie.  

Pro nás je to do Brna přece jen 
trochu daleko, i když jsme tam s Mirkem  a 

Mojmírem již jednou byli. Zorganizovali 
jsme proto podobnou schůzku v restauraci 
U čápa v Praze, kde se nás sešlo bohužel 
jen 5 (Malypetr – přišel  včas, Rumler – 
přišel ještě než přinesli pivo, Sovák a Wild 
se značným  skluzem a Řehák – škoda 
slov). Franta Pasecký se omluvil 
z pracovních důvodů, Zdeněk Prchal byl 
v Praze, ale musel narychlo odjet. Ostatní 
….???    

 
Další akcí Skútrklubu bylo tradiční 

jarní setkání u Výstaviště v Brně. Je to 
jakési kultovní místo našeho klubu, 
protože právě tam byl klub založen, jak 
jsem psal v minulém čísle občasníku.  
Tady došlo tak trochu k organizačním 
nesrovnalostem, protože původně 
stanovený termín 1.5. byl později změněn 
na 5.5. Přesto se 1.5. sjela parta 
k Výstavišti, pak následovala projížďka 
městem a za město. Účast myslím nebyla 
až tak špatná, jak 
vidíte z následující 
fotografie.  

Také se tam 
objevil zcela nově 
zrenovovaný červený 
skútr, který prý má (i 
když to není na fotce 
vidět) zelenou vidlici, 
což asi není úplně 
originální barevná 
kombinace. 
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Hlavní letošní akcí našeho klubu 

byla Jízda Vysočinou v Mitrově, která se 
uskutečnila v termínu 11. – 13.5. na 
Českomoravské vysočině v rekreačním 
středisku Podmitrov.  

Sjíždět jsme se začali v pátek, 
někteří však přijeli až v sobotu ráno na 
start. Z naší české sekce klubu se nás 
zúčastnilo šest. Díky tomu, že rodinné 
klany Wildů a Rumlerů přijely zase 
kompletní, bylo nás celkem osm. 
Nesmíme však zapomenout vyzdvihnout 
ty, kteří přijeli po vlastní ose. Byli to Mojmír 
Sovák s Kamilem Řehákem (později se 
k tomuto jejich výkonu ještě vrátím 
fotografií) a hlavně Franta Pasecký, který 
se svou Druzetou dorazil až z Ústí n/L a 
byl určitě nejvzdálenějším účastníkem. 
Určitě si zaslouží náš obdiv. 

Když mluvím o české sekci, 
nesmím zapomenout na tři Strakoničáky 
(včetně Lenky – jediné dámy ve 
startovním poli), kteří se zúčastnili již vloni. 
Jeli ve složení rikša, 

 
 Manet a Yamaha. Rikše však bohužel 
nebylo dopřáno se letos postavit na start, 
protože cestou si postavila hlavu, že dál 
nepojede. Takže má Vašek o starost víc, 
ale za rok už bude zase určitě rikša v plné 
síle.  

V pátek večer jsme poseděli u 
táboráku, ochutnali něco málo piv z Černé 
Hory a hlavně jsme museli prodiskutovat 
mnoho důležitých skútristických otázek, 
zážitky z cesty a další a další věci. Spali 
jsme v chatkách, ale noční teploty byli jen 
pro odolné jedince, takže některé osoby 
něžného pohlaví to nesly s nelibostí. 

Ráno před jízdou byla ještě 
rozprava se závodníky a potom už byl 
v devět hodin ostrý start. Příslušník VB, 
který zajišťoval celou akci z hlediska 
bezpečného průjezdu křižovatkami, ještě 
provedl namátkovou zkoušku alkoholu 
v krvi vybraných jedinců a nic nám už 
nebránilo pustit se do soutěžního klání. 

  
 
Ještě před jízdou obdržel každý 

soutěžící test se záludnými otázkami (tak 
jak jsme si na to už od Hanuše Čermáka 
zvykli), které jsme museli v průběhu celé 
soutěže zodpovídat. První část soutěže 
vedla křivolakými silničkami páté až šesté 
třídy (viz vedlejší foto) do Rudky, kde jsme 
si prohlédli umělou pískovcovou jeskyni 
s vytesanými rytíři, museli jsme však také 
po svých vyšlapat na rozhlednu, abychom 
zjistili, že vlastně je z ní vidět (jak podotkl 
jeden nejmenovaný účastník soutěže) to 
samé jako odspoda. 

    

 
 
 
 

 Občas jsme jeli i po lepších 
silnicích, takže jsme se mohli trochu rozjet. 
Pak ale břemeno zodpovědnosti spočívalo 
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na Vláďovi Bučkovi (příslušník VB), který 
musel usměrňovat závoděníchtivé 
soutěžící, kteří pravidelně v kopcích 
předjížděli předjezdce Standu Borovce 
(zajížděl prý skútra a tak ho nechtěl moc 
honit) a na Hanuši Čermákovi, který jel 
jako poslední a svými radami pomáhal 
„odpadlíkům“. 
 

Další naše cesta vedla do Letovic, kde 
jsme se museli posilnit před náročnými 

soutěžními úkoly, které nás hned po 

obědě čekaly na parkovišti u obce Zboněk. 
Tam jsme házeli podkůvkami na cíl a 
někteří jedinci se dokonce předváděli při 
jjízdě s pytlem na hlavě (na obrázku se 
zrovna předvádí Honza Wild). Po 
absolvování všech disciplín, kdy měl 
každý ještě možnost vylepšit si svoji pozici 
v celkovém hodnocení a eliminovat tak 
své neznalosti z testu, jsme vyrazili do 
posledního cílového místa a vyvrcholení 
celé soutěže. Tím byl zámek v Rájci 
Jestřebí, kde jsme mohli vjet až na 
nádvoří. Samozřejmě, že jsme také zámek 
navštívili, ochutnali místní nápoje a také si 
udělali v tomto krásném prostředí několik 

fotografií. 
Po návštěvě zámku vyrazili již 

někteří účastníci k domovu, takže tady nás 
bylo asi nejvíc a jestli se nemýlím, tak 
Čezet tam bylo 28, pak ještě asi dva 
Manety a dalších několik motocyklů a 
skútrů.  Odtud nás pak čekala závěrečná 
etapa, a tou byl skoro padesátikilometrový 
přesun zpět do Mitrova. 

Během cesty nás také samozřejmě 
trápily poruchy, jejichž důvodem byla 

v mnoha případech přerušená dodávka 
paliva do karburátoru, protože sítka 
v nádržích se nám zanášejí „zimním“ 
rezem. Bylo i několik dalších poruch, jako 
např. upadlý tlumič výfuku, svíčka nebo i 
prasklý napínák řetězu. Všechno jsme 
však zvládli, takže Hanuš, coby uzavírací 
hlídka, mohl jenom radit a žádný odtah ani 
odvoz nemusel zajišťovat. 

 



 6

 
Po návratu na základnu nás čekala 

večeře. Mezitím hlavní organizátoři úporně 
sčítali výsledky, abychom se co nejdříve 
dozvěděli, jak jsme dopadli. Na tři nejlepší 
čekaly krásné poháry a na mnoho dalších 
ještě spousta krásných cen.  

No a pak přišel ten dlouho 
očekávaný okamžik. Vítězem celé soutěže 
a pohár nejcennější získává Mojmír 
Sovák. Sesadil tak z trůnu loňského vítěze 
Mirka Rumlera. Důležité však je, že 
vítězství zůstalo v naší české sekci a 
odolali jsme převaze Brňáků. 

 

Celkové výsledky 

 
1. Mojmír Sovák  s.č.  19    82  bodů 
2. Jan Smejkal s.č.  14    70  bodů 
3. Vladimír Buček s.č.    1    66  bodů 
4. Zdeněk Hanák s.č.  35    55  bodů 
5. Marcel Malypetr s.č.  11    46  bodů 
6. Luboš Drlík  s.č.  15    37  

bodů 
7. Zdeněk Rychtecký  s.č.  17    35  

bodů 
8. Vlastimil Altman s.č.  22    33  bodů 
 
Na dalších místech již nebylo pořadí 
určeno, protože podle slov organizátorů 
byly již velké bodové ztráty způsobené 
hlavně zápornými body při jízdě s pytlem. 
Na vedlejším obrázku vidíte šťastného 
vítěze  Mojmíra, který si určitě vítězství 
zasloužil svým svědomitým přístupem 
k přípravě stroje i vyrovnanými výkony 
v průběhu celé soutěže. 

Po této oficiální části zase přišel 
čas pro posezení u táboráku. Brzy jsme 
dopili sud piva,  Hanka Rumlerová 
operativně sehnala buřty, všichni vytáhli 
z úkrytů poslední utajované lahvinky.  
Zhodnotili jsme, co se nám líbilo a co ne, a 
dospěli jsme k závěru, že se nám to 

vlastně všechno líbilo a že to bylo fajn. 
Objevily se jen kritické připomínky 
k nočním teplotám, ale to opravdu 
nemůžeme organizátorům vyčítat.  

Pak se ovšem na soutěžících 
projevila únava po náročném dni, u 
některých umocněná náročnou cestou po 
ose do místa konání. My jsme se však 
těmto kamarádům nesmáli a měli jsme pro 
jejich činnost pochopení.  

Závěrem je třeba říci, že nám tam 
všem bylo dobře a že za rok zase určitě 
přijedeme.  

Já si myslím, že oproti loňskému 
způsobu startu v minutových intervalech 
byl letošní společný start určitě přínosem a 
že jízda v celé skupině pod dohledem 
bdělého oka příslušníka VB byla o 
mnohem zajímavější a společenštější. No 
a také se nikdo neztratil, jak se to stalo 
vloni některým nezodpovědným jedincům, 
kteří se tím jednak připravili o možnost 
lepšího umístění a organizátorům akce tím 
způsobili dezorganizaci.     
 

1. místo 
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Takže hlavní akci našeho 
skútrklubu máme úspěšně za sebou, ale 
motorkářská sezóna vlastně teprve 
začíná. Co s tím uděláme, pánové?  Určitě 
by to byla škoda, kdyby tato akce měla být 
letos poslední. Brňáci přišli s návrhem na 
další setkání někdy koncem léta (září 
???),  ale tou dobou už nebyla naše česká 
sekce usnášeníschopná, takže slova 
nepadala na úrodnou půdu. 

Další možností by byla  „spanilá 
jízda Prahou“, kterou jsme plánovali už 
vloni, ale nakonec se neuskutečnila. 
Strakoničáci nás zvali do Strakonic na 
setkání veteránů, které se koná někdy 
v polovině září. Určitě to jsou témata 
k zamyšlení a měli bychom zkusit najít 
nějaký vhodný termín pro další setkání. To 
ale není jen téma pro ty, kteří teď byli 
v Mitrově. To se týká všech. 

 
TToo  ssii  nneemmoohhuu  nneecchhaatt  pprroo  sseebbee  

 
Už při distribuci minulého čísla 

tohoto Občasníku byly problémy s jeho 
protlačením přes mailové sítě, a to hlavně 
kvůli velikosti (MB) jednotlivých stránek. 
Mrzí mě to, ale nic s tím neumím udělat. 
Microsoft Word je prostě na náš Občasník 
slabý. Jakmile nakopíruji obrázek do 
stránky Wordu, její velikost se 
několikanásobně zvětší. Tento Občasník 
má stránky o velikosti cca 8 až 12 MB. 
Zkusím celou vytištěnou stránku 
naskenovat a poslat ji jako jeden soubor 
.jpg, ale nevím, jak to dopadne s kvalitou 
fotografií. Pánové a vy, co jste zkušenější 
na počítačích než já, poraďte. Nechci 
opustit Word. První číslo jsem psal 
v Excelu, ale k tomu bych se nerad vracel. 
 V této krátké kapitole bych chtěl 
ještě poděkovat všem, kteří mi s touto 
redaktorskou, novinářskou a 
dokumentační činností pomáhají.  Jak 
jsem už dříve napsal, Honza Wild a 
Zdeněk Prchal mi přivezli podklady, které 
použiji v příštích číslech (budou-li nějaká). 
Dále mě informacemi stále zahrnuje 
Hanuš Čermák, ale také Borovcové, 

Martin Balcar a Zbyněk Čáp. Jen díky 
jejich spolupráci mám k dispozici fotky 
z brněnských akcí. 
 Toto číslo by však nevzniklo (nebo 
alespoň ne tak brzy) bez fotografií Miro 
Gerži z Brna, který mi je velmi rychle a 
velmi ochotně poslal. Budou-li ještě 
v budoucnu nějaké zajímavé fotky 
z Mitrova, mohu je uveřejnit jako 
vzpomínku na úspěšnou jarní akci, ale 
v tomto případě je myslím důležitá rychlost  
s jakou se tento Občasník dostává na váš 
počítač, stůl a nebo i noční stolek, a proto 
zde platí staré české přísloví: „Kdo rychle 
dává, dvakrát dává“. 

Čekal jsem, že se v Mitrově u 
táboráku rozpoutá nějaká diskuse o 
Občasníku, ale nestalo se tak a já jsem 
vlastně rád. Myslím si, že je tento plátek 
ještě natolik v plenkách, že jakékoliv jeho 
hromadné rozšiřování by bylo spíš na 
škodu.  Na druhou stranu by však bylo 
určitě ode mne sobecké, kdybych tento 
jedinečný výtvor českomoravského 
skútristického hnutí nezaslal těm, kteří mi 
s tím pomáhají.  

 
IInnzzeerrááttyy 

 
 
 

 Tomáš Borovec objevil obchod 
s uhlíky do dynamostartéru za 44 Kč,- za 
kus. Je to firma Trafomot v.o.s., 

Poděbradova 77, 61200 BRNO, tel. 
05/49211597. 

 
IInnffoorrmmaaccee 

 
Martin Balcar mi napsal, že vytvořil 

nové internetové stránky Skútrklubu Brno 
na adrese www.sweb.cz/skb/, které byly 

zpřístupněny 23.4.2001.  Takže mu 
držíme palce a budeme se těšit na 
spoustu zajímavých informací. 

 
VÝZVA:  BUDE-LI ČÍSLO  PODZIM 2001, ZÁLEŽÍ HLAVNĚ NA VÁS – MUSÍM MÍT O ČEM PSÁT 

 

 


