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Sl ovo úvodem
Tak vlastně ani nevím, jak mám
začít. Chci a potřebuji do tohoto úvodu
vtěsnat spoustu závažných informací, ale
nepodařilo se mi jakkoli seřadit jejich
priority, takže budu psát zase tak, jako
vždycky, tzn. „co mi slina přinese na
jazyk“. Určitě ale neudělám chybu, když
vás co nejsrdečněji přivítám na stránkách
nejčtenějšího časopisu o Čezetách..
Jsou-li k dispozici dvě zprávy,
z toho jedna dobrá a jedna špatná, tak si
většinou všichni přejí slyšet nejdříve tu
špatnou. Budu se tedy tímto zvykem řídit i
já. Jak jste si jistě už v záhlaví Občasníku
všimli, jedná se o dvojčíslo jaro/léto.
Nebudu se ani vymlouvat ani nijak pitvat
redakční problémy, prostě a jednoduše
jsem to nestihl. Na druhou stranu se vám
toto budu snažit vynahradit rozsahem
tohoto čísla. Ostatně v názvu časopisu je
„Občasník“, což už samo od sebe
předurčuje možnosti úhybných manévrů
v oblasti pravidelnosti distribuce tohoto
média. Tak to byla ta horší zpráva.
Teď mě však napadá, že ta další
zpráva, kterou jsem prezentoval jako lepší,
nemusí tak úplně jednoznačně vyznít.
Jsme parta myslím že docela dobrých
kamarádů, které spojuje jeden velký
koníček, a to jsou skútry Čezeta.
Scházíme se pravidelně i nepravidelně,
píšeme si, voláme, setkáváme na burzách,
pomáháme si se sháněním dílů,
informujeme se navzájem. Toto vše se
odehrává pod hlavičkou Skútrklubu
Čezeta, jehož sídlo je v moravské
metropoli Brně. Jenomže je nás několik i
v Čechách (informace pro Moraváky –
Čechy je ten západní cíp Moravy) a právě
pro tuto nepodstatnou (početně) část
klubu jsem začal asi před rokem a půl
vydávat tento Občasník. Samozřejmě
jsem ho posílal i na vedení klubu do Brna,

abychom ukázali i my z Čech, že se tady
něco kolem skútrů děje, a odtud se již
nekontrolovaně a nekontrolovatelně šířil
téměř jako zakázaný samizdat. Potom
přišel nápad (ne můj) umístit Občasník na
internetové stránky. Nejdřív jsem se tomu
bránil,
ale
byl
jsem
převálcován
velkomoravskou přesilou, takže už i
(myslím, že dvě) předcházející čísla byla
po drobných korekcích umístěna na
stránky www, a tak by tomu mělo být i
nadále.
Takže
z Občasníku
pro
pár
kamarádů se stává nechci říct veřejný, ale
rozhodně veřejně publikovaný Občasník,
který bude doufám všechny čtenáře
nezaujatě informovat o dění v našem
skútrklubu,
o
připravovaných
i
uskutečněných akcích. Samozřejmě, že
podle
možností
budou
i
nadále
uveřejňovány informace o technice skútrů,
různé zajímavosti, inzeráty apod., pokud
se mi podaří do popisování faktů vložit i
příslovečnou „špetku humoru“, a bude-li to
jako humor z vaší strany chápáno, tak
budu moc rád.
Dnešní číslo tedy zahajuje novou
etapu života tohoto časopisu a já věřím, že
to nebude život jepičí. Dočtete se v něm
hlavně o jarním setkání skútrklubu, které
proběhlo na Pálavě a některé další
zajímavosti. Doufám že i Vám, kteří jste se
setkání nezúčastnili, přiblíží krásné
fotografie našich reportérů skvělou
atmosféru celé akce, třeba i některé další
přesvědčí, že se mají k nám přidat.
Jestliže vás tento časopis zaujme
natolik, že ho celý přečtete a nepřepnete
raději váš internet na stránky s neoděnými
děvčaty, tak si přečtěte i závěr, který je
vlastně pokračováním tohoto úvodního
slova.
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Skútrkl ub Čezeta

z vlastní dílny (viz. obr.), protože tvrdil, že
mu Čezeta chodí jako hodinky, takže pro
opravy používá pouze hodinářské nářadí a

V minulém
čísle
jsem
vás
informoval o připravovaných akcích
skútrklubu, takže teď musím ukázat, že to
nebyly jen plané řeči a že náš klub svá
předsevzetí také plní. Nejdříve tedy pár
informací a obrázků z tradiční jarní
brněnské burzy, pak přijde na řadu hlavní
téma, kterým je jízda Krajem Pálavy a to
sice z dvou pohledů. Nejprve laický pohled
nás
účastníků
(tzn.
zákazníků,
konzumentů, nespokojenců, apod.), a pak
z pohledu jednoho z hlavních organizátorů
Hanuše Čermáka. Nakonec ještě zmínka
o dalších menších akcích.
Brněnská burza se konala 13.4. za
typicky chladného a nepříjemného počasí.
Jak vidíte na následujícím snímku, tak
členové našeho klubu aktivně prodávali
nové i použité díly. Zatímco někteří
narychlo svým vlastním tělem schovávali
vlastní manželky před zvědavými objektivy
fotoreportérů, jiní se bezostyšně živili,
ukazovali nám chutné svačiny od svých
manželek (čímž nám samozřejmě dělali
chutě). Hanuš dokonce prodával svěrák

svěrák se mu v dílně pletl. Na
burze
bylo také na prodej několik skútrů a
samotných karoserií za velmi příznivé
ceny, velký zájem ale o ně rozhodně
nebyl.

Než se začnu věnovat hlavnímu
tématu v podobě jízdy Krajem Pálavy,
ještě bych chtěl napsat několik slov o další
akci skútrklubu (abych to měl všechno
řádně chronologicky seřazeno), a tou bylo
zahájení sezóny tradičním setkáním u
hlavní brány brněnského výstaviště a
následný odjezd do Boskovic na setkání
Velorexů. A u toho bych se chtěl na
chvilku zastavit.
Snad mi velorexáři prominou, že
píši o nich v Čezetářském občasníku, ale
má to několik důvodů. Jednak si myslím,

že máme něco společného. Tím je
nadšení
pro
jeden
typ
stroje
„československé“ výroby, který pochází
z přelomu 50. – 60. let, je svým způsobem
vyjímečný, je však dostupný, nevzbuzuje
závist okolí a celkově bych řekl, že
majitelé a vyznavači těchto strojů dokáží
uspořádat skvělá setkání a klání, která se
nesou
skutečně
v sportovním
a
přátelském duchu, aniž by se musel
kdokoliv z nich přetvařovat.
Druhým důvodem je i to, že tento
Občasník vznikl také tak trochu ze závisti
vzhledem k jejich Velorex kurýru. Určitě se
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náš
občasník
nemůže
srovnávat
s bohatou a dlouhou tradicí kurýru, stejně
tak jako se nemůže setkání čezetářů
srovnávat s tradičním setkáním velorexářů
v Boskovicích, ale tradice je jedna věc a
budoucnost věc druhá. Velorexáři určitě
nevymřou, ale já věřím, že Čezeta se
pomalu ale jistě stává stejným „kultovním“
vozidlem jako „hadrák“ a že se budou i
naše řady čezetářů stále rozšiřovat.

to stejně jako naše skútry. Začíná
Velorexy v původním stavu, které nesou
stopy každodenního užívání, až po

nafintěné jedince, do kterých už jejich
majitelé vtěsnali tolik vlastní práce a

Myslím, že i tradice návštěv členů
skútrklubu na setkání Velorexů je dobrým
důkazem toho, že něco společného máme
a že si určitě nejsme vzájemně
nesympatičtí. Určitě velorexáři rádi vidí,
peněz, že by za to byl pořádný auťák. A
právě proto, že tito majitelé nemají bourák,
ale jen hadrák, tak za to jim patří určitě
náš obdiv. A přátelé, vy kteří dáte na moje
rady a boskovické setkání příští rok
navštívíte, nezapomeňte hlavně na to
nejdůležitější – nasát do sebe trochu té
krásné atmosféry.
Několika obrázky jsem se pokusil
když se na jejich setkání sejde řada skútrů
vyrovnaných vedle sebe. Boskovické
setkání Velorexů určitě stojí za to ho
navštívit a vidět, dát si v místní restauraci
nějakou
velorexářskou
specialitu,
shlédnout urputné boje jednotlivých
posádek při soutěžích a samozřejmě také
vám toto krásné setkání Velorexů přiblížit.
A ještě úplně na závěr jedna pozvánka. Je
to na výstavu o historii Velorexu, která
začíná 24.8..2002 v 9.00 hod v Havlíčkově
Brodě slavnostní jízdou z dolní části
Havlíčkova náměstí, ale o tom si můžete
více
přečíst
na
velorexářských
internetových stránkách http://jirka.kgb.cz.
prohlédnout si jejich techniku, která je na
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Ještě dříve než se moje hbité
redaktorské prsty doslova rozletí jako
blesk (tzn. tu a tam někde udeří pozn.
red.) po klávesnici počítače a začnou vám
přibližovat autentické zážitky z letošního
setkání skútrů na Pálavě, tak musím ještě
vložit jednu malou kapitolu, která sem asi
patří. Trochu jsem váhal se zveřejněním

celého textu, protože není podle mě
v určitých partiích úplně objektivní, ale
čtenáři mají právo na svůj názor, a pokud
se v textu nevyskytují pasáže napadající
národnostní menšiny nebo podporující
fašismus a jiná svinstva, tak do
demokratického tisku patří.

To si nemohu nec hat pro sebe (první část)

Nedělní siesta.
A tak jedno březnové nedělní odpoledne, kdy
se venku střídavě měnilo počasí, kdy každou
hodinu buď svítilo slunce, mírně pršelo nebo
déšť střídal poletování vloček sněhu a teploměr
ukazoval plných 5 stupňů dokonce nad nulou,
já zatím ve své sklepní pracovně, kterou mnozí
z Vás znáte, a ve které jsem snil, že v tomto
roce a v tyto dny konečně vytáhnu svoji
ČEZETU a po zimě ji „provětrám“ – abych
našemu klubu udělal reklamu a sobě potěšení,
nějak jsem nenašel odvahu k tomu, abych
vyjel. Asi si začínám vážit svého zdraví.
Přemítal jsem také o tom, že bych
měl svůj stroj připravit na sezónu 2002. Na
jedné straně jsem jeden z iniciátorů, který
vyzývá své kamarády k tomu, aby svoje oře
připravili na Pálavu tak, aby byly naprosto
bezporuchové, a na druhé straně sám pro to
zatím nic nedělám.
Tedy místo pěstounské péče o skútra
jsem začal pročítat, díky mému elektronickému
zdroji a majiteli redakce našeho Občasníku
Skútr klubu,odstavce z posledního velkovydání
Občasníku zima 2002, číslo 5. Pročtení
Občasníku jsem se věnoval také proto, abych
přišel na jiné myšlenky. Mám pocit, že se nám
letos nedaří, máme pro startující málo
pozorností, stále něco v organizaci skřípe ze
strany partnerů, které pro naši akci
potřebujeme a které jsme si jaksi zvolili /
možná tentokrát nevhodně /. Byli bychom rádi,
kdyby byl spokojen každý.
Ale nyní k pointě mého příspěvku.
Musím silně kritizovat autora, který napsal
hned první Slovo úvodem : prý si píše pro sebe
za nevalného zájmu ostatních členů. Jaká
domýšlivost ! Věřím, že tento názor nebude
jen můj ale i dalších , kteří mají možnost si
Náš / nebo jeho ? / Občasník přečíst. Mám
velmi hezký pocit, že existuje vydavatelství
takového celorepublikového tiskopisu. Jako
člen Skútr klubu pročítám a rád se ke všem

vydáním Občasníkům vracím. Počkám si, až
jich bude víc, abych si je mohl nechat svázat a
to prosím neuvádím jako ironii, ale jako fakt.
A také si počkám na chvíli, kdy náš klubový
technik a archivář, který je současně majitelem
vydavatelství Čezetářského občasníku, vydá
svoje veškeré informace o historii skútrů
ČEZETA. Jak víme, v ČZ Strakonice zůstal
jenom archiv a jediným historikem o těchto
strojích, kterým nepřímo vyznáváme lásku, je
pan Přibáň ze Strakonic. Dalším zůstává jen
náš generální ředitel Čezetářského občasníku.
Já si toho považuji a je na ostatních z Vás,
jestli tento názor sdílíte také, nebo jestli jste
pouze konzumenti informací, které Vám
Občasník přináší. Vy, co jste s obsahem
nespokojeni
nebo pokud Vám v tomto
neperiodiku cokoliv chybí, přidejte svůj hlas,
přidejte svoji myšlenku, článek, najděte a
pošlete vše, co se zájmů Skútr klubu týká.
Pokud
nebudeme
majitele
Občasníku
provokovat a budeme jen tiše konzumovat jeho
výtisky, tak sázím bečku piva na to, že do dvou
let máme po Občasníku a možná i po celém
klubu, na který jste možná někteří z Vás hrdi.
Jiný takový
amatérský klub neexistuje.
Vzpomněl jsem si teď na kamaráda Frantu
Paseckého z Ústí nad Labem, který, i když náš
klub neznal, přijel. Franto, klobouk dolů, říkám
na rovinu, že já bych asi takovou dálku nejel.
Stejně tak obdivuji trpělivost, klid a maximální
snahu našeho šéfa – Standy Borovce staršího,
který dokáže do detailu dořešit klubové
problémy. Jsou to fakta, které potvrzují moje
myšlenky.
Pravda – jaký příspěvek do Občasníku
přinést ? Malypetr ví všechno, co bych mohl
přinést já ? Omyl ! Každý máte svůj názor,
každý má jiné přání, proč tyto přání nebo
zbrusu nové informace nepřenést do redakce
Občasníku? Jak připravit příkladně program
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klubu na sezónu? Nikdy navržený program
nebude vyhovovat všem. Ale ti, kteří
nepojedou, budou ostatním kolegům z klubu
chybět.
A ještě k obsahu Občasníku č.5
některým na vysvětlenou :
Protože jsem byl pověřen Standou
Borovcem jako „mluvčí“ klubu, dovolil jsem
si, a to jsem považoval za svoji povinnost,
informovat o dění v našem klubu. Uvažuji o
tom, že tuto funkci přenechám nejbližšímu,
který tuto hodnost převezme. Také bych se rád
jako řadový a „konzumační člen“ jednou bez
starostí, ztráty času, soukromých finančních
výdajů, starostí a mnohdy i nervů jen tak projel
na připravené akci. I tak bych si považoval za
čest, pokud bych mohl pro takovou akci

cokoliv udělat. Tedy, kamarádi, kolegové,
přátelé nemáte i Vy pocit, že by jste měli
takový krok udělat taky? Přidejte cokoliv
Marcelovi do Občasníku nebo dejte vědět
Standovi Borovcovi na jeho adresu, chcete-li,
aby Skútr klub žil. Majitel našeho Občasníku /
Marceli promiň, že jej nazývám našeho, ale je
to pravda ! / je osobnost, která má na to, aby
občasníkové informace měly úroveň , výrazové
a stylistické vyjadřování má svoji hloubku.
Copak jste nezaregistrovali, jakou formou je
Občasník formulován? Za svoji osobu
šéfredaktorovi Občasníku Skútr klubu děkuji.
Váš, i třeba drobný krok bude přínosem nám
všem. Kontakt na oba kamarády máte.
A jednu prosbu k Vám všem, kterou
jsem převzal z jednoho moto klubu

Žij tak, abys jel – jeď tak . abys žil !
Všechny kamarády se Skútr klubu zdraví
Hanuš Čermák
Ještě jen tak na okraj musím na
Hanuše
něco
prozradit.
Všichni
organizátoři byli určitě ve velké stresu a
měli ty nejhorší a nejčernější myšlenky, a
tak Hanuš těsně před zahájením srazu,
kdy počasí bylo velmi nejisté, a určitě i při
vzpomínce na loňské setkání a promrzlou
Hanku, kterou se nepodařilo rozehřát ani
vlastním manželem ani
alkoholem,
rozesílal
tuto
alarmující
fotografii
s dovětkem, že je potřeba počítat se vším.

proběhlo ve dnech 17.–19.5.2002 na
Pálavě. Nechci se tu rozepisovat o
zajímavostech a krásách tohoto kraje,
který stojí, stejně jako mnoho dalších
oblastí naší vlasti, za shlédnutí. Kdo tam
byl, dostal od pořadatelů průvodce krajem
a mohl si vše důležité přečíst, kdo tam
nebyl, zaváhal a bude si muset veškeré
znalosti doplnit individuálně.

Konečně po různých úhybných
manévrech, kterými jsem se snažil trochu
nafouknout obsah Občasníku (toho jste si
určitě všimli), jsem se propracoval
k hlavnímu
a
tedy
největšímu
a
nejzásadnějšímu tématu tohoto vydání,
kterým je, jak už sám vhodně zvolený
nadpis napovídá, velké, jedinečné a
nezapomenutelné setkání skútrů, které
5

Tak,
ale
teď
už
opravdu
k vlastnímu průběhu. Cesta po dálnici D1
byla letos bez problémů, nikde nebyla
odstavena žádná rikša ani žádný podobný
stroj, naši kamarádi ze Strakonic usoudili,
že cestu Strakonice – Pálava je lepší
absolvovat s motocykly a skútry na vleku
za autem. Příjezd do místa konání tj. do
Pavlova byl dobře zajištěn, protože byl
řízen
příslušným
orgánem,
tzn.
příslušníkem vojenské dopravní policie.

ranní

náročnou

soutěž)

jsme

zapili

shledání po roce. Někteří dokonce po
vzoru indiánů kouřili
dýmku (nevím jestli
míru,
ale
určitě
přátelství),
my
zodpovědnější
jsme
čekali na tradičně
opožděný
příjezd
rodinného
klanu
Wildů, který jsme museli pomocí mobilních
telefonů navigovat již asi 50 km před
Pálavou. To že na obrázku vidíte jejich
spokojené tváře, tak to je jen důkaz toho,
že naše navigace byla skutečně perfektní.

Bohužel při příjezdu naší malé skupiny
z dalekých Čech byl už tento příslušník
někde v ………asi na velitelství, takže
jsme poznali okolí Pálavy i krásy Pavlova
ještě před začátkem soutěže. Pak jsme
ale vše našli a musím říct, že jsme byli
vřele našimi kamarády přivítáni.
Naše soutěžní stroje jsme jeli ihned
zaparkovat do uzamčeného parkoviště

Po návratu na základnu (do
ubytovacích prostorů) někteří ještě řešili
závažné technické problémy skútrů venku
u stolu, jiní se již zcela oddali sladkému
spánku, aby načerpali na ráno co nejvíce
sil. Teď budu trochu předbíhat, ale po
závodních strojů, které mělo ještě zvláštní
ochranný systém proti odcizení skútrů.
Tady bych doporučoval i ostatním
organizátorům použít obdobný systém,
který je zvláště v noci velice účinný. Jedná
se o podélné otvory v podlaze (tady
vytvořené vhodným rozestupem starých
železničních pražců), do kterých při
neopatrné manipulaci zapadne jedno nebo
obě kola skútru a je zapotřebí minimálně
třech fyzicky zdatných jedinců, aby vozidlo
zase ze sevření pražců vysvobodili.
Protože všechny naše stroje byly
dobře připravené, mohli jsme se večer
oddat posezení v příjemné hospůdce a
lehce (aby naše smysly nebyly otupělé pro

prohlídce výsledkové listiny není možno
jednoznačně prokázat kladný vliv spánku
na dobré umístění v soutěži. Řekl bych, že
takováto
náročná
soutěž
vyžaduje
dlouhodobou přípravu, která se nedá
nahradit spánkem těsně před startem.
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vozidla, která neodpovídají zákonným
předpisům, nepustil na start soutěže
konající se za běžného silničního provozu,
tak si nemůže nikdo z nás stěžovat.
Myslím, že u oficiálních veteránských
soutěží je to naprosto běžný postup.
Zákony a předpisy platí pro nás všechny
stejně a ten trest 50ti bodů byl podle mě
vhodným
a
naprosto
přiměřeným
připomenutím toho, že jsme sice dobrá
parta, že se rádi setkáme, ale že jsme
všichni účastníky silničního provozu, kde
z hlediska bezpečnosti veškerá sranda
končí. Někteří jsme byli přímo u toho, když
se vloni ocitla jedna posádka ne vlastní
vinou ve škarpě. Až na pár škrábanců
všechno dobře dopadlo, ale to tak nemusí
být vždycky (….a nejsem podplacený
pořadatelem, já jsem těch 50 trestných
bodů dostal taky i když mě to mrzelo,
technická prohlídka byla prošlá asi jeden
týden a na všech předcházejících srazem
jsem měl vše v pořádku).
Pak
ještě
následovalo
fotografování pod pálavským hradem, aby
bylo zadokumentováno, jaká byla účast na
začátku
soutěže,
protože
nikdo
z pořadatelů

Někteří
usnuli tak, že byl
problém je ráno
vzbudit. Tady opět
musela zasahovat
policie. Možná se
vám bude způsob
buzení zdát trochu
drastický, nicméně
věřte, že je opravdu
účinný a že všichni
vstali (střelba do
postelí
byla
pouze
slepými
náboji

prováděna
pozn.red.).
Před startem stoupala nervozita,
všichni zpytovali své svědomí, jestli jejich
příprava byla dostatečná, jestli mají dost
paliva v nádrži, jestli se jim zase neucpe
palivový kohout při přepnutí na rezervu,
čehož jsme byli vloni několikrát svědky,
nebo jestli mají vlastně sebou vůbec
náhradní
svíčku.

Následovala rozprava s jezdci. U
tohoto bodu bych se chtěl trochu zastavit a
ještě později se k němu vrátím. Při
rozpravě jsme se dozvěděli, že všichni
jezdci,
kteří
nemají
platnou
technickou
kontrolu
svých
strojů,
budou
penalizováni 50ti
trestnými
body.
Po tomto sdělení
vycházela
z úst
některých
účastníků
slova
„vole i nevole“ a
vypadalo to na
bojkot
soutěže
z jejich strany. Drtivá většina jezdců se
však postavila na stranu pořadatele a
tento „trest“ přijala. A můj osobní názor?
Je to naprosto legitimní právo pořadatele.
Ten nese určitou dávku zodpovědnosti za
bezchybný průběh celého setkání, a kdyby
udělal kontrolu dokladů vozidel a ta

nepředpokládal, že bychom se mohli ve
stejném počtu vrátit na základnu. Spíš se
zřejmě kalkulovalo s tím, že po návratu
vyjede největší auto s největším vozíkem
sbírat odpadlíky. Myslím, že se tyto
pesimistické předpoklady letos naštěstí
nevyplnily.

7

Následovala snídaně, a pak už nic

co nejrozhodněji distancuje a prohlašuje,
že sice s názorem policisty souhlasí, ale je
zásadně proti tomu, aby se tato informace
nevěstám říkala a poškozovala se tak
pověst mužské části obyvatelstva.
Dále jsme se zajeli podívat na
Janohrad, kde jsme se trochu pokochali

nebránilo tomu, abychom vyjeli. Celá
soutěž
byla
filmována
obětavým
kameramanem,
který se skutečně
snažil o to, aby
záběry
byly
co
nejatraktivnější.
Sám
musel
předvádět
přitom
různé
artistické
polohy.
První velkou
zastávkou
byl
zámek
Lednice.
Parkovali jsme na nádvoří zámku,
absolvovali jsme jeho prohlídku a venku
jsme se vyfotili.

pohledem, svlékli si bundy a helmy a
očekávali nějaké náročné soutěže. Žádné
nebyly, takže jsme se zase oblékli a za pár
minut pokračovali v jízdě směrem na staré
letiště kdesi v polích, kde nám pořadatelé
připravili náročné soutěže, které měly
v řadách startujících oddělit zrno od plev
(jak se později ukázalo podle trestných
bodů, tak v těch plevách mnoho zrna
nebylo). Jednalo se o dojezd na určenou
vzdálenost, o zastavení zadním kolem na

čáře, o odhad výšky a vzdálenosti na
dálku. V průběhu soutěže jsme také
vyplňovali
již
tradičně test, který
byl sice v určitých
otázkách záludný,
ale
vzhledem
k některým
výkonům
soutěžících
v oblasti odhadů
vzdáleností
(viz
výsledkové listiny),
nehrál ale rozhodující roli.

Bohužel zase zde došlo k takové
nepříjemné situaci, kdy příslušník policie,
který nás doprovázel,
se zamíchal mezi
civilní obyvatelstvo,
dokonce
mezi
svatebčany.
Fotoreportérem
byl
zachycen ve chvíli,
kdy
blahopřeje
nevěstě k tomu, že
našla
nějakého
…….., který si ji vzal.
Tady bych chtěl podotknout, že celý náš
skútrklub se od těchto policejních praktik
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Jak vidíte na obrázcích z letiště,
někteří jedinci se pokoušeli diskutovat
s pořadatelem
(dokonce presidentem
klubu)
s cílem
vylepšit si své
výsledky,
jiní
znaveni uléhali do
trávy,
aby
zregenerovali síly
pro zpáteční jízdu.

soutěžících napětí, jak vše dopadne,
krásné poháry a další ceny pro vítěze a
dále pak například zelený věnec pro
nejvzdálenějšího účastníka (Zlí jazykové
tvrdili, že ve věnci byla
ukryta pneumatika rozměru
3,50x12“,
kterou
prý
dotyčný
soutěžící
požadoval jako kompenzaci
za tu, kterou vloni při cestě
po vlastní ose ojel. Já si ale
myslím, že to není správné,
protože
pořadatelé
nenesou odpovědnost za ty
soutěžící, kteří cestou na
start něco ojedou).
Pak jsme se společně odebrali do
restaurace na zaslouženou večeři, která
byla ještě zpestřena kulturní vložkou –
videoprojekcí. Jak vidíte z obrázku, zájem
byl značný. Hned jsme se tak mohli na
sebe

Poslední
zastávkou byly Věstonice a jejich muzeum
s věhlasnou Venuší. Všichni se na Venuši
těšili, protože na podobných setkáních
nebývá biologická rovnováha a těch
několik málo žen, co přijede, tak má
s sebou manžela. Informace o tom, že
Venuše je však pouze 113 mm vysoká a
k jakýmkoliv sexuálním praktikám tedy
zcela nevhodná, zapůsobila jako studená
sprcha a někteří soutěžící odmítli muzeum
navštívit a raději zamířili do nedaleké
restaurace,
kde
dokonce

jeden z nich (na obr. vpředu vpravo pozn.
red.) se pokoušel v nekuřácké místnosti
kouřit a personálu tvrdil, že je tak
rozehřátý, že mu jde pára od úst. Tak od
tohoto jednání se také distancujeme.
Vždyť tento motorista si mohl dát například
klobás a okurek a nemusel v zakázaných

podívat v televizi a posoudit, jestli se z nás
stanou herecké hvězdy. To nebezpečí
zřejmě nehrozí a jestli bude někdo příští
rok scházet, tak asi ne proto, že by byl na
natáčení v Hollywoodu.
Po večeři jsme navštívili vinný
sklípek.

prostorách kouřit.
Po návratu na základnu a po
sečtení všech bodů bylo vyhlášení
výsledků. Tuto slavnostní chvíli vám
přiblížím několika fotografiemi, na kterých
vidíte
ve
tvářích
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Tady bych se pokusil pořadatele
trochu kritizovat. My z Čech máme rádi
Moravu, protože se tam pije dobré víno a
prožíváme v tamních sklípcích příjemné
chvíle. Tomuto sklípku se nepodařilo tyto
představy tak úplně naplnit. Mělo to ale
své výhody. Brzy jsme šli spát a ráno
nebyly žádné problémy se vstáváním ani

problémy jiné, které se někdy po návštěvě
vinného sklípku vyskytují.
Ráno už jen zbývalo naložit stroje a
nebo jen nasednout a vyrazit. Na závěr
nezbývá nic jiného než říct, že příště
(bude-li nějaké příště a my všichni věříme,
že ano) přijedeme zase.

Jak jsem slíbil, tak teď dostane slovo
jeden z hlavních organizátorů Hanuš Čermák, který vám ve svém příspěvku přiblíží celkové
výsledky a zhodnotí celé soutěžní klání z té druhé tj. pořadatelské strany. Do jeho textu si
ještě dovolím vmáčknout několik obrázků, které se už do mého článku nevešly. Na prvních
dvou snímcích vidíte Hanuše Čermáka (vlevo) a Standu Borovce – presidenta Skútrklubu
(vpravo).

Krajem Pálavy 2002.
A tak opět po dvanácti
měsících se našemu Skútr
klubu podařilo uspořádat
setkání strojů, které máme
rádi pro značku ČZ a také
kvůli naším kamarádům.
Obdivujeme všechny, kteří
volí i vzdálenost několika
set kilometrů a pokud jste
si na setkání všimli, tak se
všichni viděli rádi a v kuloárech se rozvíjely
další plány na další setkání. Verzí je několik :
Ústí nad Labem, Strakonice, Ústí nad Orlicí,
Sázava, Jindřicho-Hradecko, Mitrov. Je tedy
na nejbližších let o čem přemýšlet, ovšem
nejen přemýšlet, ale začít i pomalu

připravovat. Za všechny
ty, kteří pro Vás setkání
připravují
je
možné
konstatovat, že je velmi
příjemné slyšet, že setkání
bylo dobře připraveno, že
se líbilo. Věřte, že
podstatou setkání je počasí
a podmínky, ve kterých se
setkání koná. Není vždy
lehké, jak takový objekt
nalézt, vybrat a domluvit.
Není účelem tohoto článku rozebírat
problémy. Chceme Vás všechny seznámit
s detaily a fakty, které provázely setkání skútrů
Krajem Pálavy.

Tedy výsledky, nejprve celkové :
1.místo : Dvořák Jiří
Šlapanice u Brna
2.
: Smejkal Jan
Ivančice
3.
: Hanák Zdeněk
Brno
4.
: Altman Vlastimil Strakonice
5.
: ing.Rychtecký Boh.Brno
6.
: Borovec Stan.jun. Brno
7.
: Pasecký František Ústí nad Labem

+ 39 bodů Tatran, později JAWA 35O
- 33 bodů Čezeta 502
- 67 bodů Čezeta 502
- 81 bodů Tatran
- 116 bodů Čezeta 502
- 129 bodů Čezeta 502
- 150 bodů Čezeta 502 + sidecar
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

: Wild Ivan
Praha
: Kopáček Václav Strakonice
: Wild Jan
Praha
: ing.Gerža Miro
Brno
: Kroupa Aleš
Broumov
: Volek Libor
Brandýsek
: Pleva Martin
Kuřim, Podlesí
: Ullmann Karel
Praha
: Kopáčková Lenka Strakonice
: Rychtecký Zdeněk Brno
: Borovec Stan.sen. Brno
: ing.Malypetr Marcel Mladá Boleslav
: Vašek
Hrochov
: Holub Luboš
Brno
: Drlík Luboš
Tišnov
: ing.Řehák Kamil
Praha
: Hodoško Jan
Vlčovice
: Sedlák Michal
Kuřim
: Císař Michal
Brno
: ing.Sovák Mojmír Praha
: Buček Vladimír
Brno
: Balcar Martin
Brno

- 151 bodů Čezeta 502
- 157 bodů Čezeta 505 rikša
- 164 body Čezeta 501
- 165 bodů Čezeta 502
- 18O bodů Manet
- 191 bodů Čezeta 501
- 192 bodů Čezeta 501
- 199 bodů Čezeta 502 + sidecar
- 212 bodů JAWA 250
- 214 bodů Čezeta 502
- 268 bodů Čezeta 502 /přednost věk/
- 268 bodů Čezeta 501 /handicap věk/
- 289 bodů Čezeta 501
- 293 bodů Čezeta 502
- 356 bodů Čezeta 501
- 364 body Čezeta 502
- 487 bodů Čezeta 502
- 72O bodů Čezeta 502
- 735 bodů Čezeta 502
- 833 bodů Čezeta 502
- 980 bodů JAWA 35O VB
- 1.034 body Čezeta 502

Více podkladů pro zpracování výsledků nebylo předáno.
Z historie akcí Skútr klubu – výsledky :
Veteran Napoleon Tour – květen 2000. : 1. místo : ing.Rumler Miroslav - Praha
2. místo : Císař Michal
- Brno
3. místo : Řehák Kamil
- Praha
Jízda Vysočinou - květen 2001 :

1. místo : ing.Sovák Mojmír - Praha
2. místo : Smejkal Jan
- Ivančice
3. místo : Buček Vladimír - Brno

A zpět k setkání skútrů Krajem Pálavy :

Dojezd na osu zadního kola :

nejlepší :

Ti od zadu :

1. Buček Vladimír
2. Drlík Luboš
3. Altman Vlastimil
4. Holub Luboš
5. Borovec Stan.sen.
6. Malypetr Marcel
7. Sovák Mojmír
1. Gerža Miro
2. Borovec Stan.jun.
3. Císař Michal
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trest.bodů : 0 / = cm/
1
l
3
3
3
3
50
44
35

Dojezd na zvolenou vzdálenost : nejlepší :

Ti od zadu :

Odhady vzdáleností a výšky:

1. Dvořák Jiří
2. Kroupa Aleš
3. Kropáčková Lenka
4. Wild Ivan

1. Sedlák Michal
710
2. Čermák Hanuš /mimo soutěž/ 670
3. Balcar Martin
660
4. Císař Michal
540
5. Buček Vladimír
480

nejlepší :

Ti od zadu :

Listy znalostí :

5
15
20
45

nejlepší :

1. Řehák Kamil
2. Altman Vlastimil
3. Borovec Stan.jun.
4. Smejkal Jan
5. Pasecký František

20
30
30
40
43

1. Buček Vladimír
2. Balcar Martin
3. Sovák Mojmír

600
480
470

1. Gerža Miro
2. Sedlák Michal
3. Malypetr Marcel
4. Smejkal Jan
5. Wild Jan
6. Wild Ivan
7. Ullmann František

130
120
120
120
120
120
120

pozn.: p.Gerža měl nejbližší odhad na počet matic u skútru 5O2, aby se vešel do danné tolerance,
tak mu chyběla jedna jediná matička.Bohužel.
Ti od zadu :

1. Hodoško Jan
2. Chalupa Zdeněk
3. Borovec Stan.sen.
4. Císař Michal
5. Borovec Stan.jun.

30 bodů
70
70
70
90

Maximální možný dosažitelný počet bodů byl 150.

Perličky z listů znalostí a ze soutěží :
-

pohár a cenu za první místo si náš kolega Dvořák Jiří ze Šlapanic na Manetu vyzvedl
/náhodou – vůbec to nevěděl ! / asi ve 21 hod. v sobotu 18.5.2002 u našeho prezidenta /
mimo jiné, bylo to poprvé, co jsem slyšel a viděl, jak prezident Jirku Dvořáka doslava „zprdl“
za to, že nebyl přítomen vyhlášení cen /. Hlavním důvodem, proč Jirka Dvořák nebyl u
vyhlášení výsledků, byla závada na Manetu, a
ještě tentýž den přijeli na Jawě 350. Nebyl
mu bohužel předán jako cena řetěz od ČZ
Strakonice, který byl na společenské
místnosti u poháru a později byl postrádán.
Pohár a drobné ceny zůstaly.

-

nejlepší výtvarnický talent má náš kamarád /
a jistě blížící se jeden ze „šéfů“ Skútr
klubu / pan Jenda Smejkal z Ivančic, který otázku jménem „tunel“ namaloval velmi správně a
dokonce se zdá, že tunel měl i okapové roury. Další dobří výtvarníci klubu jsou :
2. Balcar Martin – suverénně nejlepší, ale bez okapových rour
3. Sovák Mojmír
4. Kroupa Aleš
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Startovní číslo 33 – pan Altman ze Strakonic na otázku o maticích v testu
odpověděl :
Vy to víte ? – Já ne!!!!
Pozn. pisatele článku : Vlastiku! Skútr klub se Ti omlouvá. Pokud máš
Tatrana, nemůžeš dobře znát Čezetu. Náš klub je zaměřen na Čezety, proto
děkujeme za toleranci.
Nejvíce matic na 502 je podle pana Bučka z Brna / Jawa 35O VB / který
uvádí počet 370 ks, naopak pan Kroupa z Broumova / Manet / tvrdí, že počet
matic je 36 ks.Oběma pánům přísluší stejná omluva klubu jako panu
Altmanovi.
Podle pana Volka z Brandýsku je těch matic opravdu mnoho.
Pan Pleva z Kuřimi viděl v Lednickém areálu dnes 18.5.2002 chrám Slunce, který, byl zbourán asi
v roce 1950.
Podle kamaráda Kroupy z Broumova se přední kolo skútru
502 otočilo za 78,5 km jízdy celkem 612x, což znamená, že
obvod pláště 3,25/12 je 128,679 metrů. Podle kamaráda
Bučka VB, který uvádí počet otáček kola 23 – 24.000 ot. by
obvod kola činil 3,27 metrů a podle kamaráda Balcara
z Brna / 5.233 ot. / by obvod pneu činil 15 metrů. Zajímavý
typ má kamarád Hodoška z Vlčovic, který uvádí celých 100
otáček, tedy obvod pneu skútru má 785 metrů.
Pro náš všechny tedy několik perliček z našich soutěží.

Dovětek

organizátorů

k jízdě Krajem Pálavy

Snahou všech, kteří pro Vás toto setkání
připravili, tedy Standa Borovec sen.,Jenda
Smejkal z Ivančic, Zdeněk Hanák z Brna a
bratří Rychtečtí také z Brna bylo, aby veškeré
dění bylo zajímavé, pokud možno na úrovni
ale přizpůsobeno našim peněženkám, aby
každý ze startujících si alespoň něco ze setkání
přivezl (četně hezkých
vzpomínek),
aby
zvláště okružní jízda
byla
bezpečnou,
hezkým
krajem,
pěknými výhledy a
přitom
aby
vše
proběhlo volně, bez
velkých
obtíží
a
nenáročně.
Nevíme,
jestli
setkání, které jsme pro
Vás
/nejen
letos/
připravovali, se Vám
všem líbí jestli Vám po všech stránkách
vyhovuje. Dovolujeme si požádat všechny,
kteří mají jakoukoliv – třeba i nepříjemnou –
připomínku, aby svůj názor nebo kritiku zaslali
našemu kamarádu Marcelovi Malypetrovi do

Mladé Boleslavi.Máme přece svůj / Marceli,
promiň, už je přece“náš“!/ Čezetářský
občasník, který je podle našeho názoru tím
nejvhodnějším polem, kde svoje názory
můžeme prezentovat. A když zdvořile
požádáme šéfredaktora tohoto skvělého listu /
což tímto činíme /, určitě nebude mít výhradu
proti tomu, že by naše
názory nevydal tiskem.
A je možné, že by
Občasník
díky
dopisovatelům získal
novou stať: DISKUZNÍ
FÓRUM. Cílem těchto
připomínek by bylo
třeba upravovat naše
další setkání nebo řešit
klubovní otázky, jako
znak klubu, technické
rady kamarádům atd.
V roce
2003
bychom měli naplnit úvahu, že setkání
proběhne někde na neutrální půdě, pro
Moraváky to znamená v Českém zahraničí,
někde na polovině vzdálenosti mezi Prahou a
Brnem. Dovolujeme si vyzvat všechny členy
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i další, aby rovněž Marcelovi podali svůj hlas,
co by mohli pro toto setkání udělat, pomoci,
zajistit nebo vyřídit. S přípravou setkání je
nutno začít nejpozději v říjnu až začátkem
listopadu 2002. Tedy do začátku října by měl

mít již Marcel Vaše informace. Rovněž
žádáme Vás všechny, kteří máte určitá spojení
nebo i vlastní možnosti, aby jste nám pomohli
v roce 2003 s jakýmkoliv sponzorstvím, ať již
naturálním, netroufáme si říci i finančním.

Finanční otázky setkání Krajem Pálavy.
Na zámku Lednice nám paní kastelánka
„odpustila“ všem vstupné / prosím, nemusíte to
nikde rozšiřovat ! /. Z tohoto důvodu také
nebyl vybírán udržovací poplatek od členů
klubu na další období. Z klubovních peněz
tedy můžeme bez problémů uhradit 3
videokazety pro sponzory : HAMA Brno, ČZ
Strakonice, kastelánku zámku Lednice.

Kameramanovi Michalovi Bučkovi byl hrazen
benzin ve výši 6OO Kč / dovezl i veškeré
ceny a další potřeby do Pavlova svým
vozidlem/. Po zhotovení fotografií ze setkání
budou hrazeny z klubovních peněz i fota pro :
zámek Lednice, řediteli Státního památkového
ústavu v Brně, ČZ Strakonice, knižní
nakladatelství p.Uhdeho a firmě TOTAL.

Slovo závěrem :
Pořadatelé děkují všem startujícím za
respektování jejich pokynů, ohleduplnost,
toleranci, zachování pořádku na ubytovně,

spolehlivost strojů
všech.

a samozřejmě za účast

Takže to bylo vyjádření organizátorů v plném znění. Já jsem moc rád, že mi Hanuš
všechny tyto informace poskytl a také už zpracoval do počítačové formy, čímž mi ulehčil
práci (Hanuši díky). Takhle by to nějak mělo fungovat

To si nemohu nec hat pro sebe (druhá čá st)
Dneska je neděle, tak by se mohl můj příspěvek jmenovat stejně jako ten od Hanuše.
Bylo by to ale nefér, takže ho nazvu:

Nedělní úvaha.
Při psaní předcházejících článků
mě napadlo několik myšlenek, o které
bych se s vámi rád podělil a nechal je
třeba na zvážení jako návrhy pro další
akce našeho klubu. Musím předeslat, že
kromě skútrů Čezeta jsem vlastníkem také
svérázného motocyklu ukrajinské výroby
značky Dněpr se sajdou, se kterým se
také zúčastňuji srazů, a to speciálních
srazů motocyklů Dněpr/Ural a také srazů
sajdkárklubů. Již jsem se také zmínil o
srazu Velorexů. Co mají všechny
společného s naším skútrklubem? Jsou to
srazy
pro
malý
počet
účastníků
(omlouvám se Velorexářům), protože se
týkají vlastníků specifického druhu vozidel.
Řekněme, že polovina účastníků je
stálých, ostatní jsou náhodní účastnící,
kteří jednou přijedou, jednou ne a nebo
taky třeba přijedou jenom jednou v životě.

Tím jsou tyto srazy tak trochu zvláštní a
ojedinělé.
Sajdkárkluby byly roztříštěny do
malých skupin fandů (Olomouc, Lesná u
Znojma, Nasavrky u Chrudimi, Praha), ale
předsedové těchto klubů našli společnou
řeč, sešli se, dohodli se, udělali asociaci
klubů a pořádají akce společně pod
společnou hlavičkou všech čtyř klubů.
Nekonkurují si, dohodli se, je to bezvadný,
držím jim (nám) palce. Doufejme, že to
vydrží.
Podle stránek z Internetu víme, že
je více skútrklubů, a pokud vím, tak je i
náš prezident Standa Borovec oslovil, ale
žádná odezva nepřišla. Je to škoda pro
nás všechny. Myslím, že při posledním
setkání byly ještě volné postele a do
garáže by se taky vešlo víc skútrů. Nikoho
však nutit nemůžeme, doby
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nuceného členství v klubech jsou naštěstí
pryč, takže nezbývá než čekat, jestli se
někdo přidá. Třeba i tenhle Občasník
může k tomu trošičku přispět.
Dalším poznatkem z těchto srazů
je to, že se konají na stálých a tedy i
tradičních místech. Má to určitě vliv na
popularitu celé akce. Už nechci znovu
vyzdvihovat
supersetkání
Velorexů
v Boskovicích, ale třeba i sraz motocyklů
Dněpr/Ural ve Stvořidlech na Sázavě. Spí
se ve vlastních stanech, odpadají starosti
s ubytováním. Sraz se koná v blízkosti
nějaké hospody, takže odpadají problémy
se stravováním a pitím. Je společná
vyjížďka podobná té naší, ale soutěže jsou
v místě ubytování, takže odpadá další
starost se sháněním vhodného místa.
A ceny? Třeba i hodnotné (např.
helma Lazer), ale podstatně méně než u
nás, čímž možná odpadá další starost.
Vždyť i ve Formuli 1 dostane body jen
prvních šest jezdců.
Takže vás teď chci oslovit všechny
kamarády z klubu, kteří se podílíte na
přípravě těchto našich setkání a s kterými
se pravidelně každý rok dohadujeme na
téma, kde bude další setkání, jestli bude

v Čechách nebo znovu na Moravě, kdo
bude organizátorem atd., abyste se nad
tímto zamysleli. Sami víte, že jste nikdy
moc neuspěli s přesvědčováním naší
české sekce za účelem uspořádání
setkání skútrklubu někde na hranicích
Čech a Moravy, tak zkuste popřemýšlet
nad tím, jak najít třeba nějaké tradiční
místo pro toto setkání a na základě výše
uvedených poznatků si ulehčit práci. Snad
se na mě za tento názor nebudete zlobit.
Je sice pěkné, že každé setkání je jinde a
vidíme nové kraje a zákoutí Moravy, ale
dobře vím, že musíte každý rok kvůli tomu
navazovat pracně nové kontakty, nové
známosti, prosit, žadonit, přesvědčovat,
uplácet.
Na tomto místě bych chtěl požádat
o to samé, jako žádal Hanuš ve své
Nedělní siestě, a pak i v Dovětku
organizátorů. Nenechávejte si své názory
pro sebe! Já si nečiním nároky na
uskutečnění byť jen jediného návrhu, který
jsem napsal. Bylo to jen porovnání
různých přístupů k organizaci setkání,
které vyplývají z mých poznatků. (Hanuši,
tak se splnilo tvé přání – diskusní fórum je
na světě).

P.S. Snad jsem příliš nekritizoval,
ale určitě jedna pochvala. Na žádném
srazu Dněprů ani sajdkárů jsem nezažil
rozpravu s jezdci, jako bývá na našem
setkání. To je bezvadná věc. Všichni vědí,
kam se jede, co se bude dělat apod. Na
.

ostatních srazech se tyto informace pouze
šíří mezi známými, takže se jede na
vyjížďku a polovina lidí neví na jak dlouho
a kam. V tomto směru jsou naše srazy
určitě o velký krok vpředu.

Informace, i nzeráty, novi nky

Úhlové klouby

1/ GAMA Kladno – v.o.s.
(na řadící táhlo skútru Čezeta)
Kladenská 114
Výrobce : firma ELEKTRO
273 43 Buštěhrad
Distribuce a prodej :
Tel.: 0312 / 250785
www gamakladno.cz
Dostal jsem pár informací, které vás
mohou zajímat:

2/ GAMA Kladno v.o.s.
Kobylnická 894
664 51 Brno – Šlapanice
tel.: 05 / 44228113

Dále jsem dostal mailovou zprávu o
nových internetových stránkách, které jsou
specializované pro veteránisty. Celou tuto
informaci vám zde v plném znění
předávám.

-skútra 502 prodá za 3000 Kč 0602/942 777
-papíry na 501 prodá za 5000 Kč 0602/181 7l0
-Druzetu prodá tel. 0606/807 112
-kabinu na rikšu 505 prodá tel. 0607/786 567
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Vážení přátelé,
Nyní máte možnost inzerovat na veteránském
serveru
EUROOLDTIMERS.COM.
Ke
každému inzerátu zde můžete připojit také
fotografii.

Vytvořili jsme nové veteránské internetové
stránky Eurooldtimers.com, na kterých chceme
shromáždit
co
nejvíce
informací
o
automobilech, motocyklech, akcích a lidech
kolem starých strojů.

V rubrice GALERIE naleznete nyní přes 650
značek automobilů a motocyklů s více než
2300 fotografiemi. Zde si ke každému stroji
můžete přidat odkaz na své www stránky
(které se zabývají tématikou k onomu stroji,
značce, nebo na kterých je tento stroj
vyobrazen), či jiný kontakt, kde je o tomto
stroji uvedeno více, nebo který má přímou
souvislost s tímto strojem (knihy, literatura,
renovátoři, kluby, atd. Galerie bude postupně
doplňována dalšími stroji a fotografiemi.

Oslovuji tímto dopisem přátele a kolegy z
veteránských klubů a všechny, kteří pořádají
jakoukoliv akci spojenou s historickými
vozidly: sraz, soutěž, setkání, závod, rally,
apod.
Chceme více propagovat veteránské dění u nás
a vytvořili jsme proto rubriku REPORTÁŽE
do které budeme umísťovat komentáře o
veteránských akcích, které nám pošlete.

V rubrice TESTACE se dozvíte jak postupovat
při přidělení průkazu historického vozidla a
SPZ na stroje do roku výroby 1980 a jaké
výhody tyto doklady mají.

Rubrika REPORTÁŽE, do které umístíme
povídání a fotografie z Vaší pořádané akce, má
za cíl informovat co nejširší okruh lidí o
pořádání Vaší akce a více je obeznámit s jejím
průběhem. Můžete zde uvést různé komentáře,
průběh akce, její vítěze, atd., což ale
samozřejmě necháme jenom a na Vás.

Pokud pořádáte závod, sraz, soutěž, setkání,
rally, apod., pošlete nám reportáž z Vaší akce.
Umístíme ji do rubriky REPORTÁŽE, kde se o
pořádání Vaší akce dozví více lidí a obeznámí
se s jejím průběhem, získají bližší informace a
na příští ročník se rádi vypraví.

Možná někoho napadne otázka: Vždyť všichni
veteránisti se znají a o akcích vědí.
Není to pravda, což vím i z vlastní zkušenosti.
Každým rokem přibývá mnoho, zejména
mladých veteránských fandů, kteří se rádi
chtějí zůčastnit různých soutěží a závodů. Zde
se naskýtá výborná možnost, jak se s akcí více
obeznámit a vybrat si tu, která mi nejlépe
vyhovuje, např: při brouzdání kalendářem
veteránských akcí (TERMÍNY), mám možnost
dozvědět se o vybrané akci více v rubrice
REPORTÁŽE.

Do kalendáře veteránských akcí – TERMÍNY,
si můžete přidat zprávu o pořádání jakékoliv
akce spojené s historickými vozidly, zde si
také můžete vybrat na kterou akci se vypravíte
Vy.
Potřebujete si popovídat o aktuálním
problému, který Vás pálí? Využijte rubriku
DISKUSE. Zadejte diskusi na Vaše téma a
poraďte se s ostatními.

Nabízíme Vám touto cestou také zdarma
reklamu a propagaci Vaší akce!

ČLÁNKY a HISTORIE jsou plné zajímavého
povídání, kde se dozvíte více z historie
motorismu a jiné zajímavosti.

Stačí tedy poslat na e-mailovou adresu:
material@eurooldtimers.com
povídání,
fotografie, nebo obojí a my Vám vše umístíme
na internet.

Přejeme Vám krásné chvíle strávené mezi
nezapomenutelnými stroji na stránkách
www.eurooldtimers.com.

Dále bych Vás chtěl blíže seznámit s novými
veteránskými stránkami Eurooldtimers.com:

Budeme
rádi,
když
o
stránkách
eurooldtimers.com dáte vědět svým známým a
přátelům.

Vytvořili jsme tyto stránky pro všechny
příznivce, majitele, obdivovatele a milovníky
automobilů a motocyklů pro které chceme na
tomto webu soustředit co nejvíce informací
z veteránského světa a co nejvíce informací,
fotografií a technických dat o nejrůznějších
strojích.

Díky a s pozdravem
Michal Staštík, eurooldtimers.com
e-mail: info@eurooldtimers.com
e-mail: material@eurooldtimers.com
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Závěrečné sl ovo
Kamarádi ze skútrklubu, všichni
ostatní čezetáři a vlastně vy všichni, kdo
jste náhodně nebo cíleně otevřeli tyto
internetové stránky, vám všem děkuji za
to, že jste se prokousali těmi několika
málo stránkami Čezetářského občasníku.
Když jste to dočetli až sem, tak vás asi
trochu zaujal, asi jste v něm našli nějakou
zajímavou informaci nebo fotografii nebo
jste si aspoň přečetli o tom, jak parta
nadšenců, které spojuje láska ke skútrům
Čezeta, si dokáží i přes značné věkové i
vzdálenostní rozdíly „hrát“. No a jak je
známo, kdo si hraje, nezlobí.
Jednou jsem dostal mailovou
zprávu, která měla v názvu místo slova
Občasník slovo Obšťastník. Nevím jestli
to bylo úmyslné nebo ne, ale tenkrát jsem
pouze ocenil bohatost našeho krásného
mateřského jazyka. Dnes, když se nad tím
zamyslím, tak si uvědomuji, že je to
vlastně můj cíl, aby vás můj mediální
výtvor občas obšťastnil.

Nechci už opakovat všechno, co
bylo řečeno v předcházejících článcích.
Budete-li mít jakoukoliv připomínku,
kritiku,nápad nebo bude-li chtít se
zkontaktovat s naším klubem, můžete
kromě spousty jiných kontaktů použít i
moji
mailovou
adresu
(marcel.malypetr@skoda-auto.cz) a já
vám slibuji, že
s vaší
zprávou
naložím
co
nejzodpovědněji.
Závěrem
bych chtěl ještě
poděkovat
Miro
Geržovi za zaslání
pěkných
fotek
z Pálavy, některé
z nich jste viděli na předcházejících
stránkách, a Mira vidíte na fotce právě ve
chvíli, kdy dělá v restauraci reportážní
fotografie.

P.S. Tak jsem při svém spisovatelském nadšení
málem zapomněl na jednu důležitou informaci. V minulém
čísle jsem vás upozorňoval na to, že Mirek Rumler chystá pro
letošní rok překvapení. Ta překvapení byla dokonce dvě.
Jedno milé a jedno nemilé. Tentokrát začnu tím lepším.
Mirkovi a Hance Rumlerovým se narodil malý skútrista
Martin, k čemuž jim všichni samozřejmě ještě znovu srdečně
blahopřejeme. To nemilé překvapení bylo to, že Mirek nepřijel
na sraz skútrklubu a všem nám tam určitě scházel.
Vymlouval se na kojení, koupání, konejšení apod. Mirku,
všechny ty koko….záležitosti může ve výjímečných
případech (jakým je např. sraz skútrklubu) zařídit i Hanka.
Takže všichni doufáme, že tento tvůj výpadek byl ojedinělý a
že se už nebude opakovat.

P o u zá v ě r c e

Úplně na poslední chvíli před
zahájením distribuce tohoto dvojčísla jsem
dostal z „ústředí“ klubu o novém znaku
našeho Skútrklubu. Vše důležité se
dozvíte z následujícího dopisu a novým
znakem klubu, kterým končí toto číslo,
začíná možná nové (a věřme že ještě
lepší) období našeho klubu. Proč si to
myslím?
Skútrklub
má
stabilní
management, konečně jednoznačný znak,
vlastní
internetové
stránky
(www.sweb.cz/skb), pravidelný celoroční
plán akcí, (teď se trochu pochválím)

vlastní časopis atd., což si myslím, že je
pro činnost poměrně malého klubu dobrá
vizitka.
A co chybí? Větší aktivita
některých členů – to není fráze z dob
období rozvinutého socialismu, to je fakt.
Vždycky budou existovat ti, kteří táhnou, a
ti, kteří se vezou. Jak ale z jednoduchých
fyzikálních zákonů vyplývá, rychlost a
pohoda této „jízdy“ je dána vzájemným
početním poměrem obou skupin. Táhne-li
málo lidí, brzy se unaví.
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unaví a
v přeplněném
voze
pasažérů bude těsno, dusno a časem
„nepříjemno a nespokojeno“.
Určitě nemusí mít teď každý z vás
členů klubu pocit,že byste měli všichni

všechno organizovat. Myslím si ale, že i
malá pomoc je dobrá a že určitě všichni
kamarádi z vedení klubu budou pracovat
z větší radostí, když budou v zádech cítit
podporu ostatních členů.

Nový znak Skútr klubu Brno.
S rozvojem našeho klubu a vznikem různých písemných informací pro členy klubu včetně vytvoření
webových stránek docházelo u klubového znaku Čezeta k používání znaků poměrně velmi odlišných.
Podle oprávněných připomínek členů klubu se uskutečnilo na setkání skútrů Krajem Pálavy jakési
„referendum“, z něhož vzešel nový klubový znak.
Byli předloženo celkem 7 návrhů. Výsledek „hlasování“ byl takový :
- 3 návrhy neobdrželi ani jeden hlas / od St.Borovce 2 a od H.Čermáka 1/.
- 1 návrh dostal 1 hlas / ing.Malypetr/
- 1 návrh / od St.Borovce / dostal 2 hlasy
- 1 návrh / od ing.Malypetra / dostal 2 hlasy
- 1 návrh / od ing.Rychteckého Boh. / dostal 8 hlasů.
Ostatní
členové
se
k návrhům
dokonce ani Nobelova cena. Ale poděkování
nevyjádřili, i když byla většina z nich na
mu rozhodně přísluší.
tomto sezení
Skútr
klub
proto
přítomna. Škoda. Musí
vyzývá všechny členy i
se podrobit většině.
ostatní, kteří působí
Návrh byl upraven
v jakékoli
písemné
podle
připomínek
formě za Skútr klub,
členů, kteří pro tento
aby pozastavili svoje
znak hlasovali. Jeho
aktivity v tvorbě znaku
konečnou
podobu
klubu
a
jakékoliv
přináším níže. Ing.
písemné
dokumenty,
Rychtecký tedy vchází
které již vytvořeny
do dějin Skútr klubu
jsou, aby na nich byl
jako tvůrce prvního
změněn znak klubu do
oficielního znaku. Není v silách klubu, aby mu
této schválené podoby, včetně Internetových
byla přiznána řádná a úměrná odměna,
stránek a navštívenek. Za provedení této
změny v co nejkratší době děkujeme.

Celý redakční kolektiv Občasníku přeje krásný zbytek
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