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Sl ovo úvodem
Moji milí čtenáři, skútristi a ostatní
motorkáři, sezóna nám skončila a většina
z nás uložila svoje jednostopé miláčky
k zimnímu spánku. I když pod tímto
výrazem si určitě někteří z nás představí
takový stav klidu, kdy se sice nevyjíždí
z garáže, ale náš stroj je neustále,
opravován, vylepšován a vůbec všemožně
obletován, aby byl co nejlépe připraven na
novou sezónu. Nebo snad znáte lepší
pocit, než když se kolem vašeho
nablýskaného stroje seběhne při první
jarní vyjížďce plno kamarádů a obdivují, co
nového jste přes zimu vymysleli a udělali?
Asi ne, každého z nás se zmocní tak
trochu pocit hrdosti, že jsme toho druhého
přetrumfli, i když to chlapsky nechceme
přiznat. A ruku na srdce, kvůli tomu pocitu
radosti trávíme celou zimu v garáži, i když
nás mnozí považují za blázny.
To byl jen takový krátký úvod
k neutěšenému, smutnému a letos již
neperspektivnímu počasí venku a pro
motorkáře nepříjemnému období podzimu,
kdy čekání na další vyjížďku je ještě
hodně dlouhé.
Teď se ale vraťme k našemu
Občasníku.
Zásadní
změna
jeho
distribuce, která nastala jeho včleněním na
internetové stránky, mě přinutila zamyslet
se nad smysluplností distribuce Občasníku
ve dvou formách, to je ve formě stránek
zpracovaných ve Wordu s vloženými
obrázky rozesílaných mailem (popř. ve
formátu .jpg) a stránek internetových.
Porovnal jsem obě formy a došel k celkem
jednoznačnému závěru. Nic na tom
nebudu měnit. Všechno má své výhody a
nevýhody,
ale
internetové
stránky
nedosahují myslím v oblasti kompozice
článků a obrázků kvality stránek ve
Wordu. Pokud jsem dobře informován, tak
podobný způsob praktikují i kolegové

kolem Velorex kurýru, i když tam myslím
funguje i „předplatné“. To samozřejmě
zatím zavádět nebudu a nechci, ale
rozesílání mailem mohu rozšířit i na další
kamarády. Stačí, když se mi ozvete a
udáte svoji mailovou adresu. Kdybych
chtěl na tomto Občasníku vydělat, tak ho
budu prodávat a kdyby ho nikdo
nekupoval, tak si ušetřím práci. Jediným
mým výdělkem jsou vaše maily, kdy mi
napíšete, že se vám něco líbilo a nebo mě
i zkritizujete, že se vám něco nelíbilo, ale
já aspoň vím, že jste Občasník pozorně
četli. I to je příjemné zjištění. Pak mě
trochu zamrzí, když zašlu Občasník
dalším kamarádům, kteří jsou tam třeba
na fotkách nebo aspoň ve výsledkové
listině a ani se neozvou. Nechci slyšet
pochvalu, chci slyšet názor, chci vyjít
čtenářům vstříc, chci být lepší a lepší (až
budu nejlepší na celém světě), ale bez
„feet backu“ to prostě nejde. Já pak
vlastně ani nevím, jestli se mám příště
znovu obtěžovat s posíláním dalšího čísla,
jestli není dotyčný příjemce naštván tím,
že mu zbytečně „zahnojím“ svými
stránkami Občasníku poštu.
Teď ještě ve stručnosti něco o
obsahu tohoto čísla. Určitě jste si už všimli
nové hlavičky Občasníku, uvidíte pár
obrázků z letošní výstavy motocyklů, které
se nevešly do minulého čísla, na to
navazují informace o skútrech Jawa, a pak
ještě několik informací o aktivitách členů
našeho klubu, zajímavosti, dopisy čtenářů
a pod. Čezetářský občasník také jako
první motorkářský časopis přináší záběry
z nově otevřeného motocyklového muzea
v Praze. Nechte se překvapit, nejlíp
uděláte, když si Občasník celý pozorně
přečtete, protože to je taky hlavní důvod,
proč ho tady teď večer píši.
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Skútrklub Čezeta
Minule jsme si povídali hlavně o
klíčové akci našeho klubu, kterou bylo
setkání na Pálavě, nyní se musíme
spokojit s menšími akcemi, které ovšem
nesnižují jejich význam. Každá akce
nemůže být hlaví, hlavní je, že se i těch
menších akcí naši členové zúčastňují, že
se sejdou, projedou, popovídají si třeba u
piva (samozřejmě když zrovna nejezdí) a
že mi pak o tom napíší a pošlou k tomu
nějakou fotku. Dejme však v tomto případě
slovo čtenářům v jiné kapitole.
Tady se vrátíme pár měsíců
zpátky, do března letošního roku, kdy
členové české sekce klubu navštívili
výstavu Motocykl. Všichni si se zájmem

zároveň se nám všem už žaludek ozýval.
Ještě
ovšem
musím

k tomu dodat, že se po klobáse dostavila
žízeň, která nemohla dopadnout jinak, než
návštěvou první restaurace, která se
neobešla bez konzumace dalších typicky
hospodských jídel a nápojů.
Ještě však zpátky k výstavě.
Určitě bychom ve výčtu zajímavostí z této
výstavy neměli zapomenout na krásnou
renovační dílnu, kterou bychom asi všichni
potřebovali,

prohlédli nové motocykly, zvláště zaujal
nový Harley-Davidson, který sice je hodně
vzdálen našim skútrům, ale žádný
motorkář ho asi nemine bez povšimnutí.
Někteří zapůjčili své skútry na výstavu a
požádali mě, abych je u nich vyfotil, což
jsem samozřejmě k naším dlouhodobě

a také na Čechii, která je asi v současné
době naším českým nejpopulárnějším a
nejdražším
veteránem.

dobrým vztahům nemohl odmítnout. Naši
kamarádi všechno náležitě prodiskutovali,
zhodnotili a zkritizovali, a když došli
k jednoznačnému závěru, že Čezeta je
stejně nejlepší, tak svorně zašli na klobásu
do stánku. Byla přece jen lacinější a
dostupnější než vystavené motocykly a
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Ten, kdo trochu zná
členskou
základnu české (nebo tady spíš pražské)
sekce skútrklubu, určitě zjistil, že na
fotkách chybí jeden stálý účastník všech
našich skútrových setkání, a to sice Honza
Wild. Těmto zvědavcům musím podat
zevrubnou informaci o tom, co se stalo.
Přestože jsme Honzu mnohokrát varovali,
nebral naše rady příliš vážně, rozhodl se
pro závažný životní krok a vložil svůj další
životní osud do rukou své dlouholeté
spolujezdkyně Ivanky. Byli jsme pozváni
na svatbu, která byla pro nás jako hosty
velice příjemná, avšak trochu nás
zaskočila absence fotografů. Proto náš
kamarád Kamil musel použít špionážní
fotoaparát (tím bych chtěl také omluvit
nižší kvalitu snímku), aby zachytil pravý
důvod tohoto sňatku a taky samozřejmě
neúčasti fotografa. Snad k následujícímu

Další akce byla návštěva vinného
sklípku v polovině srpna. Nebylo nás tam

moc, ale o to tam bylo více veselo, a
domnívám se, že tam všem chutnalo a

všem se tam líbilo. Abych taky tuto akci
nějak nazval, tak bych asi musel říct, že to
byl víkend, kdy jsme spotřebovali „víc
vína než benzinu“.
Poslední akcí byla v září návštěva
kamaráda Kamila, který nás pozval na
kolaudaci svého zahradního posezení, ale

snímku není co dodat. I my jsme byli
překvapeni a pochopili, že při tolika dětech
je svatba logickým vyvrcholením jejich
známosti.
Kromě těchto dvou závažných akcí,
ve kterých byli hlavními účastníky členové
naší české sekce skútrklubu, se konaly
samozřejmě i menší akce. Tu první bych
nazval „sušení šatů“, protože jsme
všichni krásně zmokli. Vyrazili jsme na
motorkách, i když na Čezetě jel jenom
Honza, a to ještě proto, že ze svého
Velorexu vypustil vrtuli ventilátoru do pole.
Myslím si ale, že naše kolona ve složení
Čezeta, Triumph, skútr Italjet a Dněpr se
sajdkárou budila zaslouženou pozornost.
Těla jsme po dojezdu do cíle z vnější
strany ohřívali u krbu a z vnitřní strany
80% rumem, což se nakonec ukázalo jako
velmi účinná terapie, která zamezila
následným problémům s nachlazením.

hlavně svého malého „motocyklového
muzea“,
ve
kterém
jednoznačně
nejkrásnějšími exponáty jsou Čezety.
Tak to byl průřez klubovým létem

v Čechách a teď se podívejme, jak to
vypadalo ve stejném období na Moravě
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To si nemohu nec hat pro sebe (první část)
V úvodu jsem vám slíbil, že se
v této kapitole dozvíte něco o činnosti
moravské sekce našeho skútrklubu.

Tento slib plním a předkládám vám
autentické
dopisy
čtenářů.

Ahoj Marceli
Jako již tradičně posledni sobotu
v červnu tak i letos se konal
Oldtimer festival na zámku ve
Slavkově u Brna. Tak, jak je toto
setkaní tradiční, tak i účast byla
slušná, sjelo se nás tentokrát
třináct
ovšem
na
fotce
chybí
Hanuš,
který
dorazil
díky
technické závadě o něco později.
Přijelo
i
několik
cizích
skútristů, někteří na zdařile a
někteří
na
méně
zdařile
zrenovovaných strojích. Já jsem
tentokráte vyrazil na sraz se svou
Čezetou 505 rikša, abych na sraz

přivezl jisté zboží koupěchtivým
zájemcům, a na zpáteční cestě
fungoval
jako
taxík
a
odvezl
zúčastněným skútristům zakoupené
úlovky na místní burze náhradních
dílů. Občas nás pozlobilo počasí,
chvílemi se zvedal silný vítr,
kvůli kterému nemohl odstartovat
ani připravený balón, a potom nás
pokropil jemný déšť. Jinak toto
setkání
můžeme
zhodnotit
jako
zdařilé.
Z Brna zdraví Tom.

termínu
se
kolektivní
akce
neuskutečnila a na srazu se tak
objevily mezi asi stovkou aut a
motocyklů
jen dva skútry. Soutěž
byla rozdělena do dvou etap, ve
kterých se plnily soutěžní úkoly jezdeckou zdatnost prověřila jízda
zručnosti, přemisťování tekutiny
mezi podstavci, přejíždění 3 m
prkna
(pro
automobily
kolem
u
spolujezdce)
a
různé
znalostní
testy.
Celková
délka
trasy
byla 52
km,
průměrná
rychlost
byla
stanovena na 30
km/hod (včetně soutěžních úkolů),
přičemž
předčasný
příjezd
byl
povolen,
pozdní
penalizován.
K
nastartování vozidla na začátku
každé etapy měl každý jezdec limit
30 vteřin, za jeho překročení nebo
roztlačení se přidělovaly trestné
body. Celou akci zajišťovalo kolem

Žďárská osmička
Koncem srpna se mi náhodou dostal
do rukou výtisk Novin žďárské
radnice, kde jsem objevil článek,
upozorňující
na
akci
Klubu
historických
vozidel
Žďár
nad
Sázavou,
pořádanou
poslední

prázdninovou sobotu. Jednalo se o
orientační
soutěž
historických
vozidel, nazvanou Jízda Vysočinou
– Žďárská osmička. Na poslední
chvíli jsem kontaktoval několik
kolegů,
zda
by
se
nechtěli
zúčastnit,
ale
pro
krátkost
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zákaz
vjezdu na pěší zónu a k
rozhledně. Součástí výstavy byla i
presentace zemědělské techniky od traktorů přes benzinové motory,
pluhy až po žebřiňáky a trakaře.
Počasí akci přálo
a myslím, že
stojí za úvahu zařadit tuto soutěž
(bude-li
i
příští
ročník)
do
klubového kalendáře.
Luboš Holub

dojmem (asi jsme příliš zmlsaní z
naší
jízdy
krajem
Pálavy).
Zajímavostí
byl
i
netradiční
fotografický itinerář soutěže, kde
byly fotografie všech důležitých
křižovatek
s
krátkým
popisem
(projet rovně, odbočit vpravo a
pod.). Při rozpravě před soutěží
se
pořadatelé
pochlubili
i
vyřízením
dvou
povolení
pro
účastníky
soutěže
nerespektovat

Ahoj Marceli,
tak po krátkém čase je zde další
vyjížďka skútrklubu Brno, která se
konala v sobotu 21.9.02. Start byl
na tradičním a osvědčeném místě v
11:00 u
benzinové
pumpy
ARAL
nedaleko
Bobycentra, počasí
nám
přálo, sjelo se nás 14, z toho 2x
Jawa 350, 1x skútr Piagio 150, 1x
Manet
Aleše
Kroupy
z Náchoda,

odvážili
a
usedli
do
strojů
na krátký vyhlídkový let, někteří
ovšem
nebyli
připuštěni
pro
nadměrné hodnoty. Jakmile přistál
letoun
s
posledním
skútristou, následovala naše cesta
do místa nedaleko obce Říkonín s
názvem Ranč u Bizona, kde jsme
spočinuli v místní restauraci. Tam

se debatovalo na téma skútr a vše
co s ním souvisí, poté následovala
naše cesta přes Tišnov zpět do
Brna.
Akce
byla
povedená
a
účastnilo se celkem 16 strojů a 18
lidí a najeli jsme asi 120km.
P.S.: Musím uznat, že vedení, i
když se nezúčastnilo celé, mělo
obrovské štěstí v tom, že jim
vyšlo počasí, protože v pátek i
neděli pršelo.
Pro občasník Tom

který byl zároveň a bezkonkurenčně
nejvzdálenější
účastník,
zbytek
byly Čezety 501 a 502. Nejprve
jsme jeli do Tišnova, kde na nás
čekali 2 další kamarádi, potom
jsme pokračovali na letiště u
Křižanova, kde proběhla exkurze a
prohlídka letiště a letadel, potom
následovalo
malé
občerstvení
v
místním
bufetu.
Někteří
se

koupit za cenu 19 Kč +
Jednou z posledních podzimních
akcí bývá tradiční Brněnská burza. I tady
se samozřejmě našlo několik skalních
prodejců a kupujících z řad členů
Skútrklubu. Nabídka pro čezetáře nebyla
nijak oslnivá, přesto se zde objevilo
několik dílů za řekněme velice příznivé
ceny. Např. karoserii Čezety jste mohli
DPH nebo taky jen za 1 Kč včetně DPH.
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možnosti daného výrobního zařízení.
V roce 1958 bylo připraveno řešení
výhodné především z hledisek nejvyšší
výrobní ekonomiky. Univerzální podvozek
umožňoval
změnou několika dílů
(především druhem nádrže) montovat buď
klasický
karosovaný
motocykl
s
„kolíkovými“ stupačkami nebo skútrovou
verzi, podobnou zvětšenému Pionýru.
Vzhled a užitné vlastnosti byly prakticky
změněny v malé míře. K zavedení do
výroby nikdy nedošlo.

Možná, že někteří z vás namítnou,
že žádné skútry Jawa neexistují, ale já vás
přesvědčím, že byly a dodnes je můžete u
některých sběratelů obdivovat. Nejdřív se
podívejte na tři obrázky z letošní výstavy
motocyklů, a pak se společně a stručně
podíváme na jejich historii.

Později byl tento prototyp ještě
přepracován, ale ani tato varianta se
nedočkala seriové výroby.

Takto byl
skútr Jawa k vidění
na
výstavě
Motocykl. Jedná se
o prototyp Jawa
125, typ 640 z roku
1964 (jednoválec,
vrtání x zdvih 55x52
mm, výkon 6,25
kW/5750 1/min., el.
spouštěč,
samočinná odstředivá spojka, rozměry
pneu 3,50x10“, největší rychlost 80 km/h,
spotřeba paliva 2,7l/100km). Tento typ
skútru byl v n.p. Jawa vyvíjen společně
s motocykly tzv. unifikované řady (UŘ), u
kterých se předpokládal rozsah objemu
válců 125 – 35O cm3 (jednoválce). Později
však bylo vyrobeno asi jen čtyři tisíce
přepracovaných
motocyklů
UŘ
s klasickými dvoudobými dvouválci o
objemu válců 250 a 350 cm3.
Skútrům byla věnována pozornost
v pražské Jawě však u dřív, jejich
konstrukce však obvykle navazovala na

Takže nejznámnějším skútrem
Jawa, který se skutečně vyráběl, byl asi
malý motocykl známý pod názvem Pionýr
o objemu 5O cm3, na kterém začínala
v 60. a 70. letech většina našich
budoucích motorkářů.
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T o s i n e m o h u ne c ha t p r o s eb e ( d r uh á čá s t )
Pro tuto druhou část jsem si nechal dva dopisy od kamarádů, které jsou trochu
výjímečné, a taky jednu úvahu na téma „znak skútrklubu“. Tak začnu těmi dopisy.
Vážení,
na svojich cestách na Čezete po južnom Slovensku a Maďarsku som zistil, že
náš kolega-skútrista nám úspešne zatajil, že vlastní rozsiahle pozemky na
Slovensku. Miesto najbližšieho skútr-zrazu je, myslím, tímto definitívne
dané. Akurát sa musíme doučiť trochu maďarsky a dúfať, že nás náš kolega
rád pozve a prevedie po svojich vinohradoch a úrodných lánoch.
Zdraví
Miro Gerža, Brno

Tak tuto informaci musím dementovat a co nejrozhodněji se proti ní ohradit. Tyto pozemky
sice byly moje, ale po rozdělení Československa jsem je za symbolickou 1 Kčs prodal
Slovenské republice. Jako vzpomínka na tento můj bezprecedentní čin při dělení majetku,
byla pojmenována tato malebná obec mým jménem.
Autor
Dále je tu úryvek z dopisu Zdeňka Prchala, který je jedním z organizátorů veteránských
setkání v Chomutově a hlavně také majitel skútrů Čezata, který určitě rozšíří naše řady.
Setkání v Chomutově má svou tradici (účast cca 60 vozidel) a dokonce
mezinárodní účast. Letos se konal 8. ročník. Článek o nás vyšel vždy pouze
v regionálním tisku, to je kapitola, která mě zřejmě ještě čeká. Nepsané
pravidlo říká: "Chceš-li něco zlepšit, tak to zařiď!!" Rampa byl taky můj
nápad a nevěřičů bylo hodně. Na sraz - letošní premiéru jsem ji vezl
skoro s lepící barvou.... Ale máme ji a je naše ! Myslím, že na toto
sponzoři uslyší. Prostorů k prezentaci nebylo mnoho, ale tohle stojí od
rána v centru města v prostoru srazu a startu předváděcí jízdy.

Já sice vím, že vzhledem k místům srazů skútrklubu je Chomutov trochu z ruky, ale myslím,
že v případě zájmu a dobré vůle na všech stranách, by byla tato situace řešitelná a mohli
bychom si tuto rampu půjčit. Znamenalo by to samozřejmě připravit si vlastní nápisy, reklamy
apod., ale myslím, že ta slova o sponzorech, jak píše Zdeněk, jsou pravdivá . Tak vám to
pánové z klubu dávám na zvážení, jestli by to nebylo vhodné oživení pro naše setkání
skútrklubu. Nemusí to být třeba hned příští rok, ale za úvahu to určitě stojí.
A teď ještě jedna krátká úvaha na téma „ZNAK SKÚTRKLUBU“.
V minulém čísle Občasníku jsem vás informoval o novém znaku Skútrklubu, který
byl vybrán na letošním srazu z několika předložených návrhů. Kamarádi z klubu mě
požádali, abych tyto návrhy zveřejnil a zdokumentoval tak snahu členů klubu o vznik
hodnotného znaku, který by náš klub jednoznačně identifikoval. Soutěže jsem se zúčastnil i
já , ale neuspěl jsem. Můj návrh byl nazván „velikonočním vajíčkem“ a ani mé návrhy (např.
aby na znaku byl rok založení nebo přejmenování klubu na 1. Skútrklub) neuspěly. Nevadí.
Myslím, že jsem člověk, který se docela dobře dovede přizpůsobit většině, a i když některé
argumenty kamarádů nechápu, nehádám se a určitě nebudu využívat své redaktorské
funkce k tomu, abych prosazoval něco, co nebylo členskou základnou odsouhlaseno.
Pozměnil jsem hlavičku Občasníku, kam jsem vložil nový znak klubu.
Než však uvidíte rozličné návrhy našich kolegů, podívejte se se mnou na krátkou,
ale už bohatou historii současného platného znaku. Tento znak původně vypadal takto:
Po připomínkovém řízení, byla změněna barva, zakulacen spodní nápis a odstraněno
slovo BRNO, protože jsme se dohodli, že se jedná o klub celonárodní nebo celostátní a že je
rozhodující je náš vztah ke skútrům (převážně k Čezetám) a ne bydliště v Brně. Proto byl
znak přepracován do této podoby:
Proto mě velice překvapilo, když jsem dostal tento týden od presidenta klubu
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kamarádů nechápu, nehádám se a určitě nebudu využívat své redaktorské funkce k tomu,
abych prosazoval něco, co nebylo členskou základnou odsouhlaseno. Pozměnil jsem
hlavičku Občasníku, kam jsem vložil nový znak klubu.
Než však uvidíte rozličné návrhy našich kolegů, podívejte se se mnou na krátkou,
ale už bohatou historii současného platného znaku. Tento znak původně vypadal takto: (obr.
vlevo)
Po připomínkovém řízení, byla změněna barva, zakulacen spodní nápis a odstraněno
slovo BRNO, protože jsme se dohodli, že se jedná o klub celonárodní nebo celostátní a že
rozhodující je náš vztah ke skútrům (převážně k Čezetám) a ne bydliště v Brně. Proto byl
znak přepracován do této podoby: (obr. uprostřed)
Proto mě velice překvapilo, když jsem dostal tento týden od presidenta klubu seznam
členů, který byl označen tímto novým znakem klubu: (obr. vpravo)
Myslím, že by bylo správné informovat členy o tom, že byl po pěti měsících znovu
změněn znak klubu. Nebo snad ne? Všude se mluví o nutnosti nadstranickosti presidenta.
Nemělo by to platit i o presidentovi klubu? Neměl by president klubu být vzorem všem
ostatním v dodržování všech pravidel, na kterých se klub dohodl? Já vím, že nejsme žádná
oficiální organizace, která má svůj název zapsán někde v oficiálním rejstříku, ale právě proto
bychom měli všichni dodržovat dohodnutá pravidla.

………a teď již ostatní návrhy:
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F OT O S O UT ĚŽ „ Č EZ E T A 2 0 0 3 “
Redakce
časopisu
vyhlašuje
Fotosoutěž
s názvem „Čezeta 2003“,
která má za úkol propagovat tyto krásné
stroje, a to nejen v příštím roce, ale
shromáždit a publikovat
fotografie Čezet a tím
zvýšit jejich známost a
popularitu.
Jaké
jsou
podmínky
soutěže?
Jedinou
podmínkou
přijetí
fotografie
do
soutěže je, aby na
snímku byl skútr Čezeta
(popř.
i
jiný
skútr
československé výroby), snímek může být
barevný i černobílý, může být do redakce
zaslán v digitální či klasické formě,
samozřejmě označen jménem autora.

Snímky
budou
anonymně
uveřejňovány průběžně v zimním, jarním a
letním čísle občasníku a podle počtu hlasů
čtenářů bude za rok v podzimním čísle
vyhodnocen
vítězný
snímek.
No a teď určitě
každého z vás zajímá, jaké
ceny čekají na vítěze a
ostatní soutěžící. Takže
vítězná fotografie bude
uveřejněna
na
titulní
stránce
podzimního
občasníku i se jménem
autora, všichni ostatní
budou mít za odměnu hřejivý pocit, že
udělali něco pro propagaci Čezety, a jejich
obrázky obletí díky internetu celý svět. Tak
co, kamarádi, berete to????

ZÁVĚR
Co říci závěrem? Jsem rád , že jste
se prokousali tímto obsáhlým periodikem
až k závěrečné kapitole. Nechci si
samozřejmě připustit variantu, že jste
některou kapitolu přeskočili, to bych
považoval téměř za barbarství z vaší
strany. Měl jsem ještě přislíben další
příspěvek do tohoto čísla, ale zůstalo jen u
slibu. Dále už čekat nemohu, zbytečně by
se distribuce zdržovala.
Veškeré moje dosavadní prosby o
vyšší aktivitu vás čtenářů při zasílání
příspěvků do Občasníku zatím vyšly
naprázdno a nic nenasvědčuje tomu, že
by se situace měla lepšit. Ani po
zveřejnění Občasníku
na
Internetu
nedošlo k žádné změně a já jsem nedostal
dosud žádný signál od čtenářů.
Na
prstech jedné ruky spočítáte ty, kteří jsou
dopisovateli tohoto média.
Nechci vyhrožovat zastavením
distribuce Občasníku. Naopak. Doufám,
že v příštím čísle budu (jako již tradičně)
publikovat informace o dalším tradičním
jarním setkání Skútrklubu. Blíží se nám
taky nejkrásnější svátky v roce i Nový rok,
který je v mnoha případech mezníkem pro

uzavírání různých předsevzetí. Dejme si
taky nějaké ve vztahu k naším plechovým
miláčkům nebo k našemu klubu.
Abych šel příkladem, hned mám
jeden návrh. Co takhle při jarním setkání
nechat vyrobit místo samolepících čísel
startujících (které všichni po soutěži
strhnou a zahodí) samolepící znak našeho
klubu, který by mohl skútra zdobit
trvale??? I když bych si asi neměl dělat
velké iluze o vztahu členů ke klubu, o
čemž svědčí i absolutní nezájem o
dlaždičku (po moravsku kachli) se znakem
klubu, která byla vloni prodávána za cenu
dvou dvanáctek.
Už opravdu na závěr vám všem
přeji příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a hodně šťastných kilometrů
v novém roce 2003.
Budete-li mít nějaký nápad, vzkaz,
informaci,
inzerát,
pochvalu
nebo
vyjímečně i kritiku, obraťte se s důvěrou
na svůj nezávislý časopis Čezetářský
občasník, kam můžete své vzkazy psát 24
hodin denně na adresu:
marcel.malypetr@skoda-auto.cz .
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