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SVĚTOVÝ REKORD !!!
Nevíte jaký??? Čtěte Občasník!

Potřebujete chromovat ???
něco končí, něco začíná . . . . u skútrsrazů.
Čtěte TOTO číslo Občasníku !!!!!!
ÚVOD.
Přátelé, máme tady léto,
krásné počasí, sluníčko, a tak i naše
redakce Občasníku se co nevidět
rozprchne na dovolené. Na jaře ovšem
připravila dva motosrazy, z nichž jeden
je
dokonce
ověnčen
světovým
rekordem, a tak určitě pochopíte, že
tato aktivita se negativně odrazila
v redaktorské činnosti, čímž jsem chtěl

říct, že opět toto číslo je dvojčíslo, a to
jaro a léto 2005. Teď mám sám radost,
jak jsem to krásně okecal, ale vážně –
i tady v Boleslavi má den jen 24 hodin
a
i
přes
poměrně
velkou
nezaměstnanost v naší zemi, je
v redakci Občasníku volných několik
míst, na která marně sháním redaktory
nebo aspoň externí dopisovatele.

CO JSME DĚLALI na jaře
Já nevím jak vy, ale já jsem
se synem dokončoval renovaci jeho
čízy, aby po těch 40 letech svého
života zase trochu prokoukla. Motorka
má tu výhodu, že se to nechá udělat.

Vzhledem k tomu, že jsem ženatý, tak
už raději nebudu dále pitvat možnosti
renovace čtyřicítek. Není to vždycky
tak jednoduché jako u motorky.
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Pak jsem se také ovšem na jaře
rozčiloval, nebyl jsem sice úplně sám,
ale zase na druhou stranu nás
rozčilených bylo žalostně málo. O co
šlo? O články v tisku. Nejdříve se
objevil
článek
v Českých
motocyklových novinách o vzniku
prvního Skútr-klubu České republiky.

Když jsem před lety (při
změně názvu Skútrklub Brno) podal
návrh,
aby
se
náš
Skútrklub
přejmenoval na PRVNÍ Skútrklub, tak

jsem byl umlčen, protože taková blbost
nemohla být akceptována (nápad totiž
nevznikl na Moravě ale v Čechách).
A tak se stalo, že téměř po deseti
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letech existence Skútrklubu Čezeta
(dříve Skútrklub Brno) vznikl první
Skútr-klub České republiky a je takto
oficielně zaregistrován na ministerstvu,
jak jste si mohli přečíst v přiloženém
článku. Upozornil jsem na to
prezidenta klubu Standu Borovce
a Standa?................................MLČÍ.
Další článek, který podle mě
měl pohnout řadami skalních skútristůčezetářů byl článek (opět v Českých
motocyklových novinách) Pohádka
o oblíbeném praseti. Tam autor
popisuje skútr Čezeta naprosto laickým

způsobem, a tak co by fanda skútrů
a (snad) ještě pořád technik Skútrklubu
Čezeta (zatím se ke mně nedostala
informace, že bych byl z tohoto
významného postu sesazen při
demokratických
volbách
v nějaké
brněnské
hospodě
při
jednání
moravské části skútrklubu) jsem musel
na toto zareagovat a autorovi napsat.
Je to smutné, když v motorkářském
tisku je napsáno, že Čezeta měla litá
kola apod. (autor má zřejmě vzdělání
humanitního charakteru, když nepozná
odlitek od výlisku).

Dobrý den pane kolego (přes skútry),
i když nejsem pravidelným čtenářem ČMN, tak jsem si musel
váš článek "Pohádka o oblíbeném praseti" přečíst. Zajímalo mě, jak
bude
Čezeta
hodnocena.
Nemýlil
jsem
se.
Jízdní
vlastnosti
katastrofální. K tomu se nebudu vyjadřovat, protože jednak nevím, co
jste od 50 let staré konstrukce očekával a jednak ani nevím, jestli
jste seděl na jiné motorce z té doby. Faktem však zůstává (a k tomu
doporučuji prostudovat některé dobové informace z provedených
porovnávacích
zkoušek),
že
Čezeta
byla
z
hlediska
jízdních
vlastností velice kladně hodnocena hlavně z důvodu poměrně velkých
kol, které byly u skútrů nezvyklé a v podmínkách našich špatných
silnic proto výhodnější.
Možná, že celkový počet vyrobených skútrů přes 120 tisíc,
jejich prodej ve více než 30 zemích světa, jejich montáž na Novém
Zélandu nebo třeba služba u holandské policie svědčí o tom, že až
tak špatný stroj to nebyl.
Jsem ovšem dlouholetý sběratel Čezet a taky "technik"
Skútrklubu Čezeta, proto mě překvapila ta spousta technických
nepřesností a chyb, které ve svém článku uvádíte.
1. První typ nebyl 501/01, ale 501.
501/01 je už
vylepšený model, který má odlišnou el. instalaci (spínací skříňka
BOSCH), chybí hodiny stejně jako odklápěcí schránky před koleny
řidiče, zvýšený kompresní poměr motoru apod.
2. Sytič nebyl u všech typů a už vůbec nikdy nebyl vyveden
na řídítka. Ovládání je před levým kolenem řidiče v místě původní
schránky (nad uzávěrem přívodu paliva).
3. Elektroinstalace typu 05 se od typů 01 a 03 liší tím,
že je 12V oproti původním 6V a nikoliv spínací skříňkou. Tam je
u typu 05 pouze další poloha pro startování.
4. Tlačená kyvná vidlice u prvních typů není tlumená
silentbloky (těmi je pouze pérovaná) ale jedním tlumičem.
5. Zadní kolo je uloženo na letmo uloženém hřídeli pouze
u typu 501, u typu 502 je klasická kyvná vidlice s motocyklovými
tlumiči. Tato informace ve vašem článku chybí, přestože na fotkách
je typ 502.
6. V životě jsem na Čezetě neviděl litá kola, a že už jsem
pár Čezet viděl. Všechna kola byla vždycky dělená, lisovaná
z ocelového plechu.

3

7. Přívěsný vozík PAv 40 (ať už typ A, B, nebo C) nebyl
podle mě nikdy dodáván se zahrádkou. Ta byla až u vozíku PAv 41.
8. Není také pravda, že rikša má přivařenou přední
samonosnou část na přední díl prostorového trubkového rámu. Tento
rám je prodloužen až pod přední část karoserie a jeho součástí je
i uložení řízení. Přední část tedy není u rikši samonosná!
9. Samozřejmě také není pravda, že Čezety všech typů
(podle vás 501/01 - 502/06) měly stejné technické parametry. Lišily
se typem motoru, kompresí, výkonem a samozřejmě i pohotovostní
hmotností.
10. Nevím, čemu říkáte malý počet zachovalých exemplářů,
ale někteří sběratelé mají ve svých sbírkách třeba 15 skútrů Čezeta.
Proto si myslím, že nám vyhynutí Čezet zatím nehrozí.
Možná, že většina zřejmě mladších čtenářů najde ve vašem
článku mnoho nového, protože pro ně je Čezeta mnohdy skutečně rarita
a něco, co v životě neviděli. Pro nás, kteří se Čezetám věnujeme, je
váš článek tak trochu pohledem laika, který si měl před napsáním
podobného článku s technickým zaměřením trochu lépe prostudovat
podklady.
S pozdravem Marcel Malypetr

Dalším členem klubu (a také
posledním), kdo neunesl tíhu těchto
pomluv a keců určených čtenářům
ČMN na téma skútr Čezeta, byl Hanuš

Čermák, který se ohradil proti ne příliš
lichotivé
přezdívce…………………………
„prase“.

Vážený pane !
Nepatřím mezi čtenáře tisku ČMN ale vzhledem k mému
eminentnímu zájmu o skútry Čezeta a k mému poměrně velkému okruhu
kamarádů a přátel kolem těchto strojů jsem byl informován o Vaší
publikované informaci o skútrech Čezeta v uvedeném tisku. O tyto
skútry se zajímám od roku 1970, kdy jsem si pořídil svého prvního
skútra. V té době nešlo o žádné rarity nebo veterány, dnes už je
ovšem situace jiná. Tyto Čezety už právem vstupují do kategorie
veteránů a mladší ročníky motoristických fandů již mnohdy neví, o
jaký stroj se jedná. Mnozí z příznivců těchto strojů jsou od roku
1992 členy Skútr klubu Čezeta, který sice nemá svoje začlenění pod
veteránskými nebo jinými motokluby, ale má již dnes svoji historii.
Všichni z těchto členů mají podle mého poznání k této značce hluboký
vztah a také mnoho zkušeností. Proto mě překvapily Vaše informace,
uvedené v publikovaném článku. Začal bych o Vašich
technických
údajích o strojích : jsou velmi zkreslené, nepřesné. Nebudu
komentovat jednotlivé body. Je ale skutečností, že předkládáte
veřejnosti a zvláště těm mladým příznivcům motoveteránů informace,
které se nezakládají na pravdě. Značku a jméno těchto strojů jste
poškodil zvláště tím, jak jste podle zřejmě svých soukromých
poznatků popsal charakter jízdy / vlnění stroje /. Zřejmě jste tento
zkušební stroj neuvedl do řádného technického stavu. Nejezděte
prosím na strojích před GO, jde i o Vaši bezpečnost! Dejte si svůj
stroj do řádného technického stavu / pokud jej vlastníte / a
zjistíte, že na skútrech Čezeta
/ zdůrazním 502 / je možno
absolvovat bez Vámi uvedených situací i 300 km denně bez Vašich
smutných poznatků. Dejme tomu, že všechny technické Vámi uvedené
chyby ve Vašem článku budu tolerovat vzhledem k Vaší neznalosti nebo
Vaší představou o honoráři v ČMN. Nemohu ale za podstatnou část
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členů Skútr klubu Čezeta a zvláště za sebe tolerovat Vaše
pojmenování těchto strojů. Výrazy, jako prase, prasnice a prasáče /
skútr, sajda, závěsný vozík /, jsou zřejmě výrazy Vašimi. Je sice
známo, že přezdívka "prase" vzniklo někde v Čechách, ale na Moravě
se tento výraz nikdy neužíval, aspoň v době, kdy se tyto stroje
užívaly. Proto mě Vaše pojmenování tohoto stroje a jeho doplňků
přímo uráží a žádám Vás, aby jste tyto výrazy příště nepoužíval.
Dokonce bych i přivítal Vaši omluvu těmto strojům a to rovněž ve
zmíněném periodiku. Měl by jste užívat ve svých " pohádkách " v ČMN
jistou diplomacii a úctu ke strojům, kterých si jiné lidi váží a v
době jejich výroby byly i když malou tak přece jen reprezentací
Československa. Jsem zvědav, jak další motocyklové veterány ve svých
článcích nazvete. Asi nevíte, pane, že každý vlastník motocyklu si
svého stroje považuje, ať je to Čezeta nebo Harley nebo Pionýr. A
nikde a nikdy na žádném setkání motocyklů jsem se nesetkal s tím, že
by se motorkář vyjádřil ke stroji svého kolegy hanlivě.
Zdraví Hanuš Čermák, Brno.

No a tak jsme si s Hanušem
svorně postěžovali (Hanušovi se
dokonce dostalo v ČMN odpovědi od
autora) a oba jsme své připomínky
také
poslali
prezidentovi
klubu
Standovi Borovcovi a Standa?
.................MLČÍ.
A tak pokládám řečnickou
otázku, na kterou si raději přímo
neodpovím.
K čemu
je
takový
president, který neumí obhájit to, že je
presidentem prvního Skútrklubu, který
už vznikl v minulém století a dokonce
tisíciletí, který se neumí zastat skútrů
Čezeta, kolem kterých se celý
Skútrklub sdružuje????? K čemu? No
přece k tomu, aby vymýšlel vlajku

Skútrklubu, kterou si zřejmě vyvěsí nad
postel a jednou za rok ji zapíchne do
rikši, až pojede na sraz skútrů. To je
zřejmě daleko důležitější, než hájit
zájmy
Skútrklubu.
Asi
tomu
nerozumím, ale právě proto taky
nemohu být prezidentem Skútrklubu.

Ale byly i příjemnější
okamžiky, např výstava Motocykl 2005,
kde byl k vidění celý průřez naším
motocyklovým trhem a v přilehlém
pavilonu také přestavby motocyklů a
výstava k výročí Jawy. Tam se opět
objevil
skútr
Jawa,
při
jehož
fotografování jsem byl téměř zatčen,
protože jsem přelezl přes provázek.
No a co tu máme dále?
Přírůstek v rodině Rumlerů – přečtěte
si sami autentické vyjádření otce:
……… máme druhé mimino. Karolína, 3,650 kg a 49 cm. Musím se tudíž co
nejdřív pustit do rekonstrukce toho růžového skútra….…
Zatím ahoj, Mirek
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Tak Mirek už zajišťuje
skútristické potomstvo pro časy
budoucí, jiní se teprve k tomuto kroku
chystají, jak se dočtete a uvidíte
v následující stati o srazech.
Ještě
bych
neměl
zapomenout na jednu zajímavou akci
týkající se skútrů Čezeta, a tou je
dobyti
Grossglockneru.
Tohoto

úspěchu dosáhli nějací neznámí
čezetáři z Brandýsa, o kterých však
nemohu více napsat, protože veškeré
naše srazy bojkotují a s klubem
nekomunikují. Takže jen přikládám
fotku
z jednoho
nejmenovaného
deníku.

SRAZY
Vzhledem
k tomu,
že
všechny srazy a akce, které jsou zde
uvedeny, najdete na příslušných
webových stránkách, dovolte mi, abych

tady zvolil trochu lehčí formu pohledu
na věc a přidal (k již tak dost vtipnému
komentáři)
ještě
některé
svoje
postřehy.
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Tradiční sraz u Výstaviště 1.5.
Tento
sraz
je
jistým
zahájením
skútrařské
sezony
Skútrklubu Čezeta a je také termínově
shodný s velkým a tradičním srazem
Velorexů v Boskovicích, který bývá
cílem skútrvyjížďky. Už jsem několikrát
psal, že podle mého názoru mají
velorexáři se skútristama mnoho
společného, protože jsou taky takovou
separátní skupinou, která k ničemu
jinému nepatří. Jsou to prostě
velorexáři jako jsme my skútristi

a stejně tak jako je Velorex raritou na
srazu autoveteránů, tak je skútr rarita
na srazu motoveteránů. Musím však
přiznat, že velorexáři jsou mnohem
lépe organizovaní, drží lépe společnou
„basu“ a určitě mají i trochu lepší
management svých klubů.
Letos
ještě
k tomuto
tradičnímu setkání přibyla svatba
kolegy skútristy, a tak teď už jen zbývá
podívat se na pár fotek.
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1. sraz PAvů a ostatních přívěsných vozíků 21.5.
Čím začít. Po dvou (dá se
snad říci) povedených skútrsrazech
v minulém roce jsem se rozhodl
uspořádat sraz přívěsných vozíků za
motocykly. I mezi skútristy je několik
majitelů Pavů a Motexů, a tak jsem se
domníval, že tato akce bude mít ze
strany skútristů-pávistů maximální
podporu. Spletl jsem se. Někteří přijeli
a od těch ostatních jsem si jen
vysloužil kritiku, že sraz je ve špatný
termín, protože jsem ho udělal jen
s týdenním
odstupem
od
srazu
Skútrklubu. To jsme si už myslím
vysvětlili a doufám, že všichni
pochopili, že tento můj termín byl
naplánován již v září loňského roku, a
že ten, kdo uspořádal sraz s týdenním
odstupem, byl zase náš známý
prezident klubu Standa Borovec, který

za celou dobu neuměl napsat mail ani
zavolat, abychom se mohli nějak
dohodnout, a ani později, když jsem
všem
těm
nespokojeným
(těm
nespokojeným asi s tím, že dělám
něco navíc ve svém volném čase a za
svoje peníze) psal vysvětlující dopis,
tak ani tehdy Standa nepovažoval za
slušné se k tomu jakkoliv vyjádřit a
vysvětlit, proč není ochoten dodržovat
naše
dohody,
Standa
prostě................................MLČÍ.
Takže jsem pochopil, že
Standa je právě ten zástupce Moravy,
kvůli kterým vznikají ty někoho
urážející a někomu směšné vtipy na
moravsko-české a brněnsko-pražské
téma, jako je např. následující mapka,
kterou jsem nedávno dostal.

Smutné na tom všem je
hlavně to, že oba chceme asi stejnou
věc, ale každý to děláme trochu jinak.

Oba chceme dělat něco pro motorkáře
popř. skútristy, ale já to nedělám tím
způsobem, že bych házel někomu
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klacky pod nohy. I když je to asi chyba,
protože jemu nikdo nic nevyčítá.
Hlavním cílem srazu, tedy
oficiálně poprvé svolaného srazu

přívěsných vozíků v našich zemích,
bylo vytvoření

S V Ě T O V É H O R E K O R D U.
v počtu vozíků shromážděných na
jednom místě, což se podařilo
a světový rekord má hodnotu 48
vozíků, na druhou stranu však nepřijeli
někteří, kteří už několik měsíců
předem slibovali svoji účast, a pak se
ani neukázali ani neozvali. Toto pak
ostře kontrastuje s jedním pánem,
který se ohlásil, že přijede, ale protože
nestihl zprovoznit motocykl, tak přivezl
aspoň PAva Trabantem. Bohužel
nemohl být započítán do rekordu,
protože podle dohody se zástupcem
agentury Dobrý den jsme počítali
pouze vozíky, které dorazily po vlastní
ose a za tažným vozidlem. Anebo
jediný zahraniční účastník z Německa,
který také nestihl zprovoznit svoji
Hondu s Pavem, a tak přivezl aspoň
model PAva, který sám vyrobil. Zdálo
se mu, že sraz Pavů je dobrý nápad a
přijel z Ingollstadtu.

Myslím, že tyto dva příběhy docela
kontrastují s chováním kamarádů ze
Skútrklubu, kteří se vymlouvají, jak je
to daleko z Moravy anebo se raději
neozvou. Jinak asi nemá význam se
tady příliš o průběhu srazu zmiňovat,
protože na těchto webových stránkách,
kde čtete Občasník, je o srazu
samostatný článek i s fotkami. Ale
nebylo by asi správné neukázat
v Čezetářském Občasníku, jak sluší
PAvy skútrům, jejichž datum výroby
dělí 40 let.

No a ještě na závěr dvě
malé raritky, jednak nejstarší motocykl
s nejstarším vozíkem (oba samozřejmě

světoznámé značky ČZ) a nejmladší
účastník srazu.
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Sraz Skútrklubu na Pastvinách 27.-29.5.
Tak toto byl oficiální sraz
neexistujícího Skútrklubu, protože jak
jsem už psal, tak první Skútrklub byl
zaregistrován vloni v prosinci, takže
tento Skútrklub vlastně je neexistující,
nemohl být založen v minulém století,
protože by musel být nultý. No a jak
víte něco vynásobeno nulou je zase
nula čili NIC. Ale přesto měl tento sraz

bohatou účast, přijeli opět veteránisti
ze Slovenska, a to jak na skútrech tak i
na bezvadně zrenovovaných pérácích.
Taky Libor Volek představil poprvé na
skútrsrazu svoji špičkově udělanou
rikšu, se kterou ovšem celý den jezdil
bez dveří, aby to v tom „skleníku“
vydržel.

Chválu tohoto srazu najdete
určitě na stránkách skútrklubu, tady u
mě se dočkáte hlavně kritiky týkající se
opět hlavně katastrofálního pohoštění.
Takové
pohoštění,
které
nám
pravidelně každý rok Standa zajišťuje,
to je za trest. Hospoda večer zavírá
v deset, pivo si musíme vozit
v plastových lahvích z jiné hospody,
k snídani jsou míchaná vajíčka na
rendlíku, který má asi tak velikost
odpovídající čtyřčlenné rodině. No a
tak než se dostane na všech 60 lidí na
srazu, tak se vajíčka po troškách
míchají hodinu. Mělo to ovšem svá
pozitiva. Ta děvčata, která vajíčka

míchala zřejmě poprvé v životě, se to
už za tu hodinu naučila, takže snídaně
v devět hodin byla už podstatně lepší
než ta v osm.
Dalším špičkovým aktem bylo
tankování paliva. Večer jsem se
dozvěděl, že vyjížďka bude kolem
čerpací stanice vzdálené asi 4 km. To
samozřejmě
nebyla
pravda.
V Králíkách jsem se při návštěvě
muzea
dožadoval
u
presidenta
informací ohledně čerpání paliva a on
mě poslal …na náměstí. Tam byla
místo benzinky veliká vybagrovaná
díra a po benzinu ani památky. Dobří
místní občané nás poslali do 16 km
10

vzdálených Hanušovic, takže než jsme
natankovali, přišli jsme o možnost
prohlídky části expozice vojenského
muzea,
kterou
jsme
měli
předplacenou.
No a vyvrcholením celé akce bylo
čtyřhodinové čekání na vrchu Suchý
na ty nešťastníky, kteří se rozhodli
vyrazit ve třicetistupňovém vedru na
tvrz Bouda. Naší činnost při tomto
nekonečném čekání nejlépe pochopíte
pohledem na kamaráda Libora.
Myslím, že není další komentář třeba.
To už bych nechtěl znovu zažít.
Jinak jsem si z toho vzal několik
poučení. Na těchto srazech si kromě
ubytování nic nepředplácet. Jídlo je
nejlepší si přivézt s sebou (někteří už
to tak dělají, asi jsou prozíravější než
já) a vstup do muzea si mohu zaplatit

na místě, když na to budu mít čas
a nebudu muset po okolí shánět
benzín.

3. sraz skútrů ve Zruči nad Sázavou 17.-19.6.
Podle počtu účastníků se pozná
oblíbenost
a
úspěšnost
akce.
Vzhledem k tomu, že počet účastníků
Posázavských srazů neustále klesá,
tak to je neklamné znamení toho, že je
něco špatně. Ale co? Ubytování - při
porovnání
s ostatními
akcemi
Skútrklubu
je
bezkonkurenční,
možnost pohoštění v kempu - podle
mě také bezkonkurenční, okolní
příroda a možnosti vyjížděk asi ne
bezkonkurenční, ale rozhodně krásné,
tak zbývá jediná možnost, kde to
skřípe - problém se jmenuje špatná
organizace, špatně zvolená strategie,
chybný marketingový průzkum ….čili
jednoznačně vina hlavního pořadatele.
Ano, pochopil jsem, že jsem se netrefil
svými akcemi skútristům „do noty“,
a tak končím se srazy skútrů, už
nebudu nikoho prosit.
V září bude 4. sraz ale už ne jen
skútrů, ale všech motorkářů, kteří se
chtějí projet v Posázaví. Normálně
jsme se scházeli na celý víkend, večer
poseděli, popili, popovídali si, ale tento
sraz ukázal naprostý nezájem skútristů
o tyto akce. Celý víkend jsem byl na

srazu jen já sám (pokud se nepletu).
A ostatní? Buď od pátečního pozdního
večera do soboty nebo jen v sobotu,
popř. od sobotního večera do neděle
ráno. V sobotu večer jsme tam zůstali
čtyři, a to už opravdu nemá s názvem
„skútrsraz“ nic společného. Na mariáš
mohu zajít do hospody u nás
a nemusím kvůli tomu organizovat sraz
ve Zruči.
Ale abych se vrátil k průběhu
srazu. Sraz byl zase tradičně od pátku
do neděle, ale jak jsem už psal, účast
byla prabídná. Večer jsme poseděli,
dali jsme si svíčkovou a nějaké to
pivánko a za zvuků hudby místních
„šmidliboys“ jsme prohovořili vše
důležité. Protáhlo se nám to až do
časných hodin druhého dne. V té době
to ještě vypadalo s účastí tak trochu
slibně, ale později se ukázalo, že
radost byla předčasná. Ani vám
z tohoto posezení nemohu poskytnout
žádnou
obrazovou
dokumentaci,
protože jediný, kdo tam fotil, byl kolega
Zbyněk z Přerova, ale ten si nechal
svoje fotky jen pro sebe a nepodělil se
o ně s ostatními.
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Ráno jsme vyjeli na vyjížďku
s malým zpožděním, protože vzhledem
k počtu
startujících
jsme
nepředpokládali nějaké velké problémy
při vyjížďce a také možnost vyšší
průměrné rychlosti. Vyjelo 9 (slovy
devět) skútrů a 3 motorky, které nám

určitě nedělaly ostudu. No posuďte
sami - půllitr, kalif a dvouválcová číza
250. A tak i při pohledu na tyto stroje
mě napadla myšlenka, že lepší bude
dělat sraz pro ty, kterým se v Posázaví
líbí, než a bych prosil skútristy.

Za
Divišovem
byla
malá
přestávka
spojená
s tankováním
benzinu, kávy a obložených housek.
Dokonce i někteří mladší účastníci

srazu se tam stihli chytat za hlavu,
když slyšeli odborný výklad zkušeného
skútristy a pochopili, jak moc se ještě
musí učit.

Cílem vyjížďky pak byly závody
padesátek v Chabeřicích u Zruče.
Přestože tam bylo zajištěno pohoštění,
účastníci se brzy rozprchli a tím
prakticky ukončili možnost nějaké další

společné jízdy. Po individuálním
návratu do kempu a po hodinovém
posezení u oběda se většina účastníků
rozjela do svých domovů (nebo někam
jinam). Škoda. Domníval jsem se, že
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závody padesátek budou zajímavější,
ale pravda je ta, že v prostoru startu a
cíle toho nebylo moc vidět, a jako
neznalí místních poměrů jsme ani

nevěděli, kam bychom se měli jít
podívat, kde probíhaly urputné boje
závodníků. Takže se aspoň podívejte
na pár fotek ze startu soutěže.

Jezdím i na jiné srazy, vím,
že tam třeba večer účinkují kapely
nebo se koná ohňostroj,………….ale
také se platí (někdy i velmi tučné)
vstupné. Při tomto počtu účastníků to
jednak není ekonomicky možné,
jednak jsem byl vždycky pyšný na to,

že nemusím od nikoho vybírat žádné
peníze a jednak i v sobotu byla
v restauraci v kempu živá kapela.
Názory na ni se mohou samozřejmě
různit, ale to, co slýchám na jiných
srazech, je sice jiný žánr, ale asi tak na
stejné kvalitativní úrovni.
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Slavkov 25.6.
Setkání veteránů ve Slavkově má
již dlouholetou tradici. Účastnili se ho
i někteří členové Skútrklubu. Nic
bližšího jsem k tomu nedostal, tak
aspoň pár fotek. Nevím, kde se vzala
ta parta skútristů se současnými
skútry, ale jak je vidět, tak našemu
skútrklubu
nedělá
problém
se

vimplementovat mezi takovouto partu,
a tak se pak nemůžeme divit, že náš
prezident nijak nezareagoval na vznik
prvního skútrklubu. Možná nás čeká
překvapení a na příštím skútrsrazu
budeme muset jezdit s Čezetama po
zadním kole.

Pohřeb Jawy 350 v Týnci n.S. 25.6.
Tato akce sice nemá na první
pohled nic společného se skútry
Čezeta, ale nebylo by asi správné
zakuklit se jen do značky ČZ a uzavřít
se ostatnímu motorkářskému světu,
když už ten „svět“ je u nás v naší zemi
zrovna tak malý, přestože jsme kdysi
dávno po válce byli motocyklovou
velmocí. Ve vztahu ke značce Jawa
můžeme být sice hrdi na to, že Jawa
nikdy nedotáhla vývoj skútra až
k seriové výrobě jako firma ČZ, ale na
druhou stranu můžeme jen závidět, že
Jawa stále ještě žije, zatímco

motocyklová značka ČZ zmizela
v „tunelu“ firmy Cagiva.
Jak určitě všichni víte,
pohřeb se týkal dvoudobé „třipadiny“,
která vzhledem k nové legislativě
v oblasti
exhalací
dostala
nekompromisní STOP. Ale kdo z nás ji
neměl nebo aspoň na ni neseděl?
Proto si myslím, že s tím pohřeb to byl
docela dobrý nápad a že historie
„třiapůle“, která začala pérákem a přes
kejvačky, kalify a bizony se protáhla až
k šestsetčtyřicítce, si podobný akt
jednoznačně
zasloužila.
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Prodej legendární Jawy 350 v červnu končí.
Letos v červnu po téměř 57 letech zmizí z domácího trhu
legendární dvouválcová Jawa 350, která byla desítky let nosným
modelem nabídky stejnojmenného výrobce motocyklů. Zastaralý dvoutakt
nevyhovuje ekologickým normám a v západní Evropě jeho prodej skončil
již v pololetí loňského roku, řekl ČTK obchodní ředitel společnosti
Jawa Moto Petr Jalovecký.
6.4. 2005 08:27
PRAHA - Za více než půlstoletí Jawa vyrobila přes tři
milióny dvoudobých třistapadesátek. Produkce se ale ani po ukončení
tuzemského prodeje nezastaví a společnost chce motocykly dále
vyvážet na tradiční mimoevropské trhy i do několika zemí v Evropě,
které dosud prodej umožňují. Zájem o nenáročné dvoutakty je stále v
Jižní Americe, na Kubě či v severní Africe. Motor se poprvé objevil
u legendárního "péráka", který v roce 1948 doplnil slabší
dvěstěpadesátku. Následovala slavná kývačka", dále Californian pro
americký trh, netradiční Bizon a pak modely řady 6xx, která
pokračuje dodnes. Výkon motoru se od prvního modelu do současnosti
zvýšil z 13 na téměř 23 koní.

ZAJÍMAVOSTI
Od minulého čísla se mi tady
v redakci nashromáždilo pár drobností,
které musím vmáčknout do nějaké
kapitoly, a tak jsem ji nazval tímto
naprosto netradičním názvem.
Bod první - rikša. Byl jsem
pozván na prohlídku jedné rikši Čezeta
typ 505 s budkou, která je určena na
prodej spolu s další rikšou na náhradní
díly a ještě jedním torzem skútra. Toto
vše dohromady si cení majitel na
40 000 Kč. Rikša je údajně někde na
internetu v inzerátech, ale v případě
vašeho zájmu bych vám určitě mohl
sehnat na majitele telefonické spojení.
Proč se však o tom tak široce
rozepisuji. Myslím si totiž, že tato rikša

je
taky
nositelem
neoficiálního
světového rekordu. Majitel totiž
místopřísežně tvrdil, že zhruba před
třemi roky byl při odvozu 2 metráků
cementu pokutován za rychlou jízdu.
To by se snad nechalo pochopit na
třicítce, ale vážení, on zaplatil pokutu
1 000 Kč za úředně naměřenou
rychlost (samozřejmě s kopce) 113
km/hod.!!!!!
Vysokou
pokutu
způsobila prý i skutečnost, že řidič
nebyl schopen vozidlo včas ubrzdit
před zastavujícím policistou, objel ho
(samozřejmě i s použitím blikače) a
zastavil až daleko za ním.
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Tak těm brzdným výkonům rikši
bych staprocentně věřil, ale ta rychlost
je opravdu úctyhodná, bylo to zřejmě
na neutrál, protože jinak bych ty otáčky
motoru rozhodně nezáviděl.
Ještě nakonec jednu poznámku.
Všimněte si kabiny řidiče, která je
odlišná od té, co jste viděli
v předcházející kapitole ze srazu na
Pastvinách. Liší se při bočním pohledu

tvarem bočního okénka a dveří, ale
hlavně také materiálem střechy. Na
této kabině je střecha z ocelového
plechu, na ostatních kabinách je
laminátová. Nevím, kdo byl výrobcem
této kabiny, tu „druhou“ vyrábělo
výrobní družstvo v Hořovicích. Tato
kabina je možná jen starší provedení,
nevím.

Bod druhý - chromování. Ten
z vás, kdo se aspoň vzdáleně pokoušel
o jakoukoliv renovaci, určitě narazil na
problém chromování. Teď je tady nová
možnost, kterou vám nabízí neúnavný
motorkář, jawista, výrobce a zároveň
prodejce všech možných motodoplňků,
kterého většina z vás zná z burz

a motosrazů Jawamaniak Libor Filák.
Vzhledem k tomu, že každý z vás, kdo
mám o chromování zájem, bude chtít
vědět víc o možnostech, kvalitě i ceně,
takže vás odkáži na jeho webové
stránky:
www.jawamaniak.cz.

Bod třetí - to ostatní. Co říkáte
třeba zajímavé čtyřkolce? A co teprve
až vám prozradím technická data dvoulitrový turbomotor, 170 kW,
5 rychlostní převodovka, pohon 4x4,
tlumiče Bilstein, hmotnost 550 kg. No
a značka?
SUBARU WRX 2,0l.
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Pak bych tu měl ještě jednu
čtyřkolku (pardon, abych nikoho
neurazil) tedy vlastně automobil, dnes
již neexistující značky Trabant 601.

V takovéto podobě nám však výrobce
nikdy „trabítko“ nenabídl. Ale posuďte
sami, kolik času a peněz musel majitel
tomuto autíčku věnovat.

Teď se podívejte na dva zajímavé
motocykly. V obou případech je rám
tvořen
tak
trochu
netradičním

způsobem, a to osobami ženského
pohlaví. Je jen na každém, pro který
z obou motocyklů by se rozhodl.

A na úplný konec této
kapitoly jeden chyták z testu na
řidičský průkaz a návod, jak si pomoci
na cestě, když vám vypoví službu
motor vašeho motocyklu nebo skútru.
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4.posázavský sraz
Jak
jsem
už
psal
v předcházejících kapitolách, situace
kolem posázavských skútrsrazů je
složitá, nikoliv však beznadějná. Ještě
je tu jedna možnost. Nezaměřovat se
na jednu cílovou skupinu skútristů, ale

pozvat na sraz ty, kterým se tento styl
srazů líbí (jestli takoví existují). Na jaře
proběhl sraz Pavů, kde byla účast
podstatně větší, než bývá u srazu
skútrů. A tak po 3 pokusech

končí éra skútrsrazů a začíná nová éra srazů, kde

skútristy, kteří na mě nezanevřeli,
PAvisty, kterým se líbil jarní sraz, sajdkáristy, se kterými se
setkávám na srazech sajdkárů a samozřejmě všechny ostatní motorkáře,
samozřejmě

velice rád

uvítám

kteří mají chuť přijet.
Minulého srazu se zúčastnil jeden skútrista z Kutné Hory, který nabídl, že
nás na 4. srazu provede Kutnou Horou, a to i v místech, kam normálně turisté
nechodí. Takže jsem jeho nabídku velice rád přijal a tímto vás zvu
na projížďku s cílem prohlídky Kutné Hory.
Termín srazu se nezměnil, a tak stále platí, že sraz se koná:

9.-11.9.2005 ve Zruči nad Sázavou
Jinak samozřejmě platí vše, co platilo vždycky. Ubytování v chatkách popř.
ve vlastních stanech, pohoštění od osmi ráno až do „nevidím“, obsluha příjemná,
parkování strojů u chatek, jenom počasí není ještě stoprocentně dojednáno.
Vzhledem k tomu, že ubytování v chatkách má omezenou kapacitu, objednávejte si
ubytování na přiložené pozvánce na moji mailovou adresu mm-mb@seznam.cz
nebo na telefonu 737 615 636, a to nejpozději do

31.8.2005.

18

ZÁVĚR
Když jsem znovu pročítal kapitoly
o srazech, tak jsem trochu obrousil
hroty svých vyjádření na téma
3. posázavského srazu. Nemohu se
zlobit na někoho, kdo nepřijede na
sraz. Buď nemohl nebo se mu
nechtělo. Na druhou stranu ale
pochopte organizátora, který tomu
v dobré víře věnuje svůj čas, a pak
zjistí, že to bylo zbytečné, protože
zájem je mizivý.
V září bude další sraz, který je
samozřejmě zase týden po nějakém
srazu a týden před jiným srazem
a určitě i ve stejném termínu jako
spousta jiných srazů. S tím se nedá nic
dělat. A tak vám přeji krásné léto,
hodně šťastných kilometrů, a pokud
budete mít cestu ve správný den na
správné místo, setkáme se ve Zruči na
srazu.
A kdybyste náhodou chtěli příliš
kroutit plynovou rukojetí, uvědomte si,

že spousta věcí na světě je pro
motorku a motorkáře nepřekonatelnou
překážkou a že motorka neprojede ani
autem.

Nechci
však
končit
tímto
smutným snímkem, a proto si snad na
úplný závěr rádi přečtete něco
o porovnání aut a počítačů.

Problémy lidí s osobními počítači jsou shrnuté v legendě,
podle které Bill Gates vyhlásil, že kdyby se automobilový průmysl
vyvíjel stejně rychle jako počítačový, "měli bychom dnes auta za 25
dolarů, která by ujela 2500 kilometrů na 5 litrů benzínu".
Na to prý reagoval šéf automobilky General Motors seznamem
dalších vlastností, která by auta měla, kdyby se podobala počítačům:
1. Auto by z neznámých příčin 2x denně havarovalo.
2. Po každém přemalování čar na cestě by jste si museli
koupit nové auto.
3. Čas od času by určitý manévr (například prudké otočení
volantem doleva) způsobilo zastavení auta, a kdybyste chtěli
pokračovat v jízdě, museli byste vystoupit a znovu nastoupit.
4. Airbagy by se vás před nafouknutím zeptaly: "Opravdu
chcete airbagy nafouknout?"
5. Každé auto by směl používat jenom jeden řidič a půjčení
auta (i příbuznému) by se považovalo za porušení licenční dohody.
6. Kontrolky indikující nedostatek oleje, teplotu vody a
stav paliva by nahradila jediná kontrolka "Kritické chyby auta".
7. Firma Apple by vyráběla auta poháněná solární energií,
spolehlivější, 5x rychlejší a s jednodušším ovládáním než auta od
Microsoftu, ale jezdila by jenom na pěti procentech cest.
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