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UUžž  NNEE  sskkúúttrrssrraazz,,  aallee……  
Nevíte, co je za tím??? Čtěte Občasník! 

ZZZNNNOOOVVVUUU   VVV   EEEGGGGGGEEENNNBBBUUURRRGGGUUU    
 

Výlet na Karlštejn   

ČČttěěttee  TTOOTTOO  ččíísslloo  OObbččaassnnííkkuu  !!!!!!!!!!!!  
 

ÚVOD. 
Léto je pryč, už i to babí, a tak 

nám nezbude než už zase jen 
vzpomínat na uplynulou sezonu. 
Podíváme se, co dělali skútristi a taky 
jestli je něco nového. Některé 
motorkářské časopisy se pokouší 
ohromit čtenáře bombastickými články 
z motosalonů, ale trochu zapomínají 
na obyčejný všední život obce 
motorkářské, která se nám, jak je vidět 
z prodejních statistik nových i ojetých 
motocyklů, utěšeně rozrůstá. Jenomže 
náš Občasník se nezajímá jen o firmy, 
které jsou ochotny a schopny svými 
reklamami „dotovat“ časopis, ale na 
jeho stránkách se můžete setkat se 
vším zajímavým. A tak tentokrát na 
úvod ukázka zajímavé konstrukce 

motocyklu se sajdkárou, která by měla 
trochu navodit atmosféru tohoto čísla, 
které se, jak se později přesvědčíte, 
věnuje sajdkárům trochu více než 
jindy.  

  

  

Číslo 17 
podzim 2005 

wwwwww..sskkuuttrr..rrkkss..cczz    

http://www.skutr.rks.cz/
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CO JSME DĚLALI v létě 

Minulé jaroletní číslo popisovalo 
jarní srazy retroskútrů a taky PAvů, 
a tak nyní je právě ta nejlepší 

příležitost podívat se na srazy druhé 
poloviny letošní motorkářské sezony.   

SSRRAAZZYY  
 

Tak ani nevím, jestli mám začít 
vesele nebo smutně. Měl to být už 
4. posázavský sraz skútrů, ale 
předem jsem v názvu zrušil slovo 
„skútrů“, protože už podle předběžných 

přihlášek bylo zřejmé, že se moc 
skútrů nesejde. A tak v poměrně krátké 
historii Posázavských srazů došlo ke 
změně, a ve dnech 9.-11.září se ve 
Zruči nad Sázavou uskutečnil:     

 

4. posázavský motosraz 
 

Sešlo se nás skoro jako do 
„mariáše“,… ale mohli bychom i střídat. 
Když už bylo jasné, že účast skútrů 
bude velice slabá, pozval jsem 
i kamarády se sajdama, a tak jsme 
kvantitu nahradili celkovou hmotností 
motocyklů, protože Dněpr, dva Uraly a 
dvě Hondy se sajdama něco váží. Při 

startu vyjížďky tak byl k dispozici jen 
jeden jediný skútr (ale aspoň 
s PAvem), motorky se sajdama, jak 
jsem již psal, a nakonec i pár sólo 
motocyklů domácí tzn. české výroby.   

Vyjížďka byla svěřena do rukou 
a kol odborníka na slovo vzatého, a to 
Lojzy Vohnického, který bydlí v Kutné 
Hoře, a tak naše první cesta vedla 
právě tam, protože v tomto městě je 
asi opravdu na co koukat. 

Prvním cílem byl samozřejmě 
chrám sv. Barbory, který jsme si 
všichni pořádně prohlédli. Někteří tam 
i přes zákaz fotili, a to asi právě proto, 
že se to nesmí. Ale to je asi normální, 
protože to zakázané ovoce chutná 
vždycky nejlíp.     
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Dalším naším cílem byla známá 
Kostnice, kde byla (což je s podivem) 
hlavně spousta kostí, a pak taky 
v sousedství restaurace s příjemným 
venkovním posezením a dobrým jídlem 
(maso bylo většinou už bez kostí….). 

Tam se k nám přidali další dva 
skútristi, kteří dorazili z Prahy, ale 
vzhledem k tomu, že se zcela 
neočekávaně vyskytly nějaké 
technické problémy na jinak 
spolehlivých strojích značky Čezeta, 
tak přijeli se zpožděním.  

Po dobrém obědě, 
(nealkoholickém) pivu a kávičce 

pokračovala vyjížďka na rozhlednu na 
kopci Vysoká. 25-ti metrovou výšku 
rozhledny jsme zdolali, i když jedna 
účastnice měla s tímto určité 
„žaludeční“ problémy, ale nakonec 
všechno ustála, nespadla a zase 
šťastně sestoupila dolů. 

Vedle rozhledny je ještě 
polorozbořený starý klášter, který 
možná v dobách své slávy mohl být 
z hlediska architektury docela 
zajímavý.  

Po návratu jsme poseděli v místní 
restauraci, ale někteří museli již 
v sobotu odjet, jiní nevydrželi „žár 
sobotní noci“ a odešli brzy spát, a tak 
hájit čest motorkářů zůstalo jen na mě 
a Liborovi, ale myslím, že jsme se 
svého úkolu zhostili dobře a vydrželi až 
do zavíračky, přestože to nebylo 
zrovna brzy. Ranní vstávání už bylo 
trochu horší, ale to se tak někdy při 
motosrazech stává. 

Nepřijelo mnoho stálých 
účastníků, ale na druhou stranu je 
nutno přiznat, že většina to nahlásila 
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předem i s udáním důvodu, takže jsou 
omluveni bez toho, aby byli při příštím 
setkání jakkoliv pokutováni, plísněni 
nebo jinak perzekuováni. Myslím, že 
každý, kdo nepřijel, mohl jen litovat, 
protože počasí bylo dobře objednané, 
vyjížďka na jedničku s hvězdičkou, 
jídlo a ubytování stejně dobré, jako 
vždycky. Docela jsme se všichni shodli 
na tom, že podobné (mini)srazy mají 
taky něco do sebe. Všude se vejdeme, 
nikde nepřekážíme, na vyjížďce jsme 
skoro všichni na dohled a v hospodě si 
můžeme sednout všichni k jednomu 
velkému stolu a pořádně si pokecat. 

Na závěr vám chci ještě ukázat, 
co všechno bylo vidět na srazu. 
Nablýskaný Ural a zcela sjetá zadní 
pneumatika. Při této příležitosti mě 
napadlo, jestli by se před zahájením 
motosrazu neměla dělat technická 
přejímka strojů. Jízda v koloně je 
náročná a stroj v podobném 
technickém stavu by mohl být ostatním 
účastníkům nebezpečný. Doufám, že 

si majitel svoji nezodpovědnost 
uvědomí a do příštího srazu uvede 
svůj stroj do řádného stavu   
………..Karle.  

Pro příští sraz je už zase 
nachystána vyjížďka, ale o tom se 
dočtete až v závěru Občasníku. 

 

 
Eggenburg 24.9.2005 

 

Členové Skútrklubu navštívili 
znovu Eggengurg, kde jsme byli před 
několika lety s Hanušem Čermákem na 
otevření muzea Rollipop. Dejme však 
slovo přímému účastníkovi. 

Tak jsme se přece jen rozjeli do 
Eggenburgu 24.9. Z Brna vyjelo 
7 skútrů, jeden Tatran a jedna 
JAWA 350 a v Hustopečích se 

připojil ještě jeden skútr. Den byl 
krásný, celkem i teplo a před 
desátou jsme dorazili k bráně 
muzea. Pan Ehn stál u prezence 
v bráně a myslím, že byl velmi 
příjemně překvapen a hned nás 
dirigoval k vjezdu do dvora muzea. 
I na ostatních přítomných 
návštěvnících z okolí byla  
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 vidět zvědavost. Úhledně jsme 
zaparkovali stroje a u prezence jsme 
obdrželi samolepku, na kterou jsme 
obdrželi po celý den, co hrdlo ráčilo: od 
jednohubek, piva, buřtů až po 
grilované maso. Nutno podotknout, že 
když jsme asi v 16 hodin odjížděli, bylo 
stále ještě z nápojů a jídla co vybírat 
včetně dortů.  

 Toto setkání bylo zaměřeno ke 
24. výročí trvání muzea Eggenburg 
a hlavním bodem bylo setkání skútrů. 
Z rakouské strany tam bylo asi 6 členů 
z vídeňského Vespa klubu. Jeden 
z tohoto klubu předvedl i Vespu 
současné výroby, velmi hezký stroj.  

Dalšími účastníky byl veteran 
klub z Hollabrunnu, rovněž tak 5 strojů 
a ostatních asi 12 strojů byli 
z Eggenburgu a okolí se svými 
tradičními rakouskými skútrovými 
veterány, jejichž značku si stále 
nejsem schopen zapamatovat. Cenu 
elegance bych já přisoudil přítomnému, 
krásně renovovanému Horexu 500 se 

sajdou ve stříbrné barvě.  
Vstup do muzea byl po celý den 

zdarma. Zahajovací ceremoniál začal 
v 10.30 hod. Po úvodním slovu pana Ehna 
se vystřídalo asi 6 řečníků včetně starosty 
Eggenburgu. Všechny tyto projevy trvaly 
tradičně tak 50 minut. Jako správní 
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"Čechoslováci", ovládající tyto dva 
světové jazyky, jsme pochopitelně 
kromě Boba ničemu nerozuměli, ale 
jako slušně vychovaní občané jsme 
vždy s ostatními Rakušáky po skončení 
každého projevu dlouze zatleskali. Jako 
poslední projev ceremoniálu bylo 
oficielní předání dárků panu Ehnovi 
a jeho ženě, které předal prezident 

s Bobem, který zvládl perfektně i roli 
tlumočníka, za což mu všichni přítomní 
bouřlivě zatleskali. Ve slově pana Ehna 
zaznělo, že máme společné zájmy v 
oblasti skútrů, a když máme k sobě 
poměrně malou kilometrovou 
vzdálenost, měli bychom tato setkání 
prohlubovat.  

Z malého podia potom po celý den 
s přestávkami účinkoval sólový kytarista 
přes elektrický snímač. Byl vynikající, 
ale měl jsem pocit, že se to nějak do 
tohoto prostředí nehodí. Vhodnější by 
byl skutečný poslechový koncert. Ale 
tento druh náplně programu zřejmě 
Rakušákům vyhovuje. Znovu jsme 

si prošli celé muzeum a zjistili jsme, že 
klubová kachle autora Marcela se 
nachází na čestném místě ve vitríně 
muzea a prezentuje náš Skútr klub 
Čezeta všem návštěvníkům muzea. 
Ve 13.30 hod. odstartovali všechny 
přítomné skútry na vyjížďku zhruba 
30 km po okolí 
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Eggenburgu se zastávkou u poutního 
místa s křížovou cestou, kde se údajně 
zjevila Panna Maria a kde se nachází 
pramen vody, který prý léčí oční 
nemoci.  

Během vyjížďky jsem pozoroval, 
že Rakušáci mají ke koloně veteránů 
větší úctu než naši řidiči. Téměř všichni 

v protisměru buď zastavili nebo 
zajížděli k samému kraji vozovky. 
Během vyjížďky jsem obdržel silnou 
výtku od několika kolegů z našeho 
klubu kteří jeli za mnou, že strašně 
smrdím, tedy moje výfukové zplodiny. 
Nevím, proč se tak divili: přece 8 let 
starý benzin a navíc kombinace 
naturalu, speciálu a bůh ví, 

čeho ještě, co bylo vytaženo 
z vyřazených vozidel, nemůže přece 
vonět! Asi měli pravdu, protože jsem si 
místy myslel, že Rakušáci právě 
naváželi na pole hnůj. Ale to bylo jen 
tehdy, když nám šel větřík do zad. 
Navíc jedna z rakouských řidiček, která 
jela chvíli v koloně za mnou, mě náhle 
předjela a po zastávce u Křížové cesty 
se snažila vyjet přede mnou. Po 
návratu z vyjížďky na dvůr muzea jsme 
doplnili kalorie do žaludku a po kávě,  
rozloučení a poděkování panu Ehnovi 
jsme se rozjeli domů. Zajímavé, že při 
návratu do naší republiky nám nejen 
rakouští ale i naši celníci jen pokynuli, 
abychom ihned bez zastávky 
pokračovali v cestě bez kontroly pasů. 
Tak jsem si vzpomněl na rok 1974 na 
návrat autem z Rakouska, kdy nás 
rakouský celník odbavil téměř stejně 
a o 500 metrů dál mě vítal voják se 
samopalem, železobetonová závora na 
hydrauliku a nabubřelý a nechutný 
celník a policajt na naší straně. 
Tentokrát jsem měl velmi hezký pocit. 
Cestou domů shodou nešťastných 
náhod se vrátilo do republiky o jednoho 
skútra méně ale všichni ve zdraví, 
v pořádku a se setkáním v Eggenburgu 
spokojeni. 

 



 8 

Karlštejn 8.10.2005 
 

Tak jsem s lítostí zjistil, že jsem si 
ještě v tomto čísle ani do nikoho, ani 
do ničeho „nezaryl“, a tak to budu 
muset napravit. Jak jinak vysvětlit, že 
brněnští skútristi jeli na oslavy do 
Rakouska do Eggenburgu a čeští 
skútristi „jen“ na Karlštejn. 
Samozřejmě, že vysvětlení je 
jednoduché. Nehledejme v tom žádné 
národnostní otázky a vztah k našim 
dějinám, je to čistě ekonomická 
záležitost. Nedávno jsem v televizi 
slyšel zajímavou identifikaci Brna. 

Jedná se údajně o hustě osídlenou 
zatáčku na silnici z Prahy do Vídně, 
a tak se nedivme, že Brňáci jeli do 
Rakouska a na Karlštejn. 

 Ale už se vraťme k našemu 
malému výletu na Karlštejn. Sraz byl 
v deset hodin na parkovišti jednoho 
nejmenovaného prodejce aut v Praze 
na Chodově. Byli jsme tam včas kromě 
Mojmíra, který měl nějaký závažný 
důvod svého pozdního příjezdu – 
myslím, že nemohl najít čerpací stanici 
a natankovat…………..  

S malým zpožděním jsme vyjeli 
v počtu pěti skútrů doprovázeni 
novou Jawou 650. Prvním naším 
cílem bylo Václavské náměstí (to je 
pro informaci jedno z největších 
náměstí a nachází se v Praze). Tam 
jsme objeli čestné kolečko a 
zaparkovali na rohu u Vodičkovy 
ulice, abychom umožnili zvědavým a 
zvídavým kolemjdoucím prohlídku 
našich krásných strojů. 

Stala se nám tam taková 
zvláštní příhoda, se kterou jsem se 
ještě při cestování na skútru nesetkal. 
Jakmile se po Praze rozneslo, že na 
Václaváku parkují skútry Čezeta 
a začaly tam proudit davy   zvědavců, 
pokusila se tohoto nevšedního 
srocení využít skupina majitelů vozů 
neznámých značek, kteří chtěli na 
naši slávě parazitovat. Pražané však 
jasně poznali, že nějaké nablýskané  
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pozlátko v podobě červených autíček 
není nic oproti historické hodnotě 
našich krásných skútrů.  

Dále naše cesta již bez problémů 
pokračovala směrem na Karlštejn. 
Říkám-li bez problémů, tak 
samozřejmě myslím bez velkých 
problémů. Nějaké drobnosti nás 

samozřejmě neminuly, např. to, že se 
nám hned v Praze ztratil Mojmír. 
Ovšem díky perfektním službám 
mobilních operátorů se nám podařilo 
navázat spojení a na několikátý pokus 
se opět sejít. Pak už vše probíhalo bez 
komplikací a my jsme dojeli až na 
parkoviště pod hradem.

Tam proběhla bouřlivá diskuse o 
tom, kudy pojedeme dál. Vzhledem 
k tomu, že nejsem příliš velký znalec 
tamních silniček, tak jsem se do 
hovorů moc nezapojoval a jen jsem 
přemýšlel, jestli mám na pneumatikách 
dobrý vzorek, abych projel všemi 
nástrahami, které jsem na základě 
debaty předpokládal. Vyjeli jsme, 

projeli zákazem vjezdu, dále krásnou 
zapomenutou silnicí lesem a někde 
jsme vyjeli. Jenomže jsme prakticky 
Karlštejn vůbec neviděli, takže výlet na 
Karlštejn se změnil na výlet v okolí 
Karlštejna. Když už jsme se nepodívali 
na hrad, tak aspoň dolu do „díry“. A 
jestli nevíte, co to je za díru, tak v téhle 
se natáčel „Limonádový Joe“. 

Když jsme se dosytnosti 
vynadívali na krásy této „díry“, tak 
začaly převažovat názory, že bychom 
se měli někam zajet najíst, protože 
duševní potrava není to jediné, co 
člověk potřebuje k ukojení svých 
potřeb. Jako cíl cesty byla vybrána 
jedna restaurace v Loděnici, jenomže 
cesta k ní nebyla jednoduchá. Vyjeli 

jsme za Kamilem v dobré víře, že zná 
cestu, ale asi čtyřikrát jsme se otáčeli 
na silnici. Kamil nám potom vysvětlil, 
že to bylo kvůli tomu, abychom se to 
naučili.  

Když se nám ale restauraci 
podařilo najít, tak jsme všichni Kamilovi 
odpustili, protože restaurace byla 
jednak moc hezká a i jídlo bylo bez 
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větších či menších připomínek 
poživatelné. Seděli jsme 

v samostatném salonku, a tak se nám 
ani moc nechtělo domů.  

Nechtělo, ale nedalo se nic jiného 
dělat. Vyjeli jsme s přesvědčením, že 
už cesta do Prahy bude jen 
procházkou Rájem. V žaludcích 
a dalších přilehlých útrobách se nám 
po obědě rozprostřel mír a klid, ale 
cesta zase nebyla jednoduchá. Pod 
vedením Kamila jsme zase několikrát 
zabloudili, a tak jsme byli rádi, když 
jsme zastavili u jedné čerpací stanice, 
abychom se ještě rozloučili, a už na 
dohled byl Barrandovský most. To už 
bylo vyhráno, věděli jsme, že Prahu 
najdeme. A tak po rozloučení, krátkém 
a kladném zhodnocení celého výletu 
a slibu, že se bude zase na jaře 
opakovat, jsme vjeli do Prahy 
a postupně začala naše nepočetná 
kolona slábnout, až jsem na Jižní 
spojce zbyl sám a musel se ještě 
poprat s několika desítkami kilometrů 
k domovu i s nezadržitelně 
chladnoucím říjnovým pozdním 
odpolednem. Myslím ale, že příště 
zase všichni pojedeme.  

P.S. Na závěr této kapitoly ještě 
jedna informace o neformálním setkání 
„pražské“ sekce skútrklubu, které se 
uskutečnilo v srpnu v Nečemicích. 
Není moc o čem psát, na frťana jsme 
museli jít asi 5 km pěšky, pak to ale 
Honza zachránil svoji skvělou kuchyní. 
Na někoho přišlo po dobrém jídle spaní 
a právě proto píši tuto poznámku. 
Přece vás nemohu připravit a pohled 
na znaveného Mojmíra, který byl 
hlídán svoji ostražitou šelmou Selmou.   
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ZZaajjíímmaavvoossttii  
 

Jako každým rokem, stejně 
i letos, jsem vám připravil několik 
zajímavostí z celého světa tak, jak je 
viděli naši čtenáři při svých cestách. 
Než se však podíváme za hranice 
našeho státečku, tak se podívejme k 
nám domů.  

Už několikrát jsem vás čtenáře 
upozorňoval na „velorexáře“, na jejich 

srazy, nápady, partu, fandovství apod. 
A zase mile překvapili. Dokonce 
dvakrát. Nejdřív velorexářskou 
svatbou. Skútrsvatbu jsme už taky 
viděli (dokonce i s Druzetou), ale ti 
velorexáři nás zase trumfli. Posuďte 
sami, jak se dá takový hadrák vylepšit 
a vyzdobit pro potřeby svatebčanů. 

Dalším jejich sympatickým 
počinem je nafocení seriálu aktů se 
společným jmenovatelem a tím je zase 
Velorex. Asi by nebylo vhodné tady 
propagovat celý nafocený seriál, tak 
aspoň ukázka. Každopádně by asi bylo 
dobré se nad tímto zamyslet a pokusit 
se vymyslet něco podobného se 
skútrem Čezeta. Docela dobře si umím 
představit, že by to té slečně na 
Čezetě taky slušelo. Kdyby se toho 
někdo z vás chtěl chopit, tak bych se 
hlásil jako umělecký poradce, 

myslím, že bych pro podobnou akci 
zapůjčil i některého ze svých skútrů a 
tím bychom měli jednu polovinu. Tu 
druhou (tzn. fotomodelku) už asi 
nedodám. 
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Už jednou jsem psal o kladech a 
záporech renovace, co se může 
podařit a co se může pokazit. K tomu 
taky trochu patří „tunning“ veteránů. To 
je asi tak něco v tom smyslu, když se 
to s tou renovací přežene. Někdy je to 
ovšem záměr a autor tunningu si dá za 
cíl vylepšit veterána nad rámec 
možností, které byly v době jeho 
vzniku.  

U skútrů můžeme takový lehký 
tunning vidět u skútrů našeho 
tišnovského kolegy Drlíka, který si 
svoje skútry vylepšuje odlišnými 
koncovkami výfuků, po stranách 
„vlnkami“ z nerezu, malým nosičem 
zavazadel mezi koleny apod. Trochu 
více „vytuněná“ dvanáctsettrojka byla 
vidět letos na srazech. Kdo takhle 
vylepší Čezetu??? 

  

Co tu máme dál? Už v úvodu 
jsem se zmínil o tom, že tento 
Občasník bude tak trochu věnován 
taky sajdkárám. Ani v zajímavostech 
vás proto nechci o tento zážitek 
ochudit.  

V reportáži z 1. srazu PAvů jste 
mohli vidět jednoho pejska ve 
specielně upraveném PAvu a já vám 
teď nabízím pejsky v sajdkárech. Taky 
jim to tam moc sluší. 

A co tu máme dál ze 
zahraničí?  Kamion s lidovými vozítky 
nebo doklad toho, že ani v zahraničí se 

všichni řidiči nepřipoutávají 
bezpečnostními pasy.  Nevím, jestli to 
platí jen pro případ vlastních airbagů. 
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Ještě jsme nebyli u našich 
východních přátel na Slovensku, proto 
se podívejme, jak se tam bojuje proti 
alkoholismu. Další obrázek s dost 
netradiční stezkou pro cyklisty, která 

také vyžaduje jezdce pouze ve 
střízlivém stavu, už ovšem ze 
Slovenska není, stejně tak jako docela 
zajímavý podmořský tunel.

Dalšími dvěma obrázky bych 
chtěl tak trochu nastavit zrcadlo dnešní 
západní kapitalistické společnosti, 
která vytváří propastné rozdíly mezi 
bohatými a chudými.  

Můžeme to vidět například 
i u motorkářů. Zatímco některý si může 
dovolit přespávat v obytném 
motonávěsu, jiný nemá ani na pyžamo 
a spí téměř nahý. 

 Pozor si dávejte na nové 
moderní designové prvky, které jsou 
čím dál tím častěji vidět na 
zahraničních vozech. Někdy vás to 

může i pořádně vylekat. Chodec 
rozplácnutý na skle nebo náklaďák 
jedoucí proti vám na klidu nepřidají. 

 



Pokud pojedete se svým 
skútrem na safari, tak si můžete přejet 
svého tygra, kterého si pak můžete 
jako trofej připevnit na svůj stroj. Pokud 
se budete toulat jen po vlastech 

českých, tak si tak můžete maximálně 
v ulici „U úlů“  (chudáci cizinci, kteří ten 
nápis uvidí ) přejet včelu, kterou 
si nic moc nevyzdobíte, nanejvýš tak 
můžete dostat žihadlo. 

Když už jsem si zase vytvořil 
takový skvělý „oslí můstek“ a vrátil 
jsem se ze zahraničí domů, tak snad 
ještě jedno varování pro ty, kteří si to 
při svých cestách za poznáním 
nedovedou představit bez návštěvy 

restaurace za účelem občerstvovacím. 
Takže pokud pojedete přímo „k 
výčepu“, použijte raději jízdní kolo než 
motocykl, ale i tak dávejte pozor na 
cestu. I na kole můžete mít těžkou 
havárii, třeba i těsně před cílem cesty. 

P.S. Když už jsme u toho 
cestování po vlastech českých, tak si 
přiznejme, že si občas z úsporných 
důvodů koupíme nějakou tu konzervu, 
abychom si trochu na motosrazu 
v kempu přilepšili. Často nakupujeme 
v hypermarketech, jejichž pověst letos 

utrpěla dost značné šrámy kvůli kvalitě 
prodávaného potravinářského zboží, 
zvláště masných výrobků.  Takže si 
dejte pozor, co jíte. Víte, že 
hypermarketům jde jen o zisk. 
Následující obrázky nepotřebují další 
komentář.    
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……a ještě něco o skútrech 

Co by to ale bylo za Čezetářský 
Občasník, kdybychom se věnovali 
cizině a jejím raritám a nepodívali se 
ještě znovu k našim skútrům a 
skútristům. Čemu dát přednost? Tak 
snad těm skútristům.  Mirek Rumler 
poslední dobou absentoval  na 
srazech. Nepřijel do Zruče a při výletu 
na Karlštejn se jen tak na chvilku 
ukázal autem a vymlouval se na 
všechno možné, proč nemůže jet. Náš 
zvídavý fotoreportér však přišel celému 
problému „na kloub“. Už mu skútr není 
dost dobrý, tak přešel na větší 
kubaturu. 

 

. 

Zatímco Někdo opouští Čezety 
kvůli pochybným motocyklům značky 
Honda, tak jiný se o skútry zajímá, čte 
články a hlavně mi je i pošle do 
redakce, abych mohl s nimi seznámit i 
vás čtenáře. Tím někdo je Miro Gerža 
a já vám tady předávám vše, co jsem 
od něj dostal:  

 

Zdravím kolegov skútristov. 

V poslednej dobe sme dosť 

populárni. O našich skútroch sa 

často píše, čo  je teda vysoko 

pozitívne. Ale takmer každý 

článok má dosť zásadné chyby.  

Tentokrát sa „vyznamenala“ MF 

dnes vo svojej štvrtkovej 

prílohe. Na prvý pohľad hneď 

vidieť, že fotka je stranovo 

preklopená, ale keby len to! 

Poriadne sa pozrite. Asi si to 

ten grafik všimol a trochu sa s 

tým ešte pohral...  

Ak to niekto nevidí, preklopte 

si obrázok vodorovne napr. 

v programe Malování, ktorý je 

súčasťou Windows všetko bude 

jasné. 

A ešte k tomu v texte píšu o 

„Čézetkách“. 

P.S. Výstavu zorganizovala 

Škoda Auto a takto im to 

novinári „propagujú“. 
 

Miro 

Čezeta 502 + PAv 41 
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Jak jste si určitě 
všimli, tak Miro má 
pravdu v tom, že skútr 
je trochu „zvláštní“. 
Když jsem si v tom 
článku z MF dnes 
přečetl jméno Olgoj 
Chorchoj, vzpomněl 
jsem si na jednu 
příhodu z roku 1997, 
kdy si reportér 
stejnojmenné reklamní 
agentury u mě fotil 
skútry pro článek  
v italském časopise o 
českém designu. No a 
nakonec se v časopisu 
objevily fotky prototypu Čezety ještě bez výfuků a s velkým čelním nápisem, který se 
nikdy sériově nevyráběl.  

 

A už jste se seznámili s novým 
silničním zákonem ??? Tak to 
neváhejte, přes zimu na to budete mít 
dost času, abyste ho řádně vstřebali do 
1.července příštího roku, kdy začne 
platit. Z těch pokut mi jde tak trochu 
hlava kolem. Možná, že i začnu psát 
vícestránkové Občasníky ………..až 
budu bez řidičáku. K tomu stačí trochu 
neopatrnosti, překročení rychlosti, jízda 
bez pasů, zaparkování na 
zákazu…….a konec. Už i ve snu vidím, 
jak mě stíhá policejní hlídka.  

Určitě neuškodí, když vám tady 
pro zpestření čtení pár těch pokutiček 

zopakuji, abyste se měli na co těšit. 

 
 

 Policie České republiky bude mít znovu možnost odebírat řidičské oprávnění okamžitě. 

Zda o ně hříšník přijde, rozhodne do pěti dnů odbor dopravy pověřené obce.  

 Policisté také budou smět zablokovat vozidlo a řidiči tak zamezit v další jízdě.  

 Městská policie bude smět měřit rychlost projíždějících vozidel, jejich řidiče stavět 

a pokutovat. 

 

 

Pokuta na místě 

 Nejnižší možná částka je 1 500 korun. Nejvyšší  5 000,- korun. 

  

Maximální pokuta  

 Maximální pokuta může dosáhnout až 50 000,- korun. Dosud to bylo o polovinu méně. 
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ZÁVĚR. 
A jsme na konci. Snad ani ne 

tak sil, jako Občasníku. Většina z vás, 
kteří čtou Občasník, máte před sebou 
jeho internetovou formu. Jenomže to 
není jediná forma, která vzniká v naší 
redakci, a právě tady je ten zádrhel. 
Druhá forma vzniká na základě 
programu Word, což je hrozný blbec, a 
tak se s ním mockrát peru, abych 
dostal obrázek právě tam, kam ho 
potřebuji umístit. Někdy i prohraji nebo 
to vzdám. Ovšem i když těch 
„wordovských“ výtisků je potřeba 
strašně moc málo, nemohu říct 
kamarádovi, kterému ho posílám a 
který si všechny výtisky zakládá, říct, 
že jsem s tím skončil. Taky ani každý 
nemá internet, a tak tu s tím vždycky 
zápasím a trávím mnoho večerů.  

Jsme na konci 17. čísla a já 
mohu s potěšením konstatovat, že čas 
od času čtu nebo slyším větu: „Kdy 
bude další Občasník?“ nebo „Doufám, 
že nepřestaneš psát Občasník!“, a tak 

si zase sednu k počítači a pokouším se 
něco stvořit.  

I když je to trochu předčasné, 
tak vám musím popřát krásný pozdní 
podzim, příjemné prožití vánočních 
svátků a úspěšný nový rok. A jestli 
vám mohu za sebe i za celou naši 
redakci něco slíbit, tak snad to, že si 
v příštím čísle jako první čtenáři 

přečtete o zcela tajném a tajemném 
projektu, který vzniká v jedné garáži 
v Praze. Nechte se překvapit.

 
A na úplný závěr pozvánka na 

další sraz ve Zruči nad Sázavou. Na 
začátku jsem vám slíbil, že se dozvíte, 
kam je plánována vyjížďka. Takže svůj 
slib plním a prozrazuji, že kromě 
dalších plánovaných i neplánovaných 
zastávek bude ta hlavní v Muzeu 

traktorů a zemědělské techniky 
v Čáslavi.  Informaci o srazu jsem již 
rozesílal mailem, takže tady ji přepisuji 
v plném znění.  

 
 

 

 

Přátelé skútristi (a PAvisti), 

aby zase nedošlo příští rok k nějakým nedorozuměním, tak vám již nyní oznamuji, že termín  

5. srazu skútrů ve Zruči nad Sázavou bude  

16.-18.června 2006 
(sraz skútrů bude spojen se sobotním  2. srazem PAvů a ostatních vozíků). 

Pokud zase náhodou bude v kolizi termín tohoto srazu se srazem Skútrklubu, tak už opravdu 

nehledejte vinu u mě. Já musím kvůli ubytování sjedávat srazy takto dopředu. 

S pozdravem 

Marcel Malypetr 

 
 


