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a taky hlavní motorkářská sezona

skútrsrazy

- a nejen ty

POZOR !!! – stále sa volačo děje
v ústředních orgánech Skútrklubu Čezeta

KONEČNĚ…

Čezeta 200 OHC_

Čtěte Občasník a neprohloupíte!
ÚVOD
Vážení čtenáři,
je to naprosto politováníhodná
záležitost, ale toto jubilejní 20. číslo
Občasníku se vám dostává do ruky
nebo na obrazovky vašich počítačů se
zpožděním. Asi by bylo pošetilé

domnívat se, že by nějaké omluvy
ospravedlnily toto nedopatření nebo
nějak zmírnily vaši zlost z toho, že jste
na svůj oblíbený čtvrtletník tak dlouho
čekali.

A to ještě ke všemu po
problémech s minulým číslem, kdy díky
problémům se správcem serveru trvalo
trochu déle, než se dávno již hotový
Občasník objevil na internetových
stránkách, a to ještě za cenu odmazání
starších čísel. Ani kapacita serverů
není prostě a jednoduše neomezená.
Za to všechno však jako první
čtenáři uvidíte fotky již dlouho
avizované novinky, a to skútru Čezeta
s motorem ČZ 200 OHC, který teď na
podzim
vyjel
k prvním
jízdním

zkouškám. No a co vás v tomto vydání
čeká kromě toho?
Informace ze srazů, drby ze
Skútrklubu a několik novinek. Abych to
psaní trochu urychlil, tak pro tentokrát
vynechám svoje veselé obrázky
a duchaplné komentáře, aby bylo
zpoždění co nejmenší. Ale na druhou
stranu vám zase mohu slíbit, že si to
vynahradím v příštím čísle, kdy bude
pro motorkáře okurková sezóna
a „srandičky“ se budou hodit.

CO SE STALO od minule
V minulém čísle jsme se spolu
rozešli po skútrsrazu v Beskydech a po
oslavách 50. narozenin skútru Čezeta.
Tady si ale neodpustím jednu
poznámku. Co si myslíte, že se stalo
po zveřejnění reportáže o oslavách
narozenin Čezety? Byl jsem jedním
členem skútrklubu obviněn, že jsem si
to nechal pro sebe, že jsem na to
všechny neupozornil a že jsem
nezorganizoval nějakou cílovou jízdu
k oslavám. Dovedete si představit, že
bych já, označovaný téměř za hlavního
škůdce a ničitele skútrklubu, který stále
něco kritizuje, chtěl něco organizovat?
Kolik by asi tak přijelo členů skútrklubu
z Brna, když na srazy do Zruče jezdí
tak 2 až 3, a to ještě stále ti stejní.
No nechme to. Prostě se nám
něco tady povedlo, oslava byla myslím
velice pěkná, a že to nebyla oficiální
akce Skútrklubu Čezeta? Nebyla.
Pokud jsem vlastníkem a fandou
skútrů Čezeta, je jen na mě, jak
zacházím s veřejně známými daty.
Možná, že kdyby se pánové ze
skútrklubu méně hádali o to, budete-li
to stále Skútrklub Čezeta nebo zase
zpátky Skútrklub Brno anebo jestli se
původní Scooter club Brno rozpadl
kvůli chlastu nebo ne, tak by se třeba
všimli toho, že je nějaké výročí.
No a tak od minule se v této
otázce nestalo vlastně vůbec nic.

Kromě toho, že Standa mlčí a mlčí,
ostatní mlží a mlží a my řadoví členové
skútrklubu se jen divíme a divíme, co
se vlastně děje. Standa už snad
opravdu funkci presidenta skútrklubu
položil, ale co bude dál, nikdo neví.
A nejhorší na to všem je, že to vlastně
ani nikoho (kromě rozhádaného
brněnského jádra) ani moc nezajímá.
Vždyť teď se diskutuje na téma, kdo
vlastně je a kdo není členem

skútrklubu. To je paráda. Uděláme si
tabulku aktivity jednotlivých skútristů,
kde budou bodově hodnoceny aktivity
členů tj. účast na pravidelných
měsíčních
schůzkách
v jedné
brněnské hospodě a účast na
oficiálních akcích Skútrklubu Čezeta.
Ještě bych doporučoval bodově
ohodnotit funkce ve Skútrklubu a už si
budu připadat jako za „starých dobrých
časů“.
Když jsem chtěl úspěšně složit
přijímací zkoušky na vysokou školu,
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bylo mi „doporučeno“ vstoupit do SSM
(pro ty mladší - Socialistický svaz
mládeže), kde taky bylo podobné
hodnocení. Za funkci ve výboru SSM
10 bodů a za účast na schůzích a na
brigádách po 1 bodu. Takže stačilo být
funkcionářem a na všechno ostatní se
takový člověk mohl klidně vykašlat,
protože řadový člen nemohl svými
body za brigády a účast na schůzích
funkcionářům konkurovat.
A tak co to znamená v praxi?
Když nebudu jezdit na pravidelné
schůze každý měsíc 220 km do Brna
a 220 km zpátky, tak nemám šanci za
ten jeden bodík za účast na srazu
skútrklubu být členem. A to, že třeba
píši Čezetářský Občasník nebo že
organizuji srazy ve Zruči, to není
zahrnuto do hodnocení členů. Jen tak
dál, „soudruzi“.
Nezbývá nám než vyčkat, až se
nám brněnští „radní“ dohodnou.
Dozvíme se, kdo z nás je a kdo není
členem skútrklubu, třeba se i dozvíme,

bude-li nějaký nový president, král
nebo generální tajemník, a taky bude-li
další sraz pořádat Skútrklub Čezeta
nebo Skútrklub Brno. Já už jsem ale
vymyslel, jak se znovu představitelům
skútrklubu Brno vetřít do přízně. Když
jim vadí ten krásný český název
Čezeta, přejmenuji Občasník na:
Mladoboleslavský Občasník –
časopis pro majitele a přátele skútrů
vyráběných v Českých Budějovicích
a v Povážské Bystrici. – co když taky
třeba jsou v těchto městech takoví
maloměšťáci a šovinisti jako v Brně
a urazili by se, kdybych neměl v názvu
Občasníku jméno jejich města. Mohli
bychom jít ještě víc do minulosti než
jen do socialismu a do hodnocení
aktivity jako v SSM. Třeba bude stát
v čele klubu Jan, svobodný pán z Brna,
dalšími členy vedení budou Přemysl
z Brna, Zdislav z Ivančic, Servác
z Rosic a Svatopluk z Tišnova. A tím
budeme opravdu světoví …

CO JSME DĚLALI
Já nevím jak na Moravě, ale my
tady v Čechách jsme se ani moc
nehádali a snažili jsme se bavit.
Motorkáři a skútristi se baví tím, že

jezdí v létě na srazy a na vyjížďky,
a tak jsme se snažili tomuto trendu
příliš nezpronevěřit.

5. skútrsraz ve Zruči nad Sázavou
16. – 18.6.2006
mopedisti ze zručského ? Debils klubu
a dokonce přijedou i kamarádi autem,
když
zrovna
nemají
k dispozici
motorku.
Všech těchto lidí si vážím a jsem
rád, že se přijedou bavit. O tom to je.
A věřte
nevěřte,
problematika
skútrklubu se tam nijak moc neprobírá,
a když tak jenom okrajově a spíš v té
humorné podobě. Žádné vážné
diskuze,
žádné
hádky,
žádná
osočování a obviňování. A tak vám
všem,
kteří
se
těchto
srazů

Tento sraz byl spojen s 2. srazem
PAvů a ostatních vozíků za motocykly.
Asi by ale bylo správné připomenout,
že
kromě
účasti
motocyklů
s přívěsnými vozíky se těchto srazů
také
zúčastňují
kamarádi
se
sajdkárami, se kterými se znám ze
srazu sajdkárů nebo Uralů a Dněprů.
A tak se tento (původně dobře myšlený
a také tak organizovaný) skútrsraz
stává setkáním přátel na všem
možném.
Přijíždějí
i
zajímavá
historická
auta,
navštěvují
nás
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zúčastňujete, mohu za sebe slíbit, že
pokud bude všechno takhle fungovat,
pokud se budeme scházet jako přátelé,
abychom spolu poklábosili a něco málo
vypili, tak se budu snažit tyto srazy
organizovat dál, i když ve skútrklubu za
to nedostanu žádný „aktivní bodík“.
Za průběh a cíl vyjížděk, stejně
tak jako za výběr restaurací pro obědy,
patří
díky
zručskému
téměř
starousedlíkovi Lojzovi Vohnickému,
na kterého vždycky všechno naprosto
sobecky nechám, a on nám vždycky
všechno perfektně připraví. Takže
Lojzo, zase pro letošní rok tuplované
veliké DÍKY za oba srazy.
A nyní už se pojďme vrátit na
začátek léta, kdy se tento 5. sraz
uskutečnil. Snad už ani nebude
potřeba příliš mnoho komentářů,
protože fotky napoví víc. Jen je snad
ještě dobré připomenout, že tento jarní
sraz byl spojen se srazem přívěsných

vozíků za motocykly. Byl to druhý sraz
vozíků, když na tom loňském prvním
srazu
utvořen
oficiální
český
a neoficiální světový rekord v počtu
vozíků na jednom místě.
Účastníci srazu se začali sjíždět
jako vždy už v pátek. Většina z nich
vyjíždí až po pracovní době, takže
jejich příjezd je asi tak zhruba spojen
s podáváním
večeře
v místní
restauraci. Večer se myslím docela
vyvedl, i když diskuse kolem stolu jsou
docela složité díky hlasité živé hudbě,
ale v konzumaci jídla a nápojů decibely
nejsou na překážku. Takže čím míň se
slyšíme, tím více se věnujeme pojídání
a popíjení. Jak vidíte na přiložených
fotografiích, tak někteří v klidu spali (co
jiného se dá dělat při účasti manželky
na srazu) a někteří se třeba věnovali
kontrole správného motorkářského
oblečení – tentokrát byly předepsány
pruhované trenky.

Ráno po snídani, když jsme se
připravovali na tradiční vyjížďku, se
přiřítila kolona mopedistů z místního
Motodebil´s Boys klubu. Tak jsme se
vzájemně
pozdravili
a
prohlédli

konkurenční stroje. Jak je vidět, někteří
svoje stroje jen tak odložili před
restaurací a okamžitě se ještě běželi
před jízdou posilnit.
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Někteří účastníci srazu dorazili až
po ránu, tak jsme je nechali nasnídat
a s malým zpožděním jsme vyjeli pod
Lojzovým vedením do Čáslavi na
prohlídku
muzea
traktorů
a zemědělské techniky. Část trasy

s námi jeli i kamarádi na mopedech,
ale pak se nám je podařilo díky
skvělému výkonu našich strojů setřást.
Někteří skútristi se dokonce přidávali
i cestou, a tak nás do Čáslavi dorazila
docela početná skupina.

Muzeum
jsme
si
prohlídli,
ti mladší se divili a pousmívali nad
historickými stroji, ti starší trochu

nostalgicky
mládí.
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zavzpomínali

na

svoje

Po tomto kulturním zážitku nám
také patřičně vytrávilo, a tak jsme
se přemístili do Čáslavi, kde jsme
se rozprchli po náměstí, aby si každý

našel svému srdci (a žaludku)
nejmilejší hospůdku. Někteří byli
spokojeni, jiní méně, ale to už je věcí
každého soudruha, jak praví klasik.
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Návrat byl trochu chaotický.
Chtěli jsme se ještě jet podívat na
zámek Kačina, ale zrovna tam filmaři
něco natáčeli a pro veřejnost bylo
zavřeno, Všichni jsme ale dojeli zpátky
do Zruče v pořádku, nikdo nezabloudil,
jenom jsme kvůli plynulosti provozu jeli
po menších skupinkách.

Po
návratu
nás
čekalo
překvapení v podobě dalších účastníků
srazu, kteří to nestihli do vyjížďky,
a tak přijeli později. Za zmínku určitě
stojí stroje z oblasti těch dražších,
které měly pěkně upravené PAvy,
a taky „vytuněný“ skútr s větším
karburátorem a motorem uloženým
v silentblocích.

Po
náročném
dni
zase
následovalo posezení a relaxování
v místní restauraci, projednala se zase
spousta věcí, kterým rozumějí jen

motorkáři, a spát se šlo zase hodně
pozdě. Ráno už následoval jenom
odjezd do domovů a příslib, že se zase
sejdeme.

No a co jsme slíbili, to jsme také splnili. Aspoň tedy někteří, a tak jsme se sešli
znovu a to na:

6. skútrsraz ve Zruči nad Sázavou
15. – 17.9.2006
Tento podzimní sraz byl oproti
původnímu plánu odložen o týden kvůli

ubytovacím kapacitám v kempu. Ne,
že bych s tím byl zrovna nadšen,
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protože jednak jsem vás všechny
musel s touto informacím seznámit
a jednak jsem měl strach, aby nám
vyšlo počasí. Jenomže zase na druhou
stranu jsem uznal, že je jednoduší
posunout motorkářský sraz než měnit
termín svatby. A když už někdo chtěl tu
hloupost udělat, tak jsme mu velkoryse
kemp uvolnili. On to pozná časem
sám, co udělal .
Průběh srazu byl obdobný, jako

u všech předcházejících a jak je ve
Zruči dobrým zvykem. Takže v pátek
večer posezení v restauraci, při kterém
nám vyhrávala místní kutálka, a my
jsme se skoro neslyšeli, takže jsme
občas odcházeli diskutovat i ven před
lokál. Ale to nevadí, občas je příjemné
se trochu nadýchat čerstvého vzduchu
od
Sázavy.
Jak
to
vypadalo
v restauraci, vidíte na následujících
fotkách.

Po náročném večeru jsme šli
spát, i když všichni ne stejně. Jak se
ráno ukázalo, nejzdravější spánek je

pod celtou. Martina jsme skoro nemohli
vzbudit, až teprve když jsme začali
hodně zblízka prohlížet jeho Motexa.
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Po snídani následovala tradiční
vyjížďka, ale nejdřív jsme jeli radši
natankovat, abychom to všechno
zvládli, a pak už nikoho nezdržovali.

Lojza – náš vyjížďkový vůdce –
tentokrát přijel na červené Vespě, aby
byl v čele našeho konvoje už z dálky
dobře vidět.

Tentokrát byl našim cílem hrad
V Ledči nad Sázavou, kde je jednak
umístěno malé muzeum a jednak je

tam i věž, na kterou mohou ti mladší
vylézt, aby se porozhlédli po okolí.

My „zkušenější“ už víme, že
„kostely je třeba prohlížet z venkova,
věže odspoda a hospody zevnitř“. Tak
jsme na ty sportovce počkali pod věží,
a pak je svými pádnými argumenty
přesvědčili, že jediným možným dalším
cílem může být restaurace, kterou

prohlídneme zevnitř. Jenomže při
prohlídce jídelního lístku hned bylo
jasné, že to byl dobrý nápad. A tak po
konzumaci
výborného
guláše
a nealkoholického piva (trestné body
dělají své) jsme se začali zase chystat
ke zpáteční cestě.
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Už asi tradičně se naše parta
letos při návratu roztrhala na menší
skupiny. Tentokrát to bylo způsobeno
opravou možná nejhezčí motorky

celého srazu. Polda přivezl zcela nově
zrenovovaného „Kalifa“, kterému se
přetrhlo plynové lanko. A tak se aspoň
na toho krasavce trucovitého podívejte.

Při návratu do kempu nás čekalo
překvapení
–
hlídka
Veřejné
bezpečnosti. Báli jsme se, že jsme
spáchali nějaký dopravní přestupek
a VB je nám v patách, ale ukázalo se,

že to jsou jen skútristi, kteří nestihli do
srazu připravit své stroje, a proto přijeli
náhradním vozidlem.

I když někteří účastníci srazu
v sobotu odpoledne odjeli, tak zdravé
skútristické a motorkářské jádro

zůstalo a večer pokračovalo v dobré
zábavě z minulého večera.

10

Nedělní ráno už zase
znamenalo jenom rozloučení před
dlouhou motorkářskou zimou a odjezd

domů. Tak na úplný závěr letošních
„zručských“ srazů pohled na naše
stroje a hrad v Ledči nad Sázavou.

Čezeta 200 OHC.
Už před časem jsem vás
informoval o jednom zajímavém
projektu, který vznikal v Praze, ale
udržoval jsem vás tak trochu v napětí.
Je to tak trochu jako při seriálu. Nevíte,
jak to dopadne, a tak se díváte znovu.
No a já jsem čekal, že si zase otevřete
stránky mého Občasníku, abyste se
dozvěděli více.
Samozřejmě že jsem od začátku
věděl, o co se jedná, ale nechtěl jsem
autory
projektu
nějak
honit
a odhalovat. Umím si představit, co to
dalo práce. Vždyť to byl původně tak
trochu můj nápad. Před několika lety
jsem si koupil motor ČZ 200 OHC,
který se montoval do motocyklů ČZ

Roadster 200 typ 869.00 těsně před
zánikem továrny ČZ. Bylo vyrobeno
kolem 300 kusů těchto motocyklů
a většina z nich byla exportována do
Brazílie.
Samozřejmě, že i mým cílem bylo
tento motor zabudovat do skútru
Čezeta, ale nedostal jsem se k tomu.
A tak když Mojmír přišel se stejným
nápadem, svůj motor jsem mu prodal
a doufal, že zrealizuje to, na co já jsem
neměl ani síly, ani čas. A stalo se.
Jenomže posuďte sami. Zcela
jiné rozměry motoru, zcela jiné úchytné
body, řetěz na opačné straně a z toho
plynoucí nutnost otočit zadní kolo,
brzdu atd…
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Vraťme se ale k vlastnímu
motoru. Jedná se o vzduchem
chlazený
čtyřdobý
jednoválec
s rozvodem OHC. Vrtání x zdvih 68x55
mm, zdvihový objem 199,74 cm3, max.
výkon 12,5 kW při 8500 ot./min.,
komprese 9,5, karburátor Mikuni.
Převodovka je pětistupňová, spojka
5 lamelová v olejové lázni, elektrický
starter PAL 12V, alternátor Kokus
12V/160 W.
Jak vidíte na následujících

fotkách, skútr už je postaven a jezdí.
Zatím však z důvodů utajení (anebo
spíš nedostatku času) není ještě
karoserie zrenovovaná, avšak i tak už
je vidět všechno důležité. O co vás
však musím chtě nechtě připravit, je
zvuk motoru. To je balzám pro uši. Se
standardním výfukem „pětsetdvojky“
vydává motor nádherný hluboký zvuk,
takže se zaručeně každý aspoň trochu
motorkami načichlý chodec za vámi
otočí.

Doufám, že Mojmír ještě vše
dokončí a na tomto čezeťáckém
skvostu složeném z nejhezčí karoserie
vyrobené
v továrně
ČZ
a
asi
z nejmodernějšího motoru od stejné

firmy přijede na některý z dalších
skútrsrazů a vy všichni ho uvidíte
a hlavně uslyšíte. Teď však už dost
slov a dívejte se a porovnávejte se
svými miláčky s dvoudobým motorem.
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Závěr.
Konečně se zpožděním končím
psaní tohoto Občasníku. Chybí tu
spousta zajímavých informací o akcích
skútrklubu, jako např. výlet na
Grossglockner apod., ale jednak mohu
slíbit, že se s těmito informacemi
setkáte
na
stránkách
příštího
Občasníku nebo se také můžete
podívat na www.skutrklub.cz, kde se
tyto informace také vyskytují.
Vzhledem k tomu, že ne vždy
bylo
možné
vytisknout
stránky
Občasníku tak, aby byly dobře
archivovatelné, a já stejně vydávám
Občasník
ve
dvou
formách
tj. v internetové a tiskové, požádal mě
jeden kamarád o zpracování starších
čísel občasníku na CD. Pokouším se
to udělat, ale ještě přesně nevím,
v jakém formátu to bude. Jde mi jen
o to, jestli byste i někteří další měli
o toto zájem.
Na úplný závěr ještě foto jedné
Čezety s Druzetou. Je to trochu
divočina a hlavně hodně a hodně

fantazie původního majitele. Tento
skvost bude možná časem na prodej,
ale jeho současný majitel ještě stálé
váhá, zdali prodat nebo ne, tak mu
ještě
nechme
chvíli
času
na
rozmyšlenou.

Přeji vám příjemný podzim
a místopřísežně slibuji, že se polepším
a že okamžitě po distribuci tohoto čísla
začínám psát číslo podzimní, které
bude (jak už jsem v úvodu avizoval)
trochu jiné.
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