
 

 

            
 

 
 

 

 

POZOR !!! poteče ve Skútrklubu 

KREV ???  

skútrsrazy  a sraz PAvů 2007 

   LLLEEETTTOOOŠŠŠNNN ÍÍÍ    „„„JJJAAARRRNNN ÍÍÍ    “““    ZZZIIIMMMAAA    

((……aa  zzaassee  nněějjaakkéé  ttyy  bbeejjkkáárrnniiččkkyy))    
 

 

ČČttěěttee  OObbččaassnnííkk//OObbššťťaassttnnííkk    aa  nneepprroohhlloouuppííttee!!  
 

ÚVOD. 
Vážení čtenáři,  
máme tady nový rok 2007 

a všichni doufáme, že sedmička na 
konci bude pro nás pro všechny 
šťastným číslem.  A proč ne, vždyť 
agent 007 taky vždy vyvázl ze všech 
nástrah se zdravou kůží, přelstil 
nepřátele, splnil úkol a ještě byl všemi 
ženami milován.  

Zatím to vypadá, že místo zimy 
začalo hned jaro a teď na začátku 
března ukazuje teploměr takové 

teploty, že by se za ně nemusel stydět 
ani o dva měsíce později.  Skalní 
motorkáři své stroje snad ani 
nezazimovali, protože každý víkend, 
kdy se objevilo sluníčko, tak bylo 
možno někoho na dvou kolech potkat 
na silnici.   

Období zimy je vždy pro mě 
z hlediska tvoření Občasníku nejtěžší, 
protože tak trochu není o čem psát.  

Proto jsem si pro vás připravil 
ty nejžhavější informace ze  Skútrklubu  
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a zase nějaké ty (jak já s oblibou 
říkám) „bejkárničky“, kterými mě  řátelé 
zásobují, a samozřejmě taky 
připomenutí termínů  skútrsrazů.  

Nesmíme taky zapomenout, 
že byl Nový rok, a tak jsem dostal i pár 

zajímavých blahopřání.  Oproti 
předcházejícímu roku došlo v této 
oblasti ke zlepšení – že by to byla 
reakce na kritiku v Občasníku nebo jen 
náhoda???   

 

 
CO SE STALO od minule 

...a to zvláště v našem 
mateřském Skútrklubu Čezeta.  Tak 
takhle jsem začínal tento článek 
i v minulém čísle, a jak se ukázalo, 
budu muset ještě minimálně nyní vás 
seznámit s tím, jak veselo je mezi 
skútristy.  

Nejdříve začneme vážně, a to 
je informací, že byl zvolen nový 
předseda Skútrklubu Čezeta Ing. 
Bohumil Rychtecký, což si asi většina 
z vás přečetla na stránkách skútrklubu. 
Takže Bobe, ještě dodatečná gratulace 
od celé redakce Čezetářského 
Občasníku. Těšíme se, že to zapijeme 
na srazu. 

V minulém čísle jsem psal o 
své návštěvě Brna, kde jsem se setkal 
s přáteli a pevně jsem věřil, že můj 
článek o návštěvě jednoho brněnského 
sklepa nemůže být jinak chápán než 
jako satirické a humorné ztvárnění 
mojí, jinak velice příjemné návštěvy. 
Chci znovu upozornit čtenáře na to, že 
jsem navštívil přátele, se kterými si 
rozumím a otevřeně s nimi o všem 
mohu mluvit. Přece nebudu dobrovolně 
navštěvovat lidi, se kterými si nemám, 
co říct, a se kterými bych nemohl 
strávit tak příjemné odpoledne. 

Co se však stalo? Byl jsem 
před zveřejněním článku o „sklepě“ 

varován s tím, že to není vhodné, že to 
může NĚKDO pochopit úplně jinak. Já 
jsem tomu však nevěřil a teď se za to 
svoje nevěření musím autorovi toho 
varování omluvit, protože měl pravdu.  

Když už jedna nejmenovaná 
brněnská rodina ztratila svůj vliv ve 
Skútrklubu Čezeta, tak aspoň obrátila 
svoji zlobu proti mně a proti 
Občasníku. Všechno, co napíšu, na ně 
působí jako červený šátek v býčí 
aréně. Jediné, co jim nevadí je to, když 
od nich kupuji jejich výrobky na skútry. 
Ale vraťme se k tématu. 

 Určitě někteří z vás 
zaznamenali moc hezkou reakci, 
kterou jsem si vysloužil v diskusním 
fóru na svoji odpověď na Hanušův 
příspěvek na téma „Sraz Skútrklubu 
v Jižních Čechách“ a dále, když jsem 
navrhl správcům stránek, aby 
nezveřejňovali diskusní příspěvky 
anonymů. Za tímto názorem si stojím a 
stát budu. Já taky nepíši Občasník 
anonymně a musím za všechny své 
názory nést veškerou zodpovědnost. 
Při pohledu do diskusního fóra, kde se 
píše anonymně, mi určitě většina z vás 
dá za pravdu. Jednak je to snůška 
sprostých výrazů a jednak to ani 
z jakéhokoliv jiného hlediska nemá 
žádnou úroveň.  

A já jsem tedy obdržel několik 
„zajímavých“ názorů a aspoň ten 
nejzajímavější vám zde předkládám 
v plném znění. Předem se omlouvám, 
že je uveden v originálním jazyce, ale 
bohužel v Malé Boleslavi – jak píše ve 
fóru jistý Standa (asi proto, že je malá) 
nenašel žádný tlumočník, který by mi 
tento příspěvek mohl přeložit. Tak ho 
snad pochopíte stejně, jako já. 
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Autor: [505] - Tomáš (skutrbrno@quick.cz) 

Titulek:  

Marcelu voco ti go, sténak dycky taháš chrchla na vleku tak 

eši poklapeš o padesát kilcú dál nebo co na tom nefičí ne? 

a ty Hanušu rači naférovku hókni do placu jak je to 

s tema cajzlama žes to dohantýroval na sólovku, a nejeť tady 

křivý války . 

Miro to tě teda jeden polořádek od anonyma a blby hefty 

potrefené kachny z vidlákova betelně rozhodil že sem chceš 

hnat cenzúru, ať si teda Marcel dává betelnýho majzla až zas 

doplachtí do štatlu aby ho někdo nelapl za křídlo nezatáh do 

sklepa kde by dostal betelnó mlatu do dózny, včíl by to bylo 

tutový. Teť seš king ale dyš valí křivý války a blbý hefty do 

občasníkú tak seš někde zašité. 
 

Musím se přiznat, že pokud 
jsem pochopil tento příspěvek jistého 
Tomáše, tak je mi vyhrožováno 
fyzickým násilím. Pokud pominu to, že 
je to trestné a žalovatelné, tak mám 
opravdu radost z toho, že jsem se jako 
novinář ocitl na černé listině určité 
skupiny lidí, což svědčí o tom, že jsem 
asi uhodil hřebíček na hlavičku. Pokud 
se nemýlím, tak poslední podobná 
aféra byla s novinářkou Barborou 
Slonkovou a za přípravu její vraždy 
sedí jistý pan Srba v base. Doufám, že 
jsem ta jména nespletl.  

Nevím, jestli mě toto 
vyhrožování má odradit od psaní 
příspěvků do fóra, od vydávání 
Občasníku, od cest do Brna anebo 
účasti na srazu Skútrklubu. Asi 
neposlechnu. Musím se přiznat, že i 
přes tyto skvělé články, které se 
objevují ve fóru na moji adresu si 
myslím, že jsem udělal pro Skútrklub 
daleko více, než ti, kteří se cítí jako 
jediní povolaní a spravedliví a přitom 
třeba ani nikdy nebyli členy Skútrklubu 
Čezeta, protože nezaplatili „směšný“ 
členský příspěvek. 

Je pravda, že existoval jistý 
Scooter Club Brno. Je už úplně jedno, 
proč se rozpadl, ale kdyby jeho 
členové chtěli, tak se nemusel 
rozpadnout. Byla to jejich vůle a 
dobrovolné rozhodnutí, že se rozešli. A 

proto taky Skútrklub Čezeta není 
pokračovatel tohoto klubu, ale nový, 
samostatně vzniklý subjekt, který vznikl 
dobrovolným spolčením skútristů 
z celé republiky.  

Kdysi dávno jsem se díky 
inzerátu na skútra nebo na díly 
seznámil s jistým panem Hanušem 
Čermákem z Brna. Telefonovali jsme si 
a zjistili, že máme stejné zájmy a 
představy o tom, co by se mělo udělat 
pro nás všechny, kteří propadli kouzlu 
Čezety. Začali jsme si psát (první dopis 
od Hanuše mám ze 6.6.1995 !!!) 
a spřádali plány na nějaký ten klub. 
Pak jsem se dozvěděl od kamaráda 
z Olomouce, že v Brně jsou nějací 
Borovcové, kteří mají skútry. Hanuš je 
našel, dal se s nimi dohromady a 
Skútrklub začal postupně vznikat. Já 
jsem pak přivedl partu skútristů 
z Prahy a skútrklub se stal opravdu 
celorepublikovým a taky bohužel tím 
začaly problémy kvůli některým 
jedincům, kteří zřejmě nedávali někdy 
ve škole pozor a stále si myslí, že Brno 
je středem vesmíru. 

A tak pánové, vy, kterým se 
natolik nelíbí stávající činnost a složení 
Skútrklubu, vy kteří si pletete kritiku 
s urážkami, vy kteří nemůžete unést, 
že skončila jedna éra Skútrklubu, 
složte zbraně anebo to udělejte, jako 
se to dělá v politických stranách. 

mailto:skutrbrno@quick.cz
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Odtrhněte se a obnovte činnost 
Scooter Clubu Brno. Ukáže se, čí 
program bude lepší a kolik členů 
přejde. To je přece naprosto 
demokratické řešení. Vždyť se dál 
můžeme setkávat na celostátním srazu 
skútrů. Jezdí na něj i neorganizovaní 
skútristi, tak proč by nemohl přijet celý 
jiný klub. Přiznám se, že i přesto, že mi 
(nevím proč) jistý Tomáš vyhrožuje, by 
mě mrzel odchod části členské 
základny, ale pokud máte tolik výhrad 

proti činnosti klubu, bylo by to asi 
nejlepší řešení. 

Je mi jasné, že na tento 
odstavec dostanu okamžitou odpověď, 
abych odešel z klubu já, ale to 
neudělám, protože k tomu nemám 
žádný důvod. Ani Občasník nemám 
v úmyslu zatím zrušit, i když mám na 
něj čím dál tím míň času. Oproti 
jednomyslné a jednohlasné reakci 
jedné brněnské rodiny stojí další 
čtenáři, kteří mají na obsah Občasníku 
odlišný názor. Jsou zatím v přesile. 

  

Ahoj Marceli, 

děkuju za obšťastník o skútrech, ve kterém si rád počtu, 

i když mě to někdy trvá než se k tomu dostanu. Díky za tvou 

hezkou práci, za kterou máš můj obdiv a "body" .....- v česku 

se lidi umí hádat na výbornou, tak jako politici, ale přiložit 

pracky k dílu...ajajj sakra, toto bolí, to se nikomu nechce. 

a když, tak za peníze. ale co je to za flignu? to pak není 

pomoc.... 

ty ses pochlubil krásným novým skútrem od pana Sováka a já se 

musím konečně pochlubit tím, že jsem vyslyšel pláč skútrařů na 

srazu a svoje fetišistické choutky... a udělal jsem konečně 

přívěsek skútříka, jak jsem sliboval. takže, jestli budeš mít 

náhodou cestu do chotusek, tak se stav a máš jeden ode mně 

grátis za tvoji dobrovolnou "brigádu" nevděčné vlasti.... 

děláš to pěkně a jsem rád, že se někdo mrtvolky ČZ ujal a pere 

ji do žíl život. 

Díky a měj se fajn 

L. 
 

Nazdar chlape, 

díky za obšťastník, večer se hned obšťastním. 

H. 
 

Ahoj Marceli, 

díky za upozornění, já jsem podzimní Občasník objevil už před 

dvěma dny. 

Sice jsem v něm marně pátral po nějakých doplňcích skútrů 

s trojkama nahoře i dole bez, ale i tak se mi moc líbil. 

Teď už jen se dočkat té zimy a zimního čísla. 

Hodně zdaru 

V. 
 

Diky, moc jsem se pobavil... 

J.P. 
 

Ahoj Marceli, 

jako vždy jsem s chutí a úsměvem přečetl občastník. Jsem rád, 

že se nedáš odradit a ve vydávání pokračuješ. Sám vím, že 
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cokoli napsat není žádný med. Zvláště, když nehodláš jen 

někomu pochlebovat. 

Já s tvou kritikou souhlasím. Já totiž strašně nesnáším hraní 

si na stanovy, strukturu, prezidenty, předsedy a kdoví na co 

ještě. A že toho všeho kolem nás není málo, že? 

Mnoho štěstí. 

J.B. 
 

Ahoj Marceli, 

děkuju za "odpočinkové" číslo. (v uvozovkách, protože jsi na 

něm musel strávit pořádný kus času shromažďováním fotek 

a materiálů. estébáci by měli z tebe radost. asi budu muset 

nahlédnout do cibulkových seznamů, jestli ten tvůj skvělý 

obšťastník není dílem dávného tréninku :o))  

Je to prostě bomba! už dlouho jsem se tak nezasmál a nezadíval 

na fotky, které jsi tam dal. Budu se těšit až se spolu sejdeme 

tady ve Zlíně a nemusíš se bát, že bys třeba za český dialekt 

dostal švestkou do hlavy a nebo ti zacpával nosní dirky 

štamprlema.  

Díky moc za tvoji obětavou práci a někdy někde. 

L. 
 

Tak jsem zjistil, že jsem se 
opravdu hezky rozepsal a už nemám 
strach z toho, že toto číslo bude příliš 
krátké. Teď už však nezbývá nic 

jiného, než abych opustil tématiku 
Skútrklubu a vrátil se na přelom 
loňského a letošního roku. 

    

CO JSME DĚLALI  
Jak jsem už napsal v úvodu, 

dostal jsem pár novoročenek, a tak 
jako již tradičně si je nenechám pro 
sebe. 
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 Když už je název této kapitoly 
téměř otázkou (i když bez otazníku), 
tak by bylo správné na ni odpovědět 
a měl bych asi začít u sebe. Na podzim 
jsem vytáhl z depozitáře jednu 
„pětsetdvojku“ za účelem její renovace. 
A teď nevím, co napsat dál. No prostě 

není hotová a do srazu nebude. Jak 
jsem se tak díval po garáži, zjistil jsem, 
že tam mám ještě jeden restík 
v podobě mopeda  Stadiona „es 
dvaadvacítky“, a tak jsem ho přes 
vánoce složil (obr. na následující 
straně) 

No a po vánocích začalo jaro, 
a tak mi ty zimní práce už nějak nejdou 
od ruky. A taky se mi zdá, že ten čas 
nějak moc rychle utíká a je ho čím dál 
tím míň. 
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Skútristi z Prahy a přilehlého 
okolí (včetně Malé Boleslavi pozn.aut.) 
se sešli na první letošní schůzi, a to 
minulý měsíc v jedné nejmenované 
hospodě v Praze. Nejmenované proto, 
protože uvedení jejího názvu by bylo 
vzhledem k široké čtenářské základně 
Občasníku pro ni likvidační záležitostí. 
Po několika hodinovém čekání dostali 
totiž najíst jen někteří, a to ještě ti, kteří 
přistoupili na nabídku číšnice, aby si 
dali guláš. Vzpomínáte na heslo 

starého Henryho Forda?: „ Můžete mít 
jakoukoliv barvu auta, bude-li černá“. 
A tady zněla odpověď“ „Můžete si 
vybrat cokoli z jídelního lístku, bude-li 
to guláš“. Tato nabídka však přišla asi 
tři hodiny po objednání jídla podle 
lístku. No katastrofa. A to ještě není 
všechno. Dva ze třech konzumentů 
guláše měli silné střevní potíže 
v podobě řídké konzistence a hustého 
běhání. Jen s tím rozdílem, že jeden 
ve čtyři hodiny ráno a druhý až v půl 
páté. Jediný Karel to přežil bez újmy, a 
to zřejmě jen díky pravidelnému 
tréninku v podobě konzumace špeku. 
Toho hned tak nic nepřekvapí. 

Takže jediným světlým bodem 
celého večera (kromě dobré zábavy) 
byl dárek od Mojmíra pro každého 
účastníka schůze. Skoupil zbytek knih 
o Čezetách od autora pana Routnera, 
které se jmenují „Radosti života“ 
a všechny nás obdaroval. Díky Mojko!!! 

I když byla (a stále ještě je) 
letošní zima rekordně teplá, tak přece 
jen bylo všude dobře a doma nejlíp. 
Každý si najde toho svého koníčka, 
aby zimu přečkal, a tak se podívejme, 

jak to taky může vypadat. Jsou např. 
jedinci, kteří už od mládí měli jistý 
vrozený odpor k nápojům jiným než 
alkoholickým, a tak třeba jejich hra 
v dámu vypadá trochu netradičně. 
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Někteří zimu prochrápali jako 
medvědi (i když ti měli letos díky teplu 
se spaním veliké problémy), jiní třeba 
cestovali a navštívili i místa 
s nezapamatovatelným názvem. Teď 

mě tak ve spojitosti s tím názvem 
napadlo, jestli víte, jaké je nejdelší 
české slovo? Snad to ještě stále platí, 
ale bývalo to slovo: 
„nejneobhospodařovatelnějšími“. 

Někdo třeba doma v teple 
rozšiřoval svoji sbírku skútrů Čezeta, 
jiní si vylepšovali motocykl na sezónu 

a vybavili ho třeba nejmodernější 
satelitní navigací. 

 

….A CO DĚLAJÍ JINDE VE SVĚTĚ 
Již tradičně se také podíváme 

do zahraničí. Protože jsme Občasník 
čezetářský, tak nejdřív okoukneme 
Čezety u protinožců. Ti mají sezónu 
v plném proudu. Jak vidíte, Čezeta se 

šlechtí ve všech částech světa. Co by 
za to novozélanďané dali, kdyby jich 
tam na burze našli třeba pět, jak tady 
u nás. 
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Lovci mají připravenou motorku 
pro lov divoké zvěře v nedozírných 
pustinách, ti praktičtější loví asi někde 

jinde, ale hlavně si tu svoji pochoutku 
dovezou rovnou domů.  

 
Jsou cestovatelé, kteří si svým 

skútrem vozí celý svůj dům neustále 
s sebou, jiní svůj zánovní motocykl 

nevhodně zaparkují a díky rychlé jižní 
vegetaci mají pak problémy z jeho 
„odparkováním“. 

 
A ještě jeden pohled ke kolegům 

automobilistům, kde se také najdou 
zajímavé věci anebo třeba přestavby. 
Na následujících obrázcích vidíme 
rozdílný přístup jednotlivých majitelů 
vozů. 

Někdo dokáže vlastním přičiněním 
vyrobit z klasického sedanu líbivý 
kabriolet a někdo si ani neumí uklidit 
zavazadlový prostor tzv. kufr. 
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A JEŠTĚ TROCHU HISTORIE 
Jsem vždycky moc rád, když se 

objeví nějaká historická fotka Čezety. 
Taky mě vždy potěší, když v nějakém 
filmu „pro pamětníky“ vidím projíždět 
Čezetu anebo je třeba jen 
zaparkovaná u chodníku. Prostě tak 
nějak k té době patřila a já ji vždycky 
na starých fotkách i ve filmech hledám. 
Dnes bychom to asi nazvali moderním 
pojmem „profesionální deformace“, ale 
je to vlastně jen zvědavost najít 
obrázek strojů, které mi stojí v garáži. 

A tak jsem byl moc rád, když 
jsem obdržel přání k novému roku od 
kamaráda Vládi,  ke které byla 
připojena zajímavá fotka i s popisem 
politování hodné události.   
 

Sice se zpožděním, ale přece, 

k novému roku Ti přeju, ať 

jezdíš jenom anténou vzhůru, 

ať Ti skútr šlape jak rolexky 

a hlavně pevné zdraví, ať to 

všechno stihneš. Zároveň Ti 

moc díky za Tvůj čezeťácký 

občasník. Je to moc fajn 

čtení. Ta fotka je z roku 

1965 a je na ní ČZ 502. Při 

předjíždění nákl. auta zn. 

PRAGA V3S došlo při najetí na 

kus bláta (auto právě vyjelo 

z pole) ke smyku. Řidič 

skútru naštěstí včas opustil 

stroj a katapultován šťastně 

přistál v poli. Došlo 

k přetržení řemene sandálu, 

prasknutí švu kalhot 

a celkovému znečištění 

zeminou. Proto na fotografii 

kromě vraku je přítomen 

i řidič. 

 

CO NÁS ČEKÁ V SEZONĚ 
Považuji za nutné vás 

informovat o novinkách, které nás 
čekají na silnicích. Vloni jsme dostali 
dárek v podobě nového silničního 
zákona a bodového systému, ale 
všechna opatření vyplývající ze zákona 
nebylo možno okamžitě zrealizovat. 

Proto se s některými z nich setkáme až 
letos. Nejdřív se všimneme značek a 
dopravního značení.  

První pozitivní změna je 
zlepšené označení hlavních silnic: 
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Ovšem policie bude 

nesmlouvavá a bude měřit všem stejně 
– žádná protekce nebude. Na špatně 
zaparkované auto prostě botička patří. 

 

Někdy se nám třeba může zdát, 
že někdo spáchal přestupek tím, že 
zaparkoval na místě vyhrazeném pro 
tělesně postižené. Jenomže to může 
být omyl. Toto místo je totiž vyhrazeno 

i pro řidiče s psychickým postižením 
tzv. blbce, kteří ovšem nemají toto 
označení viditelně umístěno na 
vozidlech. 

Podle německého vzoru 
přebíráme mj. taky označení 
soukromých i služebních vozidel 
ministerských úředníků. Na 
soukromých vozidlech se jedná o 

postupnou výměnu registračních 
značek, na služebních vozidlech bude 
označení naprosto jednoznačné 
a nepřehlédnutelné. 
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Málem jsem zapomněl na dvě 

důležité změny. Jednak je to 
mechanicky (tlačítkem) ovládaný 
semafor, jehož zavedením dochází k 
výraznému zklidnění dopravy na 

frekventovaných křižovatkách, 
a jednak je to zjednodušení placení 
pokut strážcům zákona. Bez peněz, 
bez složenky – a jde to!!!  

 
…a berte to vážně, není to žádná 

 
 

SRAZY  2007 
Raději zopakuji termíny srazů.  
 
Dostal pozvánku od kolegy z Rakouska. Jedná se opět o jízdu historických 

vozidel (motocykly, skútry a vozítka) do vrchu 22. Internationaler Seiberer Bergpreis 

ve Weißenkirchenu, a to 29. dubna 2007.   

Bližší informace naleznete na www.seiberer.at a tady fotky z minulého ročníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seiberer.at/
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O celostátním srazu skútrů se dočtete na 

stránkách Skútrklubu www.skutrklub.cz, ale jen tak pro orientaci, koná se v termínu  

25. - 27. května 2007 

ve Slavonicích u Jindřichova Hradce. 
 

========================= 
 

A nyní už jen zopakování známých termínů. Srazy se tradičně konají 

 v kempu „V rákosí“ ve Zruči nad Sázavou. 
 

7. moto a skútrsraz 
se koná  15. – 17. června 2007 

 

to je samozřejmě jarní a jako vždy bude i podzimní, a to 
 

8. moto a skútrsraz 
se koná  7. – 9. září 2007 

 
Příjezd možný již v pátek 

odpoledne, ubytování v chatkách 
(nutno objednat min. 1 měsíc předem 
na tel. 737 615 636 nebo mm-
mb@seznam.cz) nebo ve vlastních 
stanech.  

Občerstvení zajištěno v přilehlé 
restauraci. V sobotu společná vyjížďka 
(po loňských připomínkách trasa 
prodloužena) na min. cca 80 km.  

Vzhledem k tomu, že ve stejném 
termínů probíhá sraz motocyklů Dněpr 

a Ural v nedalekých Stvořidlech na 
Sázavě, můžeme tento sraz společně 
navštívit. Je to projednané s jeho 
organizátorem a schází se tam docela 
dobrá parta motorkářských trampů.   

Na základě dalších připomínek 
účastníku zkusím projednat v kempu 
aspoň na pátek klid v restauraci tzn. 
bez účasti té strašné místní kapely 
„Šmidli Boys“, při jejímž vystupování se 
není možno normálně bavit. Návrat 
domů v neděli. 

========================= 
 

Určitě čekáte, jestli bude také 
pokračovat tradice srazů přívěsných 
vozíků. Pro rok 2007 je připraveno 
jedno překvapení, a to obnovení srazu 
vozíků jako samostatného srazu. Aby 

nám však prostředí Zruče nad 
Sázavou nezevšednělo, rozhodli se 
motorkáři z Mentos Motorbikers Clubu 
uspořádat

ve Lhotce u Mělníka tento 
   

3. sraz PAvů (a dalších vozíků) 
a to  21. července 2007 

 

http://www.skutrklub.cz/
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Podrobnosti se dozvíte buď 
v motorkářském tisku nebo přímo na 
jejich internetových stránkách 
www.mentosmotorbikers.cz . 

To ovšem neznamená, že do 
Zruče nemohou přijet „Pavisti“ nebo jiní 
„vozíčkáři“. Jak všichni víte, ve Zruči je 
vítán každý, kdo v dobrém přichází 
a přijíždí. 

 
Ještě jedna informace na úplný 

závěr. Jak víte z předcházejících čísel, 
tak naše srazy ve Zruči někdy navštíví 

mopedisti z Motodebil´s Boys. Tato 
parta pořádá 

 

 

Motorkářské hry ve Zruči nad Sázavou 
a to  14. července 2007 

 

takže pokud máte zájem, 
můžete i v mezičase mezi dvěma 
skvělými skútrsrazy navštívit Zruč nad 
Sázavou. Určitě i na jejich 

internetových .stránkách 
www.motodebils.cz  budou bližší 
informace. 

 
ZÁVĚR 
Tak jsem se já a teď už doufám 

i vy čtenáři propracovali k závěru 
tohoto jarně zimního čísla. Myslím, že 
jsem zase trochu zamával tím 
červeným šátkem v aréně, ale nedá se 
nic dělat. Bývalý president Skútrklubu 
napíše do diskusního fóra, že neustále 
urážím jeho samotného i jeho rodinu. 
Když se ho soukromým mailem 
zeptám, čím a kdy jsem ho urazil, že si 
ničeho nejsem vědom (kromě kritiky na 
jeho funkční období, což ovšem nebyly 
urážky), tak se odpovědi nedočkám. 
Standa už zase mlčí …… .  

No a tak se musím taky trochu 
bránit, nepovažuji se zdaleka za 
ničitele ideí Skútrklubu a jsem moc rád, 
že mám přátele, kteří mají stejný názor 
a jejímž cílem je také pouze neustálé 
zlepšování činnosti i vztahů ve 
Skútrklubu. Pokud někdo chce něco 
jiného (ale já jsem vlastně ani 
nepochopil co – někdy mám pocit, že 
hlavním cílem je jen škodit), tak je 
možno všechno řešit i slušnou formou, 
bez anonymů a bez vyhrožování. 

Věřím, že naše 
spolupracovnice, která zodpovídá za 
umístění Občasníku na webové 

stránky, nebude zase jen v redakci 
blbnout a svoji práci odvede včas a ve 
vzorné kvalitě. U minulého čísla byla 
doba mezi napsáním Občasníku a jeho 
zveřejněním “trochu delší“. 
  

http://www.mentosmotorbikers.cz/
http://www.motodebils.cz/
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rychlost 

větru

v km/h 10 4,5 -1,1 -6,7 -12,2 -17,8 -23,4 -28,9

0 10 4,5 -1,1 -6,7 -12,2 -17,8 -23,4 -28,9

8 8,9 2,8 -2,8 -8,9 -14,5 -20,6 -26,1 -32,2

16 4,4 -2,2 -8,9 -15,6 -22,8 -29,5 -36,1 -43,4

24 2,2 -5,6 -12,8 -20,6 -27,8 -37,8 -42,8 -50

32 0 -7,8 -15,6 -23,4 -31,7 -39,5 -47,3 -55

40 -1,1 -8,9 -17,8 -26,1 -33,9 -42,3 -50,6 -58,9

48 -2,2 -10,6 -18,9 -27,8 -36,1 -44,5 -52,8 -61,7

56 -2,8 -11,7 -20 -28,9 -37,3 -45 -55 -63,4

64 -3,3 -12,2 -21,1 -29,5 -38,4 -47,3 -54,2 -65

teplota vzduchu 
o
C

skutečná teplota 
o
C

I když se nám již objevili první 
bezdomovci na lavičkách a jaro se tedy 
nezadržitelně blíží, doporučuji ještě 
zajet do práce klasickými dopravními 

prostředky a s odzimováním skútrů 
ještě pár dní počkat na trochu více 
sluníčka. 

 

Abych vám dokázal, že to s tou 
teplotou není tak úplně sranda, 

podívejte se na tabulku, jak se snižuje 
teplota v závislosti na rychlosti jízdy. 

Při vyšších rychlostech už není 
pokles teploty tak velký, ale myslím, že 
např. skutečná teplota -12,2°C při 
venkovní teplotě +4,5 °C a rychlosti 
motocyklu 64 km/hod vás překvapila. 
No a to se může při současném počasí 
klidně stát. 

Doufám, že se sejdeme na 
srazu ve Slavonicích (a nejenom tam) 
v co největším počtu, a zároveň si 
myslím, že lepší je přijet třeba 
„s chrchlem na vleku“ (jak je možno si 
přečíst v diskusním fóru) a s dobrou 
náladou, než po vlastní ose s úmyslem 
dělat dusno. 

 
P.S. Pokud by ještě bylo nepříznivé počasí a vy jste se rozhodli u Občasníku 

strávit několik minut navíc, zasílám jako přídavek jeden srdcervoucí příběh 
z loňského roku. 
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Příběh Evžena Vocáska 

Evžen Vocásek třetího července vyrazil jako každý den svou Felicií do  továrny, kde si 
přivydělával ke svému invalidnímu důchodu. Bydlel v malém městě a sám sebe považoval za 
bezpečného a klidného řidiče, který kromě promáčklého blatníku ještě žádnou nehodu 
nezpůsobil a pokutu už také žádnou dlouho neplatil. 
                                                                             
Novely silničního zákona a bodového systému se proto rozhodně nebál, spíše jej z celého 
srdce schvaloval. "Škoda že přichází až tak pozdě, ten blbec,  co mne minule předjel s tím 
obrovským bavorákem, nemá na silnici co dělat." pomyslel si, když startoval. Nezapomněl se 
připoutat bezpečnostním pásem, ani rozsvítit potkávací světla s již notně vypálenými 
zrcadlovými parabolami. Na technické to ale prošlo, tak co.  
                                                                             
Evžen vycouval z parkovacího místa, projel ulicí a odbočil na hlavní ulici směrem doprava. 
Nezapomněl na blinkry, ani dát přednost v jízdě. Byl to disciplinovaný řidič. O pár set metrů 
dále stálo popelářské auto a popeláři zrovna vybírali popelnice. Evžen způsobně zablikal 
a popelářské auto objel. Trochu přišlápl plyn, neboť v protisměru se blížilo auto a on se chtěl 
vrátit do svého pruhu s velkou rezervou. Odlehčiv po manévru plynový pedál, všiml si, že 
necelých dvacet metrů za popelářským autem stojí bagr a kope díru do chodníku. Jízdní 
pruh vedle bagru však stále ještě zůstával dostatečně široký. 
                                                                             
O sto metrů dál Evžena zastavila hlídka Městské policie: 
"Silniční kontrola. Předložte řidičský průkaz a doklady od vozidla."  
"Povinné ručení také?"  
"Vy nevíte, co jsou doklady od vozidla? Jistěže také!"  
"Prosím"  
"Víte čeho jste se dopustil?" 
"To nevím"  
"Překročil jste nejvyšší dovolenou rychlost v obci, tam před tím bagrem"  
"A kolik jsem jel?" 
"Šedesát jedna!" 
"Tak jsem překročil rychlost o jedenáct kilometrů v hodině, abych se rychleji vyhnul překážce. 
To snad nebudete pokutovat?" 
"Vy neznáte dopravní značky? Od rána je tam díky stavebním pracem omezena  
rychlost jízdy na 20 kilometrů v hodině." 
"Opravdu? Tu značku jsem neviděl! Žádná tam nebyla." 
"Tak si dojděte na voční! Je tam, pojďte se podívat!" 
Nechali auto odstavené v jízdním pruhu tak, že tvořilo podobnou překážku silničního 
provozu, jako před tím ti popeláři, kteří zrovna odjeli a šli se na inkriminované místo podívat. 
Mobilní značka, mezující rychlost na 20 km/h, tam skutečně byla. Evžen ji ovšem přes 
popelářské auto nemohl vidět. 
"Tady před tím stáli popeláři!"  
"A máte snad v zákoně ustanovení, že když někde stojí popeláři, tak tam  
neplatí značky? Máte to o jednačtyřicet kilometrů v hodině, to bude drahý. A vlastně já to 
s vámi vůbec nemůžu řešit, budeme to muset sepsat."  

                                                                             
Za týden Evženovi přišlo předvolání a patnáctého července se dostavil na odbor dopravy 
městského úřadu. Úředník vyslechl Evženovu argumentaci a rozhodl udělit nejnižší možný 
trest. A tak poctivý řidič Evžen Vocásek dostal pokutu 5000 Kč, byl mu vysloven zákaz řízení 
na šest měsíců a do karty řidiče mu bylo zapsáno pět trestných bodů. A Standa se zlatým 
řetězem kolem krku, co tam půl hodiny po Evženovi se svým pětilitrovým bavorákem 
s černými fóliemi na sklech prosvištěl v kile a strážníkovi ani nezastavil, pak na úřadě 
vysvětlil, že jeho auto v inkriminovanou dobu řídil Stojan Jakotič, bytem Partizanski Put 37, 
Rijeka, který si od něj dotyčné vozidlo chtěl koupit, ale po zkušební jízdě se nakonec rozhodl, 
že si jej nekoupí - a úřad věc v souladu se zákonem odložil. 


