
            
 

 
 
 
 

Je Skútrklub Čezeta  
časovaná bomba ???  

Slavonice a Zruč 2007 

   KKKOOOUUUTTTEEEKKK   PPPRRROOO   „„„PPPAAAVVVIIISSSTTTYYY“““    
  ((……aa  ooppěětt  nněěccoo  nnaavvrrcchh))    

ČČttěěttee  OObbččaassnnííkk//OObbššťťaassttnnííkk    aa  nneepprroohhlloouuppííttee!!  
 

ÚVOD. 
Vážení čtenáři , 
zase mi to nějak rychle uteklo. 

Je červen, kvapem se blíží konec jara, 
a tak je nejvyšší čas, abych se 
s vervou sobě vlastní pustil do dalšího 
čísla Občasníku. Samozřejmě jsem 
čekal s psaním až po srazu ve Zruči, 
a tak už teď vím, že to na jaře 
nestihnu. Všimněte si prosím, jak jsem 
z toho vtipně vybrusil. Občasník jsem 
nazval jaro/léto a tím pádem jsem 
získal 3 měsíce času navíc. O čem se 
tentokrát dočtete? Samozřejmě o dění 
ve Skútrklubu, o účasti na veteránské 
soutěži, o nějakých těch návštěvách 
muzeí, autosalonů, o skútrsrazu ve 

Slavonicích a ve Zruči a určitě se 
najdou další témata.  

Myslím, že padnou zase 
i nějaká ta kritická slova, jak je 
v Občasníku zvykem, ale samozřejmě 
se pokusím do tohoto čísla vtěsnat 
i trochu spoře oděných krásných žen, 
které se 96% populace (snad) líbí, 
a ten zbytek prostě má smůlu. K tomu 
se ale ještě dostaneme a já některým 
lidem zase poradím Občasník nečíst. 
Už jsem slyšel, že je to samizdat 
anebo bulvár, ale všechna tato literární 
díla mají své místo na novinovém trhu, 
a pokud vím, tak se v u nás bulvár 
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prodává velice dobře. Tak proč těmto 
čtenářům nevyjít vstříc? Jsem tu pro 
vás!!! 

Už dlouho má Občasník 
stejnou hlavičku, ve které je kromě 
znaku ČZ ještě několik dalších znaků 
československých firem, které mají 
buď přímý vztah k Čezetě nebo které 
vyráběly své výrobky ve stejné době. 

A tak snad ani moc nepřekvapí, že se 
chci věnovat v Občasníku i ostatním 
tématům, tentokrát bych začal 
s přívěsnými vozíky, které jsou jednak 
mému srdci hodně blízko a jednak 
i počet PAvů za Čezetami stále 
vzrůstá. A je to správné, sluší jim to 
spolu.   

 

 
CO SE STALO od minule 

Jako obvykle začnu tuto 
kapitolu nějakými těmi informacemi 
z našeho mateřského Skútrklubu, 
i když (jak se později dočtete) je to 
vlasně se Skútrklubem úplně jinak, než 
jste si mysleli. 

Začněme minulým číslem 
Občasníku, které bylo podrobeno 
pravidelné kritice na různých 
diskusních fórech. Nějak mi nezbývá 
čas ty mnohdy slaboduché diskuse 
pročítat, ale když mě někdo upozorní 
na hodnotný příspěvek, tak to si rád 
počtu. A opravdu, po ne úplně 
podařených příspěvcích psaných nám 
„z vidlákova“ ne úplně srozumitelným 

nářečím, po vyhrožování fyzickým 
násilím a podobných duchaplnostech 
se objevil silný protivník v podobě 

seriózně a výjimečně skoro spisovně 
a pravopisně správně napsané kritiky. 
No posuďte sami: 

 

Delikatesa 
...ovšem jen pro silné žaludky. 

Vemte kýbl nenávistné demagogie, dodejte několik kusů zaleželého, pěkně 
krvavého bulváru, proložte pořádným flákem samochvály, okořeňte hrstí 
porňásků, dochuťte několika čtyřprocentními okurky a nakonec přidejte špetku, 
ale opravdu jen špetku seriozních informací. Protřepat, nemíchat. 

Koktejl můžete nazvat třeba Občasník čezetáře. Velmi mne udivuje, že tato 
pochutina je opět bez odporu servírována na jinak pěkných, podařených 
stránkách o mém oblíbeném skútru... 

JiříK   
 
Vážený pane JiříK (prý pane Karásku z nějakého króžku), 
vaše zdrcující kritika určitě způsobí drastické snížení sledovanosti 

Občasníku, což mě opravdu mrzí. Ale rád bych k tomu uvedl několik vysvětlujících 
informací. Nenašel jsem v minulém čísle ani kýblíček nenávistné demagogie (a vůči 
komu by to vlastně mělo být???), to vyhrožovaní fyzickým násilím jsem nepsal já, to 
bylo určeno mně (pro vysvětlení). A pokud jde o nenávistnou demagogii, tak jak jsem 
slyšel, jste s ní vy docela kamarád, když plamenně hovoříte na schůzích Skútrklubu.  
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Vy jste členem? Myslím, že jsem vás na žádném srazu neviděl???? Pozvete 
mě někdy na schůzi króžku, abych třeba já vám poradil, jak to máte správně dělat? 

Samochvála? Fotka zrenovovaného mopeda, kterého jsem dělal přes zimu? 
To už tak u vetránistů bývá, že renovují svoje stroje, aby se s nimi mohli pochlubit. 
V Brně se to tak nedělá? Anebo vám vadí, že jsme s panem Čermákem chtěli založit 
nějaký klub pro Čezetáře? Co jste dělal vy v roce 1995, že jste u toho nebyl, když je 
Čezeta vaším velkým koníčkem? 

Hrst porňásků??? Budou další. Dočkáte se. A pokud si myslíte, že je 
Občasník nemravný, požádejte nějakého školáka základní brněnské školy, ať vám 
ukáže pornostránky na internetu, abyste pochopil, jak porno vypadá.  

                                                                                        Šéfredaktor
 
Vrátím se k minulému číslu 

ještě jednou. Ten výhružný diskusní 
příspěvek byl napsán pod značkou 
[505] – Tomáš (pro upřesnění 
Borovec) a celá ta aféra vznikla kvůli 
tomu, že jsem si dovolil kritizovat 

anonymního pisatele (a potrefená husa 
se ozvala). No a co se nestalo? Byl 
jsem upozorněn na zajímavý příspěvek 
na téma Skútrsraz (k tomu se vrátím) 
a když jsem diskusní fórum prohlížel, 
našel jsem zajímavý názor: 

 

T505 30.5.2007 22:06 
Rikša 505 

Je to ale zvláštní doba někdo tady loudí informace 
a ani se nenamáhá podepsat natož představit 

 
Nepřipadá vám ta značka 

pisatele hodně podobná? Je to tak. To 
je ale posun v názorech? Jsem rád, že 
se Tomáš přidal na moji stranu 
a veřejně odsoudil anonyma…… Když 
už jsem u těch anonymních pisatelů, 
tak se ukázalo, že je to možno i díky 
internetu ještě vylepšit. Napsat svůj 
názor a podepsat se cizím jménem. 
I to už se ve fóru na stránkách 
Skútrklubu stalo, a tady na tom místě 
bych se opravdu přimlouval buď za 
cenzuru anebo za zrušení fóra. 
Podobné praktiky, jako podepisovat se 
cizím jménem, nemají opravdu se 
slušným chováním vůbec nic 
společného.  

Když jsem tři týdny služebně 
objížděl celou Moravu, doufal jsem, že 

se mi podaří navštívit schůzi našeho 
mateřského klubu na Šelepce. Bohužel 
se mi to nepodařilo, což mě docela 
mrzí, protože tam prý bylo docela 
„veselo“. A tak bych se rád přidal 
k názoru, aby byly na stránkách 
Skútrklubu zveřejňovány zápisy nebo 
aspoň informace ze schůzí. My 
přespolní členové (někteří dokonce 
podle slov brněnských kolegů 
z „vidlákova“ – třeba jako já) chceme 
být také informováni o zajímavých 
projevech na schůzích. Třeba když se 
rozhovoří pan Karásek, tak my pak 
nemáme možnost se z jeho rad poučit 
a opravdu to tady v dalekých Čechách 
cítíme jako určité ochuzení naší 
klubové příslušnosti. 

 
CO JSME DĚLALI  
Dokud nefungovaly stránky 

Skútrklubu, tedy abych byl přesný, 
fungovaly jiné stránky Skútrklubu, které 
těm dnešním www.skutrklub.cz 

nesahaly ani po kotníky (ale to už jsem 
myslím jednou psal), tak byl Občasník 
jedinou formou informací ze srazů, 
protože jinak byly uveřejňovány pouze 

http://www.lapiduch.cz/posta.php?kdo=t505
http://www.skutrklub.cz/
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fotografie. Ty sice řeknou hodně, 
protože člověk přijímá asi 95 % 
informací zrakem, ale ten zbytek 
chyběl. Dneska je situace jiná. Na 
stránkách skútrklubu se dočteme 
během pár dní po skončení nějaké 
akce, co se dělo, a ještě třeba 
v diskusním fóru nějaký ten názor nebo 
drb, takže Občasníku zbývá už jen 
malý manévrovací prostor. To nevadí. 
I tak je snad o čem psát, a i když 
nemám na svých stránkách počítadlo 
počtu čtenářů, tak z reakcí vím, že 
aspoň někdo si Občasník přečte. Jsou 
to ti, co mi fandí, i ti, kteří by mě 
nejradši zatáhli v Brně do sklepa, kde 

bych dostal „betelnó mlatu do 
dózny“. 

Takže přátelé i nepřátelé, 
Občasník je tu zase a znovu bude psát 
o tom, co se stalo. Je na každém 
čtenáři, aby se sám rozhodl, co si 
přečte. Když uvidíte šedou, může si 
někdo říct, že je skoro bílá, jiný, že je 
skoro černá, a oba dva budete mít 
pravdu. Jde jen o to, jak to kdo chce 
vidět. A proto vám, kterým je možno 
poradit (u některých to předem 
vzdávám) radím: „Pokud uvidíte šedou, 
smiřte se s tím, že je šedá, hodnoťte ji 
jako šedou a říkejte, že je šedá. 
Nesnažte se ji zařadit mezi černé nebo 
bílé, budete mít v tom případě pravdu 
jen na 50%.“ A proč tento obsáhlý 
a zdlouhavý úvod? Pokud mě někdo 
vyhrožuje fyzickým násilím a je 
o generaci mladší než já, považuji to 
za chybu při jeho výchově (já bych si 
nepřál, aby se takhle chovaly moje děti 
k starším osobám). Pokud mně ovšem 

někdo vytýká, že se chlubím, tak mě to 
mrzí, protože to skutečně, myslím, 
nepatří mezi moje nejsilnější povahové 
rysy a už předem mám strach, že až 
uvedu pár informací o tom, že jsem 
navštívil nějaké muzeum nebo 
autosalon, budu zase mediálně 
napaden.  

Když si přečtu noviny nebo 
časopis, tak taky nesouhlasím se 
všemi názory a články, ale snažím se 
být nestranný a popř. si informace 
ověřit jinde, abych zjistil pravou 
skutečnost. Určitě se některým z vás 
nebudou některé moje následující 
názory líbit, ale než ve vzteku napíšete 
zase nějakou kritiku na Občasník a na 
mě na jakékoliv diskusní fórum (pište 
prosím raději na stránky skútrklubu, ať 
to nemusím moc hledat), tak se zkuste 
trochu zamyslet, jestli v tom není 
trochu pravdy. Ta chvíle vás nezabije. 

A tak než se budu věnovat 
hlavní skútristické akci letošní sezony, 
a to srazu Slavonice 2007 se 
základnou v Brandlíně, dovolte mi pár 
postřehů z různých koutů „Evropské 
unie“. 

Navštívil jsem zámek 
v Dobříši, kde je malé muzeum 
motocyklů. Je to opravdu jen taková 
malá odbočka při prohlídce zámku, ale 
nemohl jsem si ji nechat ujít. Najdete 
tam skútr Čezeta se zajímavým 
uzávěrem nádrže a třeba taky Jawettu 
s tzv. revmaplechy. 
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 Dále jsem navštívil technické 
muzeum v Brně a mohli jste si na 
stránkách skútrklubu přečíst můj 
článek o „Čezetě v koutě“. Jinak 
muzeum je velice pěkné a mohu 
doporučit jeho zhlédnutí. Zvláště 

ukázky řemeslnických provozoven 
a obchodů jsou velice pěkné a bohužel 
my starší v nich najdeme spoustu 
zajímavých předmětů, na které si 
pamatujeme z mládí. 

Autosalon Lipsko 2007 ukázal 
většinu letošních novinek 
automobilového trhu (naši zemi 
reprezentoval i automobil Kaipan ze 

Smržovky), ale taky pár veteránů z dob 
RVHP, plno více či méně upravených 
Trabantů a Barkasů, ale i sporadicky 
nějaký ten motocykl MZ. 
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Pokud budete projíždět kolem 
německých měst Karlsruhe popř. 
Baden-Baden, zastavte se na chvilku 
v muzeu Unimog v Gaggenau. 
Neuvidíte tam sice žádné skútry, ale 

krásné moderní muzeum věnované 
těmto terénním vozidlům, můžete se 
nechat svézt na zkušební dráze po 
stoupáních až 70°, a pak posedět 
v příjemné restauraci. 

 
Jízda historických vozidel Chomutov 2007. 
O této akci platí to, co jsem 

psal v úvodu této kapitoly. Článek 
vyšel na stránkách skútrklubu, a tak 
mně nezbývá nic jiného, než se na to 
podívat z té druhé strany. Není to nic 
mimořádného. I každá mince má dvě 
strany, pesimista by řekl rub a líc, 

optimista řekne panna a orel. A když 
se na to podíváme očima optimisty, 
zjistíme, že ani ta druhá strana nemusí 
být špatná. Jde jen o to, najít si na ni ta 
pozitiva. Vždyť „panna a orel“, co je 
lepší??? 
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Jeli jsme tři. Libor (Čezeta 505 
– rikša), já (Čezeta 502 + Druzeta) 
a moje dcera Štepánka (ČZ 125). Sraz 
byl u mě na chalupě. Libor se trochu 
opozdil, protože cestou narazil na 
vážnou dopravní nehodu a musel to 
objíždět přes vesničky. Když přijel, dali 
jsme si ranní kávičku a začali se 
chystat k odjezdu. A první problém. 
Prázdné zadní kolo na číze. Na opravu 
nebyl čas, a tak jsme to vyřešili 
sprejem tzv. antipichem (jenom pro 
vaši informaci, ani po pozdějším 
rozmontování jsem dírku v duši 
nenašel a duše stále drží).  

Vyjeli jsme směr Chomutov 
a měli tedy před sebou asi 45 km. Není 

to moc, ale rikša s budkou ani Čezeta 
s Druzetou a už trochu unaveným 
motorem nejsou žádné závodní stroje. 
Kousek před cílem Libor zastavil, byl 
bez elektriky. Spravila to výměna 
pojistky. Sláva. Zamávali jsme dvěma 
kočkám ve Felicii se staženou 
střechou, které jely tím samým 
směrem (a za tím samým účelem) 
a pokračovali dál. Za chvíli stojíme 
znovu. Liborovi dávám svou náhradní 
pojistku, ale je to podezřelé. Tak 
zkušeně hledá závadu a za pár minut ji 
nachází. Uvolněný držák kontrolek, 
který při chvění stroje se dotkl kostry. 
Po opravě dojíždíme k místu startu.

  

Soutěž měl s námi absolvovat 
ještě Liborův bratr, ale neřešitelná 
závada jeho ČZ 150 mu v tom 
zabránila. Libor se sice snažil, jak 
vidíte na fotce, ale uvolněný kontakt na 
kovadlince na místě neobjevil. Takže 
snad příště. Naštěstí to byla třetí 
a poslední závada ten den, takže po 
absolvování velice pěkné soutěže za 

exkluzivního počasí jsme bez 
problémů dojeli domů. Jo, ještě 
Liborovi došel benzin, ale na ložné 
ploše měl několik plných kanystrů, 
takže to byla jen maličkost. 

A naše výsledky? 18., 19., 
a 25. místo na poháry sice nestačily, 
ale třeba se příště polepšíme. A jestli 
se ptáte, proč právě Chomutov, tak to 
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vám ihned objasním. Je tam veliký 
fanda skútrů a veteránů Zdeněk 
Prchal, který je jedním z hlavních 
organizátorů celé soutěže a se kterým 
se s Liborem léta známe. A taky 

doufáme, že konečně dodělá svůj 
domeček a přijdou na řadu skútry 
zatím uložené v garáži, a že se taky 
zúčastní s námi skútrsrazu.  

  
 

 
 
Takhle zní oficiální název 

letošního skútrsrazu pořádaného 
Skútrklubem Čezeta. Během pár dnů 
se objevily na stránkách Skútrklubu 
dva obsáhlé články a průběhu srazu, 
a tak mi nezbývá, než se zase na to 
podívat z druhé strany, a jak se později 
dočtete, budu se muset chvíli dívat i ze 
strany třetí. 

Jak říkají moji nepřátelé: 
„sténak dycky taháš chrchla na 

vleku“,a tak, abych je potěšil, jsem 
zase přijel se skútrem na vleku, letos 
i s Druzetou. Je mi jedno, co si o tom 
kdo myslí, ale s Druzetou se mi 200 
km po ose jet nechtělo. Na druhou 
stranu je fakt, že Druzeta tam byla 
jediná a i moji nepřátelé ji obcházeli 
s videokamerou.  

Slíbil jsem vám ten pohled 
z druhé strany, a tak vzhůru na to. 
Předseda klubu nás informoval o tom, 
že nepřijede jeden z hlavních 
organizátorů Hanuš Čermák, protože 
má nějakou virózu, horečku a já nevím, 

co ještě. Smůla. Aspoň na dálku mu 
poděkoval za všechno, co udělal pro 
zdárný průběh skútrsrazu a vyslovil 
politování nad tím, že nemohl přijet.  

Po tom, co si Hanuš vyslechl 
za kritiku na svoji osobu na schůzi 
klubu na Šelepce, vůbec nechtěl přijet, 
ale podařilo se nám ho přemluvit 
a přesvědčit, že má ve Skútrklubu 
daleko víc přátel než nepřátel a že by 
nám chyběl. Bohužel nemoc jeho 
rozhodnutí vyřešila za něj. Proč jsem 
tak obšírně psal o Hanušovi, pochopíte 
za chvíli. Znáte to přísloví, že žalovat 
nebo donášet se nemá, ale oznámit se 
to musí !!!! A tak fungují i někteří 
kamarádi z klubu. Vědí, že píšu 
Občasník a že se mi pikantní 
informace budou hodit. Takže teď se 
dočtete o třech odposlechnutých 
větách, které vám třeba leccos vypoví 
o charakteru jejich autorů (jenom 
jména těch oznamovatelů bych si 
nechal pro sebe). 

 
1. Neznámí místní obyvatelé navštívili kemp, prohlíželi si skútry a zeptali se 

seriózního staršího, vysokého, prošedivělého, brýlatého pána: „Prosím vás, to je ten 
Skútrklub Čezeta?“ 

Odpověď: „No někdo tomu říká Skútrklub Čezeta, někdo tomu říká Skútrklub 
Brno“.  

No comment. 
 

2. Ráno byla rozprava s jezdci a předseda klubu Bob Rychecký všechny 
svolával nějak takhle: „Tak za pět minut všichni tady nahoře!!!“ 

Reakce u chatky č.5:  „Ha, ha, ha, tak to už Čermák nestihne………“ 
Velice vtipné, velice vtipné…………….(pozn. red.: pokud by chtěl někdo vědět, kdo bydlel 

v chatce č.5, rád upřesním, pište, mailujte, faxujte, volejte do redakce v pracovní dny 7:00 – 16:00) 
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3. Každý účastník dostal při ranní rozpravě dárek v podobě vlaječky 
s nápisem Skútr klub Čezeta. Nyní už mohu autora věty jmenovat, protože se k tomu 
sám přihlásil v diskusním fóru, jak se později dočtete. 

Tomáš Borovec: „To je teda úroveň, to je úpadek klubu ……………..“  
 

A tak jsem přemýšlel, proč 
takhle zkritizoval pěknou vlaječku, 
která má na své zadní straně nápisy 
Čezeta, Manet, Tatran, takže i kritici 
„upřednostňování“ Čezety ve 
skútrklubu dosáhli zadostiučinění. Za 
dobu trvání Skútrklubu jsme (pokud si 
dobře pamatuji) dostali jednou sklenici 
se znakem klubu, jednou samolepku 
se znakem a jednou byla připravena 

dlaždička (pro Brňáky kachle)  se 
znakem klubu a obrázkem Čezety, 
která však nebyla jako dárek, ale 
každý si ji mohl koupit. Tak mně 
připadala a připadá vlaječka jako 
pěkný nápad a moc mě potěšila. Proto 
jsem jeho reakci nechápal, ale 
pochopil až později. 

Na jednom diskusním fóru se 
objevil tento Tomášův příspěvek: 

 

T505 28.5.2007 22:07 
Slavonice z druhé strany 

A jednu lahůdku si nechám na konec kdy pořadatelé rozdali všem účastníkúm 

upomínkové vlaječky, které zhotovil p. Tuma z Vrchlabí za což mu patří bezesporu velký dík, 

nicméně zadavatelé z řad pořadatelů mystifikovali všechny účastníky srazu tím že datovali 

vznik SKUTRKLUBU ČEZETA na rok 1997, přitom se vznik datuje na rok 2002 což se lze dočíst 

na skutrklub.cz. 
 

No, a když se na to podíval 
Tomáš z té druhé strany, tak já musím 
použít stranu třetí. Nevadí, na 
třírozměrný prostor jsme zvyklí, 
a pokud jsme vyčerpali pohled ve 
směru os x a y, tak nám zbývá pohled 
ve směru osy z, tedy odshora, a proto 
……..s nadhledem. 

 

A tak já jsem pochopil, že 
určitá část členů (nebo snad nečlenů) 
klubu považuje přejmenování klubu 
v roce 2002 za vznik klubu nového, 
takže si myslím, že nebudu daleko od 
pravdy, když napíši, že klub má podle 
nich tři stádia. 
 

1. 1997, Skútrklub Brno, president Borovec, všestranný rozkvět klubu 
2. 2002, Skútrklub Čezeta, president Borovec byl donucen ukončit činnost 

starého klubu a převzal po dlouhém přemlouvání vedení klubu nového, ještě 
to jakš-takš fungovalo, ale už to nebylo ono (bez slova „Brno“ v názvu to už 
moc nejde) 

3. 2007, Skútrklub Čezeta, předseda Bohumil Rychtecký, v klubu chaos, 
naprostý úpadek, ostuda skútristů, do vedení přizváni neschopní jedinci jako 
např. Gerža, Čermák, Balcar, konec všem nadějím a elánu z roku 1997, 
očekává se brzký konec. 
 

Doufám, že někdo vytrhne tuto 
část mého článku, dá ji do diskusního 
fóra a napíše, že je to můj názor. Už 
jsem od některých jedinců zvyklý na 
leccos. Jenomže situace je trochu jiná. 
Klub se přejmenoval, jako se 
přejmenovávají firmy (víte kolik měla 

třeba názvů firma ČZ Strakonice nebo 
Škoda Mladá Boleslav???), politické 
strany, země. Má to tak někdo krátkou 
paměť nebo nedával pozor ve škole? 
Byli jsme Rakousko-Uhersko, 
Protektorát Čechy a Morava, ČSR, 
ČSSR, ČSFR, teď jsme ČR a hlásíme

http://www.lapiduch.cz/posta.php?kdo=t505
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se snad jenom k naší historii po 
rozdělení se Slovenskem? To bychom 
asi byli barbaři nebo hlupáci. Každý je 
(anebo by měl být) na svou historii 
hrdý. Stejně tak my v klubu. Letos je 
10. výročí založení klubu, a pokud byl 

klub ve své době trvání přejmenován 
na základě nějakého historického 
vývoje a na základě přání většiny jeho 
členů, nic to nemění na době jeho 
vzniku.  

Slíbil jsem však kdysi, že 
žádnou vládnoucí garnituru Skútrklubu 
nevynechám ze svého kritického 
pohledu šéfredaktora nejčtenějšího 
skútristického časopisu u nás. Vlaječka 
je moc pěkná, ale jako úplatek na mě 
rozhodně nefunguje. A když jsem kdysi 
kritizoval tu strašnou ranní polévku 
v kempu v Třebíči a dvakrát zaplacené 
buřty, tak se musím zmínit o sobotní 
snídani v kempu v Brandlíně (tři 
rohlíky, malý kousek másla, malý 
trojúhelníček sýra, kávová lžička 
džemu, čaj popř. kakao za „pouhých“ 
45 Kč). Pokud začnu trochu počítat, 
vyjdou mi náklady tak 11 Kč, a to za 
předpokladu nákupu v běžném 
obchodě. Z toho vyplývá marže nebo 
chcete-li zisk okolo 300 %, což je 
opravdu, ale opravdu velice slušný 
výsledek. Doporučoval bych panu 

vedoucímu, aby si ve volných 
termínech otevřel v kempu 
manažerskou školu a učil všechny ty 
naše břídily (ministry nevyjímaje), jak 
se hospodaří. Pak by nastal opravdu 
prudký až raketový vzestup naší 
ekonomiky. 

Nevím, jestli to někdo panu 
vedoucímu vytknul nebo jestli šetřil na 
druhý den, ale v neděli ráno byly párky. 
Jenomže tu sobotní ranní ostudu už 
tím nezachránil. Na párky zapomenu, 
ale ten „poloprázdný“ talíř za 45 Kč mě 
bude ještě dlouho připomínat kemp 
v Brandlíně.   

Pánové z toho „úpadkového“ 
klubu, Bobe, Miro, Hanuši, 
Martine..……..bylo to bezvadný 
a myslím, že nejenom já, ale převážná 
většina účastníků se už teď těší na 
pokračování příští rok. 
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Už čtvrtým rokem se scházíme 
nebo spíš sjíždíme dvakrát za rok na 
srazu ve Zruči nad Sázavou. I když 
jsem se dočetl v nějakém fóru, že to 
bude slabý odvar skútrsrazu ve 
Slavonicích, tak jsem moc rád, že se 
tam schází parta lidí, kteří se chtějí 
sejít a chtějí pobavit. Ti, co jezdí na 
sraz skútrklubu jenom proto, aby měli 
„duchaplné“ připomínky, a pak 
kritizovali průběh srazu v různých 
fórech, tak ti mi tam opravdu neschází. 
A taky nebyl tento sraz nikdy myšlen 
jako truc akce nebo pokus překonat 
účast na srazu skútrklubu. Je to sraz, 
kde se schází takoví motorkáři 
a skútristi, kterým nevyhovují hlučné 
srazy s celou noc vyřvávající hudbou, 
striptýzem, soutěžemi v pití piva apod. 
Jeden takový motorkář a vyznavač 
těchto bouřlivých srazů letos přijel a byl 
naším poklidným průběhem večera 
natolik zklamán, že se odebral „upravit“ 
někam jinam. Myslím, že už víckrát 
nepřijede po té ostudě, kterou si tam 
udělal, a jsem přesvědčen, že tam 
nikomu nebude scházet.  

Abych se ale vrátil k vlastnímu 
srazu. Letos jsme to vylepšili o zrušení 
večerního vystoupení místní kapely 
DuDu (duo důchodců), takže jsme se 
při večerním posezení v restauraci 
všichni navzájem slyšeli a mohli si 
parádně popovídat. Samozřejmě, že 
jsme se zase scházeli až do pozdních 
večerních hodin, ale to nevadí. Všichni, 

kteří přijeli, byli bouřlivě přivítání, a čím 
přijeli později, tím bylo přivítání 
upřímnější, protože všichni oceňovali 
jejich snahu dorazit i za již značně 
snížené viditelnosti. 

Pro tento sraz platí obecně to 
samé, co pro sraz skútrklubu. Jeho 
průběh vám už barvitě popsal Hanuš 
ve svém článku na stránkách 
skútrklubu, a tak už mi jen zbývá 
představit vám zde některé fotografie 
a přidat pár svých poznámek. 

Ani nevím, kolik se nás tam 
skutečně sešlo, ale pokud vím, 
napočítal Hanuš 33 strojů, a tak mu 
budu věřit. Počet se neustále měnil, 
protože někteří se přidali až ráno, jiní 
až během cesty. Byl jsem zase 
s Druzetou, takže jsem se jako jeden 
z nejpomalejších pohyboval na čele 
peletonu (spolu s Karlovou Druzetou 
a Liborovou rikšou), a tak jsem o té 
šňůře motorek za námi neměl moc 
přehled. 

Ráno před vyjížďkou bylo třeba 
provést drobné opravy některých 
strojů, a kdo jiný by se měl položit do 
polohy rovnoběžné s výfukem než 
Mojmír. Zatímco se Mojmír jako jediný 
snažil manuálně, těch, co radili 
a diskutovali o možné příčině poruchy, 
bylo podstatně víc. Nakonec vše dobře 
dopadlo, skútr zavrčel a byl připraven 
vyrazit na tentokrát podstatně delší 
vyjížďku než minule, která byla 
plánována na 10. hodinu.  
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Hned od rána nás popoháněl 
náš vyjížďkový velitel Lojza, protože 
jak se ukázalo, někteří neměli 
samozřejmě natankováno, protože 
přijeli po zavírací hodině místní čerpací 

stanice. Zkusili to tedy po ránu, ale 
byla tam cisterna. Takže první zdržení, 
museli jsme všichni k benzince. Aspoň 
je tu ale čas na představení některých 
účastníků srazu. 

 

Takže se podívejme na 
některé účastníky. Jak jsem už 
předeslal, dvě Druzety a taky zástupce 
přívěsných vozíků, jak jinak než ve 
stejném laku jako skútr. Už je těchto 

souprav hodně a jedna hezčí než 
druhá. Připravují se další, a tak už taky 
přemýšlím, jak se k těmto fešákům 
některým svým skútrem a pávíkem 
přidat. 
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Pražáci a konečně premiéra 
Mojmírovy Čezety 200 OHC v plné 
parádě, v laku, chromu, se zadním 
nosičem, jenom místo tachometru 

hodiny z 501-čky. Na motoru 200 OHC 
není na tachometr vývod, a tak jeho 
funkci musel převzít mladší bráška – 
tachometr digitální. 

 

Parta motorkářů z okolí se 
stejně žlutě nalakovanými helmami 
(prý jich mělo dorazit víc) a na konci 

konvoje ochranka v podobě černých 
šerifů na těžkých strojích. 

Pak už jsme mohli vyrazit směr 
Pacov, kde jsme si chtěli prohlédnout 
veterány startující v soutěži Pacovská 
rallye. Spěchali jsme, a tak jsme se 

cestou trochu roztrhali. Museli jsme na 
ty opozdilce počkat, což jsme udělali 
v příjemném stínu lesíka před 
Pacovem. 
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V Pacově nás už čekala 
prohlídka zajímavých strojů. Byly tam 
k vidění jak historické motocykly, tak 
i hasičská a vojenská technika 
a dokonce i stabilní motory. Snad se 

ale na mě nebudete zlobit, když tady 
představím pár motocyklů převážně 
české výroby, protože ty jsou nám asi 
nejbližší. 

Někteří si prohlíželi techniku 
a jiní se věnovali zaplňování svých 
žaludků. Nebyl to dobrý příklad pro 
ostatní a zlobil jsem se na ně. 
Jenomže pak jsem se dozvěděl, že 
někteří čas určený k prohlídce strojů 
proseděli dokonce v restauraci, tak to 
už je opravdu neomluvitelné   .  

Další naše cesta vedla do 
Zbraslavic na sportovní letiště, kde byl 
očekáván dojezd etapy Kolínské 
veteránské soutěže. Tam jsme se 
opravdu po chvíli čekání dočkali 
příjezdu krásných veteránů. Ještě 
předtím jsme však navštívili letištní 
restauraci za účelem dodržování 
pitného režimu.  

Jenomže pak už byli někteří 
unavení (Karel vředu zcela neskrytě, 
ostatní v pozadí pod stromem), a tak 

jsme se vrátili do základního tábora ve 
Zruči, kde jsme si mohli dát spršku po 
namáhavé asi 120 kilometrové 
vyjížďce a zasednout k dobře 
vychlazenému chmelovému moku 
a třeba i oblíbeným smaženým 
olomouckým tvarůžkům. 

 



 15 

Jak jsem už psal, tak kromě 
našeho (dalo by se říct tak trochu 
veteránského) srazu byly v okolí ještě 
dvě další veteránské akce. To ale není 
všechno. V nedalekých Stvořidlech 
u Sázavy byl tradiční sraz motocyklů 
Dněpr a Ural. Protože jsem tam 
každoročním účastníkem (jen letos to 
nějak termínově nevyšlo) a protože 
tam mám plno kamarádů, tak jsem se 
chtěl za nimi zajet podívat. Ale 
předběhli mě. Přijeli třemi plně 
naloženými Dněpry a poseděli s námi 
v restauraci. Nebyl jsem ovšem sám, 
kdo měl v té návštěvě kamarády, 
protože existuje takové zvláštní 
propojení Čezeta-Druzeta-sajdkáry-
Dněpry, a tak nás bylo víc, co se 
známe z různých akcí. Mezi 
motorkářema je vždycky o čem mluvit, 
a tak nám ta společná chvilka rychle 
utekla. 

Někteří účastníci už odjeli 
v sobotu odpoledne, a tak jsme večer 

poseděli už v menší partě, ale zábava 
byla znovu dobrá. Čekala nás ještě 
oslava Liborových narozenin a je třeba 
připomenout, že ta jeho slivovička byla 
moc dobrá, takže bychom mohli příště 
oslavit třeba jeho svátek. 

A pak už následovalo nedělní 
ráno. Sešli jsme se u snídaně, přišel 
i Lojza – náš vyjížďkový vůdce a znovu 
se povídalo a povídalo. Čekali jsme na 
Kamila, který si v sobotu odvezl domů 
svého nepojízdného skútra (vydával 
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hrůzostrašné zvuky…… samozřejmě 
skútr) a v neděli přijel vrátit půjčené 
auto. Tak pozdě, jako tuto neděli, jsem 
už dlouho ze srazu neodjížděl. Když 
jsem pochválil organizátory srazu ve 
Slavonicích, tak teď musím pochválit 
všechny účastníky. Sešla se nás dobrá 
parta a bylo nám tam dobře. 

A když už jsem předtím 
nakousl ty Kamilovy problémy se 
skútrem, tak vězte, že všechny jeho 
problémy pramenily z absolutní 
absence oleje v motoru. Na druhou 
stranu je třeba před tímto motorem 

smeknout. Dojel nasucho z Prahy do 
Zruče (cca 60 km), pak absolvoval 
vyjížďku (cca 120 km) a po dolití oleje 
zase normálně funguje. 

Nedávno uskutečnil dovozce 
mopedů Betka zkoušku běhu motoru 
na volnoběh na plný plyn a taky bez 
oleje. Všichni byli překvapeni výdrží 
motoru, který se zastavil až přehřátím 
a roztavením plastových dílů 
v zapalování. Myslím, že v tomto 
případě prokázala převodovka motoru 
ČZ stejně skvělé vlastnosti. 

 

CO JSME DĚLALI ještě  
Brňáci mají svoje schůze na 

Šelepce a občas udělají nějakou tu 
vyjížďku, o které se můžeme dočíst na 
stránkách skútrklubu. A tak jsem si se 
zájmem přečetl reportáž o vyjížďce, 
jejímž jedním s cílů byla návštěva 
hrobu našeho bývalého nejstaršího 
člena klubu Luboše Drlíka z Tišnova, 
který nás navždy opustil po těžké 
nemoci v loňském roce. A tak mě 
velice a musím říct, že velice nemile, 
překvapilo, že k hrobu odjela jen jedna 
skupina a druhá odmítla jet. Nechci 
tady řešit, kdo to byl (možná že 
bychom se dopracovali ke stejným 
jménům, o kterých už byla řeč) ani 
proč se to stalo. Nebyl jsem tam a byly 
by to jen dohady. A tak to berme jako 

fakt, že se mezi námi najdou tací, 
kterým je zatěžko zavzpomínat a uctít 
památku bývalého kamaráda. Ale proč 
se vlastně divím. Tam, kde není úcta 
k vlastní minulosti, proč by měla být 
úcta k mrtvým? Klasik by řekl: “ Je cosi 
shnilého ve státě dánském!!!“ 

A tak jsem se pokusil svým 
článkem zavzpomínat na Luboše sám 
a taky jsem k tomu přidal několik fotek 
Lubošových skútrů. Pokud někteří 
z vás tyto skútry neznají, doporučuji 
podívat se na stránky skútrklubu, 
protože v Občasníku už tyto fotky byly 
a já předpokládám jejich 
znovuuveřejnění až v rubrice „Psalo se 
před 10 lety“ . 

                                         
P.S. 
Znáte to moderní pořekadlo, 

že každá iniciativa musí být po zásluze 
potrestána? Tak to platí. Před časem 
jsem vyhlásil v Občasníku soutěž 
o nejlepší fotografii s tématikou Čezety 
a přestože plno lidí nafotí na každém 
srazu desítky fotek, dostal jsem do 
soutěže tak maximálně 5 fotografií, ze 
kterých mi bylo hloupé volit nejlepší. 
Čekal jsem trochu víc. Jenomže 
problém je ten, že jsem se nepoučil 
a letos jsem byl zase aktivní. Na 
stránky skútrklubu jsem poslal článek 
s názvem Den s velkým „D“ 

a domníval se, že se sejdou nějaké 
návrhy, které prodiskutujeme na srazu 
skútrklubu. Jenomže se tak nestalo. 
Na druhou stranu je potěšitelné, že se 
tam ani ve fóru neobjevil žádný „vtipný“ 
příspěvek od mých nepřátel, za což 
bych jim chtěl co nejsrdečněji 
poděkovat. 

O co šlo. Chtěl jsem, abychom 
společně vyhlásili „Den skútrů“, který 
by byl vyhlášen k nějakému 
významnému dni. Napadlo mě třeba 
datum 15.8, což je den narození 
konstruktéra Čezet pana Kocha (roku 
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1893) a ještě ke všemu je to krásně 
uprostřed léta, a tedy i motorkářské 
sezóny. No a tento den by skútristi, 
kteří jedou na nějakou vyjížďku (nebo 
by byla určena nejbližší sobota tomuto 
datu) napsali na určenou mailovou 
adresu kam jeli, kolik jich bylo, jaké 
místo navštívili a kolik ujeli kilometrů. 
To by pak někdo spočítal a třeba 
napsal na stránky skútrklubu, že ke dni 
skútrů vyjelo na výlety 38 skútristů, 

kteří ujeli celkem 2760 km a mimo jiné 
navštívili třeba rodiště pana Kocha 
v Mcelích  nebo hrob bývalého kolegy-
skútristy z Tišnova,  apod. 

Myslím, že to je škoda, protože 
to mohla být taková druhá akce (po 
srazu skútrklubu), které by se mohlo 
zúčastnit velké množství skútristů, aniž 
by museli dojet do jednoho místa jako 
při srazu, a přesto by to mohla být 
celorepubliková akce. 

 

KOUTEK pro PAv-isty  
Tak jsem se pro pracoval 

k tématu PAvy a ostatní přívěsné 
vozíky. Samozřejmě že se PAvům 
věnuje několik internetových stránek, 
nejznámější jsou asi 
www.motomagazin.cz, kde můžete 
najít spoustu zajímavých a hlavně 
vyčerpávajících informací. Já jsem se 
rozhodl pro tento článek ze dvou 
hlavních důvodů. Prvním je 3. sraz 
PAvů a tím druhým nějaké ty 
zajímavosti, o které se chci s vámi 
podělit.  

Před dvěma lety byl na 
historicky prvním srazu PAvů ustaven 
český rekord v počtu přívěsných 
vozíků na jednom místě (je to vlastně 
i rekord světový, ale z úsporných 
důvodů nebylo požadováno jeho 
zapsání mezi rekordy světové). Letos 
se této iniciativy ujali motorkáři 
z Mentos Motorbikers Clubu, kteří 
pořádají 21.-22. července 2007 od 13 
hodin ve Lhotce u Mělníka 

  
  

33..ssrraazz  PPAAvvůů  aa  oossttaattnníícchh  ppřříívvěěssnnýýcchh  vvoozzííkkůů..  

  
Jsem rád, že se organizace 

srazů ujala nějaká parta. Dělat 
podobné srazy sám je rasovina a tak 
jsem docela rád, že jsem se toho 
zbavil. Už mi to někteří kamarádi 
i vyčítali, protože sraz ve Zruči se 
docela líbil, ale já bych se chtěl všem 
omluvit. Je to na mě moc, nedá se to 
zvládnout. A taky se musím přiznat, že 
jsem byl trochu zklamán. Měl jsem 
naslibováno přes mail a telefon asi 80 
vozíků, čekal jsem, že přijedou i další, 
kteří si to přečtou někde v časopise, 
a tak počet těsně pod 50 byl sice 
rekordem, ale pro mě taky trochu 
zklamáním. Zvláště když třeba přijel 
pán a přivezl PAva v Trabantu, protože 
se mu před odjezdem porouchala 
motorka a nestihl ji už spravit. 

Samozřejmě, že nebyl započítán do 
součtu, protože nepřijel po ose, ale byl 
jsem mu za jeho ochotu moc vděčný. 
Pak o to víc mrzí přístup těch, kteří 
slíbí a nepřijedou, třeba jen proto, že 
se jim zrovna nechtělo. 

A tak jsem rád, že jsem byl 
první a že jsem snad založil určitou 
tradici srazů PAvů, když v současné 
době prožívají takový boom. Rád tam 
pojedu a přispěji svým PAvem nebo 
PAvy k vytvoření nového rekordu. Já 
už svůj rekord z roku 2005 mám doma 
v rámečku. Doufám, že se tam potkám 
s některými dalšími skútristy.  

Pokud chcete vědět víc, 
podívejte se na 
www.mentosmotorbikers.cz. 

 

http://www.motomagazin.cz/
http://www.mentosmotorbikers.cz/
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Ještě jsem psal o těch 
zajímavostech. Jak je známo, tak PAv 
může být připojen za motocykl 
s objemem motoru větším než 125 
cm3. A co když motocykl ten objem 
nemá a přesto mám úplně legálně 
zapsaného PAva v technickém 
průkazu? Přátelé, zázraky se dějí. 
Údajně původní majitel Simsona 50 
přesvědčil příslušného úředníka na 
dopravním inspektorátu, že za 
Simsonem bylo povoleno v NDR tahat 

malé přívěsné vozíky a on mu tam 
připsal PAva. Takže ta fotka to není ani 
foto montáž ani naaranřované spojení, 
ale skutečná souprava, kterou můžete 
potkat na cestách. Na dalším obrázku 
vidíte Vespu s PAvem a je třeba říct, 
že PAv sluší skoro každé motorce 
nebo skútru. Kdyby to nebyl tak 
jednoduchý vozík, řekl bych skoro, že 
to byla geniální konstrukce (nebo 
aspoň design). 

 
ZAJÍMAVOSTI atd. 
Čím bychom začali. Tak třeba 

pozdravem od Motoclanu z Papui. Jak 
se říká: „jiný kraj, jiný mrav“. Sem ještě 

asi globalizace nezasáhla, a tak se 
motocykly vyvíjejí trochu odlišným, 
způsobem než tady v Evropě. 

Dále tu máme něco pro 
veteránisty. Dvě lahůdky v podobě 
tříkolky Velorexu s nezávislým 
benzinovým topením (jednoho 
veteránisty z Frýdlantu nad Ostravicí), 
kterým je i za mrazu možno udržet 
v kabině teplotu v plusových 
hodnotách. Na druhém snímku pak 

málo známý prototyp Škoda 120 
Combi. 

A zase se vracím 
k motocyklům. Tom Cruise si tento 
motocykl koupil za 100 000 $. Já si 
myslím, že by něco podobného pořídil 
v naší republice i levněji. U motocyklu 
z druhého obrázku se mi cenu sehnat 
nepodařilo. 
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Nyní dva zajímavé nápisy 
z našich cest. Po chvilce přemýšlení 
dojdete určitě taky k názoru, že na 

každém něco je a že jejich existence 
není samoúčelná. 

Pokud vyrazíte na dovolenou 
nějak jinak než na skútru, předkládám 
vám tady zajímavé alternativy. Např. 

s moderním luxusním vozem 
a obytným přívěsem nebo třeba 
autobusem-kabrioletem.
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Jestli jste ovšem před 
dovolenou tvrdě „zabodovali“, vaše 
bodové konto přesáhlo magickou 
hranici 12, odevzdali jste váš řidičák do 
„čistírny“ a přesto se nechcete rozloučit 

s dovolenou na dvou kolech, pak 
doporučuji jednu ze dvou následujících 
variant. Obě jsou velmi příjemné, jen 
záleží na fyzické kondici každého 
jedince. 

 

Víte že firma Dodge vyrábí 
motocykly? Tento se jmenuje 
Tomahavk, ale je to vlastně ještě 
vůbec motocykl? Jaký asi řidičák je 
potřeba pro jeho řízení? No uvažte, 10 

válců do V, objem 8277 cm3, výkon 
500 k, hmotnost 680 kg, rychlost 644 
km/hod., zrychlení z 0 na 100 za 2,5 
sec. 

Kdyby někdo z vás zavítal o 
dovolené do Číny, i když by to zřejmě 
nebylo na motocyklu nebo skútru, 

může tam vidět zajímavé vozidlo. Je to 
odtahovka Honda Gold Wing 1800. 
Nevěříte? Podívejte se na fotky.  
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RŮZNÉ 
Příprava tohoto čísla se 

protáhla až do časných letních dnů, a 
tak už musím začít rychle s přípravou 
závěrečných statí i s distribucí čísla. 
Proto tato kapitola, kde se sešly 
některé příspěvky, které se jinam 
nevešly. 

 
Tak nejprve jeden inzerát od 

Karla Ullmanna: 

Prodám díly na ČZ 150, renovace nutná. Cena dohodou.  
 
Také přišla do redakce omluva 

od jednoho stálého dopisovatele a já 
doufám, že si její plné znění se 
zájmem přečte hlavně známý 
mravokárce pan JiříK. 

Omluva. 
Vážení přátelé, v uplynulých letech 

jsem dostával e-mailem spoustu vtipů, 
obrázků, vtipných prezentací a videí, které 
jsem přeposílal dále svým přátelům 
a známým (a také do redakce vašeho 
časopisu Čezetářský občasník), o kterých jsem si myslel, že oceňují podobný druh 
humoru a mohlo by je toto také potěšit. Bohužel s mnoha z nich jsem se pohádal, byl 
jsem nazván úchylem, že jsem vulgární 
a citově plochý. 

Proto jsem se rozhodl, že již budu 
posílat pouze fotografie pamětihodností 
a historických objektů, které mne zaujaly 
a které slouží ke vzdělání a rozšíření 
obzorů. 

Jako první Vám posílám fotografii 
mostu Pont Neuf Bridge v Toulouse, 
Francie... 

Čtenář  
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Další dopis přišel od 
čtenářky, která je nešťastná a už 
neví, na koho se obrátit. Její 
problémy by mohl vyřešit nějaký 
psycholog nebo sexuolog, které 
ovšem redakce Občasníku nemá 
smluvně sjednané k pravidelné 
spolupráci (i když mám někdy 
dojem, že by občas takové „Okénko 
psychiatra“ některým čtenářům 
umožnilo podívat se na sebe z té 
několikrát proklamované druhé 
strany a udělat si moderním 
způsobem řečeno tzv. vlastní feet 
back, ovšem i tak by byl výsledek 
dost nejistý, protože i feet back 
vyžaduje určitý stupeň inteligence). 
Abych se ale vrátil k dopisu 
čtenářky. Přátelé, čtenáři, pokud je 
někdo z vás erudován v příslušném 
oboru a chtěli byste této nešťasné 
ženě pomoci, ozvěte se do redakce, 
kde máme její adresu. 
Z pochopitelných důvodů jsme ji 
nezveřejnili. 

P.S. Myslíte, že je to 
politování hodný případ??? 

 
A ještě reklama firmy Botička a 

spol., která začala vyrábět nové boty 
pro motorkáře. Přátelé, je to hit letošní 
motorkářské sezóny. Chcete být „in“ – 
jezděte bosí. Jedině „bosý“ mororkář  
ukazuje svoji mužnost a svoje sepjetí 
s přírodou. 

Chcete vědět víc? – podívejte 
se na stránky www.botička.eu. 

 
  

ZÁVĚR 
Na závěr jsem si nechal pozvání na  

8. moto a skútrsraz ve Zruči nad Sázavou, 

který se koná 7. – 9.září 2007, a to již tradičně v kempu v Rákosí.  
 

Platí všeobecně platné zásady pro zručské srazy. Kdo bude požadovat ubytování, 
nahlaste se mi nejpozději do konce srpna na mailovou adresu mm-mb@seznam.cz. 

 
 

mailto:mm-mb@seznam.cz
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Doufám, že se sejdeme zase 
aspoň ve stejném počtu, jako teď na 
jaře a že pro nás zase Lojza vymyslí 
nějakou zajímavou vyjížďku. A teď mi 
už zbývá jen popřát vám krásné léto, 
příjemnou dovolenou, hodně šťastných 

kilometrů a ne moc stoupající ceny 
benzinu.  Přeji vám krásná 
prázdninová rána s  „příjemným“ 
východem slunce a na cestách jen 
krásné policistky. 

 

Ještě si ale neodpustím pohled 
ze známé „druhé strany“ do zákulisí 
brněnského „puritánství“, která mi tak 
předhazuje pan JiříK ve svém ocenění 
mého minulého čísla Občasníku, 
dvěma pohledy na Brněnský 
autosalon. Myslíte, že Občasník, který 
je určen pro čtenáře starších ročníků 
(děti asi o skútrech Čezeta moc 
nečtou), je opravdu tak pornografický 
ve srovnání s autosalonovými 

hosteskami, které vidí každý, kdo 
brněnský autosalon navštíví? A chodí 
tam i děti, aby se podívaly na auta. 
Pane JiříK, opravdu tam ty kalhotky 
nejsou, ani zblízka ne !!!!!!!!!!!!!!!! 


