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Laminátová Druzeta 

A PORCELÁNOVÁ ČEZETA 
“podzimní“ Zruč 2007 

   PPPAAADDDLLL   RRREEEKKKOOORRRDDD   ZZZ    RRROOOKKKUUU   222000000555   
  ((……aa  ooppěětt  nněěccoo  nnaavvrrcchh))    

ČČttěěttee  OObbččaassnnííkk//OObbššťťaassttnnííkk    aa  nneepprroohhlloouuppííttee!!  
 

ÚVOD. 
Vážení čtenáři,  
tak, a máme zase podzim. Jde 

to stále dokola s takovou rychlostí 
a nepříjemnou pravidelností, že je to 
až protivné. A proto nebude na škodu, 
si tento nepříjemný podzimní čas 
aspoň zpestřit náladovou fotografií, 
kterou její autor vtipně nazval: „Podzim 
– fouká ze strnišť“. Myslím ale, že 
bude asi úplně nejlepší, když si na tuto 
skvělou fotografii počkáte až na závěr. 
Staří latiníci měli přísloví (raději ho 

rovnou přeložím) „Konec věnčí 
dílo“ jinak také řečeno „To nejlepší 
nakonec“. Vy ale stejně v této kapitole 
určitě čekáte na informace o tom, 
o čem se dočtete v následujících 
kapitolách, takže zatím tu fotku oželíte. 

Určitě to budou informace ze 
srazů a taky již tradičně nějaké ty 
zajímavé fotky z dovolených a z cest., 
které posílají čtenáři do naší redakce. 
Najdou se i nějaké zajímavosti pro 
sajdkáristy, pávisty ...a snad i recesisty. 

  

  

Číslo 24 podzim 2007 

wwwwww..sskkuuttrr..rrkkss..cczz    

http://www.skutrkklub.cz/
http://www.skutr.rks.cz/
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CO SE STALO od minule 

Tato kapitola je zajímavá. 
Většinou zde píši o tom, co se stalo 
v našem mateřském Skútrklubu 
Čezeta, a vy čtenáři už zase očekáváte 
nějaké ty pikantnosti. Ale já vás 
tentokrát zklamu. Buď jsem se málo, 
nebo špatně díval do diskusních fór 
anebo nepřátelé Skútrklubu, 
Občasníku a mé maličkosti složili 
zbraně. Samozřejmě by se mohlo stát, 
že tento klid zbraní je jen dočasný a že 
nepřátelé mobilizují své síly k nějaké 

velké ofenzívě. To bych ovšem viděl ze 
všeho nejméně rád. Vždyť už skoro 18 
let po sametové revoluci bychom se 
mohli naučit vedle sebe žít s různými 
názory, vzájemně se nenapadat 
a neškodit si. Je to snad tak normální 
a nijak složité.  

Snad už ani na schůzích 
Skútrklubu v Brně nedochází mezi 
členy klubu ke slovnímu napadání, 
obviňování a osočování.  Bylo by to 
hezké. Podle nepodložených zpráv si 
jedna skupina skútristů z Brna a okolí 
nechala potisknout trička nápisem 
Scooter Club Brno (nebo tak nějak), 
ale mezitím se objevil klub skútristů 
s moderními skútry se stejným názvem 
(dokonce mají i svoje internetové 
stránky). Ale tato situace je věcí jen 
a jen jejich aktérů, a tak bych se radši 
držel problematiky historických skútrů, 
lidí kolem nich a Skútrklubu Čezeta. 

 

CO JSME DĚLALI  
 

Hlavní akcí tohoto pozdně letního až podzimního období byl  
 

, 
 

který se konal ve dnech 7. - 9. 9. 2007 již tradičně v kempu 

v Rákosí a vy internetoví čtenáři jste byli o jeho průběhu krátce informováni na 
stránkách Skútrklubu. 

 

Stejně tak, jako bylo již tradiční místo srazu, tak byl i tradiční jeho průběh, 
tentokrát poznamenaný částečnou nepřízní počasí. Jak ale uvidíte a dočtete se, tak 
ani tato těžko ovlivnitelná skutečnost neměla nijak zásadní vliv na dobrou náladu, 
která po celou dobu srazu panovala. 

Než se však ponoříte do poutavé reportáže o tomto samozřejmě zajímavém 
a povedeném srazu, věnujte chvilku své pozornosti následující reklamě: 
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Pravidelný podzimní sraz ve Zruči nad Sázavou byl tentokrát vzhledem 
k nejistému počasí slabší na počet účastníků, ale vše bylo vynahrazeno kvalitním 
zastoupením Ti, co přijeli v pátek, se většinou dešti vyhnuli. To je však ten správný 
termín příjezdu na sraz. Páteční i sobotní večer v restauraci proběhl velice hodnotně. 
Pravidelní čtenáři si určitě vzpomenou, že při minulém srazu jsme bouřlivě oslavovali 
narozeniny našeho kamaráda Libora (pro tentokrát ho pojmenujme Libor I.).  

Jeho jmenovec Libor (jinak také majitel ochranné známky Jawamaniak, 
říkejme mu Libor II.) ze Zlína se tentokrát nemohl srazu zúčastnit, a tak aspoň 
dodatečně poslal Liborovi I. dárek od firmy Jawamaniak. Jak vidíte z fotografií, 
Liborovi I. se dárek od Libora II. Velice líbil a hlavně mu sluší. Měli jsme z toho 

opravdu všichni neskrývanou radost  - to jsou jen někteří z nás, kteří měli 
radost největší tzv. reprezentativní vzorek. 

Příjezd v sobotu už byl trochu horší, protože celé dopoledne více či méně 
pršelo, a tak jsme museli dokonce odložit i vyjížďku. Ta začala až po obědě asi 
kolem jedné hodiny, ale to vůbec nesnížilo její hodnotu. Vyjížďky se zúčastnilo 12 
strojů, z toho 6 se sajdami, 3 s PAvy a dále jeden pes a v doprovodném vozidle 
předseda skútrklubu (i s bráchou), jako čestný host. Když už jsem u těch hostů bez 
motocyklů, tak přijeli další 3 (Pražáci…..pozn. red.), kteří si do toho nejistého počasí 
na dvou kolech netroufli 
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 Po druhé hodině jsme dojeli k hradu Sion, kde se od půl třetí odehrávalo 
divadelní představení spojené s rekonstrukcí bitvy o Sion z roku 1437. Hlavní 
postavou byl Jan Roháč z Dubé, ale na fotografiích není příliš vidět, protože při 
husitských bitvách to už tak prostě chodí. Ten vojevůdce napoleonského typu před 
skupinou bojovníků není Jan Roháč z Dubé, ale Karel Ullmann z Prahy.  

    

Po zhlédnutí představení jsme se vrátili zpátky do základního tábora, kde pak 
až do pozdních nočních hodin probíhaly velice živé diskuse o skútrech a ostatních 
čízách, leštění motorů a našla by se i jiná témata (i mimo motoristický rámec), 
o kterých se hovořilo. Předseda skútrklubu si za chybějícího skútra napravil reputaci 
několika „petkami“ burčáku, který určitě nemalou měrou přispěl k dobré zábavě. 
Někteří se pak dokonce v pozdních hodinách pokusili o tanec, i když síly už 
docházely, jak můžete vidět na fotkách na následující straně. 
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Tak, jak už bývá zvykem, někteří odjeli v sobotu, ale zdravé jádro opět 
vydrželo až do neděle. Ráno nás přivítala slunečná a modrá obloha, jenomže jak 
jsme postupně vylézali z chatek, tak se na nás nějak začala mračit (asi věděla proč), 
a  počasí ukázalo zase tu svoji horší tvář. Takže cestou domů nám i chvilku mžilo, 
ale bylo to jen takové to mžení, které se vyřeší otřením plexištítu na helmě. 

Teď už nezbývá než věřit, že jsme si vybrali trochu té smůly v podobě tohoto 
naprosto "nemotorkářského" počasí a že další sraz už zase proběhne za slunečného 
jarního počasí, jak to má být. Ale i přes těch pár kapiček navíc, myslím, nikdo 
nelitoval, že přijel. A jestli litoval …ať hodí kamenem. 

Na závěr tohoto bloku snad jen ještě jedna zajímavost. Náš neúnavný 
vyjížďkový vůdce a sběratel (Lojza) všeho motorového dvoudobého dvoukolového 
československého, co nemá velký objem, přijel na krásné, téměř původní ČZ 175 typ 
476 a my jsme si chtě nechtě museli uvědomit, že je to už taky veterán ...a vlastně 
docela moc pěkný. 

CO JSME DĚLALI ještě 
Už minule jsem psal o tom, že 

díky informacím z internetu má 
Občasník díky své občasnosti stále 
těžší a těžší život, protože informuje se 
zpožděním. A tak nezbývá nic jiného, 
než tento handicap vyrovnat kvalitou 

a rozsahem uveřejněných informací. 
Je tady ale také prostor pro články 
popř. informace ze srazů, které na 
internetových stránkách Skútrklubu 
nenajdete. 

Vyjížďka motocyklů Česana 14.7. 2007 
Je to interní škodovácká akce 

v Mladé Boleslavi. Škodováků je už 
hodně přes dvacet tisíc, a tak se mezi 

nimi najde i dost motorkářů. Hlavní 
část startovního pole však tvořili právě 
pracovníci z vývoje. Česana je 
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vývojové oddělení škodovky a právě 
na parkovišti před bývalou vilou pana 
továrníka a majitele Česany (původně 
to byl textilní závod) byl start vyjížďky. 
Byly stanoveny dvě trasy, jedna pro 

pomalejší a druhá pro rychlejší 
motocykly, které se lišily svoji délkou, 
ale měly společný cíl na parkovišti pod 
Troskami V Českém ráji. 

Kolegové mi udělali radost 
a zvolili mě velitelem té pomalejší 
skupiny. Hlavně ale asi proto, že 
manželka seděla v sajdě a mohla tedy 
jako jediná z celého startovního pole 
poklidně sledovat trasu na mapě. 

Žádný skútr Čezeta tam nebyl, ale 
myslím, že vás některé aspoň potěší 
pohled na historické stroje, které 
s námi jely. Dokonce jeden německý 
kolega jel s námi na dieselmotocyklu. 

Počasí nám přálo, a tak bylo 
příjemné v cíli vyjížďky posedět pod 
Troskami a slunečníky místního 
občerstvovacího zařízení. Odpoledne 
se všichni rozjeli do různých světových 
stran. Mnozí se jeli zchladit do 

některého z místních rybníků, jiní si 
vyjížďku ještě trochu protáhli a někteří 
se vraceli rovnou domů. 
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A jaké poučení z toho plyne? 
Jednodenní vyjížďky není vůbec 
špatná věc. Má to jen jeden háček. 
Musí se vždy sejít dobrá parta a 
všichni musí být z určitého (ne příliš 

velkého) okruhu. Ne vždy se počasí 
stoprocentně vydaří a mít potom před 
sebou dlouhou trasu domů, nemusí být 
až tak úplně příjemné. 

  
Svatováclavská jízda v Mladé Boleslavi 28.9. 2007. 
Další specifickou 

mladoboleslavskou akcí je 
Svatováclavská jízda historických 
strojů. Tady už ale musím mít určité 
výhrady, protože je celá akce 
přeorganizovaná (je to něco 

obdobného jako přetrénovaný 
sportovec). Ačkoliv papírově to nemá 
chybu, skutečnost je trochu jiná. 
A ještě ke všemu ta skoro už tradiční 
nepřízeň počasí.  

 

Pravda je, že se jezdci mají 
k účasti předem přihlásit. To bych 
i chápal a nemám nic proti tomu, i když 
se o nic nesoutěží. Proč je však na 
startu této předváděcí jízdy 
opovrhováno s příchozími 
nepřihlášenými jezdci, to nevím. Jestli 
to hlavní organizátor jízdy (bývalý 
organizátor Rallye Škoda) nebere příliš 
vážně. Představte si situaci. Ráno 
v dešti přijede zmoklý motorkář na ČZ 
150 po vlastní ose, a to zhruba 15 km 
po těch nejužších silničkách, aby 
nepotkal hlídku Policie, protože 
renovaci motocyklu dokončil v noci 

a samozřejmě nemá ani číslo. 
A u organizátora se dozví: „Počkejte si“. 
Neví na co, neví jak dlouho, protože 
program už byl zahájen. A takových 
nás tam bylo víc a proto jsme se 
připojili k ostatním veteránistům (asi 
těm přihlášeným), ale každému to 
potom bylo jedno a všichni byli rádi, že 
motorkáři v dešti přijeli. Nevím, jak 
dlouho onen organizátor pod 
podloubím staré radnice na něco čekal. 
Vím ale jistě, že tam byl zbytečný 
a hlavně jeho řeči a přístup byly tak 
trochu „socialistické“.  
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Díky špatnému počasí byla 
i účast hlavně motocyklů trochu slabší, 
a tak nám nezbývá než věřit, že si 
Sv. Václav už pro příští rok tam nahoře 
vydupe lepší počasí a pan hlavní 
organizátor pochopí, že veteránisti 
přijedou ve svém volném čase, za svůj 
benzin a se svými mnohdy velice 
vzácnými a drahými stroji zadarmo, 

aby svoje stroje předvedli přihlížejícím 
divákům a to bez nároku na proplacení 
výloh pomohli městským úředníkům 
oslavit tento významný svátek. Nebo 
že by pozvali příště třeba taxikáře 
(nejlépe z Prahy), ti by taky jízdu 
městem zvládli…………………nevím, 
jestli taky zadarmo 

 
1. moravskoslezský sraz motocyklů  12.-14.10. 2007. 
Tento sraz byl určen pro 

motocykly sovětské, ruské a ukrajinské 
výroby, nejlépe se sajdami a pohonem 
na obě zadní kola. Takže se asi divíte, 
proč o něm píši v Občasníku. Hned 

všechno vysvětlím. Jedním z řidičů na 
sólech, kteří pomáhali s organizací 
přesunu posádek byl i řidič nově 
a velmi pěkně zrenovované Čezety.  

Vzhledem k tomu, že více než 
100 kilometrová vyjížďka vedla 
většinou po lesních cestách, které 
nejsou v Jeseníkách až tak úplně 
nejlépe udržované, a několika brody, 
kterými ovšem sóla a já jsme nejezdili, 
tak při návratu a focení už nemá skútr 
ten ranní lesk. I tak ale vypadá po tom 
náročném dnu docela dobře. 

Porovnejte ho třeba s Yamahou, která 
se nám vloudila mezi Dněpry a Uraly! 
Majitel Čezety říkal, že má doma ještě 
asi tři další kousky, které postupně 
renovuje, ale na mé pozvání do 
Skútrklubu a jeho srazy nereagoval 
s velkým nadšením. Asi jsem ho 
nezlákal. 
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KOUTEK pro PAv-isty  
Tentokrát bude koutek pro 

PAvisty věnován výhradně jedné 
významné akci, o které jsem vás 
informoval již v předcházejících číslech 
Občasníku. Tou akcí byl 3. sraz PAvů, 
jehož cílem bylo překonání 2 roky 

starého českého (a hlavně mého) 
rekordu v počtu přívěsných vozíků 
shromážděných na jednom místě.   

Jak to všechno dopadlo, 
se dozvíte po krátké reklamní pauze.  

  

  

  

33..ssrraazz  PPAAvvůů  aa  oossttaattnníícchh  ppřříívvěěssnnýýcchh  vvoozzííkkůů  
  

se konal 21. – 22. července 
2007 ve Lhotce u Mělníka. 
Pořadatelem byl Mentos Motorbikers 

Club ve spolupráci s pelhřimovskou 
agenturou Dobrý den, která je 
garantem českých rekordů. 

Otevření areálu bylo trochu 
netradičně ve 13. hodin, ale i tak to 
bylo pro mě příliš brzy. Rozhodl jsem 
se vyjet s Motexem, abych trochu 
zpestřil startovní pole, ale nějak se mi 
ta příprava provizorního připojení 

vozíku protáhla, a tak jsme vyjížděli 
z domova se zpožděním. To mělo dva 
dopady. Jeden pozitivní v tom, že jsem 
byl opravdu jediný účastník s Motexem 
(ještě jeden Motex tam byl, ale nebyl 
počítán, protože byl přivezen bez 
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tažného vozidla, jen na ukázku) 
a druhý negativní, protože jsme byli 
zapsání jako účastníci č. 71 až 73 
a pořadatelé měli připraveno pouze 70 
nálepek s čísly, protože účastníků bylo 
přes internet nahlášeno jen 55. To než 
ten můj před dvěma roky, kdy jsem měl 
nahlášeno kolem 80 účastníků 
a nakonec byl asi jediný drobný 
nedostatek celého povedeného srazu. 
Byl to naštěstí opačný případ, jich 
přijelo 49.  

Abych vás ale dlouho 
nenapínal, tak při sčítání vozíků v 18 
hodin bylo přítomno 81 vozíků za 
motocykly popř. Velorexy, myslím že 
asi 4 mezitím odjeli. I tak to však 
znamená velké posunutí laťky směrem 
vzhůru a další překonávání tohoto 
rekordu už bude asi docela tvrdým 
oříškem. Vždyť těch 85 strojů s vozíky, 
které se ve skutečnosti sjely, to už je 
pořádná řada, a co když se teprve 
pěkně seřadí, tak to vypadá i moc 
pěkně, jak vidíte na fotkách.  

Celé sobotní odpoledne ve 
Lhotce bylo velice příjemné, konaly se 
motorkářské soutěže, hrála živá hudba, 
klobásy byly dobře uzené a pivo dobře 
chlazené, živě se diskutovalo u stolů i 
u strojů. Milan přivezl ukázat prototyp 
sajdy Kobras, takže měl stále co 
ukazovat a vykládat, zatímco Libor I. 
měl úplně jiné zájmy a po letmé 
prohlídce PAvů  a jejich tahačů se 
začal poohlížet po jiných objektech, 
která až tak úplně nesouvisely se 

srazem vozíků. Dokonce jsem mu 
musel na jeho výslovné přání udělat 
několik fotek. Musel jsem mu vyhovět, 
protože na minulém srazu, jak všichni 
pravidelní čtenáři víte z minulého 
Občasníku, jsme slavili jeho 
narozeniny a nedostal ode mě žádný 
dárek. Takže mu aspoň dodatečně 
posílám takto veřejně jeho 
vysněnou …fotku (můžete hádat, který 
ze tří hlavních objektů na fotce ho 
zaujal nejvíc ???). 
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Ještě jsem zapomněl na jednu 
důležitou věc, a tím byla soutěž 
o nejkrásnějšího PAva. Bylo vybráno 
do finále 5 nejhezčích PAvů (byl tam 
i Liborův), ale nakonec zvítězil PAv 
designově přizpůsobený motocyklu, za 
který byl připojen.  Názory se mohou 
různit, ale byla to soutěž krásy, nebyla 

to soutěž veteránská, která by kladla 
důraz na originalitu provedení. V tom 
případě by měl ten Liborův určitě 
navrch. Porovnejte sami, Liborova 
souprava versus vítězný PAv (na něm 
vidíte dobře i tu „sčítací“ nálepku, která 
už na nás nevyšla. 

Po šesté hodině, kdy byly 
vyhlášeny výsledky, byl nový rekord 
řádně oslaven šampaňským a kdy i já, 
jako bývalý „rekordman“ jsem dostal do 
ruky mikrofon, abych mohl všem 
organizátorům k novému rekordu 
pogratulovat, se začalo plno účastníků 

rozjíždět ke svým domovům. 
V červenci už tyto srazy dost kolidují 
s dovolenými, a tak to byl jeden 
z častých důvodů odjezdu účastníků. 
Každopádně byl však sraz povedený 
a rekord určitě hodnotný. 

A ještě dodatek pro skútristy. 
Jak se vám líbí nový Uni Pav za 
Burgmannem nebo trochu upravený 

původní PAv za kapotovanou 
Hondou??? 
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ZAJÍMAVOSTI aneb VZPOMÍNKY NA LÉTO 
 
Když jsem byl malý kluk, 

maminka mi říkávala: „Vidím do tebe 
jak do hubené kozy!!!“, i když to u mě 
nikdy s tou hubeností nebývalo nijak 
katastrofické. Ale já přesně tak, milí 
čtenáři, vidím teď do vás a je mi nad 
slunce jasné, že čekáte nějaké ty 
perličky od čtenářů Občasníku 
z letošní dovolené a jejich letních 
motorkářských i jiných toulek po 
vlastech českých i nečeských. 
Samozřejmě, že vás nezklamu. 
Podíváme se očima našich čtenářů na 
zajímavosti na silnicích, v kempech 
a třeba i na to, jak trávili svůj volný čas 
a dovolenou. 

 
Tak čím bychom začali. Asi 

těmi silnicemi. V jedné písničce se 
zpívá o cestách, které někam vedou, 
o cestách, které nikde nekončí. 
Některé však končí dřív, než bychom 
čekali, na jiných je zase trochu 
„přečárováno“. Pak jsou ovšem ještě 
cesty, které sice taky někam vedou, 
ale jízda po nich není úplně přímá. 

  

 
K silnicím patří dopravní 

značky. Ty také jsou někdy tak trochu 

zapeklité a musíme trochu zapřemýšlet, 
co nám vlastně chtějí říct. Někdy jsou 
však tyto značky skutečně platné 
a zavedou nás do míst, o kterých jsme 
dříve nevěděli nebo bychom je hledali 
úplně jinde. 
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Existují také ale značky ne 

přímo dopravní, ale informativní, které 
jsou umístěny třeba v parcích. 

V některých případech jsou 
i vícejazyčné. 

 
Vraťme se ale na silnice. Tady 

samozřejmě o bezpečnost provozu 
dbá policie, která se ovšem v různých 
částech zeměkoule od sebe dost liší. 
S tím musíme jako řidiči počítat. 
Například na jižní Moravě se můžeme 
setkat s drsným policistou na 

služebním motocyklu (pro vaši 
informaci, tenhle na obrázku má 
přezdívku „Márty“), na opačné straně 
naší planety můžete potkat drsnou 
policistku ve služebním automobilu (její 
jméno ani přezdívku se mi nepodařilo 
zjistit). 
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Nedivme se ale, v mnoha 
případech jsou porušovány dopravní 
předpisy nebo je narušována plynulost 
a bezpečnost silničního provozu. 
Podívejte se na dva případy. V prvním 
případě se jedná o trochu nebezpečně 
naložený náklad dřeva, ve druhém 
případě vystupuje žena za jízdy 

z autobusu městské hromadné 
dopravy a je v poslední chvíli 
zachycena pozornou spolucestující. 

Ovšem i pro tento případ již 
existuje ve vyspělých zemích řešení. 
Na takto nezodpovědné řidiče jsou 
kolem silnic připraveny speciální 

radary, pro ty, kteří se chovají 
nezodpovědně, zbývá už jen jediné – 
anděl strážný. 
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Možná vám to s tím andělem 
strážným připadalo trochu drsné, ale 
kdo jiný už pomůže cyklistům 
z následujících obrázků.  

 

Na tomto místě bych se chtěl 
zastat policistů, kteří opravdu nemohou 
být všude, zvláště když plní jiné 

důležité úkoly, např. odvoz vraků z ulic 
nebo třeba sledování zajímavých 
televizních pořadů na služebnách, 
v tomto případě to byla „Výměna 
manželek“. 

K cestování však také 
neodmyslitelně patří stravování. 
Jednou jsem už zveřejnil v Občasníku 
fotku ne zrovna nejlepších párků 
z jednoho obchodního řetězce. Dneska 
to nebude o moc lepší. Jeden náš 

čtenář si chtěl v kempu uvařit polévku 
a koupil si k tomu originál zabalený 
kousek masa na polévku se zeleninou. 
Máte na ni chuť? Já ne. Tak bych 
raději doporučoval dvojitý ruský 
sendvič. 
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Nechme už silnic a dopravy 
a podívejme se na něco příjemnějšího. 
Mnoha lidem se pod pojmem dovolená 
vybaví slunce, pláž a moře. Je to asi 
pro nás vnitrozemce velké lákadlo, 
a tak se nemůžeme divit, že právě 
z pláží od vás čtenářů přišlo do 

redakce nejvíce fotek. Tak třeba čistě 
uklizená pláž v Rusku a opalování na 
zádech. A nebo jeden zlepšovák. 
Dámy, překáží vám prsa při opalování 
na břiše? Nechá se to vyřešit 
speciálním lehátkem!!! 

Někdo však má rád zvířata, a 
tak upřednostnil před válením na pláži 
dovolenou aktivní. Co takhle třeba 

projížďka na koni nebo si v Safari 
pohladit pořádného hada? 

 
 
 
 
 
 
 

Někdo má rád památky, a tak 
je pro něj ideální dovolená procházka 
historickými částmi měst a prohlížení 

jejich pamětihodností. Jak vidíte na 
následujících snímcích, i o Prahu je 
stále dostatečně velký zájem. 
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Odborníci na sexuologii i kožní 
lékaři často varují před náhodnými 
letními pohlavními styky. Jak vidíte, tak 
se jejich doporučení dost míjí účinkem. 
Bystrý objektiv fotoaparátu našich 

čtenářů zachytil různé prekérní situace, 
o kterých lze jen těžko předpokládat, 
že jsou na nich stálí partneři. Ale to 
taky asi patří k létu … 

Ale přátelé, teď už se jedná 
o umění. A v jednom jihoamerickém 
parku je podobných soch a sousoší 

mnohem víc, než kolik se vejde do 
našeho Občasníku. 

Tak doufám, že tento průřez 
létem se vám líbil a že jste si třeba 
i   některých případech rozšířili svůj 

obzor. Nových poznatků není nikdy 
dost. 
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ZPÁTKY KE SKÚTŮM 
 

Pravověrní skútristi už určitě 
netrpělivě očekávají, kdy vytáhnu ty 
své trumfy v podobě laminátové 
Druzety a porcelánové Čezety. 
Dočkáte se. Nejdřív se však podívejte, 
jak vypadají postranní vozíky ke 
skútrům jinde. Zde se jedná o Vespy 
a určitě ta třetí sajda v podobě 
Transporteru Volkswagen je hodně 
moc zajímavá (na internetu byla 
označena jako Woltzvagen – to je 
zřejmě foneticky pozn.red.) 

 

A už se dostávám k těm 
porcelánovým skútrům. Kamarád 
Hanuš z Brna si šetří místo do 
prasátka do kasičky Vespa, což je u 
skútristy pochopitelné. Pan Routner 
z Kladna nechal vyrobit Čezety také 
z porcelánu, ale jako kasička nefungují 

(hlavně když si ji koupíte, nebudete mít 
už do kasičky co dávat  pozn.red.). Na 
druhou stranu je však třeba přiznat, že 
se svému vzoru blíží podstatně víc než 
ta Vespa. 

. 
 
 

Tento Občasník je v pořadí 24. 
Ten příští by měl být tak trochu jubilejní, 
a přestože nemám příliš dobré 
zkušenosti s vámi čtenáři jako 
dopisovateli do Občasníku (až na pár 
jedinců, jejichž aktivita už taky trochu 

ochabla), tak bych moc chtěl, abyste 
mi k následujícím dvěma fotkám něco 
napsali, protože jsou to myslím 
opravdu zajímavé stroje a měli bychom 
o nich vědět trochu víc.  
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Jedná se o laminátovou 
Druzetu a dvoumístnou rikšu. Znáte 
to někdo??? Slyšeli jste o tom, četli 
nebo viděli na vlastní oči? Jsou to 
jen zdařilé výtvory jednotlivců nebo 
se někde nacházejí jejich 

sourozenci? Zkusme dát 
dohromady nějaké vědomosti, ať 
o nich víme víc. Vaše znalosti anebo 
i domněnky rád zveřejním v příštím 
čísle. 

 

ZÁVĚR 
Tak myslím, že jsem se už 

vyčerpal stejně, jako jsem vyčerpal 
připravená témata, o kterých jsem 
chtěl psát. Vím, dlužím vám uměleckou 
podzimní fotografii na závěr, ale než 
tento skvělý umělecký okamžik přijde, 
ještě dvě informace.  

Objevily se požadavky na 
počítačové zpracování všech 
Občasníků. Takže jsme pro to 
v redakci něco málo udělali, zapátrali 
jsme v archívech a připravili pro vás, 
kteří máte o Občasníky zájem, 
kompletní soubor všech Občasníků ve 
formátu .pdf. Vzhledem k tomu, že 
příští číslo bude jubilejní 25., jak jsem 
už uvedl, bude i  CD s Občasníky 
k dispozici včetně tohoto nového čísla. 
Kdo budete mít o CD zájem, ozvěte se, 
cena bude individuelně stanovena, 
nejlépe na nějakém skútrsrazu, kam 
bych vám CD přivezl. Upozorňuji 
předem, že požadovaná částka může 
být podle momentální situace 
požadována i v naturáliích. 

 
Další informace (a to opravdu s velikým předstihem, na NOVĚ by řekli: 

„Informujeme vás jako první“) je o srazech ve Zruči nad Sázavou v příštím roce. 

Takže devátý a jubilejní desátý sraz se konají na obvyklém místě v kempu V rákosí  
 

13. - 15. 6. 2008  a  5.9. - 7.9. 2008 
 

Případná změna termínu, ke které dochází jen zcela výjimečně na základě 
kolize s jinými termíny, bude včas oznámena. 
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Ještě informace k uveřejněným 
reklamám. Nebojte se, Občasník se 
nestal komerčním periodikem a není 
tedy ani zkorumpovatelný jako naši 
ministerští úředníci a další námi 
daňovými poplatníky dobře placení 
ústavní a vládní činitelé. Reklamu jsem 
slíbil zcela bezplatně Poldovi Tůmovi, 

který je autorem tohoto chemického 
leštění. Stojí to za to. Chcete-li vyleštit 
hliníková chladící žebra třeba na hlavě 
nebo na krytu karburátoru, dá vám to 
pořádnou práci a výsledek je stejně 
nejistý. A chemicky to máte za pár 
korun, bez práce a v mnohem lepší 
kvalitě. 

 
A teď už se zahleďte na krásnou fotografii s ještě krásnějším zátiším 

a názvem: 

„Podzim - fouká ze strnišť“ 


