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ÚVOD.

Vážení čtenáři,
snad vám nevadí, že na titulním

obrázku není Čezeta, ale věřte nebo ne, ty
obrázky modelek s Čezetami nejsou na
novinářském trhu příliš běžné a ani v ČTK
nejsou na skladě. A tak moje dilema, jestli
upřednostnit fotku Čezety bez modelky
nebo modelku s jinou motorkou, vyhrála ta
druhá varianta. V tomto případě se jedná o
Gileru (jméno ani adresu té slečny bohužel
neznám), a tak je to aspoň trochu
skútristické propojení. Ptáte se proč? No
Gilera teď přece vyrábí nejvýkonnějšího
skútra na světě pod označením GP 800
(dvouválec do V, objem 839 cm3, výkon 75
k, zrychlení z 0-100 km/hod za 5,5 sec.,
max. rychlost 200 km/hod), a tak jsme
trochu zabrousili do historie, abychom si
připomněli, jaké motocykly tomuto opravdu
už „maxiskútru“ předcházely.

Ale nesmutněte! Určitě se časem
najde i nějaká fešanda s motocyklem ČZ.
To přece není možné, aby tak skvělé a
krásné motocykly nepřilákaly půvabné
křivky ženského těla.

Vraťme se ale k Občasníku.
V minulém čísle, které obsahovalo
netradičně tři závěry, jsem vám vysvětlil
problémy, které se vyskytly s přemístěním
Občasníku na stránky Skútrklubu. Takový
je život. Tyto drobné problémy nás však
nemohou vyvést z míry. Uvědomme si, že
samizdatové časopisy vycházejí v daleko
složitějších podmínkách.

Co můžete v tomto čísle
očekávat? Především reportáže
z motorkářských a jiných srazů, kde určitě
nejdůležitější akcí byl 10. moto- a
skútrsraz ve Zruči nad Sázavou.  Jako
každým rokem bych vám rád ukázal pár
fotek, které jsme dostali do redakce od
našich čtenářů z jejich letních putování.
Můžeme se společně zamyslet nad
některými závažnými otázkami, třeba
zbude i nějaký prostor pro trochu
tradičního humoru.

I když už se těším, až budu psát o
Zruči a krásném srazu, tak zachovám
tradiční postup a vezmu to chronologicky.

CO JSME DĚLALI
Ta motorkářská sezona zase

nějak moc rychle utekla. Je to nedávno, co
jsme sezonu zahajovali veteránskou
soutěží v Chomutově a teď už mě vlastně
čeká jen poslední letošní sraz, na který se
chystám, a to je sraz Dněprů a Uralů u
Opavy. Ještě nějaká ta burza do konce
roku, předvánoční v Chotusicích a je
konec roku. A už je zase třeba plánovat
srazy na příští rok, aby byl zamluven
termín a byly volné chatky.

Vraťme se ale k tomu letošnímu
létu. Sice ve druhé polovině července už

je konec léta na dohled, ale je to stále
ještě veselejší než v půlce října.

4. sraz PAvů ve Lhotce u Mělníka 19. - 20. 7. 2008

Jsem moc rád, že se tato akce
uchytila a že se mohu považovat tak
trochu za jejího „otce“. Vždyť PAv, to je
takový český fenomén. Nevím, jestli někde
jinde ve světě byl přívěsný vozík za
motocykly tak populární jako u nás PAv,
jestli se jich vyrobilo tolik kusů, jestli se jich

tolik dochovalo, jestli prožívají svoje
„znovuzrození“, jestli se vyrábějí jejich
repliky, jestli je skupují „bohatí“ cizinci a
jestli je tak designově nadčasově navržen,
že ještě dnes se bez uzardění hodí
k moderním motocyklům?
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Tentokrát moc pořadatelům
nepřálo počasí a slunečná obloha se
v krátkých časových intervalech střídala
s poměrně silným deštěm, což
neprospívalo ani náladě, ani blátivé cestě,
která vedla z místa srazu. Pořadatelé však
naštěstí byli na tyto nepříjemné eventuality
připravení, a tak ve velkém stanu se dalo
poklidně posedět s přáteli, dát si tradiční
klobásku s hořčicí a jedno (slovy jedno)

pivo (samozřejmě několik hodin před
odjezdem) a rozmary počasí přestát
v suchu. Na přiložených obrázcích vidíte
pár zajímavých vozíků nebo souprav,
které se srazu zúčastnily. Samozřejmě, že
i skútrklub byl zastoupen čezetami
s pávíky. Já jsem opět vyrazil s Dněprem a
dvoukolákem, tentokrát ještě trochu větším
než vloni. Ale uznejte, za pořádnou
motorkou musí být i pořádný vozík.
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15. sraz sajdkárklubu v Křelově 29. - 31. 8. 2008
Na tento sraz už jezdím hodně

let, a to vždycky s Dněprem. Dříve jsem
vozil obě děti v sajdě, pak jsem musel
jednoho posadit do sajdy ke kamarádovi,
aby se vešla i manželka, a nyní už jezdí
děti na svých motorkách. Jo, utíká to.
Letos jsem navíc přesvědčil Libora, aby
vyrazil se svou novou nablýskanou
Druzetou, a tak jsme vyjeli, jako když vyletí
ze základny dva bombardéry hlídané
dvěma stíhačkami. Dvě motorky se
sajdami a jim v patách (nebo spíš
v zástěrkách) dvě sóla.

Libor přijel po deváté hodině a
odjezd byl naplánován na desátou. Trasu
jsme si vybrali mimo hlavní dopravní tahy,

a tak to dělalo asi 270 km. Tato cifra se
však k určitým nepřesnostem v dodržování
trasy ukázala nakonec jako velice
optimistická. V deset vyjíždíme. Dněpr se
sajdou, Čezeta s Druzetou, ČZ 125 a
Jawa 350. Myslel jsem, že Libor pojede
v čele kolony a jako letitý řidič z povolání
zvládne všechny nástrahy blbě značených
křižovatek a odboček. Omyl. Do čela
kolony vyslal mě, což mělo pro něj velkou
výhodu. Schoval se za mě a celou trasu
projížděl se spotřebou o 1 až 1,5 litru na
100 km nižší, než když jede bez „vodiče“.
Podle jeho slov je to strašně velký rozdíl, o
kolik méně plynu musí dávat při
srovnatelné rychlosti.

Chtěli jsme se vyhnout
opravované silnici na Jičín, a tak jsme jeli
směrem na Chlumec, Přelouč …… A tam
to začalo. Chlumec nad Cidlinou.
Zmáčknu na kruháči při řazení páčku
spojky a ta se nevrátí. Mám zlé tušení, že
se obnovilo zranění z minulého roku. Je to
tak. Prasklá páky spojky asi centimetr
vedle loňského svaru. Jsem bez nálady a
nabízím různé varianty, jako že dojedu
domů na řadící automat a přijedu za nimi
autem (vezl jsem totiž plno bagáže pro
stanování pro tři osoby). To Libor zásadně
odmítá a vyhání mě shánět svářeče.
Nalézám ho v servisu Škoda, ale čekám
skoro hodinu, až se naobědvá. Takže
zdržení aspoň hodinu a půl a jedem dál.

Zastavujeme na obědě
(mimochodem velice mizerném), což sice
jawička neví, ale přesto trucuje. Tak s ní
chvilku běháme po vesnici, až si nechá
říct, a pokračujeme. V Hlinsku na kopci

nám chybí číza. Za chvilku přijíždí s tím,
že má velkou vůli na spojce. Časem se
ukázalo, že se kus povytáhlo lanko
z „hříbečku“ u páčky, ale k tomu dojdeme.
Jedem dál a na dlouhé rovině za Hlinskem
mi najednou Libor mizí ze zpětného
zrcátka. Vracím se. Libor stojí na velké
louce u polní cesty a je bez „plynu“.
Typujeme to na prasklé lanko, ale situace
je vážnější. Rozpadl se hliníkový jezdec
v rukojeti plynu. Je páteční pozdní
odpoledne, voláme kamarádům, sháníme
……a nic. Libor vytahuje lanko skrz
postranní dvířka a rozhoduje se dojet do
Křelova taháním za lanko. Když vyjíždí,
drží lanko v ruce a vypadá spíš, jak kdyby
měl ruku v kypsu. Vůbec mu to nezávidím,
do Křelova je ještě daleko.

Vyjíždíme, ale ne všichni. Lanko
spojky na číze definitivně odmítá ovládat
spojkové lamely. Dcera dojíždí bez spojky
na benzinku do Poličky, kde máme pauzu,
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tankujeme a provizorně opravujeme lanko
nějakým podivným lankem od Libora. To
náhradní originál spojkové používal na
ovládání plynu. Další zdržení. Časový
posun oproti původním předpokladům
začíná být na pováženou. Jedeme dál a
myslíme si, že už snad jsme si vybrali celý
páteční příděl smůly. Další omyl. Při
vjezdu do jedné vesničky opět zůstává
moje páčka spojky bezvládná. Nekvalitně
provedený svar nevydržel. Teď už se vrátit
domů nechci, ale za pomoci místních
kluků prohánějících kola přes hromadu
písku nalézáme místního mechanika, který
spojkovou páku znovu sváří. Než ji
namontuji zpátky, je tma a žene se
obrovský mrak. Ani se mi nechce vyjíždět
a spíš pokukuju po místní restauraci, kde
se svítí a kde podle místních znalců bývá
v pátek otevřeno dost dlouho do noci.
Není mi to nic platné, Libor mě žene dál.

Od doby, co jsem namontoval
plexi na Dněpra, jsem nejel v noci, a tak
jsem samozřejmě ani nevěděl, že mi
světlo svítí asi dva metry před motorku.

Pohnout s tím bez uvolnění celého
plexištítu nejde. Sovětský hliníkový
plexištít je řádně upevněn, aby odolal jízdě
v hustém roští a snad i střelám z lehkých
pěchotních zbraní, takže moje pokusy
pohnout předním světlem jsou takovým
výkřikem do tmy. Pobízím Libora dopředu,
ale opět se nechytám. Takže jedu na
mlhovku a v zrcátku mě oslňuje Liborova
jedovatá „há čtyřka“, no prostě paráda.
Aby to nebylo všechno, jawička přestává
svítit, a tak se syn veze mezi ostatními
svítícími motocykly, aby aspoň trochu
viděl.

Takto dojíždíme v půl desáté (po
11,5 hodinách jízdy a oprav) do kempu.
Tam jsme vítání bandou ne úplně
střízlivých a tedy i jízlivých kamarádů, kteří
jsou sice na jednu stranu jakoby rádi, že
jsme dorazili, ale hlavně jsou rádi, že oni
dojeli bez problémů a ještě za světla. Na
jejich obranu je třeba říci, že se s námi
kamarádsky rozdělují o všechny možné
druhy alkoholu, takže představa, že ještě
musíme stavět stany, je docela tristní.

Parkujeme motocykly na docela
pěkném a volném místě, které nám zcela
nezištně ukázal jeden z mála střízlivých
přítomných motorkářů – kamarád Jarda
z Olomouce a odcházíme na večeři do
restaurace. Tam se dozvídáme, že
kuchyně funguje do 22:00 hod., což právě
je, takže večeři odbýváme jedním
oroseným a odcházíme stavět stany a
rabovat naše zásoby, které jsme měli
připravené na snídani. Pak si ještě jdeme
na chvíli sednout s kamarády do velkého
bílého stanu, kde naštěstí kromě piva mají
i preclíky J, ale dlouho tam nevydržíme.
Jdeme spát a ani nám nedělá velké
problémy usnout. Věříte???

Ráno je krásné, modrá obloha
slunce. Prohlížíme, kde stojí naše stany a
jsme celkem spokojeni (že byly pod nimi
koňské koblihy, zjišťujeme až při jejich
balení v neděli). Snídáme, vítáme se
s ostatními, které jsme večer po tmě
neviděli, a kontrolujeme techniku (jak
vojáci po nočním útoku). Výsledek:
Dněpr – zatím dobrý, spojková páka drží
Čezeta – Libor si půjčuje od kolegy
náhradního jezdce a vrací plyn do
normálního stavu
Číza – lanko spojky zatím drží, i když je
tak nějak divně pokroucené jak po lankové
obrně
Jawička – roztavený obal pojistky.
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Pojistka měla trochu orezlé kontakty a
proud z VAPE způsobil spolu s velkým
přechodovým odporem její rozpálení, což
obal roztavilo. Pojistku vyřazujeme
z okruhu elektroinstalace jako nespolehlivý
element a vše funguje bez problémů.

Pak jedem na vyjížďku a celý sraz
už získává klasickou podobu. Problémy
předcházejícího večera jsou zapomenuty,
takže jen uklepaný zadní blikač na číze a
nefungující blikač na jawě nám

připomenou, že tento víkend je skutečně
na závady bohatý a upozorňuje nás na
nutnost neustálé ostražitosti s ohledem na
naši techniku. Ale uklidním vás, to už byla
opravdu poslední závada.

Na vyjížďce navštěvujeme hrad
Bouzov, a pak už se oklikou vracíme do
základního tábora, kde si dáváme
konečně pořádné jídlo a užíváme si
krásného dne.  U centrálního stanu
probíhá jakési vystoupení s nějakými
historickými střelnými zbraněmi, ale nějak
uniká naší pozornosti. Prohlížíme si
konkurenční stroje, kocháme se
rozmanitostí konstrukcí a tvarů sajdkár a
samozřejmě povídáme a povídáme
s kamarády, co je kde nového, co se stalo,
jaké jsou jejich a naše zkušenosti a tak
...prostě tak, jak to bývá.

Večer dostáváme příděl porcičky
grilovaného selátka, ale (teď musím trochu
časově předběhnout) proti selátku ze
Zruče je nesrovnatelné v kvalitě i
v kvantitě. Večer opět trávíme v centrálním
stanu u piva za doprovodu celkem slušné
kapely, takže to dokonce některé jedince
vyprovokuje i k tanečním kreacím.

No a co může ještě následovat?
Spánek, ranní vstávání, balení stanů,
loučení a odjezd. Cesta domů už
probíhala bez problémů, takže veškerá
zastavení byla už plánovaná. Ať to byla
zastávka na oběd, tankování nebo
návštěva kamarádů ve Vysokém Mýtě za
účelem vypití odpolední kávy. Je
zajímavé, jak člověk na to špatné rychle
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zapomíná. Neměl jsem žádnou radost
z tuplované demontáže a montáže
spojkové páky, ale už bych na podobnou
trasu vyrazil znovu, jen kdyby bylo trochu
tepleji. Náhradní páku mám s sebou,
v jawičce je nový držák pojistky, v číze

nové spojkové lanko a náhradní v kastlíku
a Libor má už taky doufám nového jezdce
v portfoliu náhradních dílů. Takže příště se
podle zákona schválnosti porouchá určitě
něco úplně jiného.

10. moto- a skútrsraz ve Zruči nad Sázavou 5. - 7. 9. 2008
Teď už snad mohu říct: „tradiční

sraz“ ve Zruči nad Sázavou by se nechal
charakterizovat asi takto:

Ukázkové počasí, parádní
vyjížďka, vynikající selátko a skvělá
zábava.

Myslíte, že přeháním? Zeptejte se
účastníků. A jestli se tento sraz někomu
nelíbil, ať už příště nejezdí, o moc lepší už
to být nemůže. Teď jsme tu laťku dali
hodně vysoko. Pravidelní čtenáři už znají
můj názor na anonymy, a tak se mému
hodnocení nedivte. Jeden takový pan
„anonymní a chytrý“, který prezentuje své
názory na lapiduchu, před srazem někomu
radil, aby do Zruče jel jenom v případě, že
má v pořádku játra. Opravdu mě pobavil,
protože jednak tam určitě v životě nebyl a
myslím, že ani nebyl na žádném jiném
motorkářském srazu, protože jinak by
věděl, jak to vypadá na srazech, kde je
opravdu potřeba mít v pořádku játra.

Srazu předcházely tři
nestandardní situace, které postupně
objasním a které všechny skončily
šťastné.

1. Poprvé jsem vybíral „startovné“
a to kvůli dohodnutému grilování selátka.
U takto malého srazu je třeba s penězi i
s objednáváním grilovacích služeb
zacházet opatrně, ale nakonec myslím

všechno klaplo, hospodařili jsme s mírným
přebytkem (ne jako naše vláda) a
neformálně mi bylo doporučeno v tomto
trendu pokračovat. Bez mučení jsem se
nechal přemluvit, a tak v květnu příštího
roku si doufám dáme repete. Jenom bych
prosil ty, kteří se bojí o svá játra, aby tam
nejezdili. Nejde jen o játra, ale i o žaludek,
žlučník a hlavně o obezitu.

2. Koncem června postihla okolí
Zruče nad Sázavou ničivá vichřice, a tak
dorazili lesní dělníci ze Slovenska, aby
pomohli tuto kalamitu zlikvidovat. No a ti
nám samozřejmě zabrali taková ta
rezervní místa, která potřebujeme občas
využít. Luxové chaty byly přeplněny
k prasknutí, ale nakonec se podařilo
umístit všechny zájemce o ubytování.
Takže zase happy end, ale příště už to
bude snad jednodušší a bez kalamity.

3. Kniha Skútr Čezeta. Když jsem
na konci loňského roku poprvé
zkontaktoval vydavatelství Grada,
vypadalo to, že by kniha mohla vyjít
během léta. Přál jsem si knihu poprvé
představit na podzimním zručském srazu.
Pak se práce u grafika nějak neplánovaně
protahovaly a termín byl najednou silně
ohrožen. V pondělí před srazem jsem ale
dostal zprávu, že knihy dorazily z tiskárny
a že mi posílají poštou autorské výtisky.
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Čekal jsem do pátku, ale marně. Pánové
ze skladu nijak s odesláním zřejmě
nepospíchali, a tak ještě v pátek
odpoledne jsem měl prázdné ruce. Volal
jsem do vydavatelství a tam mi řekli, že
pokud knihy chci, ať si pro ně do pěti hodin
přijedu. Jenomže, jeďte v pátek odpoledne
do Prahy, když víte, že ve Zruči vás čekají
problémy s přehazováním a
kombinováním ubytovacích kapacit, aby
byli všichni uspokojeni. Vyslal jsem do
Prahy S.O.S. Moje volání zachytil Mojmír a
pro knihy dojel. Přivezl je až v sobotu, ale
to bohatě stačilo k tomu, aby večer mohla
proběhnout prezentace knihy a její křest.
Takže ještě jednou: „Mojmíre, díky!!!“

No a teď už nezbývá nic jiného,
než se podívat trochu podrobněji na

průběh srazu, abyste uvěřili, že moje
hodnocení ze začátku kapitoly nebylo
přehnané. Velká většina účastníků už
přijela v pátek. Já jsem měl plno starostí
s ubytováváním a vybíráním peněz (jak
vidíte z obrázku, šlo o velké peníze, takže
kromě útoku na játra to byl i přímý útok na
peněženku). Jenomže zatímco já jsem se
snažil, aby všechno klaplo, tak ostatní se
bavili, jedli, pili a ještě u toho dělali ostudu.
Například kamarád Karel si objednal
smažený květák s bramborem, ale
brambůrky mu moc nejely, takže nakonec
mu je musela paní vedoucí násilím nacpat
do pusy. Byl to takový drobný nepříjemný
incident, který ovšem nakonec neměl
negativní vliv na další průběh srazu.

Ráno už byla příprava na
vyjížďku, tentokrát trochu časnější kvůli
náročnému programu, který představoval
prohlídku vojenského muzea v Lešanech.

Na první víkend v září bylo opravdu
nadstandardní vedro, a tak se nedivte, že
po příjezdu udělali někteří jedinci tak
trochu striptýz.
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Kdysi dávno, když jsem jako
vysokoškolák absolvoval vojenskou
katedru na ČVUT v Praze pod vedením
zkušených velitelů, kteří většinou učili na
katedře za trest, protože pro praxi
v armádě byli nepoužitelní, nám byly
vštěpovány některé základní vojenské
poučky a názory, které si skutečně některé
stále pamatuju a které by vydaly na docela
slušný článek v Občasníku. Nicméně tady

chci připomenout jen jednu, cituji:
„Soudruzi, pamatujte si, že žena se
realizuje v mateřství a muž se realizuje
jedině ve válce!!!“ Tak na to jsem si přesně
vzpomněl, když jsem viděl, jak někteří
kamarádi ožijí při pohledu na vojenskou
techniku a při vzpomínkách na ten jeden
nebo dva roky, které tam strávili. Třeba to
nebyla ve většině případů příjemně prožitá
doba (aspoň v mém případě ne), ale
stejně to v těch lidech zůstává celý život.
Tak se podívejte taky na pár vojenských
strojů, i když některé jsou z doby, kdy asi
na vojně byl málokdo z nás.
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Vojenské muzeum jsou však také
motocykly, které mají k armádě různý
vztah, a ty asi patří do našeho Občasníku

daleko víc. Určitě vám je nemusím nijak
zvlášť popisovat.
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Jako nejlepší
snímky byly vyhodnoceny dva následující.
Jmenují se „Skútristi v bufetu“ a
„Samohybné dělo s motorem Jawa 350“.

To není vtip, ale údajně se motor
nepoužíval pro převoz na delší
vzdálenosti, jen pro malý pohyb na místě.

Po návratu na základnu do Zruče
nás už čekalo netrpělivě očekávané
selátko. Já si myslím, že nemá cenu to
nějak podrobně popisovat, obrázky vám
určitě napoví víc. Jenom pro informaci
uvádím, že Karel měl narozeniny, a tak
přinesl i nějaké ty prcánečky. Myslím si, že

toto množství ovšem nemělo nijak zásadní
vliv na stav našich jater. Nemám
informace o tom, že by prcánek tradičního
srazového krvesaje měl na tvrdnutí výše
uvedeného tělesného orgánu jakýkoliv
vliv.
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Pak se přiblížil večer, který ovšem
díky horkému a slunečnému počasí nechal
na sebe dlouho čekat. Hlavním bodem
večera měl být křest nové knihy Skútr

Čezeta. Snad se na mě Miro nebude
zlobit, když místo toho, abych psal o sobě
sám, použiju jeho článek ze stránek
skútrklubu a doplním několika fotkami.

A to už se blížil hlavní bod celého dne. Křest knihy Skútr
Čezeta, autora Marcela Malypetra. Slavnostní ceremoniál proběhl
přesně podle zvyklostí, šampaňské teklo proudem, ovace nebraly konce
a výkřiky nadšení se nesly údolím Sázavy. K dispozici byl bohužel
jen jeden exemplář právě vydané knihy, tak jsme museli knihou
listovat podle pořadníku. Bylo to stylové, protože i na Čezety byly
kdysi pořadníky, ale to si už málokdo z nás pamatuje. *)

Ještě snad nakonec této kapitoly
bych rád udělal radost onomu anonymovi,
který se domnívá, že sraz ve Zruči jsou
alkoholické orgie. Kromě odpolední oslavy
Karlových narozenin se objevila nějaká ta

sklenička na stole večer, kdy přinesl
zápisné jeden „nový“ skútrista, který byl ve
Zruči poprvé. Tak se pokochej, anonyme,
pohledem, který uvidíš po akci ničící játra
motorkářům na zručském srazu. Zároveň ti
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děkuji za tvůj přiblblý příspěvek na
lapiduchu ………………aspoň je o čem
psát s humorem. Jinak sraz byl úplně

super, nasmáli jsme se, najedli, napili,
pobavili se, ale nevěděl bych, jak to
v článku zironizovat.

*) Knih bylo samozřejmě k dispozici
víc, jenomže když jsem viděl tu bandu skútristů
s umaštěnýma rukama od selátka, nechtěl
jsem obětovat více výtisků než právě ten
jeden.

Huntířov a Pekelné doly
Ještě nějaké ty drobné výlety

jsme si na podzim dopřáli. První z nich byl
sraz motocyklů československé výroby,
který sliboval účast stovek motocyklů.
Jednalo se o jednodenní sraz v sobotu 13.

září se startem ve Vratislavicích nad Nisou
a cílem v Huntířově nedaleko od
Železného Brodu. Ráno se mně ale nikam
nechtělo, tak jsme s dcerou vyjeli až
odpoledne do Huntířova, kam měl být
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dojezd v 15:30 hod. Nebudu vás moc
napínat, dojezd byl opožděn asi o 2 hodiny
a ty počty účastníků taky nějak nevyšly.
Nebyly to stovky, ale desítky, a to jen
několik málo. Takže celkem zklamání, ale
aspoň pár zajímavých fotek. Jediné dva

skútry ve startovním poli, pěkně udělaná
replika Road Kingu tzn. jakéhosi
Californiana od ČZ. Byl to export do
Kanady a USA, tříkolky čili rikši, PAvy a
ještě něco navíc.

Druhý den, v neděli 14. září nám
konečně vyšel dlouho připravovaný výlet
do Pekelných dolů. Je to poutní místo
motorkářů v oblasti mezi Mimoní a
Sloupem v Čechách. Jedná se o velkou
jeskyni, která údajně v dobách rozvinutého
socialismu sloužila jako sklad zeleniny,
nyní slouží v zimě jako ubytovna pro
netopýry a v létě jako motorkářská
hospoda.  Ani tady však nebyla cesta bez
problémů. Michal s Liborem přijeli k nám, a
pak jsme společně vyrazili k pekelným
dolům. Jenomže za Mimoní si to rozmyslel
Michalův kondenzátor ve skútru. Musel
ven, ale jak všichni víte, plete se tam
výfuk, a tak to chvilku trvalo. Pak jsme si

dali v jeskyni něco teplého, tzn. kafe popř.
pivo, protože už začala být docela zima, a
za chvíli jsme si to už frčeli zpátky. Doma
jsem se zahříval znovu, tentokrát už
gročkem a šlo to líp. Myslím, že si v létě
výlet zopakujeme, teď jsme si ho moc
neužili.

VZPOMÍNKY NA LÉTO
Tady na tomto místě vám

čtenářům vždycky předkládám nějaké ty
zajímavosti z uplynulého léta, a tak budu i

letos v této pěkné tradici pokračovat. Ne
každý může být všude, a tak úkolem
masmédií je právě tato místa popř.
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události přiblížit co největšímu počtu
čtenářů. Některých fotografií by bylo
opravdu škoda, kdyby upadly
v zapomnění.

Ten skvělý nápad (nevím, čí byl,
ale něco podobně geniálního napadne
člověka jen několikrát za život) napsat

policajtům na auta „Pomáhat a chránit“
vyvolal mezi lidem českým nebývalý
pozitivní ohlas, protože do té doby jsme
vlastně pořádně ani neznali pravé poslání
naší policie. Takže se do toho ihned
kutilové pustili a nechtěli zůstat pozadu.

Zajímavé je, že se přidali i
profesionálové např. hasiči, kterým přišlo
líto, že se na ně zapomnělo, tak si

vymysleli svá vlastní hesla. Tady vidíte
unikátní fotografie z výběrového řízení pro
nejvhodnější nápis.

Také se to ovšem dotklo majitelů
hovnocuců, kteří když viděli, jaké hovadiny
se píší o policii (jako že pomáhá a chrání),

tak se rozhodli pro svou vlastní výzdobu
svých vozidel, a jejich nápisy jsou myslím
daleko pravdivější, než ty u policie.
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Ne vždy však všechno dopadne
dobře a je třeba zavolat pohřební službu.
Ale i v tomto případě se ukazuje, že
„příklady táhnou“, a tak nápis na dveřích
hovoří zcela jasným způsobem. Jména

majitelů pohřební služby mi něco
připomínají, jsou mi nějak povědomá, ale
nemohu si momentálně vzpomenout.
Třeba máte lepší paměť než já …….

A dostáváme se k letním výletům našich
čtenářů. Začněme třeba v zahraničí, ať
jsme trošku IN. Nejprve dva obrázky od
moře. Ten první je z Tichého oceánu od
jednoho nejmenovaného ostrova, kde
probíhaly námořní manévry ponorek
NATO a našemu čtenáři se podařilo udělat
tuto zajímavou, dá se říct téměř špionážní
fotografii. Ta druhá už je méně zajímavá a
ukazuje přemnožené medúzy v Černém
moři u bulharských břehů.

Ještě dvě fotky od moře, i když už
ne z těsné blízkosti. Tady se trochu
nepovedla přeprava velryby a nutno
podotknout, že skútrista při vyprošťování

svého stroje asi velkou radost neměl.
Vypadá to, jako kdyby ho zaparkoval
v kafilérce.
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I hustota provozu je v různých
zemích různá. Např. ve východní Gambii
v oblasti Kundam Kunda je provoz
poměrně zanedbatelný. Tuto fotku nazval
její autor „…..a Čechům Čechy!“ Na další
obrázku už vidíte hustější provoz, něco
jako Jižní spojka v Praze před
Barrandovským mostem.

Staré české přísloví praví, že
podle záchoda poznáš kulturu národa.
Něco na tom asi bude, protože
v některých zemích prakticky nenajdete
záchod, jinde za vámi sám přijde.

Samozřejmě k tomu patří i hygiena mytí
rukou. Dlužno podotknout, že k takovému
umyvadlu s dámským zadečkem
přistupuje člověk hned s jinou chutí.

A co vozidla? To je kapitola sama
pro sebe. Na Islandu můžete potkat auťák
vytuněný vším možným, v Polsku geniální
přestavbu auta s pravostranným řízením

na levostranné, jinde zase dřevěný
motocykl nebo jízdní kolo se zauzlovaným
rámem.
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Někteří čtenáři si však více
všímají domorodých obyvatel, a tak se
spolu s nimi můžeme kochat, jak má jedna

slečna krásné velké oči, ta druhá krásnou
velkou a širokou………… duši.

 Dostáváme se do naší krásné
země, která také ovšem není bez
zajímavostí. Když se pořádně rozhlížíme,

najdeme třeba zajímavé směrníky nebo
opravdu poutavé reklamní poutače.
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Ještě nakonec jedna úvaha na
téma, kde je nejlepší nechat při letních
toulkách svoji partnerku, jestli ji brát
s sebou či nikoliv. Z průzkumu mezi
čtenáři vyplývá, že lepší je cestovat
s partnerkou, a když je unavená, nechat ji

odpočinout na lavičce nebo třeba v autě.
Daleko nejhorší je nechat ji doma, protože
se buď nebezpečně opaluje v okně, nebo
se možná zcela naopak bezpečně
neopaluje na balkóně.

ZAJÍMAVOSTI
Ještě pár drobností a opět jeden

zajímavý inzerát. Čas od času přivezu na
sraz motocykl na vozíku za autem. Někteří
rádoby motorkáři toto považují za naprosto
nepřijatelné, přestože moje důvody jsou
naprosto pragmatické a praktické – špatné

počasí, pohodlnost, nespolehlivost nebo
nedostatečný výkonový potenciál stroje
apod. Tady vám chci ukázat, že toto je ale
naprosto běžné i jinde ve světě a že
motorkáři si prostě svoje mazlíčky vozí za
autem!!!!
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Všichni víte, že svět se potácí ve
finančních a peněžních problémech,
hypotečních krizích a podobných laikovi
nesrozumitelných ekonomických
průserech. Je na to prý pouze jediná rada,
jak z toho ven, jak nepřijít o peníze.
Údajně se tento nápad zrodil v sousedním
Německu, odkud je taky originální nápis.
Volný překlad asi říká toto: „Vložte své

peníze do alkoholu, jedině tady dostanete
40%!!!“

Pak tu máme ten inzerát od Karla
Ullmanna. Opět zajímavý veterán
v předrenovačním stavu. Jedná se o
motocykl Praga BD 500 po těžké havárii
s neznámým vozidlem. Cena pro jednání
je 80 000 Kč.

Před nedávnem proběhly volby
do krajů a do senátu. Líbil se mi jeden
reklamní leták, který nabádá k nevolení
strany zelených. Ta ostatně nám
motoristům úplně nejvíc škodí svými limity
exhalací, čímž tahá při koupi vozidel zcela
nestydatě peníze z našich kapes, zatímco
jinde veškerá svinstva do vzduchu utíkají
zcela beztrestně. Ten zákonný paskvil se
jmenuje: „Poplatek na podporu sběru,
zpracování, využití a odstranění
vybraných autovraků“ a je platný od 1.
ledna 2009. Doufejme jen, že se nebude
vztahovat i na motocykly.

A tak si ho připomeňme, třeba se
nám vzpomínka na něj znovu vynoří u
dalších voleb.
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V Praze v rámci zklidnění dopravy
jsou již od léta některé tramvajové linky
provozovány v podzemí společně
s metrem. Kdyby se občas nějaký ten
tunel ve Stromovce nepropadl, mohlo být
těchto linek už podstatně víc. Dopravní

podnik hl. města Prahy dělá všechno
proto, aby do podzemí nalákal co nejvíce
pasažérů, kteří doposud využívali
individuální dopravu. Jeho praktiky jsou
sice dost zvláštní, ale prý celkem účinné
(viz foto na předcházející straně).

Kdybych nepsal Občasník, ale
třeba kuchařku, byla by tato podkapitola
asi nazvána

„Lahůdky“,
jenomže já píšu občasník, tak stačí, když
to bude jen jedna skútristická lahůdka, ale
za to pořádná. Abych ale začal trochu ze
široka. Víte, co nemám rád? Když v
televizi slyším: „Informovali jsme vás o tom
včera jako první!!!“ (vyniká tím televize
Nova) anebo slyším něco podobného
v rádiu: „Konečný výsledek dnešního
utkání mezi mužstvy xxx a yyy uslyšíte
jako první právě u nás na stanici Impuls!!!“.
Ale co s tím, když je to výjimečně pravda?

Jako první jsem vás informoval o
projektu Čezeta 200 OHC. A dnes si jako
první můžete prohlédnout fotky dalšího
chystaného přírůstku do rodiny
„vytuněných“ Čezet. Jeden kamarád
skútrista jednoznačně vyřešil letité „pivní“

spory skútristů, jestli se vejde nebo
nevejde do Čezety dvouválcový motor
(samozřejmě české výroby). Přátelé,
……vejde. Sice tam nepasuje tak úplně
jako „zadek na nočník“ a je třeba si
s uložením trochu pohrát, ale jak vidíte na
dvou následujících snímcích
…….….JE TAM !!!

Mohu vám slíbit, že práce budu
průběžně sledovat. Majitel, šéfkonstruktér
a šéfmechanik v jedné osobě slíbil, že
příští sezónu bude tento skvost určitě
jezdit. Že by se zalekl toho kopce na
Dlouhé stráně a chtěl trochu přitlačit na

koníky, aby tam vyjel?  Já to už asi
nestihnu a budu se muset zřejmě
spolehnout jen na ten jeden válec, který
tam mám. Tak se aspoň ale pokusím vás
aktuálně informovat o postupu prací
v příštím čísle.
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ZÁVĚR I.
A je tu závěr. Nezbývá mi tedy nic

jiného, než vám všem čtenářům popřát
krásné vánoční svátky a vše nejlepší
v novém roce. Těm pilnějším také to, aby
se jim práce v garáži při zvelebování,
vylepšování a renovacích svých miláčků
dařila, těm méně pilným aspoň to, aby
přes zimní motorkářskou pauzu nabrali
hodně psychických i tělesných sil (ne kil!!!)
do příští sezóny.

No a jako již tradičně vás takto
s předstihem informuji o termínech skútr a
motosrazů v příštím roce. Tentokrát to
dokonce vypadá, že je už pevně stanoven
termín celostátního skútrsrazu
pořádaného Skútrklubem Čezeta.

Našli se jedinci, kteří usoudili, že
mezi jarním a podzimním srazem je příliš
dlouhá doba a že by to něco „malého“
chtělo. Myslím, že je to dobrý nápad. A tak
je objednán krásný penzion v jižních
Čechách nedaleko od Českých Budějovic
s polopenzí (270 Kč za osobu a noc
včetně snídaně a večeře). Jenom to místo
bych si nechal zatím jako překvapení.

Po velkém úspěchu při minulém
srazu ve Zruči budeme grilování selátka
opakovat, a to za stejných podmínek.
Samozřejmě, že to všechno musím ještě
s personálem projednat, ale doufám, že se
dohodneme. Takže buď formou mailů
nebo přes internetové stránky Skútrklubu
vás znovu na jaře oslovím, aby vše
probíhalo bez problémů.

26. dubna Jízda histor. vozidel Chomutov
23.-25. května 11. skútr a motosraz Zruč nad Sázavou
5. – 7. června Skútrklub Čezeta Dlouhé stráně (???)
Červenec (???) 5. sraz PAvů Lhotka u Mělníka
31.červce - 2.srpna zatím bez názvu Jižní Čechy
29.-31. srpna (?) Sajdkársraz Křelov u Olomouce
5. – 7. září 12. skútr a motosraz Zruč nad Sázavou

P.S.
Poldo, tak už máš důtku s výstrahou a reklama je zmenšena na 50%. Co bude

následovat, je jasné. Máš dost času (přes zimu) na to, abys svoji účast na skútrsrazech
přehodnotil!!!


