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Zajímavosti
…a konečně něco pro
pavisty, sajdkáristy a další

ÚVOD.
Vážení čtenáři,
Je to tak a nic se s tím nedá
dělat. Máme tady nový rok 2009 a já
doufám, že vám příliš nevadí, když jsem
pro „péefku“ použil výfuky J J J.
Nějak ten čas moc rychle utíká, a
tak se mi zdá, že i když píšu občasník, že
ho vlastně píšu nepřetržitě. I přes celkem
dlouhou a krutou zimu se ovšem ledy
pohnuly a cosi se děje v oblasti nových
stránek Skútrklubu Čezeta. Měl jsem
možnost trochu nahlédnout pod pokličku a
to místo pro občasníček je tam
nachystané, takže to, co jsem již avizoval,
se snad stane skutečností.

Vraťme se ale k tomuto číslu.
Tradičně vás tady čeká přehled vánočních
a novoročních přání našich čtenářů, něco
málo z klubové činnosti, snad do doby
vydání seženu něco nového z přípravy
Čezety 350 a konečně se dostane na
příznivce přívěsných a postranních vozíků,
kterým tady v redakčním archivu už delší
dobu syslím pár zajímavých fotek.
A jako obvykle se dostane na
některé zajímavosti a kuriozity, protože
(jak jsem se dozvěděl tento víkend od
jednoho čtenáře) ty ho prý zajímají nejvíc.

CO JSME DĚLALI
Samozřejmě, že motorkářská
činnost se v zimních měsících odehrává
více v garážích než na silnicích, popřípadě
někde u piva nebo u kafe. A tak jsem se
opět
jako
každoročně
sešli
na
předvánočním setkání v Praze „U čápa“,
kde jsme tentokrát dostali i najíst i napít,
takže nám nic nekazilo celovečerní
pohodu. Ani se nám nechtělo domů. Sice
se tam nic zásadního nevyřešilo, ale to ani
nebylo kvůli špatné komunikaci nebo
nechuti jednotlivců něco řešit, ale jen kvůli
tomu, že nebylo řešit co. Nechodíme se
tam hádat ani řešit spory nebo dokonce
hasit klubové požáry. Chodíme si jen
pokecat, zasmát se, zavzpomínat na
uplynulou sezónu, zamyslet se o sezóně
budoucí a hlavně probrat technické
problémy spojené s renovací strojů,
těžkosti se sháněním náhradních dílů

nebo popř. poptat se kamarádů, jestli jsou
jejich stroje také tak trucovité jako ty moje.
Jenomže
tomuto
setkání
předcházela ještě jedna taková malá akce,
o které bych vás chtěl informovat, protože i
když nakonec dopadla dobře, její průběh
byl takový trochu zvláštní.
Účastníci skútrsrazu v Řásné
popř. pravidelní čtenáři občasníku vědí, že
jsem měl technické problémy se svým
skútříkem, kde došlo ke zpuchření obalu
na kablíku ke kondenzátoru a následnému
probití na kostru. S opravou mi velice
ochotně pomáhali kamarádi Libor a
Michal, a tak jsem si na jejich skvělou
spolupráci vzpomněl i v době, kdy došlo
k další poruše.
Když jsem se vrátil ze srazu, a
pak
následně
odvážel
skútra
k zazimování, zastavil se uprostřed trasy
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naprosto neočekávaně a odmítl se mnou
komunikovat, přestože jsem mu leccos
nasliboval. Nechtělo se mi v neděli
odpoledne dělat uprostřed města rozborku
a sborku, zvláště když je díky druzetě
k zapalování „poněkud“ omezený přístup,
tak jsme skútra potupně odvezli na vozíku
a já jsem požádal Libora a Michala o
technickou pomoc s tím, že zajistím
dopravu a pohoštění.
Takže jednu krásnou podzimní
sobotu jsme uspořádali (jak se říkalo na
vojně) tzv. parkohospodářský den, kdy se
v autoparku opravovala vozidla a
připravovala v rámci potřeby nepřetržité
bojové pohotovosti. S chutí jsme se pustili
do práce, ale přestože se jednalo pouze o
závady v elektroinstalaci, oprava se
protáhla do odpoledních hodin a přece jen
se projevil již chladnější podzimní den,
takže bylo nutno zajistit nějaké to
vytápění. To by ani tak samo o sobě
nevadilo, jenomže pak začali pánové

natolik spolupracovat, že jsem to prostě
musel vyfotit. Ale uznejte sami. Nestojí
snad takové krásné pózy mechaniků za
zveřejnění. Při baletu, krasobruslení nebo
jiných uměleckých vystoupeních jsme na
nezvyklé a náročné figury zvyklí, ale při
opravě skútra je to spíš výjimečné.
Navečer ale skútr zavrčel a i
elektrický startér si zázračně vzpomněl na
dobu, kdy ještě fungoval. No prostě
paráda. Zašli jsme na zaslouženou večeři,
ještě to trochu spláchli, a pak už
nezbývalo nic jiného, než aby novopečená
taxikářka tyto dva unavené mechaniky
rozvezla domů. Sice ještě jeden z nich měl
nápad udělat tajnou výměnu manželek,
ale jeho nápad, byť prý dobře myšlený, se
nesetkal u jeho kolegy s patřičným
ohlasem, a tak oba skončili ve svých
postelích (snad).
Jestli
se
opraváři
opravdu
osvědčili, to se uvidí na jaře. Zatím mají
mojí plnou důvěru.

Když už jsme se zabývali skútry,
tak bychom se mohli ještě na chvilku
zastavit
u
několika
skútristických
zajímavostí. Nejdřív bych se vrátil ke své

knize. Už se jich snad pár kousků prodalo,
dostaly se dokonce i do zahraničí a to
třeba i do Anglie do muzea skútrů, ale
nejlepší na tom všem je, že se ozývají
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čtenáři, kteří žádají o radu nebo třeba
posílají doplňující informace k tématům, u
kterých jsem už v knize upozorňoval na
některé nejasnosti.
Tak se např. ozval čtenář, který
konečně našel v knize obrázek zadního
přídavného tlumiče pérování na Čezetu
501, jiný čtenář mi poslal fotku výrobního
štítku jako důkaz, že rikši typu 505 se 6V
instalací bez startéru a bez zpátečky
skutečně existovaly.
Zajímavý je příběh jednoho
kolegy skútristy, který vlastní technický

průkaz na rikšu s tím, že je tam uvedeno:
Počet míst k sezení 2. Myslel si, že je to
omyl a chtěl toto číslo při přepisu vozidla
opravit na správnou hodnotu 1. Jenomže
nepochodil, jednalo by se samozřejmě o
přestavbu. Teď, když v knize zjistil, že
existuje dvoumístná rikša (aspoň na
fotce), tak je šťastný, že je majitelem
takové rarity a už se chystá rikšu podle
fotky postavit. A určitě bude tato rarita
v dobrých rukou, protože jak ukazují
následující fotografie, s rikšami si rozumí.

To byla pozitiva. Negativa jsem
zatím moc nezaregistroval, i když určitě
některé
připomínky
čtenářů
jsou
oprávněné, ale všem se nedá a nedalo
vyhovět. Někdo tam, postrádá schémata
řazení, jiný zase schémata elektrické
instalace. Určitě by tam všechny tyto
informace mohly být, ale byl jsem omezen
počtem stránek, a tak jsem musel i škrtat a
zkracovat. Odnesly to i některé obrázky,
které jsem tam chtěl mít. No a uznejte,
psát dvoudílnou knihu o Čezetách, to by
mi asi ve vydavatelství neskousli J.
Pak jsou takové ty obojetné
informace. Na jedné straně se dozvím

něco zajímavého a na druhé straně mě
mrzí, že se tyto informace nedostaly do
knihy. Jenomže
máme
Čezetářský
občasník, což je vlastně taková kniha o
skútrech na pokračování, a tak myslím, že
tuto problematiku obojetných informací
vyřešíme tímto excelentním způsobem.
Jedna zajímavá informace se začíná
rýsovat, ale ještě není kompletní a zralá
k publikování. Kdyby se situace zlepšila,
ještě ji přidám do tohoto čísla, jestli ne, tak
………uvidíme.
Dostal se mi do ruky jeden
prospekt skútru a uvědomil jsem si, že ten
obrázek znám, ale tak nějak trochu jiný.
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Tak jsem zapátral v archivu a našel. Jak
sami vidíte na dvojobrázku, jedná se o
jednu a tutéž fotografii jen s jinak
kolorovaným skútrem. No a prekérní
situace nastane ve chvíli, kdy si někdo
podle podobných obrázků nalakuje skútra
(taky mezi ně patřím). Ale nevadí, než aby
byl takový pěkný skútr jen na vybarvené
fotce, tak se třeba po padesáti letech
objeví ve skutečnosti.

Čas předvánoční, vánoční a novoroční
Tady asi není třeba něco moc
vysvětlovat. Přáníčka a péefky se zase
urodily, tak si je připomeňme (aspoň
některé). Ještě bych chtěl podotknout, že

někteří kamarádi pošlou písemné přání a
k tomu fotku. Takže se nejedná o chybu
tisku, ale na některých fotkách žádný text
nebyl. Třeba ale na fotce někoho poznáte.

Došlo k zajímavé situaci. Díky
neustálému přeposílání mailů a využívání
již zaslaných přání jsem dostal od různých
pisatelů stejná přání. Naše redakce proto
zcela nově vyhodnotila nejčastěji zaslané

přání jako evergreen letošního novoročí a
také nejnápaditější přání, které získal díky
své novoročence náš motorkářský kolega
z Německa (obr. na další straně dole).
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Koutek pro PAvisty a sajdkáristy
Jak jsem psal v úvodu, už
nemohu dále posouvat zveřejnění těch
zajímavých obrázků. Jednak mi tady
překážejí v archivu, když je stále
posouvám dál do dalšího čísla, jednak by
mohly
chytit
plíseň
dlouhodobým
skladováním a
jednak vás
jejich

nezveřejněním
trvale
okrádám
o
nezapomenutelné zážitky.
Když jsem v minulém čísle psal o
všestrannosti PAvů ve spojitosti se čtvrtým
pávím srazem, myslel jsem to naprosto
vážně. Takže teď si můžete, prohlédnou
pávíky připojené za různými více či méně
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historickými zahraničními skútry. To
ovšem není všechno. Stejně jako u nás se
zapojují PAvy za tříkolky Velorex, bylo to
asi líto majiteli tohoto Messerschmidta, a
tak se tak trochu zaopičil, ale nemějme mu
to za zlé. Kdo by odolal takovému
pokušení mít tak hezkou soupravu, která
může vzniknout jen připojením PAva J.
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A sajdkáry? Tak tady vám už
nemohu nabídnout pohled na české
výrobky, i když v oblasti výroby sajdkárů
jsme světová velmoc a jestli se nic
nezměnilo, tak jsme bývali druhý největší
výrobce na světě, samozřejmě díky
produkci bývalého družstva Velorex, nyní
Velorexport. Občasník je však převážně

skútristický časopis, a tak vyobrazené
zahraniční skútry jsou vybaveny menšími
specializovanými typy sajdkárů, velorexy
by asi byly trochu velké. To ale nevadí,
určitě se i tak rádi na tyto stroje podíváte.
Já myslím, že leckdo z vás by rád v garáži
uvolnil místečko pro takovou Vespu se
sajdou. Nebo se mýlím?

Když už jsme si prohlédli
historické Vespy se sajdami, podívejte se
na ještě na jednu, úplně nejmodernější a
nejnovější, tak jak byla vystavena na
podzimní motocyklové výstavě. Osobně
bych měl k jejímu designu určité výhrady,
a to zvláště v oblasti velikosti prostoru pro
nastupování spolujezdce. Mám s tím

trochu zkušeností a vím, že nastupování
do sajdy přes kolo (pokud není nástupní
otvor umístěn před ním) je vždy
problematické a vyžaduje určitý cvik. A
druhá výtka by byla ………na Druzetu
prostě nemá.
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…a ještě pro trabantisty a škodovkáře
Sice se stále více a více vzdaluju
od skútrů, ale slibuju, že už je to konec, o
náklaďákách psát nebudu (zatím). Myslím,
že vás bude zajímat, jak si naši kolegové
veteránisti-trabantisti upravují svoje stroje.
Vymýšlejí speciální návěsy, přívěsy,
prodlužují rozvor, přidávají nápravy apod.
Tak daleko jsme se ještě při úpravách

skútrů nedostali, i když, jak víte, existuje již
Čezeta 200 OHC, připravuje se Čezeta
350, kamarádi mají už připravené části
karosérií na speciální přívěsné vozíky,
které
byly
zveřejněny
v některém
z minulých čísel. Když tento článek
dočtete do konce, dozvíte se víc.

A teď si představte, že ještě k těm
trabantům přidáme Škodu 105 jako
reprezentační
limuzínu
té
nejvyšší

kategorie, kde do současnosti dominovaly
takové značky jako Cadilac, MercedesBenz, Rolls-Royce apod.

Tak se nesmíte zlobit na naši
redakci, že jsme podlehli jistému
„velikášství“ a zasnili se na téma, jak by se

nechala
udělat
limuzína
z našeho
oblíbeného skútru Čezeta. Co to je vlastně
„limuzína“ mezi skútry nebo motocykly.
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V historii byla asi jen jediná a to naše
česká
Čechie
anebo
chcete-li
Böhmerland. Čechie byla pro 3 osoby, ale
náš skútr s obsahem 175 kubíků sice tři
osoby uveze (i s druzetou), ale se svými
jízdními výkony se asi nemůže ucházet o
místo motocyklové limuzíny. Větší motor
se tam sice vejde, ale neúměrné
prodlužování karosérie má taky své

hranice a rizika. Tak volba byla
jednoznačná. Motory budou dva a kola tři.
No a spojení? Autobusová harmonika!
S tím má Karosa zkušenosti z autobusů, a
když se nám poštěstí přemluvit kamaráda
Milana, který tam pracuje, třeba se mu
podaří propašovat ven nějaké výkresy
nebo myšlenky. Tak co? Jdeme do toho?

ZAJÍMAVOSTI
Tady mi zbyla taková všehochuť
z léta, podzimu i zimy, a tak se do toho
společně pustíme. Jsou tu samozřejmě i
některé informace celospolečenského
charakteru, ke kterým se ovšem redakci
podařilo získat unikátní fotografie.

Loňský rok nezačal z hlediska
dopravní bezpečnosti příliš slavně. Zažili
jsme největší řetězovou havárii v naší
historii a kde jinde než na D1.
Připomeňme
si
ji
aspoň
dvěma
fotografiemi jako výstrahu před další
sezónou.

A co třeba letní havárie kamionu
v boleslavské škodovce? Jedna firma
začala likvidovat nové osobáky dřív než
finanční krize. Jenomže na fotkách
v denním tisku byl název špeditérské firmy

vyretušován, tak tady vidíte neretušované
fotky této politování hodné havárie. Naši
redaktoři byli jako vždy včas na místě a
nikdo nám za retušování jména firmy
neplatí L (bohužel).

10

Co dále hýbalo naší politickou
scénou? Tak třeba neustálé zdražování
elektřiny a v návaznosti ne to stoupající
zisky i platy manažerů ČEZu. Nevěřte
tomu, je to zase jen velká mystifikace.

Naopak ČEZ všemožně snižuje náklady a
propustil mnoho svých pracovníků. Na
obrázcích vidíte jednak jejich shromáždění
před bránou a následný odjezd na Úřad
práce.

Určitě si i vzpomínáte na kauzu
jménem „Americký radar“. Všechno je
vyjasněno a schváleno, nové umístění
vidíte na následující fotografii. A na konci
roku na nás naši „zelení nepřátelé“
vymysleli určitě vše řešící ekologickou daň
na starší automobily. K tomu se přidaly

pojišťovny
se
svým
vyhrožováním
vysokými pokutami, které si nechaly
posvětit
od
stejně
zpitomělých
zákonodárců, a to vše přinutilo spoustu
motoristů vystát dlouhé fronty na
dopravních inspektorátech. Nebylo to vždy
příliš příjemné.

No a po novém roce bylo asi
nejzávažnějším
tématem
řešení
energetické krize způsobené zastavením
dodávek plynu od našich sovětských
přátel. Jak k tomu došlo, že plyn nemohl

proudit, vidíte na přiloženém obrázku,
další fotka ukazuje, jak rychle na tuto
situaci
zareagovali
někteří
výrobci
plynových sporáků.
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To by myslím mohlo pro
připomenutí politické a hospodářské
situace loňského roku stačit. Ještě ale
určitě čekáte na nějaké ty kuriozity. Něco
málo bych snad ještě mohl v archivu najít.

Sídlo skútrklubu je v Brně. Brno
je tedy něco jako Brusel pro Evropskou
unii, a tak se nesmíme divit, že čtenáři píší
a volají do redakce a chtějí o tomto městě
vědět co nejvíc. My jim samozřejmě rádi
vycházíme vstříc a čas od času
uveřejňujeme zajímavosti z Brna popř.
z Jihomoravského kraje. Tentokrát jsme
naše dva příspěvky nazvali: „Jak se jezdí
na Moravě“ a „BBT“ – Brněnskobermudský trojúhelník.

A
jedna
žhavá
novinka
z Liberecka. Jak jistě víte, kdysi slavná a
dnes poměrně dost kontroverzní Kateřina
Neumannová stojí v čele organizačního
výboru pro mistrovská klání v lyžařských
sportech.
Až
zase
někde
nechá
vydrancovat bagry sníh z chráněné
krajinné oblasti a nechá ho převézt na jiný
kopec, kde se bude po něm prohánět pár
nešťastníků na navoskovaných prkýnkách,
očekává se velká návštěvnost diváků.

S tím ovšem budou spojené problémy
s parkováním. Proto Kateřina prosazuje
parkování
přímo
na
příjezdových
komunikacích. Na fotografii vidíte záběr
z prováděných zkoušek.
Abychom ale neskončili se
zajímavostmi ve sněhu, podívejme se na
opačný konec světa do slunných částí
Ameriky, kde motorkáři objevili nový držák
na pivo. Podnětné, že???
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Nezapomněl jsem na svůj slib, a
tak vám přináším další snímky z renovace
a přestavby. A ujištění konstruktéra,

renovátora, majitele a čezetářského
maniaka v jedné osobě: „Do Dlouhých
strání jede na něm!!!“

Drobné dobré rady
Ještě než moje hbité prsty začnou
rychlostí blesku (tu a tam uhodí) vyťukávat
závěrečnou kapitolu, chci vám dát dvě
drobné rady. První se týká renovací, ta
druhá pak jistého fíglu při jednání
s dopravními policisty.
Na trhu se objevily v minulém
roce zcela nové šrouby, které vám mohou

ulehčit renovátorské a opravárenské
činnosti, protože svou konstrukcí spojují
několik vlastností najednou. Při renovaci je
třeba být obezřetný, aby nebyly na
viditelném místě a neporušily tak
originalitu, ale na skrytých místech jsou
k nezaplacení.

Je sice pravda, že tato druhá
dobrá rada přichází od automobilistů,
ovšem flexibilní motorkář ji určitě bez

problémů přizpůsobí svým podmínkám, o
tom nemám pochyb.
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Dopravák zastaví auto, které jede ve městě 110 a povídá:
D: Dobry den, váš řidičský průkaz.
ř: Nemám, ten mi sebrali před chvílí vaši kolegové, když mě chytili
vožralýho.
D: Tak techničák.
ř: Cože techničák, nemám, vždyť já sem tak zlitej, že ani nevím, kde sem to
auto ukrad...
D: To je kradený auto ?!!!
ř: Jo, ale moment, kouknu se do kastlíku, myslím, že sem tam něco takového
zahlídl, když sem tam házel pistoli...
D: Jakou pistoli ?
ř: No, jak jsem s ni vodpráskl toho podělanýho řidiče, co mi překážel v
tomhle autě, jestli chcete vidět jeho zdechlinu, tak je v kufru…
Dopravák ihned zavolá zásahovku, ta přijede, vyskáče, obklíčí auto a její
šéf jde k řidiči a povídá:
C: řidičák!
ř: Tady prosím...
C: Techničák !
ř: Tady...
C: Můžu kouknout do přihrádky?
ř: Jasně... (samozřejmě žádná pistol)
C: A do kufru ?
ř: Samozřejmě... (samozřejmě žádná mrtvola)
C: Tak teď jsem trochu zmatený, tady kolega mě zavolal, že jedete opilý bez
papírů, v kradeným autě, ozbrojenej a s mrtvolou v kufru...
ř: No to je skvělý a vsadím se, že bude ještě tvrdit, že jsem jel moc
rychle…

SRAZY
Tady se musím předem trochu
omluvit za chyby otištěné v minulém
občasníku. Stolní kalendář je poměrně
obsáhlý a složitý dokument, takže když
jsem hledal termíny srazů pro letošní rok,
25. dubna
22. -24. května
5. - 7. června
18. -19. července
31. července - 2. srpna
28. -30. srpna
4. - 6. září

občas jsem se podíval na rok loňský a
občas na rok letošní, takže některé
termíny byly trochu nesmyslně posunuté
na všední dny. Uvádím tedy vše na
pravou míru!!!

Jízda histor. vozidel
11. skútr a motosraz
Skútrklub Čezeta
5. sraz PAvů
„zatím bez názvu“
XVI. Sajdkársraz
12. skútr a motosraz

Jak jsem již uvedl v minulém čísle
Občasníku, na výslovnou žádost účastníků
minulého
srazu
bude
zopakována
úspěšná akce pod názvem „grilování
selete“. Pravidla zůstávají téměř stejná

Chomutov
Zruč nad Sázavou
Dlouhé stráně
Lhotka u Mělníka
Jižní Čechy
Křelov u Olomouce
Zruč nad Sázavou

jako u minulého srazu, kromě malého
rozdílu v placení „vstupného“, které bylo
pro letošní rok sníženo pro důchodce.
Takže pro upřesnění:

Muži 200 Kč, ženy a důchodci 100 Kč, děti do 15 let zdarma.
Nejpozději 1 měsíc před srazem
tzn. do pátku 24. dubna potřebuji od vás
závazné přihlášky včetně uhrazení
vstupného, abych mohl podle toho
objednat velikost selete. Vzhledem

k našim podmínkám takto malého srazu to
není jinak možné. Kontakt na mě zůstává
stejný: mm-mb@seznam.cz, 326 815 493
(do
práce),
326 326 174
(domů),
737 615 636 (mobil).
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Jeden čezetářský kolega dostal nápad udělat při zručském srazu

1. sraz majitelů ČZ 200 Roadster,
Což považuji za velice dobrý
nápad. Když už Zručské srazy stály u
kolébky srazu majitelů přívěsných vozíků,
proč by to teď nemohly být Roadstery ČZ,
když ještě ke všemu (jak mnozí víte) jezdí
na naše srazy jeden skútr Čezeta s tímto
motorem. Uvidíme, kolik se těch
„roadstráků“ u nás na srazu sejde.
Protože vím, že jste zapomětliví,
tak vám, kteří do Zruče jezdíte, kteří jste

mě nutili pokračovat v akci „grilování“, o
kterých vím, že jste žraví, mlsní a líní
psát…… atd., tak vás všechny ještě
jednou mailem oslovím, aby pak
nedocházelo k nějakým komplikacím.
Termín motosrazu bude samozřejmě
uveřejněn i v ČMN, kde bude uvedeno, že
je nutno se předem přihlásit.

ZÁVĚR
A jsme u konce. Ne snad
s dechem, ale s dalším číslem Občasníku,
které bylo zase takové trochu zimní
……oddychové. Podle vyjádření adminů,
by měly být nové webové stránky
Skútrklubu Čezeta spuštěny 1. 4. 2009 a
s tím také spojená změna umístění
našeho Občasníku na webu, která byla již
dříve avizována.
Vždycky tvrdím, že Občasník je
„Nezávislý nepravidelník“, ale to víte, šéf je
šéf. Takže když mě předseda Skútrklubu o
něco požádá, tak se mu snažím vyhovět.
O co se jedná. Miro mi poslal
přiloženou fotografii a s nadšením mi psal,
abych ji uveřejnil v Občasníku, že je to
„bohovské“. Upozornil jsem ho na to, že
ačkoliv je to fotka opravdu hezká a vtipná,
byla již jednou v Občasníku uveřejněna,
takže její znovuotištění nepovažuji za příliš
dobrý a vhodný počin. Odpověděl, že když
i on (jako předseda) na to už zapomněl, že
už byla otištěna, tak na to obyčejní řadoví

čtenáři Občasníku taky už určitě
zapomněli. Proto se milí čtenáři nedivte,
zasmějte se nad tou fotografií, upozorněte
na ní své kamarády, ale hlavně partnerky
a manželky, a pokud možno, až se
s Mirem uvidíte, připomeňte mu, že ta
fotka od něj byla moc hezká a vtipná.
Děkuji vám.

Na úplný závěr vám přeji úspěšnou, dlouhou, bezporuchovou a
slunečnou motorkářskou sezónu a těším se na shledání s vámi na všech
možných motorkářských a skútristických srazech a akcích.
šéfredaktor
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