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ÚVOD.

Vážení čtenáři Občasníku,
ještě že jsem byl tak prozíravý a

Čezetářský občasník nazval právě
„občasníkem“. Kdyby to měl být
„pravidelník“, měl by asi už dávno pověst
vlaků českých drah, které taky velmi často
nabírají zpoždění. Ale znáte to, samé

objektivní příčiny. Jarní srazy se protáhly
až do konce jara, v důsledku finanční krize
byli propuštěni někteří redaktoři a i když si
ti ostatní snaží, jak jen to jde (viz. foto), tak
stejně už nic jiného nevymyslíme, než
zase dvojčíslo jaro – léto.

Ale teď mě tak vlastně napadá, že
nejsme sami, kdo nedodržuje termíny. Už
několikrát jsem vám slíbil, že Občasník
bude na nových stránkách Skútrklubu
Čezeta a …my tady u nás tomu říkáme:
„Skutek utek´!!!“ Naše redakce je na tuto
zásadní změnu připravena, zakleknuta na
startovní čáře a čeká jen na výstřel ze
startovací pistole, který by měl zaznít od
adminů ze Skútrklubu, ale asi se jim ucpal
lauf nebo navlhlo střelivo J.

Hned na začátku vám ale slíbím,
že se v maximální možné míře budeme
v tomto rozšířeném čísle věnovat
společným akcím a srazům, dokonce
zabrousíme i trochu do historie a
podíváme se na jednu akci, která (ačkoliv

se uskutečnila již před padesáti lety) je
neprávem zapomenuta a opomíjena. Naše
redakce Čezetářského občasníků však
nemůže tak významnou akci týkající se
skútrů ČEZETA na svých stránkách
vynechat.

Asi naposled se vrátíme
k projektu Čezeta 350 a budeme se jen
těšit, jestli tento objem válců zůstane u
Čezety nepřekonán anebo jestli si k tomu
ještě někdo pár kubíků přihodí. A nakonec
si neodpustím pár zajímavostí, např. na
téma jak na Mladoboleslavsku pečujeme o
motorkářský dorost (samozřejmě pod
značkou ČZ) nebo jaké nové služby jsou
motorkářům poskytovány.

BBBrrruuussseeelll ––– PPPrrraaahhhaaa ––– BBBrrruuussseeelll

Nepřeskakujte tento článek,
nejedná se o víkendovou návštěvu našich
úředníků z Evropského parlamentu doma,
v tomto případě chci psát o jedné velice
zajímavé soutěži, která se uskutečnila
právě před 50 lety v roce 1959 a kde
velice významnou úlohu hrály také naše
skútry Čezeta. Původně jsem si myslel, že
tato soutěž se jela na trati Praha – Brusel
– Praha, ale správně je to tak, jak je
napsáno v úvodu.

Relly Brusel - Praha - Brusel pro
skútry a motocykly se jela na jaře roku
1959 (snad duben - přesný termín jsem
zatím nezjistil) a byla uspořádána
Královským autoklubem  bruselské části
D´IXELLES. Start byl v Bruselu v pátek
odpoledne ve 14.00 hod.

Trať na území Belgie vedla těmito
místy:  1. Brusel, 2. Huy (časová kontrola),
3. Houfalize, 4. Malmedy, 5. St. Vith
(časová kontrola + celnice),



3

na území Německa (bývalá NSR) vedla:
6. Mayen (časová kontrola), 7. Koblenz, 8.
Frankfurter Kreuz, 9. Darmstadt (časová
kontrola), 10. Aschaffenburg, 11.
Schweinfurt (časová kontrola), 12.
Bamberg, 13. Bayereuth, 14. Weiden
(časová  kontrola) - Weidhaus (celnice),
a to už jsme u nás (tehdy v ČSR):
15. Rozvadov, 16. Stříbro (časová
kontrola), 17. Plzeň, 18. Praha -  Motol (cíl
první etapy v dopoledních hodinách cca
10.00 hod.).

Poté celý  konvoj soutěžících
projel v doprovodu policie z Motola do
Opletalovy ulice - budova Autoklubu
(tehdy SVAZARM). Zde bylo provedeno
oficiální uvítání a pohoštění jezdců. Po
krátkém odpočinku celý konvoj v
doprovodu policie odjel na start  druhé
etapy zpět do Motola, kde ve 14.00 hod.
byl ostrý start soutěže zpět do Bruselu  po
stejné trati jako první etapa.

Podle pamětníků bylo při zpáteční
etapě velmi nevlídné počasí -déšť, vítr,
noční bouřka takřka přes celé území NSR.
 U Koblenzu se začalo vyjasňovat a až do
Bruselu pak už bylo hezky. Dojezd do
Bruselu  byl načasován na 14.00 hod.

Časové kontroly a průjezdové
kontroly byly jako při soutěžích situovány
u benzinových čerpadel. Pro  třídu 175
ccm byl stanoven limit 50 km/hod. což na

neznačené trati, pouze s udanými
časovými a průjezdovými kontrolami byl
úkol náročný. Jezdci měli k dispozici
itinerář s  vyznačenými městy a plánek
trati. Z relly se vlastně stal „závod na
dlouhé  trati". V časových kontrolách byl
čas limitován tří minutovou tolerancí jako
u  soutěží.

Vzhledem k tomu, že trať
úmyslně vedla po silnicích 2. a 3. třídy v
oblasti  Franken - NSR a v Belgii v
prostoru Arden, byla komplikovaná a její
délka (jedné etapy) se  blížila k 1200 km.
Podobnou délku ukazovaly rychloměry i
při druhé etapě. Celková délka se blížila
tudíž ke 2400 km.

Soutěžících na startu bylo přes
padesát a soutěžilo ve tříčlenných a
čtyřčlenných družstvech. Čtyřčlenné
družstvo ČZ na skútrech ČZ 175 typ 501
dojelo relly bez trestných bodů a
umístilo se na 1. místě.

A teď je určitě na místě, abychom
se podívali do tváře těch, kteří v sedlech
skútrů čezeta dosáhli tak skvělého
úspěchu. Na snímku jsou naši soutěžní
jezdci zleva doprava A. Roučka 28, F.
Darebný 29, J. Pudil (číslo zakryté) 27, J.
Tůma 26.

A na jakých strojích vlastně jezdci
jeli? Jak už bylo řečeno, jednalo se o
skútry Čezeta typ 501. Podle bočních
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dvířek a vzhledem k použitému dynamu
(viz dále) lze usuzovat, že se jednalo o typ
501/03.

Skútry měly upravený motor na
vyšší výkon (úprava spočívala v úpravě
kanálů válce, hlavy válce a přetryskování
karburátoru), dynamo mělo zvýšený výkon
na 55 W oproti 45 W sériového provedení.
Skútry měly dva reflektory, upravený
tlumič přední vidlice, zvýšené sedlo a
několik drobných úprav, aby vyhovovaly
jednotlivým jezdcům. Při úpravách motoru
(zvýšený výkon) bylo využito zkušeností z
motorů používaných při šestidenních
soutěží motocyklů ČZ 175 odvozených z
typu 356.

Kromě našich strojů se soutěže
účastnily skútry a motocykly několika
dalších značek. V kategorii skútrů
soutěžily: Lambretta LD 175, Zündapp
Bella 150, Vespa Grand Sport
150, Triumph Comtesa 197; mezi
motocykly:  DKW  RT  250  S,  NSU  Maxo
175, Heinkel Tourist 103 A1 175, Zündapp
KS 750 side.

Náklady na relly pro družstvo na
skútrech Čezeta hradily PZO (Podnik
zahraničního obchodu) Motokov Praha a
ČZM Strakonice.

Závěrem toho článku bych chtěl
poděkovat panu Milanu Přibáňovi ze
Strakonic (bývalý konstruktér ČZ), který
pro náš Občasník sehnal tyto informace
od přímých účastníků. Podle jeho slov je
jeden člen družstva ČZ již po smrti a
ostatní tří jsou v létech 77 až 86 roků.

A teď ještě na chvilinku se
zamysleme nad tím výkonem jezdců. 1200
km průměrem 50 km/hod. je 24 hodin
v sedle (to časově odpovídá i údajům
z článku – start ve 14.00 v Praze a příjezd
taky ve 14.00 do Bruselu). K tomu si
přidejme oblečení, rukavice, a helmy
z roku 1959, celonoční déšť – a to celé
absolvovat dvakrát se čtyřhodinovou
přestávkou spojenou s oficialitami,
pohoštěním a možná časem na umytí a
převlečení. Tak pánové – ještě po těch 50
letech „klobouk dolů“.

Pozn. Ta cesta do Prahy vychází
na 20 hodin. Nevím, jestli je to pravda a
jestli opravdu jeli první etapu jezdci na
Čezetách průměrnou rychlostí 60 km/hod.
Ale pokud je to pravda, „klobouk dolů“
ještě jednou, pokud se staří pánové spletli,
tak jim to po těch 50 letech odpustíme.
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CO JSME DĚLALI
Tady myslím neuškodí, když to

vezmeme pěkně chronologicky. Ono to
bude mít i takovou tu správnou stoupající
tendenci, od výstav až po celostátní sraz
skútrů Čezeta s mezinárodní účastí.

Ty hvězdičky za názvem akce
neznamenají, že je článek mládeži
nepřístupný, ale naše redakce se rozhodla

hodnotit jednotlivé akce jednou až pěti
hvězdičkami. Hodnocení je komplexní, ale
samozřejmě taky subjektivní a jakákoliv
polemika na téma počtu hvězdiček je
zbytečná. Jediné, co z toho vyplývá, je
ponaučení pro pořadatele, kde má přidat a
co zlepšit. Občasník jako vždy zůstane
neúplatný.

Motocykl 2009 (**)
Vy, kteří se pravidelně
zúčastňujete této výstavy, tak
víte, že letošní rok byl

poznamenán jednak loňským požárem
levého křídla výstavního pavilonu, a pak i
neshodami mezi Inchebou a vystavovateli,
což mělo za následek snížení jejich počtu.
To se samozřejmě projevilo na kvalitě celé
akce a doufejme jen, že Incheba už
skončila a my se můžeme zase těšit na
plnohodnotnou výstavu.

Co se týká nás skútristů, tak se
tam samozřejmě pár drobností našlo.
Určitě zajímavým technickým řešením jsou
dvě přední kola u skútrů (u Čezety to
myslím ještě nikdo nezkusil, ale ono to
řízení a naklápění kol nebude úplně
jednoduché), pěkně taky vypadá skútr
ověšený kufry, do kterých se už něco
vejde. Nejvyšší třídu mezi skútry
zastupoval skútr Kymco 700 – ten už asi
docela pojede.

Na výstavě se také objevila další
značka přívěsných vozíků za motocykly
Rebel Sport, ale cenová relace se nachází
zase v takových výšinách, kam zřejmě

žádný majitel Čezety nebude ochoten
šplhat. Ostatně k Čezetě se stejně PAvík
hodí podstatně víc. Jedinou zajímavostí
snad je to, že vozík byl vystaven i s basou
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piva, aby se zřejmě přihlásil k tradici
českých přívěsných vozíků, protože o

PAvu se říkalo, že byl zkonstruován právě
kolem pivní basy.

Jako motorkářská výstava celkem
slabota, chyběla spousta značek, chyběly
přestavby ...a ještě ke všemu mě okradli u

pokladny. Dávám dvě hvězdičky
s přimhouřenýma očima.

 Lipsko 2009

Již několik let po sobě vám
přináším informace z této výstavy. Ta se
sice motocyklů netýká, protože je výstavou
automobilů, ale tu a tam se nějaké ty
zajímavosti najdou.

Tentokrát to byl zase ten tříkolový
skútr na stánku firmy Peugeot, který je
navíc zajímavý tím, že se jedná o hybridní
vozidlo. Kromě spalovacího motoru
pohánějícího zadní kolo jsou k dispozici i
dva malé elektromotorky v předních

kolech. K tomu si přidejme tu střechu a
cenové relace skútrů Peugeot všeobecně
a  myslím,  že  se  máme  na  co  těšit.
Rekordman v ceně je na obzoru.

Pro ty, kteří chtějí ušetřit, je zase
ale připraven do skútrů pohon na zemní
plyn. Tady bych si ale nedovolil
odhadnout, jak moc velký zájem o tuto
úpravu bude. Přece jen sedět na bombě
může být pro někoho docela deprimující.

Ve výstavní hale v Lipsku je vždy
připravena nějaká doprovodná výstava
týkající se motorismu. Letos to byla

vozidla, která hrála ve filmech. Např.
francouzský „nejrychlejší taxík“ nebo
teréňák z Jurského parku. Motocyklů bylo
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poskromnu, a to ještě z filmů, jejichž
jména mi nic neříkala, a tak jsem si je ani

nezapamatoval.

Nehodnotím, nejednalo se o motorkářskou výstavu, a tak by to bylo „nefér“.

KKKřřřiiivvvoookkkllláááttt (((***************)))

Křivoklát je jeden
z nejznámějších českých hradů
a není samozřejmě pravda to,

co tvrdí jeden kolega skútrista (Honza
pozn.red.), že hrad se původně jmenoval
Křivoklád podle jisté tělesné anomálie
jejího bývalého majitele.  Tak to, přátelé,

opravdu není. Česká sekce Skútrklubu si
však nevybrala toto místo k návštěvě
proto, aby kolegu Honzu přesvědčila o
jeho omylu. My jsme dokonce nenavštívili
ani hrad, ale jen vesničku ukrytou
v podhradí, a to ještě proto, že se tam
nachází jedno nové a velice zajímavé
motocyklové muzeum.
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Majitelem je pan Antony, který
nás celou dobu provázel, dokonce jsme
mohli navštívit i renovační dílnu a podívat
se tak pod pokličku, co se objeví jako další
exponát v muzeu. Muzeum je hlavně
zajímavé v tom směru, že se prioritně
věnuje motocyklům české výroby. Přízemí
je věnováno značce ČZ, patro potom
značce Jawa. A hlavně se jedná o krásné
prosvětlené prostory, kde si můžete
motocykly prohlédnout ze všech stran. Je
to přesný opak muzea pana Miclíka

v Rabakově, kde jsou jawičky tak
natlačeny na sebe, že vidíte jen přední
gumu a světlo. V muzeu jsme strávili snad
tři  hodiny  a  bylo  stále  o  čem  mluvit.  Na
vystavených Čezetách jsme našli několik
nesrovnalostí a nepřesností, což určitě
majitele „potěšilo“, ale na druhou stranu
jsme zase prokázali znalostní a technický
potenciál členů našeho klubu. Fotografie
vám určitě napoví o mnoho víc než jen
strohý popis.

Tato akce však už byla předem
naplánována jako dvoudenní, protože
jsme si řekli, že se přes zimu nikde
nesejdeme a nemůžeme si pořádně
popovídat, tak jsme to chtěli alespoň
takhle na jaře trochu napravit. Podařilo se
nám vytáhnout ze svých brlohů po delší
době Poldu Tumu (který už měl důtku za
neúčast na akcích) a taky poprvé Zdeňka
Prchala, který je jedním z hlavních
organizátorů veteránských jízd
v Chomutově, ale jinak se zatím
společným akcím vyhýbal. Se zpožděním

(skoro jako vždy) přijel taky Jirka Nahodil,
a tak účast byla velice dobrá. Večer jsme
poseděli samozřejmě i s panem Antonym
u piva a dobré večeře a byli jsme opravdu
myslím taková vzorná četa, jak jsme si
předsevzali (a již předem se tak
v restauraci označili krásnou rudou
historickou vlaječkou). Přespání v místním
penzionu bylo taky velmi příjemné a při
snídani jsme zjistili, že jsme ještě nestihli
prodiskutovat spoustu motorkářských
problémů.
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Já bych tuto akci hodnotil pěti
hvězdičkami a jen nevím, kde něco
podobného uskutečníme příště a jestli se

nám podaří udržet takto vysoko
nastavenou laťku.
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CCChhhooommmuuutttooovvv (((************)))
Jak už jsem předeslal v úvodu,
tak krize zasáhla i naši redakci, a
tak se snad na mě nebudete
zlobit, když využiji možnost

úsporných a racionalizačních opatření.
Tou jednou z nich je využití již dříve
napsaného článku, který jste si mohli
přečíst na stránkách skútrklubu. Tady však
bude doplněn o další informace a fotky.

Každá chomutovská akce začíná
setkáním u mě na chalupě. Určitě

příjemné je, že počet účastníků rok od
roku stoupá, takže letos nás stálo při
odjezdu od nás z chalupy na startu už
dvanáct. Složení bylo opravdu zajímavé:
Dvě čezety s druzetami, dvě čezety
s pavy, jedna sólo, jedna rikša, dále ČZ
150 C, 175/477, 125/453 a nakonec i tři
jawičky, dvaapůla kejvačka a dvě
třipadiny – kalif a šesttřičtyřka s pavem.
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V tomto složení jsme dorazili bez
jakýchkoliv technických problémů do
Chomutova a zaregistrovali se. Letos ani
nechtěl kolega odpálit odpadkový koš
karbanátky nasáklými benzinem jako vloni,
a tak jsme se mohli v klidu věnovat
prohlídce startujících vozidel. Byla tam

třeba jedna moc pěkná tříkolka ČZ, a pak
druhá, která už byla trochu „vylepšená“.
Motor z kejvačky místo stopadesátky a
ještě hranatý válec ze 477. Pak pěkná
policejní jawa, Fiat 600 s Motexem 100,
krásný dvoubarevný Trabant 600 a třeba i
naše nejznámější kabriolety Felície.

S malým zpožděním jsme odjeli
společně s ostatními na velké parkoviště
v centru města, kde je přehlídka veteránů
pro diváky. My jsme ty dvě hodinky strávili
na hlavním chomutovském náměstí na
oslavách založení města, kde jsme se

věnovali takovým příjemnostem, jako jsou
klobásy, pivo, káva apod. Naše stroje byly
tou dobou obklopeny diváky, Karel svoji
Druzetu vystrčil trochu dopředu, aby si
všichni všimli, že si nechal od loni ušít
boudu.
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Odjezd se trochu opozdil, protože
jednoho ze soutěžících postihla náhlá
srdeční příhoda, a tak se čekalo na odjezd
sanitky, abychom neblokovali cestu. Před
odjezdem došlo ještě v naší skupině ke
dvěma částečným striptýzům. Jako první
se do toho pustil Libor, jenomže ten to
dělá skoro všude, a tak tento akt přešli
diváci i my celkem bez povšimnutí.

Zatímco ten druhý striptýzek, kdy se
Markéta převlékla z džínů do minišatů a
usadila se na skútr bočním posezem, tak
tento skutek přilákal mnoho
senzacechtivých fotoreportérů a dlužno
podotknout, že to byl pohled opravdu
příjemný a zaznamenání hodný
(minimálně má Libor co dohánětJ).

Kolem jedné hodiny odpoledne
jsme vyjížděli postupně na soutěžní okruh.
Veteránskou soutěž nás absolvovalo jen
devět z původních dvanácti, protože
ostatní museli plnit rodinné povinnosti.

Soutěžní úkoly jsme se snažili absolvovat
s maximálním nasazením, i když někdy
byla škoda, že nebylo možno trochu
trénovat. Střelbu prakem bychom zvládli
určitě lépe, jen si na zbraň trochu
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zvyknout. Nevyhnuly se nám ani drobné
technické problémy, které jsme ovšem
vždycky zvládli. Největší závada byl asi
netěsný plovák, který se za čas naplnil
celý benzinem, takže karburátor se stal

tzv. plnoprůtočným. Jenomže vypomohl
kolega velorexář, který s sebou vozí celý
náhradní karburátor. Ale dušoval se, že
náhradní motor opravdu s sebou nemá….

Pak jsem ovšem přijeli k jedné
kontrole, kde byla na soutěžní úkol dlouhá
fronta. Spousta soutěžících tam více či
méně poslušně čekala nebo neslušně
nadávala, popř. zcela rezignovaně ležela
na trávě. Všimli jsme si, že naše stroje si
začal velice pečlivě prohlížet pan poslanec
Tlustý, který se také soutěže zúčastnil
údajně se zapůjčeným veteránem.
Jenomže se tvářil strašně důležitě a
vážně, procházel mezi našimi motocykly a
stále někam telefonoval. Začali jsme mít
takový nepěkný pocit, když jsme si
uvědomili, že to byl právě on, který se
velice aktivně angažoval při svržení naší
vlády. Měli jsme strach, že by nás mohl
někdo nafotit nebo nafilmovat, a pak
bychom mohli být také s ním a s touto
politickou sviňárnou spojováni a zaveleli
jsme k ústupu. Nechali jsme si potvrdit
naše soutěžní průkazy a s plným počtem
trestných bodů za neabsolvování soutěžní
disciplíny jsme odjeli směrem k cíli.

Tento moment se nakonec ukázal
nešťastným, protože dcera skončila ve své
kategorii na 4. místě a s body za
vynechanou disciplínu mohla vystoupit na
stupně vítězů. Takhle se tradičně dostala
na stupně vítězů jen jako žena  - řidička a
odvezla si domů další sadu hrnků, jako
každým rokem. Další pódiové umístění
mohl získat kolega Vítek se svoji
stopadesátkou čízou, jenomže uvedl do
přihlášky chybně datum výroby, čímž se
dostal do jiné kategorie a bylo po
umístění.

Samozřejmě, že hlavní vinu na
tom všem nese poslanecká sněmovna a
její člen, který nás psychicky natolik
rozhodil, že už jsme se nemohli
dostatečně soustředit na další soutěžní
disciplíny a poháry nám proklouzly téměř
mezi prsty. Takže nám zbyl jako útěcha
jenom ten hodně opožděný oběd, který
sice nebyl nejhorší, ale někteří kuchaři vaří
i líp.
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Určitě jsme se ale dobře pobavili,
krásně projeli, poklábosili a také poučili
pro příští rok. Budeme bedlivě sledovat
změny na naší politické scéně, abychom
se pro příště lépe připravili proti možnému
politickému nátlaku. Se zastávkou u mě na
chalupě se nás už vracel opravdu jen
zbytek z původní ranní sestavy, protože se

soutěž dost protáhla a začalo se už
stmívat.

Za dlouhé čekací doby u
jednotlivých disciplín a nejasnou formulaci
soutěžních úkolů (především hned první
po startu) odebírám jednu hvězdičku –
takže protentokrát jen 4.

ZZZrrruuuččč nnnaaaddd SSSááázzzaaavvvooouuu (((***************)))
Již 11. Skútr a motosraz ve

Zruči nad Sázavou byl tentokrát okořeněn
1. srazem ČZ 200 Roadster.

Vše začalo v pátek, kdy se nad
naší republikou prohnala průtrž mračen
spojená s vichřicí a bouřkou, takže
samotný příjezd na sraz už byl značně
zkomplikován. Chtěl jsem přijet brzy,
abych se včas popral s ubytováním všech
účastníků, kteří se podle mých představ
budou potřebovat hlavně usušit, ale
nebylo třeba spěchat. Většina z nich
čekala buď doma anebo třeba už někde
na benzince, až se ta sodoma-gomora
přežene.

Kromě stálých účastníků
zručských srazů (tzn. tvrdé jádro české
sekce Skútrklubu Čezeta a trvalí hosté
patřící již do inventáře tohoto srazu)
rozšířili tentokrát naše řady již zmínění
„roadstráci“ a také početná parta
motorkářů z Plzně, kteří se pro změnu
nabalili kolem Radka – kamaráda ze
sajdkársrazů.

Všechny ty maily a prosby, které
rozesílám, se v případě některých
účastníků ukazují jako naprosto neúčinné,
takže dorazilo mnohem více lidí, než jsem

čekal, ale kemp opravdu nafukovací není.

Jenomže nakonec jsme všechno vyřešili
ke spokojenosti téměř všech účastníků,
všichni se vešli, a to i za cenu karimatek
umístěných v chatkách mezi postelemi.
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Druhým problém způsobený
nepřízní počasí byl večerní telefonát od
Lojzy, že kvůli počasí se nedostane
z Řásné a svou ranní účast na vyjížďce
tedy odpískává. Jenomže on není jen
účastník vyjížďky, on jej její vedoucí.
Takže to zůstalo na mě. Moc velkou radost

jsem z toho neměl, ale večerní náladu
v útulné restauraci to nepokazilo, pivo
(včetně nově čepovaného Březňáka) nám
chutnalo, zapili jsme i úspěšně složenou
maturitu dcery a projednávali zase
spoustu důležitých problémů až do
pozdních nočních hodin.

Ráno se počasí umoudřilo,
vysvitlo slunce, i obloha už dostala
světlejší a tím i příjemnější odstín. Kolem
desáté jsme vyrazili na vyjížďku směr
zámek Kačina, jenomže ne po vedlejších
silničkách vedoucích možná krásnější
přírodou, ale hlavní silnicí na Kutnou Horu,
abych jako nechtěný vedoucí kolony trefil.
Všichni účastníci, kromě kamaráda Karla,
se chovali ke mně celkem korektně a ani
jim moc nevadilo, že jsme Kačinu o

kousek přejeli a museli jsme se vracet. Já
na ty zámky moc nejsem. Na parkovišti
jsme měli sraz s dalšími účastníky, kteří už
předem hlásili, že přijedou později. A tak
ani nevím, kolik nás vlastně na vyjížďku
jelo, ale odhaduji to na více než 40 skútrů
a motorek, ale chytřejší budu, až si to
spočítám ze záznamů na videu, které ještě
nemám. Nějak se nám ta dodávka zadrhla
a já budu muset ještě znovu před vydáním
tohoto čísla kameramana zaintervenovat.
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Po individuální návštěvě zámku
nebo místního motorestu, jsme se vydali
stejnou cestou zpátky. Obě cesty proběhly
bez komplikací, a tak jsme zase zaplnili
svými stroji kemp a my sami se začali
stahovat kolem ohníčku, na kterém se
otáčelo a grilovalo 53 kg vepřového.

Doufám, že všichni, kteří si zaplatili, se
také dostatečně najedli. Masa bylo dost až
do večerních hodin, takže oběd se
průběžně změnil ve večeři a myslím, že
nebyly žádné vážnější připomínky ke
kvalitě stravy.

Ve tři hodiny pak začal hlavní
odpolední program, což byla beseda
s paní Jaroslavou Brutarovou. Tato dáma
začínala jako konstruktérka u pana Kocha
ve Strakonicích a měla na starosti uložení
zadního kola typu 501. Zúčastnila se také
propagační dámské jízdy kolem
Československa, později pak jezdila
soutěže na čtyřkvaltu ČZ 150, který
zkonstruoval pan Walter, v pozdějších

letech pak jezdila veteránské soutěže
s vozem Aero.

Asi hodinku nám vyprávěla a pak
ještě hodně dlouho u stolu diskutovala nad
fotografiemi s účastníky srazu. Těsně před
odjezdem si ještě asi po 30 letech
vyzkoušela posaz na Čezetě, ale zjistila,
že už to není ono a že asi svou účast při
výročí ČZ ve Strakonicích v sedle Čezety
ještě uváží. Zajímavé také bylo, jaký zájem
projevovala o všechny motorky i skútry
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v kempu. Fotila, vyptávala se a mnohé
z účastníků překvapila svými technickými
znalostmi. A snad neudělám nějaké

společenské „fó pa“, když prozradím, že je
jí 76 let. Taky byste chtěli být v jejich
letech tak čilí??? Já jo.

Pak už zase zábava pokračovala
volným způsobem i tempem, jediným
zádrhelem byl technický problém se
zapalováním na ČZ 150 C, která odmítla
dojet až do Zruče a za Prahou si řekla:
„Dost!!!“  Byla tedy dopravena přistaveným
dodávkovým vozem a na místě jí bylo
domluveno, že takhle se slušné čízy
nechovají, že podobné chování má pro
příště přenechat jiným značkám. Pokud

jsem to dobře pochopil, pro příště by ji
mělo od podobných vrtochů odradit VAPE.
Jak její majitel však čekal kdesi za Prahou
na odvoz, tak navázal několik známostí, a
to i takových, že když se jeho dva
osvoboditelé vrátili s čízou naloženou
v dodávce, svorně prohlašovali, že si taky
takovou čízu pořídí, aby s ní někde zůstali
„viset“ J.
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Abych se ale vrátil také ke srazu
ČZ 200 Roadster. Na přiloženém obrázku
jich vidíte 7 a jednu ČZ 180 OHC, dva
roadstery odjely přímo od Kačiny a jeden
přijel až v sobotu večer po fotografování.
Takže celkem se na srazu sešlo 10
čistokrevných Roadsterů, jedna čtyřdobá

ČZ 180 a jeden skútr Čezeta se
zabudovaným motorem ČZ 200 OHC.
Myslím, že hlavní organizátor tohoto
srazu, který přijel až z Brna, byl s počtem
účastníků spokojen, protože těchto
motocyklů u nás asi opravdu moc nejezdí.

No a to už je prakticky všechno.
Společenský večer opět proběhl
v restauraci nebo i jinde, podle přání
každého soudruha, a ráno se jelo domů.
Snad jen taková jedna drobná událost
kazila dobrou náladu sobotního večera.
Kamarád Karel stále dokola vykládal, jak
byla ta vyjížďka špatně zorganizovaná,
když její vedoucí přejel Kačinu a museli
jsme se kousek vrátit. Nikoho to už

nezajímalo, ale on to stále opakoval.
Dokonce musel Robert bouchnout pěstí do
stolu, aby toho Karel nechal (viz foto).
Nejsem sice nijak extrémně pomstychtiví,
ale jednu jeho intimní fotečku si za ty jeho
pomluvy neodpustím J.

Docela mě vyděsilo, jak se všichni při
placení loučili s paní vedoucí slovy: „Tak ahoj
zase při příštím srazu, těšíme se na příště
apod.“, a tak mám takový nepříjemný pocit, že
mě všechny tyto starosti budou čekat znovu
letos v září.

Této akci uděluji jak jinak než plný počet
pěti hvězdiček a s jedním z nejhezčích
zručských srazů se rozloučíme pohledem na
slunce vycházející nad Zručí a budeme doufat,
že nám tam ještě nějaký čas bude vycházet.
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JJJeeessseeennníííkkkyyy ––– DDDlllooouuuhhhééé ssstttrrrááánnněěě (((***************)))

Tak ani nevím, jak začít tuto
reportáž. „Uďa“ vyslyšel volání

aminů po článku na stránky skútrklubu a
všechno náležitě popsal, takže
předpokládám, že už všichni jste viděli
počty účastníků, kterými se stránky
skútrklubu pyšní hned v záhlaví, a četli i

poutavý článek o průběhu akce. Já jsem
však vždycky sliboval, že naše články
budou tak trochu jiné od těch oficiálních,
jenomže sraz proběhl tak nějak v poklidu,
že ani není moc prostoru pro nějaké vtipné
popř. ironické narážky, které jsou našemu
občasníku vlastní. Škoda.

Snad trochu zajímavějším
tématem jsou stroje. Já jsem celou zimu
připravoval nového skútra, abych po
letech vyrazil také s něčím nablýskaným a
nejen s takovými těmi pracanty, kteří už
něco odsloužily. Jenomže při dokončování
se projevilo několik skrytých závad, které
mi nakonec nedovolily se skútrem přijet.
Jedinou mojí památkou na toto úsilí je
jizva na čele od devatenáctky ……………
samozřejmě nástrčkové.

Kamarád Lojza, který pro nás

vymýšlí vyjížďky kolem Zruče, také
připravil přes zimu skútra, ale z opačného
konce veteránského portfolia. Zatímco já
jsem dělal skútra se všemi možnými
vylepšeními, tak on jako vždycky se snažil
zachovat maximální možnou originalitu
stroje. Účastníci srazu ve Zruči už tohoto
skútra viděli, když ho přijel po svém
návratu z Řásné ukázat, ale on se s ním
chtěl jet pochlubit i do Jeseníků, jenomže
pro změnu mu v tom zabránily zdravotní
problémy.

Dalším zimním renovátorem je
Miro, který renovovaného skútra i s pavem

opravdu přivezl. I když jsem asi neprovedl
úplnou detailní analýzu této renovace, řekl
bych, že by tam bylo ještě trošku drobných
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prací k dokonalosti, to však nijak nesnižuje
celkově dobrý dojem. Jenomže ho postihla
smůla a ve Velkých Losinách na
štěrkovitém parkovišti mu skútr spadl. A
zase veliká klika. Odneslo to jen plexi,
jinak karoserie nebyla snad ani škrábnutá.
Tuto politování hodnou událost jsem na
svůj fotoaparát nezachytil, ač jsem byl

přímým účastníkem. Přece jen je to skútr
předsedy klubu a nechtěl bych, aby mě
osočil z nějaké škodolibosti. Proto se
podívejte na skútra jen z dálky, jak je
zaparkován před chatku (označen šipkou)
a ukrytý až v rohu, aby se zamezilo jeho
poškození popř. odcizení.

Pak bychom tu měli Čezetu 350.
Michal jak slíbil, tak splnil. Sice to trochu
s tou prací po nocích přehnal, takže si ve
slabé chvilce rozsedl nádrž, ale stačil si
nastříkat novou a vše bylo v termínu.
Vlastnímu stroji se budeme věnovat až
v další kapitole. Čezeta odjela sraz ve
Zruči, pak i Jeseníky a při návratu domů
přestala fungovat spojka, takže dojel na
jedničku. A znáte to. Hned dolů pravý kryt
motoru, lanko, řadící automat atd. – vše
v pořádku. Pak levý kryt dolů. Pružiny,
lamely taky O.K. Smontovat, vyzkoušet a
ejhle, spojka nefunguje. Znovu rozdělat a
najednou se vynoří otázka, proč spojková

tyčka vyjíždí ven i s řadícím automatem
...a proč z něj nejde vyndat??? No protože
je asi z Číny a za těch pár set kilometrů se
celá roztemovala a zkrátila. Takže bacha
na náhradní díly z prudce se rozvíjejících
ekonomikL.

A ještě jedna zajímavost. Na
fotkách z digitálních foťáků jsou tyto dva
skútry modré. Nevím proč, ale jsou.
Zelená tráva je zelená, zelené skútry jsou
modré. Jediná fotka, na které jsou skútry
zelené, je z mobilu Jitky – to musí být
nějaký speciální špionážní mobil, když tak
dobře fotí (nevím, jak telefonuje).
Připomnělo mi to jedno víceúčelové
„zařízení“ z doby trochu minulé, kdy na
čínsko – sovětské hranici došlo
k ozbrojenému konfliktu a TASS (Tisková
agentura Sovětského Svazu pozn. red.)
napsal: „Sovětský traktor poklidně orající
poblíž státní hranice byl zákeřně napaden
čínským tankem. Sovětský traktor palbu
opětoval a po zneškodnění čínského tanku
odletěl do vnitrozemí.“
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No a nakonec nesmíme
zapomenout na všechny ty zahraniční
stroje, které zpestřily startovní pole. Jsme
sice Skútrklub Čezeta, ale myslím, že
podle stanov jsme klub, který je otevřen
všem majitelům skútrů libovolných značek
(ani nevím, jestli je to omezeno rokem
výroby). Každopádně všechny staré
skútry, ať jsou to Vespy, Lambretty,
Zündapy apod. mají své kouzlo a taky
různá zajímavá technická řešení. Určitě je
se na co dívat.

Sraz samotný byl velice pěkný, i
když nějaké ty drobnosti ke kritice by se

také našly. Mně např. nejvíc vadilo, že po
dojezdu do kempu (který jsme nemohli
najít) tam nebyl nikdo z vedení skútrklubu.
To se za celou dobu skútrsrazů ještě
nestalo. My, když jedeme „z Prahy“ do
Jeseníků po ose, tak si musíme vzít
dovolenou a nereptáme. Proto si myslím,
že i organizátoři, kteří pořádají JEDNU
akci za rok, by měli být na místě jako první
a organizovat příjezd, parkování,
ubytování apod. tak, jak to bývalo vždycky
dobrým zvykem. Na tom trvám.

Pak také někdo podcenil délku
vyjížďky. Zřejmě mu při mapování trasy
nefungoval správně tachometr, protože
deklarovaných 38 km jsme překročili asi
tak dvaapůlkrát, možná to bylo 83 km (ale
spíš víc). To by snad ani tak nevadilo, jako

těch 7°C v poledne na Červenohorském
sedle. To už je oblast teplot motorkářům
nepříznivá, a tak při zastávce záviděli
skútristi motorkářům odkrytý motor,
protože si o něj ohřívali ruce.
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Prohlídka ruční papírny ve
Velkých Losinách byla zajímavá, jenom ta
průvodkyně byla taková nějaká trochu
příliš upjatá a považovala zřejmě všechny
návštěvníky za kretény, kteří jí jako
vícejazyčné průvodkyni s nadstandardním
vzděláním kazí odpoledne. Ještě že tam

byla příjemná paní mistrová, která nám
předváděla výrobu papíru a nechala si
klidně do ní každého sáhnout …………….
myslím samozřejmě do lázně
s rozpuštěným budoucím papírem.

Ti, kteří toho ježdění ještě neměli
dost, zavítali k panu Havlíčkovi do jeho
Skanzenu a veteránmuzea v Rapotíně u
Šumperka. Prohlédli jsme si hlavní
expozici, vyslechli zasvěcený komentář a

byli (na moji přímluvu pozn. red. JJJ)
vpuštění aspoň na krajíček depozitáře
motocyklů – doufejme že i budoucí
expozice. A pak jsme se už opravdu vrátili
do kempu, protože byl čas na večeři.
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Trochu nezvyklé bylo, že program
byl i v neděli. Asi to jinak nešlo, ale pro
nás, kteří jsme to měli tzv. „trochu z ruky“
byl program až do nedělního odpoledne
trochu dlouhý. Někteří to už vzdali, jiní pak

spěchali domů. Na
druhou stranu je ale dobře, že jsme se na

Dlouhé stráně podívali, protože to stálo za
to. Sice už bylo i lepší počasí, ale i ve
větru a zimě je ten zatopený kopec
zajímavý. Škoda jen, že už se nedá na
kopec vyjíždět na skútrech, to bychom ty

„pavouky z vejfuků“ určitě vyhnali.
Ještě na závěr jedna zajímavost.

Jak vidíte, tak i v chráněné krajinné
oblasti, jakou jsou Jeseníky, je možno
přebytečnou vodu vypouštět přímo do

přírody (nejlépe v blízkosti vodních toků),
zatímco ostatní kapalný odpad je třeba
řádně třídit.

Třesoucí se rukou (jednak ještě
z té zimy a jednak kvůli absenci zástupců
skútrklubu při příjezdu účastníků) uděluji

pět hvězdiček, ale jen s ohledem na
bohatý a zajímavý program.

LLLhhheeennniiiccceee (((***************)))
To jsme takhle jednou seděli (už
ani nevím, kde to bylo) u piva, u
kafe nebo možná u klobásy XXL

někde na burze a někdo řekl, že přes to

léto je mrtvá sezóna, že se nic neděje a že
by to chtělo nějak vylepšit. Ihned jsme
souhlasili a čekali, co koho napadne.



Michal se okamžitě ozval, že zná jednu
moc hezkou paní v jižních Čechách a že je
ještě na ní zajímavé to, že má penzion. A
tak jsme to všechno dohodli, rezervovali si
pokoje, objednali na první večeři vepřové
koleno (samozřejmě pro každého jedno –
ne jedno dohromady pro všechny pozn.
red.) a jen čekali na odezvu. Ta byla sice
podstatně menší, než jsme počítali, ale na
našich srazech není kvantita účastníků až
tak důležitá, kvalita účastníků je
samozřejmě zajištěna účastí zdravého

jádra české sekce Skútrklubu Čezeta J.
Samozřejmě, že většinou nic není

úplně bezproblémové, tak ani nám se
nevyhnuly organizační problémy, které
jsme ovšem bravurně vyřešili ihned při
jejich výskytu a jak se ukázalo, na průběh
celé akce neměly sebemenší negativní
dopad. O co šlo. Jeden kolega –

roadstrista, který byl na minulém srazu ve
Zruči, sliboval (jako místní znalec poměrů,
památek a silnic), že zajistí vyjížďku a
provede nás těmi nejkrásnějšími místy
v okolí. Dokonce sliboval k tomu přizvat
dalšího místního znalce. Jenomže to
nakonec dopadlo tím nejhorším možným
způsobem, jakým to dopadnout mohlo.

Byl tou dobou s celou rodinou
v jižních Čechách na dovolené a sliboval,
že si přiveze motorku na vozíku, aby mohl
s námi jezdit. Jestli si ji vzal s sebou
nevím, ale v pátek večer si vzal s sebou
manželku do Lhenic. Tam nám sdělil, že
svůj úmysl strávit s námi sobotu jí sdělil
včera a ona ho nepustí. Tak nás prosil, ať
mu to u ní vyjednáme, ale nějak po
dobrém, aby pak neměl doma problémy
(???)………………….. pánové, ruku na
srdce, taky jste se chovali někdy doma
takhle diletantsky? A přesvědčte ženskou,
která se zasekne a která je zřejmě zvyklá
mít doma navrch, že má na úkor rodiny
pustit manžela na celý den s partou
nějakých motorkářů, kteří právě sedí na
lavičkách za hospodou, honí pingla, aby
se s tím pivem moc neflákal, chechtají se,
vykládají sprosté vtipy, obtěžují (aspoň
řečmi) hosty ženského pohlaví a tu a tam
utrousí nějaké to ne úplně spisovné
slovíčko, no zkuste to!!!



Takže jsme kolegu Jirku škrtli
z našich plánů a hledali náhradní řešení
…..a našli. Spíš se našlo samo v podobě
„nového“ skútristy Iva z Českých
Budějovic, který bez mučení a téměř
naprosto dobrovolně přislíbil převzetí
úlohy vedoucího „stáda“ pro naši vyjížďku.
Takže všechno bylo zachráněno, my jsme
mohli v klidu zkonzumovat vepřové
kolínko, zapít to několika pivíčky (a tu a
tam nějakým tím prcánečkem slivovičky) a
duševně se chystat na ranní výlet. Ranní
odjezd plánovaný na 9:00 hod. se trochu
opozdil díky nekázni dvou kolegů Honzy a

Tomáše, kteří celý víkend všude chodili a
jezdili pozdě, dokonce Honza zmeškal i
odjezd z ČB a připravil se tak o prohlídku
jednoho zajímavého muzea. Náš první
ranní cíl byla vesnička Holašovice, což je
vesnice s původní barokní vesnickou
architekturou, která je dokonce zapsaná
na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Vzhledem k tomu, že o ní toho jinak moc
nevím, tak vám určitě víc napoví fotky. Na
návsi jsme byli ještě kompletní a hezky
seřazení, takže se mi podařilo nás spočítat
– bylo nás 14 motocyklů a skútrů.

Dalším cílem byly už České
Budějovice a návštěva Jihočeského
muzea motocyklů pana Hošťálka.  Toto
muzeum je asi docela známé, a tak jen
připomínám, že je tam největší sbírka
mopedů Stadion, včetně všech možných i
nemožných prototypů, závodních verzí
apod. Pan Košťálek je autorem dvou
krásných obsáhlých knih o mopedech
stadion, a tak to asi není nic
překvapujícího. V muzeu jsou k vidění
různé zajímavé stroje, např. známá
dvouválcová závodní dvěstěpadesátka
(viz foto), která vznikla spojením dvou
stopětadvacítek, různé další stroje české

výroby, ale taky třeba velice vkusně
udělaný koutek věnovaný vojenským
válečným strojům. Zase bych chtěl
odkázat vaši pozornost na fotky, které mají
přece jen větší vypovídající schopnost než
jen strohý popis.

Po prohlídce muzea byl rozchod
s pauzou na oběd. Dobře jsme se najedli,
obešli jsme známé budějovické náměstí,
prohlédli si jednu pěknou sajdu a politovali
vězeňkyni uzavřenou v malé kleci. V jednu
hodinu byl odjezd na poslední plánovanou
zastávkou, což bylo Muzeum vozidel
v Pořežanech.  Sluníčko opravdu kvalitně
připalovalo, a tak jsme uvítali možnost



schovat se do stínu bývalé hospodářské
budovy, která ukrývá muzejní exponáty. Je
to taková všehochuť asi jako u pana
Havlíčka v Rapotíně, ale aspoň na
exponáty neprší. Takže jsme to všechno

řádně zhodnotili, nad něčím se pousmáli,
u něčeho zavzpomínali na mládí, u
něčeho přemýšleli, jak by se to nechalo
nenápadně převézt k nám domů (např.
Karel u motocyklu ČZ 500 se sajdou ).

Když jsme se chystali k odjezdu,
přiřítila se tam kolona starých felicií,
všechny samozřejmě se staženou
střechou a namíchali se mezi nás, takže
jsme měli s tím odjezdem a oni
s parkováním trochu problémy. Jenomže

jsme už byli oblečení a připravení
k odjezdu, tak jsme ani jejich stroje nešli
okouknout, protože v tom horku už se spíš
každý těšil do sprchy nebo do rybníka, ale
hlavně na něco vychlazeného a
oroseného u číšnického pultu paní Jany.

Večer nás kromě vychlazených
nápojů čekal gulášek (většinou
s knedlíkem – jejich konzumace na osobu
se pohybovala v rozmezí 3 – 18 kusů).

Jinak večer probíhal opět v přátelském
duchu, který je podobným srazům české
sekce Skútrklubu naprosto vlastní a
přirozený. Se zpožděním dorazili i Honza



s Tomášem, a aby trošku zkomplikovali
kuchařům život, dali si guláš s těstovinami.
Není nad to se zviditelnit J. Pak už jen

zbývalo vymlátit komáry na pokoji a nabrat
přes noc nové síly pro ranní cestu domů.

Cestu domů jsme si trochu
protáhli přes Orlík s prohlídkou přehradní
hráze a Žďákovského mostu, tam jsme
také poobědvali, a pak už jeli domů. Bylo
na čase, jednak se od jihu docela kvapem
blížily bouřky a naše sedací orgány taky
už po třech dnech a 650 km nebyly úplně

v nejlepším stavu, ale dojeli jsme za sucha
a v 35°C až domů bez problémů. Už na
místě padaly návrhy na další ročník srazu
s cílem vyjížďky muzeum motocyklů
v Kašperských Horách popř. ještě Český
Krumlov.

Vzhledem k tomu, že jediný
problém, který se během 3 dnů vyskytl, byl
okamžitě a operativně vyřešen, vzhledem
k bezchybnému počasí, vzhledem

k výbornému pečenému kolenu a
vzhledem k roztomilé kraječce paní Jany
uděluji nejvyšší ohodnocení pěti
hvězdiček.

Jak jsem už uvedl, Čezeta 350
jezdí a funguje a vy, co jste byli na srazu
ve Zruči nebo v Jeseníkách jste ji mohli
vidět a slyšet na vlastní smyslové orgány.
Kamarád Michal, který je autorem celého
tohoto projektu, se na její výrobě pěkně
„vyskákal“. Vím dobře, o čem mluvím.
Někdy drobná změna, kterou uděláme při
renovaci v dobré vůli, že jsme to vylepšili,

se nám může vymstít někde úplně jinde,
s čímž jsme vůbec nepočítali.

A tady byl celý pohonný agregát
posunutý dozadu, aby bylo možno při
opravách vyklopit motor kolem zadní
kývačky, takže „tvrdý“ zásah do karoserie,
zcela nová výfuková kolena apod. Zadní
část skútru je prodloužena asi o 3 cm,
takže při porovnání dvou „zadků“ vidíte ten
malý rozdíl a taky více položené rezervní
kolo.



Docela velký problém byl naučit
fungovat motor typu 354. Ten za
normálních okolností dává výkon 16 koní,
ale tady byl vyladěn na brzdě na 22 koní,
takže se očekával odpovídající výkon i na
zadním kole, ale nedostavil se. Po
namontování tlumičů výfuků z péráka,
které nejvíce připomínají provedení
tlumičů 501 (s rybinami) to bylo pouhých
12 koní. Nepomohlo ani speciální
zapalování s regulovaným předstihem, ten
motor si prostě s těmito výfuky nerozumí, i
když prakticky jsou to výfuky od jeho
předchůdce (péráka), ze kterého vzešel.
Veškeré pokusy se zvětšením rádiusu u
kolen, změnou předstihu popř. úpravou
vložek tlumičů podle dobové literatury i
podle zkušeností úpravců přinesly jen
částečné zvýšení výkonu.

Nyní už skútr jezdí se dvěma
tlumiči z typu 502 a subjektivně je výkon i
průběh krouticího momentu podstatně
lepší (ale levý výfuk se zase plete
startpáce). Jakmile budou známy výsledky
z brzdy, seznámím vás s nimi. A tak se
dostávám k tomu, proč jsem psal na titulní
straně, že je to konec reportáží
s otevřeným koncem. Projekt je u konce,
skútr bez problémů jezdí, brzdí, zatáčí,

startuje, takže vlastně by se řeklo, že úkol,
který si konstruktér vytýčil, byl splněn na
100%. Jenomže známe Michala a víme,
že bude neustále vymýšlet něco, co by
ještě přidalo pod sedlo aspoň jeden koník
navíc. Ne proto, že je to potřeba, skútr jich
už má pro běžný provoz dost a dost, ale
proto, že to prostě jeho majiteli nedá, aby
se o to nepokusil. On ten motor radši
třikrát rozebere, než aby se toho třeba jen
jednoho koníka navíc vzdal. Tak si
počkejte na příští skútrsraz a on už vám
sám řekne, kolik už z toho motoru vydupal.

Každopádně je to po Mojmírově
Čezetě 200 OHC další krásný přírůstek do
portfolia nestandardních a
nadstandardních skútrů a my se jen
můžeme těšit, čeho se dočkáme příště.
Vím, že existují i další upravené skútry, ale
jedná se o upravené původní motory ČZ
175 popř. motory ČZ 250, které mají stejný
karter a jejich montáž do sériové karoserie
čezety je naprosto bezproblémová.
Doslechl jsem se, že se připravuje kdesi
v Praze čezeta s motorem od
nejmenovaného asijského výrobce údajně
s obsahem kolem 200 cm3. Tak uvidíme,
jestli se mi podaří získat bližší informace.
To by se pan Koch divil!!!

ZAJÍMAVOSTI
Slíbil jsem, že zajímavostí bude

jen poskromnu a že si je necháme do
příštího čísla. Jenomže se jedná o
závažnou informaci, která by už neměla
být založena v redakci. Jedná se o to,
jakou péči věnujeme tady u nás
v Čechách (jmenovitě na

Mladoboleslavsku) mladé nastupující
motoristické generaci. Samozřejmě že je
důležité zájem mládeže o motocykly (jak
jinak než značky ČZ) podchytit hned od
útlého mládí. A jak lépe to udělat, než
věnovat mladému motoristovi motorku tzv.
do kolíbky.
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Podívejte se na přiložený
technický průkaz. Opravdu to není žádný
podvrh. Budoucí motorista František
Staněk, narozen 27. 10. 2008 se stal
majitelem motocyklu ČZ 250 typ 455  RZ
6S 0605 dne 24. 11. 2008 tzn. ve věku
necelého 1 měsíce. Myslím, že jeho otec,
skútrista a veteránista, mu s tou renovací

trochu pomůže a že on bude jedním
z mála majitelů motocyklů ČZ, který ho
bude vlastnit prakticky stejně dlouho, kolik
jemu samotnému bude let. Hlavně si
nemusí z tohoto daru dělat tak těžkou
hlavu, jako jiní dva budoucí motoristé na
přiložených fotografiích.

Ještě jsem se chtěl trochu zastavit
u nových služeb poskytovaných
motorkářům. Je sice fakt, že o podobné
služby nikdo z nás asi nestojí, ale jak je
vidět, šikovný podnikatel si dokáže svoje
místo na trhu služeb najít.

Byla by to další alternativa využití
rikši jako tahače návěsů – to tu ještě asi
nebylo.
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SRAZY

Je to smutné, ale většina akcí je už za námi, takže nás čekají už jen tři plánované srazy, a to:

28. - 30. srpna XVI. Sajdkársraz Rýmařov
 4. - 6. září 12. skútr a motosraz Zruč nad Sázavou
12. – 13. září 90 let ČZ Strakonice

Oproti minulé informaci došlo ke
změně místa sajdkársrazu. Křelov u
Olomouce byl změněn na Kněžpole u
Rýmařova. Ovšem po těchto srazech ještě
bude možná nějaká ta burza, dáme si
klobásu, pak už možná i svařáka a zase
další sezóna za námi. Je to skoro až
deprimující.

Je však třeba už myslet na příští
rok, a tak pomalu, ale jistě sbírám střípky
informací, co by se mělo kdy a kde konat,

co bylo letos v kolizi a co bychom mohli
změnit a vylepšit. Tak např. to vypadá, že
o sraz ve Lhenicích bude zase zájem, ale
termín se posune zřejmě o týden dozadu,
tzn. na 8. – 10. srpna 2010. proto bych
uvítal vaše připomínky a náměty,
abychom (jak se dnes s oblibou
říká) náš termínový kalendář
zoptimalizovali J.

ZÁVĚR
Tak  jsme  ty

zajímavé události od jara až
do léta probrali. Ještě nám
jich pár zbývá a doufám, že
budou stejně příjemné jako
ty předcházející.

Jak jsem slíbil, tak
jsem oslovil kolegu –
filmaře, ale ten od jarního
srazu ve Zruči ještě nebyl
schopen přetáhnout video
do digitální podoby, a tak je
dobře ukryto v jeho kameře
a vtipně skryto před zraky
všech, kteří by se na něj
třeba rádi podívali.

Přeji vám příjemný
zbytek léta a pokud možno,
tak slunečný a nepříliš
deštivý podzim, abychom tu
sezónu mohli aspoň trochu
natáhnout.

A na úplný závěr
ještě trochu kultury
v podobě dobové
budovatelské básně a
s pohledem na krásnou
českou krajinu.


