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ÚVOD.

Vážení čtenáři Občasníku,
jen jsem dopsal letní dvojčíslo, je

třeba začít pracovat na dalším, už zase
tak trochu jubilejním 30. číslu. A je to
krásná shoda náhod, že v tomto jubilejním
číslu si přečtete reportáž o oslavách 90.
výročí vzniku firmy ČZ ve Strakonicích.

Dnes je první podzimní den a
odpolední venkovní teplota 24°C a krásné

slunečné počasí stále ještě přeje nám
motorkářům a dovoluje si letošní sezónu
prodloužit bez nutnosti se nabalit na cestu
do všeho, co doma najdeme.

Ale už to asi nebudu
s protahováním toho úvodu přehánět a
vrhneme se přímo na poslední tři letošní
srazy, kterých jsme se jako česká sekce
Skútrklubu zúčastnili.

CO JSME DĚLALI
Tak zase postupně a po pořádku.

KKKnnněěěžžžpppooollleee 222888... --- 333000... 888... 222000000999 (((************)))
Další

pravidelný
sajdkársraz se konal
v termínu 28. -30.
srpna 2009
v Kněžpoli u

Rýmařova. Není to pro nás úplně blízko, a
tak jsme si s ohledem na loňskou 11 a půl
hodiny dlouho cestu radši dali sraz dřív,
kdyby zase náhodou… A tak jsme se sešli
na takovém neutrálním místě tj.
v Poděbradech u Jiříka. Byla to pro nás
s dcerou trochu z Mladé Boleslavi
zajížďka, ale co bychom pro kamarády
neudělali. Zase jsem byl pověřen, abych
vpředu s Dněprem rozrážel vzduch a Libor

se mohl za mě s Druzetou schovat a
ušetřit tak na spotřebě několik
drahocenných litrů benzinu.

Ten den bylo vedro, jako kdyby to
ani nebyl poslední srpnový víkend. Bez
problémů jsme pokračovali směrem na
Hradec Králové, kde jsme tankovali.
Zrovna nás míjeli dva Uraly – Petr a Karel,
ale nezastavili, nepočkali na nás. Prý se
báli, že nosíme při cestách na sraz smůlu.
V osvědčeném motorestu „U Lípy“ jsme se
naobědvali a věřte nevěřte, Libor tam zase
předvedl striptýz. To už snad není ani
náhoda, ale vědomé porušování morálky
běžné v evropské unii.
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No a pak už cesta probíhala úplně
v pohodě až na místo určení. Dojeli jsme
bez problémů až k penzionu, zaparkovali
stroje, ubytovali se a vyrazili na
zasloužený chmelový mok do
připravených stanů. Sice Holba není úplně
to nej, co jsme si představovali a co se
v oblasti pivních moků v naší zemi vaří, ale
v takovém teplém počasí a po několik

stech kilometrech dlouhé cestě chutná
všechno, co je vychlazené.

Prošli jsme parkovištěm strojů,
pochválili i zkritizovali to či ono (jak je
zvykem) a po konzumaci nějaké té
pochoutky z udírny jsme ještě do noci u
piva diskutovali – budete se asi divit, ale
převážně o motorkách a skútrech.

Ráno ale bylo úplně jiné než
předcházející den. Pršelo a dlouho se
diskutovalo na téma, jestli vůbec jet ne
vyjížďku nebo ne, zvláště když neměla
žádný konkrétní cíl a byla proto jen
projížďkou. Já jsem takovou vyjížďku
vzdal hned a ostatní z naší party se ke

mně přidali. Libor přinesl lahvičku
ořechovky na zahřátí, stoupli jsme si pod
stříšku a pozorovali, jak sajdkáristé
vyjíždějí z louky na silnici uklouzaným
travnatým kopečkem a samozřejmě každé
neúspěšné i úspěšné vyjetí kopce jsme
ihned řádně a fundovaně komentovali.
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Pak už byl průběh zase takový
normální. Klábosilo se, občas něco
pojedlo, popilo a všichni netrpělivě čekali
na večer na porci grilovaného selátka a
hlavně na tombolu, kde první cena byl
opět sajdkár Velorex 562. Nebudu vás
napínat, oboje dopadlo špatně. Na selátko
se vydávaly lístky na pořadník jako na
dopravním inspektorátu na konci roku, kdy
končí platnost řidičáků (fronty u stánku

byly obdobné), neprofesionální obsluha
viditelně nestíhala, místo selete vydávala
naštvaným a hladovým návštěvníkům
grilovaná žebra nebo již téměř vysušené
cigáro a nakonec dokonce tvrdila, že lístek
na sele má platnost i v restauraci na
jakékoliv jídlo L L L ...a  tombola???
Přestože bylo docela dost cen, u našeho
stolu nevyhrál nikdo nic.

Ráno jsme se chystali k odjezdu,
ale Karlovi fungoval u Uralu jen jeden
válec a druhý tvrdohlavě odmítal
poslušnost. Na jeden válec se Karlovi
nepodařilo uklouzaný kopec vyjet, protože
musel motor držet ve vyšších otáčkách,
takže jen za sebe házel trsy trávy. To byla
voda na mlýn Libora, který s Čezetou a
Druzetou i na jeden válec vyjel. Karel se
nechal trošku vyprovokovat, a když ještě

další kolega přidal poznámku, že mu to pití
večer šlo líp, než jízda do kopce, tak radši
vyjel kolem penzionu druhou stranou.

Potom nás ještě čekalo jedno milé
překvapení. Přijel jeden stroj, který ještě
asi nikdo z nás na vlastní oči neviděl. Byla
to válečná rikša belgické firmy FN, kterou
údajně její majitel renovoval asi tři roky. Ta
námaha za to ale určitě stála.
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A čekala nás cesta k domovu.
Dcera se odpojila z kolony v Šumperku a
jela do Blanska, my jsme si projeli horskou
rychlostní zkoušku – tzn. zkratku do
Hanušovic a v pohodě dojeli na oběd až
do Čestické hospody, kde jsme se zase
moc dobře najedli.  Pak jsme projeli
Hradec a odpojili se kluci na Uralech
směrem na Bydžov. My jsme pak zase

dojeli do Poděbrad a tam jsem opustil oba
skútristy. Všichni jsme dojeli domů po ose
…a to bylo naposled.

Za chaos ve vydávání grilovaného
selete, za nepřetržité fronty na jídlo …a
taky za to, že jsme nic nevyhráli a že
pršelo, strhávám jednu hvězdičku
z hodnocení.

ZZZrrruuuččč nnnaaaddd SSSááázzzaaavvvooouuu 444... --- 666... 999... 222000000999 (((************)))
Moje předpověď se
nevyplnila. Tak jak se
při jarním srazu
všichni loučili a
chystali přijet příště
znovu, tak už nikdo
z nových účastníků

z minulého srazu nepřijel. Na jednu stranu
mě to trochu mrzelo, že ani nikoho z nich
nenapadlo napsat jednu větu do mailu
nebo zavolat, proč změnili své rozhodnutí,

na druhou stranu jsem byl ujištěn
kamarády (stálými účastníky), že takový
malý sraz jim vyhovuje a že jim vůbec
nevadí, když se nás sejde jen naše „stará“
parta. Samozřejmě, že tím nechci nikoho
odrazovat od účasti, naopak jsem byl
velmi rád, že do Zruče přijeli (a snad byli i
s průběhem srazu spokojeni) někteří nově
příchozí (nebo přijevší – to je strašný
slovo) skútristi.

Páteční příjezd byl poznamenán
nepřízní počasí a nejen počasí. Já jsem
konečně po spoustě drobných závad

zprovoznil svého „nového“ skútříka, ale
aby se to nepletlo, tak spojka se rozhodla,
že bude fungovat jen do Kolína. Zbytek
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cesty do Zruče jel skútr potupně na
vozíku, jako kdyby to byl nějaký veterán,
který nezvládne 100kilometrovou trasu.
Samozřejmě, že hned po příjezdu jsem byl
terčem různým nemístných poznámek,
zvláště od kamaráda Karla, který byl ještě
trochu nažhavený po problémech
s vyjetím kopečku v Kněžpoli, a tak si
potřeboval na někom tak říkajíc „zchladit
žáhu“.  Ukázal jsem se jako vhodný objekt,

a tak jsem byl hned zavalen otázkami,
jestli v sobotu na vyjížďku pojedu
s vozíkem a jestli mám na vozík řidičák,
nebo jestli budu na skútru na vozíku sedět
a někdo mě potáhne apod. Nezbývalo mi
nic jiného, než tyto „interpelace“ vydržet,
ale druhý den jsem šalamounsky vyjel na
vyjížďku se synovou třipadinou, abych
Karlovi s vozíkem příliš neujel.

Ale vraťme se k pátku. Kubálkovi
z Brna dorazili sice částečně v dešti, ale
jinak ve veliké pohodě a vypadalo to, že
se jim Zruč zdá příliš blízko, že by si ještě
sto kiláčků dali navrch. Ivo z Budějovic
páteční příjezd kvůli nepřetržitému dešti
vzdal a přijel až v sobotu, stejně jako
Libor, který musel v sobotu do práce.
Zvláštní uznání patří dvěma účastníkům,
kteří až od Loun přijeli na padesátkách
(Jawa 50 a skútřík Adamoto) a po
regeneraci sedacích orgánů byli schopni
s námi i večer sedět v restauraci.

V kempu nás ale čekalo ještě jedno
nemilé překvapení, a to byly obsazené

luxové chatky, které jsem měl zamluvené
a odsouhlasené ještě týden předem. Sice
to nebyla moje chyba, ale jako
organizátora mě to mrzelo. Někteří
účastníci se v sobotu po uvolnění a
skorouklizení „luxových“ chatek
přestěhovali, ale někteří už zůstali v těch
„standardních“ po celý víkend. Večer jsme
poseděli a prodiskutovali možnosti sobotní
vyjížďky. Ve hře byly dvě možnosti. Sraz
motocyklů Jawa v Čechticích – Jawáč
nebo soutěže všech možných traktorů u
Přelouče. Druhá varianta vyhrála a
nelitovali jsme.

Ráno sice nebylo nijak výrazně
teplé, ale aspoň nepršelo, Vydali jsme se

tedy směrem na Čáslav a dále směrem na
Přelouč. Tam v jedné vesnici, jejíž jméno
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jsem zapomněl, jsme měli možnost si
prohlédnout jak několik zajímavých
veteránů, tak i spoustu různých traktorů,
staré, nové a taky různé domácí výtvory
samozřejmě i s motory ze skútru Čezeta.
Traktory soutěžily v různých disciplínách,
my jsme po dobu naší účasti stihli
shlédnout tahání velkého ocelového válce
po přírodní trati na čas. Před

druhou hodinou jsme se vydali na zpáteční
cestu, protože chuť na grilovanou kýtu
převažovala nad radostnými zážitky ze
závodu traktorů.

Musím snad ještě čtenářům
objasnit, že tentokrát nebylo grilované
selátko, ale jen vepřová kýta vzhledem
k nižšímu počtu účastníků. Paní vedoucí,
která si byla dobře vědoma svého
problému s chatkami a mého hněvu, tak si
chtěla trochu vylepšit reputaci a ke

grilované kýtě přidala na gril ještě
krkovičku a kuřecí řízky, takže se myslím
všichni do sytosti najedli. Já jsem ještě
k potěšení všech odpoledne opravoval
spojku, mezitím přijel skútrista Ivo a
navečer dorazil i Libor s manželkou.

Odpolední pojídání grilovaného
masa postupně přešlo do podvečerního a
večerního posezení, objevila se i nějaká ta
lahvička slivovičky a večer probíhal ve
veselém a klidném duchu, až do doby, než
se k sobě dostali dva rivalové
z předešlého srazu – Libor a Karel a
začala estráda, kterou bohužel nikdo
zřejmě nezachytil na záznamové médium,
ale já se domnívám, že pro naši českou
kulturu je to nepředstavitelná škoda. Kdo

to nezažil, neuvěří, kolik se toho dá
namluvit a jak dlouho takové téma vydrží,
když se někomu nepovede vyjet travnatý
kopeček s Uralem a Libor to vidí.

Jak čas plynul, začali mít někteří
účastníci problém najít dveře a projít jimi,
takže např. odcházeli i se židli v domnění,
že se tak lépe do dveří vejdou apod. Tuto
bitvu jako první vzdal Libor a odešel spát,
což Karel považoval za své definitivní
vítězství a jakousi motorkářskou
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rehabilitaci a satisfakci za ten zpropadený
travnatý kopeček v Kněžpoli. Libor nám
ještě před chatou zazpíval některé
sprostonárodní písně a přidal k nim i

zajímavé krokové variace, které ocenila i
jeho manželka Ilona se slovy, že takhle ho
ještě za 30 let, co ho zná, neviděla
…tančit.

Ráno bylo příjemné, slunečné,
seděli jsme u snídaně, když tu Karel
ukázal ven a vykřikl: „Hele, LIHOL už
jde!!!“ Tuto novou přezdívku Libora všichni
přítomní ocenili, a jakmile Lihol vstoupil do
místnosti, všichni ho bouřlivě vítali. Po
snídani jsme se všichni začali loučit a
rozjíždět ke svým domovům, i když
tentokrát nebyl náš dojezd až tak
jednoduchý. Mně spojka vydržela jen do
Zbraslavic a definitivně odešla do věčných
motoristických lovišť, Ivo za chvíli volal, že

se mu kousek za Zručí rozpadlo
zapalování (ale nakonec dopravu domů
sehnal) a Karel? …kousek před Kolínem
se mu roztrhlo rozvodové kolo a prorazilo
přední kryt motoru. Že by se býval Karel
smál naposled a že by na těch příslovích
bylo něco málo pravdy????

A hodnocení? Za ty chatky si
strhávám jednu hvězdičku, ale jinak byla
zábava na standardní, tzn. hodně vysoké
úrovni.

SSStttrrraaakkkooonnniiiccceee 111222... --- 111333... 999... 222000000999 (((*********)))
Tohle je taková

smutná kapitola
motoristické sezóny
2009. S nápadem jet
do Strakonic na oslavy
90. výročí založení

firmy ČZ přišel Libor a hned k tomu přidal
mnoho krásných zážitků z posledních
oslav (snad 85. výročí), kde byli s Karlem

Ullmannem a moc si to užívali. Tak jsme
se nechali někteří přemluvit a účast
přislíbili. Já dokonce v domnění, že mě
čeká pestrý, zajímavý a veselý víkend,
jsem odeslal naše přihlášky a objednal
ubytování.

Jak už jsem ale psal, tak cestou ze
Zruče mi spojka definitivně vypověděla
poslušnost a já jsem byl připraven tuto
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jízdu do Strakonic (do které zbýval necelý
týden) vzdát. U Libora jsem ovšem narazil
na nepochopení a řekl, že mi lamely
vymění radši sám a já musím jet. Dal mi
tak trochu vreckový nožík na krk, ale na
druhou stranu jsem byl rád, že zase
s kamarády skútristy strávíme pěkný
víkend a ještě uvidíme pořádně motorky
ve Strakonicích. Nechci předbíhat, ale to
je asi to jediné, co se splniloL L L.

Do dneška nevím proč, ale Libor
vymyslel, že vyjíždíme až v sobotu ráno.
Vážně jsem toto rozhodnutí nepochopil,
ale když jsem byl jediný, kdo reptal a
nelíbilo se mu to, tak jsem svůj odpor
dobrovolně vzdal a podřídil se kolektivu.
Znamenalo to ovšem vyjíždět v 6:00 hod.
od Libora, abychom měli určitou rezervu a
stihli se do 10:00 hod. zaregistrovat ve
Strakonicích. Já s dcerou jsme vyjížděli
z chalupy, takže pro nás to byl odjezd
v 5:00 hod., tedy za úplné tmy a nijak
vysoké venkovní teploty. Přesně na čas

jsme dojeli k Liborovi, kde už byli všichni
připraveni k odjezdu Libor s Druzetou,
Michal s Čezetou a PAvem a Polda
s 501kou, kterou přivezl k Liborovi
v dodávce (vstával ve 3:00 hod. ráno).

Jel jsem na konci naší kolony a
všiml si, jak Poldův skútr stále víc a víc
nechce do kopečka táhnout. Chvilkami jel
Polda i na jedničku, a když už nám ostatní
hodně odjeli, tak se zastavili a čekali, co
se děje. Dojeli jsme je a Polda jen
nešťastně říkal, že mu to prostě víc
nejede. Tak jsme se dohodli, že pojede
hned za Liborem a ten bude určovat
rychlost přesunu podle toho, jak bude
Polda stíhat. Když jsme ale chtěli vyjet, tak
Polda nemohl sundat skútra ze stojanu
…tak dokonale měl zabrzděné zadní kolo.
Přiznal se, že večer trochu přitáhl brzdu,
ale asi to malinko přehnal. Tak brzdu
uvolnil, a pak už nám to všem jelo, jak po
másle.

K registraci jsme se dostavili včas,
nechali se vyfotit (ne před jednotkou ani
ne před nastartovanou V3Skou, ale před
znakem ČZ), odevzdali naše soutěžní
stroje do parkoviště a tím začaly problémy.

Všichni jsme byli na cestu řádně nabalení
a takto jsme se šli ubytovat přes celé
město a táhli s sebou naše baťohy. Na
ubytovně z nás byli vyděšeni, protože
všichni se ubytovávali už v pátek s tím, že
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v sobotu jedou domů (kromě skútristů
z Brna, kteří také vydrželi do neděle). I
když převlečení do normálního oblečení
byla veliká úleva, představa celé cesty
zpátky nám na radosti moc nepřidala. Ale
co se dalo dělat, když nás čekal jednak
oběd a jednak odpolední vyjížďka na

strakonický hrad. Stále vpřed nás ale
hlavně poháněla představa večerních
oslav, taneční zábavy, pití různých nápojů
(i alkoholických) a hlavně spousta dobré
zábavy a setkání se stejně praštěnými
veteránisty.

Guláš byl celkem dobrý, i když
maso u nás doma necháváme vařit asi o
hodinu déle, motorky jsme si prohlédli a
odpoledne podle pokynu pořadatelů vyjeli
na strakonický hrad. Při vypouštění stovek
motocyklů z parkoviště mi ostatní trochu
ujeli, a tak jsem je svou rychlou
dvěstěpadesátkou hravě doháněl. Když už

jsem se dostal na úroveň Poldy, tak motor
ztichl. Nebudu tuto anabázi nijak
prodlužovat – praskla mi jehla
v karburátoru. Naštěstí strakoničtí
kamarádi - skútristi pomohli a zatímco
Vašek Kopáček sháněl novou jehlu, já
jsem se věnoval jeho manželce Lence,
aby jí nebylo smutno.
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Pak přišel další šok – vyhlašování
vítězů motocyklové krásy v jednotlivých
kategoriích. Sice skútry neměly svoji
vlastní kategorii, ale ten skútr, který byl
v rámci cestovních motocyklů vyhodnocen,
tak ten tedy opravdu byl výjimečný pouze
svou barevnou kombinací, ale zdaleka ne
kvalitou svého dílenského zpracování. Já
jsem si se svým skútrem upraveným podle
amerických předpisů „hot rod“ nedělal
žádné ambice na jakékoliv ocenění, ale
pravdou je, že skútry Libora, Michala i
Poldy byly určitě podstatně lepší, ale
nejenom jejich. Našly by se i jiné lepší
skútry, než byl ten oceněný. Samotné
vyhlašování vítězů, kde hlasatel skoro
všem oceněným tykal a jmenoval je
křestními jmény, už navozovalo atmosféru
jistých pochybností.

Jen pro zajímavost musím uvést,
že někteří nejmenovaní kamarádi onomu

oceněnému skútru vyďoubávali drobky
z laku a shodli se na tom, že po nastříkání
té vrchní růžové barvy měl zřejmě autor
pocit, že už stříkání ovládá, a tak při
nástřiku té zelené (už jako starý mazák) u
toho svačil …k dokonalosti laku už tak prý
chyběla jen přilepená moucha.  Ale já
jsem si pro vítězství nejel, tak jsem byl rád,
že mám jehlu, že mi zase skútr jede a že
bude po večeři zábava a veselo.

Jenomže, většina účastníků se
rovnou z hradu rozjela domů, nás už na
hlídané parkoviště nepustila (vchod hlídala
parta lidí v pořadatelských barvách
obklopená několika řadami lahví od piva,
kteří nám tvrdili, že oni nejsou pořadatelé,
že jsou jen z autoklubu, ale to parkoviště,
že nebude už nikdo hlídat a že tam
nesmíme). Tak jsme museli jet žebrat do
továrny, aby nám aspoň přes noc nechali
naše stroje za bránou a nebyly tedy
vydány na pospas bezdomovcům popř.

jiným zájmovým skupinám toulajících se
po nocích Strakonicemi. K večeři byl řízek,
ale na večeři bylo jen minimum lidí, což
nevěstilo nic dobrého. A opravdu, po
večeři už nenásledovalo vůbec nic. Takže
jsme jen chvilku poseděli s Petrem
Hošťálkem, a pak se už vydali s Brňáky do
nějaké hospody bližší našemu místu
ubytování. Tu jsme sice našli, ale skvělá
chuť Strakonického dudáka nás (aspoň
některé) přinutila pít kofolu.
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Po ránu jsme zase přes celé město
museli pěšky pro naše stroje, nasnídali se
bagetami u benzinky, dojeli si na ubytovnu
pro baťohy, vyfotili se, rozloučili
s uklízečkami a vyjeli. Abych nezapomněl,
ty dámy se nás ptali, co jsme vyhráli. A
když jsme odpověděli, že nic, rozesmály
se a říkaly: „Jste ve Strakonicích, tady už
byly výsledky soutěží dávno naplánovány
dopředu“, a tak se v nás zhostil takový
krásný hřejivý pocit, že jsme vlastníky
strojů firmy ČZ, která tak skvěle dopředu
plánuje – i výsledky hlasováníJ J J.

Jenomže cesta domů nebyla až tak
idylická, jak by se zdálo na první pohled.
Naobědvali jsme se celkem dobře, ale pak
začala Michala zlobit spojka. Nejdřív
prasklé lanko, pak jeho uvolnění, a to

všechno byla předzvěst těžší závady –
uvolnění centrální matice na koši spojky.
Takže levý kryt musel dolů a byla z toho
více než hodinová oprava vedle kolejí u
žumpy, na kterou jsme si aspoň postavili
kávu z nedaleké restaurace. Pak už nám
to zase jelo, ale na obchvatu u Velvar, kde
jsem jel asi tak 85 km/hod mi najednou
ztichl motor tak, že jsem myslel, že se
zadřel. Nezadřel, ale už ani neblafl. To už
ale bylo na moji nervovou soustavu za ten
víkend moc, a tak jsem si sedl na stráň a
objednal si odtah domů. Než pro mě syn
přijel a odvezl mě, chvilku to trvalo, a tak
jsem domů dojel v devět večer a byl jsem
moc rád, že oslavy ve Strakonicích nejsou
častěji a že už jsem hlavně doma.
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A Strakonice??? Organizátoři se
asi snažili, vložili do celé akce spoustu
času, fandovství i peněz, ale celkový
dojem byl celkem velice rozpačitý.
Motocyklů se sešlo hodně, ale to
vyhodnocení vítězů bylo opravdu tak
trochu nestandardní a nedůvěryhodné.

Některé problémy jsme si sobotním
příjezdem způsobili sami, ale očekávaný
společenský večer se nekonal. A ještě
k tomu mizerné pivo, takže s hodně
přimhouřenýma očima tři hvězdičky, ale to
jsem se asi předal.

Na závěr této kapitoly, která
pojednává o činnosti členů Skútrklubu a
jejich motorkářských přátel, musím ještě
zmínit tři události, které se členů týkají.
Bohužel, nejsou všechny příjemné, a tak
začněme radši dobrými zprávami.

Dva naši kamarádi Honza a
Jožka se s vervou sobě vlastní ujali úkolu

rozšiřování počtu členů obce motorkářské
a skútristické. Pravda, zatím tedy
výsledkem jejich snažení jsou „jen“ dcery,
ale vzhledem k tomu, že to byl u obou
první pokus, to není zase až tak špatný
výsledek. Podívejte se sami, jak to otcům
„v záběhu“ sluší.

Za celou redakci přejeme všem
účastníkům tohoto chvályhodného aktu
hlavně hodně zdraví.

Jenomže to byla ta příjemnější
část zpráv. Ta druhá, jak už jsem
předeslal, není vůbec veselá, a tak snad
bude nejlepší, když k fotce našeho
kamaráda Vítka, který s námi jezdíval na
srazy do Chomutova a do Zruče přiložím
strohou zprávu z internetu.
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Letadlu se ulomilo křídlo, pilot nepřežil
Nedaleko obce Milá na Mostecku se v sobotu odpoledne kolem druhé hodiny těžce zranil
šestačtyřicetiletý pilot, zemřel ale po převozu do nemocnice. Podle dostupných informací se
stroji za letu z neznámých důvodů ulomilo křídlo.

sobota 24. října 2009, 15:47 - Most
(Aktualizováno: sobota 24. října 2009, 16:48)

Mluvčí severočeské policie Vlasta
Suchánková řekla, že letadlo se zřítilo
poblíž Písečného vrchu. Pilot letěl ve
stroji sám. Zraněného pilota podle
Suchánkové přivolaný vrtulník
přepravil do ústecké nemocnice.
Po  příjezdu  sanitního  vozu  a  příletu
vrtulníku  na  místo  nehody  již  byl
pilot ve velmi špatném stavu a v
bezvědomí. Záchranáři ho
stabilizovali a vrtulníkem dopravili do
Ústí nad Labem. Zde se ho lékaři
marně asi 40 minut pokoušeli
zachránit.
Pilot po převozu do nemocnice
podlehl vážným zraněním. Na místě
nehodu vyšetřovali letečtí inspektoři
spolu s policií.

ZAJÍMAVOSTI
Tak jsem se o těch třech srazech

nějak docela rozepsal, samotného mě to
překvapilo, jak jsem byl mediálně plodný.
A co uděláme s těmi zajímavostmi?
Sliboval jsem v minulém čísle, že budou
zase nějaké „srandičky“ z dovolené apod.,
ale asi změním téma. Vzhledem k tomu,
že toto je vlastně velice významné číslo
Čezetářského Občasníku, protože jednak
je třicáté a jednak popisuje 90. výročí
vzniku naší oblíbené a milované značky
ČZ, tak bych měl určitě ve vážném tónu i
pokračovat. Podíváme se na několik
zajímavých konstrukcí, které třeba nejsou
značky ČZ, ale mají k motocyklům popř.
k období výroby Čezety nějaký vztah. A ty
srandičky odložíme na příště, souhlas???
Bude to zimní, vánoční, silvestrovské a
novoroční číslo zároveň a tam bude to
pravé místo pro informace a zprávy, jejichž
hodnověrnost nebylo možno stoprocentně
ověřit.

Začneme u motocyklů
s přívěsným vozíkem, pak se podíváme na
zajímavou Čezetu rikšu a budeme
postupně přidávat, nejdřív kilogramy a pak
i počet kol. Už jsme tu před časem měli
tunning trabantů, tak proč se nepodívat i
na jiné značky. To by nám jejich majitelé
mohli vyčítat, že je přehlížíme.

Přívěsné vozíky mohou mít
různou podobu, jejich maximální velikost
(vzdálenost osy kola od zadního kola
motocyklu) a hmotnost by však měly
odpovídat zákonným předpisům. To
v případě dvoukoláku za skútrem asi platí
pouze v případě, že je vozík prázdný.
Trochu větším problémem bude taky asi
odpor vzduchu. Ten americký motorkář se
sice podle registrační značky cítí asi jako
„Spydr“ man, ale podle té pokličky z hrnce
na „pávíku“ spíš připomíná kuchaře, který
si práci vozí s sebou.
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Čezeta rikša ve dvoumístné
cestovní úpravě je určitě působivá, jen
nevím, jak je to s tou přepravou dvou
osob. I když dvoumístnou rikšu jsme již
viděli a také existují pro toto provedení
doklady a ne jenom ty jedny, o kterých vás
Občasník jako první (a dřív než ostatní J)
informoval. Už se objevily další. Další rikša

s kabinou řidiče a zaplachtovaným ložním
prostorem zřejmě (podle nápisu
provedeného rozsypaným čajem) pochází
z některé asijské země. Její stav tak
zhruba odpovídá tomu, že odvezla
veškerý stavební materiál na novostavbu
v jejím pozadí.

Když už jsme byli u té Čezety, tak
jen taková malinká vsuvka. Slyšeli jste už
o Jeepu typ 502? Pokud ne, podívejte se
na něj. Bylo jich vyrobeno velice málo a
byly časem téměř zapomenuty. Nyní se

díky jednomu vášnivému sběrateli jeden
stroj objevil na veřejnosti a záhy se stal
mezi sběrateli hitem. Upozorňuju však, že
se shání podstatně hůř než třeba Druzeta.
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Teď se podíváme na motocykly
používané v ozbrojených složkách, a pak
na jeden, který naopak jako civilní stroj
využívá vojenskou techniku. Na dvou
snímcích vidíte odlišné pojetí armádního
motocyklu v „západní“ a „východní“
armádě. Zatímco pilot nejmenované
západní armády si svůj motocykl přikrášlil
nevkusnými doplňky, které mají připomínat
stíhací letoun a přitom jen zvyšují

hmotnost motocyklu a zhoršují jeho jízdní
vlastnosti, vojáci jedné východní armády
motocykl se sajdkárem vtipně odstrojili pro
snížení hmotnosti a tím zlepšení
manévrovatelnosti a bojeschopnosti a
ještě na něm jezdí dva, čímž výrazně
přispívají ke snížení spotřeby paliva
v armádě a tím i v celé společnosti. O
ochraně životného prostředí ani nemluvě.

Poslední naše dnešní zastavení u
motocyklu se bude týkat trochu
nezvyklého stroje se sajdkárem, jehož
hlavní konstrukční díly pocházejí ze země,
kde zítra znamená již včera a kde musí být
„vsjo balšóje“. K jeho pohonu bylo použito
motoru z tanku T 55. Rád bych vám coby

tankový technik vyškolený na vojenské
katedře sdělil některá takticko-technická
data tohoto motoru, ale protože mám stáje
ještě složenou vojenskou přísahu a nikdo
mě zatím nezbavil slibu mlčenlivosti o této
špičkové technice, nebudu riskovat. Prostě
si to prohlídněte a pokochejte se
individuálně bez mého odborného
technického výkladu.

A dostáváme se k plnohodnotným
tříkolkám. Fenomenální stroj bratří
Stránských známý pod jmény „hadrák“
apod. se samozřejmě hodí i pro zimní
turistiku, jen je ho potřeba dovybavit
příslušným příslušenstvím umožňujícím

převoz sportovních potřeb. Jestlipak víte,
v čem tento stroj drží světový primát? Jeho
ovládání je natolik složité, že byly
vyráběny zmenšené typy, na kterých se
učily jezdit děti již od útlého mládí, aby se
to do dospělosti vůbec stihly naučit.
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Po tříkolovém Velorexu
následoval čtyřkolový, který však nikdy
nedosáhl takové popularity a slávy. Ani
krásné laminátové karosérie, které na
tříkolový velorex vymyslel a postavil pan
Honc a tyto prototypy nazval HOBA
nedosáhly žádného většího uplatnění.
Proto nás bude velice zajímat, jaký osud
potká prototyp Velorex II, který vidíte na
fotografiích. Dokonce nedávno v médiích
proběhla zpráva o tom, že jakýsi New
Velorex (něco jako New Pionýr) chystá
firma Motoscoot. Dokonce se mluvilo i o

vývoji nového motocyklu či dokonce
motoru Jawa o obsahu jeden litr a ve
spojení s tím i o možnosti montáže tohoto
motoru do New Velorexu. Zatím však obě
firmy tyto informace dementují, tak tomu
zatím nebudeme radši věřit, abychom
nevypadali jako dementi. Ostatně, i kdyby
to byla pravda a New Velorex zaplavil
naše silnice stejným způsobem jako New
Pionýr, tak to žádná díra do světa nebude.
Kolik jste už těch nových pionýrů na silnici
potkali? Já jeden, slovy Jeden.
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Ostatně New Velorex má už nyní
na světě konkurenci v podobě vozítka T-
Rex a řekněme si rovnou, že po technické
stránce se jedná určitě o konkurenci
zdatnou. Nám se občas podařilo trošku
podlomit větvičku konkurenci naší
bezkonkurenční cenou, ale ty doby jsou už
taky myslím nenávratně pryč, takže nám
asi opravdu nezbude nic jiného, než se
nechat překvapit.

Ještě jsem vám chtěl ukázat
některé zajímavosti z oblasti automobilů,
ale taky to odložím na příště. Mám
nachystány nějaké speciality od značek
Škoda a Volha. Nějak se nám ta příprava
toho čísla protáhla, a tak snad to počká do
čísla příštího.
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AKCE 2010
Nový rok je za dveřmi a vy se už

nyní můžete podívat na plán akcí České
sekce Skútrklubu Čezeta. Některé termíny
burz sice ještě nejsou potvrzené, ale
vzhledem k jejich tradičním termínům to
asi takhle nějak bude. Termíny skútrsrazů
jsou již projednány a objednány, takže by
nemělo už k žádným změnám dojít.

Informace o stavu příprav
tradičního mezinárodního skútrsrazu, který
se bude letos konat v Českém ráji, byla
podána členům Skútrklubu Čezeta na
pravidelné prosincové schůzi v Brně.
Vzhledem k tomu, že k předloženým
návrhům nebyly vzneseny žádné
připomínky, považujeme to za souhlas
vedení klubu i přítomné členské základny

s dosavadními přípravami a plánovaným
programem srazu.

Informace o tom, že někteří
účastníci předcházející schůze klubu tvrdě
vystupovali proti organizování skútrsrazu
v Českém ráji, se ukázaly jako
neopodstatněné a připomínky pramenily
zřejmě z nedostatečné informovanosti o
stavu příprav a strachu některých
účastníků schůze, že organizátoři z České
sekce takto nesnadný úkol nezvládnou.
Věřím, že kdyby byly připomínky míněny
vážně, tak jsme si je určitě vyslechli i při
naší návštěvě. Budeme se však i nadále
snažit, abychom průběžným informováním
členské základny i vedení klubu tyto
pochybnosti rozptýlili.

ZÁVĚR
Končí tak trochu jubilejní 30. číslo

Čezetářského občasníku a já zjišťuji, že už
vám vzhledem k pokročilému termínu
nestihnu ani popřát krásné prožití svátků
vánočních. Tak snad aspoň přijměte přání
všeho nejlepšího, levného benzinu, mnoha
kilometrů najetých bez nehody a
samozřejmě pevného zdraví v novém
roce.

Už se mi doma scházejí vánoční
a novoroční přání, takže mi nezbývá než
okamžitě po nařízené celoredakční
dovolené začít pracovat na novém čísle.
Samozřejmě doufám, že kromě našeho
setkávání na dálku ve vztahu redaktor –
čtenáři se budeme i v příštím roce
setkávat na různých akcích jako skútristi a
motorkáři a že zase spolu najedeme
spoustu kilometrů a určitě všechno řádně
prodiskutujeme…

A na úplný závěr ještě jednu
„náladovou“ zimní fotografii. (Pozn.
red.: O jméno a adresu prosím do redakce
nepište, na základě zákona o utajování
osobních údajů nesmíme sdělovat.)


