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ÚVOD. 

 

Přátelé skvostného designu skútrů Čezeta …i vy ostatní, 
 
snad vám to neutíká tak rychle 

jako mně, ale zdá se mi, že stále píšu 
Občasník s novým letopočtem a kopíruji 
vám sem více či méně povedené 
novoročenky, které dostáváme do redakce 
časopisu.  

Toto číslo, které zahajuje čtvrtou 
desítku Občasníků, vejde do historie tím, 
že už ho opravdu nově nacházíte na 
webových stránkách Skútrklubu Čezeta 
http://www.skutrklub.cz/, jak bylo už 
dávno a mnohokrát avizováno a slibováno. 
Co vám, čtenářům, tato změna přinese? 
V první řadě zvýšení komfortu, protože 
nebudete muset surfovat po internetu, 
abyste toto skvělé skoroperiodikum našli. 
Dále pak možnost vytisknout si Občasník 
v tiskové podobě, která je uložena 
v souborech formátu pdf. 

Předpokládám, že vždy zhruba 5 
posledních čísel Občasníku bude 
přístupných na stránkách Skútrklubu 
v obou verzích, starší čísla pak už jen ve 
formátu .pdf popř. na vyžádání v redakci 
na adrese marcel@skutrklub.cz. Na tuto 
adresu můžete také samozřejmě psát 
veškeré vaše připomínky k Občasníku. 
V současné době je 25 čísel Občasníku 
k dispozici na CD (jak jste byli již dříve 

informováni), ostatní čísla jsou aktuálně 
k dispozici na stránkách skútrklubu.  

Z iniciativy redakce Občasníku 
vznikla zkratka ČSSČ, která znamená 
Česká sekce Skútrklubu Čezeta, což 
opravdu nemá znamenat jakési odtržení 
české a moravské (brněnské) části 
skútrklubu, ale přece jen vzhledem 
k vzdálenosti jsou akce obou sekcí 
částečně rozdílné. Samozřejmě, že na 
našich akcích rádi přivítáme všechny členy 
skútrklubu, ale taky dobře víme, že pětkrát 
za rok k nám na skútru nepřijedou, stejně 
jako my ze západu nepřijedeme na 
Moravu. Časově se to nedá stihnout. proto 
si myslím, že tak, jak Občasník funguje už 
několik let  a přináší informace o činnosti 
ČSSČ, tak by měl fungovat i nadále. 

 A na co se tedy můžete v tomto 
čísle těšit? Jak už jsem předeslal, tak to 
budou novoročenky od motorkářů, pak 
ještě trochu zavzpomínáme na léto a 
podíváme se i na některé zajímavosti 
z činnosti našich skútristů popř. kamarádů 
motorkářů, které se už nevešly do 
minulého čísla, probereme některé 
kuriozity a na závěr si radši ještě 
připomeneme termíny akcí ČSSČ. 

 
Pozn. red.: Zkratku ČSSČ nezaměňujte s ostatními podobnými zkratkami např. 
SČSP – Svaz československo-sovětského přátelství 
ČSČK – Československý červený kříž 
ČSAD – Československá automobilová doprava 
ČSLA –  Československá lidová armáda 
ČSSD – Paroubkovi hoši  
MČSP – Měsíc československo-sovětského přátelství 
a dále ani ČSD, ČSA, SRPŠ, ROH – od všech těchto organizací se distancujeme. 

 

VÁNOCE 2009  

 

Vánoce jsou za námi a já doufám, 
že vám Jéžíšek přinesl něco pěkného na 
motorku, na mě si vzpomněl s trikem 
z kolekce funkčního prádla, aby mi, 
vzhledem k pokročilému věku, nebyla 
zima, když si zas nějaký kamarád (třeba 
jako Libor) vzpomene, že vyjíždíme od něj 
ráno v šest.  

Když už jsem narazil na ten 
„povedený“ výlet do Strakonic na oslavu 

90. výročí založení firmy ČZ, tak musím 
napsat, že jsem dostal od jednoho 
pořadatele ze Strakonic mail, ve kterém 
zásadně odmítá jakoukoliv manipulaci 
s výsledky soutěže apod. Nebyla to 
oficiální reakce na můj článek, ale jen 
dopis od známého, který ovšem v tomto 
případě hájil organizaci oslav. Část mailu 
si můžete přečíst v závěru Občasníku. 
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Vraťme se však na konec loňského roku. Tradičně se konalo setkání ČSSČ v Praze. 

Tentokrát jsme vyměnili obvyklou restauraci za konkurenční a byli jsme spokojeni. Nikoho 
ovšem nenapadlo vzít s sebou foťák, a tak vám tuto opět povedenou akci nemohu vizuálně a 
bohužel ani čichově přiblížit. Přijdete tak o pohled na několik hezkých a dobře najedených a 
občerstvených skútristů (samozřejmě, že čichově bych vám rád přiblížil dobré jídlo, nikoliv 
skútristy pozn. šéfredaktora). 
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A už dost předvánočních řečí. 
Podívejme se jako každoročně na několik 

vánočních a novoročních přání od 
kamarádů skútristů apod. 
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Po vánočních svátcích téměř 
každoročně přichází Silvestr a Nový rok, 
s nimiž jsou spojeny určité zvyklosti a 
tradice. K Silvestru patří alkohol, 
k Novému roku pak často určitá ušlechtilá 

předsevzetí. Nejdřív si přečtěte o alkoholu 
dva zajímavé názory, pak se podívejte, co 
se může stát, když to motoristé 
s alkoholem přeženou. 

Pak přichází ta fáze novoročních 
předsevzetí, která jsou někdy hodně 
ovlivněna alkoholem. A i když si někteří 
slibují, že už budou pít jenom mléko, jsou 
předsevzetí trochu zkreslená. Někdo si 

ještě neumí pořádně představit, kdo nám 
vlastně dává mléko, jiný jde ve svých 
úvahách tak daleko, že plánuje i přestavbu 
motorky do mléčného designu. 

 

 

ZAJÍMAVOSTI  

 

Nejdřív musím splatit svůj dluh 
z minulého čísla, kdy jsem vám slíbil 
nějaké zajímavé obrázky aut. Tentokrát 
jsem pro vás připravil pár zajímavostí od 
tuningářů škodovek a bývalých sovětských 
automobilů Volha M21 dnes často 
přezdívaných „carevna“. 

Škodovky jsou typové řady Š 
100/110 a jak určitě uznáte, tak se 
designéři a tuningáři pořádně vyřádili. Už 
jich moc po cestách nepotkáme, ale za 
těmito bych se určitě ohlédl (pokud by to 
bylo bezpečné a nehrozil-li bych tím 
bezpečnost a plynulost silničního 
provozu). 
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A ty carevny? Každá je z úplně 

jiného těsta. Ta první, přestavěná na 
kabriolet, je určitě velice atraktivní, ale asi 
je tam původních dílů úplné minimum. 
Místem úpravy je její původní vlast tzn. 

dnešní Rusko. Zato ta druhá, přestavěná 
na campingové vozidlo vznikla u nás. Ten 
kabriolet je sice krásná přestavba a určitě 
veliká rarita, ale ten obytný auťáček má 
taky své kouzlo, nemyslíte? 
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Začneme jednou optimistickou 
fotografií z léta, na které vidíte boleslavské 
skútristy při loňské cestě po Krušných 
horách. Sice s námi na srazy nejezdí, ale 
třeba se nechají někdy přemluvit a 
přijedou se aspoň podívat. Tato fotografie 

však má také dokumentovat širokou 
skútristicko-čezetářskou platformu v Ml. 
Boleslavi, která tady existuje zatím mimo 
hlavní čezetářské hnutí řízené ústředním 
výborem ČSSČ.  

Pak bychom tady měli jeden 
obrázek z generálky motoru, kterou 
prováděl Honza. Všimněte se speciálních 
ložisek, která používá. Jde o to, že u 
některých motorů se vyskytují větší 
vibrace, než je zdrávo. Honza 
dlouhodobým zkoumáním přišel na to, že 
vibrace se nechají jednoduše odstranit 
vhodným přesypáním kuliček na opačnou 

stranu než je nevývažek klikového ústrojí 
a vibrace zmizí. Chvályhodný počin. Kam 
a jak kuličky správně umístit vám určitě 
Honza na požádání řekne.  Na druhé fotce 
je zase kuřimský kamarád Márty, který 
(tentokrát na motocyklu) vyjel zdolávat 
silnice vysokohorských velikánů, protože 
kopce v okolí „Kuřima“ se mu nezdály býti 
dost velké. 
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Když už jsem tak vtipně přešel k 
cestám našich kamarádů do zahraničí, 
nemohu nevzpomenout na kamaráda 
Karla Ullmanna, kterému je také už Česká 
republika malá. Nejen že rozprodává svoje 
veterány do západního Německa za valuty 
a nakupuje za ně motocykly nevalné 
kvality od dávno zkrachovalé značky NSU, 
ale on se dokonce zhlédl v daleko větší a 
vzdálenější zemi ……v USA !!! A to 

netroškaří, rovnou se se svými veterány 
vyšvihl mezi americké celebrity. Nechtěl 
bych spekulovat, ale myslím, že je to 
satisfakce, jakási odplata za to, že ho 
zdejší autoři a redaktoři motoristických 
knih a časopisů nepochopili a ve svých 
dílech zveřejňovali obrázky druzety Libora 
a ne té jeho. Dobře nám tak. 

 
Dále bych tu měl pro vás obrázky 

zajímavého motocyklu. Je to Herkules 125 
Military a jeho majitelem je kamarád Leo z 
Německa, který občas zavítá do Zruče. 
Každý motocykl určený pro nějaké 
ozbrojené složky má takový ten svůj 
vojenský „náboj“. My jsme tady zvyklí na 
naše jawičky pro naší a nebo třeba (i 

s lyžemi) pro švédskou armádu popř. 
výsadkářské čízy, ale ve světě se dělaly i 
jiné válečné stroje. Je snad trochu 
symbolické, že Herkules už motocykly 
nevyrábí, stejně jako značka ČZ ……a 
Jawa se taky tak potácí nad propastí bytí 
či nebytí. 

 
V září se už tradičně uskutečnila 

v Ml. Boleslavi Svatováclavská jízda 

veteránů. Nemohl jsem se zúčastnit, a tak 
jsem se aspoň na chvilku odpoledne 

zaběhl podívat na dojezd etapy. Motocyklů 
tam bylo jen pár a z toho jen dva skútry. 

Ale jak 
říkáme 

my 
skútristi: 

„Nemusí pršet, jen když kape.“ 
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Ale vraťme se k létu. Do redakce 
nám došly nějaké zajímavé obrázky, které 
vás třeba v těchto sychravých dnech 
trochu zahřejí. Na opalování si ještě 

musíme pár měsíců počkat, a tak se 
pokochejme spokojeností opalujících se 
turistů. 

Někteří naši čtenáři vyfotili 
skutečné kuriozity v cizině. Záplavy sice až 
tak kuriózní nejsou a jsou hlavně 
v posledních letech čím dál častěji, ale 

spíš našince překvapí lhostejnost místních 
obyvatel, kteří si na záplavy zvykli a 
nevypadají ani příliš vyděšení. 
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K těm dalším dvěma snímkům je 
jen třeba říct: „Jiný kraj, jiný mrav.“ Ovšem 
na nadstandardní lékařskou péči u zubaře 

i zcela nový typ bankomatu na kreditky 
bych si asi zvykl bez větších problémů. 

 

Co bychom vzali jako další téma. 
Zatím zůstaneme v zahraničí a podíváme 
se třeba do Rumunska, jak se tam za 
poslední dobu (po vstupu do EU) zlepšily 

služby, doprava i infrastruktura. Všimněte 
se, že je možnost bez problémů sehnat 
taxi popř. se jit najíst do Mc Donalda. 

 

Také je zajímavé, jak se 
v různých zemích snaží snížit rychlost 
vozidel popř. úplně zamezit průjezd. 
V prvním případě se jedná o nalepovací 

obrazy na silnici, které představují značně 
rozbitou vozovku a tím nutí řidiče sundat 
nohu z plynu. Pro ty, kteří nerespektují 
stažení závor na přejezdech a objíždějí je, 
tak pro ty je tady zcela účinný způsob 
zamezení vjezdu. 
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Dostali jsme se až k provozu. 
Přiznejme si, že občas je provoz až 
nesnesitelný a že zatoužíme po prázdné 
úzké silnici z Kotěhůlek do Mokropsů, plné 
děr a vesnického odéru z právě vylité 
močůvky na vedlejší pole. Pokud stojíme 
v Praze na Jižní spojce v koloně před 
Barrandovským mostem, tak jsme asi 

právem naštvaní, ale máme jakousi šanci, 
že se na most časem přece jen 
propracujeme. Pokud stojíme v cizině 
někde v koloně, je ta šance podstatně 
menší a nezbývá nám, než se jen nechat 
unášet proudem vozidel a doufat, že jedou 
tam, kam se potřebujeme dostat i my. 

 

A co ještě když neznáme cizí řeči. 
To je úplná katastrofa. Naštěstí některá 
česká slova mají v cizích řečech velice 
podobný překlad, ale stejně je třeba dávat 
pozor. Velice známým příkladem je značka 

STOP. Jestli jste si mysleli, že se jedná o 
mezinárodní výraz, je to omyl. Tento 
význam slova najdete na silnicích okolních 
států pod názvem SOTP. ezapomeňte na 
to.!!! 

 

Samozřejmě, že opět nesmíme 
opomenout bezpečnost silničního provozu 
a podívat se na nejčastější příčiny nehod. I 
přes některá lakonická, laciná a ironická 
vyjádření nezodpovědných pisálků, která 
jste si již mohli přečíst na předcházejících 

stranách ve dvou citátech, zůstává alkohol 
velice vážným problémem. Dovedete si 
představit, jak by to dopadlo, kdybyste se 
svým motocyklem (ale i automobilem) vjeli 
na vozovku, která je pod vlivem alkoholu 
jako na následujících obrázcích? 
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Dalším velkým problémem jsou 
kolejová vozidla. Samozřejmě že 
jednoznačně vítězí vlaky, s nimiž je 
opravdu neradno zápasit a přetlačovat se.  
Takže nejlepším řešením, jak zamezit 
těmto haváriím, je předělat vlak na obytný 

automobil nebo třeba na most. 
Nebezpečná jsou však i menší vozidla 
jako např. tramvaj (pro Brňáky šalina 
pozn.red.) nebo lanovka.  Auta se nevešla, 

motorky by se možná vešly, ale raději , 
prosím, …..nezkoušet!!! 

Dalším nebezpečím jsou silné 
terénní vozy. Těm je také lepší se 
vyhnout. Jako motorkáři máme proti nim 
jen dvě možnosti obrany. Za prvé je to 
nadrozměrný motocykl a nebo 

nadrozměrná spolujezdkyně. Oběma se 
radši řidiči i terénních aut vyhnou. 
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Když jsem se už zmínil o té 
spolujezdkyni, nesmím zapomenout na 
ženy jako na další velké nebezpečí číhající 
na nás řidiče na každém kousku silnice. 
Nejdříve se podívejme, jak nám mohou být 

ženy nebezpečné jako chodcům. Tady je 
zachycen jeden smutný příklad. A 
všimněte se, ta řidička vůbec nereaguje na 
to, že se jí chodec válí  po kapotě, ta má 
zorný úhel maximálně 5°. 

Ženy nás ovšem neohrožují jen 
jako řidičky přímo, ale taky třeba 
nebezpečným parkováním a v neposlední 
řadě i svoji vlastní přítomností v dopravě, 
kdy my muži někdy tak trochu 

zapomeneme sledovat provoz. Ale kdo 
z vás někdy nestočil oči z nudné silnice po 
nějaké té vnadné řidičce nebo chodkyni, ať 
hodí kamenem!!! 

Tak jsem si opět vytvořil krásný 
„oslí můstek“, abych přešel od 
nebezpečných žen k nebezpečným 
zvířatům. Tím můstkem je starší žena 
s velkýma kozama, která vás může 

překvapit při outdoorovém ježdění po 
krásách vlasti, v cizině se dokonce potkáte 
se stádečkem ovcí přímo na 
čtyřproudovce. 
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Pes je ovšem přítel člověka a ten 
má v dopravě daleko pozitivnější funkci 
(pokud vám ovšem nenarazí jako buvol 
z boku do auta jako mně a nepromáčkne 
hlavou blatník). Psa můžete mít s sebou 

v baťůžku nebo tankruksaku jako 
kamaráda a nebo vám může pohlídat vaše 
drahocenné vozidlo, když jste na nákupu 
v nějakém superhypermegamarketu (a 
třeba i jinde). 

 

Nechme ale už to, co bylo, a 
podívejme se trochu do světlé budoucnosti 
v podobě nadcházejícího jara a léta. 
Letošní zima nám ukázala, jak moc nás 
ohrožuje globální oteplování (možná i padl 
nějaký dlouhodobý rekord v délce trvání 
sněhové pokrývky), a tak se můžeme na 

horké letní dny určitě těšit. Samozřejmě, 
že každý si představuje svou letní 
dovolenou trochu jinak. Někdo se spokojí 
s dovolenou tuzemskou a k té 
neodmyslitelně patří kvalitní česká strava. 
Můžete si dobře uvařit doma, ale taky 
ugrilovat prasátko někde v kempu. 
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Ti movitější vyrazí zase jako 
každoročně do zahraničí, aby zde 
obdivovali krásy přírody nebo architektury, 
jako naši dva čtenáři, kteří nám poslali 

pohledy z loňské dovolené. jeden z nich 
obdivoval architekturu mostů, druhý pak 
palmy na mořském pobřeží.

Doporučuji ovšem včas  a 
s dostatečným předstihem vyřešit 
problematiku, co s ostatními členy rodiny. 
Vezměme nejdřív manželky popř. 
přítelkyně. Tady máme několik možností. 

V zásadě však dvě základní. Buď ji vzít 
s sebou nebo ne.  Když ji vezmete 
s sebou, doporučuji ji úhledně zabalit do 
cestovní polohy, pokud ji nevezmete, 
pošlete ji na brigádu !!! 

Dalším problémem jsou děti. 
Tady je každá rada drahá, ale šikovný 
cestovatel si poradí. Ani skútr nebo 
motocykl není překážkou, abyste cestovali 
s potomky, v autě – tam už je to úplně 

jednoduché a pokud se opravdu chcete o 
dovolené vyhnout rodičovským 
povinnostem, není nic jednoduššího, než 
dítě odložit. 

 
 



 17 

Ale už dost snění o dovolených, 
ještě je na to pár měsíců čas a musíme si 
ještě počkat. Kratší dobu však budeme 

čekat na motorkářské a skútristické srazy, 
jejichž termíny najdete v další kapitole. 

 

AAKKCCEE  22001100  
  
Již delší dobu je na stránkách 

Skútrklubu umístěn plán akcí ČSSČ, který 
průběžně doplňuju a rozesílám (převážně 
aktivním účastníkům těchto akcí). Pár akcí 
jsme už absolvovali, z té poslední uvidíte 
na konci této kapitoly i několik fotografií.  

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

Na jaře se však situace 
diametrálně změnila, když jsme zjistili, že 
majitel kempu, který jsme měli řádně 
zarezervovaný a rezervaci písemně 
potvrzenou, Obecní úřad Lužany naší 
rezervaci beze slova a mrknutí oka zrušil a 
kemp zarezervoval pro své kamarády 
z vedlejší vesnice. Měli jsme dvě 
možnosti. Buď sehnat jiný kemp ve 
stejném termínu  nebo posunout termín 
konání srazu o týden dopředu. Učinili jsme 
několik pokusů k té první variantě, aby 
nebylo třeba měnit již dlouho avizovaný 
termín, ale žádná z možností nebyla 
vedením Skútrklubu akceptována, a tak 
jsme se po dohodě přiklonili k druhé 
variantě, tzn. posunutí termínu. 

Možná to někomu z vás způsobí 
termínový problém, možná se to bude 

třeba někomu naopak hodit. Každá mince 
má rub a líc, stejně jako každé podobné 
rozhodnutí. Nicméně je třeba jednoznačně 
říct, že v kempu Lužany je zajištěna plná 
kapacita lůžek tzn. 96, stravování (snídaně 
a večeře), návštěva muzea je přeložena 
na nový termín. Drobná komplikace 
nastala se sobotním obědem, kde nám 
naši původně plánovanou restauraci 
zabrala nějaká nevýznamná oslava – 
myslím svatba, a tak jsem našel novou 
možnost v podobě restaurace s velkým 
sálem, kam se bez problémů všichni 
vejdeme, jen si před obědem vyjedeme o 
jeden kopeček navíc, ale kilometrově to je 
prakticky stejné s původním plánem. Má to 
navíc tu výhodu, že přijedeme blíž k Mladé 
Boleslavi a cesta do muzea bude pak 
kratší.  

Určitě nebude na škodu, když si 
zopakujeme plánované akce ČSSČ pro 
letošní rok, kde jsou opravené některé 
nepřesnosti a doplněné nové akce.  pro 
upřesnění uvádím, že ta krásná ohnutá 
šipka značí, že v rámci vyjížďky na srazu 
ve Zruči navštívíme oslavy 100 let 
založení firmy Ogar v Praze. 
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 Skútrklubu 
datum název akce místo  konání

6.2. Burza ND Zlonín P

6.3. Burza ND Chotusice P

13.3. Burza ND Nupaky P

20.3. návštěva muzea motocyklů Křivoklát P

27.3. Burza ND Hobšovice

17.4. Burza ND Kladno

24.4. Veteránská jízda Chomutov

8.5. (?) Jarní vyjížďka Český ráj

15.5. Burza ND Nupaky

22.5. 100 let firmy Ogar Praha Pankrác

21.-23.5. Skútr a motosraz Zruč nad Sázavou

5.6. Burza ND Chotusice

4.- 6.6. 

10.7. Burza ND Nupaky

16.7. 6. sraz PAvů Lhotka u Mělníka

31.7. Burza ND Chotusice

7.8. Burza ND Kladno

6.-8.8. Skútr a motosraz Lhenice

27.-29.8. XVII. Sajdkársraz ATC Hluboký

3.-4.9. 6.setkání čs. motocyklů Huntířov u Žel. Brodu

4.9. Burza ND Chotusice

11.9. Burza ND Nupaky

10.-12.9. Skútr a motosraz Zruč nad Sázavou

25.9. Burza ND Hobšovice

2.10. Burza ND Kladno

9.10. Burza ND Nupaky

6.11. Burza ND Chotusice

11.12. Burza ND Nupaky

18.12. Burza ND Chotusice

Plán akcí 2010 

        české sekce

Skútrsraz "Český ráj" Lužany u Jičína
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KKKŘŘŘIIIVVVOOOKKKLLLÁÁÁTTT   222000111000   
Teď myslím je 

už na čase podívat se na 
první větší společnou 
akci ČSSČ, kterou byla 
návštěva muzea 
motocyklů na Křivoklátu 

a následný společenský večer. Stejná 
akce se již konala vloni, ale pro velký 
úspěch jsme ji zopakovali a je třeba říct, 
že oproti loňské účasti 10 lidí se letos 
účast zvedla na 21, což je nárůst o celých 
110% - to je jak při plnění pětiletky za 

socialismu.  
A co říci k průběhu? Odpoledne 

tradiční prohlídka muzea s odborným a 
zajímavým výkladem majitele pana 
Antoniho, která byla ukončena návštěvou 
jinak samozřejmě nepřístupné renovační 
dílny. Tam jsme mohli shlédnout i takový 
ten poslední bonbónek – třešničku na 
dortu pana Antoniho – a tím je jednoválec 
Laurin & Klement v původním stavu. No 
prostě nádherná rarita. 

Pak jsme se přemístili do 
restaurace za účelem ukojení naprosto 
základních lidských potřeb jakými jsou 
hlad a žízeň a zároveň taky pro možnost 
dalších diskuzí na téma shlédnutých 
pokladů naší motocyklové historie.  

Stejně tak jako Obecní úřad 
Lužany udělal čáru přes rozpočet našemu 
srazu, tak stejnou čáru přes moji účast 
udělala i střevní chřipka (podle Karla 
údajně oficiálně zvaná „boleslavský 
moribundus“). všechny moje pokusy o 
překonání tohoto zdravotního handicapu 
se ukázaly jako marné a já jsem musel 
tuto skvělou partu skvěle se bavící 
skútristů a motorkářů opustit. Takže 
všechny ostatní informace o dalším 
průběhu akce, která se od pozdního 
odpoledne protáhla až do půl třetí ráno, by 

byly již zprostředkované a nemusely by 
vzhledem ke stavu účastníků být 
hodnověrné. Takže se podívejte na fotky a 
uvidíte sami, jestli se akce vydařila. 
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…… a ještě něco 

 

Ještě bychom tu ale měli některé dodatky, které byly jednak avizovány v úvodu a 
jednak vás budou třeba zajímat. Nejdříve to bude slíbený dopis od pořadatele ze Strakonic, a 
pak nabídka nových knih.  
 
Sraz příznivců značky ČZ dne 12.9.2009 ve Strakonicích.  

Myslím, že o akci nereferujete objektivně / snad z důvodů potíží, které 

jste měli po cestě nebo samotném přejezdu na Hrad. / Podle názorů ostatních 

účastníků byl sraz hodnocen jako výtečný. Nechci obhajovat pořadatele, 

neboť jsem byl jeden z nich ve funkci-- péče o hosty. Nikdo z Vaší skupiny 

se u mne neohlásil a nežádal informace neb pomoc. Cestu na ubytovnu a z 

ubytovny šlo snadno zařídit vozidlem pořadatele neb TAXI za 50 Kč. 

Hodnocení strojů prováděla tří členná komise, kterou pořadatele nemohli 

ovlivnit, neboť se jednalo o členy cizích veterán klubů. K hlídání strojů-- 

ze soboty na neděli 12-13.9. 2009 byl určen prostor u nákladní vrátnice ČZ 

Strakonice a ostraha objektu byla řádně poučena jak má postupovat k 

spokojenosti účastníků. Pozor nákladní vrátnice není naproti parkovišti je 

na výpadovce na Vimperk. K řečem uklízeček ohledně hodnocení strojů se 

nehodlám vyjadřovat stejně tak ke kvalitě piva.  

Jen shrnu --převážná část z 220 účastníků hodnotila sraz na výbornou, 

počasí bylo skoro podzimní- hezké,prohlídka Hradu spolu s Rumpálem a muzea 

neměla chybu. Že převážná část účastníků odjela domů před večeří nebo 

krátce po ní pořadatelé nemohli ovlivnit. Každý převzatý účastník měl 

instrukce o programu akce.  

Závěrem: v době, kdy sponzoři motoristických akcí šetří a obracejí každou 

vydanou korunu nebylo jednoduché akci tohoto rozsahu uspořádat. Pořadatelé 

si finančních obtíží účastníků byli vědomi, proto také nepožadovali vklad, 

který je u podobných akcí samozřejmý.  

K článku Brusel-Praha-Brusel je dobře že vyšel jen bych uvedl: Není pochyb 

o dodržení vysokého rychlostního průměru u jezdců ČZ na skútrech 175 typ 

501. 

Totiž tří jezdci byl státní reprezentanti kteří do pořádání rely 

absolvovali pět Mezinárodních šestidenní na zlatou medaili a byli členi 

družstva o Stříbrnou vázu a Mezinárodní trofej. Čtvrtý člen družstva 

absolvoval stejný počet 6D jako technický doprovod.  

Poslední připomínka je spíše dobře míněná rada: Upozorněte kamarády -

skútristy, kteří si zabudovávají do karoserií motory jiné než originál ČZ 

175 / na př..dvouválcové dvoudobé, jednoválcové čtyřdobé / na problémy, 

které jim mohou vzniknout při kontrole na silnici, nedej Bože při dopravní 

nehodě. Jízda s tímto skútrem je značné riziko.  

Přeji "redakci" buletinu úspěch, zdraví, pohodu a štěstí.  

Zdraví Vás Milan Přibáň  

 

Samozřejmě jsem panu Přibáňovi na jeho dopis odpověděl a zároveň ho pozval na 
náš sraz ve Lhenicích, což je kousek od jeho bydliště. Myslím, že bychom si mohli od něj 
poslechnout spoustu zajímavých informací z firmy ČZ, o skútrech Čezeta i jiných 
motocyklech, stejně jako při návštěvě paní Brutarové na srazu ve Zruči. 

  
A nabídka knih? jednoznačně 

vede připravovaná kniha v edici RETRO 
ve vydavatelství Grada. Ivo Fajman po 
dvacetiletém úsilí a sbírání všech možných 
podkladů vydává knihu s jednoduchým 
názvem Velorex – což je asi naše 
nejkurióznější, nejoblíbenější i 
nejzatracovanější tříkolka. Každopádně 
velká rarita. Tato knížka nebude určitě 

v mé knihovně chybět. Další zajímavá 
kniha je Kárasútra. Bohužel se mi 
nepodařilo zjistit, ve kterém nakladatelství 
vychází, ale každopádně je to zajímavý 
počin, jak upozornit řidiče na možnost 
zpříjemnit si např. čekání v kolonách. 
Zajímavé bude sledovat, vyjde-li i druhý díl 
Motosútra. Ta by mě ještě víc zajímala. 
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ZÁVĚR 

 

Tak venku to vypadá, že se jaro 
zase už skutečně vrací, ale u mě v garáži 
to zatím vypadá jako v hluboké zimě. 
Všechny stroje jsou tak někde uprostřed 
cesty vedoucí k jejich zprovoznění. Někde 
ještě visí dráty ven, jinde chybí 
domontovat díly po opravách a 
vylepšováních (např. různé drobnosti jak 
je nádrž apod.), takže nejmenším 
problémem je chybějící STK.  

Ty dokončovačky asi za mě nikdo 
neudělá, i když zase musím některým 
kamarádům aspoň takhle na dálku 
poděkovat za jejich nezištnou zimní 
pomoc při opravách mých strojů, bude 
nejlepší, když opustím redakční kancelář a 

přemístím se opět do garáže.  Vzhledem 
k tomu, že nemáme ještě v redakci 
monitory poslední generace, který vidíte 
na přiloženém obrázku, nerad bych skončil 
jako jeden nejmenovaný kolega redaktor 
z také nejmenovaného motoristického 
časopisu (i když samozřejmě ne tak 
kvalitního a oblíbeného jako je Čezetářský 
občasník), který to trochu přehnal 
s přesčasy, jak je vidět z druhé fotky. 

Jarní číslo by už zase mělo být 
plné zajímavých informací o moto a 
skútrsrazech srazech, takže se čiňte, ať je 
vaše účast co největší. 

 

 

 


