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ÚVOD.

Skútristi …..a i vy jim příbuzní,

Jarní číslo je tady, i když jaro asi
v pravém slova smyslu ne. Chvíli máme
záplavy, chvíli zase rekordní teploty, a tak
mám pocit, že určitý nepořádek, který je
patrný a nepřehlédnutelný v různých
částech naší země i téměř ve všech
odvětvích našeho hospodářství i státní
správy, se nám přenesl i do počasí. Asi
s tím nic neuděláme. Už naši rodičové a
prarodičové  se pokoušeli poručit dešti a
větru, měli k tomu veškerou podporu
Sovětského svazu, Varšavské smlouvy,
Komunistické strany. Lidových milicí i STB
a stejně se jim to nepodařilo, a tak si

myslím, že ani nám, podporou Evropské
unie a NATO, se to nepodaří J.

Tak se s tím musíme nějak poprat
a vzít za vděk aspoň drobné radosti, jako
např. odchod Jirky Paroubka do míst, kde
končí trávicí trakt (a to i u slušných lidí), a
občas to sluníčko, které nám umožní
vytáhnout naše milované stroje z garáží.

Vzhledem k tomu, že jaro je
přímo přeplněno různými akcemi, nebudu
se už moc rozepisovat o obecně známých
věcech a přistoupíme raději rovnou
k tomu, co se dělo a děje na naší
historicko-skútristické scéně.

AAAKKKCCCEEE ČČČSSSSSSČČČ 222000111000
V minulém čísle Občasníku jsme

skončili u velice vydaření akce „Křivoklát
2010“, kterou znám „bohužel“ jen (díky
svým zdravotním problémům) z vyprávění.
Moc mě to mrzelo a mrzí a doufám, že
příštím rokem se bude akce opakovat a já
si vše vynahradím.

Už několik let vám vždycky
v jarním čísle ukazuji nějaké zajímavosti
z Lipského autosalonu.  Krize  ve
společnosti a potažmo i v automobilovém
průmyslu se projevila i v počtu
vystavovatelů na autosalonu, a i když
tradiční výstava „rarit“ v prostřední
spojovací hale byla letos věnována
veteránům a muzeím historických vozů,

pro motorkáře se tam nic nenašlo. Takže
snad jediné, co by mohlo zajímat majitelé
rikš, je jejich možná úprava na
občerstvovací stroje. V Lipsku byly ve
funkci vaříren kávy, ale já myslím, že
v našich podmínkách by se nechala tato
jejich funkce lehce modifikovat na výčep
piva (samozřejmě nealkoholického) a
jejich majitelé by mohli díky tomuto
podnikání lehce eliminovat nemalé
náklady, které renovace každé rikši stojí,
zvláště pokud má takové ty zbytečnosti
jako budku řidiče nebo nástavbu na korbě
………………… ale bez nich by to zase
nebylo ono.

Poslední sobota v dubnu je už tradičně vyhrazena naší účasti na Veteránské jízdě
v Chomutově.
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CCChhhooommmuuutttooovvv 222444...444...222000111000 (((***************)))
Je to vlastně každý rok stejné.

Sejdeme se u nás na chalupě, dáme si
kávičku a buchtu a vyrazíme směrem na
Chomutov. Tam se zaregistrujeme,
pozdravíme s přáteli a za chvilku vyrážíme
do centra, kde je dvouhodinová přestávka,
aby si návštěvníci mohli naše stroje
prohlídnout. Dáme si klobásu nebo něco
podobného a po jedné hodině vyrážíme na
okružní jízdu prošpikovanou soutěžními
úkoly, které s plným nasazením plníme
nebo se aspoň snažíme plnit. Po návratu
nás čeká oběd (asi tak časově v době
večeře), který už tradičně nebývá nijak
oslnivě nadstandardní, dále vyhlášení
výsledků a odjezd domů.

Takže vlastně to, co se mění, je
jen počet a složení vozidel a lidí, kteří od
nás ráno odjíždějí, a to ostatní je
každoročně víceméně stejné nebo hodně
podobné. Pak jsou ještě takové ty
drobnosti, které jsou s tímto výletem
spojeny  (to je např. počasí, kvalita

klobásy, teplota piva apod.) a které ve své
podstatě určují naší spokojenost popř.
nespokojenost s průběhem celé akce,
protože jinak stejně vyhrajeme velké
kulové (většinou i s přehazovačkou).

A jak to tedy bylo letos? Ráno
byla až neskutečná zima – kolem 0°C,
místy byl i šedivák, takže ti, co přijeli
z větší dálky, jen horko těžko u nás na
chalupě roztávali. Nakonec se jim to ale
více či méně podařilo a byli znovu schopni
samostatného pohybu a za řídítka svých
strojů už nasedali zase samostatně.
Jediný motorkář, který přijel v pantoflích a
tričku byl Libor, který si ve své rikše svým
těžce zkoušeným a přetěžovaným
motůrkem pravidelně topí, takže měl
konečně jednou v kabině příjemně. Letos
také poprvé jsme měli automobilový
doprovod, protože s námi jel kamarád se
svým nádherně zrenovovaným Triuphem
TR3 z roku 1959, takže letošní kolona byla
11 +1 (motocykly + auto).
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Celá kolona vozidel dojela do
Chomutova bez závad, zaparkovali jsme,
kde se dalo, šli jsme se nahlásit a cestou
si načepovali trošku horké kávy, abychom
zase trochu rozproudili krevní oběh. I když
sluníčko už vysvitlo, stále teplota ještě
nedosahovala hodnot požadovaných pro
dopravu na jednostopém vozidlu.

Po přemístění se do centra města

a odevzdání našich strojů na pospas
davům diváků, jsme navštívili náměstí, kde
opět probíhal duchaplný kulturní pořad, ale
při pojídání pěkně grilované a mastné
klobásy se to nechalo chvíli vydržet. Ještě
jsme zaběhli do oblíbené cukrárny na
kafíčko, a pak už honem zpátky, abychom
stihli start do vlastní soutěže.

Start i průběh soutěž byl celkem
tradiční, letos byly dokonce i o trochu
menší fronty, které se nechaly vzhledem
k přítomnosti pana Antonio a jeho
neustálého humoru a optimismu lépe
přečkat. Pak nás sice zdržel v přesunu
nějaký nadrozměrný náklad, který se
pohyboval i na naše veterány rychlostí

příliš nízkou, ale všechno jsme stihli,
všechny soutěže i nástrahy trati
absolvovali, jenom na výsledcích to nebylo
nijak vidět. Naše umístění asi od sedmého
místa dolů bylo horší než vloni, a tak zase
si cenu odvezla jen dcera jednak jako
řidička – žena a jednak jako nejmladší
účastnice.
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Vzhledem k tomu, že počasí
nebylo nijak ideální a při návratu domů už
bylo také dost pozdě, tak jsme se tak
nějak cestou pomalu vytráceli, každý na tu
svoji odbočku, abychom byli co nejdříve

doma.  Ovšem počasí ani naše nepříliš
dobré umístění nemůžeme organizátorům
vyčítat, a tak po loňském zaváhání
dávávám opět plný počet hvězdiček.

PPPrrrooojjjííížžžďďďkkkaaa ČČČeeessskkkýýýmmm rrrááájjjeeemmm 222...555...222000111000 (((***************)))
Tato akce vznikla na základě

známého české přísloví: „Spojit příjemné
s užitečným“. Tím užitečným byla jakási
generálka před skútrsrazem, kdy jsme si
chtěl projet trať Českým rájem a udělat
případné korektury tratě, příjemné mělo
být svezení se na našich dvou- až
tříkolových miláčcích a trochu vyhnat po
zimě pavouky z výfuků. Jak se nakonec
ukázalo, oba předpoklady byly splněny.
Došlo k úpravě trasy a vyjížďka byla více
než příjemná. Karel zajížděl nový motor
Ural, takže občas trochu zaostával, ale
nakonec jsme na něj vždycky počkali……

I když předpověď počasí nebyla
ani trochu příznivá a někteří přihlášení
účastníci kvůli nejistému počasí akci
vzdali,  musím předeslat, že za celý den,
který jsme strávili v sedlech našich strojů,
ani nekáplo a počasí bylo přímo
cestovatelsky ukázkové, tzn. že nebylo ani
zbytečné vedro ani zima.  Jak se však
nakonec ukázalo, někteří jedinci jako
Michal a Libor to na konec domů v dobrém
počasí nestihli a těsně před cílem chytili
pořádný slejvák, ale jak Libor říkal, díky
skútru a plexištítu se to prý nechalo
vydržet.

Vyjíždělo se od nás – s malinkým
zpožděním. Liborovi trochu skútřík
pokašlával, ale po dotažení kabelů na
spínačce se jeho dech stal již zcela
pravidelným. Vyjeli jsme po trase naší
vyjížďky a první naše zastávka byla

v malém soukromém muzeu motocyklů
ČZ. Tam jsme se trochu pokochali krásnou
historií naší oblíbené značky a jeli se
podívat do kempu v Lužanech. Potom už
do nejbližší restaurace na oběd. Tam jsme
(posilněni kaloricky bohatou stravou)
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probrali dosavadní trasu a plán na druhou
část naší trasy a bylo doporučeno a všemi
odsouhlaseno vyhnout se čtyřproudovému
nudnému obchvatu kolem Jičína a trasu

vést po okolních vesničkách i za cenu
mírného prodloužení trasy.  Budiž, stalo
se.

Z oběda jsme už jeli směrem na
Dřevěnice a Valdice (ano správně, přesně
ty se známým nápravným zařízením), ale
byl tam zrovna v rekonstrukci železniční
přejezd, a tak jsme se tam trochu zamotali.
Dále jsme pokračovali směrem na Trosky
a vzhledem k tomu, že v tomto čase a
počasí nebyla návštěvnost turistů ještě tak
vysoká, zastavili jsme pod Troskami
v restauraci a posilnili se kávičkou. Polda
nám tam vyprávěl svoje zážitky z thajské
masáže, a tak se nám díky řádnému

protřepání bránice podařilo urychleně
strávit nejen kávu, ale i předešlý oběd.

Teď jsem chtěl vtipně použít další
české přísloví o tom, kdo se směje
naposled, ale ono to sem nepasuje.
Naposled jsme se smáli my, ale jediná
porucha za celou cestu potkala zase právě
Poldu, kterému upadl kabel od baterky. Na
místě to ale s pomocí jednoho místního
kutila a jeho vrtáku vyřešil, takže asi po
čtvrthodince jsme pokračovali dál. Mezitím
nám ale Libor ještě způsobil druhé
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protřesení bránice svou historkou o tom,
jak jel na skútru a na zádech mu hořel
batoh, ale to si nechte od něj vyprávět

sami, asi bych to tak hezky nepodal jako
on J.

Pak jsme dojeli až do obce
Kněžmost, kde se naše cesty rozcházely.
Karel s Petrem zmizeli na Uralech někam
na jih, Polda to otočil na Jičín a dále na
Vrchlabí a my jsme s Marcelem ml.,
Liborem a Michalem jeli k nám na ještě
jednu odpolední kávičku a taky zhodnotit
celou akci. Hodnocení dopadlo dobře, a
tak jsem ještě kluky asi 30 km doprovodil
k Mělníku, aby „nezabloudili“ a byl konec.
A hodnocení? Nebyla nalezena žádná
negativa, jednoznačně pět hvězdiček.
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VVViiišššňňňooovvvááá 222111...---222333...555...222000111000 (((************)))
Tak tady byste asi očekávali

nápis Zruč nad Sázavou, …….já taky, ale
člověk míní a „pánbu“ mění. Když jsem
chtěl nahlásit počet lidí na grilování
selátka, tak jsem dostal
zamítavou odpověď s tím, že
paní kempná ze Zruče
v kempu končí, zavírá,
odchází, nic, konec !!! Měl
to být 13. sraz, a tak jsem
k tomuto krásnému číslu
připravil i (myslím) docela
pěknou samolepku,
jenomže by nám byla na
dvě věci, na prd a na nic.
Takže 13. sraz ve Zruči se
nekonal a museli jsme se rychle
poohlédnout po náhradním řešení někde
v okolí Prahy, protože jsme slíbili
kamarádovi – ogaristovi, že se pojedeme

do Prahy podívat na výstavu v rámci oslav
100 let od založení firmy Ogar.

Volba padla na kemp Višňová na
Křivoklátsku, na břehu Berounky,

v kraji spisovatele Otty Pavla, a
je třeba říct, že to volba nebyla

úplně špatná, i když
samozřejmě při porovnání
se Zručí se tam našly
kladné, ale i záporné body
našeho hodnocení.
Smutnou zajímavostí snad
je, že v době záplav byl

kemp tak zatopen, že
z komínů na chatkách koukalo

z vody asi 10 cm, což je na
některých komínech ještě dnes

vidět. Několik chat od těch dob také ještě
stále chybí, zbyly tam jen základy.

Po propršených týdnech to bylo
trochu riskantní, ale kdo vydržel,
neprohloupil. Musím mluvit o dešti pravdu,
aby mě zase nemusel Libor opravovat.
Takže za celý víkend jsem při sobotním
návratu těsně před kempem chytil na
plexištít několik velkých kapek deště. Víc
ani kapičku – a na tom trvám!!! Na
cestování bylo prakticky ideální počasí,
nebylo moc horko ani zima, chvílemi svítilo
i sluníčko, silnice suché a že občas nás
trochu strašily mraky, tak tentokrát
opravdu jen strašily.

Někteří nahlášení účastníci svou
účast odvolali z důvodu nemoci, návštěvy
tetičky, obavy z deštivého počasí  nebo
velké vzdálenosti (i když podle mapy je to

z Jihlavy blíž než z Vrchlabí, odkud přijel
Polda), ale to už je věcí každého
soudruha, jak se popasuje s těmi pár
kilometry navíc. Takže se nás nakonec
sešlo 10 motocyklů, takové to zdravé
(bývalé) zručské jádro, které doufám
zůstane i jádrem nyní, kdy jsme zahájili
(podle slov Honzy) novou etapu skútr a
motosrazů pod názvem „Zruč druhé
generace“.

A program? V pátek posezení
v restauraci s velmi zajímavou kulturní
vložkou, kterou nám připravila neznámá
skupina hostů, kteří údajně slavili jakési
narozeniny a pozvali si nepříliš zdatného a
zručného a snad i místy nahluchlého
hudebníka s klávesovými nástroji, které
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vyluzovaly hlavně hlasité, podstatně méně
již příjemné tóny. Dokud ten člověk hrál
před hospodou, nechalo se to vydržet,
jakmile se však přemístil do interiéru
restaurace a ještě se k němu přidala jedna
zpěvačka z řad oslavenců, která zaručeně
naposled zpívala v mateřské škole a nebo
jí to za celý život někdo neřekl, že je se
svým zpěvem úplně „mimo mísu“, stala se
situace neudržitelnou.

Ten skoromuzikant nijak
nereagoval na naše hlasité prosby o
ukončení tohoto strašného vystoupení a
paní, co se pokoušela o zpěv, se jen stále
rozezpívávala v oblasti nárůstu decibelů a
svůj výkon stále stupňovala. To už
nevydržel náš (jindy celkem klidný – kromě
problematiky jízdy do travnatého kopečka)
kamarád Karel a svůj půlkrajíc chleba,
který si sám utrhl od huby při konzumaci
tlačenky s cibulí, jí šel zcela
nekompromisně nacpat do její pusy (a to

jsem se o tomto jejím otvoru vyjádřil až
neuvěřitelně slušně), aby ji už konečně
zavřela. Pochopila to, oddechli jsme si.

Ona pochopila, ale „šéf
orchestru“ ne. Marné byly naše další
snahy o jeho zklidnění a utišení,
nereagoval a sám sebe opájel svoji
nesnesitelnou hudbou. Rezignovali jsme a
šli se ven před hospodu poradit, jak dál.
Tam jsme se potkali s další partou
motorkářů, kteří seděli u jiného stolu a
venku řešili ten samý problém jako my:
„Co s načatým večerem???“, když
v restauraci bylo tak akusticky nevlídno.
My jsme to nakonec řešili tím, že jsme
nasadili helmy. Nejlépe na tom mohl byl
Petr, který má speciální helmu
s doplňkovou protihlukovou úpravou, jako
ochranu před manželkou, ale zrovna
tentokrát měl tu „civilní“. Takže jsme
všichni přišli jen o několik decibelů z té
hrůzy.

Když ten skoromuziukant přestal
asi v jednu hodinu v noci hrát, dodal
všemu korunu tím, že přišel za námi a
zcela nevinně se zeptal, jestli se nám to
líbilo. Když jsme mu jednohlasně sdělili, že

opravdu ne, tak pronesl památná slov: „
…..a že jste něco neřekli!!!“ No comment.

Druhý den jsme absolvovali moc
pěknou vyjížďku s cílem výstavy a oslav
100-letého výročí založení firmy Ogar.
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Oslavy probíhaly pod záštitou Ogarklubu
Praha v prostorách bývalé továrny Jawa
na Pankráci. Prohlédli jsme si zajímaví
stroje, poslechli pár informací od
jednotlivých majitelů, kteří za pomoci

dobově oblečené moderátorky
komentovali a popisovali své stroje.
Někteří ještě ochutnali místní klobásku a
pak jsme se vydali na cestu zpátky.

Tu jsme si zpříjemnili posezením
v jednom malém, naprosto zastrčeném,
ale o to příjemnějším ….. jak bych to

nazval (???) vesnicko-turisticko-domácím
občerstvení, kde si každý něco dal a
poseděli jsme docela dlouho. Potom už
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nás čekala jen cesta zpátky do kempu,
pouze se zastávku na dotankování, neboť
i naše stroje vyžadovaly nějaké to
občerstvení. Zvláště Poldův „kalif“, který
měl spotřebu oleje a benzinu zhruba 1 : 1.
Nejdřív Polda řešil únik oleje odděleného
mazání motoru, takže ho vyřadil z činnosti
a nalil olej do benzinu, pak mu začal téct

převodový olej kolem náhonu rychloměru,
jenomže …………….. až cestou zpátky
domů zjistil, že má prasklou tu plastovou
fajfku, kterou se přimazává zadní kyvka a
na náhon tachometru olej jen stéká. Tak to
spravilo její vyhození a dotažení šroubu
přes podložky.

Večer tradiční posezení
v restauraci, tentokrát s velice dobrou
country partou hudebníků (paradoxem je,
že tahle celá parta večer předtím byla
mezi posluchači té otřesné hudební show),
ráno pak snídaně (i s párečky, než došly)
a odjezd domů. Ten jsme si zpříjemnili

díky pozvání Libora k nim domů na kávu a
nebyla to jen káva, dostali jsme daleko
bohatší pohoštění, i když jsme se potom
dozvěděli, že to měl být oběd pro Libora.
Jo, mít za kamarády partu motorkářů
vyžaduje určité obětiJ.

A hodnocení? Dost těžké. Těšili
jsme se na grilované masíčko ve Zruči,
nebylo. V sobotu došlo kafe do pressa,
v neděli ráno došly párky L, na druhou
stranu relativně slušné ubytování, docela

dobrá hospoda (i když s výhradami např.
celkově trochu vyšší ceny), moc pěkná
vyjížďka, suma sumárum čtyři body a ani o
kousíček víc.
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LLLuuužžžaaannnyyy 444...---666...666...222000111000 (((***************)))

Jinak řečeno: TRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ SKÚTRSRAZ

Tak tady mám trochu problém, co
napsat. Akci jsem organizoval téměř sám,
takže kritizovat se nebudu, to za mě
udělají určitě jiní, i když zcela sebekriticky
musím přiznat, že jsem ještě moc těch
kritických reakcí neslyšel, vlastně žádné,

……ale třeba ještě přijdou. Vždy je co
zlepšovat a asi málokdy se povede
všechno na 100 %, i když se organizátoři
snaží. Jenomže jsme Češi, jsme flexibilní
a umíme operativně problémy řešit, takže
nějaké ty drobnosti nás nezaskočí J.

Většina pořádných skútristů se
těchto srazů zúčastňuje a ti ostatní si
určitě aspoň přečetli nezávislé hodnocení
na stránkách skútrklubu, takže možná
bude lepší, když se zmíním o nějakých
těch zajímavostech z mého pohledu, co
třeba nebylo úplně nejlepší, co se
nepovedlo nebo jaké byly problémy
s organizací.

Skútrsraz byl rámcově připraven,
předprojednán a zamluven už v září

minulého roku, jenomže díky trochu
praseckému chování majitele kempu
v Lužanech  (Obecní úřad Lužany) nám
byl termín v kempu bez omluvy zrušen,
takže dva měsíce před srazem jsme řešili
problém: „Jiný kemp nebo změna
tremínu?“ Nakonec jsme se s vedením
skútrklubu dohodli na druhé variantě a já
jsem musel přeobjednat kemp, restauraci
na oběd i návštěvu muzea. Nakonec vše
vyšlo celkem dobře, i když jsme cestou do
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restaurace museli najíždět na silnici I/38,
protože kvůli stavebním úpravám jsme

nebyli (ani po mé žádosti na příslušné
úřady) po vedlejší silnici puštěni.

V restauraci se trochu déle čekalo
na jídlo a kuchař se vymlouval na to, že
musel dělat o čtyři řízky navíc oproti
původní objednávce J. Nahlásil jsem, že
bude cca 6-8 individuálních objednávek,
měli s tím počítat. Na to, kolik se motalo

v kuchyni lidí, bylo to zbytečné zdržení.
V muzeu jsme se trochu zdrželi placením,
to byla asi trochu naše chyba, mohli jsme
peníze vybrat už společně s placením
startovného. To je poučení pro příště.
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A vlastní vyjížďka? Myslím,
docela dobrá, jenom po ránu jsme prý ujeli
nějakým opozdilcům, kteří kdesi dole
v kempu balili stany. Ale odjezd byl jasně
stanoven, dokonce se startovalo asi o
deset minut později, takže …… to si musí
každý sám hlídat, jsme dospělí. Hned pár

kilometrů po startu mě docela nemile
překvapila značka zákazu vjezdu do jedné
vesnice. Trasu jsem projížděl naposled ve
čtvrtek před srazem a nic tam nebylo, to
jsou taková ta nečekaná překvápka,
naštěstí jsme trefili do vesnice z druhé
strany.

Škoda byla, že náš druhý
„regulovčík“ na bávu o co později přijel, o
to dřív odjel. Kdybych to byl býval věděl
dřív než v pátek večer, zajistil bych dalšího
regulovčíka. Podle slov účastníků to bylo
při přejezdu křižovatek moc dobrý. Pak

cestou zpátky jsme se trochu jako kolona
roztrhali, ale myslím, že to trochu zavinil i
kamarád Franta s Druzetou, který
nereagoval na pokyny regulovčíka a volil
si individuální trasu J.
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Jinak myslím, že parta i zábava
během celého srazu byla na tradičně
dobré úrovni, Libor oslavil ještě jednou
svoji „padesátku“, Ivo nám opět přivezl na
ochutnání svoji „orgánovici“ (pro
vysvětlení, je to původně slivovice, kterou
používá ke konzervaci orgánů, které uřeže
v rámci svého pracovního nasazení
v nemocnici ……. příště prý bude zase),

takže snad jedinou méně příjemnou
skutečností byla celková nevolnost Poldy,
zřejmě po guláši, který mu evidentně
nesedl. Dokonce tak moc mu nesedl, že
měl chuť se i po něm prát, což opravdu
v případě guláše je naprosto výjimečná
reakce. Nakonec se ale z té nevolnosti
prospal a na oběd už dorazil za námi J.

Jak jste si všimli, tak celý text
jsem doplnil několika zajímavými obrázky,
které myslím jednoznačně ukazují, že
obec skútristická se umí dobře bavit a
dokáže si připravit i zajímavou víkendovou

akci, která je nejen o zábavě, ale i o
zajímavých poznatcích, zážitcích a
desítkách kilometrech najetých v jedné
z nejhezčích krajinných oblastí Čech.
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A já? Mám to za sebou. Kdysi mi
jeden bývalý organizátor skútrsrazů říkal
že musel vyřídit třicet mailů (slovy třicet
!!!). Já jsem asi méně schopný, takže moje
složka na doručené a odeslané maily – i

díky změně termínu – ukázala ke dni
srazu počet 191 J Jsem ale rád, že sraz
dopadl tak jak dopadl, že se většině
účastníků líbil a že si, doufám, odnesli a
odvezli s sebou zajímavé zážitky.

 Jenom snad si neodpustím jednu
připomínku nakonec. Skoro všichni byli
odměněni dárkem od vedení skútrklubu,

nejbližší i nejvzdálenější účastník,
nejstarší i nejmladší řidič, možná největší i
nejmenší účastník, regulovčík, ženy řidičky
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…….. jenom já ne. Nezapadl jsem do
žádné kategorie. A tak si myslím, že mě už
skútrklub nikdy organizací skútrsrazu
nepověří. Ale je to jedno, ve skútrklubu je

nás tolik, že když každý z členů
zorganizuje jeden skútrsraz, tak už na mě
za mého života řada nevyjde J.

Plán akcí ČSSČ 2010
Plán akcí

ČSSČ je průběžně
plněn, jak jste byli
právě informováni.
Dosud však není
stanoveno přesně
místo srazu v září,
který bude opět
nahrazovat sraz ve
Zruči. Vzhledem
k tomu, že jsme si už
pro jarní sraz
naplánovali náhradní
trasu v oblasti
Křivoklátska, chtěli
bychom tento záměr
splnit právě při
zářijovém srazu. O
konání srazu budete
včas informováni na
stránkách skútrklubu
nebo přímo mailem
ode mě, tak, jako to
doposud děláme.

ZÁVĚR
Toto číslo

Čezetářského
občasníku je hlavně o
jarních srazech, takže
rychle s ním na pulty
prodejen, na
internetové stránky a
hlavně co nejrychleji
na vaše stoly nebo
monitory. Vaše
připomínky, názory a
podněty mi pište do
redakce na adresu
marcel@skútrklub.cz.

Přeji všem krásné skútristické léto
a hodně šťastných kilometrů po cestách i
necestách u nás i v zahraničí.


