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ÚVOD.
Vážení nedočkaví čtenáři „Občasníku“,
ve stole zbyly nějaké zajímavosti, tak si je
zase necháme do dalšího čísla zimního,
čili do doby okurkové motorkářské sezony.
Snad jenom pár slov k obrázku na
úvodní straně. Výstava užitého umění Ve
Veletržním paláci v Praze by nebyla určitě
úplná bez designového skvostu 60. let
minulého století – Druzety, kterou zapůjčil
na výstavu náš kolega skútrista Mirek
Rumler.

krize dopadla i na redakci
Čezetářského občasníku. Spousta práce a
málo redaktorů, ekonomická krize donutila
některé pracovníky redakce propustit, a
tak snad pochopíte další zdržení ve
vydávání našeho a vašeho oblíbeného
média.
Tentokrát je pro změnu spojené
letní a podzimní číslo, které vám přiblíží
akce členů ČSSČ, a pokud nám v redakci
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V posledním čísle Občasníku
jsme se rozloučili mezinárodním srazem
Skútrklubu Čezeta v Českém ráji. A tak
není třeba tento úvod nijak protahovat a

podíváme se rovnou na další akce, na
kterých se členové ČSSČ zúčastnili nebo
které přímo organizovali.
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Po úvodních dvou ročnících, které
proběhly ve Zruči nad Sázavou, převzal do
ruky otěže Mentos Motorbikers Club a
z původně jednodenního setkání pavistů a
ostatních
vozíčkářů
(samozřejmě
přívěsných za motocykly) se staly
celovíkendové srazy. Schází se na nich

docela dobrá parta motorkářů, protože
všichni, co si (většinou sami) nějak montují
PAva za svůj motocykl nebo skútr, si mají
co říct. Řeší společné technické problémy
s připojením, ale taky s legislativou,
s doklady, s návštěvami STK i dopravních
inspektorátů.
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Na srazu byly k vidění velice
zajímavé soupravy motocyklů a skútrů s
přívěsnými vozíky.
Čezetu s Druzetou
určitě poznáte, ten pavík navíc už ji ale
dává asi pořádně zabrat. Zajímavé bylo,
že se na srazu objevilo několik velkých
skútrů
s připojenými
pavy.
Jejich
konstrukce připojení byly velice zajímavé a

hlavně (i když už jsem to psal několikrát, je
třeba to znovu zopakovat) má PAv tak
nadčasový a universální design, že se
opravdu hodí k jakémukoliv motocyklu
nebo skútru. A pokud se snad k něčemu
nehodí, tak je určitě chyba v designu toho
druhého vozidla .
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A ještě jako bonus se podívejte
na zajímavé postranní kufry na „kejvačku“,
které taky mají určitě něco do sebe.

Pravda, nejsou nejlevnější, ale co bychom
pro svoji jawičku nebo čízu neudělali.

Srazu jsem se zúčastnil jen
v sobotu odpoledne, a proto nemohu celou

akci objektivně zhodnotit. Takže žádné
hvězdičky neuděluju.
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Kdo to nezažil, neuvěří. Když
motorkář zmokne během jízdy, když
zmokne při návratu domů apod., tak se to
nechá pochopit a stává se to. Ale když
parta skútristů a motorkářů vyjíždí v pátek
na sraz v dešti, jede v dešti a celý druhý

den navíc absolvuje celodenní program
v dešti, tak už s jejich hlavami asi není
něco v pořádku. Tím jsem samozřejmě
neměl na mysli vzduchem chlazené hlavy
jejich motorů, kterým chladný déšť naopak
prospívá.
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Ale vezměme to pěkně po
pořádku. Start byl od Libora v pátek
odpoledne a nikoho už asi nepřekvapí, že
jsme s dcerou vyjížděli zcela nabaleni a
omotáni vším gumovým, co jsme doma
našli. Pršelo jen lehce, ale těsně před
Brandýskem jsme na objížďce zrovna
potkali Karla a Petra na uralech, kteří si už

kdesi před Mělníkem projeli pořádným
slejvákem a nebyli z toho nijak nadšeni.
Čekali jsme pak na Honzu, který volal, že
mu v Kralupech prasklo lanko od plynu,
takže ještě opravoval. No, a když přijel, tak
nám předváděl, kolik je možno vyždímat
vody z kožených motorkářských rukavic.

Vyjeli jsme a cestou se zdálo, že
se přece jenom počasí trochu umoudří,
jenomže to se nám opravdu jen zdálo.
Zastavili jsme se na benzince pro
natankování životadárných tekutin, to
znamená benzinu a horké kávy, a když
jsme už chtěli odjíždět, přijel Michal, který
vyjížděl později a trochu tu svoji třipadinku
prohnal, aby s námi srovnal krok, což se
mu podařilo úplně na minutu. Pak už jsme
pokračovali společně ke Lhenicím pod

vedením
Libora,
který
dostal
k narozeninám novou navigaci, a tak jsme
se plně spoléhali na jeho vůdcovské
vedení. Po vyjetí od benzinky jsme se ale
trochu roztrhali a někteří (ty slabší povahy)
se zalekli hrozícího černého mraku a
schovali se. Zdravé skútristické jádro ale
vydrželo a nepolevovalo v tempu, ani když
nás „drobný“ deštíček zase cestou
neminul.
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Nakonec jsme dojeli do Lhenic
v plném počtu. Bohužel, někteří soudruzi
to úplně vzdali a na sraz nepřijeli, ale to
udělali velikou chybu, protože ihned po
dojetí do cíle byly všechny útrapy z cesty

zapomenuty, vložili jsme se do péče
krásné paní hostinské, která nám opět
připravila výborná pečená kolena, kvůli
kterým už stojí za to tam dojet.

Druhý den byl trochu srdeční
záležitostí. Hned ráno jsme museli řešit
problém, jestli vyjet na celkem dlouhou
vyjížďku do Kašperských Hor v dešti a
riskovat tak celodenní deštivý výlet nebo
prosedět celou sobotu v restauraci.
Nakonec zvítězila ta první varianta a asi to
bylo dobře, i když ta riskantní vidina
celodenního deště se vyplnila na 100%. A

tak abychom aspoň zkrátili ty naše útrapy
jízdy v dešti, nastavil Libor na navigaci
nejkratší cestu, takže kromě toho, že jsme
jezdili celý den v dešti, jsme jezdili po tak
úzkých cestičkách kdesi v nějakém pohoří
a navštívili tak malinké a zapadlé vesničky,
že ani za slunečného počasí byste je i při
pěší túře neměli šanci najít.

Do Kašperských Hor se nám
nakonec podařilo dojet, najít motocyklové
muzeum a při jeho prohlídce mít aspoň
chvilku pocit, že osycháme. Pak jsme
obešli (samozřejmě v gumových oblecích

a helmách) celé náměstí, než se nám
podařilo najít nějakou restauraci, kam
bychom se všichni vešli. Vypadali jsme asi
jako exoti, takže nám někteří lidé se
slabšími nervy i uvolňovali místa.
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Najedli jsme se a mohli vyrazit na
zpáteční cestu, neboť v penzionu ve
Lhenicích nás čekala hlavní sobotní akce,
a to návštěva pana Milana Přibáně,
bývalého konstruktéra z ČZ Strakonice.
Ten nás nakonec velice mile překvapil,
protože s sebou přivezl další tři kolegy ze
Strakonic, a to i pana Tůmu, bývalého šéfa
vývojových dílen, kde vznikaly první

prototypy skútrů Čezeta, na kterých také
on sám jezdil. Tak si asi umíte představit,
jak jsme tyto pány zasypali našimi dotazy
a snažili se z nich vytáhnout co
nejzajímavější informace, jak to bylo s těmi
prvními skútry „bez výfuků“, kolik se
vyrobilo prototypů s motorem ČZ 250, řeč
se stočila i na Čezetu 503.

I když byli pánové ze Strakonic
připraveni na větší počet posluchačů,
myslím, že nakonec byli rádi, že těch
„rejpalů“ a kutilů tam nebylo víc, protože
když slyšeli, že vzadu v kůlně stojí Čezeta
s motorem 350, šly na ně mrákoty  a

vyrazili se okamžitě na ni podívat. Pánové
s námi vydrželi besedovat asi čtyři hodiny
a myslím, že to byl pro nás účastníky
srazu nezapomenutelný zážitek, stejně
jako
před
časem
beseda
s paní
Brutarovou ve Zruči.

Večer jsme pak ještě chvilku
poseděli a zhodnotili všechny naše nové
poznatky, s pomocí paní Jany a jejích

plynových topidel jsme aspoň částečně
usušili naše mokré svršky i spodky a šli
spát s obavami, co nás čeká ráno.
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A ráno? Krásné, azuro, po dešti
ani památky. Ivo musel narychlo domů,
protože deště způsobily trochu problémy
v jeho sklepě, a když jsme chtěli vyjet my
ostatní, zjistilo se, že naše stroje jsou
zamčené v garáži a nejsou klíče. Všechno
jsme několikrát prohlédli, ale marně. Paní
Jana musela sehnat z domova klíče
náhradní, a tak jsme konečně vyrazili na
cestu domů, která není úplně nejkratší, ale
kvalitní stroje ČZ to většinou zvládají (ten
můj loňský dojezd domů se skútrem na
vozíku byl určitě výjimkou) bez problémů.
A budete-li se ptát na ty klíče,
tak ty se našly při převlékání postelí a paní

Jana nám napsala mail s dotazem: „Který
Tajtrdlík spal na té posteli u okna, tam byly
zapadlé klíče.“ A ten Tajtrdlík se našel,
nerad to píšu, ale taky bych nerad, aby
toto strašné obvinění padlo na nevinné lidi
….byl to Honza .
No a hodnocení, to je snad jasné.
Dva deštivé dny bez nehody, bez nadávek
a s dobrou náladou, výborné pečené
koleno, velice pěkná a příjemná beseda
s bývalými
pracovníky
z ČZ
a
bezproblémový návrat domů – zcela
jasných pět hvězdiček… a snad i
s hvězdičkou .
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Tradiční sajdkársraz se koná
poslední víkend v srpnu a stejně tak
tradičně jsme se někteří tohoto srazu
zúčastnili. Pravdou ovšem je, že z hlediska
spojení sajdkársrazu a skútrklubu hájil tuto
jednotu zase jen Libor, který se akce
zúčastnil opět se svojí Druzetou.
Zajímavým vyvrcholením sobotní
vyjížďky byla návštěva sajdkárkorosové
trati v Holicích, kde jsme vyslechli
zajímavé informace jednoho z bratří
Rozehnalů, kteří hájí barvy naší republiky
v Mistrovství
světa
sajdkárů.
Pak
následovala ukázka jízdy, ale trať byla tak
rozbahněná, že ji nebylo možno projíždět
celou a jezdci si ji trochu účelově zkrátili.
Pak
dokonce
nabídli
nám
návštěvníků si tuto trať projet s našimi

stroji. Našli se takoví blázni, kteří do toho
hlava nehlava šli. Ten první s vypětím
všech sil dojel zpátky a měl toho, myslím,
tak říkajíc „plné kecky“ a ve skutečnosti
plné blatníky, pak tam vyjel druhý
nadšenec a ten se tak zahrabal do bláta,
že už jsme neměli chuť dále čekat a
pozorovat, jak se z těch „sraček“ dostává
ven.
Akce byla ale dobře připravená a i
přes nepřízeň počasí jsme se, myslím,
všichni dobře bavili, takže letošní nový
hlavní organizátor Milan Vávra má plný
počet hvězdiček, a jak se dříve říkalo
v jednom televizním soutěžním pořadu“
„Postupuje do dalšího kola bez ztráty
desítky!“ 
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Bývalé srazy ve Zruči nad
Sázavou
byly
v letošním
roce
z organizačních důvodů přemístěny do
jiných lokalit (jak to bude v roce 2011, není
ještě zcela ujasněno), a tak po celkem
úspěšném jarním srazu ve Višňové
následoval sraz ve Zvíkovci, který leží také

u Berounky, jenom o kousíček dál. Asi se
nebudete na mě zlobit, když nebudu nijak
pitvat ubytování a stravování, které byly
vzhledem
k vynaloženým
finančním
prostředkům na standardní úrovni. Daleko
zajímavější částí celého srazu byla jeho
bohatá sobotní náplň.

Ta byla rozdělena do tří
samostatných bloků, které na sebe
samozřejmě zcela bezproblémově a chytře
navazovaly, jak už je na těchto
skútrsrazech zvykem. Prvním cílem naší
sobotní vyjížďky bylo Železniční muzeum
v Lužné u Rakovníka, kde zrovna o tomto
víkendu probíhala výstava železničních
modelů, takže tam bylo opravdu veselo.
Nejdřív to sice vypadalo, že tam vůbec

netrefíme, protože byla taková mlha, že
jsme na sebe přes orosené plexištíty skoro
neviděli, ale Libor nás díky své skvělé
navigaci zase neochvějně a neomylně
vedl k cíli, jako když Rudá armáda táhla
na Berlín. Pak se mlha zvedla, sluníčko se
prokousalo na blankytně modrou oblohu a
my jsme museli trochu odkládat naše
svršky.
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Mašinky – to je taková klukovská
vášeň a já se obávám, že počet fandů
železničních modelů, kolejišť, vláčků apod.
by dokonce mohl atakovat i počet fandů
skútrů Čezeta, ale počty obou fandů ještě
zřejmě nikdo přesně nespočítal. A stejně

jako jsme my obdivovali mašinky všech
možných velikostí, od těch malinkých, až
po ty skutečné, tak naše skútry byly
obdivovány zase ostatními návštěvníky
muzea.

Nechali jsme se povozit starým
parním osobním vozem, který, musím
přiznat, jsem nikdy předtím neviděl, i když
toho už pamatuju dost a na parní
lokomotivy jsem se s dědou už od malička
chodil dívat, protože byl, jak jinak, než
„ajznpoňák“. Myslím, že prohlídka muzea

všechny zaujala a procházka mezi těmi
ocelovými kolosy i jejich velice zajímavé
„životopisy“ uvedené u každého z nich
zase trochu rozšířily naše znalosti o této
krásné čoudící a syčící části naší
strojařské historie. Určitě vám ale víc
napoví fotky.

9

Z muzea jsme se přemístili do
restaurace do Krušovic, kde jsme měli na
odpoledne objednanou exkurzi v pivovaru.
Měli jsme dost času, protože před námi
tam byla jiná exkurze, a to majitelů
„brouků“ a vozidel jim příbuzných a
podobných. Ta se dokonce trochu
protáhla, a tak jsme museli ještě před
vlastní exkurzí v pivovaru čekat. Také náš
průvodce se nějak zasekl, asi jsme už byli
několikátá exkurze a jeho samotného, i
přes letité zkušenosti, ty ochutnávky nějak
zmohli. Čekali jsme tak dlouho, že to
někteří nevydrželi, polehávali po trávníku a
dokonce i ve zcela čerstvých psích
exkrementech, ale já bych se rozhodně

tímto nechtěl nikomu vysmívat. To čekání
bylo opravdu dlouhé. Nevím, já jako
škodovák a tedy pracovník koncernu VW,
bych asi neměl kritizovat majitele
veteránských „volksvágenů“, ale než se
„vyprdelili“, to byla hrozná doba .

Pak už jsme vyslechli zajímavou
přednášku o historii pivovaru i o tom, jak
jsou dnes součástí koncernu Heineken
(např. stejně jako Starobrno, Březňák
apod.) a jak se před několika lety přestavěl

celý provoz na zcela novou technologii,
vybavení varen je pouze z nerezu, ale to
všechno také lépe vidíte na fotkách.

Nakonec byla ochutnávka, ale té
jsme si jako řidiči moc neužili, i když úplně
malinko a trošičku jsme taky ochutnali
....ale hlavně nealko. Také jsme si
vyslechli zajímavé historky, třeba i o tom,

že tam na ochutnávku přijel pár mladých
motorkářů až z Moskvy a po ochutnávce
řidič naložil spolujezdkyni, přivázal si ji
k sobě a zase odjeli zpátky ....do Moskvy.
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Pak už jsme se přemístili do
posledního místa naší plánované bohaté
vyjížďky a tou byla návštěva Muzea
sportovních vozů v Lánech. Jsme sice
skútristi
nebo
motorkáři,
ale
to

neznamená, že bychom si nemohli
prohlédnout pár zajímavých autíček. A
vůbec, v muzeu byly i motorky, dokonce
docela
zajímavý
prototyp
jawičky
třipadinky, který stál hned u vchodu.

Pravdou ale zůstává, že aut tam
bylo víc a byla asi i zajímavější. Je to sice
muzeum sportovních vozů, které taky
převládají, ale najdete tam i některé
nesportovní zajímavé kousky. Jak asi
někteří z vás vědí, mám takovou trochu

slabost pro světýlka, budíky, houkačky a
další drobnosti, které výrazně vylepší,
zrychlí a z atraktivní jakékoliv silniční
vozidlo. Proto jsem pro vás připravil i pár
fotografií světýlek namontovaných na
různých soutěžních vozech.

Pak už následovala cesta domů,
večeře, večerní posezení, zhodnocení
všeho, co jsme viděli, nějaké to posilnění a
zahřátí, protože večer už zase začalo být
od řeky chladno. A ráno odjezd, zase se
zastávkou a kávou u Libora. Čili
jednoznačně zase perfektní sraz, a když

pomineme takové drobnosti jako mlhu,
problémy s dobíjením Honzovy „bílé Jawy
dvěstěpadesát“ (přesně té, o které zpívá
Věra Špinarová) nebo již uvedený
odpočinek
jednoho
kolegy
v psích
exkrementech, tak jednoznačně hodnotím
pěti hvězdičkami.

11
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Ještě
jen
jedno
malinké
zastaveníčko u jedné zajímavé akce, která
se koná už mnoho let v Krásné Lípě tj.
rodišti našich nejdelších a asi i
nejkurióznějších motocyklů Čechií, čili
Boehmerlandů. Byl jsem tam pozván

jedním
z pravidelných
zahraničních
účastníků, abych se přijel podívat na
krásné stroje. Tak jsme si udělali malý
rodinný výlet, abychom si ty naše
motocyklové jezevčíky prohlédli zblízka.

Přemýšlel jsem, jestli má tato
značka nějaký vztah k našim skútrům,
abych ospravedlnil existenci tohoto článku

v Čezetářském občasníku, a když už to
takhle píšu, tak je vám určité jasné, že
jsem něco objevil.
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Albin Liebisch, hlavní konstruktér
motocyklů a majitel firmy, byl samozřejmě
původem Němec, a přestože byl vždy
loajální k české republice, vlna odsunu
Němců ho smetla a on skončil
v západoněmeckém městě Passau, kde
se v 50. letech pokusil obnovit výrobu
motocyklů pod značkou Boehmerland.

Vzhledem k tehdejší módě se jednalo o
jakési skútry, které byly také zřejmě
nejdelší mezi konkurenty a byly vybavené
motory
Zuendapp
nebo
Sachs.
Nepřekročily však etapu prototypů a
skončily v propadlišti motocyklových a
skútrových dějin.

Takže se podívejte aspoň na pár
obrázků z této akce. Setkání jsem opět pro

svoji pouze dopolední
„hvězdičkově“ nehodnotil.

účast

nijak

Plán akcí ČSSČ 2011
Plán akcí ČSSČ pro rok 2011 je
zatím jenom v oblasti hrubých plánů a
neostrých
obrysů,
protože
termíny
jednotlivých burz i ostatních akcí nejsou
ještě známé. Co by asi mělo být definitivní
je termín mezinárodního skútrsrazu, který
bude v příštím roce poprvé na Slovensku.
Pokud si řeknete, že jsem neměl ani takto
nehotový plán zveřejňovat, je to jen proto,
abych trochu rozhýbal zlenivělé mozky
některých skútristů a donutil je přemýšlet,
kdy bychom měli udělat naše skútrsrazy a
kam se jet podívat.
Jedním z návrhů byl sraz na
Lipně a tady by měl být styčným

důstojníkem Ivo, na definitivní podobu
podzimního srazu je zřejmě ještě čas.
Také bude třeba zjistit, zda bude zájem o
3. ročník návštěvy motocyklového muzea
na Křivoklátu. Já za sebe říkám ano,
protože
vzhledem
k mým
letošním
zdravotním problémům to bude pro mě
teprve 2. ročník 
Proto budu moc rád, když mi na
níže uvedenou mailovou adresu popř. na
všechny ostatní adresy nebo telefonní
čísla zašlete nebo zavoláte svoje názory a
připomínky, abych mohl už v zimním čísle
tento
plán
akcí
prohlásit
za
„směroplatný“,..... jak praví klasik.
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české sekce

Skútrklubu
datum
5.2.
5.3.
12.3.
19. nebo. 26.3
26.3.
16.4.
30.4.
7.5.
14.5.
20.-22.5.
4.6.
17. - 19.6.
9.7.
15.-17.7.
22.-24.7.
30.7.
5.-7.8.
6.8.
20.8.
26.-28.8.
3.9.
10.9.
9.-11.9.
24.9.
1.10.
8.10.
5.11.
12.12.
19.12.

název akce

místo konání

Zlonín
Chotusice
Nupaky
Návštěva muzea motocyklů
Křivoklát
Burza ND
Hobšovice
Burza ND
Kladno
Veteránská jízda
Chomutov
Jarní vyjížďka
Český ráj
Burza ND
Nupaky
Skútr a motosraz
Lipno ???
Burza ND
Chotusice
Skútrsraz "Púšť pri Prievidzi"
Burza ND
Nupaky
6. sraz PAvů
Lhotka u Mělníka
6. sraz VSJ
Starý Týn
Burza ND
Chotusice
Skútr a motosraz
Lhenice
Burza ND
Kladno
Melechovský okruh
Ledeč nad Sázavou
XVII. Sajdkársraz
Burza ND
Chotusice
Burza ND
Nupaky
Skútr a motosraz
Burza ND
Hobšovice
Burza ND
Kladno
Burza ND
Nupaky
Burza ND
Chotusice
Burza ND
Nupaky
Burza ND
Chotusice
Burza ND
Burza ND
Burza ND

ZÁVĚR
Končí již 33. číslo vašeho
oblíbeného Občasníku. Doufejme, že krize
odejde tak, jak přišla a naše redakce bude
zase schopna pracovat na 100 %. Vaše
připomínky, názory a podněty mi pište do
redakce,
nejlépe
na
adresu
marcel@skútrklub.cz.

Přeji
všem
krásné
prožití
vánočních svátků a šťastný a veselý vstup
do nového roku. Zároveň apeluji na
opatrnost a obezřetnost při zimních
sportech, protože při jízdě na motocyklu
nebo skútru sádra překáží, táhne na jednu
stranu a ve svém důsledku způsobuje
nesouměrné sjíždění pneumatik.
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