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ÚÚÚVVVOOODDD  

Skútristi a ostatní, 
všimli jste si, jak to dělám 

fikaně??? S termínem předání Občasníku 
„do tisku“ mám neustále problémy, jako 
třeba teď. Číslo, ve kterém jsou pf-ky 
k novému roku přichází do tisku v březnu. 
Ano, je to „občasník“. Takže, termíny stále 
oddaluju, až se dostanu do termínu 
následujícího, udělám dvojčíslo a zase už 
jsem v časovém náskoku. Tak takhle se to 
dělá. Tentokrát to nebude dvojčíslo, ale 
mám zase výmluvy. 

Minulý občasník byl z kapacitních 
důvodů redakce na stránkách skútrklubu 
jen ve formě wordových stránek. 
Nezaznamenal jsem žádné připomínky 
vás čtenářů, a tak v případě, že tato forma 
Občasníku bude dostačující, bych byl rád, 
kdybychom mohli zůstat jen u ní. Je 
vhodná pro tisk a myslím, že v dnešní 
době kvalitních a většinou dost velkých 
monitorů není problém s jejím čtením. 
Pokud budou připomínky, víte, kam psát. 

A nyní ta moje omluva. Nechal 
jsem se přemluvit, abych se po napsání 
knihy o skútrech pustil ještě do dalšího 
psaní. No a protože jsem se přes Čezety a 
Druzety dostal až k sajdkárům jako 
takovým tzn. velorexy, dněpry .... a do té 
knihy jsem se pustil. Na konci února jsem 
měl termín na odvzdání, a tak čas na 
Občasník nadešel až teď, i když mě ještě 
čeká několik kol oprav a úprav, a pak 
několik návštěv grafického studia, 
abychom doladili celkovou grafickou 

úpravu. První návrh titulní stránky knihy se 
už objevil v katalogu nakladatelství Grada, 
a tak snad neudělám žádné „fó pa“, když 
ho zveřejním i tady. Ještě může dojít 
k nějakým drobným úpravám, ale myslím, 
že to už nic zásadního nebude. 

Nevím, jak moc jste i vy fandové 
sajdkárů, ale mohu vám slíbit, že se určitě 
dočtete o českých firmách, o kterých jste 
ještě nikdy neslyšeli. Samozřejmě, že si 
tím dělám tzv. skrytou reklamu, ale hlavně 
jsem rád, že už to hlavní mám snad za 
sebou a mohu už zase dělat něco jiného 
než sedět u počítače nebo objíždět 
vetránisty, motoristické publicisty a muzea. 

A co vás čeká v tomto čísle? No 
přece pf-ky k novému roku 2011, pár 
informací o činnosti výboru ČSSČ a hlavně 
plán akcí ČSSČ pro tento rok, kde se 
určitě dozvíte zajímavé věci, co pro letošní 
rok chystáme. 

  

PPPFFF   222000111111   

Babička říkávala: „Přišel 
s křížkem po funusu“ Právě tak si teď 
připadám, kyž v březnu dávám na tyto 
stránky pf-ky k novému roku. Jenomže 
uznejte, času málo, materiálů málo, ale 

hlavně ... nebylo by asi správné kazit 
tradici . Ovšem Novému roku 
předcházejí Vánoce, a tak si jen toto 
období připomeneme originálním 
odventním věncem a betlémem. 

   

   

   



 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 4 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 5 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 6 

   

AAAKKKCCCEEE   ČČČSSSSSSČČČ   222000111000///111111   

 

Vzhledem k tomu, že je motocyklově-okurková 
sezóna, tak nečekejte žádné moc velké motorkářské 
výlety. V převážné většině se jednalo o „komorní“ akce, 
kde hlavní úlohu sehrálo dobré jídlo a pití, jako vedlejší 
produkt (pro zpestření večera) byly diskuse o skútrech a 
motorkách. 

  

SSSccchhhůůůzzzeee   uuu   MMMiiiccchhhaaalllaaa   vvv   gggaaarrrááážžžiii      444...111222...222000111000   

 
  

V prosinci se pravidelně konají 
v Praze závěrečné roční členské schůze 
ČSSČ, jak jste v Občasníku pravidelně 

informováni. Vždy bilancujeme uplynulou 
sezónu, diskutujeme o závažných 
skútristických technických problémech, 
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popř. předběžně plánujeme akce pro 
následující rok se zohledněním zkušeností 
a poznatků z uplynulé sezóny. Vloni však 
nově proběhla i výborová schůze ČSSČ, 
kde byla členská schůze připravována. 

Z členské schůze bohužel žádné 
fotky nemám, ale výborová schůze se 

vydařila, jak sami vidíte. Všechno jsme 
řádně prodiskutovali, členskou schůzi 
zodpovědně připravili, jen jsme nestihli 
všechno sníst a vypít, bylo to nad naše 
síly. 

Příště budeme muset schůzi 
naplánovat o nějakou hodinku delší. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

BBBuuurrrzzzaaa   vvv   CCChhhoootttuuusssiiicccíííccchhh   111888...111222...222000111000   

 
   
  

Prosincová burza v Chotusicích je 
každoročně pro nás ta poslední před 
koncem roku, a tak ten, kdo se chystá na 
nějakou tu renovaci přes zimu, ten má 
poslední šanci ještě něco nakoupit. Další 
burza je pak až první sobotu v únoru ve 
Zloníně. Jenomže jak jsem vám psal, tak 
tyto „zimní“ akce jsou spíš o jídle, a proto 
nás vždycky zajímá, jestli je na burze 
stánek s klobásami velikosti XXL, nápoje 
pak konzumujeme podle toho, kdo je a 
kdo není zrovna řidič. Ale věřte, že při těch 

zimních burzách je většinou výhodou 
řidičem nebýt a pro lepší výběr 
veteránského šrotu si zbystřit zrak 
několika decánky svařeného vína. 

Když už jsme byli s Michalem 
hodně znaveni chozením mezi stánky a 
konzumací  klobás, zašli jsme k našemu 
kamarádovi Poldovi na jeho stánek plný 
naleštěného hliníku, abychom si trochu 
odpočinuli, popovídali a také zkontrolovali, 
jestli to všechno pořádně naleštil . 

 
Samozřejmě jsme ale také pečlivě 

pozorovali, jestli se na burze nenachází nějaký 
skútr Čezeta. A našli jsme...... přestavěný na 
sněžný skútr. 

Nevěříte? Otočte list !!! 
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A všimněte si toho špičkového 
zimního řešení. Výfuk je veden 
podsedadlovou schránkou, takže je to 
vlastně vyhřívání sedačky. Toto může 
použít i ten, kdo na Čezetě jezdí v zimním 

období. Na schůzi Skútrklubu v Brně jsem 
zaslechl něco o Štěpánských jízdách na 
skútrech, tak myslím, že o zájemnce této 
úpravy nebude nouze. 

   

.........   aaa   „„„UUU   HHHyyymmmrrrůůů“““      111666...111...222000111111   

 

To takhle byla jednou kamarádům 
dlouhá chvíle a napadlo je, že by se mohli 
přijet podívat do Mladé Boleslavi, jesti 
něco dělám, jestli mám v garáži nějké 
rozebrané motorky a taky zkontrolovat, jak 
fungují v Boleslavi restaurační zařízení. 
Na mě vyšla ta příjemná povinnost nějaké 
vhodné restaurační zařízení najít, a tak 
jsem zvolil restauraci „U Hymrů“, kde mají 
ve zvláštní nabídce 300g steak 
z krkovičky, který, jak jsem předpokládal, 
by mohl skútristům a motorkářům plně 

vyhovovat. Nemýlil jsem se, a tak 
objednávka byla jednoznačná,  5x steak 
s hranolkama !!!  

Doufám, že jsem všechny tři 
návštěvníky jak prohlídkou garáže, tak 
pohostinností Ml. Boleslavi uspokojil a až 
zase budou mít dlouhou chvíli, že opět 
přijedou. Tentokrát bohužel nepřijeli 
v plném počtu, jak původně plánovali, ale 
je to na rozhodnutí každého soudruha, 
že???

 

   

   

   

   

   

Jak jste si určitě všimli, tak tyto 
akce jsem tentokrát nehodnotil 
hvězdičkami, protože se jednalo o malé 
akce, a hvězdičky si nechám až na jaro a 
léto, až se opravdu (doufám) budu něco 
dít a bude co hodnotit. Také počítám 
s větší účastí skútristů. 

 

Teď v zimních měsíchích jsme 
ještě navštívili dvě burzy, a to ve Zloníně a 
v Chotusicích. Zlonín jsem musel, bohužel, 
vynechat z kriminalistických důvodů, 
V Chotusicích jsme s Liborem, Poldou a 
Ottou nejvíce ocenili výbornou grilovanou 
čabajku s hořčicí a měkkým chlebíčkem.  
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ZZZAAAJJJÍÍÍMMMAAAVVVOOOSSSTTTIII   

 

Tady bychom asi měli začít taky u 
skútrů, a pak teprve přejít podle možností 
rozsahu tohoto periodika k nějakým dalším 
vozidlům. A když skútry v zimním období, 
tak se nám jednoznačně nabízí téma 
„ronovace“. Kamarádi připravují na jaro 
nové stroje. Jedna z brusu nová 501-ka už 
najíždí první zkušební kilometry, jiné stroje 
jsou ještě v rozpracovanosti.  

Takže jim aspoň trošičku 
nahlédneme pod pokličku. Přece jenom 
ale ty fotoaparáty, počítače, tiskárny atd. 
trochu zkreslují barvy, tak vám radši 

napíšu, o jaké barvy se přesně jedná. 
Čezeta s Druzetou bude fialovo – modrá a 
ten sólo skútr se vrací do dvých původních 
barev, tak jak byl před mnoha lety koupen 
svým prvním a dosud jediným majitelem.  

Hnědo–růžový s bledě modrými 
doplňky !!!  

Tuto kombinaci nehledejte ve 
známe kize Skútr Čezeta z vydavatelství 
Grada, ani v žádných jiných podkladech. 
Je to strašné, ale berte to jako fakt, taková 
byla doba  .... a nedej Bože, snad i 
móda. 

 
Opusťme otázku designu a 

podívejme se na tu stránku finanční, která 
v případě renovací veteránů není zdaleka 
zanedbatelná. Nejhůř jsou na tom ti, co nic 
neumí, jako třeba já, a tak si většinu věcí 
musí nechat udělat u odborníků.  

Měl jsem doma karter na ČZ 250, 
nebyl už zrovna v dobré kondici, ale 
zželelo se mi ho a rozhodl jsem se mu 
znovu vdechnout život. Bylo však potřeba 
udělat několik zásahů i v oblasti úpravy 
vlastního kerteru, který byl na pravé straně 
pod víkem zapalování dost poškozen 
(vylomená příčka a vylomený závit), a tak 
jsem ho musel nechat odborně vyvařit 
hliníkem. Svářeč byl ale opravdu 
řemeslník, a tak mi iniciativně dovařil i 

ulomené žebro válce, které jsem původně 
oželil s tím, že na motor nebude ve skútru 
vidět. Abych nezapomněl, všechno 
samozřejmě dofrézoval do tvarů, který 
vidíte na fotkách.  První tři obrázky tedy 
ukazují, o jaké opravy šlo (navařené 
součásti jsou orámovány červeně). 
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Jak sami vidíte, oprava byla 
celkem náročná a rozsáhlá, a tak jsem byl 
velmi rád, že se povedla, a cena 60 Kč za 
každou opravenou část t.j. 200,- Kč i s 

„dýškem“ mi přišla docela dobrá a 
seriózní. Proto zcela bezelstně jsem 
neváhal opět těchto služeb využít, když se 
zjistilo, že i druhý karter má vylomený závit 
a já to předtím přehlédl. 

Jenomže se stalo to, co se stát 
nemělo. Svážeč odjel za prací a můj 
nálitek dovářel úplně jiný svářeč. Ten 
ovšem už návarek po sobě nezafrézoval a 
odvedl jen svářečskou práci. Když se 
podíváte na další obrázek, asi sami 
uvidíte, jak nepatrný rozsah původní 
opravy tvořila tato oprava druhá. A teď 
určitě a oprávněně čekáte njaké 
vyvrcholení toho příběhu o karteru. Není to 

ale pohádka, takže nemusí mít šťastný 
konec. Ten návarek mě stál 500,- Kč. A 

jaké z toho plyne poučení? Když si něco 
necháváte dělat, zeptejte se radši nejřív 
na cenu, ať potom nejste nepříjemně 
překvapeni jako já. 

 
 
 
Určitě jste si na úvodní stránce 

tohoto čísla všimli té hezké štíhlé slečny 
na fialovém skútru a ptali jste se sami 
sebe, kde že asi se taková „kost“ na 
fialovém skútru vzala. A vězte, že 
v loňském roce se skútr Čezeta stal téměř 
hitem v oblasti reklam a my jsme se mohli 
v každodenním životě setkat nejenom se 

skútrem fialovým, ale také se skútrem 
žlutým. Jak už je teď naprosto jasné, o 
jaké reklamy jde, tak fialový skútr vás 
doveze do prodejny se zlevněnými 
obkladačkami RAKO, zatímco při jízdě na 
žlutém skútru budete zaručeně popíjet jen 
zdravý český a hlavně nealkoholický nápoj 
Kofolu. 
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Kdbych tyto jednotlivé zajímavosti 
uváděl nějakým nadpisem, tak tady by 
určitě byl nadpis: „Není rikša jako 
rikša!!!“ Čezeta rikša je určitě už v dnešní 

době u nás docela raritní vozidlo, ne každý 
ji zná a už vůbec ne každý si ji pamatuje 
v běžném provozu. Tady vidím snad 
jedinou výhodu stáří, že pokud přijde řeč 
na tato vozidla z 50. a 60. let minulého 
století, tak jejich obrázky nemusím hledat 
někde v encyklopedii nebo veteránském 
časopisu, ale protě si jen vzpomenu na 
mládí. Tato výhoda však trvá jen chvíli, a 
to do doby, než skleróza toto vzpomínání 
zase zničí, bohužel už navždy.  

Když už jsem se tak hezky 
rozpovídal o těch výhodách stáří, musím 
sebekriticky přiznat, že někteří jsou 
dokonce ještě starší než já, ale zrovna 
když jsem narazil na téma rikša, tak snad 
ještě jednu vzpomínku z mého mládí 
vydržíte.  

Představte si 60.léta, malé 
severočeské městečko, které mělo asi 
2500 obyvatel, ale plynofikaci. Otec měl 
v lékárně plynová litinová kamna, která 
samozřejmě brala kyslík z místnosti, uvnitř 
hořel naprosto otevřený dlouhý hořák 
velikým modrým plamenem, kamna 
hučela, byla krásně ropálená a krásně 

neekonomická, plynoměr připomínal svými 
otáčkami větrák v nedaleké restauraci „U 
medvěda“.  

No a o všechna ta krásná plynová 
zařízení se staral plynař, pan Verner, který 
se s vým služebním vozidlem objížděl celé 
město, opravoval, seřizoval a také zaváděl 
nové přípojky. A co to bylo za vozidlo? 
Jawa 250 pérák – rikša. Na korbě měl 

naloženého „pionýra“ (pro ty mladší, to byl 
stojan se svěrákem, na kterém se řezaly 
ručné závity na trubky), fitinky a nářadí, 
vedle rikši byly držáky, ve ketrých vozil 
čtyřmetrové trubky. No prostě idylka. 

Možná že z dnešního pohledu je 
na tom nejzajímavější to, že když pracoval 
někde v baráku, rikša vždycky stála venku, 
na korbě všechno naložené, 
nezabezpečené a nic se neztratilo. 
Dneska by byly fitinky během půl hodiny 
v sběrných surovinách, bezdomovci na 
náměstí by už prolévali hrdlo 
krabicákem,......... následně by se ztratila 
celá rikša. 

Ovšem rikša, kterou tady vidíte na 
fotkách je z trochu „jiného těsta“. Jak je ale 
vidět, tak kutilové meze neznají, a tak 
nemusí při motosrazech spát na mezi, ale 
v pohodlí své obytné rikši. 
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Já si myslím, že když jsem se 
dostal k těm obytným motorkám popř. 
rikšám, tak bychom mohli u této zajímavé 
kategorie ještě chvilku zůstat. Myslím, že 
spojení motocykl – volnost – cestování – 
kempování, to jsou myslím všechno slova, 
která k sobě docela dobře pasují. Jsme 

ale spíš zvyklí na takovou trochu tu 
drsnější turistiku se stanem, spacákem a 
karimatkou, i když přece jen zase většinou 
se motocyklová turistika odehrává na 
motocyklech trochu větších než na 
Pionýru, jak vidíte na následujících 
obrázkách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ale co když chcete být motorkář a 
už prostě nevíte co s penězi? To by ten 
Pionýr musel být pozlacený a stejně by 
vás pro cestování neuspokojil. Přece jen ty 
cestovní průměry ani komfort ubytování 
nebudou na takové úrovni, jakou budete 

za svoje peníze požadovat. Tak si prostě 
koupíte pořádnou tříkolovou motorku 
s obytným přívěsem. Myslím, že nemůže 
být velký problém se tímto komfortem 
nechat zlákat. 
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Určitě uznáte, že do podobné 
soupravy se můžete zamilovat. A teď si 
představte, že kromě lásky k této motorce 
si pořídíte i lásku ne tříkolovou, ale 
dvounohou a dokonce se rozhodnete 
vstoupit do stavu manželského.  

A teď je tady dilema. Víte, že vás 
čeká jeden z nejvýznamějších dnů ve 
vašem životě a máte se rozhodnout mezi 
dvěmi láskami. Samozřejmě, že pro den 

svatební vyhrává ta dvounohá, ale  ..... 
můžete to klidně spojit a svoji dvounohou 
lásku odvézt v maximálně luxusní 
dvoukolové limuzíně tažené zase krásným 
tříkolovým motocyklem. A poud vám to ta 
vaše vyvolená dovolí, můžete si třeba i 
ještě na chvilku sednout za řídítka, i když 
další řízení vašich osudů už máte po 
svatbě spočítané. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je třeba si ale přiznat, že nejen 

z radostných okamžiků se život skládá. 
Přijdou i chvíle smutnější až ty 
nejsmutnější, ale vy ani v těchto chvílích 

se nemusíte se svými láskami rozloučit. Ta 
dvounohá vás vzhledem k průměrné délce 
života zřejmě přežije a ta tříkolová vás 
doveze i na vaší poslední cestě. 
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Do této chvíle jsme se zabývali 

samými seriózními motocykly, a tak určitě 
neuškodí podívat se ještě na několik 
raritek z čeledi tříkolky a rikši.   

Teď už to bude bez komentáře, 
protože o nich nic nevím, ale myslete si 
třeba, že jsem to nechtěl protahovat 
nějaký povídáním. 
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Vraťme se ale do jedné stopy. 
Čtete Čezetářský občasník a ten by měl 
být přednostně věnován historickým 
skútrům. Jenomţe snaha konstruktérů o 
zlepšení ochrany posádky popř. o zlepšení 
aerodynamiky se projevovala také u 
motocyklů. Kapotované motocykly byly 
populární. Jen si vzpomeňme na našeho 
policejního „nanuka“ nebo kejvačky 
vybavené revmaplechy a plexištítem. 

Ale teď se podíváme trochu do 
vzdálenější země i vzdálenější historie. 

V USA byla na počátku minulého století 
silná motocyklová trojka. Harley-Davidson, 
Indian a cicagský Henderson, který jako 
první tuto trojku nedobrovolně v době 
hospodářské krize opustil, a to v roce 
1931.  Tento nádherný motocyklový 
skvost, který má dřevěnou karosérii, 
postavil O. Ray Courtney v roce 1936 na 
podvozku čtyřválcovém modelu z roku 
1930 a nazval ho Streamliner.  

Myslím, ţe slov bylo dost, více 
napoví fotografie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapotované motocykly se časem 

přetransforovaly aţ do absolutně 
zakrytých motocyklů tzv. dálníků.  Dálník 
vymyslel náš konstruktér pan Anderle, ale 
o hodně let později se jeho domovem stalo 
Švýcaksko. Před nedávnem se objevily 
informace o super rychlém dálníku, který 
se jmenuje Acabion GTBO. Je vybaven 
přeplňovaným motorem o objemu 1,3 litru 

doplněným o výkonný elektromotor. Díky 
lehounké karbonové karoserii a dokonalé 
aerodynamice má stroj váţící 236 
kilogramů maximální rychlost 550 km/h. 
Rychlosti 300 mil v hodině (482 km/h) 
dosáhne za půl minuty. Rekordní je rovněţ 
dojezd, který činí aţ 1600 kilometrů, ale 
také cena šplhající k 50-ti milionům korun. 
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Kdyţ uţ jsem se v těch zajímavostech 
dostal od přetíţeného Pionýra aţ k takto 
superrychlému dálníku, tak mi to nedá, 
abych se ještě nezmínil o jednom 
zajímavém vozidle. Na světě není moc 
firem, které vyrábějí automobily i 
motocykly, napadá mě BMW, Honda, 
Suzuki a třeba ještě nějaká další firma. Ale 
ţe motocykl připravila i firma Ferrari, to 
bude třeba pro některé z vás překvapující 
informace.  

Samozřejmě, vzhledem ke kategorii vozů 
se vzpínajícímse koníkem ve znaku 
nemůţete čekat nějaký moped nebo 
městský skútřík. Rychlý sportovní 
motocykl s kusem automobilového motoru 
je určitě konstrukce pro Ferrari  
přijatelnější. Sice se skútry to nemá nic 
společného (kromě docela slušného a 
slušivého zakapotování), ale je to určitě 
motocykl natolik zajímavý,ţe se na něj rádi 
podíváte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kdyţ motocykl Ferrari je hodně 

pěkný a zajímavý, umím si přestavit, ţe asi 
moc z vás si ho nekoupí, a tak nabízím 
lacinější moţnosti, jak si pořídit motocykl. 
Nebude třeba zase tak úplně 
provozuschopný, ale můţete ho mít třeba 
na pracovním stole. Ten první je vyroben 

ze součastek hodinek, ten druhý ze 
součaástek počítače. 
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No vidíte a já jsem v těch 
zajímavostech úplně zapomněl na to, ţe 
my jako ČSSČ jsme vlastně dceřinou 
společností našeho drahého Skútrklubu 
Čezeta, a tak bych  také té naší „matce“ 
měl věnovat trochu pozornosti. Kdyţ jsem 
připravoval podklady pro tento článek a 
speciálně pro tento odstavec bytostně se 
dotýkající skútrklubu a tím i města Brna, 
jako bašty velké části jeho členské 
základny,  vzpoměl jsem si na název 
jednoho význmného literárního díla, a to: 
„Lesk a bída kurtizán“. 

Podívejme se na jednu loňskou 
výstavu automobilů na brněnské výstviště, 
kde na stánku firmy Kaipan byly takto 
krásné a spoře oděnné hostesky (vy, co 
čtete Občasník pravidelně, si jistě 
vzpomenete, ţe jsem uţ jednou na 
podobné téma psal a byl jsem jedním 
brněnským patriotem za to plísněn, proto 
jsem uţ podobné fotky tehdy musel 
zveřejnit, abych ukázal vztah Brňanů 
k nahotě na oficiální úrovni; ale na druhou 
stranu, .... děvčata jsu to hezká, není proč 
se nepodívat ). 

 
To byla ta sránka toho lesku. A 

teď jistě čekáte tu bídu, tady je. Moţná, ţe 
pánové Marx a Engels, kdyby četli můj 
článek, byli by potěšeni, jak krásně a 

názorně ukazuji to pozlátko i odvrácenou 
tvář kapitalismu . 

 Článek z denního tisku !!! 

 

Pět zotročených postižených muselo v Brně žebrat pro své pány 

foto: Novinky.cz  

Otřesný případ týrání a zotročování řeší v 

těchto dnech brněnští kriminalisté. Z vcelku 

běžného ohlášení na krádež důchodu se totiž 

vyklubal komplikovaný případ, na jehož 

konci jsou dva obvinění a hrozící mnohaleté 

tresty.  

Muž a žena z Brna po pět let zotročovali 

pětici mentálně postižených lidí, kteří museli 

odevzdávat tyranům své invalidní důchody, 

pracovat pro ně či žebrat, dvě ženy byly 

dokonce přinuceny ke sňatku. 
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AAAKKKCCCEEE   ČČČSSSSSSČČČ   222000111111  

 Skútrklubu 
datum název akce místo  konání

5.2. Burza ND Zlonín

5.3. Burza ND Chotusice

12.3. Burza ND Nupaky

26.3. Návštěva muzea motocyklů Křivoklát

26.3. Burza ND Hobšovice

2.4. Burza ND Nupaky

23.4. Burza ND Kladno

23.4. Veteránská jízda Chomutov

7.5. Jarní vyjíţďka
Český ráj, Les království,

muzeum Loukov u Semil 

14.5. Burza ND Nupaky

27.-29.5. Skútr a motosraz Lipno 

4.6. Burza ND Chotusice

11.6. Burza ND Nupaky

17. - 19.6. 

9.7. Burza ND Nupaky

15.-17.7. 6. sraz PAvů Lhotka u Mělníka

22.-24.7. 6. sraz VSJ Starý Týn

30.7. Burza ND Chotusice

4.-7.8. Čezetou kolem Čech  
(dálková jízda)

ubytování čt a so někde na severu 

(Nový Bor ?), v pátek ve Lhenicích 

společně  s účastníky srazu

5.-7.8. Skútr a motosraz Lhenice

6.8. Burza ND Kladno

13.8. Burza ND Nupaky

20.8. Melechovský okruh Ledeč nad Sázavou

26.-28.8. XVII. Sajdkársraz Karlovice (Jeseníky)

3.9. Burza ND Chotusice

10.9. Burza ND Nupaky

9.-10.9. 7. sraz moto čs. výroby Huntířov u Ţel. Brodu

9.-11.9. Skútr a motosraz ???

24.9. Burza ND Hobšovice

1.10. Burza ND Kladno

8.10. Burza ND Nupaky

5.11. Burza ND Chotusice

19.11. Burza ND Nupaky

3.12. Burza ND Nupaky

17.12. Burza ND Chotusice

Některé termíny jsou jen odhadnuté podle loňského roku !!!

        české sekce

Skútrsraz "Púšť pri Prievidzi"
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Přehled akcí České sekce 
skútrklubu Čezeta pro rok 2011 je tak 
z 90% platný, některé akce nejsou ještě 
uvedeny na netu (např. burzy Hobšovice), 
ale termíny jsou většinou ustálené, a tak 
jsem je odhadl podle loňského roku. 
Pokud bude mít někdo dotazy 
k jednotlivým akcím, obracejte se přímo na 
mě, a to na adresu marcel@skutrklub.cz. 

K většině akcí existují odkazy na internetu 
nebo mailové adresy organizátorů. 

Myslím ale, ţe tady naše 
komunikace funguje docela spolehlivě, 
takţe by problém neměl nastat, a vţdycky 
se nám podařilo naše společné cesty 
dobře koordinovat. V sobotu 26.3. se 
uskuteční jiţ 3. návštěva muzea motocyklů 
pana Antoniho v Křivoklátu, kde je 
přislíbena celkem velká účast (cca 20 lidí), 
a tak, doufám, budeme mít dost příleţitostí 
ještě některé otázky letošního plánu akcí 
řádně prodiskutovat. 

 

ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR   

 

A máme tady závěr (to jsem si 
oddychl), nějak po tom psaní knihy a 
Občasníku jsem mediálně vyčerpán, na 
jednom prstu, kterým ťukám do klávesnice 
mám uţ mozol, a tak si aspoň na chvilinku 
od psaní odpočinu a budu relaxovat 
v garáţi, kde na mě čeká po stránce 
údrţby několik neukojených motocyklů. 

Asi se sluší, abych vám zase 
popřál do letošní motorkářské sezóny 
mnoho šťastných kilomterů.... samozřejmě 
oběma koly dole na zemi a plexištítem 
nahoře.  

Určitě ještě také na závěr 
neuškodí upozornění, ţe platí nové 
předpisy o lékárničkách a také povinnost 
s sebou vozit reflexní vestu a kartu první 
pomoci. Lékárničky je klasická ministerská 
buzerace, která jenom tahá z lidí peníze a 
nahrává neskutečné zisky několika 
firmám, ta reflexní vesta určitě své 
opodstatnění má a peníze do ní vloţené 
vám myslím mohou být i z hlediska 
zdravotního daleko lépe investované neţ 
právě do té lékárničky. Nové lékárničky 

jsou podle vyhlášky č. 216/2010. Pokud 
ovšem máte motolékárničku podle starších 
vyhlášek č. 341/2002 popř. 283/2009, je 
kompletní a není prošlá její záruční doba, 
můţete ji pouţívat aţ do 30.9.2011, tzn. 
prakticky celou motorkářskou sezónu a 
uštříte si při nákupu nové lékárničky 1 rok 
její záruky (zdroj: Supermoto 2/2011 str. 60). 
Faktem ovšem zůstává, ţe naše Policie 
bude určitě všechno pod heslem 
„Pomáhat a chránit“ řádně kontrolovat, a 
pokud nebudete mít správnou lékárničku, 
budete řádně pokutováni (čímţ policie 
opravdu pomáhá – ministru financí ), i 
kdyţ máte fóbii na krev a lékárničku vůbec 
neumíte pouţít. Někteří motoristé svůj 
vztah k Policii i otevřeně ventilují nápisy na 
svých vozidlech (viz foto). 

Aby ale nekončil tento Občasník 
pesimisticky, na úplný závěr vám přeji 
krásné, veselé a slunečné Velikonoce a 
přikládám jedno krásné (i kdyţ uţ loňské) 
velikonoční přání od kolegy skútristy 
Poldy, jehoţ rukopis určitě i z přáníčka 
poznáte podle vyleštěného hliníku. 

 


