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Skútristi a ostatní postižení dvěma koly za sebou
(popř. i jedním kolem navíc, vedle sebe nebo za sebou),
je konec jara, než toto čísla
projde redakční radou, korekcemi a
tiskárnou, bude už léto, a tak máme za
sebou i první akce, které jsme si
naplánovali pro letošní rok. Skoro pokaždé
se vymlouvám na to, že jsme z redakce
nestihli číslo včas distribuovat, a tak mě
napadlo jedno řešení. Mnoho let beru dva
motoristické časopisy - měsíčníky, jeden
automobilový,
druhý
motocyklový.
Většinou mi přicházely tak nějak přibližně
ve stejnou dobu, ten motocyklový o trochu
dříve, ale vždy se stejným číslem. Před
několika měsíci byl v tom motocyklovém
časopisu obsáhlý úvod, kde nový
šefredaktor
upozorňuje
na
změnu
číslování, protože jejich časopis vycházel
se stejným číslem později, než časopisy
konkurenční a v jiných časopisech byly
informace o novinkách dřív, a tak jedno
číslo zdvojili a tím získali náskok na
konkurenci, takže mi teď v červnu přišel
automobilový
měsíčník
6/2011
a
motocyklový 7/2011 ve stejný den. No
není to úžasné ???
Já vím, že Čezetářský občasník
má na mediálním trhu monopol, že ho
nemohu
porovnávat
se
žádným
konkurenčním „plátkem“, ale nápad to je
dobrý. Kdybych tomuto číslu dal název

„léto 2011“ a v létě bychom vydali „podzim
2011“, tak nemusím nic vysvětlovat.
Jenomže my v naší redakci tací nejsme,
my vás – naše věrné čtenáře informujeme vždy pravdivě a nestranně,
takže určitě pochopíte, že pokud hlavní
letošní akce – mezinárodní skútrsraz –
skončí dva dny před koncem a jara a vy
určitě nechcete na reportáž čekat dalšího
čtvrt roku, pochopíte drobné zdržení .
Myslím,
že
začneme
těmi
hlavními akcemi, a pak se ještě trošičku
vrátíme k těm druhosledovým akcím, které
třeba nejsou přímo „skútristické“ ani
nejsou v našem ročním plánu akcí, ale
přesto mohou být zajímavé a mohou mít
k našemu
skútristicko-veteránskému
snažení a pachtění se nějaký vztah.
Ještě snad jedna redakční
poznámka. Vzhledem k tomu, že jsme
nezaznamenali žádné negativní názory
váš čtenářů na to, že nadále bude
občasník prezentován jen v tiskové formě
ve formátu .pdf, byla tato změna
definitivně odsouhlasena redakční radou.
Jako malou kompenzaci jsme se
v návaznosti na tuto změnu rozhodli
vylepšit stávající tiskovou formu o možnost
použití popisků k jednotlivým obrázkům
tam, kde to bude vhodné.
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Křivoklát 26.3.2011 ((*****))

**

Již třetí ročník této akce,
která tedy už třetím rokem
za sebou zahajuje novou
sezónu, se opět setkal
s velkým
ohlasem
a
úspěchem, což lze dokumentovat počtem
účastníků, který (nevím jestli je rok od roku
vyšší), ale stále se daří získávat pro tuto
akci další účastníky, jak sami vidíte na
přiložené fotografii. Ono to všechno má
nějaký logický základ. Přes zimu se moc
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nevidíme nebo jen tak individuálně
navštěvujeme, pak se možná sejdeme na
nějaké té zimní burze ve Zloníně nebo
v Chotusicích, něco třeba slíbíme jeden
druhému, a tak při tomto setkání na
Křivoklátu je stále o čem mluvit. Zdeněk
dokonce letos přijel na sútru, aby dokázal,
že se jedná o vozidlo vhodné pro celoroční
provoz, Ivo zase naopak přivezl tzv.
„orgánovici“, která je mezi skútristy již
dostatečně známá a tu jsme považovali,

myslím, celkem jednotně, za podstatně
lepší nápad, než přijet na skútru, i když na

té fotce je lépe vidět skútr než vnitřně
vyhřátá naše těla po požití orgánovice.

Samotný průběh akce měl již
tradiční podobu, nejdřív detailní a
důkladná prohlídka muzea s tradičním
překvapením
majitele
muzea
pana

Antoniho. Po loňském Laurinu a Klementu
to byl letos „kaktus“ v nádherném
původním stavu, ale fotky vám asi napoví
víc, než můj popis.
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Všudypřítomní špioni, těm se nevyhnete.............

to přivítání nového člena České sekce
skútrklubu Čezeta. Možná, že o tom ještě
nevěděl, ale jakmile jednou v rodinném
albu objeví tyto fotografie, jak jsme ho
všichni vítali a jak jeho otec nestíhal
dolévat prcánečky, tak určitě pochopí, kde
je jeho místo . Škoda, že většina z nás,
pokud se toho dožijeme, už budeme
jenom v pojízdném křesle a se sluchátky
na uších čekat, jestli nám o tom někdo
povypráví .

Pak už následoval odjezd do
hotelu, protože někteří kolegové už začali
pociťovat hlad (zřejmě duševní potrava
v podobě
prohlídky
krásných
motoristických skvostů nebyla pro ně dost
kalorická a výživná ), tak jsme vyslyšeli
jejich prosby a přemístili se. Pohoštění a
ubytování bylo zase velice dobré a
příjemné, takže se nám v restauraci dobře
sedělo až do pozdních nočních hodin.
V rámci tohoto posezení nás
čekalo ještě jedno příjemné překvapení, a
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...........a konečně oslavenec a pyšný otec (ten vlevo, který nalévá, ten vpravo je už děda )

Neděle už byla zase rozlučková,
po snídani a řádném zaplacení jsme si
ještě stihli přeházet z auta do auta to, co
kdo komu přivezl (aby si to zase nevezl
domů) a rozjeli jsme se do všech stran
(myslím tím samozřejmě světových). Jak
říkají politici: „Nechtěl bych předjímat. ale

……..“, takže ani já nechci předjímat, ale
myslím si, že jsme v Motocyklovém muzeu
Pod Křivoklátem nebyli naposled.
Hodnocení? Řekli jsme si, že pět
hvězdiček je maximum, tak bohužel, víc
dát nemohu.
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Chomutov 23.4.2011 ((*****))

**

plechovými

Tak
už
se
opravdu
dostávám
k akcím,
ve
kterých se jsme účastníky
společně
se
svými
miláčky. Veteránská jízda

v Chomutově byla letos tak trochu
výjimečná hned z několika důvodů, ale
myslím, že postupně se všemi probereme
a prokoušeme.

Libor otevřel úložný prostor svého nákladního skútr tzv. rikši – pro odborníky Čezeta model
505 - a začal postupně vyndávat dlouho očekávané čezetářské kufry od čalouníka.

Kufříky jsme pěkně narovnali do tepla na gauč, aby byly ušetřeny útrapám veteránské jízdy,
a rovnou jsme vyzkoušeli jejich praktičnost a možnosti úložného prostoru.
Tak předně, termín byl o týden
dřív, protože navazuje na termín oslav
vzniku města. To by asi ani tak moc
nevadilo, kromě toho, že oslavy již nebyly
na náměstí, ale v nějakém přilehlém
parku, kde nebyl k dostání ani pořádná
klobása, ani žádný kus uzené nebo
grilované flákoty. A uznejte, že kvůli
ohřátým libereckým párkům není třeba
jezdit do Chomutova. A ani popelnice
místo stolků nejsou zrovna nejvhodnějším
pohostinským zařízením, ale vešli jsme se
kolem nich. Byly ještě prázdné, takže jsme
se nemuseli se žádnými bezdomovci

přestrkovat, ale kultura stolování byla pryč,
jak vidíte z obrázku. Ale, vážení, tohle je
poslední
moje
kritika
na
adresu
Chomutova a to ještě nepadá na hlavu
pořadatele
veteránské
jízdy
VCC
Chomutov.
Naše letošní účast byla trochu
slabší. Ať už byly důvody jednotlivých
soudruhů k neúčasti jakékoliv, faktem
zůstává, že po ranní kávičce a buchtě u
nás na chalupě vyjela opět kolona
motocyklů vedená Liborovou rikšou
směrem na Chomutov.
Cestou byla
drobné problémy se zapalováním jednoho
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tak odmítněte ) jsme se s celou
početnou kolonou přemístili do středu
města, kde byla opět tradiční prohlídka pro
zvídavé diváky.

stroje, ale nakonec jsme všichni dosáhli
kýženého cíle (Golfového klubu na
Kamencovém jezeře) včas. Po zápisu,
pozdravení se s přáteli a nezbytné další
kávičce (je tam totiž pro startující zdarma,

Po dojezdu do Chomutova jsme zaparkovali naše stroje, šli se zapsat k pořadatelům,
nafasovali mapku i „obkladačku“, vypili nabízenou kávičku a vše řádně prodiskutovali.

Pak jsme se spíš než seřadidili tak zhoufovali a připravili na společný odjezd do centra
města. Tam byla tradiční přehlídka vozidel s doprovodným komentářem Milana Říhy.

Opustili jsme to lidské hemžení za účelem pohoštění, které jsme očekávali stejné jako
jindy. Spletli jsme se. Liberecké párky a popelnice místo stolku bylo letos maximum .
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Jak už jsem předeslal, trochu nás
zklamalo pohoštění. Jednak tím, že jsme
šli zbytečně na náměstí, pak samozřejmě
náhradními stoly na popelnicích a nakonec
i tím, že jsme si nemohli dát tradiční
zákusek v cukrárně, protože bychom už
nestihli start. Ti, kteří nás jenom
doprovázeli a nejeli s námi soutěž, se
rozloučili a zmizeli a my vytrvalí a
zodpovědní jsme hájili barvy našeho klubu
tzn. ČSSČ ……….. a dlužno podotknout,
že letos velice úspěšně. Po několika

letech, kdy stupně vítězů v naší kategorii
okupovali motorkáři z Německa, jsme se
rozhodli k frontálnímu útoku a obsadili 1.
(Libor), 3. (Štěpánka) a 4. (já) místo.
Dostal se mezi nás na 2. místo jeden
sajdkárista
s jawičkou,
ale
je
to
Chomutovák, nikdo neví, jak to bylo, třeba
se zalekli, že by vítězství našeho klubu
bylo příliš přesvědčivé, a proto tam
pořadatelé mezi nás vmáčkli jednoho
svého rodáka. Bohužel, důkazy pro to
nemáme .

Zatímco my jsme prohlíželi auto i motoveterány, Libor potajmu odnesl dveře svojí rikši do
úschovny, aby měl svůj stroj lehčí. To se pak při „závodech“ ukázalo jako rozhodující.

Pak už se soutěžilo, jezdilo, hádalo,
vymýšlelo, třeba i trošičku opisovalo
(když bylo od koho), na náměstích,
v malých vesničkách nebo třeba někde u
silnice mezi poli. Ale ta skvrna pod mojí
Čezetou, ta opravdu není ode mě, to
bych si asi vypustil celou nádrž.
Jenomže znáte Libora ....málem na
mě zavolal Stranu zelených i s Kateřinou
„Biomasou“.
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Ještě je snad třeba připomenout,
že oproti předcházejícím ročníků, se u
žádné z kontrol, kde se plnily různé
soutěžní úkoly, netvořila fronta, a tak
průběh soutěže měl opravdu spád a byli
jsme zpátky v cíli i poměrně brzy. O to víc
nás (mile) překvapily naše výsledky. Cesta
domů pak probíhala v klidu, opět Liborovi

v rikše a mně v Čezetě (s Druzetou)
tradičně došel benzin, tradičně jsme
přepínali na rezervu a tradičně u toho
foukali do nádrže, aby nám zase benzin
dotekl do karburátoru. Ovšem všechno
jsme dělali rádi, protože jsme si jednak
odváželi dobré výsledky a poháry a jednak
náš den tím ještě nekončil.

Vyhodnocování výsledků bylo tentokrát velice příjemné. V naší kategorii motocyklů dobyl
Libor 1. místo, dcera 3. místo a já bramborovou medaili – 4. místo, ....ale jen o chloupek.

S těmi oceněnými vitězi bylo těžké pořízení. Libora jsme museli s rikšou a pohárem fotit ve
všech možných pozicích, dcera si aspoň fotila zátiší „Motorka s helmou a pohárem“.
Oslava
byla
v čezeťáckém
„rodinném“ kruhu a jak vidíte z obrázků,
nechyběl ani slavnostní dort. K tomu je
ještě třeba přidat ty dva poháry, které k té
oslavě přišly jako bonus, a tak myslím, že
jsme se oslav zhostili důstojně, že jsme se
nijak moc nešetřili a že nás za tuto pietní
vzpomínku ocenili i v motocyklovém nebi,
kam naši italští „přátelé z Cagivy“ značku
ČZ před 15-ti lety poslali.

........protože za pár dní. 1.5.2011
uplynulo právě 55 let od prvního
představení skútru Čezeta v prvomájovém
průvodu ve Strakonicích, museli jsme
tento významný mezník v životě našich
skútrů řádně oslavit. Vy, dlouholetí čtenáři
si
určitě
vzpomenete
na
článek
v Občasníku, jak jsme slavili 50 výročí
…… a už je to zase 5 let, uteklo to jako
voda.
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Nejdřív se slavilo venku na terase, po setmění jsme se přemístili přece jen do teplejšího a
příjemnějšího prostředí do kuchyně. Jak vidíte, poháry nesměly chybět, ale původně byla
oslava plánována k 55. výročí prvního představení Čezety. My v ČSSČ na historické
mezníky našeho oblíbeného skútru nezapomínáme, a tak i dort byl samozřejmostí..
to slabší pohoštění v rámci oslav výročí
založení města třeba zase chomutovští do
příště zlepší.

A celkové hodnocení akce.
Samozřejmě
zase
pět
hvězdiček.
Organizace soutěže klapala na jedničku a

Jarní vyjížďka 14.5.2011 ((*****))

**

A jsme u další tradiční
akce, kterou jsme si
vymysleli
v rámci
akcí
ČSSČ a která získává stále

větší oblibu. Je to taková první jarní
společná
akce,
kterou
zahajujeme
motorkářskou a skútristickou sezónu.

Odjezd byl naplánován od nás na osmou, takže někteří z domovů vyjížděli už po šesté.
Nepohrdli opět horkou kávou a kusem bábovky a už jsme se zase chystali na cestu.
Letos jsme si jako cíl vytýčili
starodávnou přehradu Les království u
Dvora Králové s tím, že podle počasí a
času ještě navštívíme veteránské muzeum
pana Bujárka v Loukově u Semil. Všechno
jsme stihli s naprostým přehledem, ale
začněme pěkně od začátku.
Vzhledem k tomu, že jsme měli
naplánovanou opravdu dost náročnou a

dlouhou trasu, byl odjezd z Ml. Boleslavi
už v 8:00 hod., takže vzdálenější účastníci
si museli opravdu trochu přivstat. Nebylo
proto žádné překvapení, že nepohrdli
nabízenou horkou kávou, tradiční buchtou
a možností si trochu odpočinout a rozehřát
zkřehlé údy. Odjezd byl proto trochu
opožděn oproti časovému harmonogramu,
ale s tím se počítalo. Libor přijel na zbrusu
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nově zrenovované Čezetě 501 v té
nejstarší
podobě,
tzn.
s rybinami,
hodinami, bez nosiče a ostatními drobnými
odchylkami, o kterých se můžete dočíst
nejlépe v knize Skútr Čezeta vydané
nakladatelstvím Grada (podle mých
informací je kniha téměř rozebrána, ale
když se budete hodně snažit, možná se

vám ještě podaří nějaký výtisk sehnat ).
Jednobarevné provedení ve světle modré
barvě skútru sluší. Myslím, že Libor
nelituje toho, že do této barvy šel, i když
jsme ho trošku přesvědčovali, protože jeho
původní úmysl byl trochu barevně odlišný
a určitě by skútr nevypadal tak pěkně.

Když jsme se zastavili na benzince, to už byli s námi i Pražáci, kteří (kromě Honzy) přijeli
do Sobotky autem. Další zastávka bylo už parkoviště u přehrady.
na ty vojáky, připravil jsem si tak tzv. oslí
můstek k jedné velice vtipné poznámce.
Za kolonou vojenských vozidel dříve
jezdívala tzv. „padka“ (PAD-1 ….Pojízdná
automobilová dílna typu 1, umístěná na
podvozku Praga V3S pozn. red.), no a za
námi jezdí Petr a Karel, umístění na
podvozku Ural .

Když jsme už odjížděli, zrovna
ještě přijel Zdeněk i se spolujezdcem,
takže se jen otočil a pokračoval s námi (jak
říkají vojáci) tzv. z chodu. Cestou jsme
ještě přibrali dva uralisty Petra a Karla,
kteří jsou už skoro nedílnou součástí
našich skútristických kolon a pokračovali
směrem na východ. Když už jsem narazil

Přehrada Les království je opravdu krásná a pokaždé, když tam přijedu, tak si ty starodávné
stavby rád prohlédnu. Osobně mám technické historické památky o mnoho radši než
prohlídku nějakých zámků nebo hradů, které jsou všechny stejné, tzv. na jedno „brdo“.
A tak ještě přidám dvě pěkné fotky na další stranu.
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Za chvíli jsme však měli
neplánovanou přestávku. Zdeněk přepnul
na rezervu, motor si nacucnul nějaké letité
svinstvo (kdesi od Kladna) z nádrže a my
jsme museli počkat, než to Zdeněk trochu
profoukne a zase rozchodí a rozběhá.
Část kolony už odjela do Sobotky, kde na
nás čekali „Pražáci“, kteří přivezli své

stroje na maxivozíku, Jirka Nahodil se
svojí početnou rodinou na 3 skútrech a
Mojmír se svým čtyřdobým speciálem.
Když
jsme
byli
konečně
všichni
pohromadě, vyjeli jsme k benzince u
Jičína, aby ti, co byli na suchu, doplnili do
nádrží potřebnou energii, a pak už nic
nebránilo naší cestě na přehradu.

Tam na nás čekal poslední
účastník výpravy - Polda s „kalifem“, který
měl za úkol vybrat v této oblasti vhodné
restaurační zařízení. Musím říct, že to tam
má dobře zmáknuté, a tak nás přesvědčil,
že jediné vhodné místo na oběd je
motorest jeho dcery. Podlehli jsme, ale
nelitovali. Všichni u našeho stolu jsme si
dali jednotné menu – fazole – a moc jsme

si pochutnali. Někteří pak dokonce tvrdili,
že jim tento oběd vydatně „pomáhal“ při
vyjíždění táhlých stoupání………..……….
luštěniny nezklamou . Zdeněk měl další
poruchu……píchlé kolo, dokonce dvakrát
(i náhradní duši), a tak odborníci usoudili,
že je to z boku od poškozené ocelové
výztuže a že pomůže výměna celého kola.
Polda kolo zapůjčil a jeli jsme dál.

Tady jsem musel ukázat obě fotky dokumentující semknutost (6 lidí u jednoho
čtyřmístného stolu), jednotu (všichni stejné jídlo) a skromnost (jen fazole) členů ČSSČ.
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zaujal úplně nejvíc. Je to tak krásná
strojařská práce, že se na jeho hejblátka a
odkryté ventily vydržíte koukat strašně
dlouho. Co dneska vidíte pod kapotou
auta za milion??? Plastový kryt …. a ten
zvuk je taky neporovnatelný .

V muzeu pana Bujárka jsme byli
vřele přivítáni a mohli jsme parkovat hned
před
vchodem
mimo
vyznačené
parkoviště. Vždyť většina z našich strojů
by se do muzea hodila. Před muzeem stál
blafající stabilák a věřte nevěřte, ten snad

Dalším velice obdivovaným venkovním
exponátem je kostra malé jednomístné
ponorky, která vždy vyvolá spoustu
„odborných“ diskusí (nahoře).
(což je pořádný kopec), a tak jsme se jen
ohlíželi, jestli ještě jedem všichni, jestli
nějaký stroj ty kopce nevzdal. Ale nevzdal
. Po příjezdu do Turnova nás opustil Petr
s Uralem a my jsme se po dotankování
rozhodli pro trasu přes Český ráj, abychom
zavzpomínali
na
loňský
skútrsraz.
V Kněžmostě nás opustil další uralista
Karel a Vašek na Roadsteru a ten
poslední zbytek účastníků vyjel zpátky do
Ml. Boleslavi, kde jsme při pozdně
odpolední kávičce a buchtě zhodnotili
průběh celé akce, někteří ještě dobili
mobily, navigace a pod. a s blížícím se
večerem vyrazili dále na západ do svých
domovů.

Prohlídkou
muzea
skončila
oficiální část naší akce. Od muzea vyrazili
Pražáci do Sobotky, aby se zase
navagónovali a odjeli do matičky Prahy,
Polda odjel taky domů, že má ještě
odpoledne naplánovanou další vyjížďku, a
my ostatní jsme jeli podle Liborovy
navigace nejkratší cestou domů. Ta vedla
přes Semily, ale pak někudy přes Kozákov
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Já jsem najel přes 200 km, Libor
to měl určitě tak kolem 350 km, a tak určitě
svého nového skútříka dobře zajel. A
celkové hodnocení? Myslím, že zcela bez

uzardění na plný počet 5-ti hvězdiček.
Podobná akce si určitě říká o opakování,
když ne dřív, tak zase za rok.

Lipno 27.-29.5.2011 ((*****))

**

Tak tenhle nápad se zrodil
v hlavě našeho kamaráda
Iva, který to chtěl mít z
domova blízko. Dlužno
však podotknout, že my
ostatní jsme hromadně souhlasili a ke
srazu na Lipně (podle Honzy akce v rámci
srazů Zruč II) jsme se dobrovolně přihlásili.
Ivo vše vyjednal a zajistil, takže jediné, co
již předem tuto akci trochu degradovalo,

byla poměrně nízká účast. Kamarád
Michal po svém jarním úrazu nohy nějak
na motorkaření zanevřel, a tak šel raději
chytat ryby (i když vám bude určitě tvrdit,
že hlavním důvodem byla oslava
padesátin ), Polda slavil taky někde něčí
nějaké kulatiny, a tak účast deseti
motocyklů byla asi maximum toho, co jsme
mohli očekávat.

Po dojezdu jsme rychle zaparkovali,
promočené části oděvů vystavili
intenzivnímu sušení u etavíry a co
nejrychleji se odebrali do přilehlé
restaurace, kde bylo jednak sucho,
přiměřeně teplo a hlavně tam na nás
čekal opravdu dobrý ovárek s možností
přidání, a tak jsme si udělali pro
následnou konzumaci různých, i
výjimečně alkoholických nápojů, dobrý
základ.

14

potemněla, a tak jsme si vzpomněli na
loňskou cestu do Lhenic a radši na sebe
oblékli všechno gumové, co jsme v
motorkách a skútrech našli. Udělali jsme
dobře, protože za chvíli jsme už projížděli
deštěm. Do kempu jsme však dorazili
celkem v pohodě a relativně v dobré
náladě, protože tak, jak si zvykáme na
deštivé výlety, tak vylepšujeme naši
výstroj.

V pátek jsme pod vedením Libora
od něj vyjížděli po jedné hodině, ale 200kilometrová trasa na skútrech, s uralisty v
zádech a v pátečním provozu, to samo o
sobě neskýtá předpoklad vysokých
cestovních průměrů. Takže příjezd k
večeru, a tak trochu rovnou na večeři, se
nechal očekávat. Cesta probíhala celkem
bez komplikací. V Milíně při tankování
jsme si všimli, že obloha nějak zlověstně

Letos se nám nějak zalíbilo na přehradách. První zastávka naší vyjížďky tak byla na hrázi
Lipenské přehrady, ale jak vidíte, počasí nám nebylo příliš nakloněno, o slunečném dnu se
rozhodně nedalo mluvit. Libor se dokonce zahříval regulováním dopravy.
V kempu už na nás čekal Ivo a
Michal (samozřejmě v restauraci) a Honza
s Jirkou, louňáci, kteří se trochu sušili na
chatě. Byly tam k dispozici etaviry, což
bylo velice příjemné. Uvítání se neobešlo
bez
drobného
zahřátí
v
podobě
konzumace zřejmě alkoholických nápojů,
neboť nás opravdu vnitřně zahřály. Po
ubytování se, převlečení a zakrytí
zmoklých strojů proti dešti  jsme vyrazili
do restaurace, abychom jednak podpořili

kolektivního ducha motorkářského srazu a
v neposlední řadě taky zhodnotili, jakou
večeři nám Ivo objednal. K večeři byl
ovárek - přiznám se bez mučení, přišel mi
moc k chuti a myslím, že jsem nebyl sám.
Poseděli jsme, probrali opět mnoho
důležitých otázek a kolem půlnoci odešli
spát s přáním, aby se to počasí trochu
umoudřilo. Na sobotu bylo hlášeno pěkné
počasí, ale stav počasí v noci tomu příliš
nenasvědčoval.

Rychlá prohlídka kostela Sv. Tomáše, který po revoluci „vstal z mrtvých“ stejně jako nově
zrenovaovaná Lesovna Sv. Tomáše, ve které je pěkná stylová restaurace.
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Bohužel, ani ráno nebylo lepší.
Snídaně sice byla dobrá, ale tím ty ranní
příjemnosti končily. Někteří kolegové
vlastnící mobily chytřejší než automatická
pračka se začali předhánět v tom, kdo
najde lepší obrázek mraku nad Lipnem.
Telefonickými dotazy domů jsme zjistili, že
opravdu jediným místem v celé naší
krásné zemi, kde prší, je Lipno. Tak jsme
zase řešili zásadní životní otázku, zda-li
vyjet v dešti nebo prosedět celý den v
restauraci.
Zase
zvítězily
hlasy
doporučující jízdu. Co se dalo dělat. Znovu

obléct do gumy a vyjet do té deštivé
sibérie. Myslíte, že je normální, jet na
skútru skoro 300 km (většinou v dešti),
abych mohl druhý den na vyjížďce jezdit v
dešti dalších 100 km a v neděli se vracel
domů zase 300 km s výhledem, že může
zase pršet . Už v téhle partě jezdíme na
srazy hezkých pár roků, ale připadá mi to,
jak všichni stejně stárneme, že všichni víc
a víc blbneme místo toho, abychom
dostávali rozum. Ale věřte, že je to moc
pěkné blbnutí, a kdo to nezažil, tak to asi
nepochopí.

V Rakousku jsme projížděli skutečně dost hustým deštěm a ještě k tomu nás potkaly i
nějaké ty drobnější závady. Ivo trochu laboroval se svíčkami u jawičky a můj skútřík
nechtěl do kopečka táhnout. Zjistil jsem, že mám prasklý řemen, odpočinek mu sice
pomohl, ale definitivní odstranění závady bylo až po domácím vyčištění karburátoru.

Po návratu do Čech jsme dojeli zpátky k Lipnu a těšili se na přívoz, jak budou naše stroje
cestovat po vodě. Ale pohled přes vodu nebyl příliš veselý, oba „náladové“ snímky bych
nazval „Jaro na Lipně“ 
Zajeli jsme se nejprve podívat na
přehradní hráz, a pak už jsme zase jezdili
kolem Lipna někudy a někam, pak do
docela táhlého a dlouhého kopce, kde
jsme se podívali na nově zrenovovaný
kostel a kousek dál navštívili stylovou
restauraci, kde jsme si dali oběd a taky se

trochu usušili. Pak jsme se vydali do
zahraničí tzn. do Rakouska, abychom si
trochu natrénovali zahraniční cesty před
skútrsrazem na Slovensku. V Rakousku
nám počasí přálo ještě méně než u nás a
projížděli jsme tam opravdu silným
slejvákem. K tomu mě ještě trochu pozlobil
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skútr. Praskl řemen u ventilátoru a skútřík
se v kopcích trochu přehříval, přestože
počasí bylo dost chladné. S kopce už mu
to šlo líp, a tak jsme bez problémů dojeli
až k přívozu a nechali si naše dvou- až

tříkolové stroje převézt přes Lipno. Pak už
jsme si to namířili zpátky do kempu,
protože "všeho moc škodí". Večer už byl
zase tradiční, v restauraci. Poseděli jsme ,
popili a podiskutovali.

Nalodění i samotná plavba probíhaly bez komplikací. Jen převozníci byli asi trochu
překvapeni skladbou našich vozidel. Jízdné nebo spíše plavné nám ale neodpustili.
Na dalších snímcích je vylodění – opět bezproblémové, Čezeta zvládne i plavbu !!!

A nedělí ráno? Krásně, slunce,
modrá obloha, k snídali dobré párečky a
ještě lepší rybí pomazánka. A teď si
představte, že ještě někdo řekne, že se
nejede rovnou domů, že se pojedeme
podívat do rodiště našich skútříků Čezeta.

No odmítněte . Takže jsme vyjeli do
Českých Budějovic. Liborovi došel benzin
tak šikovně, že setrvačností dojel přesně k
výdejnímu stojanu na benzin, pak už jsme
jeli bez problémů. Podívali se na bývalý
závod ČZ, později Jikov a nyní domov
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nějakých neznámých firem, udělali si pár
foteček, rozloučili se s naším průvodcem

Ivem a otočili řídítka směrem na sever.

Skútry Čezeta ve svém rodišti zhruba po 50-ti letech. Výrobní závod v Českých
Budějovicích byl po obou stranách silnice, později to byl závod Jikov a teď? Něco 

Cestou z Budějovic se ozvala pod Liborovým skútrem zlověstná rána, ale ani delším
zkoumáním závadu neobjevil. Pak jsme už zase polykali kilometry směrem k severu.

Oběd v jednom motorestu znamenal i setkání se dvěma Jirky. Jeden, který se od nás
původně oddělil, a druhý, který se s GS-em vracel z jiného srazu. Pak jsme se ještě cestou
domů zastavili na odpočinek. A všimněte si, žádné louže, jen stíny od pálícího slunce.
Typický obraz našich několika posledních srazů. Pátek, sobota - déšť, neděle - slunečno.
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Snad jsem ještě měl dodat, že
oba louňáci s námi do Budějovic nejeli,
vydali se na sever rovnou, protože
spěchali. My jsme pokračovali v cestě k
domovu a kdesi za Pískem jsme se
zastavili na oběd. Najednou nás však
odbočovalo nějak víc. Dohonil nás Jirka s
jawičkou, aby nám řekl, že Honzovi kdesi
u Vodňan vydechl jeho vytuněný skútřík
Adamoto naposled a zavolal si pro odtah,
a druhý Jirka na BMW-géesu, který byl na
nějakém jiném srazu a tentokrát naší
skútristickou společností pohrdnul (na
vyjížďce na Les království ale byl).
Potom už nás čekala cesta domů
s obvyklou přestávkou u Liborů na kávu.

Postupně nás ubývalo a ubývalo, takže
jsem dojížděl domů sám a opravdu až v
neděli večer. Může se tedy bez uzardění
říct, že to byl opět celovíkendový sraz. A
víte, co je na tom .... a teď nevím, jestli
nejlepší nebo nejhorší??? Prý bychom si
měli příští rok to Lipno zopakovat, třeba už
prý bude lepší počasí :-).
A
hodnocení.
Za
počasí
hvězdičku strhávat nebudu, to bych si to
tam „nahoře“ mohl pěkně rozházet, a tak
při hodnocení jen těch světských požitků:
jídlo, pití, ubytování, vyjížďka, zábava
......zase nemám za co strhnout body.

Púšť při Prievidzi 17.-19.6.2011 ((*****))

**

Slovenská anabáze,
aneb jak jsme si mezinárodní sraz Skútrklubu užili my „Pražáci“
(Štěpánka Malypetrová ml.)

účastníci: Marcel Malypetr – Čezeta 502 (motor 250 ccm)
Štěpánka Malypetrová ml. – dvouválcová ČZ 250
Libor Volek – Čezeta typ 501 (nejstarší typ)
Karel Švorc – Ural („Ypan“)
Michal Roubal – Čezeta 502 (našlapaný motor 215 ccm + PAv)
Ivo Dusil – Čezeta typ 502 (PAv)
Michal Žížala – Čezeta typ 501 (PAv)
Štěp. Malypetrová st. – Škoda Superb (servisní vůz + vozík na tři motocykly)
Hned jak jsme se dozvěděli, že
sraz Skútrklubu se bude konat na
Slovensku, Karel Švorc navrhl mezipřistání
u kamaráda v Němčičkách ve vinném
sklípku. Prvotní scénář zněl, do Němčiček

dojedeme ve čtvrtek, tam se trošku
picneme a v pátek přejedeme kousek do
Prievidzi. Z kousku o původní délce asi 70
km se později vyklubalo asi 170 km, ale to
nevadí, stejně to nějak zvládneme.

Cestou jsme se postupně scházeli, z domova dvě motorky, v Kolíně jsme už byli čtyři, a tak
jsme také zajeli na oběd. Servisní vozidlo bylo s námi včetně řádného valníku.
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Nastal čtvrtek 16. června půl
deváté ráno a my vyrážíme do Kolína, kde
se máme v deset hodin potkat s Karlem a
Liborem na benzínce. Ještě než se mi
podařilo vyjet na cestu, vypadlo mi
z rukojeti lanko plynu, tak rychle rozborka
rychlopalu, zaháknout váleček, sborka a

nastartovat, dobře, nechat se roztlačit a
hurá směrem na Kolín. V Kolíně na nás
Karel s Liborem čekali s natankovanými
stroji a dokonce nás dojel náš servisní
vůz. Libor už má na navigaci nachystanou
„nejkratší cestu“, nasedáme a odrážíme
od
břehu
směr
Němčičky.

Po ubytování jsme se přemístili do vinného sklípku manželů Stávkových, kde jsme trochu
koštovali, a pak ještě chvíli poseděli nahoře, abychom se zase trochu ohřáli.

Ze sklípku jsme pro změnu přešli do jiného sklípku. Obložené mísy, škvarečky, jitrničky,
jelítka, tláča, vínečko .... a to všechno jsme chuťově podepřeli slivovičkou 
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Cesta v tomto malém počtu odsýpá
velice příjemně až na „Liholovy zkratky“
(sjedeme z hlavní, přejedeme tři stopky a
na hlavní se vrátíme; ale bylo to asi o dva
metry kratší), případně jeho otočky
v slepých úzkých uličkách (obzvláště
příjemné, řídíte-li abnormálně velké auto
s abnormálně
velkým
vozíkem).
Každopádně do Němčiček jsme dorazili
v pořádku a bez závady (dotahování
povoleného zrcátka se nepočítá, že tati?)

a jediným problémem bylo neskutečné
vedro. Po deseti minutách nás nachází i
Michal Roubal a jsme skoro kompletní. Po
ubytování a nutné sprše odcházíme do vsi
na ochutnávku vín. Ke konci ochutnávky
se nedaleko rozezní dva dvoutaktní
motory – Ivo s Michalem Žížalou nás
dohnali a o chvíli později už v plném stavu
přecházíme do sklípku „kamaráda Jéni“,
kde čeká občerstvení a dostatek vína na
celý večer.

Ono se to řekne: „Sklípek!!!“ Nejdřív je veselo, ale s přibývajícími hodinami a
zkonzumovaným množstvím vína začíná být situace vážnější, ani káva nepomáhá.
Po trošku těžším ránu a snídani
v bufetu na koupališti se vydáváme na
další cestu. S tímto dnem také začínají
peripetie. Liborovy trošku kuckal skútr,
Ivovi došel benzín – a hned několikrát,
také roztržení skupiny a čekání (půl čekalo
na kopci, půl pod kopcem). Znovu Ivo –
ulomená páčka přední brzdy, Libor si
cvičně (už asi po osmé vymění svíčku) a
seřídí odtrh. Opět ztráta části party (ti však

měli vlastní navigaci, tak byli ponecháni
svému osudu) a snad jako poslední
Liborův uklepaný spínač brzdového světla
a vyražená pojistka (než přišel na to, čím ji
vypálil, stihl zlikvidovat ještě jednu).
Nakonec se nám daří najít kemp a šťastně
zakotvíme, po necelé půl hodině dorazí i
zbytek a jsme opět kompletní, tentokráte
však už tam, kde jsme být chtěli.

Ráno po bohaté snídani se chystáme k odjezdu. Máme ještě trochu žízeň, ke strojům se
nám špatně ohýbá, ale přesto je trochu leštíme, abychom nedělali ostudu.
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Po problémech s navigací nakonec kemp všichni nalézáme. Dojíždím se zpožděním a
nalézám Libora v plné práci. Motor začal mít nepravidelný chod a zhoršovalo se to.
Večer pivko, gulášek, někteří opět
opravovali, případně dokupovali náhradní
díly a ti nejlepší náhradní díly dokoupili, a
pak je rovnou použili na „onemocnělé“

motocykly. Následovalo další pivko,
nějaká ta ostřejší ohnivá voda a mnozí se
také dozvěděli, že chtějí-li jet do hor musí
mít vlastní hrnček, jinak to prostě nejde.

Večer jsme si prohlédli nádherně zrenovovanou čízu 500 se sajdkárem, povečeřeli gulášek
a přemístili se do místní restaurace k posezení a další konzumaci zlatavého moku.

Ráno. Po snídani, která byla opět velice vydatná, se chystáme k odjezdu. Dokonce i pan
Čermák je již vzhůru a na parkovišti fotí a rozdává rady se svým osobitým humorem.
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historií a technikou skútrů od osoby
nejpovolanější – autora knihy o Čezetách,
několik rozhovorů pro místní televizi a
nakonec cesta do kempu. Večeře, pivko,
„orgánovice“ a pro změnu opravy skútrů.
Libor vylovil utopený plovák, dodal nový a
vše se zdálo připravené na cestu domů,
bohužel jen zdálo.

Sobotu lze charakterizovat jako
„klasickou srazovou sobotu“, neboť nás
čekala spanilá jízda Prievidzou, hromadná
fotka před hradem Bojnice, vyjížďka
krásnou přírodou přes kopečky a zatáčky
(i Karel to zvládnul) na oběd a zpátky na
Prievidzké náměstí, kde se konala výstava
a veřejný „proslov“, tedy krátký průlet

Odjíždíme na vyjížďku pod vedením a dozorem ostražitého příslušníka VB.
První zastávka je na parkovišti, kde se fotíme pod vzdáleným hradem Bojnice.

Zastavili jsme se v nějakém hostinci, dali si kofolu nebo nealko, zhodnotili dosavadní trasu
a pokračovali do Čičmanic s malovanými chalupami, což je národní kulturní památka.
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Pak jsme jeli na oběd, na parkovišti bylo přeskútrováno. Čekali jsme na jídlo trochu dost
dlouho, ale dočkali jsme se. Po obědě některé soudruhy zmohla únava, a tak relaxovali.

Cílem vyjížďky bylo náměstí v Prievidzi. Tři „nejdůležitější“ účastníci srazu promluvili
k zájemcům o skútry a nakonec ti dva ještě důležitější i do místní regionální televize .
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Nedělní ráno znamená balení,
pakování, pak se se všemi rozloučit a
odjezd domů. Libor opět na navigaci
nastavuje „nejkratší cestu“ a vyrážíme.
Zanedlouho se objevuje první problém,
Michal Žížala se trápí se svým skútrem,
který prostě nějak nechce jet, nakonec se
problém ukáže jako dotahující se spojka,
takže vyráží napřed, aby nás moc
nezdržoval a ačkoliv jsme ho jednou za
cestu dohonili, vlastně se od nás trvale
oddělil a vydal se vlastní cestou, bohužel
nedojel a skončil asi 150 kilometrů od
domova. My jsme si dali nechtěnou
přestávku kousek za hranicemi, kde Ivovi
vypověděl skútr nadobro, takže jsme
naložili na vozík a vydali se dál. Další

nechtěná přestávka je na Samotě
(hospoda, kde se čeká na jídlo nejméně
hodinu), marný pokus o opravení Ivova
skútru a pokračování v cestě. Opět jsme
se párkrát poztráceli, což vyvrcholilo, když
Karlovi praskly nervy a ujel nám. Další
závady už se nekonaly, pouze Libor s opět
prasklým plovákem měl poněkud větší
spotřebu benzínu a dovedl ovládání skútru
Čezeta k absolutní dokonalosti. Pravou
rukou ovládal plyn a levou rukou
benzinový kohout, aby průtok benzinu byl
optimální a na silnici ho nestihlo moc
vytéct. Nakonec, jak jsme se dozvěděli
později, že Libor dojel tak akorát
s nefunkčním dobíjením na parkovačky….
v jedenáct hodin v noci.

Cesta zpátky zpočátku ubíhala docela dobře, ale pak se začaly projevovat poruchy strojů.
Ivův skútr se nakonec ukázal jako na cestě neopravitelný a skončil na podvalníku.
Výsledky: Marcel Malypetr – oteklé ruce od rozklepaného skútru
Libor Volek – dva plováky plné benzínu, nefunkční dobíjení
Michal Roubal – bolavé koleno a pozadí, ztracený hlas
Štěpánka Malypetrová – namožené rameno
Michal Žížala – nepojízdný skútr (asi spojka)
Ivo Dusil – nepojízdný skútr (shořelá elektroinstalace a zapalování)
Karel Švorc – „popraskané nervy“, popraskané kolo
Takže závěrečné zhodnocení. Za čtyři dny najeto přes 1000 km, nikdo
nevyvázl úplně bez újmy, ale stálo to zato. Pánové, děkujeme za zajímavý sraz na
zajímavém místě, přes všechny nepříjemnosti s našimi stroji, jsme si sraz velice užili.
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bývají různé zajímavosti popř. doprovodné
akce a občas se tam našlo něco zajímavé
i pro motorkáře a veteránisty popř. i
motorkáře - veteránisty

Pod tímto trochu zvláštním
nápisem se skrývá několik těch tzv.
druhosledových akcí, které bychom vám
chtěli přiblížit. Již několik zde nacházíte
informace z Autosalónu v Lipsku, kde

Lipsko 2011
tunning, servisní technika a nějaké ty
drobnosti kolem. Lidí jako šafránu, smutná
nálada, mizerná atmosféra, zavřená
bistra....a ještě ke všemu pršelo.

Tak letos – jednoduše a
srozumitelně řečeno: „Bída
a utrpení“. Žádná výstava
aut,
jen
příslušenství,
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Pucheř 8.5.2011
Už jste někdy slyšeli o této
akci? Já ne, až letos.
Pozval mě tam Lojza, že je
to
taková
zajímavá
vesnická akce, kde se scházejí veteráni
(často s vojenským zaměřením – asi i

vzhledem k datu konání, tzn. výročního
dne osvobození od nacismu), je tam malá
burza, vyjížďka apod. Tak jsem oprášil po
zimě Dněpra, který dostal zbrusu novou
hardy-spojku a kardanku a vyrazil hned po
ránu
směrem
na
Kutnou
Horu.

Je zřídkakdy najdete mezi vetrány buldozer nebo bagr. Tady je jeden krásně zrenovovaný
předchůdce „bobka“ ze šedesátých let vyrobený v Německu. Má vzduchem chlazený
dvoudobý motor. Opravdu krásný kousek, renovace trvala dva roky.

Motocykl bez sajdkáru je prý nekompletní, ale s takovýmto vozíkem už je skoro
překompletní. Bohužel jsem nezjistil, co to je opravdu za vozík, jestli je to originál.
Asi 5 km před cílem jsem potkal kolonu
ruských vojenských vozidel, tak jsem
usoudil, že jsem asi správně. Jel jsem tedy
za nimi a vjel až do areálu. Za to, že jsem
svého Dněpra postavil na výstavu, tak
jsem od pořadatelů dostal poukázku na
jídlo a pití (guláš nebo klobása, pivo nebo
nealko) a mohl se věnovat místnímu dění.
Prohlédl jsem si vystavené veterány, asi
dvakrát prošel burzu (navzdor předpisům
EU a straně zelených jsem si koupil

krásné dvě 220voltové žárovky, jednu
1000 W, druhou 500 W a ještě pár dalších
drobností) a šel ochutnat klobásku a pivo.
Všechno to bylo dobré. Pak se začala
připravovat
vyjížďka
po
okolních
vesnicích, ale taky se zdálo, že se
připravuje příděl vody z hůry, takže jsem
vyjížďku vzdal a seč síly mého
ukrajinského
stroje
stačily,
ujížděl
k domovu …..stihnul jsem to před deštěm.
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Stabiláčky stále blafaly, jeden dokonce poháněl historickou mlátičku. Na ne úplně idilickém
jevišti koncertovala místní kapela se zpěvačkou se zajímavým hlasem..

A něco pro nás čezetáře. Náš dobře známý ventilátor přimontovaný na trochu jiném motoru
a přehlídka předválečných a poválečných černobílých strojů.

Mezi několika vystavenými padesátkami byl asi nejhezčí a nejvíc vytuněný tento „Pařez“.
Motor typu Jawa 20 s vějířovou hlavou a čopráckým filtrem vzduchu, laděný výfuk, ochranný
rám kolem motoru, tachometr, kola s velkými brzdovými bubny a chromovaná koncová
lampička. Jenom to zlaté linkování je katastrofální a kazí celkový dojem.
Myslím, že těch pár fotek vám
trochu přiblíží velice příjemnou atmosféru
v této malé vesničce.

Pokud mi to vyjde, pojedu za rok
znovu a klidně vezmu dalšího do party.
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Jinolice 7.5.2011
Vy, kteří jste se vloni
zúčastnili
Skútrsrazu
v Českém ráji, si možná
vzpomenete,
že
jsme
kousek od Jičína projížděli kolem
Jinolických rybníků. Tak právě tam,

v kempu se konal sraz ……a teď nevím
Trabantů a Wartburgů nebo vozidel
z bývalé NDR (Německá demokratická
republika), protože tam byly i Ify a
Multicary, ale každopádně to byl zřejmě
velice vydařený sraz.

Kdysi dávno pronikly na veřejnost nákresy skútru Čezeta s návrhem přívěsného vozíku
udělaného ze zadní části skútru. Kromě toho, že tato myšlenka ještě některé kolegy
neopustila, tak je vidět, že myšlenka není úplně nová a že výsledek může být velice hezký.

Wartburg s přívěsem, na přívěsu člun s motorem Wartburg. Přemýšlím, jak bychom se
mohli „opičit“ jako motorkáři a skútristi. Pan Antoni má v muzeu motorovou pilu s motorem
Stadion. Tu by asi Stadion na přívěsu uvezl………….
A já mám stabilák s motorem z Čezety 501, že bych ho vozil za skútrem ???????????

29

Vozidel tam bylo opravdu hodně a
to i velice podivných. Sice kolega uralista
Karel se k našim skútrům vyjadřuje v tom
smyslu, že „ten dvoudobý motorismus je
nezáviděníhodný“, tak v tomto případě
bych řekl, že v mnoha případech bylo na
tomto
dvoudobém
srazu
mnoho
zajímavého k vidění. A jestli já mám na
svém skútru drobný tunning v podobě

nějakých světýlek, lištiček a houkaček, tak
proti majitelům Trabantů jsem naprostý
břídil, ale to uvidíte lépe na fotografiích.
Škoda, že jsem nestihl nafotit jediného
motorkáře,
který
se
tam
ukázal
s patřičným veteránem – MZ 250 se
sajdkárem ve vojenském provedení. I tak
ale doufám, že jako skútristi oceníte
fantazii trabantistů a jim podobných.

Dva krásné staré Wartburgy řady 311/312, první v provedení limusina, druhý pak jako
sběratelsky cennější kombík, dokonce i s patřičně hrdým majitelem.

Na každé podobné akci hledám nějakou drobnost, která má vztah k našim skútrům
Čezeta. A zase jsem našel a samozřejmě vyfotil. Přátelé, tento „závodní Trabant“
s přítlačným křídlem na zadní kapotě má laděný výfuk – Čezeta 502 bez koncovky.

V
A !!!!!!
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ZV
VÝ
ÝZ

Na
srazu
v Prievidzi
jsme
malý přehled těchto akcí, ale nedostává se
obdivovali knihu o historii velorexáckých
mi informací z počátku historie klubu.
srazů a která byla určena jako dárek ke
Proto bych chtěl požádat o zaslání
kulatinám. Zjistili jsme, že i ty naše srazy
nějakých fotografií nebo informací o
se nám už tak trochu pletou, kdy který byl,
srazech v roce 1998 (???) a 1999
kde jsme spali, kam jsme jeli na vyjížďku.
(Brněnská přehrada, Po stopách Velké
Chtěl bych udělat do občasníku takový
ceny ČSR) na mail:
marcel@skutrklub.cz
Za zaslané podklady předem děkuji.
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české sekce

Skútrklubu
datum
5.2.
5.3.
12.3.
26.3.
26.-27.3.
2.4.
23.4.
23.4.
7.5.nebo 14.5.
14.5.
27.-29.5.
4.6.
11.6.
11.-12.6.
17.-19.6.
8.-10.7.
9.7.
29.-31.7.
29.-31.7.
30.7.
5.-7.8.
6.8.
13.8.
20.8.
26.-28.8.
3.9.
9.-10.9.
9.-11.9.
10.9.
24.9.
1.10.
8.10.
5.11.
19.11.
3.12.
17.12.

název akce
Burza
Burza
Burza
Burza

ND
ND
ND
ND

místo konání

Zlonín
Chotusice
Nupaky
Hobšovice
3. návštěva muzea motocyklů
Křivoklát
Burza ND
Nupaky
Burza ND
Velká Dobrá (Kladno)
17. Sraz historických vozidel
Chomutov
Český ráj, Les království,
2. Jarní vyjížďka
muzeum Loukov u Semil
Burza ND
Nupaky
Černá v Pošumaví,
17. Skútr a motosraz
Autokemp Na terasách
Burza ND
Chotusice
Burza ND
Nupaky
XII.sraz sidecar clubu
Nasavrky
Skútrsraz "Púšť pri Prievidzi"
7. sraz PAvů
Lhotka u Mělníka
Burza ND
Nupaky
Vespa sraz Praha
kemp Džbán, Praha 6
7. sraz VSJ
Starý Týn
Burza ND
Chotusice
18. Skútr a motosraz
Lhenice
Burza ND
Velká Dobrá (Kladno)
Burza ND
Nupaky
2. Melechovský okruh
Ledeč nad Sázavou
XVII. Sajdkársraz
Karlovice (Jeseníky)
Burza ND
Chotusice
7. sraz moto čs. výroby
Huntířov u Žel. Brodu
19. Skútr a motosraz
Zruč nad Sázavou
Burza ND
Nupaky
Burza ND
Hobšovice
Burza ND
Velká Dobrá (Kladno)
Burza ND
Nupaky
Burza ND
Chotusice
Burza ND
Nupaky
Burza ND
Nupaky
Burza ND
Chotusice
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Doufám, že také někdo z vás
zareaguje na moji výzvu a že od vás
dostanu
nějaké
informace
k těm
nejstarším srazům. Uvědomil jsem si, že
ten čas strašně moc letí, že příští rok
oslavuje náš Skútrklub už 15-ti leté výročí
založení a že mnozí skútristi, kteří s námi
dnes jezdí na srazy, tou dobou ještě
„tahali plastovou kačenku po dvoře“ a že
by se taky třeba rádi podívali, jak to
všechno začínalo. A nejen ti. I někteří
starší už naskočili do rozjetého vlaku,
protože je třeba Čezeta chytla u srdce až
ve vyšším věku, a nakonec i ti, kteří jsou
„u toho“ od začátku, tak zapomínají, a ta
spousta akcí jim splývá a plete se.
Všem přeji krásné léto, mnoho
šťastných kilometrů, co nejméně poruch a
co nejvíce příjemných zážitků za řídítky
toho skvělého stroje, jakým

A jsme prakticky na konci našeho
„jarního“ povídání o akcích Skútrklubu
Čezeta i jeho České sekce.
Na
předchozí
straně
je
aktualizovaný přehled akcí ČSSČ, ze
kterého po zralé úvaze vypadla akce
„Čezetou kolem Čech“. Je to možná
škoda, že se nepustíme do takové větší
dálkové jízdy, když naši předkové zvládli
na Čezetách 501 za dva dny trasu BruselPraha-Brusel, ale jak se ukázalo při cestě
do Prievidzi a zpět, tak ani stroje ani lidi na
to nejsou technicky, zdravotně a bohužel
ani ne psychicky připraveni. A my přece
děláme srazy a akce proto, abychom se
bavili a ne hádali nebo na sebe naštvávali.
Proto jsem tuto akci takzvaně „odpískal“ a
musím říct, že mi to ani nikdo moc
nerozmlouval. Bude klasický sraz ve
Lhenicích, s výbornými pečenými kolínky
krásné paní domácí a s vyjížďkou, na
které se dohodneme na místě podle
počasí a podle chuti.

Čezeta byla, je a bude.

P.S. Zbyla mi prázdná polovina poslední strany a to by tak nemělo zůstat. Takže ještě jako
bonus na závěr jeden zajímavý obrázek.
Při jednom srazu ve Zruči jsme se jeli podívat na dálniční most, který je postaven na
pilířích mostu určeného pro naši první dálnici ve třicátých letech minulého století. Pak ještě
dva Honzové pokračovali v cestě za poznáním dalších nedokončených mostů.
V Občasníku jste mohli vidět fotky z tohoto výletu. A víte, jak vlastně měla vypadat tato
dálnice? Tak se podívejte na následující obrázek a uvidíte, jakou jsme mohli mít dálnici,
kdyby snahy našich stavitelů nepřerušila válka.
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