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Klasika, Čezeta 501 a PAv 40, v tomto 
případě tak trochu v „jednodušším“ 
barevném provedení, ale určitě ne ošklivém. 
 

ÚÚÚVVVOOODDD  

 
Skútristi a ostatní postižení dvěma koly za sebou  
(popř. i třetím kolem navíc, vedle sebe nebo za sebou, v případě použití rezervy se 

pak jedná dokonce o kolo čtvrté – důležité však je, že tato kola nejsou umístěna souměrně), 
 

Konec léta se blíží mílovými, 
možná i delšími kroky, takže jednak vidím, 
že už zase nestihnu napsat letní občasník 
do konce léta a vyjde až na podzim a na 
druhou stranu už můžeme bilancovat 
letošní motorkářskou a skútristickou 
sezónu, i když třeba ještě nějaké ty hezké 
dny budou a nás třeba ještě nějaký ten 
příjemný výlet s větrem ve vlasech 
(zakrytých samozřejmě helmou) čeká. A 
čím byla ta letošní sezóna typická? Nerad 
používám tak silná slova, ale následující 
obrázek to snad řekne za mě dost jasně: 

   

Takže to bychom měli ten rub 
mince. No a jak se dozvíte později, tak ten 
letošní déšť nebyl jen protivný, ale přinesl i 
nějaké ty pády, naštěstí jen s materiálními 
škodami.  

A líc? Několik krásných skútr- a 
motosrazů, tradičně dobrá parta, spousta 
legrace, navázání kontaktů s VESPA 
klubem Praha a třeba i obnovení srazů ve 
Zruči nad Sázavou, což se setkalo 
s docela velkým (až nečekaným) ohlasem. 
I když se někteří účastníci na poslední 
chvíli omluvili a nepřijeli, tak přesto byla 
účast velice pěkná a svědčí o tom, že si 
náš pohodový zručský sraz vytvořil svoji 
stálou účastnickou základnu a že snad i 
díky své „středorepublikové“ poloze láká i 
vzdálenější účastníky. 

Také se něco nepodařilo, ale to je 
spíš otázka času než špatné vůle. Mám 
tím na mysli účast na II. ročníku 
Melechovského okruhu. Plánovali jsme 
účast, ale akcí bylo přece jen moc. Tak 
snad příští rok. 

 

CCCOOO   JJJSSSMMMEEE   DDDĚĚĚLLLAAALLLIII       

7. sraz Pavů 8.-10.7. 2011 (((
***************

)))   

Jako zakladatel srazu Pavů 
s hrdostí, nafoukaností, 
namyšleností a ješitností 
sobě vlastní pozoruji, jak se 
tato akce má čile k světu a 

jsem moc rád, že jsme se s Mentos 
Motorbikers clubem dohodli na 
pokračování tohoto srazu. Je asi trochu 
jiný, než náš první sraz, kde se vlastně 
jednalo jen o pokus svolat majitele PAvů 
na jedno místo. Musím přiznat, že jsem 
příznivcem trochu jiných a méně hlučných 
motosrazů, než je stávající sraz Pavů, ale 
jak je vidět, tak tyto motosrazy mají své 
příznivce, počet účastníků rok od roku 
vzrůstá a letos jich přilákal už přes sto (tím 

samozřejmě myslím počet přívěsných 
vozíků, jinak účast byla podstatně větší). 
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Na některých PAvech se objevily zcela nové 
„příplatkové“ registrační značky. Zajímavostí 
snad je, že k těmto registračním značkám se 
vydávají obrázkové technické průkazy. 

A tady je jednoznačný důkaz toho, že na 
srazu se setkávají motocykly i přívěsy 
různých kategorií i cen. Kolik je kejvaček 
s PAvem za Gold Winga s Kobrasem??? 

Trénovat jízdu s motocyklovým přívěsem je 
možno od mládí bez ohledu na vlastnictví 
řidičského průkazu. Ve Lhotce motorkáři  

prostě pracují i s mládeží a to chválíme . 

Moc se mi na tom líbí, že se tam schází 
majitelé různých typů, stáří i cenových 
úrovní motocyklů, že nejsou diskriminováni 
a přehlíženi majitelé starších jawiček a 
čezet, protože všechny spojuje právě PAv, 
který je jediný a jedinečný, je možno ho 
připojit za jakýkoliv motocykl a jak jsem už 
několikrát napsal, tak svým geniálním 
designem se za všechny motocykly hodí. 
 Přestože jsem na srazu byl asi jen 
hodinku, pozdravil se s přáteli a odjel na 
chalupu a přestože při večerním návratu 
domů jsem chvíli „přes plot“ i poslouchal 
koncertující kapelu, která opravdu není  
„moje kafe“, tak přesto dávám plný počet 
hvězdiček, protože z celkové atmosféry, 
počtu účastníků i reakcí některých 
kamarádů, kteří se tam vyloženě 
každoročně těší, je jasné, že akce se opět 
povedla. Já všem kamarádům, kteří tuto 
akci organizují přeju, aby měli účastníků 
tolik, že se už na louku nevejdou a já budu 
mít vždycky dobrý pocit z toho, že jsem byl 

u jejího zrodu. I když už byl první rekord 
v počtu PAvů oficiálně, a pak určitě už i 
několikrát neoficiálně překonán (více než 
dvojnásobně), tak pamětní list o ustavení 
rekordu mám doma v rámečku pověšený 
na zdi . 

 

7. sraz VSJ 29.-31.7. 2011  

   

VSJ – Volné setkání jawařů 
je další akce, která byla 
v našem plánu, ale která 
jednak kolidovala 

s mezinárodním srazem VESPA klubu a 
jednak byla opět poznamenána nepřízní 
počasí. Přesto jsme se tam v pátek večer 
s kamarádem Jirkou vypravili, abychom se 
na místě podívali na nějaké pěkné české 
motorky. Měli jsme bohužel smůlu. Hrozba 
deště pod zlověstně vyhlížejícími černými 
mraky byla příliš velká, a tak jsme tam 

našli jen hrstku pořadatelů a těch 
nejodvážnějších. Poseděli jsme s nimi 
chvíli v restauraci, kde bylo asi 
nejpříjemněji, prohlédli si pár motocyklů a 
jeli zase domů. Na webových stránkách se 
o tomto srazu dozvíte určitě víc, ale já si 
myslím, že je to škoda, že jsme tam ještě 
jako parta z ČSSČ nebyli, že to může být 
docela pěkný sraz a že by stál určitě za 
sobotní návštěvu včetně vyjížďky. Snad za 
rok. 
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Hezká vstupní uvítací brána, stan pořadatelů u vchodu, na louce postavené podium pro kapelu a 
v restauraci dobrý guláš ……..a počasí nepříjemné nepřívětivé, páteční účast minimální a všechno 
zajímavé přikryté před deštěm. Pořadatelé ale optimisticky věřili v lepší sobotu. 
 

Těsně před naším odjezdem přijel jeden „jawař“ z Prahy, který přivezl  krásnou upravenou třiapůlu 
s kotoučovými brzdami, dvojitou vpředu a jednoduchou vzadu. Moc pěkně udělané, posuďte sami.  
 

Příjezd účastníků z italského Vespa klubu a 
vzadu historická neplatná značka „STOP“  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prago VESPA 29.-31.7. 2011 (((
************

)))   

Tak tohle je kapitola sama 
pro sebe.  Předseda 
Skútrklubu se nějak 
zkontaktoval s jednou 
hezkou a příjemnou 

funkcionářkou (Evou) Vespa klubu Praha 
a dohodl nám oficiální návštěvu na Vespa 
srazu s Čezetami, abychom trochu oživili 
jednotvárné startovní pole a ukázali 
nejenom našim českým, ale i italským (byl 
to mezinárodní sraz) vespařům, že jsme i 
my v Čechách už dávno 
vyráběli skútry (i když 
Vespy byly dřív) a že 
stojí za to se na ně 
podívat. 
 Bylo to všechno 
pěkně naplánováno. 

Miro si přiveze skútra s Pavem, Honza 
pojede se svou zcela nově zrenovovanou 
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Vespy, vespy, vespy, všude samé vespy, ….…, a pak vyjížďka těch odvážných, samozřejmě 
v dešti. 
 

rikšou, Libor vyrazí s Druzetou a já se 
svým „tunningovým“ skútrem, aby všichni 
viděli, že nejen na Vespy se dají montovat 
přídavná světýlka. Jenže …..Mirovi skútr 
vypověděl službu, a tak se dohodlo, že si 
půjčí sólo skútra od Libora a pojedeme. 
Jenomže v sobotu tak pršelo, že jsme to 
prostě odpískali. Já, Libor a Honza jsme 
vyrazili na Džbán do Prahy autem, 
abychom se aspoň s „vespáky“ poznali a 
pozdravili. Tak se taky stalo, prohlédli jsme 
si Vespy, a pak většinu času proseděli 
v restauraci, protože tam zase bylo nejlíp 
(pokolikáté už letos???). Ale ani program 
vespasrazu nepokračoval podle plánu. 
Plánovaná vyjížďka do okolí Prahy byla 

zkrácena a zdaleka nevyjely všechny 
vespy. 
 V neděli se počasí trochu 
umoudřilo, a tak jsme se rozhodli navštívit 
vespaře aspoň trochu neplánovaně 
v neděli a absolvovat s nimi vyjížďku 
Prahou. Honza už v neděli nemohl s námi, 
tak jel Libor s rikšou, já s Druzetou a Miro 
s Liborovou Čezetou s PAvem. Do Prahy 
jsme dojeli bez problémů. Tam jsme se 
ještě potkali s kolegou Zdeňkem a 
vespařům představili reprezentativní 
vzorek našich miláčků.  
 Pak byla vyjížďka Prahou, která 
byla samozřejmě zajištěna pomocí 
pracovníků dopravních podniků a policie, 
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A tady je už naše nedělní účast. Krásným designem našich skútrů Čezeta jsme tvrdě konkurovali 
konkurenčním italským Vespám, a to v kempu, při jízdě Prahou i při focení na Strahově. Ale zůstali 
jsme, doufám, přátelé …….. vespařka Evička se s námi fotila a docela se i usmívala. 
 

ale fungovalo všechno dobře. Vyjížďka 
byla celkem dlouhá a procházela i 
historickým centrem (Malá Strana). Hned 
při výjezdu na vyjížďku mi začal 
vynechávat motor a situace se postupně 
zhoršovala, takže jsem stíhal kolonu jen 
s vypětím všech sil svých i mojí Čezety. 
Zpátky jsme se už s kolonou nevrátili, ale 
jeli jsme domů. K Liborovi jsem ještě dojel, 
ale kopec k jeho garáži byl už nad naše 
možnosti. Nakonec se ukázalo, že na vině 
byl vadný kondenzátor. Po jeho výměně 
už zase Čezeta šlapala jako hodinky. 

Sraz byl dobře zorganizován, 

ovšem počasí ukázalo tu svoji hodně 
odvrácenou tvář. Projížďka Prahou 
proběhla bez problémů, projeli jsme za 
dohledu policie asi dvacetkrát na červenou 
a ještě se stihli vyfotit na Strahově. Takže 
za dobu naší účasti určitě plný počet 
hvězdiček, ale celkově si je nutno 
chlapsky přiznat, že se nám lidem zatím 
nepodařilo „poručit dešti a větru“, a tak 
déšť určitě průběh srazu poznamenal, 
takže ta pátá hvězdička odplula na vlnách 
dešťové vody. Uvidíme, jestli i vespaři 
přijmou naši nabídku a zúčastní se 
nějakého našeho srazu. 
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Tam, kam zcela správně ukazuju, tak tam je někde zakopaný pes . Automobilové lano se ukázalo 
v případě vlečení Druzety do kopce, jako nejslabší článek. Přišla na řadu hrubá lidská síla, a pak 
jemná specializovaná práce mechanika ….. a nový kondenzátor moje problémy zcela vyřešil. 
 

Páteční příjezd 
 

Pečené koleno krásné  paní Jany opět slavilo úspěch a relaxace po večeři byla dlouhá a příjemná. 
 

 

3. sraz Lhenice 5.-7.8. 2011 

    

Jinak už celkově 18. skútr- 
a motosraz pořádaný 
Českou sekcí skútrklubu 

Čezeta. A vzhledem k tomu, že je třeba 
dát prostor těm mladým a vzhledem 
k tomu, že naší redakci čas tlačí, tak určitě 

nebude vadit, když zde použiju článek od 
Štěpánky, který napsala pro stránky 
Skútrklubu. Nic nového bych asi 
nevymyslel, a tak možná nějaká ta moje 
poznámečka přibude u obrázků. 

Letní pohoda, dovolená, chata a 
zase se blíží přelom července a srpna a 
s ním už pravidelný sraz ve Lhenicích. 
Dneska těžko říct skútřařský, sjíždí se tam 

kamarádi skútristi často na něčem jiném 
než jsou skútry, a pak samozřejmě 
kamarádi neskútristi. 
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Naše sobotní vyjížďka směřovala do soukromého muzea Indiánů a dalších krásných motocyklů. 
 

Léto zatím bylo uplakané a ani 
předpověď na víkend nevypadala nijak 
hezky. Vlastně ani nahlášených účastníků 
nebylo nijak moc. Švorcovi mají v ten čas 
dovolenou (letos už po několikáté), Libor 
musí zůstat v práci i v sobotu, Michal sice 
pracuje jen v pátek, ale zato do večera. 
Vyrazili jsem tedy ve složení já na ČZ 250, 
táta na Čezetě 250 a v Brandýsku (kam 
jsme si naivně mysleli, že všichni trefí) se 
k nám měl přidat Honza a Polda. Sraz byl 
ve dvě hodiny a také kolem druhé se pod 
kopcem ozval dvoutaktní motor – trochu 
překvapivě dvouválec – Honza vytáhnul 
Kalifa. Poldův příjezd se poněkud opozdil, 
jelikož bloudil po okolí a posledních 8 km 
před Brandýskem jel hodinu, každopádně 
ve tři se konečně objevil a k našemu 
překvapení na úplně novém, naleštěném 
Bizonu. V této sestavě tedy vyrážíme směr 
jih. Stroje pěkně šlapaly  a tak cesta 
ubíhala jedna radost. Pak klasická 
zastávka na benzínce v Milíně a jako vždy 
kafčo a „do gumy“ (nad Milínem je snad 
zataženo a prší trvale). Polda zjistil, že 
tyčka ve spojce jeho Bizona je z poněkud 

měkčího materiálu než by se dalo 
očekávat a vcelku ochotně, ale naprosto 
nekontrolovatelně mění svou délku, tedy 
spojku dotáhnul na doraz a doufal, že to 
do Lhenic nějak zvládne a náhradní tyčku 
mu přiveze Michal nebo Libor, kteří za 
námi měli přijet později. První vyrazil 
Honza, protože měl navigaci a role velitele 
se zhostil velmi iniciativně – tedy další 
zastávka byla až ve Lhenicích. Na místě 
už nás vyhlíželi Ivo a Míra oba na skútrech 
s PAvikama. Večer nás čekalo pečené 
kolínko, jako každý rok, na které jsme se 
už pěkně dlouho těšili. Michal dal vědět, 
že dorazí až v sobotu, zato v pátek ještě 
přijel Honza Pyšný s Anitou a s nimi 
Přemek, všichni tři se právě vraceli 
z dovolené v Itálii. U večerní diskuse padlo 
nějaké to pivínko a trocha orgánovice, 
pouze někteří jedinci se alkoholu vyhýbali 
(Honza příště povinně nechává prášky 
doma, Poldovy důvody pro odmítání 
frťánků nám nejsou známy – že by nějaká 
špatná zkušenost...?). Také jsme museli 
vyřešit cíl sobotní vyjížďky. 
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Po návštěvě muzea a po obědě u „Brabců“ 
jsme se vydali na další cestu do Volar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

V sobotu po snídani a po 
natankování (Poldo, ten kohoutek, co je 
pod nádrží se musí otevřít, jinak to prostě 
neteče a nejezdí) jsme vyrazili ke 
známému Jirky Hájka do muzea Indiánů 
do Libínského sedla, kde jsme se trošku 
zdrželi a na oběd ve stejné vsi dorazil už i 
Michal. „U Brabců“ jsme si svorně všichni 
dali brabce s knedlíkem a vydali se na 
další návštěvu muzea. Ve Volarech totiž 
zřídili v místním muzeu nucených pochodů 
jednu místnost věnovanou starým 
motocyklům. Narazili jsme zde na velice 
zajímavé kousky, některé více, některé 
méně známé; kromě motorek a reportáží 
z nucených pochodů zde bylo povícero 
rozlišných historických vzpomínek – od 
vykopávek z nejbližšího okolí až po 
předměty denní potřeby, které naše 
babičky běžně používaly, a které nám 
mnohdy připomínají mučidla (některým 
spíše „sado-hračky“). Po návštěvě ve 
Volarech jsme se už vydali na zpáteční 
cestu. Kromě výměny spojkového lanka 
v půli kopce se už nic zvláštního nestalo a 
tak jedinou starostí bylo dohodnout se, 

kdo si nechal půl kolena z minulého 
večera a kdo se bude věnovat už pouze 
guláši. Později dorazil i Libor a takže se 
sobotní večer konal v „plné sestavě“. 
Sobota byla zhodnocena a řádně zapita, 
Libor a Michal si museli vynahradit absenci 
z pátku; Libor sotva zvládnul koleno a 
odporoučel se kamsi vzhůru do komnat a 
Michal sice „držel zábavu“ až do dvou do 
rána, ale o to bylo jeho nedělní ráno asi 
„příjemnější“. 
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Muzeum ve Volarech není velké, ale celkem zajímavé, a pár pěkných motorek je tam taky 
 

V neděli po snídani nás čekala už jen 
cesta domů, ale ta měla vynahradit pátek 
a sobotu, kdy jsme se vyhýbali dešti. 
Prvních 70 km do Milína bylo 
poznamenáno pouze poruchou Michalova 
skútru. Jednalo se o závadu vcelku 
vážnou, ale o to častější – málo benzínu – 
a tak jeho cesta k nejbližší benzínce 
probíhala stylem – fouknout do nádrže, 
kousek ujet, než to znova chcípne, 
fouknout do nádrže,... Tato rozcvička měla 
jeden pozitivní výsledek a jeden negativní 
výsledek – úplné vystřízlivění a kocovinu. 
Pak už cesta do Milína proběhla vcelku 
hladce. V Milíně pro změnu kafčo a „do 
gumy“ a pak následovalo mnoho 
šťastných kilometrů v dešti. Nejprve se od 
nás odpojil Honza a zamířil na chatu, pak 
nás v Brandýsku opustil Libor. Z hlavní sjel 
na Nelahozeves Michal a já táta a Polda 

jsme mířili směrem na Boleslav. Před 
Mělníkem jsem pánům ujela, ale hezky 
jsem si ustlala v Jizerním Vtelně mezi 
zatáčkami, tak mě dojel táta, ale Polda už 
nás nedojel. Na mírně otlučeném stroji 
jsem dojela domů, později teprve jsme se 
dozvěděli, že Polda skončil o vesnici dřív 
než já – v Bezně před kostelem si Bizonka 
pěkně pochroumal, takže musel volat 
odvoz. 
 Co dodat na závěr, sraz se vydařil 
na výbornou, cesta domů byla trošku 
slabší. Každopádně Polda si už nechává 
lakovat díly na Bizona, já mám nové 
zrcátko a blikač, takže asi na příští sraz 
vyrážíme znovu se stejným nadšením. 

[Štěpánka]  
A hodnocení??? Stejné jako u Vespa 
srazu. Déšť byl nad síly našeho 
motorkářského štěstí. 

XVII. sajdkársraz Karlovice 26.-28.8. 2011 (((
***************

)))   

V našem občasníku se 
věnujeme tomuto srazu 
vždy jen okrajově, protože 

z pohledu čezetářů je tento sraz prakticky 
každý rok stejný. Libor jede s Druzetou a 
já s Dněprem.  
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Nejdřív oprava spojkového lanka, pak ještě jednou … a nakonec přepálený kabel ke svíčce, pak už 
jsme v pohodě dojeli, zaparkovali a uklidili svoje miláčky k spánku. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedem stylem, jako když cyklisti jezdí za 
motorovým vodičem – já s Dněprem 
rozrážím Liborovi vzduch, a tak jediné, co 
se mění, je místo konání, naši 
spolucestující a hlavně počet závad, které 
musíme cestou řešit. A jak se ukázalo už 
v minulosti, tak naše cesty byl z pohledu 
závad opravdu někdy dost dramatické.  

Letos se sraz konal v Karlovicích u 
Vrbna pod Pradědem, což jak určitě 
uznáte, je pro Druzetu jedoucí 
z Brandýska u Prahy velice slušný výkon. 
A myslím, že od dob, kdy Franta Pasecký 
jezdil s Druzetou na srazy až na jižní 

Moravu, je to asi v současné době jediná 
druzeta, která podniká tak dlouhé jízdy.  

Sraz se konal letos pod taktovou 
„Batmanů“, což vám možná nic neříká, ale 
sajdkáristi určitě vědí, o koho se jedná. I 
když zase počasí pozlobilo (naštěstí jen 
v noci), tak sraz se určitě povedl a 
tentokrát nám i technika celkem sloužila 
bez problémů, nepočítám - li některé 
drobnosti, které byly spíš jen taková 
připomínka toho, že řidič musí být stále 
ostražitý a vědět si vždy rady .   

A Stáňa s Lukášem alias „Batmani“ 
dostávají pět hvězdiček. 
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Vyjížďka Pavlíkov_10.9. 2011  

   

V novinách jsem našel 
článek o nově otevřeném 
muzeu v Pavlíkově u 
Rakovníka, rozeslal 

kamarádům a hned dostal odpověď od 
Libora, že bychom se tam ještě letos mohli 
zajet podívat. Myslel jsem, že to bude 
takový nějaký pozdní říjnový výjezd (jako 
před pár lety do Pekelných dolů), ale 
najednou přišel termín, sobota 10. září a 
hotovo, jede se.  

Možná díky narychlo dohodnutému 
termínu, možná shodou jiných okolností 
nebyla účast příliš velká. Prohlédli jsme si 
však krásné nové a zajímavé muzeum,  
pak navštívili Pana Antonynho v jeho 
muzeu a nakonec s ním poseděli u kávy 
v jeho penzionu. Takže nejdůležitější 
budou pro vás asi fotografie, abyste si 
uměli udělat o muzeu představu. A my 
určitě můžeme jeho návštěvu určitě 
doporučit. 
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Příjezd do Zruče. Všimněte si, tady je ještě všechno v pořádku, Libor má klíče a já celý plexištít  

 
 

19. skútr- a motosraz Zruč nad Sázavou  

       (druhé generace) 16.-18.9. 2011 

   

Možná jsem vám udělal 
trochu „guláš“ v číslování 

srazů, ale dokud byla jen Zruč 
popř.Lhenice, tak to bylo ještě celkem 
přehledné, ale jakmile jsme začali pořádat 
srazy i jinde, situace se stala značně 
nepřehlednou, a tak si myslím, že nejlepší 

bude číslovat srazy pěkně postupně. A 
pokud by si to chtěl někdo přepočítat, tak 
mu pomohu. Srazy ve Zruči se konaly 6 
let, takže celkem 12-krát, k tomu 3-krát 
Lhenice, Višňová, Zvíkovec a 
Lipno....takže 18 a teď při obnoveném 
srazu ve Zruči jsme u čísla 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak jsem už psal, ukázalo se že 
Zruč má z hlediska národopisného a 
geografického pro naše potřeby dojezdu 
zcela strategickou polohu. My 
skoropražáci jezdíme skoro všude, ale 
přijedou i Brňáci, Jihočeši a pohodlní 
(skuteční) Pražáci a samozřejmě sraz 
přiláká i místní zručské motorkáře. Už 
z přihlášek bylo vidět, že účast bude o 
trochu větší než jen partička do mariáše. 
Pak se sice někteří omluvili z více či méně 
známých příčin, vím, že některé to i 
mrzelo, že nemohli přijet, někteří to tak 
trochu bez boje vzdali, ale jak praví klasik: 
„To je věcí každého soudruha, že 
soudruzi !!!“ 

Ve vlastním kempu, v chatkách i 
v restaurci je trochu větší pořádek, než 

býval, a to jak z hlediska čistoty, tak i 
celkové organizace. Myslím ale, že 
nedělalo nikomu problém se těmto novým 
skutečnostem podřídit a přizpůsobit a že i 
větší čistota byla všemi ubytovanými 
oceněna, nezaznamenal jsem žádné 
připomínky. 

     (
*****

)

     (
*****

)

     (
*****

)

     (
*****

)

     (
*****

)

     (
*****

)



 14 

Venku při večeři to ještě šlo, to se tak nějak všichni drželi. Ale příchodem do restaurace začali 
někteří v rozporu s místními předpisy rozlévat alkohol z přinesených lahví a morálka se zhoršila. 
 

Večerní prcánková smršť byla nad síly jednoho kolegy, ale ……v nouzi poznáš přítele  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vlastní sraz??? Probíhal v duchu 

předcházejících srazů. V pátek jsme se 
sjeli a sešli, k večeři jsme měli objednaný 
gulášek s knedlíčkem, na to nějaké to 
pivíčko, trochu  slivovice a orgánovice a 
povídalo se, vyprávělo, přehánělo, 
vzpomínalo, plánovalo. Spát jsme odešli 
někdy o půlnoci a všichni „po svých“, 
abychom byli ráno čilí a mohli vyjet na 
vyjížďku bez nebezpečí alkoholových 
pozůstatků v těle. Snídaně byla 

v restauraci vzorně připravená, a tak jsme 
skoro i stihli plánovaný odjezd v 10:00 
hod. Zatímco ale Honza ztratil ve 
Lhenicích klíče od garáže a nemohli jsme 
vyjet skoro všichni, tak tady ztratil Libor 
klíčky od skútra, takže byl ohrožen jeho 
vlastní výjezd. Naštěstí měl přední kolo 
zamčené zámkem tak, že odšroubováním 
tlumiče a rozmontováním vlastního kola 
bylo možno zámek vyndat. 
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Vyjížděli jsme tedy s malým 
zpožděním, ale o to pomaleji  ....ráno 
totiž přijel Honza s rikšou a na vyjížďce 
nás všechny krásně brzdil. Takže my na 
skútrech na 2.-3. převodový stupeň 
(kamarádi na kalifech na 1.-2. st) jsme se 
přemístili k rozhledně Bohdanka. Tam 
jsme zaparkovali na louce a vydali se 
zdolat spoustu schodů na nejvyšší 

dřevěnou rozhlednu v Evropě. Při chůzi si 
Libor všiml, že mu nějak divně chrastí 
jedna noha. A vzhledem k tomu, že má 
ještě všechny klouby původní a ani na 
botách neměl ostruhy na popohánění 
svého stroje, hledal zdroj tohoto hluku. A 
našel. V nohavici pod podšívkou byly 
zapadnuté klíče, které jsme ráno všichni 
hledali po celém kempu .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po absolvování této dopolední 

rozcvičky jsme pokračovali směrem na 
Zbraslavice, kde jsme měli v Hotelu Hubert 
objednaný oběd. Myslím, že si nemohl 

nikdo stěžovat na nedostatek stravy. 
Pokud ano, ozvěte se, budu si osobně 
v hotelu stěžovat . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dále byl plánován přesun do 

Kácova do pivovaru, kde byla možnost 
zakoupit si čepované kvasnicové pivo do 
PETek. Jenomže pomalá jízda za rikšou 
zřejmě způsobila u mojí „nadupané 250-
ky“ zaolejování svíčky, takže jsem po 
obědě skútr nemohl nastartovat. A tím, že 
jsem tak intenzivně šlapal a skútr stál na 
501-kovém stojánku trochu s kopce, tak se 

mi ho podařilo ze stojánku shodit a už 
jsem jeho pádu na bok nemohl zabránit. 
Nevydrželo plexi, a tak jsme se trochu 
zdrželi a hlavní kolona odjela. Pak jsme 
sice za nimi přijeli, ale cestou ještě prasklo 
Honzovi v rikše lanko spojky, s Liborem 
spravovali, a tak jsme se všichni sešli zase 
až v kempu ve Zruči.  
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Snímky nahoře ukazují příjezd k rozhledně Bohdanka , dole pak je salonek v hotelu Hubert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Večer v kempu probíhala akce 

„Rozloučení s létem“, grilovalo se, na 
korbě Avie hrály dvě country kapely (ta 
první byla docela hrozná ) a my jsme 
měli salonek, kam přece jen nedoléhal 
hluk kapely s takovou intenzitou a 
dokonce jsme si i navzájem rozuměli. 
Škoda, že pohodlní a zhýčkaní Pražáci už 
večer odjeli, takže nás pro diskusi bylo již 

méně. Večer probíhal opět klidným 
způsobem, po grilovaném mase přišla na 
řadu polotmavá čtrnáctka (od 
Staropramenu......nikoliv z dětského 
domova, aby to někteří nepopletli !!!), zase 
nějaká ta slivovička, od kolegy „nimroda“ 
přistála na stole stará myslivecká, 
abychom nezapomněli na klasické české 
nápoje. 

. 
 
 
Ráno opět vzorně nachystaná 

snídaně, párečky, míchaná vajíčka nebo 
obložené talíře, každý si mohl vybrat. A 
nezbývalo nic jiného, než se rozloučit a 
odjet směrem k domovům. Počasí se 
pokazilo, po ránu už i pršelo, ale pak se to 

umoudřilo a domů jsme odjížděli bez 
deště. Silnice sice byla místy mokrá, ale 
teprve pár metrů od domova na nás padlo 
pár kapek deště. Doufám, že takto 
v pohodě dojeli i ostatní. 
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Večer jsme zase poseděli, buď venku nebo v salónku, kde jsme byli trochu chráněni před hlukem 
vznikajícím v reproduktorech koncertujících kapel. Polda nám konečně po roce vysvětlil, kdo je to 
“stojník“…… člověk stojící u dveří a v případě, že hudba nehraje, tak dveře otevře kvůli větrání. 
 

Perličky ze Zruče 
 

Tato krásná 
kývačka Jawa 
350 typ 354 
patří Poldovi. A 
ten ubrus,kterou 
ji přikrývá, ten 
kdysi patřil 
Hotelu Labuť  
 

Pokud jste 
tentokrát marně 
hledali fotku 
Libora ve 
slipech, věřte že 
opět nezklamal, 
jako vždy   
 

 
 
 
 
A účast? Kromě skútrů (včetně 

rikši) 4 kalify, 3 sajdkáry, bizon, kejvačky, 
klasická Honda 500 s vidlicovým motorem, 
tříkolový Velorex, Polda nám připravil 
překvapení – přivezl s sebou dceru, která 
již od dob svého rozpustilého mládí 
vyrostla ve slečnu sedlající nablýskanou 
125-ku.......celkem 25 strojů. Vyjížďka pod 
vedením Lojzy byla bez závad a 

připomínek, a tak kromě mého prasklého 
plexištítu a chrastící nohy Libora snad už 
jen jediná prosba a výzva: „Honzo, přijeď 
příště zase, ale zkus místo rikši něco 
jiného, máš i rychlejší stroje !!!“ 

Hodnocení je naprosto 
jednoznačné a bez diskuzí. Plný počet 
hvězdiček !!! 
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Na autosalonu v Brně byl k vidění tento 
„zajímavý“ zahradní motocykl – myslím, že 
Čezeta je pořád ještě o hodně lepší. 

Naopak, tohle je moc pěkný motocykl ČZ 175 
Sport s elektrickým startérem určený na export. 
Pokud někteří máte plný regál motorů ze 
skútrů Čezeta, můžete si ho postavit. Více 
informací najdete na www.motomagazin.cz.  

 

Na stránkách www.skutrklub.cz se objevil 
tento zajímavý konstrukční počin, který 
posouvá Čezetu do 21. století.  
 

Poldův „Bizon“ po setkání s obrubníkem 
chodníku v Bezně  při deštivé zpáteční jízdě 
z letošního srazu ve Lhenicích. 
 

Tak jsme se konečně dočkali pořádného 
dálníčního „uzlu“ (samozřejmě u Prahy), 
který nás určitě zařadí mezi dálniční velmoci. 
 

… jestli ovšem nebude vadit, že naše D1-ka 
připomíná autokrosovou trať. Jestli to je 
ovšem proto, co říká ten nápis ??? Nevím.   

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCEEE,,,   ZZZAAAJJJÍÍÍMMMAAAVVVOOOSSSTTTIII       

 

Nejprve skútry a motorky  

…… a ještě něco navíc  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.motomagazin.cz/
http://www.skutrklub.cz/
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Pokud se ovšem spokojíte s paštikou 
MÁJKA, je možno ji zcela levně a ve velkém 
množství sehnat na mnoha místech naší 
vlasti, zvláště v období májových oslav. 
 

Nějaké nápady na stravování. Pokud chcete 
grilované selátko a není zrovna nějaké 
vhodné po ruce, je možno ho nahradit 
lacinějším způsobem – doporučujeme !!!  
 

Třeba se mnou nebudou všichni souhlasit, 
ale někdy je třeba uskutečnit nějaký ten 
motorkářský výlet bez přítelkyně nebo 
manželky. Na to myslí jeden výrobce 
konzerv a připravil pro tyto případy náhradní 
řešení. Kdo chce, může vyzkoušet  
 

Dobrý typ na výlet – let balónem „Tchýně“ 
 

Dobrá zpráva pro cestovatele. Konečně 
byla nalezena „Prdel světa“. A kde je? 

V České Kanadě. 
 

I když si myslím, že do naší 
redakce dostaneme od našich čtenářů 
další dopisy, zprávy, fotky i informace 

z letošní dovolené prožité na dvou kolech, 
tak už nyní se s vámi mohu rozdělit o 
některé zajímavosti popř. dobré nápady.
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24.9. Burza ND Hobšovice

1.10. Burza ND Velká Dobrá (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

PPPLLLÁÁÁNNN   AAAKKKCCCÍÍÍ   ČČČSSSSSSČČČ       

 

Je to smutné, ale další 
motorkářská sezóna nám pomalu ale jistě 
končí. Samozřejmě, že ještě budou nějaké 
srazy pro otrlé cestovatele, ale upřímně 
řečeno, sobotní odpolední výlet (pokud je 

slunečno) už tak nějak stačí a každý se 
rád po jízdě doma zahřeje. Takže se už 
spíš potkáme jenom na burzách, v teplé 
bundě, u teplé klobásy, a bude-li hodně 
hezky, tak se studeným pivem. 

A už abychom připravovali plán 
akcí ČSSČ na příští rok. Takže neváhejte 
a pište své návrhy a náměty na moji 

redakční mailovou adresu 
marcel@skutrklub.cz a já slibuju, že žádný 
váš nápad nezapadne. 

 

ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR  

 

Tak jsem snad na nic důležitého 
nezapomněl. Doufám, že jste v Občasníku 
našli některé zajímavé články. Vy, kdo jste 
se akcí zúčastnili, tak jste zavzpomínali na 
příjemné (bohužel, letos někteří i na 
nepříjemné) chvíle, a vy kteří jste se 
nezúčastnili jste zalitovali, že jste nejeli 

s námi a příští rok to napravíte. Klidně si to 
dejte jako novoroční předsevzetí. 

Přeji vám příjemný podzim, ještě 
nějaké ty kilometry na prosluněných 
podzimních silnicích a úspěšné nákupy na 
podzimních burzách, aby bylo přes zimu 
co dělat. 

mailto:marcel@skutrklub.cz

