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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),
Když jsem se podíval do
minulého čísla občasníku, zjistil jsem, že je
plné letních motorkářských a skútristických
akcí, slunce a tepla. Nejen že od těch dob
uplynulo mnoho měsíců, ale počasí prošlo
mnoha proměnami a ukázalo nám, že
rekordní teploty, jak ty vysoké v lednu, tak
ty nízké v únoru, nemusí být navždy
definitivní a že i v roce 2012 se mohou
měnit.
A teď něco na vysvětlenou
k tomuto dvojčíslu. Nezahálel jsem, ale
musel jsem trochu přerovnat svoje
publicistické priority, takže možná některé
z vás potěší, že v nakladatelství Grada
vyjde zase knížka o skútrech Čezeta, co
bude jejím obsahem, to bych si zatím
nechal jako překvapení. Takže teď musím

všechno dohonit a kromě tradičních
vánočních a novoročních přání od vás,
čtenářů i dalších kamarádů, které
každoročně zpestřují první číslo občasníku
v roce. Letos nebudeme tuto tradici měnit.
A tak mi snad i v rámci této tradice
odpustíte, že na titulní straně není skútr,
ale automobil Aero, avšak s přáním k
novému roku od paní Jarky Brutarové.
Dále se podíváme na pár
zajímavostí a hlavně na nový plán činnosti
České sekce skútrklubu Čezeta. Vzhledem
k tomu, že venku přívaly sněhu vystřídaly
sibiřské mrazy z minulého týdne, tak jen
myšlenka o jízdě na dvou kolech mi
způsobuje na celém těle husí kůži velikosti
rumových pralinek.
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Příprava knihy 22.10. 2011
Jak jsem už psal, tak se ve
vydavatelství Grada na vás
čtenáře chystá další kniha o
skútrech Čezeta, která určitě
nebude jen druhým vydáním.
No a tentokrát jsem už nechtěl se všemi
spisovatelskými a hlavně odbornými
problémy zápasit sám, takže jsem pozval
na chalupu kamarády, aby si také řekli
své. Možná to tak úplně nevypadá, ale
opravdu jsme pracovali daleko víc než
holdovali obžerství. Nabídka byla od
mléka až po slivovici a každý se mohl
svobodně rozhodnout, u kterého moku se

mu nejlépe přemýšlí (to mléko patří
k Michalovi pozn.red.). Určitě vám obrázky
napoví víc.
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Mojmírovo Mototechna 3.12.2011
Pod
tímto
zvláštním
názvem se konala velice
zajímavá akce, která by se
nechala také nazvat jako
„prodej nadbytečných zásob“. Mojmír je
majitelem velice pěkné sbírky skútrů i
dalších motocyklů, a jak sám prohlásil:
„Prdel mám jenom jednu, tolik skútrů
nepotřebuju!“ Toto je velice prozřetelné

prohlášení, a pokud si nepořídíte nějakého
vhodného nástupce, následovníka popř.
dědice,
tak
asi
k tomuto
názoru
dospějeme úplně všichni. Vždyť i jenom
udržovat stroje čisté a s nafouknutými
gumami dá práci, a to už nehovořím o tom,
když chcete všechny stroje udržovat
v pojízdném stavu. To už je na celý
pracovní úvazek.

A tak Honza se ujal role organizátora a
v den „D“ a hodinu „H“ jsme se dostavili
k Mojmírově garáži, kde byly nachystány
různé poklady nashromážděné za mnoho
let zpátky. Vrhli jsme se na ně s chutí a

každý si něco vybral. Někdo víc, někdo
míň. Kromě drobností přinesla tato akce
prodej dvou pojízdných skútrů (jedním
z nich je ten červenobílý) a jedné
kompletní karosérie.
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Samozřejmě jsme museli v tento chladný
den také myslet na dodávku potřebných
kalorií, a tak jsme navštívili místní
restauraci, kde jsme potřebné živiny
načerpali a ještě si tam pěkně popovídali.

Každá podobná akce, která se koná
v motorkově-okurkové sezóně je vítána
hlavně jako akce společenská, stejně tak
jako např. veteránské burzy.

Po skončení celé akce jsme se přemístili
do další restaurace, kde vzhledem k datu
konání pobíhal i Mikuláš s andělem, a tak
jsme to posezení měli i s kulturní vložkou. I
když tuto akci (stejně jako tu předchozí)

nehodnotím hvězdičkami, tak musím říct,
že jsme prožili velice příjemný den,
nakoupili něco málo potřebného materiálu,
dobře se najedli a krásně jsme si
popovídali.

Vánoce, Silvestr a Nový rok
Tyto celostátní akce nejsou vlastními
akcemi ČSSČ, ale předpokládám, že se
jich účastnilo 100 % členů našeho klubu. A
proto, že se jedná zřejmě o nejkrásnější a

nejtradičnější svátky, tak si i lidé posílají
různá přáníčka a pf-ky a my se zase již
tradičně na některé, doufám, že zajímavé,
podíváme.
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Setkání v garáži 11.2.2012
Chtělo by se mi říct, že již
tradiční setkání v garáži u
Michala ......, ale mluvit při
druhém ročníku o nějaké
tradici, to je asi dost
předčasné. Spíš by sa dalo použít rčení,
že „Přání je otcem myšlenky“. Ovšem
loňské setkání bylo velice příjemné, to

letošní jsme si ještě trochu vylepšili, a tak
bychom asi byli příliš nevděční a příliš
skromní, dá si říct, že úplně „na palici“,
kdybychom si právě nepřáli z těchto
setkání udělat tradici, zvláště když Michal
přislíbil, že příště již budeme sedět v úplně
nové dílně. Zatím je to hrubá stavba a byla
by tam teď dost zima.

Ale abych to všechno vysvětlil. Všimněte
si, zvláště vy, kteří jste účastníky akcí
nebo sledujete již delší dobu dění v ČSSČ,
o čem vás jako první informuje právě
Čezetářský občasník (tuto slovní formulaci
jsem si bez svolení vypůjčil od rááádia
Impuls, kde se skoro u každé zpávy
dozvíte, že právě rááádio Impuls vás o
tom informovalo jako první!!! Samochvála
vždycky smrděla, z rááádia to ale není cítit
a vy mi ji v Občasníku snad občas i
odpustíte,
protože mě nikdo jiný

nepochválí a stejně tak dobře a tak často
jako to dělám já, by to za mě nikdo
neudělal. Děkuji za pochopení.). Ale
vraťme se k tomu, čeho jste si měli
všimnout. No přece toho, že se průběžně
zvyšuje počet akcí mimo sezónu, protože
se nám po sobě stýská, a když není
počasí
nakloněco
motorkářským
a
skútristickým výletům, musíme se sejít
někde v teple a vzít za vděk dopravu
„plechovkama“, jak s oblibou nazývá
automobily jeden kamarád sajdkárista.

Začínalo se tradičním předvánočním
setkáním v restauraci v Praze (to sice vloni
proběhlo
také,
ale
není
z něho
fotodokumentace, proto jsem se o něm ani
nijak separátně nezmiňoval), pak jsme to

rozšířili
o
zimní
burzu
v prosinci
v Chotusicích, setkáváme se na tradiční
Zlonínské burze první sobotu v únoru
(letos tam byla moc pěkná zima), pak
pokračujeme únorovým setkáním u
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Michala v garáži a naše předsezónní
aktivity vrcholí setkáním v motocyklovém

muzeu na Křivoklátě u pana Antoniho,
které nás čeká v březnu.

Už jsem ale zase utekl z té garáže,
pojďme tam zpátky. Venku bylo -17°C,
v garáži ve výši hlavy cca 35 °C a u země
9°C, takže ideální prostředí. Sice nohy vás
trochu zebou, ale zato pivo stojící na zemi
má celkem správnou teplotu. Letos jsme
naše setkání vylepšili o sledování
videokazet převážně ze skútrsrazů. Nikdy
jsem nebyl velký fanda prohlížení těchto
videí,
ale
musím
uznat,
že
to
zavzpomínání po letech bylo příjemné,
kromě jedné skutečnosti. Je na tom vidět,
jak stárneme, bohužel asi více my šediví
starci, ale i na vás mládších je to vidět ....a
to jsem rád . Konečně jedna
spravedlnost i v České republice.
Na fotkách asi poznáváte členy ÚV ČSSČ
a ten jeden host, který tam jakoby nepatří,
tak to je náš budoucí potencionální kolega,
který už plánuje nákup skútra . Tak
všichni věříme, že ho to jeho nadšení
nepřejde a že rozšíří naše řady. Jinak
myslím, že zase fotky napoví víc a skvělé
atmosféře a přátelském duchu, které tam
panovaly, dokonce někteří členové při

písních skupiny ABBA se pokusili o jisté
taneční kreace.

Setkání začalo v pět hodin večer a končilo
zhruba o půlnoci, kdy někteří členové již
byli značně vyčerpáni, přestože měli dost
načerpáno. Takže jedna šikovná taxikářka
nás rozvezla k domovům, kde jsme byli po
zásluze a podle svého stavu více či méně
pochváleni, manželky některých soudruhů
toto setkání ještě za několik dnů hodnotily
při úklidu jako velice „zdařilé“ a už se prý
„těší“ na příští rok .
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Tentokrát jich moc nebude a vy, co jste
zvyklí na nějaké ty srandičky, kterými je
redakce Občasníku pověstná a které
výrazně rozšiřují počet čtenářů, tak vy mě
asi nepochválíte. Psaní knihy mě dost
zdrželo od další nutné práce v garáži a
pod., takže budu muset být trochu
stručnější. Jak sami si i dále přečtete,
situace v čezetářském hnutí se přiostřuje,
ale v tom dobrém slova smyslu, takže již
někteří pořadatelé nechtějí na srazu skútrů
jiná vozidla vidět. Nezbývá tedy, než se na
sezónu řádně připravit.
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Na první fotografii vidíte tři motorkáře
z Mladé Boleslavi, kteří na svých loňských
toulkách po vlastech českých navštívili i
toto historicky památné místo s krásnou
architekturou, která vznikla někdy v druhé
polovině 20. století a je velice výraznou a
krásnou dominantou jinak velice fádní
přírody v jihočeském kraji. Do našeho
Občasníku se dostávají proto, že i oni
vlastní skútry Čezeta a až jednou
dostanou rozum, tak se k nám přidají a
rozšíří tak naše řady.
A teď jedna opravdu zajímavost. Dva
kolegové z našeho klubu se rozhodli oživit
tradici spartakiádních cvičení. Je pravdou,

že dříve v rámci vystoupení svazarmovců
byly používány i motocykly. A oni právě
v návaznosti na tato krásná vystoupení
chtějí připravit něco podobného, kde by
však kromě skútrů bylo i vlastní cvičení,
které tak proslavilo naše Československé
spartakiády. Dokonce si pořídili stejná
trička s obrázkem skútra a během zimy už
nacvičovali prostná cvičení, aby jim pak na
jaro zbylo více času pro trénink na
vystoupení se skútry. Fotky nejsou
v nejlepší
kvalitě,
protože
oni
to
vystoupení dost tají, takže fotky byly
pořízeny
miniaturním
špionážním
fotoaparátem.
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Dalším důvodem, proč v tomto čísle
nejsou tolik oblíbené „srandičky“ je to, že
chci, abyste co nejdříve dostali plán akcí




ČSSČ pro letošní rok. K němu mám
několik připomínek a vysvětlivek, některé
zcela zásadního charakteru.

Burza Hobšovice – zatím jsem nenašel na netu termíny. Pokud je někdo znáte,
pošlete mi je.
Burza Tuchlovice u Kladna – zatím tam asi moc nejezdíme, ale třeba by to za
prohlídku stálo, není to tak daleko.
3. jarní vyjížďka – kamarád Jirka Nahodil navrhl, že by mohla být vyjížďka dvoudenní
tzn. sobota vyjížďka krajem K.H. Máchy, večer táborák a přespání u něj na chalupě
(kousek od Doks), druhý den zřejmě ještě nějaká společná návštěva zajímavého
místa popř. oběd, a pak odjezd domů – má ovšem jednu podmínku:
Účast je povolena pouze skútrům Čezeta – bez výjimky!!!




20. Skútr a motosraz – organizace tohoto výročního srazu byla svěřena Ivo Dusilovi,
který má možnost zlepšit reputaci lipenské oblasti a napravit tak loňský sraz, který byl
přece jen víc deštivý, než bychom si přáli.
3. Sraz HV Cítoliby – je to sice v kolizi se skútrsrazem, ale kousek od mojí chalupy,
tak třeba za rok bychom to mohli zkusit.
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Naší nejbližší organizovanou akcí je návštěva muzea
na Křivoklátu, s následním posezením v restauraci a
nuceným přespáním, protože jen ty nejslabší povahy
odjíždějí večer po akci domů. Zocelení skútristi
vydrží až do rána. Doufám, že se organizace zase
zhostí Libor Volek, jako zkušený dohazovač a
domlouvatel těchto setkání. Všichni minulí účastníci budou včas o časovém plánu
akce informováni mailem, ti ostatní mně nebo Liborovi napíší nebo zavolají.
18. Sraz HV Chomutov – nabízím společné odeslání přihlášek a také tradiční ranní
pohoštění a ohřátí u kamen u nás na chalupě před odjezdem do Chomutova. Zájemci
se mohou hlásit přímo u mě.
Účast na ostatních akcích budeme dohadovat postupně, jak se budou blížit. Slyšel
jsem už ale takový nápad, že bychom cestu na Mezinárodní skútrsraz ve Smrďavce
mohli zase o jeden den protáhnout a někde přespat, samozřejmě že i s nějakým
večerním akčním plánem – vloni to byl vinný sklípek, což byl docela dobrý nápad, ale
třeba někdo bude mít lepší. Pokud ano, neváhejte, piště, volejte !!!
Pokud budete chtít plán akcí s odkazy na webové stránky a s mailovými adresami na
zodpovědné osoby, napište, pošlu vám je mailem (marcel@skutrklub.cz).

Vysvětlivky
Mezinárodní skútrsraz
Akce organizované ČSSČ
Ostatní akce
Burzy
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Já myslím, že nemá cenu to už
protahovat, co jsem vám potřeboval a
chtěl sdělit, to všechno v Občasníku je,
takže teď už se mohu jen těšit na setkání
s vámi na co největším počtu skútrakcí.
Přece jen si ale neodpustím na závěr ještě
dvě informace.
Jsme motorkáři a skútristi, ale málokdo
z nás by měl ambice zúčastnit se nějakých
silničních závodů na motocyklech, takže
můžeme jen obdivovat závodníky ve
velkých cenách, co dokážou. Určitě
nejzajímavější
jsou
jejich
průjezdy
zatáčkami, a tak se můžete podívat na styl
jízdy čtyř nejodvážnějších italských jezdců.
Ta druhá informace je ze zákulisí naší
redakce Občasníku. Připravujeme pro vás
na letošní rok malé překvapení, o kterém

budete včas informováni na webových
stránkách Skútrklubu Čezeta. Berte to jako
malou omluvenku za to, že jste nyní tak
dlouho čekali na další číslo.

A úplně na závěr nejzávěrovatější vám přeji v letošní sezóně mnoho šťastných kilometrů,
pálící svíčky, nadupanou baterii, neucpaný karburátor, stále plnou nádrž, správně
nafouknuté pneumatiky a hlavně pořád na zemi, nepoškrábaný plexištít, špatně čitelnou
registrační značku, minimum policejních kontrol, ……………….
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