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Přátelé skútristi,
právě se vám dostává do ruky nebo na monitory vašich počítačů první mimořádné číslo
Občasníku Čezeta, který vychází naprosto pravidelně občasně jiţ od roku 2001. Určitě jste si
všimli, tak tento „Magazín“ vychází u příleţitosti 15. výročí zaloţení

SKÚTR KLUBU ČEZETA,
který tedy tím pádem (jak jste si uţ zaručeně spočítali odečtením dvou čísel) byl zaloţen

19. dubna 1997 u Brněnského výstaviště.
Ještě neţ se blíţe podíváme na důvody a historii vlastního zaloţení skútrklubu, mohla by
někoho napadnout otázka, proč je tento magazín vydáván právě k 15. výročí a ne
k nějakému „kulatějšímu“. Odpověď je ale celkem jednoduchá a triviální. 10. výročí jsme
propásli a do 20. výročí je to ještě 5 let. To by sice ani tak moc nevadilo, ale často se stává,
ţe v nějakých diskuzích, povídáních, vzpomínáních apod. se nám účastníkům srazů tyto
jednotlivé akce uţ pletou, dohadujeme se, kde jsme který rok byli, co se tam dělo atd. A tak
tento magazín povaţujte za jakousi pomůcku pro oţivení paměti.
Pokusím se proto vytvořit přehled všech srazů skútrklubu i dálkových jízd, včetně několika
fotografií popř. informací, kde jsme byli, kde jsme jezdili, co jsme navštívili a co zajímavého
se tam dělo, popř. nějaké další perličky ze zákulisí.
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Pokud se bavíme o jakémkoliv skútrklubu Čezeta, je jasné, ţe všechny moţné aktivity
majitelů a přátel skútrů Čezeta mohly začít aţ po zahájení prodeje těchto skútrů, coţ bylo na
podzim 1957. Kluby moţná vznikaly na různých místech pod hlavičkami tenkrát všemocného
Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou), protoţe všechny aktivity sportovců i motoristů
musely směřovat k posílení jejich fyzické kondice a bojeschopnosti a tím zvýšení
obranyschopnosti naší vlasti proti imperialistům. Byli jsme přece mírová a mírumilovná země,
coţ i potvrzovalo naše nucené členství ve Varšavské smlouvě. Moţná, kdyţ uţ jsem tak
pěkně nakousl problematiku obrany naší vlasti, ţe bude mladší čtenáře zajímat jedna
informace, která není nikde moc prezentovaná, ale přesto je velice zajímavá, a třeba vám
trochu přiblíţí a objasní pojem „studená válka“.
Představte si, ţe jste si koupili někdy v padesátých nebo šedesátých letech minulého století
motocykl nebo dokonce automobil, coţ nebylo vůbec jednoduché ani z hlediska peněz a uţ
vůbec ne z hlediska moţnosti sehnání vozidla. A teď jako šťastní majitelé jste vyrazili na
příslušný úřad evidence motorových vozidel, coţ byl tehdy Sbor národní bezpečnosti – SNB
pro poznávací značku. A tam se soudruzi zamysleli, moţná tam byl i nějaký vojenský
přidělenec, který se také zamyslel, a napsali vám do technického průkazu, ţe vaše vozidlo je
v evidenci armády a ţe v případě mobilizace jste vy povinni dostavit se s vozidlem tam a tam
a odevzdat ho pro pouţití v armádě. Moţná to vypadá jako legrace, ale vyprávěl mi kamarád,
jak se coby voják základní vojenské sluţby, účastnil podobného „ostrého“ vojenského
cvičení, kdy byla tato vozidla z civilní sféry přejímána do armády.
A jak myslíte, ţe to vypadalo? Přijel tam ustaraný taxík od rodiny s nablýskaným osobákem,
odevzdal doklady a klíče od vozidla, vojáci okamţitě sundali SPZ-ku, ledabyle zakryli okna a
celý vůz přestříkali khaki acetonovou barvou. Pak namontovali vojenskou SPZ-ku, auto
odvezli někam do shromaţdiště na poli a šli nastříkat další kousek. Za dva, tři dny cvičení
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skončilo, vojáci sundali svoje SPZ-k a pozvali majitele, aby si vozidla převzali zpátky. Údajně
někteří majitelé i brečeli, kdyţ viděli svoje auto.
Nevím, jestli byly i skútry Čezeta v hledáčku těchto vojenských odborníků (ve vojenských
skladech uloţené techniky prý údajně byly), ale motocykly ano. Můj spoluţák koupil někdy na
konci sedmdesátých let jetou Jawu 350, sportku na 19“ kolech, a v technickém průkazu měla
tento zápis, takţe povinnost mobilizace vozidla vlastně koupil od předcházejícího majitele.
V té době uţ asi bylo v armádě vozidel dost, ale stále tato povinnost existovala a já jsem jako
„náklaďák“ měl přijímání vozidel z civilu na starosti. Říkalo se tomu „zpětný odřad“. V rámci
cvičení jsme uţ ale jen s bednou vojenských SPZ-tet a ostatním materiálem vyjíţděli k lesu,
kde měl zpětný odřad vozidel probíhat. Jednou jsme tam tu bednu zapomněli, ale našla se,
takţe naše armáda neutrpěla díky mé nezodpovědnosti ţádnou újmu a agresoři ze západu
se museli dále třást :-). Tak to jsem trochu odbočil, aby bylo jasné, v jaké době vznikalo první
moto- a skútrkluby.
Jedním z nejznámějších klubů byl

ČEZETA KLUB PRAHA,

jehoţ prvním předsedou byl Jiří Nedvěd. Jednalo se o velice aktivní klub, který navíc velice
úzce spolupracoval s konstruktérem čezety pan J. F. Kochem. Členové klubu zkoušeli
v provozu různé konstrukční úpravy skútrů, druzety a také třeba motor ČZ 200, který byl
upravován ze sériového provedení na základě poţadavku zákazníků ve Štiříně při montáţi
Druzety.

Na přiloţených fotografiích vidíte, ţe členové klubu byli nejen velice aktivní při srazech a
vyjíţďkách, ale také jako konstruktéři a mechanici. Všimněte se odlišného blatníku druzety,
přídavného světla na skútru, nástavby na nádrţi nebo přívěsného vozíku VÁBL, jehoţ
konstruktérem byl Václav Bláha.
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Podívejme se však do našeho druhého největšího města, do Brna, kde vznikl

SCOOTER CLU BRNO
Jak vidíte, naši moravští kolegové byli uţ v osmdesátých letech minulého století a kousek
blíţ ke globalizaci, a přestoţe bylo období normalizace, nebáli se prezentovat tímto jazykově
odváţným jménem klubu. Abych ale nemusel moc pátrat po historii, pro účely této informace
vyuţiji informace z webových stránek skútrklubu www.skutrklub.cz a článek redaktora Honzy
Martofa z časopisu MotorJournal.

První zmínky o tom, ţe v Brně existoval skútr klub sahají přibliţně do roku 1961, tehdy ale
pod názvem:

Klub skútristů

pod organizací Svazarmu. Ale bohuţel je to vše, co o tehdejším klubu víme.
Při zaloţení novodobého klubu asi roku 1982, byli nadšenci pro skútry Radek Svoboda, Ivan
Hrubý a Zdeněk Páral. A asi o rok později se přidal Radek Číţek a tito zakládající členové si
dali jméno Scooter club Brno. Jezdili na společné akce, a výlety jako např. k Vranovské
přehradě apod. Časem se klub rozrůstal o další členy. V r. 1986 Jára Tauchman, v r. 1991
Petr Fiala a Miloš Fiala, v r. 1992 Tomáš Borovec, Stanislav Borovec ml. a Jirka Hájek, v r.
1993 Stanislav Borovec st. a v r. 1994 Jarda Pospíšil a Zbyněk Čáp.

BRNO - LESNÁ burza 2.4.1994

BÍTOV JARO 1994

BRNO - ČERNOVICE 4.9.1992

ZBÝŠOV září 1992
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V roce 1993 má Scooter club Brno jedenáct stálých členů a několik příleţitostních příznivců.
K tomuto roku se podařilo členům klubu získat téměř kompletní typovou řadu skútrů
Československé výroby. Jako jsou Manet, Tatran, Čezeta 501, 502, Druzetu a tříkolku ČZ
505. Hlavním cílem a myšlenkou bylo mít skútra v původním stavu tak, jak opustil výrobní
závod. Později však asi někteří členové přestali s klubem aktivně spolupracovat, protoţe
v roce 1997, před zaloţením našeho klubu, kdy uţ se k těmto skútristúm přidal i Hanuš
Čermák, čítal klub jen 6 stálých členů.
Nyní je uţ ale nejvyšší čas, abychom se věnovali tomu, jak to bylo a co se dělo
v devadesátých letech minulého století a tisíciletí. Veteránské hnutí, které nemuselo být jiţ
organizováno Svazarmem, najednou dostalo úplně jiný a svobodný rozměr, vznikaly nové
veteránské kluby (např. Československý klub historických vozidel - ČSKHV) a motocyklový
trh uţ nebyly jen Jawy 350 a Babetty popř. Simsony, ale objevila se spousta zahraničních
značek. A tak po prvotní eufórii, kdyţ si všichni mysleli, ţe musí mít místo jawy hondu
s obsahem aspoň 750, se začalo pomalu ale jistě ukazovat, ţe všechno to, co bylo v naší
zemi vyrobeno v období socialismu, není a nebylo tak špatné a nemusíme se za to stydět.
Proto se začali sdruţovat majitelé našich starších motocyklů, proto došlo k takovému
rozmachu veteránských burz. Tento trend trvá dodnes a můţeme pozorovat, jak zájem
veteránistů (a bohuţel na burzách i překupníků) se přelévá z jednoho typu na druhý. Uţ jsme
zaţili asi očekávaný boom jawy 500, péráka, ale také mopedů stadion nebo pionýrů tzv.
pařezů. A vedle těchto vykřičených typů si takovým svým poklidným ţivotem ţijí kejvačky a
skútry čezeta, zatím trochu na okraji jsou manety, tatrany i jawy 90.
A v tomto období jsem začal shromaţďovat svoji sbírku skútrů čezeta, psal jsem inzeráty do
různých motoristických a regionálních periodik, a tak jsem se seznámil s mnoha lidmi, kteří
se také kolem těchto strojů motali. Několikrát padl nějaký nápad, ţe bychom měli zaloţit
nějaký klub, ale většinou ten nápad zase padl tak rychle, jak se narodil. Mělo to dva důvody.
Mnoho lidí změnilo práci a někteří neměli na další aktivity čas, jiní zase byli natolik otrávení
ze starých dob nařízenou povinností být organizováni, ţe při jakékoliv zmínce o nějakém
organizovaném klubu jim naskakovala husí kůţe velikosti rumových pralinek.
A v této době (psal se rok 1995) jsem takhle nějak přes inzerát poznal velice zdvořilého pána
z Brna, který se jmenoval Hanuš Čermák. Vyměnili jsme si pár dopisů, párkrát si zavolali a
zjistili jsme, ţe máme oba stejné nápady a stejnou chuť vytvořit něco jako skútrklub. Ţádný
z nás však neměl s tím ţádné zkušenosti a i ta naše vzdálenost Mladá Boleslav – Brno
nebyla pro nějaká častá setkání v sedle skútra příliš optimální. Ale stejně se uţ začaly ledy
trochu hýbat. Hanuš vyhledal v Brně zbytky bývalého Scooter klubu a začali jsme společně
spřádat plány na nějaké to „celorepublikové“ setkání majitelů čezet, i kdyţ se to tenkrát zdálo
jako docela nerealizovatelné přání a sám Hanuš mi psal, ţe původně nepočítali, ţe by se
klub mohl nějak více rozšířit za hranice Brna. Pak však přišla pozvánka (viz obr.) a nadešel
onen slavný den 19. duben 1997 (je to můj datum narození, bohuţel kromě toho roku :-(, tak
proč ne i klubu :-)), kdy jsme se sešli u brněnského výstaviště a dohodli se, ţe od toho dne si
budeme říkat:

SKÚTR KLUB BRNO
a ţe naším prvním presidentem klubu bude Stanislav (Stenly) Borovec st. Ten také
vypracoval seznam členů, dohodli jsme se na placení nějakých členských příspěvků, protoţe
v té době byl mail ještě v plenkách a zdaleka ne kaţdý měl k němu přístup, takţe Standa
informace o činnosti klubu i pozvánky na sraz rozesílal poštou a k tomu potřeboval nějaký
základní kapitál. Klub získal také oficiální povolení z ČZ Strakonice, ţe můţe pouţívat ve
svých aktivitách znak „ČZ“ i slovo „Čezeta“.
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Moţná jsem to trochu urychlil s tím názvem. Ten byl schválen dodatečně. Jak uvidíte, tak na
některých písemnostech (např. na přiloţených novoročenkách) a později i na pamětním listu
ze srazu je ještě znak Scooter clubu Brno, i kdyţ to byla jen taková setrvačnost ze starých
dob, takhle se náš klub nikdy nejmenoval.
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V té době byla členská základna tvořená
z velké části skútristy z Brna a okolí (viz.
seznam členů), nás přespolních tam bylo jako
šafránu. Klub se však postupně rozšiřoval,
nabíral nové členy nebo spíš příznivce, já
jsem tady „na západě“ uţ měl několik
kamarádů – skútristů z Prahy, které jsem lehce k účasti na akcích skútrklubu přemluvil, a tak
pomalu ale jistě se skútrklub stával opravdu klubem celorepublikovým. Nebylo tedy úplně
v pořádku, kdyţ ve svém názvu měl klub jméno města, přestoţe vedení klubu v tomto městě
sídlilo. Proto také v roce 2002 jsme se kolektivně na srazu na Pálavě rozhodli, ţe klub
přejmenujeme a z večerního hlasování ve vinném sklípku vzešel vítězný název společně
s novým znakem klubu.

SKÚTR KLUB ČEZETA
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Ještě neţ budu pokračovat, ještě pár zapomenutých listin s počátku existence Skútrklubu.
Informace o činnosti od předsedy klubu, pak pozvání na schůzku do restaurace (pamatuju si
na ni, neměli nic k jídlu a Hanuš mi přinesl svačinu od tchýně) a nakonec plán akcí na rok
1998 uţ od prezidenta klubu.
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Teď si musím trochu přihřát svoji polívčičku. Jiţ tenkrát jsem navrhoval, abychom dali klubu
název 1.skútrklub Čezeta a tím se navţdy zapsali do historie jako první klub skútristů vzniklý
po revoluci. Bohuţel, nestalo se tak a několik let po nás si tento primát přivlastnil skútrklub
z Prahy, který shromaţďuje majitele moderních skútrů. Stejně tak se do znaku nedostal rok
zaloţení klubu, coţ je také škoda, a to ze stejného důvodu. Kaţdý by měl být hrdý na svou
historii (pokud má být hrdý na co), my jsme tu moţnost měli a nevyuţili ji. Tady si ale myslím,
ţe je ještě šance do našeho znaku tuto informaci dodatečně vmáčknout.
Tato změna názvu a znaku klubu však způsobila další problémy, které asi nikdo z nás
neočekával. Náš prezident klubu naprosto neunesl to, ţe „jeho“ milovaný klub uţ není
brněnský, a tak (přestoţe byl prezidentem Skútrklubu Čezeta), uváděl všude starý název
Skútrklub Brno. Docházelo k nepříjemným dohadům a výstupům, prezident St. Borovec se
pokusil dokonce na pravidelném setkání klubu v jedné brněnské restauraci, kdy nadpoloviční
většina účastníků patřila k jeho příznivcům, o hlasování a chtěl tak zpětně změnit název
klubu na „brněnský“. Tento neudrţitelný stav vyvrcholil volbou nového prezidenta v roce
2007. Byl zvolen velkou většinou ing. Bohumil (Bob) Rychtecký, který ovšem odmítl
zprofanovaný název funkce „prezident“ a přijal civilnější název funkce „předseda“.
Já osobně povaţuji celou tuto situaci za velice nešťastnou. Je vţdycky špatné, kdyţ se
nějaký klub rozdělí na příznivce a odpůrce někoho, kdyţ vznikne nějaká „klika“, a tak se to
stalo i v našem skútrklubu. Bylo tam to zatvrzelé jádro kolem bývalého prezidenta, které si
nechtělo připustit, ţe by měl být klub jiný neţ brněnský, povaţovali odvolání prezidenta
z funkce za „nezákonné a protiústavní“, nového předsedu, který se snaţil ty ostré hroty
v klubu trochu obrousit, akceptovali jen tak zčásti a spíš na oko, a bohuţel, jejich zloba se
nejvíc stočila proto Hanuši Čermákovi, který se se svou mírnou povahou odmítl s někým
hádat a dohadovat, zvláště kdyţ nic nezavinil, a postupně se začal z aktivit klubu stahovat.
Je to veliká škoda, pro klub udělal veliký kus práce, a kdyţ jsme si nedávno s kamarády
prohlíţeli historická videa ze srazů, tak to byl vţdycky on, kdo měl před vyjíţďkou rozpravu
s jezdci, kdo rozdával ceny, kdo byl tím, kdo o všem ví a všechno v klidu vyřídí.
Bohuţel, ti největší křiklouni, kteří ho z klubu vyštípali, tam nikde nejsou vidět, ţe by se nějak
aktivně pro klub angaţovali. Dokonce v dobách, kdy jsme platili roční členský poplatek pro
udrţení činnosti klubu, tak tito hlavní křiklouni neplatili a nebyli tedy vlastně ani členy
skútrklubu. Je to taková naše slovanská „kultura“. Kdo řve, vyhroţuje, šíří kolem sebe lţi,
nenávist a podlost, tak má „pravdu“, ti ostatní poctiví se radši stáhnou nebo otočí, aby se
také náhodou s ním nedostali do sporu. Tím ho vlastně nepřímo v jeho aktivitách podporují,
protoţe on cítí, ţe nemá protivníka.
Zdravotní stav dovolil Bohouši Rychteckému vykonávat svoji funkci jen určitou dobu, a tak
kdyţ uţ neměl sílu řešit ty zbytečné nesváry v klubu, svoji funkci dal k dispozici. Aby nebyl
klub dlouho bez vedení, funkci předsedy klubu převzal ing. Miroslav (Miro) Gerža, který tuto
funkci vykonává do současné doby, a já myslím, ţe ke spokojenosti drtivé většiny členů i
příznivců klubu. Snad by ještě chtělo připomenout, ţe členství klubu je takové dobrovolné,
nejsou ţádné podpisy, dohody, kdo chce, akcí se zúčastní, kdo nechce, nemusí, nutný
provozní kapitál, který slouţí hlavně k financování webových stránek klubu, se získává jako
část startovného při mezinárodních srazech skútrklubu.
Skútrklub má pěkné webové stránky www.skutrklub.cz, kde kromě veškerých informací o
všech akcích, srazech a reportáţí z nich, najdete i inzertní sluţbu, informace o historii skútrů,
technická data a samozřejmě i spoustu dalších zajímavých informací (např. jiţ od roku 2001
vydávaný Čezetářský občasník). Dá se říci, ţe v současné době stále platí to, ţe se všichni
příznivci čezet setkávají jednou za rok na Mezinárodním skútrsrazu, během roku se pak
konají různé regionální akce, srazy, vyjíţďky, skútrjízdy apod., které jsou svým místem
konání v lepším dosahu jednotlivých členů. Všechny další potenciální zájemce mohu tedy
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jedině odkázat na webové stránky, ale abych je přece jen trochu nalákal, tak pár informací o
aktivitách Skútrklubu Čezeta. V následujícím přehledu vidíte, kde se konaly mezinárodní
srazy Skútrklubu (v závorce uvedeno místo ubytování) a dálkové jízdy, na kterých je sice
účast mnohonásobně niţší, ovšem dosahované výkony jak jezdců, tak strojů jsou o to větší.

P.S. Kdyţ jsem psal knihu o skútrech Čezeta, postěţoval jsem si uţ v úvodu čtenářům, ţe i
kdyţ uplynulo od výroby skútrů „teprve“ cca 50 let, tak informace se špatně shánějí, liší se
informace z dobového tisku od informací pamětníků, nedochovaly se některé dokumenty ani
v archivu ČZ atd. A tak jsem si myslel, jak bude jednoduché napsat tento magazín, popsat v
něm všechny důleţité momenty srazů a doplnit fotografiemi. Jenomţe ty první srazy jsem
měl ještě nafocené na klasický kinofilm a informace ze srazu nebyly zapsány v Občasníku, a
tak byl docela problém dát nějaké informace a fotky dohromady. Určitě někteří z vás máte
lepší fotky a lepší paměť a mohli byste tyto moje informace doplnit, ale nezlobte se, vzdal
jsem to, abych z někoho nějaké informace a fotky mámil. Vím dobře, jak to vţdycky dopadlo,
kdyţ jsem po vás čtenářích něco chtěl, tak odezva byla minimální ne-li ţádná.
Vzhledem k tomu, ţe chci, aby Magazín vyšel ještě letos, není to moţné nějak pátrat, čekat,
loudit a prosit. Berte to tak, ţe je to jakási informace o tom, kde jsme kdy byli, jaká místa
jsme navštívili a co se tam dělo. Ten, kdo tam byl, si určitě vzpomene na detaily i na
zajímavé momenty, ten kdo tam nebyl, tomu ta informace musí stačit. Pokud by tam byly
nějaké faktické chyby, upozorněte mě na to. Vzhledem k tomu, ţe Magazín bude jako ostatní
Občasníky na stránkách skútrklubu, nebude problém provést nějaké korekce a uvést tak věci
na pravou míru.
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1988 – Ostrov u Macochy
1999 – Po stopách Velké ceny ČSR (Brněnská přehrada)
2000 – Veteran Napoleon Tour (Brněnská přehrada)
2001 – Jízda Vysočinou (Mitrov u Dolní Rožínky)
2002 – Krajem Pálavy (Pavlov)
2003 – Třebíč (Autokemp Poušov)
2004 – Suchý u Boskovic (Suchý u Boskovic)
2005 – Pastviny (Autokemp Pastviny)
2006 – Beskydy (Frenštát pod Radhoštěm)
2007 – Slavonice (Kemp v Brandlíně)
2008 – Pelhřimov (Kemp Velkopařezitý Řásná)
2009 – Jeseníky, (Kemp Losinka, Velké Losiny)
2010 – Český ráj (Lužany u Jičína)
2011 – Púšť pri Prievidzi (Kemp Púšť pri Prievidzi)

Občasník
Občasník
Občasník
Občasník
Občasník
Občasník
Občasník
Občasník
Občasník
Občasník
Občasník

č. 2
č. 6
č. 9
č. 13
č. 16
č. 19
č. 23
č. 26
č. 29
č. 32
č. 35

Na následující mapce vidíte, kde všude se konaly srazy Skútrklubu. Je zde vidět, jak po
skromných začátcích, kdy se srazy konaly v blízkosti Brna, se časem srazy stěhovaly a
stěhují do vzdálenějších končin. Zatím však je jednoznačně vidět, že oblast severních a
západních Čech zůstává pro tyto srazy zapovězena. Tyto srazy jsou označeny letopočtem
ve žlutém obdélníčku.
Pro srovnání uvádím také místa srazů ČSSČ (Česká sekce Skútrklubu Čezeta), které
jsou právě situovány tak, aby lépe vyhovovaly skútristům žijícím v Čechách (modré značky).
Doufám, že se ještě dostanu někdy k tomu, abych udělal podobný přehled těchto srazů, při
kterých jsme také navštívili spoustu zajímavých míst a akcí. U těchto srazů je typické, že
často využíváme stejná a osvědčená místa pro ubytování, odkud podnikáme vyjižďky na
všechny světové strany. Např. tradiční srazy ve Zruči nad Sázavou se konají od r. 2001,
často 2x za rok, a tak ČSSČ do konce roku 2011 zorganizovala celkem 20 srazů !!!
Ještě pro vysvětlení. ČSSČ není žádná pirátská frakce Skútrklubu Čezeta, je to jen
interní označení pro nás „Pražáky“ a přespolní, kteří se scházíme několikrát do roka právě
na těchto našich českých srazech.

11

OSTROV U MACOCHY
8. 5. 1998
Tímto neznámým srazem asi překvapím mnohé znalce a pamětníky. Hledal
jsem ve svém archivu, co bych přiřadil k tomuto roku a našel jsem, v plánu
akcí pro rok 1998 bylo uvedeno:
8.5. – II. sraz skútrů (tradiční) v Brně u výstaviště pod tramvajovým
nadjezdem v 10 hod., spojený s propagační jízdou po Brně a odjezdem do Ostrova u
Macochy (buřty sebou). Otevření sezóny.
Této akce jsem se ze zdravotních důvodů nezúčastnil, a tak nemám ani žádné fotky.
Vzpomínám si však, že Hanuš si postěžoval, jak se časy mění, že už i za pohled do díry
(samozřejmě myšleno „do Macochy“) z vrchu od zábradlí se musí platit.

PO STOPÁCH VELKÉ CENY ČSR
8. 5. 1999
Tento, dá se říci první
opravdový
sraz
Skútrklubu, byl pouze
jednodenní, a tak my
vzdálenější a přespolní jsme většinou
přivezli své stroje na vozíku za autem,
protože během jednoho dne cesta na
skútru do Brna, vyjížďka a zase cesta
zpátky,
je
„trochu“
náročné.
Vzpomínám si, že jsem přijel s kolegou
z práce, který pak auto i s vozíkem
odvezl do Ořechova, kde jsme se pak
večer zúčastnili oslav narozenin
našeho společného kamaráda, takže jsem měl sraz taky vlastně dvoudenní. Nejhorší zážitek
z celého srazu byl, že když jsem odjížděl na skútru do Ivančic, a pak do Ořechova, tak mě
v jednom úseku dojel nějaký obrovský traktor, který měl přední kolo velké asi jako Zetor
zadní, a já jsem měl velký problém mu ujet, stále se držel za mnou a já viděl ve zpětném
zrcátku jen to obrovské přední kolo.
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Start byl tradičně u výstaviště, jak vidíte z fotografií. Jak napovídá název celé akce,
jezdilo se někde v místech starého i nového okruhu Velké ceny ČSR, který se nazýval
Masarykův okruh. Také jsme zavítali na Brněnskou přehradu, kde na parkovišti před Roklí
vznikly fotografie s krásně seřazenými skútry. Z tohoto srazu se mi dochoval kromě fotek jen
diplom za účast a mapka, na které jsou znázorněny všechny varianty VC ČSR, podle toho,
jak se okruh postupně zkracoval, a to kvůli bezpečnosti i výstavbě Brna.
Pokud se pamatuji, měli jsme k tomu i nějaké ústní informace od organizátorů, co a
jak bylo. Budete se muset v tomto případě spokojit jen s těmito kusými informacemi a
s několika fotografiemi.

VETERAN NAPOLEON TOUR
5.-7. 5. 2000
Podle jedné rady baviče Petra Novotného je třeba se čas od času pochválit,
protože to nikdo za vás tak dobře a tak často neudělá. A tak se musím
pochválit, že jsem začal psát Čezetářské Občasníky, kde jsou
zdokumentovány skútristické srazy. Tohle je tedy poslední sraz, při jehož
popisu se musím spolehnout jen a jen na svoji paměť, další ročník už byl zdokumentován.
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Sraz účastníků byl na Brněnské přehradě, a ačkoliv tento sraz nebyl v Občasníku
zdokumentován, mám na něj několik velmi živých a veselých vzpomínek. Bydleli jsme
v nějaké ubytovně, kde byla pavlač, na které jsme s kamarády povídali dlouho do noci.
Ovšem ráno to bylo trochu slabší se snídaní, neboť káva se vařila asi tak rychle jako o pár let
později vajíčka na Pastvinách, ale o tom se ještě dočtete. Dalším skvělým momentem
v našem ubytovacím zařízení byly sprchy, které byly napájeny teplou vodou z černého sudu,
který byl ohříván pouze sluncem. Takže sprchování bylo ve studené vodě .
Jinak vyjížďka byla pěkná, navštívili jsme památná místa bitvy u Slavkova. U
památníku jsme byli svědky toho, jak se jedni výletníci vrátili k autu a měli ho vykradené. Pak
si Vašek nechal ležet helmu na střeše rikši, a tak o ni samozřejmě taky přišel. Nevěděl, kde ji
přesně ztratil a pátrání po ní bylo neúspěšné.

Také jsme soutěžili v různých motoristických disciplínách, což bylo u prvních srazů
celkem běžné, později jsme to nějak vypustili. Kde jsme se všude toulali, vidíte na fotkách,
které vám, myslím, aspoň trochu vynahradí můj skromný komentář. Osobně si myslím, že to
byl sraz velice povedený, projeli jsme zajímavá místa, která by mnozí z nás třeba asi jinak
nenavštívili. Hlavním přínosem tohoto srazu však bylo to, že jsme si všichni ověřili, že tyto
celovíkendové srazy jsou reálné, že se nám líbí, že si máme o čem povídat a že se chceme
určitě za rok sejít znovu.
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JÍZDA VYSOČINOU
11.-13. 5. 2001
Do našeho víkendového bydliště, které se nacházelo v rekreačním středisku
Podmitrov (Mitrov u Strážku, poblíž Žďáru nad Sázavou) jsme se už tradičně
začali sjíždět v pátek, někteří však přijeli až v sobotu ráno na start. Z naší
české sekce klubu byla poměrně dobrá účast díky tomu, že rodinné klany
Wildů a Rumlerů přijely zase kompletní. Nesmíme však zapomenout vyzdvihnout ty, kteří
přijeli po vlastní ose. Byli to Mojmír Sovák s Kamilem Řehákem a hlavně Franta Pasecký,
který se svou Druzetou dorazil až z Ústí n/L a byl určitě nejvzdálenějším účastníkem. Určitě
si zaslouží náš obdiv.
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Když mluvím o české sekci, nesmím zapomenout na tři Strakoničáky (včetně Lenky jediné dámy ve startovním poli), kteří se zúčastnili již vloni. Jeli ve složení Čezeta-rikša,
Manet a Yamaha. Rikše však bohužel nebylo dopřáno se letos postavit na start, protože
cestou si postavila hlavu, že dál nepojede, a na dálnici vydechla naposled. Takže má Vašek
o starost víc, ale za rok už bude zase určitě rikša v plné síle.
V pátek večer jsme poseděli u táboráku, ochutnali něco málo piv z Černé Hory a
hlavně jsme museli prodiskutovat mnoho důležitých skútristických otázek, zážitky z cesty a
další a další věci. Spali jsme v chatkách, ale noční teploty byli jen pro odolné jedince, takže
některé osoby něžného pohlaví to nesly s nelibostí.

Ráno před jízdou byla ještě rozprava se závodníky a potom už byl v devět hodin ostrý
start. Příslušník VB, který zajišťoval celou akci z hlediska bezpečného průjezdu křižovatkami,
ještě provedl namátkovou zkoušku alkoholu v krvi vybraných jedinců a nic nám už nebránilo
pustit se do soutěžního klání.
Ještě před jízdou obdržel každý soutěžící test se záludnými otázkami (tak jak jsme si
na to už od Hanuše Čermáka zvykli), které jsme museli v průběhu celé soutěže zodpovídat.
První část soutěže vedla křivolakými silničkami páté až šesté třídy do Rudky u Kunštátu, kde
jsme si prohlédli umělou pískovcovou jeskyni s vytesanými Blanickými rytíři a Sv. Václavem
na koni (autor soch pan Rolínek), museli jsme však také po svých vyšlapat na rozhlednu,
abychom zjistili, že vlastně je z ní vidět to samé jako odspoda.
Občas jsme jeli i po lepších silnicích, takže jsme se mohli trochu rozjet. Pak ale
břemeno odpovědnosti spočívalo na Vláďovi Bučkovi (příslušník VB), který musel
usměrňovat závoděníchtivé soutěžící, kteří pravidelně v kopcích předjížděli předjezdce
Standu Borovce (zajížděl prý skútra a tak ho nechtěl moc honit) a na Hanuši Čermákovi,
který jel jako poslední a svými radami pomáhal „odpadlíkům".

Další naše cesta vedla do Letovic, kde jsme se museli posilnit před náročnými
soutěžními úkoly, které nás hned po obědě čekaly na parkovišti u obce Zboněk. Tam jsme
házeli podkůvkami na cíl a někteří jedinci se dokonce předváděli při jízdě s pytlem na hlavě
(na obrázku se zrovna předvádí Honza Wild). Po absolvování všech disciplín, kdy měl každý
ještě možnost vylepšit si svoji pozici v celkovém hodnocení a eliminovat tak své neznalosti z
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testu, jsme vyrazili do posledního cílového místa a vyvrcholení celé soutěže. Tím byl zámek
v Rájci Jestřebí, kde jsme mohli vjet až na nádvoří. Samozřejmě, že jsme také zámek
navštívili, ochutnali místní nápoje a také si udělali v tomto krásném prostředí několik
fotografií.
Po návštěvě zámku vyrazili již někteří účastníci k domovu, takže tady nás bylo asi
nejvíc a jestli se nemýlím, tak Čezet tam bylo 28, pak ještě asi dva Manety a dalších několik
motocyklů a skútrů. Odtud nás pak čekala závěrečná etapa, a tou byl skoro
padesátikilometrový přesun zpět do Mitrova.
Během cesty nás také samozřejmě trápily poruchy, jejichž důvodem byla v mnoha
případech přerušená dodávka paliva do karburátoru, protože sítka v nádržích se nám
zanášejí „zimní" korozí. Bylo i několik dalších poruch, jako např. upadlý tlumič výfuku, svíčka
nebo i prasklý napínák řetězu. Všechno jsme však zvládli, takže Hanuš, coby uzavírací
hlídka, mohl jenom radit a žádný odtah ani odvoz nemusel zajišťovat.

KRAJEM PÁLAVY
17.-19. 5. 2002
Sraz nazvaný Krajem Pálavy měl svoje centru ve velkokapacitní ubytovně
v obci Pavlov. Cesta po dálnici D1 byla letos bez problémů, nikde nebyla
odstavena žádná rikša ani žádný podobný stroj. Příjezd do místa konání tj. do
Pavlova byl dobře zajištěn, protože byl řízen příslušným orgánem, tzn.
příslušníkem vojenské dopravní policie. Bohužel při příjezdu naší malé skupiny z dalekých
Čech byl už tento příslušník někde v .........asi na velitelství, takže jsme poznali okolí Pálavy i
krásy Pavlova ještě před začátkem soutěže.
Naše soutěžní stroje jsme jeli ihned zaparkovat do uzamčeného parkoviště závodních
strojů, které mělo ještě zvláštní ochranný systém proti odcizení skútrů. Tady bych
doporučoval i ostatním organizátorům použít obdobný systém, který je zvláště v noci velice
účinný. Jedná se o podélné otvory v podlaze (tady vytvořené vhodným rozestupem starých
železničních pražců), do kterých při neopatrné manipulaci zapadne jedno nebo obě kola
skútru a je zapotřebí minimálně třech fyzicky zdatných jedinců, aby vozidlo zase ze sevření
pražců vysvobodili.
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Protože všechny naše stroje byly dobře připravené, mohli jsme se večer oddat
posezení v příjemné hospůdce a lehce jsme zapili shledání po roce. Někteří dokonce po
vzoru indiánů kouřili dýmku, my zodpovědnější jsme čekali na tradičně opožděný příjezd
rodinného klanu Wildů, který jsme museli pomocí mobilních telefonů navigovat již asi 50 km
před Pálavou.
Po návratu na základnu někteří ještě řešili závažné technické problémy skútrů venku
u stolu, jiní se již zcela oddali sladkému spánku. Někteří usnuli tak, že byl problém je ráno
vzbudit. Tady opět musela zasahovat policie. Možná se vám bude způsob buzení zdát trochu
drastický, nicméně věřte, že je opravdu účinný a že všichni vstali (střelba do postelí byla
prováděna pouze slepými náboji pozn. red.).

Následovala rozprava s jezdci. Při rozpravě jsme se dozvěděli, že všichni jezdci, kteří
nemají platnou technickou kontrolu svých strojů, budou penalizováni 50-ti trestnými body. Po
tomto sdělení vycházela z úst některých účastníků slova „vole i nevole" a vypadalo to na
bojkot soutěže z jejich strany. Drtivá většina jezdců se však postavila na stranu pořadatele a
tento „trest" přijala.
Pak ještě následovalo fotografování pod pálavským hradem, aby bylo
zadokumentováno, jaká byla účast na začátku soutěže, protože nikdo z pořadatelů
nepředpokládal, že bychom se mohli ve stejném počtu vrátit na základnu. Následovala
snídaně, a pak už nic nebránilo tomu, abychom
vyjeli. První velkou zastávkou byl zámek
Lednice. Parkovali jsme na nádvoří zámku,
absolvovali jsme jeho prohlídku a venku jsme se
vyfotili. Bohužel zase zde došlo k takové
nepříjemné situaci, kdy příslušník policie, který
nás doprovázel, se zamíchal mezi civilní
obyvatelstvo, dokonce mezi svatebčany.
Dále jsme se zajeli podívat na Janův
Hrad, kde jsme se trochu pokochali pohledem,
svlékli si bundy a helmy a očekávali nějaké
náročné soutěže. Žádné nebyly, takže jsme se
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zase oblékli a za pár minut pokračovali v jízdě směrem na staré letiště kdesi v polích, kde
nám pořadatelé připravili náročné soutěže, které měly v řadách startujících oddělit zrno od
plev.
Poslední zastávkou byly Věstonice a jejich muzeum s věhlasnou Venuší. Všichni se
na Venuši těšili, protože na podobných setkáních nebývá biologická rovnováha a těch
několik málo žen, co přijede, tak má s sebou manžela. Informace o tom, že Venuše je však
pouze 113 mm vysoká a k jakýmkoliv sexuálním praktikám tedy zcela nevhodná (myslím, že
ani ženy by svou velikostí nijak nenadchla :-)), zapůsobila jako studená sprcha a někteří
soutěžící odmítli muzeum navštívit a raději zamířili do nedaleké restaurace, kde dokonce
jeden z nich se pokoušel v nekuřácké místnosti kouřit a personálu tvrdil, že je tak rozehřátý,
že mu jde pára od úst.

Po návratu na základnu a po sečtení všech bodů bylo vyhlášení výsledků. Pak jsme
se společně odebrali do restaurace na zaslouženou večeři, která byla ještě zpestřena
kulturní vložkou - videoprojekcí. Po večeři jsme navštívili vinný sklípek. To byl asi nejslabší
článek celého srazu. Kdybychom ve sklípku vydrželi jen o chvilku déle, nejenom že bychom
si zkazili mínění o jižní Moravě jako kolébce dobrého vína, ale i vlastní žaludky.
Ráno už jen zbývalo naložit stroje nebo jen nasednout a vyrazit směrem k domovu
s vírou, že nás za rok čeká stejně povedený sraz.
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TŘEBÍČ
16.-18. 5. 2003
Kemp Poušov u Třebíče jsme
našli podle mapky, kterou jsme
dostali. Je sice pravda, že to s
pohoštěním na srazech jde od
deseti k pěti, takže už bylo k dostání jen teplé
pivo a snad nějaká káva, ale jinak vůbec nic.
To mělo také za následek to, že někteří
večeřeli v rámci uvítacích přípitků pouze
slivovice a jiné ...ice, bechorovky, fernety
apod., což mělo za následek zhoršení
zdravotního stavu některých jedinců. K tomu
všemu přispěl také president klubu, který úplně
bezostyšně a surově všechny účastníky hned
po příjezdu „skásnul" o těžké peníze včetně
zakoupení buřtů k ohni na druhý den, které
jsme si museli pak druhý den koupit znovu,
takže všichni při placení také pili na žal ze
ztráty
většiny
přivezených
finančních
prostředků.
Ráno začínalo snídaní, která ovšem v
podobě záhadné polévky, která určitě chutnala
úplně jinak, než na první pohled vypadala,
připravila všem účastníkům hlavně překvapení.
Potom už následovalo řazení skútrů před
focením a rozprava s jezdci.

Potom už byl ostrý start. Vyrazili jsme vzhůru k celodennímu skútristickému
dobrodružství. První zastávkou byl už tradičně zámek, tentokrát v Jaroměřicích nad
Rokytnou. Co dodat? Jednou za rok se ta prohlídka zámku nechá vydržet, i když, jak se za
chvíli dočtete, toto nebyla jediná prohlídka během našeho srazu, a ta druhá byla aspoň pro
mě (a nebyl jsem myslím sám) daleko zajímavější. Přece jen jsme skútristi a všichni tak
trochu nadšenci pro techniku, takže prohlídka technické zajímavosti je pro nás určitě
poutavější. Po dalším fotografování na nádvoří zámku jsme vyrazili na další část vyjížďky.
Navštívili jsme pivovar v Dalešicích, kde se natáčel film Postřižiny. Nyní se tam
usilovně pracuje za účelem vytvoření pivovarnického muzea. Pivo se tam ovšem v
omezeném množství vaří také, takže někteří z nás litovali, že v tamním přístřešku nemůžeme
místní produkt ochutnat. Možná že při všelidovém hlasování na srazu by tato akce měla větší
podporu než návštěva zámku.
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Kamilovi se tady porouchala spojka, a tak se na jeho skútra vrhli všichni zdatní
mechanici a trochu se u pivovaru zdrželi. Dohonila je tam však redaktorka místních novin,
takže pánové a dámy zapózovali a vzali na sebe tu obrovskou odpovědnost reprezentovat
mediálně celý náš letošní sraz.

Pak nás už čekala cesta na oběd, který navzdory pochybně vyhlížející restauraci, byl
velice dobrý. Pořádný řízek málokoho urazí, takže nebyly slyšet žádné nespokojené
hlasy.......a jedno nízkostupňové pivánečko navrch, popř. ještě kávička, hodinka odpočinku a
mohli jsme pokračovat v náročném programu.

Posledním cílem byla prohlídka vodní přečerpávací elektrárny v Dalešicích. Tam jsme
měli možnost prohlédnout si většinu zákoutí elektrárny, která patří mezi největší vodní
elektrárny u nás. Jak jsem už uvedl, tak se jednalo opravdu o povedenou a zajímavou
exkurzi, takže osobně bych se přimlouval pro příští ročníky upřednostňovat návštěvy
podobných objektů tzn. s technickým zaměřením před návštěvami zámků. Po návštěvě
elektrárny jsme vyrazili na zpáteční cestu do výchozího bodu. Tady pak probíhaly soutěže za
účelem stanovení pořadí soutěžících. Pořadatelé zkoušeli naší šikovnost při házení řemenů
na kolík, naší paměť i naše znalosti při vyplňování tradičního testu, jehož vyplnění se stalo
opět týmovou prací.
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Zlí jazykové dokonce tvrdili, že oslavy probíhaly dlouho do noci, protože oslavenci
přišli ráno na snídani jako poslední, a to jsem to napsal opravdu velice slušně, protože ranní
polévku jim museli několikrát ohřívat. Až budeme v Evropské unii, tak budou o hladu, protože
tam je podobné ohřívání jídel zakázáno :-).
Večer jsme zase poseděli u ohně, kde jsme měli mít předplacené buřty, jenomže
krmivová základna v autokempu Poušov je asi tak na úrovni rozvinutého socialismu
minulého století, tzn., že předem zaplacené buřty jsme si museli znovu koupit v kiosku a při
požadavku na hořčici zavládlo mezi prodavači veliké zděšení, co si to na ně vymýšlíme.
Nakonec se vše dořešilo, dvakrát koupené buřty z nálevu nám všem po opečení chutnaly,
horčice se nějaká také objevila a chleba se taky našel, i když se na něj těžko vydělává.
Naštěstí to bylo aspoň čím zapít, takže večer proběhl s připomínkami v rámci normálu,
majitelé kempu nebyli napadeni rozvášněným hladovějícím davem, nebylo tedy ani třeba pro
řešení konfliktů volat policii.
Porovnáme-li nejhezčí a nejhorší zážitek z celého skútrového víkendu, což je
prohlídka elektrárny a dvakrát koupené buřty, tak to stále ještě ty kladné zážitky převažují.
Pak už jsme se všichni rozjeli do svých domovů, někteří s poháry, jiní jen jako čestně
poražení v urputném motoristicko-sportovním klání.
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SUCHÝ U BOSKOVIC
14.-16. 5. 2004
Tento sraz, pořádaný každoročně někde v okolí Brna, má už svoji
nezpochybnitelnou tradici a také svůj osobitý ráz. Oproti předcházejícím
srazům jsem ocenil dvě změny, a to jednak byla výměna návštěvy zámku za
návštěvu Muzea průmyslových železnic v Mladějově (dále jen MPŽ) včetně
jízdy historickým parním vláčkem po úzkokolejné trati a za druhé to byla absence všech
soutěží a testů. Nemohu samozřejmě mluvit za ostatní, ale mně vyhovuje forma jakési
motorkářské vyjížďky daleko víc než forma soutěže historických vozidel. Těch existuje v naší
zemi spousta a mnozí naši kolegové skútristi se těchto soutěží účastní.

Ale zpátky k vlastnímu srazu. Páteční příjezd byl trochu složitější, protože několik z
nás dojelo do jiného rekreačního zařízení. Prý byly na silnici šipky, ale nikde jsem nečetl, že
bych se měl jimi řídit. Asi jsem nedával pozor. A tak jsme se pomalu sjížděli a vítali, někteří
jsme se celý rok neviděli, takže bylo určitě o čem mluvit.
Ráno začalo pravidelné hemžení kolem strojů, mnozí měli trochu potíže po bouřlivě
prožitém večeru. Někteří dokonce dorazili až ráno, a to v takové sestavě, že jsme raději
všichni uskočili do trávy. To tady ještě nebylo, aby někdo přivezl šest skútrů na jednom
vozíku. Paráda. Bylo vidět, že to mají pánové natrénovaný, takže skládání i nakládání jim šlo
jako po másle.

Zajímavá historka se stala Kamilovi. Myslel, že má píchlé zadní kolo, protože ani
dofouknutí kompresorem nepřineslo kýžený výsledek. Rozhodl se proto pro rychlou ranní
opravu. Někdo přinesl duši, někdo hever, jiný zas nářadí a Mojmír vnesl do problematiky
výměny píchlé duše svoje know-how a pustil se do práce. Nakonec se zjistilo, že měl Kamil
moc utaženou čepičku na ventilku, která ventilek stlačovala, a tím docházelo k úniku
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vzduchu. Takže kolo rychle zpátky, duši do Páva (pro strejčka příhodu), uložit nářadí a rychle
na start.
Nejdříve jsme začali vyjížďkou, jejímž prvním cílem bylo náměstí v Moravské
Třebové, kde jsme navštívili restauraci za účelem zrestaurovat se, a to hlavně tepelně.
Někteří dokonce ještě před návštěvou restaurace zaběhli do krámečku pro další mikinu,
protože ty čtyři, které již měli na sobě, se ukázaly z pohledu tepelné ochrany jako zcela
nepostačující.

Po obědě byl odjezd do Mladějova do MPŽ. Jedná se vlastně o prostory bývalé
šamotky, kde parta nadšenců buduje muzeum a zachraňuje staré úzkorozchodné lokomotivy
před sešrotováním. Nejdříve jsme absolvovali exkurzi a zajímavý výklad, ze kterého
vyplynulo, že za předpokladu získání 50-ti mil. Kč (ale já bych řekl, že spíš €) a 50-ti lidí
vznikne za 50 let pěkné muzeum. Tomu se dá i věřit. No a pak už následovalo vyvrcholení
celého dne, což byla projížďka historickým vláčkem. A úplně nakonec byl odjezd zpátky na
základnu, který začal tím, že na nás padly první kapky deště, které nás potom doprovázely
až do cíle naší cesty.
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Po návratu jsme byli všichni pořádně
promrzlí a promáčení, a tak nejlepším řešením
tohoto stavu bylo okamžité občerstvení
tekutými medikamenty, jako jsou slivovice,
fernet, rum apod. Z okamžiku dojezdu a výše
popsaného léčení však nejsou žádné snímky,
protože všichni do sebe něco lili a nikdo nefotil.
Pak se situace trochu uklidnila a my jsme
navštívili místní pohostinství kvůli příslibu řízku
se salátem. Povedl se jim. Někteří po večeři
ujeli zbaběle domů, jiní vydrželi nástrahám
alkoholu více či méně odolávat celý večer.
Zdravé jádro skútrklubu se samozřejmě rozešlo a rozjelo do svých domovů až ráno.
Na tomto srazu se už plně projevovaly spory uvnitř klubu, a tomu odpovídala i
mediální prezentace v místních novinách, jak vidíte na přiloženém snímku. Podle informací
presidenta klubu byla celá akce pořádána pod hlavičkou již neexistujícího Skútrklubu Brno. A
tak můj článek tenkrát končil slovy: „Stando, to už opravdu není náhoda"

PASTVINY
27.-29. 5. 2005
Sraz se uskutečnil v Pastvinách,
ubytováni jsme byli v chatkách
v kempu, který byl otevřen kvůli
našemu
srazu,
avšak
tato
skutečnost se velice nepříznivě projevila na
pohostinnosti místní restaurace, která byla
trestuhodná a v rámci patnáctileté historie
našeho klubu se řadí k těm úplně nejhorším.
Ale přesto měl tento sraz bohatou účast, přijeli
opět veteránisti ze Slovenska, a to jak na
skútrech tak i na bezvadně zrenovovaných
pérácích. Taky Libor Volek představil poprvé na
skútrsrazu svoji špičkově udělanou rikšu, se
kterou ovšem celý den jezdil bez dveří, aby to v
tom „skleníku" vydržel.
Chválu tohoto srazu najdete určitě na
stránkách skútrklubu, tady u mě se dočkáte
hlavně kritiky týkající se opět hlavně
katastrofálního pohoštění. Takové pohoštění,
které nám pravidelně každý rok Standa
zajišťuje, to je za trest. Hospoda večer zavírá
v deset a pivo si musíme vozit v plastových
lahvích z jiné hospody. Ještě že Kamil měl ve
svém skútru pozdějšího roku výroby velký úložný prostor a těch „petek“ tam narovnal dost. K
snídani jsou míchaná vajíčka na rendlíku, který má asi tak velikost odpovídající čtyřčlenné
rodině. No a tak než se dostane na všech 60 lidí na srazu, tak se vajíčka po troškách míchají
hodinu. Mělo to ovšem svá pozitiva. Ta děvčata, která vajíčka míchala zřejmě poprvé v
životě, se to už za tu hodinu naučila, takže snídaně v devět hodin byla už podstatně lepší
než ta v osm.
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Ještě jedna zajímavá novinka nás tam restauraci čekala. Pan vedoucí večer vybíral
zálohy na půllitry, pak nečekaně v deset zavřel, a tak jsme naše zálohované sklenice nechali
na stolech. Když jsme ráno přišli na snídani, byly všechny půllitry uklizené, ale zálohy místo
nic na stolech kupodivu neležely.
Dalším špičkovým aktem bylo tankování paliva. Večer jsem se dozvěděl, že vyjížďka
bude kolem čerpací stanice vzdálené asi 4 km. To samozřejmě nebyla pravda. V Králíkách
jsem se při návštěvě muzea dožadoval u presidenta informací ohledně čerpání paliva a on
mě poslal ..................na náměstí. Tam byla místo benzinky veliká vybagrovaná díra a po
benzinu ani památky. Dobří místní občané nás nasměrovali Hanušovic, takže než jsme
natankovali, přišli jsme o možnost prohlídky části expozice vojenského muzea, kterou jsme
měli předplacenou.

No a vyvrcholením celé akce bylo čtyřhodinové čekání na vrchu Suchý na ty
nešťastníky, kteří se rozhodli vyrazit ve třicetistupňovém vedru na tvrz Bouda. Já sice
uznávám, že je to zajímavá exkurze, ale přece jen vhodnější na celodenní rodinný výlet než
jako zastávka na vyjížďce. Naší činnost při tomto nekonečném čekání nejlépe pochopíte
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pohledem na kamaráda Libora. Myslím, že není další komentář třeba. A kdo nezažil a
neviděl, jak jel Libor s rikšou z vrchu Suchý dolů, kdy jsme mu nestačili ani na solo skútrech,
tak nepochopí, jak ty čtyři hodiny u restaurace, kdy si nemůžeme ani dát pivo, jsou dlouhé a
otravné.
To už bych nechtěl znovu zažít. Jinak jsem si z toho vzal několik poučení. Na těchto
srazech si kromě ubytování nic nepředplácet. Jídlo je nejlepší si přivézt s sebou (někteří už
to tak dělají, asi jsou prozíravější než já) a vstup do muzea si mohu zaplatit na místě, když
na to budu mít čas a nebudu muset po okolí shánět benzín.

Všechny tyto srazy však mají jednu výhodu. Večer posedíme, je tam dobrá nálada, a
pak nám zůstanou v hlavách jen ty příjemné vzpomínky, a to, co nás štvalo a bylo k vzteku,
tak se po čase vypráví s nadhledem a vajíčka míchaná na malém kastrůlku pro 60 lidí se už
dnes dávají při večerních vyprávěních „k lepšímu“.

BESKYDY
26.-28. 5. 2006
Sraz v Beskydech byl pro nás z Čech docela z ruky, a tak ani naše účast
nebyla příliš velká. Jak se ukazuje, tak rok od roku si jednak troufáme na delší
trasy a jednak je už skoro ostuda přivézt skútra na vozíku. Tenkrát jsme
skútra vezli na vozíkách s Liborem, a kdybych to chtěl udělat vloni při cestě
na Slovensko, tak by se mnou určitě Libor nemluvil.
Ubytováni jsme byli v krásném dřevěném roubeném kempu ve Frenštátu pod
Radhoštěm. Termín mi udělal radost, protože po dlouhé době jsem se nemusel s nikým
hádat, nikdo mi nedělal naschvály. V pátek jsme se postupně sjížděli a po ubytování
v krásných dřevěných chatkách jsme zasedli do přilehlé restaurace, kde bylo oproti
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předcházejícím srazům všechno bez problémů. Jídlo, pití.......snad jenom s účtováním měla
slečna trošku problémy. Asi nás tam bylo na ni moc . Jenom večerní déšť a pak noční
slejvák nám dělal trošku starosti s ohledem na ranní vyjížďku.

Klasické ráno. Vstát po dlouhém večeru, snídaně, a pak už příprava na odjezd,
rozprava před jízdou a vlastní odjezd. První zastávkou byla čerpací stanice - taky podstatný
pokrok proti loňskému srazu. Dál naše cesta vedla do Kopřivnice do muzea Tatra. Na
velkém parkovišti jsme měli vyhrazené místo, takže jsme se seřadili pěkně do řady a na
ústech účastníků už byl vidět i úsměv, protože zatím jsme jeli bez deště a nebe se přece jen
tu a tam trochu rozjasnilo. Nové tatrovácké muzeum je pěkné, myslím, že se nám všem
líbilo. Přece jenom ta skútristicko-veteránská duše má i k těm tatrovčičkám poměrně blízko.

Po návštěvě muzea nás čekal dobrý oběd v restauraci místního hotelu. Pak ovšem
došlo k předčasnému odjezdu z parkoviště proti plánu, takže ti, kteří tam nebyli, o ničem
nevěděli. Páni pořadatelé, stačilo v hotelu na obědě zvýšeným hlasem říct: „Odjíždíme o půl
hodiny dříve !!!", to by vám ústa neupadla!!! To byl asi jediný drobný zádrhel na celé
vyjížďce.
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Dalším naším cílem bylo setkání veteránů v Rožnově pod Radhoštěm. Nebyla to
žádná moc velká akce, a tak myslím, že naše banda skútrů jim udělala radost a zvedla účast
minimálně o 100%. Když jsme si prohlédli ostatní veterány a jejich majitelé a ostatní
návštěvníci si prohlédli naše skútry, tak jsme se vydali k poslednímu cíli naší vyjížďky.

Byly to Pustevny. Skútříky se statečně šplhaly do trošku neobvyklých nadmořských
výšek. Jak tak pozoruji léta tyto skútrvyjíždky, tak bych řekl, že je naprosto zřetelné, že
většina majitelů přešla na kvalitnější oleje a na míchání ve větším poměru (podle informací
se poměr pohybuje většinou v rozmezích 1:40 až 1:50). A tak už ani po nás nezůstala jen
modrá neprodyšná clona dýmu, ve které cyklisti padají z kol do příkopů a jen těžce lapají po
dechu. Na Pustevnách bylo moc hezky, jenomže počasí nebylo zrovna ideálně jarní, a tak
většina z nás skončila v restauraci na horkém čaji, kde bylo přece jen příjemněji než venku.

Po návratu zpátky na základnu jsme všechno řádně zhodnotili a pomalu se přemístili
do přilehlé stylové restaurace na večeři. Tam bylo pro nás určeno místo v patře, protože dole
byla uzavřená společnost. Jenomže tahle parta si objednala živou hudbu, bohužel, v tomto
případě se jednalo o kapelu cimbálovou. Takový podraz nikdo nečekal. Když nás ta hrůza
vyhnala z hospody, tak jsme ještě poseděli venku u krbu, který někteří nezodpovědní jedinci
podporovali v hoření olejem M2T.
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A pak přišlo ráno, dlužno podotknout, že se nejednalo o nijak příjemné, ale o chladné
a nepřívětivé ráno. Někteří vyjeli zabaleni do nepromokavé kombinézy, jíní se skútrem na
vozíku, ale myslím, že všichni spokojeni.

A teď pár poznámek k problematice Skútrklubu Čezeta. V úvodu jsem psal o
„vnitrostranickém“ boji ve vedení Skútrklubu, který v této době vyvrcholil. Monarchistické
vedení se rázem změnilo ve vedení všelidové, hlavním organizátorem skútrsrazu nebyl
Standa Borovec, ale kolektiv vedení skútrklubu. Prezident klubu prý dobrovolně složil funkci.
Standa odjel ze srazu ještě v sobotu po návratu z vyjížďky. Bohužel, jsme my „přespolní“ tou
dobou neměli žádné hodnověrné informace, co se vlastně v klubu děje. A tak jsem mohl mít
jen radost z toho, že prý v Brně zdomácněl můj výrok z jednoho staršího čísla Občasníku:
„.........a Standa mlčí".

SLAVONICE
25.-27. 5. 2007
Sraz se konal v chatovém táboře vesnice Brandlín, která se nachází na
Jindřichohradecku mezi obcemi Studená a Dačice. Cesta do jižních Čech byla
celkem únavná kvůli velkému provozu a nesnesitelnému horku. Sice jsme
odbočku na kemp nejdřív minuli, ale nakonec jsme se trefili. Večer byl stráven
tradičně diskusemi u piva.
Ráno v půl osmé nás čekala snídaně (za 45 Kč vypadala celkem nepřesvědčivě – tři
rohlíky, máslo, sýr a lžička džemu), poté v půl deváté jsme se sešli, abychom vyslechli
program vyjížďky a dostali krásné vlaječky s logem Skútrklubu a obrázkem skútru. Ve tři
čtvrtě na devět jsme vyjížděli. Trasa nejprve vedla do Dačic, kde byla připravená prohlídka
malého leteckého muzea a možnost prohlédnout si památník první kostky cukru na světě
vyrobené právě zde.
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Odtud cesta pokračovala do Slavonic, kde bylo na náměstí pořízeno hromadné foto
všech úhledně seřazených motocyklů. Mnozí z nás se zde "šplhali" na věž, či naopak
"prolézali" podzemí, prostí smrtelníci hned zamířili do salónku v hotelu Alfa, jenž byl pro nás
rezervován.
Odjezd ze slavonického náměstí se konal přibližně ve třináct hodin a namířeno bylo
na naší další a zároveň poslední zastávku, na nádraží v Jindřichové Hradci. Zde nám pan
ředitel vyprávěl o historii i současnosti JHMD, o úzkokolejné dráze obecně a vše doplnil
ukázkami historických i "moderních" lokomotiv a prostředí depa a nádraží celkově. Ze slov
tohoto muže bylo znát, že je pro svůj obor opravdu zapálený (ostatně to my také) a proto se
nebojím říct, že se návštěva depa Jindřichohradeckých místních drah stala zlatým hřebem
vyjížďky.

Z nádraží vedla naše cesta už zpět do tábora v Brandlíně. Po různých dohadech o
počtu najetých kilometrů jsme se shodli na celkové délce vyjížďky asi 105 km.
Po příjezdu se někteří odvážlivci vydali na svých strojích k nedalekým rybníkům se vykoupat.
Večer byl stráven podobně jako ten předchozí a to v hospodě u piva, případně i u něčeho
ostřejšího.
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Druhé ráno nás snídaně potěšila, neboť místo tří rohlíků jsme dostali tři nožičky
párku s hořčicí. Po snídani jsme se vydali na zpáteční cestu. Ta už probíhala mnohem
příjemněji a svižněji, neboť se ochladilo a motorům se už lépe dýchalo a chladilo. Bohužel
byl tento sraz poznamenán „vnitroklubovým bojem“, řekněme si, že zbytečně vyhroceným a
naprosto zbytečným. Chcete-li se o něm dozvědět víc, nalistujte si staré číslo Občasníku,
tady si s tím nebudeme kazit výčet klubových akcí, které se drtivé většině účastníků líbí.

ŘÁSNÁ, PELHŘIMOV
6.-8. 6. 2008
Sraz se konal ve dnech 6.-8. června 2008 v kempu Velkopařezitý v Řásné.
Kdo neví, kde je Řásná, tak je třeba ji hledat severně od Telče. Chtěl jsem
původně jet na motorce, protože jsem letos neuvedl do provozu žádného
skútra sólo a s Druzetou se mi nechtělo. Jenomže nátlak zlých kamarádů
způsobil, že jsem, byl nucen Druzetu oprášit a na tuto téměř dvěstěkilometrovou trasu vyrazit
s vidinou, že ani po rovině nepojedu víc než 65 km/hod.

Pak už má celý skútrsraz obvyklý a plánovaný průběh. Radost z toho, že jsme
v pořádku dojeli a že se zase po dlouhé době vidíme se svými přáteli, zaplatit všechny
poplatky, zaparkovat, ubytovat se a honem do restaurace na večeři a vychlazený zlatavý
mok, na který se asi každý normální chlap po takové jízdě těší.
Martin Balcar vyndává notebook s fotkami, nad kterými se rozproudí diskuse o tom,
co kdo ví. Hlavní slovo ale má pan Mgr. Jiří Nedvěd, bývalý první předseda Čezeta klubu
Praha. Dozvídáme se spoustu zajímavostí o vzniku a zkouškách Čezety i o konstruktérovi
panu Kochovi. Hodiny ubíhají, a i když neradi, tak přece jen odcházíme do chatek, abychom
se spánkem posilnili před sobotním hlavním programem.
Sobota. Vstávat, nasnídat, nastartovat. Pak vyjíždíme směr Pelhřimov, kde nás
čeká ojedinělý (v rámci srazů skútrklubu) program. Jedem pod vedením místních skútristů,
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kteří s námi zajíždějí do pivovaru na nádvoří, abychom si tam udělali nějaké fotky.
Neodmítáme a fotíme. Jenomže pak motor mojí Čezety se asi deset kilometrů před
Pelhřimovem zastavuje a tváří se, že neví nic o tom, že by se měl točit a vrčet. Ovšem Libor
s Michalem nenechávají nic náhodě a my asi s hodinovým zpožděním vyrážíme za ostatními
do Pelhřimova.

Tam se dozvídáme, že jsme vůbec o nic nepřišli, protože přes Pelhřimov se
přehnala průtrž mračen. A my jsme opravovali úplně v suchu, takže tak trochu štěstí
v neštěstí. Pak už probíhá program podle plánu. Oběd v místním hotelu, kde číšník neví,
jestli pivo Poutník je desítka nebo dvanáctka, pak zastávka na kávičku v cukrárně, ale začíná
pršet. Už v dešti se přemísťujeme do muzea rekordů, kde nalézáme spoustu zajímavých
věcí. Déšť sílí a my musíme stihnout besedu s panem Nedvědem v jídelně hotelu. Tak
nezbývá nic jiného, než se proběhnout v dešti. Beseda je ale opět velice zajímavá, jenomže
jsme časově omezeni.

Na náměstí zatím probíhá odpoledne rekordů a zástupci agentury Dobrý den pilně
počítají skútry Čezeta. Napočítali jich 59 a tím byl ustanoven rekord v počtu skútrů Čezeta
v jeden čas na jednom místě. Kromě této oficiální soutěže probíhá ještě interní klubová
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soutěž o Miss Čezeta. Tuto soutěž vyhrává v tajném hlasování Liborova Čezeta s Druzetou
a získává jako pravá Miss taky zlatou korunku. Sice mu všichni závidíme, ale taky mu to
přejeme. Přes zimu si opravdu pořádně máknul, aby na jaře s touto fešandou vyjel. Taky
jako jediný namontoval na Druzetu stříšku, což asi ovlivnilo rozhodnutí většiny hlasujících.
Více hlasujících však zřejmě ovlivnila jeho informace o tom, že má v chatce lahvinku
slivovičky, která v případě volebního úspěchu padne v jejich prospěch.
Celý sraz měl ještě díky některým dlouhodobě nespokojeným členům i nečlenům
dohru na stránkách skútrklubu, takže toto vyvolalo nejen ohlasy v řadách mlčících a dosud
pasivních skútristů, ale i ohlasy ze zahraničí jmenovitě ze Slovenska. Je už asi zbytečné
pitvat, kdo toto způsobuje, protože kdo zná poměry ve skútrklubu, ví, kdo za tím stojí, kdo
poměry nezná, nepochopil by. Asi nejlépe to vystihl Miro v jednom svém příspěvku v diskusi
na internetu, kde napsal, že „to už patří k brněnskému folklóru“.

JESENÍKY, DLOUHÉ STRÁNĚ
5.-7. 6. 2009
Sraz samotný byl velice pěkný, i když nějaké ty drobnosti ke kritice by se také
našly. Mně např. nejvíc vadilo, že po dojezdu do kempu Losinka ve Velkých
Losinách (který jsme nemohli najít) tam nebyl nikdo z vedení skútrklubu.
Ubytování v chatkách bylo takové trochu jako v pionýrském táboře, ale zase
jsme si byli všichni tak nějak blíž, o když někdo otevřel lahvinku s ohnivou
vodou, bylo hned kolem plno zájemců a nemusel tedy mít strach, že by se obsah zkazil.
Snídaně byla ráno formou švédského stoku, pokud někdo nesnídal z vlastních zdrojů.
Pak také někdo podcenil délku vyjížďky. Zřejmě mu při mapování trasy nefungoval správně
tachometr, protože deklarovaných 38 km jsme překročili asi tak dvaapůlkrát, možná to mělo
být 83 km (ale spíš víc). To by snad ani tak nevadilo, jako těch 7°C v poledne na
Červenohorském sedle. To už je oblast teplot motorkářům nepříznivá, a tak při zastávce
záviděli skútristi motorkářům odkrytý motor, protože si o něj ohřívali ruce. V místní restauraci
jsme poobědvali, ale největší zájem byl zcela výjimečně o horký čaj. To se normálně
nestává.
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Prohlídka ruční papírny ve Velkých Losinách byla zajímavá, jenom ta průvodkyně
byla taková nějaká trochu příliš upjatá a považovala zřejmě všechny návštěvníky za kretény,
kteří jí jako vícejazyčné průvodkyni s nadstandardním vzděláním kazí odpoledne. Ti, kteří
toho ježdění ještě neměli dost, zavítali k panu Havlíčkovi do jeho Skanzenu a veteránmuzea
v Rapotíně u Šumperka. Prohlédli jsme si hlavní expozici, vyslechli zasvěcený komentář a
byli (na moji přímluvu pozn. red. ) vpuštění aspoň na krajíček depozitáře motocyklů –
doufejme, že i budoucí expozice. A pak jsme se už opravdu vrátili do kempu, protože byl čas
na večeři.

Večeře byla opět v místní kempové restauraci, kde mělo být pro nás připraveno
nějaké „menu“. Ovšem od těch kolegů, kteří ho již požili, kolovaly nechvalné informace o
jeho nevalné kvalitě, takže po krátkém rozhovoru s číšníkem, kdy jeden kolega mu zcela
otevřeně vysvětli, že to menu stojí za „hovno“, jsme se teprve normálně najedli po objednání
večeře z jídelního lístku.

Trochu nezvyklé bylo, že program byl i v neděli. Asi to jinak nešlo, ale pro nás, kteří
jsme to měli tzv. „trochu z ruky“ byl program až do nedělního odpoledne trochu dlouhý.
Někteří to už vzdali, jiní pak spěchali domů. Na druhou stranu je ale dobře, že jsme se na
Dlouhé stráně podívali, protože to stálo za to. Přece jen vidět veliké umělé jezero na kopci
není každodenní záležitostí, i když počasí tam nahoře bylo spíš tak hodně pokročile
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podzimní, slova zima a vítr byla jediná, která plně k jeho popisu stačí. Škoda jen, že už se
nedá na kopec vyjíždět na skútrech, to bychom ty „pavouky z vejfuků“ určitě vyhnali.

Prohlídka vlastní přečerpávací elektrárny byla také zajímavá, i když ta přednáška ve
vytopené (ne vodou, ale topením) místnosti působila spíš jako ukolébavka a pohled na
posluchače byl docela smutný, všude nějak svěšená nebo zalomená hlava, občas se ozvalo
i nějaké to hlasité chrupnutí.
Pak už nás čekala cesta nazpět a vzhledem k době odjezdu a k délce trasy jsme se
dostali domů až večer. Nechalo se to vydržet, i když nám počasí ani trochu nepřálo.

ČESKÝ RÁJ
4.-6. 6. 2010
Tak tady mám trochu problém, co napsat. Akci jsem organizoval téměř sám
(za pomocí mojí rodiny), takže kritizovat se ani nás nebudu . Zcela
sebekriticky však musím přiznat, že jsem moc kritických reakcí neslyšel, takže
doufám, že se tento sraz také povedl a líbil. Vždy je co zlepšovat a asi
málokdy se povede všechno na 100 %, i když se organizátoři snaží. Jenomže jsme Češi,
jsme flexibilní a umíme operativně problémy řešit, takže nějaké ty drobnosti nás nezaskočí.
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Skútrsraz byl rámcově připraven, předprojednání a zamluven už v září
předcházejícího roku, jenomže díky trochu praseckému chování majitele kempu v Lužanech
u Jičína (Obecní úřad Lužany) nám byl termín v kempu bez omluvy zrušen, takže dva
měsíce před srazem jsme řešili problém: „Jiný kemp nebo změna termínu?“ Nakonec jsme
se s vedením skútrklubu dohodli na druhé variantě a já jsem musel přeobjednat kemp,
restauraci na oběd i návštěvu muzea. Nakonec vše vyšlo celkem dobře.

A vlastní vyjížďka? Myslím, docela dobrá (vymyslel jsem ji, takže si ji také musím
pochválit). Projeli jsme celým Českým rájem a viděli asi všechna ta nejzajímavější místa, jak
se můžete podívat na přiložené mapce. Pak jsme kolem Jizery dojeli až do Hrdlořez, kde byl
oběd, na který jsme bohužel čekali trochu déle, než bylo v plánu. Po obědě jsme měli
objednanou prohlídku Škoda Auto muzea v Mladé Boleslavi, a to včetně neveřejných prostor
v depozitáři. Pak už byl naplánován přesun zpátky do kempu, kde opět panovala velmi rušná
a veselá zábava, jako den předtím, kdy kolega Libor slavil své kulatiny a jeho nápad přivézt
meruňkovici ve dvoulitrové lahvi se ukázal pro některé kamarády jako téměř smrtelný.

Snad jen to pohoštění mohlo být trochu lepší, ale už jsme si docela zvykli na to, že
když navštívíme kemp před sezónou, že to není to „pravé ořechové“, a když je sezóna, tak
nejsou místa a ještě jsou všechny služby dražší. Ovšem jako perličku je třeba uvést i to, že
někteří nezkušení táborníci, kteří se těšili na to, že stráví noc mimo Prahu v romantickém
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prostředí Českého ráje, si ze zoufalství nad ohněm opékali utopence. Tady je třeba
podotknout, že v tu chvíli jsem si uvědomil, o co lepší byly ty dvakrát koupené buřty v Třebíči,
byly sice taky z nálevu, ale ne sladkokyselého.

V neděli dopoledne jsme se tradičně loučili a rozjížděli k domovům. Pro zájemce
však byla ještě připravena návštěva muzea JAWA pana Miclíka v Rabakově, takže ti, co to
měli aspoň trochu při cestě, se tam ještě zajeli podívat, aby viděli, jak se firma Jawa marně
snažila dohonit náskok skvělé firmy ČZ .
Myslím, že tento sraz, který byl do té doby asi jeden z nejvzdálenějších od
„brnocentristického“ skútrklubu a který se povedl, dal podnět k tomu, že by se napřesrok
mohl konat sraz ještě dál.

PÚŠŤ PRI PRIEVIDZI
17.-19. 6. 2011
Nejdřív to byl jen takový nápad, že uskutečníme skútrsraz mimo území české
republiky. Ale kolegové skútristi ze Slovenska již několik let jezdí na naše
srazy, a tak tento nápad, který vzešel od nich, bez problémů uvedli do praxe a
my jsme mohli prožít velice příjemný sraz v cizí zemi, i když výraz „cizí“ je
nám, zvláště těm starším, tedy občanům bývalého Československa, trochu „cizí“ a možná i
proti srsti.
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Někteří jsme vyjížděli již ve čtvrtek, abychom přespali na jižní Moravě a ještě mohli
navštívit vinné sklepy. Bylo to velice příjemné a měli jsme nastřádáno trochu endorfinu na
další den, který už tak veselý nebyl, přišly nějaké poruchy a bloudění, ale nakonec jsme
přece jen všichni dorazili do kýženého cíle, tedy kempu Púšť pri Prievidzi, kde nás čekal
klasický motorkářský guláš a pivo a samozřejmě přivítání s mnoha přáteli, s některými
samozřejmě po roce. Poseděli jsme, popili jsme a těšili se na druhý den.

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 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.
Nedělní ráno znamená balení, pakování, pak se se všemi rozloučit a odjezd domů.
Když jsem začal psát o naší české skupině, tak to i dokončím. Problémy s technikou jsme
měli i na cestě zpátky. Nakonec skútry Iva a Michala dokončily cestu v nepojízdném stavu na
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vozíkách. A my, co jsme dojeli po ose, jsme toho měli „plné kecky“. Za víkend jsme najezdili
přes 1000 km, což určitě není žádná rekordní hodnota, ale díky opravám, se nám všechny
přejezdy dost protáhly časově.
Pokud ovšem mohu mluvit i za ostatní, tak až na drobné výjimky byl tento sraz i se
všemi technickými i navigačními problémy (které ovšem byly naše vlastní a nikoliv
pořadatelů) hodnocen velmi kladně.
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2003 – Týden po Slovensku
2004 – Napříč českým podhůřím
2005 – Rakousko, Alpy – Mariazell
2006 – Rakousko – Grossglockner
2007 – Dobytí Dukly
2008 – Na Čezetě do Schengenu
2009 – Mokré...
2010 – Z Balatonu na Balaton
2011 – Až do Aše

Občasník č.10

Domníval jsem se, že podobně jako jsem zevrubně popsal skútrsrazy za dobu
historie našeho Skútrklubu, tak jsem vám chtěl podobné informace poskytnout i o
skútrjízdách. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl jejich účastníkem, požádal jsem jednoho
kolegu a stálého účastníka těchto skútrjízd o poskytnutí příslušných podkladů. Bohužel, ani
se na můj mail neozval, přestože před časem potřeboval pomoc od firmy, kde pracuji, a
ochotně jsem mu vyšel vstříc. To je ta naše slovanská povaha, o které jsem psal v první
kapitole .

ZÁVĚR
Jsme u konce. Historii skútrsrazů se mi podařilo dohledat ve vlastních archivech i
starších číslech Občasníku. Jen fotografie ze srazu ve Frenštátu pod Radhoštěm zřejmě
skončily někde v propadlišti dějin nebo na poškozeném CD-čku. Proto fotky převzaté
z Občasníku jsou v nevalné kvalitě.
O osudu historie dálkových jízd čili skútrjízd jsem se už zmínil, a tak mi nezbývá, než
udělat nějaký závěr, který by měl být asi nějak optimistický, mělo by se končit „happy
endem“.
Za 15 let existence Skútrklubu bylo zorganizováno 14 srazů (s mezinárodní účastí),
dále 20 srazů v Čechách (spíše regionálního významu) a dále mnoho různých vyjížděk,
setkání, návštěv a účastí na různých veteránských akcích, burzách a pod. Nezapomínejme
ani na to, že máme český rekord v počtu skútrů Čezeta na jednom místě a v návaznosti na
tradiční Posázavské srazy ve Zruči nad Sázavou byl zorganizován 1. sraz PAvů a při něm
vytvořen český rekord v počtu motocyklových přívěsných vozíků na jednom místě.
Teď už asi nikdo neřeší, kdo je nebo není členem Skútrklubu Čezeta. Jeho členem se
stáváme vždycky ve chvíli, kdy se účastníme nějakého srazu, který je tímto klubem pořádán.
Myslím si ale, že za těch 15 let se nemusíme stydět za svoji činnost, že jsme zorganizovali
pár pěkných akcí, že jsme společně přispěli k popularizaci skútrů československé výroby a
hlavně že jsme prožili společně mnoho krásných chvil.
Doufám, že už se trochu ubrousily ty hrany a hroty, které kazily vesměs přátelskou
atmosféru normálně panující mezi skútristy a že už se tyto nepříjemné chvíle nebudou
opakovat. Vždyť v podobné organizaci jako je Skútrklub je jakákoliv funkce jen prací navíc,
která stojí nejen peníze a nervy, ale hlavně spoustu volného času. Pokud se chce někdo
podílet na této (často nedoceněné) práci, je vítán, pokud někdo jen kritizuje a nepřiloží ruku
k dílu, je pro toto dobrovolné spolčení skútristů naprosto zbytečný a nepotřebný.
15 let je i v životě člověka docela dost dlouhá doba. A tak jsme také všichni o 15 let
zestárli, bohužel Luboš Drlík, jako nejstarší člen skútrklubu, již není mezi námi. V první
kapitole jste viděli pozvánku na jednu z prvních schůzí skútrklubu, která se konala u něj
doma v Tišňově. Pamatujeme si ho ze srazů, kam přijížděl na perfektně zrenovovaných
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čezetách, které byly nadstandardně vyzdobeny .......byl vlastně náš první tuningář. Taky
nestor skútristů Karel Ullmann už se ze zdravotních důvodů vzdal aktivní účasti na srazech a
je třeba říct, že bez něj nám už Krvesaj nechutná.
A co dál? Letos je naplánován skútrsraz do okolí Uherského Hradiště, naše Česká
sekce skútrklubu má v plánu sraz na Lipně, ve Lhenicích, podzimní sraz ve Zruči a letos
poprvé dvoudenní jarní vyjížďku krajem K. H. Máchy. Je tedy vidět, že aktivita skútristů
neochabuje a že si stále chceme zpříjemňovat život v sedlech a za řídítkami krásných, i když
už padesátiletých skútrů Čezeta.
Jak jsem už slíbil, pokusím se stejným, i když asi trochu stručnějším způsobem
zmapovat srazy organizované ČSSČ, ale na termín se mě neptejte. Myslím, že už si
potřebuji od klávesnice počítače trochu odpočinout a věnovat se taky trochu skútrům
prakticky a ne jen teoreticky.
V současné době jde totiž do tisku druhé a hodně přepracované vydání knihy

Skútr Čezeta,
jejíž první vydání už z trhu před časem zcela zmizelo a kniha je i nadále čtenáři požadována.
Takže třeba i někomu z vás, čtenářů Občasníku, se budou hodit rady pro opravy, údržbu a
renovace našich veteránů. Nebojte, nejsou to jen moje rady, přizval jsme si ke spolupráci na
slovo vzaté odborníky, s jejíchž pracemi a renovacemi se na srazech běžně setkáváte.
autor
marcel@skutrklub.cz
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