
             
 

 
 

 

   

  
 
 

 

Číslo 39 jaro 2012 

wwwwww..sskkuuttrrkklluubb..cczz    



 2 

ÚÚÚVVVOOODDD  

 
Milí přátelé skútrů a dobrého čtení, 
 

jistě jste ocenili aktivitu redakce 
Čezetářského občasníku v podobě jarního 
Magazínu, který připomenul 15. výročí 
založení Skútrklubu Čezeta a přinesl 
přehled všech srazů, které byly 
skútrklubem pořádány. Jak tak pozoruji 
měnící se startovní pole na skútrsrazech, 
tak si myslím, že pro mnohé účastníky je 
tato patnáctiletá historie tak vzdálená, že 
v době založení skútrklubu někteří z nich 
ještě .......... a teď jsem v koncích. Dříve 
jsme říkali, že si ještě hráli v uhláku na 
horníka a tahali po návsi dřevěnou kačenu 
na provázku, ale který z dnešních mladých 
skútristů prožil takové mládí? Myslím, že 
všichni do jednoho bez uhláku i bez 
dřevěné kačeny.  

Takže řekněme, že z globálního hlediska 
není 15 let mnoho, ale z hlediska jednoho 
klubu a lidí, kteří se většiny srazů 
zúčastnili, je to docela dlouhá historie, 
protože se nám už jednotlivé srazy pletou 
a často se s kamarády dohadujeme, kde 
jsme to vlastně byli, když 
tenkrát..........????? 

Ale vraťme se k dnešnímu číslu. Je to 
číslo jarně-letní, takže by mělo zmapovat 
jarní aktivity nás skútristů a přátel skútrů 
ze západu, kteří si neoficiálně říkáme 
České sekce Skútrklubu Čezeta. Tak co 
vlastně můžete očekávat. Jednak 
reportáže z oficiálních srazů a vyjížděk, 
kterých jsme se zúčastnili, a pak informace 
z různých dalších akcí, které by vás třeba 
mohli zajímat nebo které mají nějaký vztah 
ke skútrům, veteránům, a nebo jsou prostě 
jen zajímavé. 
I když nejste třeba zatvrzelí televizní 
diváci, tak jste zaregistrovali reklamy 
jednoho mobilního operátora, ve kterých 
vystupuje téměř jako hlavní hrdina skútr 
Čezeta, pomineme-li herce Lukáše 
Pavláska. Myslím, že většině skútristů ta 
reklama udělala radost a hláška „vykuněný 
skútr“ se už stala téměř pojmem. Proto je i 
právem na titulní straně tohoto čísla. A až 
se pokocháte pohledem na pár záběrů 
z televize, tak už se můžete začíst do 
reportáží ze skútrakcí. 
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CCCOOO   JJJSSSMMMEEE   DDDĚĚĚLLLAAALLLIII       

Křivoklát  24.–25.3.2012  (((
***************

))) 

 

První jarní akce, zase už 
tradiční, ale k mé velké 
radosti s velice dobrou 
účastí, přestože se vlastně 

jedná o pravidelnou návštěvu stále 
stejného (ovšem stejně pěkného) 
motocyklového muzea, kde jsou jen 
minimální změny. Ovšem ta zimní 
přestávka, která zřejmě motocyklově, 
skútrově a společensky vyhladoví 
jednotlivé soudruhy, takže se zúčastní i ti, 
které pak na žádném srazu neuvidíte. 
I letošní sraz na Křivoklátu však přinesl 
několik novinek a zajímavostí. 
Samozřejmě, že se ve vlastním muzeu 
objevily některé nové stroje, ale kromě 
toho se objevila i závada Poldovy 
dodávky, takže nedojel a musel se nechat 
potupně odtáhnout. Oproti minulým letům 
jsme navštívili i další soukromé muzeum 
jednoho kolegy, které vidíte na přiložených 
fotografiích.  

A naopak, jako dobrý nápad Zdeňka 
z minulého roku představit na tomto 
setkání nové členy skútrklubu, jsem se 
tentokrát přidal já, jenomže to už nebyl 
syn, ale vzhledem k mému pokročilému 
věku vnučka, která byla do skútristických 
řad přijata za podpory tradiční slivovičky. 
Na závěr však musím připomenout skvělý 
sportovní výkon kolegy Iva, který přijel až 
z Českých Budějovic na skútru. Já vím, že 
by nás mohlo být víc (přijel sice i Míra, 
který to má ovšem blízko), ale ten březen 
je přece ještě takový divný, v té 
„plechovce“ je to o trochu příjemnější. Ale 
akce se podařila, takže opět získala plný 
počet bodů a postupuje do dalšího ročníku 
bez ztráty „desítky“. (Pro ty mladší, kteří 
nechápou tu „desítku“, připomínám, že to 
byla kdysi před mnoha lety populární 
soutěž v televizi, která se jmenovala 
„Deset stupňů ke zlaté“ a kde soutěžící 
měli místo bodů „desítky“). 
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Veteránská jízda v Chomutově  28.4.2012   (((
***************

))) 

 

Tato tradiční první jarní akce 
„v sedlech strojů“, na které 
se účastníme (letos se 
jednalo již o 18. ročník), má 

již tradiční průběh včetně setkání u nás na 
chalupě, a pak společného odjezdu do 
Chomutova. Podívám-li se však o těch pár 
měsíců nazpět, musím konstatovat, že 
letos touto veteránskou akcí začala jistá 
mizérie v podobě velice slabé účasti na 
jednotlivých akcích. Michal R. rozprodal 
skútry a chytá ryby, Honza W. má pokaždé 
jinou výmluvu, Ivo a Michal to mají přece 
jen od Budějovic trochu z ruky, a tak jsme 
velice rádi, že naše tvrdé skútristické jádro 
posílil Míra Vokáč, který se do skútraření 
vrhnul s plnou vervou. Abych se ale vrátil 
k Chomutovu. Od nás z chalupy jsme 
vyjížděli s dcerou. Liborem a Honzou, 
který však dělal jen takový doprovod, ale 
soutěže se nezúčastnil. Pozval si na 
kontrolu zbytek rodiny, a pak zbaběle ujel 
uprostřed soutěžního klání. Míra na nás 
čekal u benzinky před Chomutovem, a pak 

celou soutěž absolvoval s námi. Docela se 
mu zamlouvala, takže doufám nejel s námi 
naposled. 
Letošní soutěž byla zase vzorně 
připravená, dokonce se ani nikde nečekalo 
u žádných kontrol, všechno odsejpalo, a 
tak jsme byli celkem brzy zpátky. Počasí 
bylo téměř ukázkové, takže se jezdilo 
v krátkých rukávech a stihli jsme i nachytat 
trochu jarního bronzu. Ovšem výsledky 
byly celkem neuspokojivé. Bramborová 
medaile dcery byla z naší skupiny 
nejlepším umístěním. 
Pak už zase tradiční společný odjezd, 
Míra to uhnul směrem na Žatec a my 
s dcerou a Liborem jsme to u nás na 
chalupě ještě u kávičky všechno 
zhodnotili. Myslím, že zase fotky napoví 
víc, než nějaký dlouhý komentář. Sice 
jsme nic nevyhráli, ale akce dostává plný 
počet hvězdiček i s pochvalou za počasí. 
Přece je to duben a aprílové počasí umí 
pozlobit (ostatně nejen aprílové :-)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

A co tady vidíte? Že ke krásným autům patří i krásné ženy, že i starý traktor je hezký, že Honza 
měl kontrolu shora, že nejhezčí veterán stál vedle nejstaršího a že dcera získala jedinou cenu. 
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Vyjížďka  „Krajem K. H. Máchy“  12.-13.5.2012   (((
***************

))) 

 

Tady uţ musím předem 
upozornit, ţe tady je pět 
hvězdiček málo. Bylo to 
bezvadné. Poprvé 

dvoudenní vyjíţďka, protoţe Jirka nám 
nabídl ubytování na své chalupě (i 

s polopenzí :-)) – Jirko, dodatečně díky, 
bylo to fajn, dobré počasí, dobrá parta, 
legrace, krásná příroda, dobré jídlo, ale 
také poruchy a přejezd krkolomné lávky 
pro pěší. Účast nebyla nejhorší, ale mohla 
být lepší. 

 
Sraz byl u benzinky v Doksech. Od nás 
jsem jel já, dcera (poprvé na Čezetě – 
konečně pochopila, co je nejvhodnější 
stroj pro podobné cestování), Libor a Míra, 
kteří si dali předtím u nás kávu, a já sušil 
jejich promočené rukavice nad plynem. 
Nevím, kde zmokli, kdyţ bylo tak hezky :-).  
Na benzinku jsme jeli po vedlejších 
silnicích a cestou jsme si aspoň z dálky 
prohlédli první dílčí cíl naší vyjíţďky – hrad 
Bezděz. Na benzince uţ čekal Polda, který 
z Vrchlabí dorazil jako osamělý jezdec. Za 
chvilku (a samozřejmě pozdě :-)) přijeli ti, 
co to měli nejblíţe. Jirka se synem a 
Mojmír. No, a to jsme byli všichni, takţe 
jsme si hned dali první společnou kávičku  

 
a vyjeli jsme směrem do Starých Splavů. 
Projeli jsme je a pokračovali po málo 
známé, úzké, ale hezké silničce, která se 
vine lesem, abychom objeli dokola celé 
Máchovo jezero. Dále jsme pokračovali 
směrem na Sloup v Čechách s tím, ţe se 
zastavíme v Pekelných dolech – 
motorkářské baště severních Čech.  Ale 
dopadlo to jako z Bezdězem ….pouze 
prohlídka z dálky. Zrovna se tam konal 
nějaký motorkářský sraz, takţe se tam 
sjíţděla spousta motorkářů od nás i 
z Německa na různých nehezkých čtyř-a 
asi i více válcových strojích a hlavně hned 
u silnice se vybíralo vstupné, takţe jsme to 
vzdali.
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Kdyţ jsme chtěli pokračovat na Sloup. 
Zastavila nás uzavřená silnice a objíţďka. 
Neţ jsme se poradili, někteří vyčůrali, jiní 
si zakouřili, tak se objevila závada na 
skútru Rudy a tím začala šňůra poruch a 
oprav. Kdyţ udělám abecední výčet dílů, 
které se během dne na skútru ukázaly 

jako vadné, vypadalo by to asi takto: 

 Asi kondenzátor 

 Benzinové vedení 

 Cívka 

 Dynamo 

 Elektrické vedení 

 Fšechno !!!!!!!!!!!! 

Nicméně, kaţdá oprava skýtá také několik 
pozitivních momentů. Odborníci mohou 
prezentovat svoje znalosti a uzavírat 
sázky, kdo závadu identifikuje nejdříve a 
nejpřesněji, mechanik opravující skútr se 
naučí dělat určité úkony naprosto 
automaticky a rychle (např. vyndávání 
výfuku – po desáté za den uţ v rekordním 
čase :-)), kuřáci mohou kouřit a všichni 
dohromady mají dost času na povídání. 
Po opravě jsme konečně vyjeli směrem na 
Sloup V Čechách, ale byl čas na oběd, a 

tak jsem naší kolonu zavedl k jedné 
restauraci, o které jsem věděl jen to, ţe je 
celkem nově opravená a ţe existuje. Byli 
jsme ale velice dobře obslouţeni, jídlo bylo 
moc dobré, a tak jsem byl pochválen – 
spadl mi kámen ze srdce. Představte si 
ten průšvih, kdyţ se skútristi špatně 
najedí, to je pak s nimi k nevydrţení :-). A 
opět se opravovalo, tentokrát na lavičce. 
Naštěstí na ni ţádní důchodci neseděli, 
takţe je nebylo třeba vyhánět. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakmile skútřík zavrčel, dovedl jsem naši 
kolonu konečně do Sloupu, kde jsme uţ 
měli přece jen trochu časový skluz, a tak 
jsme si zase jen místní pamětihodnosti 
prohlédli za jízdy. Ještě jsme totiţ chtěli 
dosáhnout nejsevernějšího cílu naší jarní 
vyjíţďky, kterým byly „čedičové varhany“ 
(Panská skála, 597 m) u obce Prácheň 
nedaleko Kamenického Šenova. Tam 
jsem pop prohlídce skal předal pomyslné 

ţezlo vůdce kolony Jirkovi, který nás pak 
vedl takovou krásnou krajinkou směrem 
na Ţandov, Kravaře a Dubou. Je to takové 
místo, o kterém se nikde moc nemluví, 
nepíše, není to ţádná vyhlášená ani 
notoricky známá turistická oblast, a přesto 
je tam krásně a projíţďka na skútru po 
klikatých silnicích s místy dost velkým 
převýšením, je velice příjemná. Jenomţe 
právě v Ţandově se nám postavila do 
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cesty překáţka v podobě rozbouraného 
mostu, který byl nahrazen lávkou pro pěší. 

A tak jsem si aspoň při nájezdu na lávku 
stihnul odřít kryt řetězu :-(.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak uţ to vypadalo, ţe dojedeme bez 
problémů k Jirkovi na chatu, kdyţ on sám 
zastavil a řekl, ţe se mu ozývají od 
zadního kola zlověstné zvuky. Libor mu 
zkušeně poradil, aby si dotáhl osu zadního 
kola (viz foto) ……a jeli jsme dál. Jenomţe 
ještě neţ jsme dojeli na chalupu, tak nás 
čekal opravdu „libový“ kopeček, se 

serpentinami a silnicí plnou děr. I to jsme 
ale zvládli. Pak uţ nás čekala u Jirky na 
chalupě garáţ pro naše těţce zkoušené 
stroje a segedínký guláš s knedlíčkem pro 
naše prázdné a vytřesené ţaludky. 
Poseděli jsme do pozdních nočních hodin, 
pak si kaţdý našel nějakou postel a ulehli 
jsme k spánku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ráno po snídani „co dům dá“ jsme se 
chystali k odjezdu, ale stejně ještě Rudův 
skútr nebyl v té správné kondici, a tak se 
zase opravovalo, nakonec to ale Ruda 
vzdal a slíbil, ţe do příště uţ to bude lepší 
:-). Dcera uţ odjela domů večer, aby se 
věnovala studiu, my dva s Poldou jsme si 
to taky namířili k domovu, protoţe jsme si 
uţ nechtěli zajíţdět. Ostatní jeli s Jirkou 
směrem na hrad Houska a Kokořín a 
podle vyjádření účastníků této cesty prý 
neexistují v celé republice klikatější a 
členitější silničky :-). Všichni však domů 
dojeli, takţe konec dobrý, všechno dobré. 
Jak uţ jsem předeslal, bez mrknutí oka pět 
hvězdiček. Kdo nepřijel, můţe jen litovat. 
Ještě jsme nijak neplánovali moţnosti 

vyjíţďky pro příští rok, ani nevím, jestli nás 
bude ještě Jirka na chalupě někdy chtít, 
ale z mého pohledu bezvadná akce, a 
pokud by se měla nějak opakovat, tak míst 
na vyjíţďky je v tomto kraji ještě pořád 
dost. 
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20. skútr- a motosraz pořádaný ČSSČ 

Lipno  25.-27.5.2012 

 

Ivo nám slíbil, ţe napraví 
loňský sraz na Lipně, 
vyznačující se deštěm 
větším neţ menším, a ţe pro 

letošní rok objedná lepší počasí. Někteří 

uvěřili, někteří ne, a já musím 
připomenout, ţe naši předkové říkávali: 
„Člověče věř a víra tvá tě uzdraví!!!“ a 
v tomto případě bych řekl: „Skútristo věř, 
ţe nezmokneš, ….a nezmokneš!!!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trochu se nám ale nepovedl odjezd. 
Tentokrát jsem já nechal dceru studovat a 
Polda vzal s sebou Elišku na nablýskané 
kejvače ČZ 175. Sám jel na jawičce 
třipadině, aby jí stačil. Nedivím se mu, 

kdyţ jsme před léty byli se skútry na 
Václaváku, i tam se Eliška ztratila, a to 
chodila pěšky. A teď má motorku. O to 
musí být Polda rychlejší :-).  
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Měli jsme sraz za Mladou Boleslaví s tím, 
ţe společně jedeme Liborovi a odtamtud 
v 15:00 hod. na Lipno, a ještě přibereme 
cestou jednoho kolegu na Kladně. 
Jenomţe Poldovi nějak vypovídala jawička 
sluţbu, čím dál tím víc, vypadalo to na 
elektriku, na dobíjení, na volnoběh 
chcípala – musel ji drţet v otáčkách, 
ţárovky nesvítily, jako kdyţ je vybitá 
baterka, ale ampérmetr ukazoval 
maximální výchylku do plusu, takţe by 
dynamo mělo dobíjet jako vzteklé. V 
Mělníku uţ jsme stáli a Polda laboroval, na 
benzince u Velvar jawička definitivně 
ztichla. Otázka byla, co dál. K Liborovi to 
bylo asi 15 km, tak jsem tam vyjel, ţe 
přivezu Poldovi náhradní baterku a ţe si ji 

bude cestou měnit za dobou v jiném 
skútru a bez světel na Lipno dojede. Pak 
se ale vydal do Velvar shánět novou 
baterku, nové relátko, elektromechanika 
……….na konec volal, ţe uţ jede, ţe uţ to 
bude dobrý. Čekali jsme u silnice, a kdyţ 
se Polda objevil, měl rozzářený obličej, 
úsměv od ucha k uchu (nebýt uší a helmy, 
moţná by měl ten úsměv dokola celé 
hlavy) a jen křičel: „Jedem, jedem, co s tím 
bylo, vám teď neřeknu, dali byste mi přes 
drţku!!!“ A tak jsme v 16:45 hod. opravdu 
od Libora vyjeli, na Kladně vyzvedli kolegu 
a jawičkou a pávem a co nejrychleji 
ujíţděli na jih. Vţdyť ovárek se hřál na 
kamnech a křen by mohl vyčichnout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastavili jsme se aţ na tradiční zastávce u 
benzinky v Milíně, abychom se podívali, 
jestli se neţenou od jihozápadu mraky a 
nebude třeba klasicky navléct gumu. To se 
sice výjimečně nestalo, ale konečně se 
nám podařilo z Poldy vytáhnout příčinu 
jeho problémů: 

Nedotaţený ukostřovací šroub u 
baterky !!! 
Nicméně baterku si koupil novou, vezl si ji 
na zádech v batohu, a kdyţ uţ se tedy 
přiznal, tak mu ji Libor za to dal do pavíka, 
aby si na batohu neutrhl kšandy :-):-):-).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak uţ měla naše cesta na jih i celý večer 
klasický srazový průběh. Dojezd, 
zaparkování, ubytování, pozdní večeře - 

ovar nám přihřáli, nějaké to pivko, 
orgánovice na přivítání. Ani jsme nešli moc 
pozdě spát, ono se to nezdá, ale Libor a 
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Fanda to mají 200 km, já 270 a Polda 
s Eliškou z Vrchlabí 350, a tak se trochu 

natáhnout přijde kaţdému vhod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ráno. Normál. Po snídani vyjíţďka, kterou 
vedl Michal. Bez připomínek, paráda. Opět 
jsme se zastavili na hrázi Lipna, pak jsme 
si to namířili do Rakouska a projeli se po 
jejich pěkných silničkách a obdivovali, 
upravená hospodářství, úhledná pole i 
vysekané strouhy na odvrácené straně 

Šumavy. Po návratu do Čech jsme si hned 
dali Vídeňskou kávu Sachr dort, aby ten 
přechod nebyl tak náhlý a jeli jsme hledat 
vhodné místo pro oběd. Bylo nalezeno, 
oběd opět dobrý, a pak uţ cesta zpátky 
ještě se zastávkou u Čertovy stěny a pak 
u vody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Večer. Normál. Večeře, posezení, popití, 
zaslouţený odpočinek. A ráno? Také 
skoro normál, snídaně, sbalení 
odubytování, příprava na odjezd, ale 

…….ti,co tam nebyli vloni, tak litovali, ţe 
nejeli přívozem. To jsme jim nemohli 
odepřít, takţe jsme jeli k přívozu, počkali si 
na trajekt, přeplavili se, a tak si taky o 
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trochu prodlouţili cestu. Tam nás opustili 
Jihočeši, Ivo a Michal, a vydali se na 
opačnou stranu. A kdyţ uţ jsme byli tak 
trochu mimo naší obvyklou trasu z jihu, tak 
padl další návrh, ţe zajedeme do Hoštic. 
Důvod je myslím kaţdému normálnímu 
Čechovi jasný, a tak jsme navštívili hřbitov 
s hrobem Michala Tučného, porozhlédli se 

po návsi, zkontrolovali namalovaného 
jelena a odebrali se k ţárlivé Miluně do 
hospody na oběd. Miluna tam sice nebyla, 
na oběd jsme čekali skoro dost dlouho, ale 
aspoň nápisy na pověšených prknem 
kolem venkovního posezení nám 
připomínaly nejslavnější výroky z filmů 
Slunce, seno, …. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pak uţ jsme opravdu jeli domů. Tak, jak 
jsme se v pátek nabalovali, tak jsme se 
zase v neděli odbalovali, nejdřív v Kladně 
Fanda, pak Libor, u kterého jsme ještě 
vypili kávičku, a nakonec já v Boleslavi. 
Mraky sice hrozily, ale jen hrozily, takţe 
někam odešly a my jsme se v pohodě 
všichni dostali domů ….i kdyţ aţ večer. 
Takţe opravdu celovíkendový sraz, ale 

zase úplně bezvadný, plný pohody, 
legrace, dobrého jídla a samozřejmě 
naráţek na to, co se komu nepovede. 
Tentokrát byl středem zájmu opět Polda, 
stejně jako kdyţ před nějakým tím rokem 
jel do Strakonic se „zataţenou ruční 
brzdou“ :-). 
Opět jsem nenašel důvod pro odebrání 
hvězdičky. Takţe plný počet. 
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****

)Sraz skútrů Smraďavka  8.-10.6.2012 

 

Tak tady jsem trochu na 
rozpacích, jak začít, jak 
pokračovat a jak skončit. 
V době, kdy toto píšu, ještě 

není na skútrstránkách žádný komentář, 
jen videa, ale určitě ještě nějaký bude, kde 
bude zevrubně napsáno, jak vše 

probíhalo, jen nevím, jestli se tam objeví 
nějaká kritika, většinou tam čítávám jen 
samé pozitivní zprávy a hodnocení. Takže 
zase budu muset být já ten rebel, co 
nebude jen chválit, a na svoji obranu 
uvádím, že zdaleka ne všechny 
připomínky pocházejí ode mne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uherské Hradiště není zrovna v úplně 
nejvhodnější poloze pro nás „Pražáky“ a 
Západočechy a určitě bychom si bývali 
přáli po loňském srazu na Slovensku 
nějakou bližší destinaci, ale kromě toho, 
že ta vzdálenost odradila některé 

soudruhy, tak jsme to brali prostě jako 
trochu delší vyjížďku (a to třeba Libor jel 
s Druzetou). To jsem si pak teprve 
uvědomil později, když jsem předložil 
návrh na příští sraz v Chomutově. 
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Ale od začátku. Sraz jsme měli v Kolíně na 
benzince, já s dcerou, Michal, Libor a 
Polda, který si na počest srazu nechal na 
hlavě vyholit značku ČZ. Na to, jaká to 
byla vzdálenost, byla jedna výměna 
kondenzátoru jen úplná prkotina, takže 
spolehlivost našich strojů byla docela 
v pohodě. Obědvali jsme v Krucenberku, 
pak ještě kávička v Jedovnicích. Mezitím 

ovšem přestávky, protože někteří 
pociťovali bolesti v zadních partiích tam, 
kde končí záda. Nakonec jsme však kemp 
Smraďavka našli, i když jsme si už mysleli, 
že jsme ztraceni. Ptali jsme se několika lidí 
a ti už věděli, kam mají skútristy poslat, 
protože jsme přijeli přece jen později. Pak 
teprve druhý den jsme si všimli 
nevýrazných šipek na zemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubytování proběhlo bez problémů, zřejmě 
jsem se problémům vyhnul tím, že jsem do 
přihlášek všude psal, kdo s kým chce být 
ubytovaný, a tak se naše rodina dostala 
do jedné chaty. Ostatní na tom tak nebyli, 
a tady jsem slyšel stížnosti, na to, že byl 
jezdec a spolujezdkyně ubytováni jinde. 
To je přece nesmysl. Jestliže jedu se 
spolujezdcem (-kyní), chci být s ním 
ubytován. Tady to bylo jako v pionýrském 

táboře, kluci a holky zvlášť, to jsem fakt 
ještě nezažil. Pak vznikaly takové 
nedůstojné akce, že si lidi vyměňovali 
místa, aby se dostali k tomu, s kým přijeli. 
Něco podobného jsem zažil naposled 
v Moskvě v roce 1985 v obchodním domě 
GUM, kde si každý koupil jednu čepici, a 
pak si je lidé před obchodem vyměňovali, 
aby jim pasovaly na hlavu. 
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Jinak kvalita ubytování a stravování byla 
asi standardní úrovni, na jakou jsme zvyklí 
v rámci daných cenových relací. Sobotní 
program byl docela nabitý, i když byly 
někde občas trochu delší čekací doby, ale 
to umím pochopit, takové množství lidí se 
dá jen těžko řídit a uřídit na minuty, i 
obsloužení v restauraci chvíli trvá. Takže 

asi jediná chybička na kráse byl ten 
průjezd zřejmě úplně napříč celým 
městem, myslím asi tak před 90 % všech 
uherskohradišťských semaforů. Možná 
objezd města nějakými vesničkami by byl 
třeba o pár kilometrů delší, ale o hodně 
klidnější a zajímavější. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přiznávám se, že jsme někteří vzdali 
poslední část vyjížďky, a to příjezd na 
náměstí a výstavu strojů. Jednak jsem 
předpokládal v sobotu odpoledne podobný 
nezájem lidí jako rok předtím v Prievidzi a 
jednak vidina několika dalších 
promarněných hodin podlehla představě 

teplé sprchy vychlazeného piva a 
odpočinku před nedělní cestou domů. A to 
jsme ještě stihli ve Smraďavce shlédnout 
prodej několika zajímavých historických 
motocyklů, který probíhal z auta do auta 
nebo na vozík :-). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhledem k tomu, že jsme byli v minulosti 
několikrát vyzváni k tomu, abychom 

uspořádali sraz někde v Čechách, což se 
stalo přede dvěma lety v Lužanech u 
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Bijte mě, mlaťte mě, tlučte mě …. knihu vám 
nedám ………….. 

…… protože jsem v ní na velké fotce, jak 
opravuju ve Zruči zapalování :-). 

Jičína, a vzhledem k tomu, že loňský i 
letošní sraz byly hodně východní popř. 
jihovýchodní, připravili jsme si s kolegy 
návrh na sraz v Chomutově. Účastníci 
srazu vědí, že jsme byli demokraticky 
přehlasování návrhem jiného kolegy na 
sraz v jižních Čechách. Je to podle mě 

škoda, že těch pár kilometrů na sever je 
některým lidem zatěžko ujet, když by se 
dostali zase do zcela nové a jiné krajiny, 
kde věřím, že většina z nich určitě nebyla, 
a myslí si, že severní Čechy je jen díra, 
kde se těží uhlí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V jižních Čechách jsme už byli několikrát a 
divím se, že ti, kdo zvedali ruku pro jižní 
Čechy (a ještě okřikovali ty, co ruku 
nezvedli :-)) nepřijeli letos (nebo třeba i 
vloni) na sraz do Lipna. Nic jihočeštějšího 
než Lipno nenajdete (možná rybníky, ale 
Lipno je větší :-)).  
Víte, ten Chomutov, to není jen jiná 
destinace. To jsou i jiní lidé a úplně jinak 
fungující VCC Chomutov (možná 
srovnatelný s kolegy z Prievidze), který by 

akci pro nás zajišťoval. Jsou tam sponzoři, 
kteří veteránismu fandí, jsou tam vesnice, 
které se na každou podobnou akci těší. 
Umíte si představit třeba to, že v rámci 
veteránské soutěže přijedete do vesnice 
na průjezdní kontrolu jen proto, aby vám 
dali razítko do výkazu a přidali třeba 
pohled a odznak své vesnice jen za to, že 
jste je navštívili??? Oni motorkáře - 
veteránisty nevyhání, oni se na ně těší. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhledem k tomu, co jsem si musel 
vyslechnout od nejvyššího vedení 
skútrklubu za to, že jsem zalitoval toho, že 
neprošel Chomutov a že jsem na základě 

určitých informací zpochybnil (mezi čtyřma 
očima) nestrannost volby, tak slibuji, že už 
nebudu aktivní. Pokud bude pro 
moravskou část skútrklubu všechno kromě 
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Jižních Čech daleko, my tady u nás 
v Čechách pořádáme víc podobných akcí 
v různých částech naší země a budu se 
přimlouvat za to, abychom ten 

Chomutovský sraz udělali sami, mimo 
mezinárodní skútrsraz pořádaný 
Skútrklubem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To jsem se už ale trochu odchýlil od 
původního tématu, kterým byl letošní sraz 
ve Smraďavce. V neděli ráno jsme vyrazili 
směrem k domovu, ale počasí se zase 
„umoudřilo“, takže nám skoro celou cestu 
pršelo. Tentokrát se zase Liborovi začaly 
ozývat od zadního kola skútru nepříjemné 
zvuky. Musel sundat kryt řetězu a zjistil, že 
je vytahaný řetěz. Nepochybuji o pečlivosti 
údržby Libora, nevěřím, že by vyjel na tak 
dlouhou trasu s volným řetězem, ale 
zřejmě dvěstěpadesátka, s Druzetou a 
celkem svižným tempem jízdy prostě 

vykoná své a řetěz po 500 nebo více 
kilometrech takového provozu si řekne o 
napnutí. Pak jsme jeli na oběd do stejné 
restaurace jako v pátek a opět jsme byli 
spokojeni. Na cestě domů se už Polda 
odpojil od naší kolony dřív a jel směrem na 
Hradec Králové, my jsme se zase rozešli 
až v Kolíně. 
Vzhledem ke stížnostem na ubytování, 
nepřipravenosti výstavky porouchaných 
dílů a fotografií i dalším připomínkám 
kolegů, které snad už ani nebudu 
popisovat :-(, dávám čtyři hvězdičky. 
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ZZZAAAJJJÍÍÍMMMAAAVVVOOOSSSTTTIII...   

 
Bývá dobrým zvykem, že se ještě 
v Občasníku objevují různé zajímavosti, 
tak nebudeme tuto zvyklost kazit a 
podíváme se, co se stalo v letošním roce. 
O setkání na Křivoklátu, jak jste četli 
v reportážích. Pak byly Velikonoce a ty 
možná zasluhují malou vzpomínku. 
Jednak jsem dostal od kamarádky moc 
hezké přání (upozorňuji, že ten výsledek 
pomlázky není moje práce, ani na té fotce 

není moje kamarádka) a jednak bych vás 
chtěl upozornit na to, že pokud bude 
znovu na velikonoce nedostatek vajec a 
jejich cena bude šplhat do astronomických 
výšin, nevěšte hlavu. Geneticky 
modifikované čínské slepice snášejí 
speciální podlouhlá vajíčka, která jsou 
jednak lacinější a jednak jsou všechna 
nakrájená kolečka vajec stejná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byl jsem pozván na takovou téměř 
soukromou prohlídku Národního 
technického muzea spojenou s výkladem 
šéfa dopravních sbírek, který je veliký 
fanda lokomotiv, ovšem výklad byl velice 
zajímavý i pro nás, kterým spíš učarovala 

kola obutá do pneumatik. NTM je znovu 
otevřeno po dlouhé rekonstrukci a já vám 
jeho prohlídku mohu jen doporučit. Pár 
fotografií vám určitě dopravní sbírky trochu 
přiblíží. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
 
Pak byl První máj a Skútrklub pořádal 
tradiční vyjížďku. Dostal jsem několik 
zajímavých fotografií, ale snad dvě 
nejlepší. Jednak šťastný skútrista Pavel 
demonstruje, jak se má tvářit nadšený 

skútrista na srazu. Druhá fotka ukazuje 
zánovní kryt rezervy, který si nechal Martin 
ušít ze stejné koženky, jako je ušitý přední 
kufr. Určitě velice pěkný doplněk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradiční veteránské setkání v obci Pucheř 
8.5.2012 jsem letos vynechal, nevyšlo mi 
to. Zajel tam ale kolega Petr a zaslal 
několik fotek, takže aspoň takto můžeme 
společně nahlédnout do té zajímavé, vřelé 
a přátelské vesnické atmosféry. Je to 
zajímavé setkání. O nic tam nejde, nikdo 
se nehoní, nepředhání, nikam neštve, 

přijedete, postavíte veterána mezi ostatní 
stroje, popovídáte se stejně postiženýma, 
prohlédnete ostatní stroje, podíváte se na 
malou burzu, dáte si klobásku a pivo a 
můžete jet na vyjížďku nebo domů anebo 
třeba ještě posedět. Prostě jen tak 
příjemně strávený den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolega Milan je sice vlastníkem několika 
skútrů, ale ještě s námi nikde na srazu 
nebyl. Upřednostňuje jiné akce, neboť je 
vlastníkem ještě mnoha dalších veteránů 
z období 50. a 60. let.  
Tento svůj vozový park zapůjčuje pro 
natáčení historických filmů, takže na 

přiložených fotkách ho můžete vidět 
průběhu natáčení nového filmu o Janu 
Palachovi, kde budou nejen jeho vozidla, 
ale i on sám si tam zahrál zatím ne úplně 
významnou roli taxikáře, ale s kariérou 
herce se začíná na malých rolích ……a 
Hollywood je na dosah :-). 
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Léto je v plném proudu, a tak určitě 
nepohrdnete fotografiemi z loňského léta, 
které mi poslal kolega Zdeněk. Je to 
kempování s historickými automobily a 
přívěsy, opět 60. léta, ale bohužel nějaký 

ten skútřík Čezeta na břehu tam chybí. 
Jinak dobrý. Spartaky, Octávie, Š 1000 
MB, Barkas, přívěs Karosa, campingový 
přívěs, kde střechu tvoří člun, no prostě 
paráda. Kdo si hraje, nezlobí. 
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Teď bychom se měli i trochu podívat do 
ciziny. Od kolegy ze Slovenska jsem 
dostal dvě pěkné fotky se skútrem, ale tu 
jednu si ještě schovám do příštího čísla a 
jednu vidíte už dneska. Druhý snímek je 
až z Německa, kde můžete v prostředním 

motorkáři poznat Lea, který byl na 
několika srazech ve Zruči, poprvé na 1. 
srazu PAvů, kam přivezl vlastnoručně 
vyrobený krásný model PAva. Tato fotka 
by se nechala nazvat: „Jak tráví jaro 
němečtí důchodci“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již několik let informuji v Občasníku o 
autosalonu v Lipsku, kde bývá i taková 
výstavka různých veteránů popř. nějak 
specifických vozidel. Ta se odehrává 
v centrální hale v patře, popř. veteráni 
bývají i na tematických výstavkách v hale 
s příslušenstvím a servisní technikou. 

Letos bylo Lipsko zase po dvou letech, 

vloni tam byla jen výstava tuningu a 

multimediální techniky. Nepochopil jsem 
letos hlavní téma výstavy v centrální hale, 
ale pro mě byly zajímavé i vystavené 
historické vozy na stáncích jednotlivých 
japonských firem. Jedná se většinou o 
miniautíčka s obsahem 360 nebo 600 cm3 
a v dnešní době už vypadají spíš jako 
hračky pro dospělé, ale kouzlo veteránů 
jim rozhodně nelze odepřít. 
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A teď jen tak na závěr zajímavostí bychom 
se mohli podívat do trochu vzdálenější 
ciziny, a to do Japonska, kde už zase tak 
moc nefrčí tuning Harleyů, to už je 
okoukané, ale Japonci začali tunit 
skútry. Pravda je asi taková, že se sice 
jedná o skútry novějšího data výroby, ale 

najdete mezi nimi třeba i Hondu Helix, což 
už je taky spíš veterán. Už jsme viděli 
Čezetu s motorem ČZ 250, Jawa 350, ČZ 
200 OHC, ale co kdyby taky někdo natáhl 
rozvor čezety aspoň o metr, to byl teprve 
IN :-). 
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ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR   
 

Sice je už léto v plném proudu a vy jste 
dočetli jarní číslo občasníku. Na letní číslo 
si zase budete muset počkat až na 
podzim, protože poslední sraz pořádaný 
ČSSČ je až v polovině září a průběžné 
doby přípravy Občasníku v naší redakci 
neumožňují výrazné zkrácení termínů. 
I když už dneska vím, že někteří kolegové 
mají některé naše akce v kolizi s rodinnou 

dovolenou, tak bych si přál, aby účast těch 
zbylých byla na našich akcích co největší. 
A samozřejmě přeji všem mnoho 
šťastných a beznehodových kilometrů. A 
pokud budete mít nějaké zajímavé 
fotografie nebo příhody z letních výletů, 
pošlete je na adresu Čezetářského 
Občasníku přímo k rukám šéfredaktora: 

marcel@skutrklub.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po uzávěrce 
tohoto čísla, jsem dostal velice hezký mail, o který se musím s vámi čtenáři ihned podělit. 
 

Dobrý den pane Malypetr nevím komu jinému mám psát než právě vám. Nevím, 

jak mám na stránky skútr klubu vložit fotky svého skútru. Renovoval jsem ho 

3 roky a zachránil jsem ho před sešrotováním, jelikož hasiči z jedné 

vesnice dělali sběr, kamarád mi dal echo a hned jsem vyrazil, tudíš jsem ho 

zachránil před jistou smrtí, byl v hrozném stavu pouze kastle na kolech a 

asi jedna bedna s motorem a nějakými díly, proto renovace trvala tak 

dlouho. Chtěl bych se svou radostí podělit s ostatními, proto vám posílám 

dvě fotky. Jeto ČZ 175/501 S HODINAMI rok výroby 1957. S pozdravem Vondrák. 

  


