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Vážení čtenáři Občasníku,
letí nám to, letí, máme tady nový roku a
s ním tajuplný letopočet 2013. Jak víte, tak
číslo 13 je tak trochu kontroverzní, ale
povětšinou je označováno za číslo
nešťastné. Doufejme, že nám bude tento
letopočet moto- a skútrsrazů jen samé
příjemné chvíle (v oblasti politiky a
společenského života s tím nemůžeme
v této republice počítat, tak šťastný
letopočet neexistuje, aby tu naší kompletní
vládní, parlamentní a senátní svoloč poslal
do propadliště dějin).
Když už jsem u těch srazů, tak jsem se
zase dočetl na sebe zdrcující kritiku na
skútrstránkách, protože jsem si dovolil
kritizovat to, že bude sraz už po několikáté
v jižních Čechách a nebude v Chomutově,
kde bychom zase byli v úplně jiné a jinak
velmi zajímavé krajině Krušných hor.
Samozřejmě, že jako vždy hřímala kritika
z tribun
těch,
kteří
nikdy
nic
nezorganizovali a jen kritizují a kecají,
takže jejich kritiku chtě nechtě musím brát
s lehkým úsměvem, a jejich vyhrožování,
že nebudou číst Občasník..….se širokým
úsměvem .
A tak si myslím, že i díky zdaleka ne
nestrannému postoji předsedy skútrklubu
se zase trochu více rozevřely nůžky mezi
dnes už prakticky nefunkčním vedením
skútrklubu a námi „přespolními“ ze
západu.
Organizujeme
několik
víkendových srazů za rok (vedení
skútrklubu ani jeden – ten jediný
celorepublikový už po několikáté vždy
zajišťuje nějaký dobrovolník), Moraváci na
naše srazy jezdili, ale to už je minulost
………jsme jim nějak trnem v oku . Ale
vlastně nevím proč. Organizujeme,
myslím, docela pěkné srazy, snažíme se
najít vždy nějaký zajímavý cíl, ale zájem

Moraváků veškerý žádný. Nám to nevadí,
vystačíme si sami, ostatně vyjížďka
v menším počtu vozidel je méně
problematická, lépe se hledá hospoda na
oběd, méně se ztrácíme, protože o sobě
víme, ale každého dalšího účastníka jsme
vždycky rádi přivítali.
Ale vraťme se k tomuto číslu Občasníku.
Myslím, že bude zase tradiční povánoční,
čili podíváme se na nějaké ty pf-ky,
vrátíme se ještě k loňské poslední
vyjížďce našeho klubu, a taky se
podíváme na nějaké zajímavosti, popř. na
to, co se děje nového v oblasti renovace
našich strojů.
A snad ještě na závěr úvodní kapitoly
vysvětlení, co to je za skútr na titulní
straně. Bavili jsme se s kamarádem o
modelech skútrů a já jsem si postěžoval,
že k několika různobarevným plastovým,
k papírovému,
k plechovému
a
k porcelánovému
modelu
mi
chybí
dřevěný. Kamarád Láďa je truhlář a
prohlásil, že to nic není, ale já jsem tvrdil,
že to vůbec není žádná legrace, protože
v práci s dřevem asi nijak nevynikám. A
tím náš rozhovor skončil. A za nějaký čas
se objevil a v krabici od žehličky cosi
přinesl a jen řekl: „Opatrně!!!“ …..a já
vyndal tento nádherný model v měřítku 1:8
vyrobený z 15-ti druhů dřeva. A pokud
toho nenápadného veteránistu neznáte,
tak na pf-ce sedí na velice pěkně
zrenovované rikše ČZ 150.
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Naší poslední společnou akcí na skútrech
byla návštěva veteránmuzea v Terezíně,
které bylo otevřeno před rokem a je
věnováno v převážné míře vozidlům
vyráběných v zemích RVHP.
No a s blížící se zimou jsme opustili sedla
našich jednostopých miláčků a přesedlali
zbaběle do vytopených kabin vozidel
dvoustopých. Vzhledem k tomu, že naše
předvánoční setkání v Praze byla často
kritizována, protože Pražáci (ti to mají
nejdál ) chodili na setkání pozdě, ti
přespolní zase pak spěchali na autobusy,
a když přijeli autem, museli zase trapně
abstinovat. A tak jsme udělali letos změnu,
a když jsme se dohodli, že hodně z nás
navštíví poslední burzu v Chotusicích
v sobotu 15.12., uspořádali jsme společný
oběd v jednom motorestu, kde se nás
sešla odpoledne docela pěkná parta. Po
dobrém obědě jsme poseděli, popovídali,
plánovali, kritizovali ………………. a abych
nezapomněl, mezi našimi auty byla před
hospodou taková výměna dílů, že nám to
mohli prodejci z burzy závidět . Ovšem

zlatým hřebem celého odpoledne se zase
stal Polda, ze kterého zase vypadl (skoro
jako pokaždé) pořádný kameňák. Vyprávěl
nám o jednom velice slušném a solidním
pánovi, který k němu přišel na burze a se
zcela vážnou tváří pronesl následující
nabídku: „Pane Tumo, když mi prozradíte
váš technologický postup leštění hliníku,
tak já vám prozradím recept na Coca
Colu!!!“ ….dlouho jsme se smáli a zároveň
divili Poldovi, že tak skvělou nabídku
nepřijal .
Soudruzi, položím vám kontrolní otázku:
„Jestlipak víte, (mělo by tu být správně
ještě oslovení „Vy Šmejdi!!!“ ) proč jsem
před chvilkou tak zdůrazňoval, že burza
byla 15.12.???“ No, skútristi, odborníci,
historici, čezetáři …zapátrejte v paměti!!!
Nic??? Dejte se podat.
Dne 15.12.1962 byl vyroben 100 000.
skútr Čezeta. Takže jsme si u oběda
společně připili (většinou nealkoholickým
pivem) na toto 50. výročí. Vzpomněli
jste si i jinde a nebo zase jen Česká sekce
Skútrklubu Čezeta ? 

Terezín 13.10.2012 ((*****))
Úvod k našemu podzimnímu
výletu jsem už napsal. Bylo
to tak nějak docela narychlo,
ale
skutečnost
předčila
očekávání. Sice ranní cesta byla taková
trochu komplikovanější, protože po přejetí
kopce za Kravařemi jsme se dostali do
takové mlhy, že opravdu nebylo vidět ani

na koncová světla vpředu jedoucích aut. A
taková mlha, když se začne srážet na
plexištítu nebo na hledí helmy, tak to je
taky lahůdka. Naštěstí mlha netrvala
dlouho a za chvíli jsme vjeli znovu do
slunečného chladného rána. V Terezíně
už byli někteří kolegové a venku
diskutovali o skútristických problémech.
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Pak jsme se pustili do prohlídky
venkovních exponátů, což jsou patrové
autobusy. Po jejich prohlídce jsme ovšem
zjistili, že uvnitř se topí v krbových
kamnech a je tam neskutečně útulno. Tak

jsme tam poseděli u kávy a ani se nám
nechtělo do dalších nevytápěných prostor.
Ale když už jsme to vstupné zaplatili, tak
jsme se na prohlídku vrhli.

Přiložené fotografie vám ukáží, jaké
skvosty je tam možno vidět. Od loňského
roku se motocykly dočkaly nové police nad
auty, aby se ušetřilo místo. A jinak tam
jsou k vidění extravagantní přestavby
Trabantů, ale taky modely vozidel z NDR,
pod stropem pro změnu visí nějaká
letadýlka (samozřejmě skutečná), ale
nechtějte vědět, co to je. Takové stroje,
které v provozu nemají kontakt s pevnou

zemí ….to není moje kafe .
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Po prohlídce muzea jsme hledali
v Terezíně nějakou restauraci, kde
bychom poseděli, ale nebylo nám přáno.
Tak jsme odjeli do nedalekých Litoměřic,
kde jsme poseděli venku na terase.
Slunce odpoledne i hřálo, a tak posezení
bylo velice příjemné. Když jsme se pak

vraceli k domovu, ještě jsme s dcerou jeli
kus cesty vyprovodit kamarády směrem na
Slaný, ale pak jsme to honem otočili
k domovu na Mladou Boleslav, protože ve
chvíli, kdy se slunce schovalo, přestalo být
počasí motorkářsky příznivé.

Ovšem nemůžeme jezdit jen v krásném
teplém počasí. Žijeme ve středním mírném
pásmu, a tak musíme počítat s tím, že se
tady čtyři roční období prostě střídají, ať se
nám to líbí nebo ne, a že v říjnu je už
prostě nekompromisně podzim. I tak ale to
byl velmi pěkný výlet, poseděli jsme,
popovídali, zhlédli muzeum a ještě si

pěkně projeli, takže s klidným svědomím
dávám plný počet hvězdiček a říkám
podzimním vyjížďkám: „ANO“.
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PF 2013
Moje každoroční ukázky pf-ek nebudu
měnit, a dokud bude ve veteránistech
aspoň kapka nápadů na pěkné pf-ky, tak
to myslím stojí za to. Když se pozorněji na
ně podíváte, zjistíte, že Petr Hošťálek a
Libor Marčík využili stejnou akci pro svoje

pf-ky….….a fotky na řemenáčích před
Eifelovkou, to je fakt paráda.
Můj kamarád Jarda, co stojí vedle toho
„sovětského“ náklaďáčku BELAZ má dole
připsané přání, které asi nepřečtete, tak
vám ho sem přepíšu a rovnou se k němu i
hlásím. A myslím, že nebudu sám, kdo si
řekne, že to má něco do sebe: „Příští rok
si musíme naložit trochu víc, abychom
to zvládli. Já už jsem připraven.“ Ne
každý má podobný náklaďáček, aby byl
připraven na větší náklad, ale myslím, že
většinu z nás ten větší náklad čeká.
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Ještě se mi sem nevešla jedna pf-ka se
skútrem (ale tam ho poznají jenom

odborníci , a pak budou následovat pf-ky
s méně atraktivním i vozidly.
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Nakonec mi zbyla jedna pf-ka s kapříkem,
a tak jsem si řekl, že vám, kteří o rybaření
nemáte ani potuchy jako já, ukážu, jak je
náročné takového pořádného vánočního
.

kapříka vylovit. Kamarád Michal se asi
s úlovkem pěkně nadřel.
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I když je Čezetářký občasník v prvé řadě
časopis skútristický, tak stejně nemůžeme
pominout naší politickou situaci, protože
na té je závislá životní úroveň, ceny
benzinu, a samozřejmě i ostatní navazující
věci včetně celkové nálady. A tak jsem po
Volbách do regionálních orgánů našel
velice výstižný obrázek, který jednoznačně
ukazuje výsledky voleb s příslušným

popisem, kde se právě nacházíme. Je to
smutné, ale každý má takovou vládu,
jakou si zvolí a jakou si zaslouží. Dobře
nám tak. A až nám komunisti zase
všechno znárodní, budeme mít opět
celospolečenské vlastnictví výrobních
prostředků a budeme zase stát fronty na
banány, tak vám možné přijde vhod i
návod, jak si doma vypěstovat pivo-ňky .

Určitě přijdou vhod nějaké aktuální
„zeměpisné“ informace. Čas od času se
objeví nějaké ty důvěrné informace o tom,
jak Moraváci vidí Českou republiku, tak
tady máme aktuální moravský pohled.
Jsem potěšen, že i na Moravě se ví, že ve
středních Čechách je jakási firma Škoda,

takže jako dlouholetý zaměstnanec
připomínám, že přesně je to v Mladé
Boleslavi. Samozřejmě, že každý máme
nějaké představy o zvelebování svého
místa bydliště, a když jsme byli na té
Moravě, tak se podívejme, jak si svoje
město vylepšují Brňáci.
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Naopak na dalším obrázku je plánek
Prahy, který Moraváky určitě nezajímá, ale
nám, co občas do Prahy přijedeme,
ukazuje, jak by to mohlo vypadat se

silnicemi a dálnicemi za pár let. Otázkou
je, jestli my dříve narození to ještě
využijeme . Co však bez problémů
stihneme, jsou televizní noviny na stanici
NOVA, kde vás o všem hlasatelé informují
samozřejmě jako první, a tak určitě
oceníte, že se už vrátil hlasatel Voříšek.

A když už jsem nakousnul to televizní
téma, tak se ještě podívejte na dvě
důležité věci. Jednak ukázka toho, jak
vzniká televizní program. Tady jasně
vidíte, že si můžete každý udělat svůj
vlastní program bez toho, aby utrpěla
kvalita (záleží jen na kvalitě a konzistenci

vaší stolice) …a ještě ušetříte za televizní
poplatek. Na dalším obrázku vidíte snímek
z natáčení jedné starší, ale velice
populární
vánoční
reklamy.
K této
politováníhodné události skutečně při
natáčení došlo, ale z etických důvodů se
to na obrazovky nedostalo.

A teď už nastal čas se zase podívat trochu
blíž na skútry. Mojmír mi poslal obrázky
skútru Čezeta typ 501 výr. čísla 100 112,
který byl na prodej. Je na něm zajímavé
to, že vlastně svým výrobním číslem patří
do té první 300 kusové série, o které toho

víme tak málo. Výrobním číslem 100 300
také začínají první oficiální podklady o
sériových skútrech. Jak je však vidět, byl
již vybaven všemi díly jako sériová
provedení, tzn. klasické výfuky, mřížky
bočních dvířek, lišty apod.
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Kolega Milan zrenovoval 501-ku. Jestli ta
žlutobílá kombinace existovala nebo ne, to
sice nevím (někdo tvrdí, že ano, ale
problematiku barev jsme už mnohokrát
popisovali a diskutovali a je to vlastně
vždy jen tvrzení proti tvrzení, protože
neexistuje soudce, podklady ze Strakonic

odnesla velká voda ), ale osobně se mi
tato kombinace docela líbí. Není tu sice
úplný průřez postupem renovace, ale
určitě
těm
nerozhodným
nebo
nerozhodnutým krásně ukazuje, jak takový
odložený ošuntělý skútřík může renovací
prokouknout.

A když už jsem u Milana, našeho
filmového hrdiny a zapůjčovatele veteránů
pro potřeby filmu, tak vám tu musím
představit rikšu, která hrála v americkém
filmu
Babylon
A.D.
Snímky
jsou
z natáčení, které probíhalo v Milovicích.

Hlavní role hrají Vin Diesel a Gérard
Depardie. Rikša je vidět na začátku filmu,
když jsou ještě titulky ….ale dostala se až
do Hollywoodu, o což se snaží marně i
daleko dražší a známější vozidla …a
mnohdy marně .
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Co máme dál? Skútr jezdící po
kubánských silnicích, který není obdařen
takovým tuningem jako některé americké
automobily z 50. let, které dodnes na Kubě
jezdí. Naopak, další fotky (str. 15) ukazují
dva upravené skútry. Jeden aspoň

netradičním lakem a barvou sedla, ten
druhý je pak už upraven trochu víc, ale to
já umím pochopit. Každé světlo a
houkačka navíc mají na vozidlech své
opodstatnění (a bez světla navíc – jako by
to vozidlo ani neexistovalo) .

Byli jsme za skútrem na Kubě, ale
nesmíme zapomínat na země bližší, přímo
sousední. Od kolegy Františka ze
Slovenska jsem dostal zajímavé obrázky
jeho skútru Čezeta 502. To, že je něco
divného u motoru jsem viděl hned na
fotce, ale teprve zaslaný detailní snímek

odhalil magneto přidělané na levé straně
motoru, takže skútr nepotřebuje baterku.
Na pravé straně zůstalo původní dynamo,
které zásobuje proudem spotřebiče. Druhý
snímek ukazuje zajímavé řešení, kdy
v ložiskách ventilátoru je olejová náplň a
ložiska tedy běží ponořena v oleji.
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Potěšitelné je, že v dílnách kamarádů
skútristů – renovátorů se pracuje na
několika Druzetách. Vzhledem k tomu, že
je jich celkově jako šafránu, tak vás možná
překvapí, že v současné době vím o 5
(slovy pěti) Druzetách, které jsou ve více či
méně rozpracovaném stavu. Jednu z nich
vidíte na přiložené fotografii. A ještě jedna
zajímavost pro renovátory. Když jsme
s jedním kolegou probírali vhodné díly pro
renovaci, tak jsme narazili na problematiku
předních kšiltů na Druzetu. Oba jsou

originály, ale jeden byl montován výš a
druhý níž, oba jsou zcela sériové, ale
nevíme, kdy se jejich výroba změnila. Je to
další ze záhad kolem Druzet, o kterých se
toho ví tak nějak všeobecně dost málo. Je
to ale zřejmě výsada tak malosériového
výrobku (řekněme téměř kusové výroby),
že nebyl problém jednotlivé díly měnit. Ten
menší kšilt, montovaný výš, byl novějším
řešením, byl zhruba ve stejné výši jako
kšilt u skútru a jeho kvalita povrchu je
podstatně lepší.

Chtěl jsem napsat, že se dostáváme ke
zlatému hřebu dnešních zajímavostí, ale
nevím, jestli by to bylo správné označení.
Vzniká druhý kus Čezety s motorem ČZ
200 OHC, ale jak vidíte z přiložených

obrázků, je to vše velice precizně a čistě
provedeno a můžeme se jen těšit, až tato
fialová „superčezeta“ vyjede na silnici.
Doufejme, že to bude už letos…..a že nám
její řidič (Libor) nebude moc ujíždět.
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Teď jsem zjistil, že jsem vás okradl o dva
krásné snímky, tak ihned musím tuto svoji
chybu napravit. A že by se mi chtělo si
zase rozházet ty předcházející stránky, tak
to se mi tedy nechce . Momentálně toho

mám rozepsáno trochu víc, než jen
občasník, a tak mi snad tento malinký
renonc odpustíte  ….třeba se taky
ještě dočkáte nějakého dalšího čtení,
aspoň někteří.
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Zase to zbylo na mě, jako vždycky. Tak se
lopotím, vymýšlím, plánuji, ale …… jako
samozvaný generální tajemník ÚV ČSSČ
jsem pochopil, že Vladimír Iljič měl pravdu,
když říkal: „Učit se, učit se, učit se!!!“ a i já
jsem se poučil a vzal jsem si ponaučení od
vedení Skútrklubu a některé činnosti a
starosti jsem přehodil na ostatní členy.

Ovšem díky tomuto opatření se opět plán
našich akcí zkvalitňuje a trochu mění náš
tradiční každoroční plán akcí, protože dvě
akce (jarní vyjížďka a letní sraz ve
Lhenicích), které byly před časem do
kalendáře přidány pro vyplnění dlouhé
doby mezi hlavními srazy, se pro letošní
stávají stěžejními akcemi.

Jarní vyjížďka byla z původní jednodenní
akce a loňské velice úspěšné dvoudenní
povýšena na celovíkendový sraz a
převzala tedy funkci jarního srazu. K němu
se žádný „organizátor“ nepřihlásil, a tak se
tento sraz změní na vyjížďku ….čili to je
taková výměna, abychom zmátli nepřítele.
Má to ale i jiný důvod. Tento jarní sraz
bude mít jako cíl sobotní vyjížďky Ještěd,
což je docela velký kopec v Čechách a

nám by měl sloužit k otestování výdrže
nás i našich strojů v jízdě do kopce a
s kopce. Ovšem hlavní akcí bude letní
sraz ve Lhenicích, který bude začínat již
ve středu a vyjížďka by nás měla dovést
do Rakouska na Grossglockner a dále pak
do Bertechsgadenu. Už chápete, proč ten
tréning na Ještěd???
Podzimní sraz
zůstává zachován a bude tradičně ve
Zruči nad Sázavou.
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České sekce

Skútrklubu
datum

název akce

místo konání

2.2.
2.3.
23.3.

Zlonín
Chotusice
Nupaky

30.3.
20.4.
27.4.
27.4.

Burza ND
Burza ND
Burza ND
5. návštěva muzea motocyklů
Burza ND
Burza ND
Burza ND
Burza ND

Hobšovice
Tuchlovice u Kladna
Nupaky
Velká Dobrá (Kladno)

27.4.

19. Sraz historických vozidel

Chomutov

8.5.

Sraz historických vozidel

Pucheř

10.-12.5.

23. Skútr a motosraz *)

Ještěd

18.5.
18.5.

Burza ND
Burza ND

Nupaky
Tuchlovice u Kladna

25.5.

4. Jarní vyjížďka

Cítoliby ???

25.5.
1.6.

3. Sraz historických vozidel
Burza ND

Cítoliby
Chotusice

30.-31.3.

14.-16.6.

Křivoklát

Skútrsraz "Zvůle u Kunžaku"

22.6.

Burza ND

Nupaky

5.-7.7.

8. sraz PAvů

Lhotka u Mělníka

20.7.

Burza ND

Nupaky

26.-28.7.

8. sraz VSJ

Starý Týn

27.7.

Burza ND

Chotusice

31.7.- 4.8.

24. Skútr a motosraz

Lhenice - Großglockner

3.8.
17.8.
17.8.
24.8.
24.8.
30.8. - 1.9.
7.9.

Burza ND
3. sraz moto čs. výroby
4. Melechovský okruh
Burza ND
Burza ND
XIX. Sajdkársraz
Burza ND

Velká Dobrá (Kladno)
Mšeno
Ledeč nad Sázavou
Nupaky
Tuchlovice u Kladna
Karlovice (Jeseníky)
Chotusice

13.-15.9.

25. Skútr a motosraz

Zruč nad Sázavou

14.9.
21.9.
28.9.
5.10.
12.10.
19.10.
2.11.
16.11.
7.12.
14.12.
Vysvětlivky

Burza
Burza
Burza
Burza
Burza
Burza
Burza
Burza
Burza
Burza

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Tuchlovice u Kladna
Nupaky
Hobšovice
Velká Dobrá (Kladno)
Tuchlovice u Kladna
Nupaky
Chotusice
Nupaky
Nupaky
Chotusice

Mezinárodní skútrsraz
Akce organizované ČSSČ
Ostatní akce
Burzy
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*) Pouze pro majitele skútrů Čezeta
- potvrzené termíny
- navržené termíny
- odhad termínu

P

Některé akce mají už své termíny, u jiných
je to odborný odhad podle termínů
loňských akcí. Jak jsem už na začátku této
kapitolky avizoval, došlo k některým
změnám, ale všechno jste asi nejlépe
pochopili z vlastní tabulky. Jarní vyjížďku
jsem iniciativně naplánoval zhruba do
období dřívějších srazů. Je to 25. května a
ten den je i zcela náhodou 3. sraz
veteránů v Cítolibech, a tak bych
navrhoval tento sraz navštívit, abychom
měli smysluplný cíl. A pokud nevíte, kde
jsou Cítoliby, tak u Loun, asi 5 km od mojí
chalupy, takže pokud uděláme tuto akci,
nabízím scénář à la „Chomutov“ – čili sraz
u mě na chalupě, káva, buchta, a pak
společný odjezd.
Jarní sraz je po vzoru loňské vyjížďky
vypsán pouze pro skútry Čezeta, neboť je
to výslovné přání našeho hostitele a
ubytovatele Jirky N., takže se rádi
přizpůsobíme. A po pravdě řečeno, není to
vůbec ošklivé, když jede jenom kolona
skútrů. Myslím, že aspoň jednou za rok je
to dobrý nápad. Letní výlet do Rakouska
ještě budeme průběžně upřesňovat, zatím
je nás pěkná parta asi 10-ti strojů (zdravé
jádro samozřejmě tvoří skútry), dva jawisti
se k nám údajně přidají pod úpatím
Grossglockneru – ti se asi bojí, že by
našemu tempu při přesunu nestačili .

A ještě jedna dobrá informace. Kromě
doprovodu auta s nákladním vozíkem
bude ještě druhý automobilový doprovod,
a to velice pěkným veteránem (viz foto),
jehož majitel se také rozhodl rakouský
kopec s námi pokořit.
Jinak samozřejmě pokud budete mít
nějaké zásadní, závažné, anebo jinak
hodnotné připomínky, tak se obraťte přímo
na moji mailovou adresu do redakce
Občasníku
marcel@skutrklub.cz.
Ale
v oblasti termínů už asi žádné velké
posuny nejsou možné, aby nedocházelo
ke kolizím s termíny burz apod. a abychom
měli mezi důležitými termíny aspoň 14-ti
denní přestávku – přece jen je třeba občas
vyjít vstříc také těm našim „drahým“
polovičkám až tříčtvrtkám doma.

ZÁ
ÁV
VĚ
ĚR
R
Já myslím, že jsem všechna témata
vyčerpal, tak snad ještě na závěr obligátní
přání do nového roku – a vzhledem
k zaměření našeho časopisu, je třeba
popřát:
dobrý
kontakt
pneumatik
s vozovkou, neředěný a laciný benzin,
nízký odpor vzduchu, stále dobře pálící

svíčky, správně napnutý řetěz, ….ale to
byla spíš přání vašim strojům. A vám
osobně samozřejmě přeji pevné zdraví a
mnoho šťastných kilometrů v sedlech
vašich benzinových miláčků. A na úplný
závěr jedna fotka ze „škodováckého“
motosrazu z Mladé Boleslavi, kde se o
zdárný průběh starala parta rugulovčiků.
Před léty jsme je neměli moc v lásce, když
nás na silnici zastavovali a pouštěli před
nás kouřící „vétřiesky“. Dnes je to docela
dobrá recese.
P.S. A pro nás dříve narozené rada.
Nemažte po návštěvě Tří králů z domů
nápis:
_K + M + B_
Vždycky se při odchodu na to podívejte a
nezapomenete:

_Klíče + Mobil + Brýle_
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