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Milí přátelé skútrů a Čezetářského občasníku,
jak jste si dozajista všimli, tak hned na
úvodní straně jsem podrobil svoje
nezodpovědné
chování
zdrcující
sebekritice, což na druhou stranu je zase
ode mne hezké, protože např. od našich
politiků, kteří na nás voliče kašlou a jen
hrabou a hrabou, a to napříč politickým
spektrem od červené, přes oranžovou,
modrou až k zelené ……, tak tam se nikdy
sebekritiky nedočkáte.
Mohu se sice schovat za to klišé, že
občasník vychází jen občas, takže vlastně
ať vyjde kdykoliv, vyjde vlastně v termínu,
ale tentokrát to tak udělat nechci. Jaro je
dávno za námi, léto je v plném proudu a
naše skútristicko-veteránská sezóna se
chca nechca přehoupla do své druhé
poloviny, což znamená, že už proběhlo
mnoho našich klubových akcí, popř. jiných
akcí, na kterých jsme se zúčastnili, a vy
jste určitě čekali a stále ještě čekáte na to,
že se o nich dočtete v občasníku. Určitě
se dočkáte, ale bude to ještě chvilku trvat.
Třeba se budete ptát, jestli to má ještě
cenu o těchto akcích psát po několika
měsících, ale já sám za sebe odpovím, že
ano. Často se mi stává, že si na něco
nemohu vzpomenout, kdy jsme kde byli,
co se tam dělo, kdo tam byl, ……a tak si
prolistuju občasníky a většinou najdu
aspoň zmínku o hledané akci, a pak se mi
už lépe v archívu fotografií hledá.
Tak jsem se rozhodl, že tentokrát udělám
výjimku ….už ani nevím kolikátou , a toto
číslo
bude
jakési
všeobecné
a
prázdninové, abychom nezapomněli na
hlavní události letošního roku….a taky
abyste si nemysleli, že občasníky již
skončily a přestaly vycházet, a pak
v dalším čísle (doufejme, léto 2013), bych
udělal takový průřez všemi akcemi za
letošní motorkářskou sezónu, na kterých

se zúčastnili členové České sekce
skútrklubu Čezeta.
A ještě jsem vám neřekl, proč ty výmluvy.
Za to může kolega skútrista-manetista
z našeho skútrklubu, kterého většina z vás
zná pod přezdívkou „Úďa“. Vymyslel si, že
bychom spolu mohli napsat knihu o
Manetech a Tatranech, a tak jsme se do
toho pustili. Já jsem byl zvolen hlavním
„psáčem“ čili „psavcem“, a tak jsem se
s knihou pral až do konce června, kdy byl
termín odevzdání. Přiznávám, že nejsem
sběratel těchto strojů a nemám o nich až
takové znalosti (i když teď se to trochu
zlepšilo ), a tak mi to psaní dalo asi
trochu víc práce než u skútrů Čezeta. Tam
to šlo tak nějak „samo“. A tak, když jsem
knihu odevzdal, neměl jsem sílu znovu
zasednout ke klávesnici a trávit večery
psaním Občasníku. Kromě to na mě
čekala v garáži spousta práce na skútrech
a motorkách, kterou za mě kupodivu nikdo
neudělal a jejíž skluz jsem stejně ještě po
měsíci nedohonil. Návrh obálky knihy,
který tady vidíte, je shodný s obrázkem
v katalogu Grady, ale není definitivní. Na
obálce bude fotografie obou skútrů, něco
ve stylu titulní stránky tohoto čísla
Občasníku.
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Teď jsem vás možná názvem této kapitoly
trochu zaskočil, ale jednak všechno
vyplývá z té plánované změny obsahu

tohoto a příštího občasníku, a jednak jsem
všechny čtyři dopisy čtenářů považoval za
tolik důležité popř. zajímavé, že se jim
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věnuji hned na začátku. V minulém čísle
jsem vás informoval o tom, že jsem se
dostal do určitého sporu s vedením
Skútrklubu Čezeta, kdy mi bylo oznámeno,
že moje Občasníky nikdo nečte. Nato se
okamžitě ozval jeden čtenář, který mi

napsal (pro mě) velice příjemný dopis, a já
jsem si uvědomil, že všechno nemusí být
jen černé a že ani názor člena vedení
Skútrklubu nemusí být názorem všech
čtenářů webových stránek Skútrklubu.
Dopis jsem nazval:

Názor z druhé strany
Čauky Marceli,
byl jsem trošku rozčarovaný z tvého psaní v občasníku, tak mi to nedalo.
Je sice pravda, že tvoje občasníky nečteme, ale přímo hltáme, a to všichni
kamarádi, co znám. Vlastně si takhle představujeme práci skútrklubu, řádné
informace o dění, o historii, zprávy od členů, technické novinky, veletrhy
a výstavy atd. atd. Možná bych se to i dověděl U Boba, ale tam je to pro
nás moc daleko. Proto nás všechny moc mrzí, že někdo takhle znevažuje tvoji
práci a troufá si dělat úsudek za ostatní. Proto se prosim nedej odříct a
piš dál, všichni se už těšíme na další díly!
AK

Pan naše korespondence pokračovala:
Marceli, za svým míněním si stojím. Na druhé straně jsou i mezi Brňáky
dobří kluci, které bych nechtěl urazit. Dovedu pochopit, že mnoho z nás je
rádo, když se vůbec něco děje a máme možnost se někde sejít s lidma, kteří
mají stejné hobby a kde je sociální postaveni druhořadé. Nedovedeš si
představit, jak vám všem např. ti Slováci či Němci závidí, že děláte tolik
srazů, vyjížděk, ty píšeš publikace, pomáháte si, prostě držíte spolu. V
dnešní egoistické společnosti výjimka a také proto se na srazech objevuji
stále noví lidé a počet účastníků roste.
O nesrovnalostech uvnitř klubu jsem nevěděl a je hrozná škoda, že právě
člověk, který by měl sám organizačně takové dění a snahy podpořit, vše
obrací vniveč.
Pokud pár řádků zveřejníš, podepiš mne prosím jako AK, to je trosku
neutrální opravdu vůči chlapům, kteří ti drží palce, a těch je většina.
AK

Musím se bez mučení přiznat, že jsem
z tohoto dopisu měl radost, a to dvojí.
Jednak z toho, že někdo Občasník čte, a
jednak proto, že si někdo někde třeba
všimne, že to, co děláme, není v dnešní
době úplně zbytečné a nám naši činnost

třeba i někdo „závidí“. To samozřejmě
neplatí jen pro naši „českou sekci“, ale pro
celý Skútrklub, i když Občasník se věnuje
přednostně právě akcím tady u nás „na
západě“ republiky.

Technorama 3.-5. 5. 2013
Ahoj,
tak jsem již zpět doma, a jak jsem slíbil na burze jsem ti udělal několik
fotek, tak jak sis přál. Máš tam několik skútrů, motorky se sajdami a
nějaké drobnosti, za zmínku stojí, jsou tam záběry skútru 502 ve
fialovomodrém provedení, prodával ho nějaký Ital, ani neuměl pořádně
německy a cena, no to se podrž, původně za něj chtěl 3000 €, že prý rarita,
na konci jsem viděl již po slevě cenu 2600 €, ten červený PAV s
chomutovskou SPZ cena 450 €, ale neprodal nic. Dále je tam torzo jawy 350
za tu chtěli 600 € a v té krabici jsou díly na druhou jawu i s doklady 1000
€. Je tam taky prodejní stánek pana Hořice z Brna, bral jsem od něj nějaké
gumové díly, ale prodávajících Čechů tam bylo víc, a ještě jsem udělal tři
snímky ranního Dunaje, mimochodem je to hranice mezi Bavorskem a
Badenskemwurtemberskem, to jsem se dočetl.
Ivan Maroš
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Sliby se mají plnit
Napsal mi můj zahraniční zásobovatel
zajímavými fotografiemi skútrů František
Hamrak a požádal mě o zveřejnění
fotografie. Na tom by nebylo až tak nic
zvláštního, jenže na té fotce sedí na skútru
jedna dáma, se kterou se oba skútristi při
své cestě seznámili a slíbili ji, že její fotka

bude uveřejněna v jednom prestižním
motoristickém časopisu. Svůj slib chtěli
splnit, a kam jinam měli fotku poslat než
právě do Občasníku . Rád jim vycházím
vstříc, abych jim pomohl slib splnit, a fotku
zveřejňuji. Doufám, že se dostane až
k oné neznámé sympatické dámě.

Výborný nápad
Poslední dopis ….nebyl vůbec časově
poslední, ani není nejméně důležitý, ale
právě naopak. Je natolik podnětný, že
bych chtěl, aby založil novou tradici a
novou
kapitolu
v Občasníku.
Jeho
pisatelem je jeden ze zakládajících členů
Skútrklubu a snad mohu i tvrdit, že můj
dlouholetý kamarád Hanuš Čermák. Kdo

ho znáte, tak víte, jak byl vždy
společenský, pozorný k ženám a slušný
k mužům, a tak snad ani nepřekvalí, že mě
oslovil se zvláštním přáním.
Napsal mi, že by chtěl, abych uveřejnil
článek o „Naší Evče“ dnes Evě Kroupové,
která již léta jezdí na naše srazy, nejdřív
jako spolujezdkyně, potom na Manetu i
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Čezetě …..ale o tom všem až za chvíli.
Hanuš psal, že se pokoušel tento článek
prosadit na stránky Skútrklubu, ale jeho
přání nebylo vyslyšeno. Já si ale myslím,
že je to výborný nápad, a že za tu celou
více než patnáctiletou historii Skútrklubu
bylo nebo je v našich řadách více lidí, kteří
se nějak výrazně zapsali do historie klubu,
a to buď jako kluboví funkcionáři nebo jen
jako lidi, kteří nikdy nezkazili nebo nezkazí
legraci a na které se můžeme vždy zase

těšit, že se s nimi po roce sejdeme na
srazu.
Eva je žena, a tak bude po právu první,
ale doufám, že se mi podaří v dalších
číslech zmínit se o dalších více či méně
výrazných postavách Skútrklubu Čezeta.
Někteří už nejsou mezi námi, někteří už ze
zdravotních důvodů se už akcí klubu
nezúčastňují, ale zapomínat bychom na
ně neměli. Ale teď už k dopisu Hanuše:
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Procházel jsem klubový archiv dobových
článků o Čezetách a narazil jsem na
článek, kdy 12 dívek z ČZM Strakonice
vyjelo na 10 Čezetách 501 na cestu po

Československé republice, jejíž trasa měla
2500 km a měla trvat 17 dnů. Na trasu
vyrazily dne 28. 7. 1959 a celou cestu bez
problémů v pohodě dokončily. Je faktem,
že za sebou měly technickou podporu
ČZM, dokonce je chvíli doprovázel i
konstruktér Čezet pan Koch. Při jízdě po
Slovensku se pak k nim připojilo i dalších
6 jezdců (a jezdkyň) na skútrech Manet.
Jejich výkon na tu dobu byl výrazný a
sklidil i obdiv a úctu motoristické veřejnosti
a jistě tento obdiv jim patří i v dnešní době.
Je jisté, že v těchto letech byly i další dívky
nebo ženy, které za řídítky Čezet
absolvovaly delší cesty.
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Po přečtení článku na stránkách
Skútrklubu Čezeta od Evy z Broumova o
skútr jízdě z Balatonu na Balaton,
docházím k názoru, že v celkové historii
skútrů Čezeta a Manet je naše Eva nejen
současnou, ale i z historického hlediska
velkou osobností, co by žena za řídítky
-

skútru. Asi žádná z žen a málokdo z mužů,
kteří se věnují československým skútrům,
dokázali najet bezpečně tolik kilometrů
jako Eva, a to i na taková místa, která budí
obdiv. Nemohu vědět, kolik Eva za svoji
„skútráckou“ éru najela kilometrů, ale jen
skútrjízdy v minulosti stojí za povšimnutí:

rok 2003 s Manetem 125 po Slovensku 1450 Km
rok 2004 s Manetem 125 po Severních Čechách 1000 km
rok 2006 s Čezetou 502 na Grossglockner 1500 km
rok 2007 s Čezetou 502 Dukla 1500 km
rok 2009 s Manetem 125 Východní Čechy 1360 km
rok 2010 s Čezetou 502 Balaton 2000 km.

Tyto výkony jsou fantastické. A k tomu si
přidejme
pravidelnou
účast
na
skútrsrazech. Jen cesta při návratu domů

v roce 2010 ze skútrsrazu v Prievidzi
domů do Broumova v jednom dni činila
350 km.
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Také bychom mohli započítat kilometry,
které jistě najezdila mimo akce Skútrklubu
při soukromých vyjížďkách s přítelem a
později manželem Alešem.

Není podstatné sčítat kilometry (i když by
to asi bylo hodně zajímavé číslo), obdivuji
u této ženy její odvahu, um, její zájem.
Kromě toho jde o velmi sympatickou,
milou, hezkou a příjemnou kamarádku.

Tímto příspěvkem se v žádném případě
nechci dotknout dívek z cesty skútrů
z roku 1959. Pro náš klub by bylo velmi
zajímavé, kdyby se nám ozvaly účastnice
z této jízdy, které se v té době jmenovaly :
Jana Jášová, Ing. Milada Jíchová, Dana
Finková – Plzeň, Marie Ševčíková –
Strakonice,
Jana
Martingerová
–
Strakonice,
Věra
Kropáčková
–
Strakonice, Olga Vavrovičová – Bratislava,
Milada Bártíková – Strakonice, Anna
Zemenová – Strakonice, Jarka Kubíková –

Strakonice,
Viera
Martinčáková
–
Slovensko, a pan Adolf Tůma – autor
článku o skútrjízdě v roce 1959 a jistě by
tím všichni přispěli se zajímavými
informacemi pro náš klub. Pokud se nám
ozvou na adresu admina těchto stránek,
děkujeme.
V klubu již byla vyhlášena Miss Čezeta
v Pelhřimově. Pro naši Evču bychom měli
připravit nějaký vhodný titul v rámci klubu.
Hanuš Čermák.

Poznámka redakce:
Já samozřejmě za naši redakci Občasníku
moc děkuji Hanušovi za tento příspěvek, a
myslím, že všichni, kdo Evu známe,
musíme s Hanušem souhlasit. Eva se
zúčastňuje akcí skútrklubu od prvopočátku
své řidičské kariéry, takže bývala
nejmladší řidičkou ve startovním poli a
často (vzhledem k bydlišti na severu) i
nejvzdálenější účastnicí skútrsrazů. A
pokud ještě mohu něco doplnit, tak Eva
Kroupová (roz. Židová) se narodila
14.3.1982. Nevím přesně, od kdy se
zúčastňuje akcí skútrklubu, ale určitě si
lehce spočítáte, že v době založení klubu
jí bylo 15 let .
Nejsem funkcionář Skútrklubu Čezeta a
nemohu tedy za klub Evě slíbit nějaký titul,
ale když Hanuš u vedení skútrklubu
neuspěl ani s tímto článkem, nevím, jestli
bude jeho prosba ohledně titulu vyslyšena.
Ale za naši redakci bych se taky
přimklouval.

K těm výzvám na konci článku, kterými
Hanuš vyzývá účastnice skútrjízdy a pana
Tůmu ke spolupráci se skútrklubem bych
chtěl napsat pár poznámek. Česká sekce
Skútrklubu Čezeta už s těmito lidmi dávno
navázala kontakt, o čemž byli všichni
čtenáři Občasníku informováni, ale trochu
podrobněji:
Vedoucí dívkou Skútrjízdy 1959 byla Jarka
Kubíková (byla to konstruktérka ze
Strakonic, která pracovala pod vedením
pana Kocha a kreslila zadní uložení kola
pro 501-ku). Ostatní dívky byly většinou
řidičky začátečnice. No a paní Kubíková
se teď jmenuje Brutarová a je to známá
veteránská aktivistka. Byla u nás na srazu
ve Zruči nad Sázavou (23.5.2009) na
besedě. Je o tom psáno v Občasníku č.
29. Přes Veteran car club Chomutov s ní
udržujeme i nadále kontakty, byli jsme s
kamarády u ní na kafi a já jsem používal i
její fotky v druhé knize o Čezetách. Paní
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Brutarová o těch děvčatech (některých) ví,
ale nic víc než ona by nám asi neřekly.
Ona byla odbornice a hlavně má dobové
fotografie, píše články apod., takže si
vzpomínky na tuto akci stále oživuje.
Čtenářům Občasníku popřála vše nejlepší
do Nového roku 2012 na titulní straně
Občasníku č. 37
A pan Adolf Tůma? Byl společně s panem
Přibáněm a dalšími dvěma kolegy pozván
na besedu v rámci našeho srazu ve
Lhenicích 7. srpna 2010. Reportáž
z tohoto setkání najdete v Občasníku č.
33.

Takže kdo se chtěl s těmito dvěma (a
dalšími) velice příjemnými lidmi a fandy
značky ČZ seznámit, navštívil naše srazy
a měl možnost vyslechnout si jednak jejich
přednášku a jednak s nimi pak neformálně
podiskutovat, což jsme v obou případech
hojně využili. Sraz ve Zruči, na kterém byla
paní Bruntarová, byl zároveň historicky
prvním srazem motocyklů ČZ Cagiva
Roadster 200, takže účast byla velice
dobrá a myslím, že podle zájmu a
množství dotazů to bylo setkání velice
úspěšné a nezapomenutelné.
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K prázdninám patří slunce a dobrá nálada,
slunce venku máme (právě je na
teploměru ve stínu 37,5 °C ) ….a tu
náladu bych vám chtěl trochu vylepšit
krátkým pohledem zpátky na letošní jaro a

začátek léta, jak to vnímali naši
spoluobčané.
V Černých
baronech
prohlásil jeden důstojník, že nejen Kefalín,
ale i ostatní soudruzi „švejkují“ …..máme
to asi nějak v krvi. 

Zima byla delší, než bychom si přáli.
Normálně vyjíždíme o Velikonocích na první
vyjížďky, letos to nějak nešlo …jedině se
sněhovými řetězy.

Jak vidíte, ani televizní předpovědi počasí
nebyly nijak optimistické a jednoznačně
ukazovaly, za co bude stát počasí v tomto či
v následujícím týdnu.

Jaro se ne a ne dostavit. Všimli se toho i
„ajťáci“ zavření doma u počítače, kteří hned
tak na počasí nereagují.

12. května jsme oslavili Svátek matek a
mysleli jsme si, že už snad konečně bude
hezky, pár dnů sice bylo, ale …….
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Německý institut porovnával kvalitu
cest v Evropě a zjistil, že v porovnání
s ostatními zeměmi má ČR cesty
na jedničku……….
Problém však nastává, když zařadíte
dvojku nebo vyšší převodový stupeň...
Vliv dlouhé zimy na kvalitu našich silnic je už
notoricky známá věc. Tohoto českého
fenoménu si už všimli i v zahraničí a patřičně
to okomentovali.

Dokonce si situace
vyžádala vznik
nových dopravních
značek.

I přes díry na silnici se nechali někteří
jedinci strhnout k oslavám, ne nadarmo
jsme největší konzumenti piva. Čím jiným
by se mělo slavit ???

Jsou ovšem i tací, že místo oslav se pustili
do jarního úklidu, každý začal tam, kde to
bylo přes zimu nejvíce zanedbané.

Některé cestovatele vyprovokovaly první
sluneční paprsky k prvním aktivitám,
samozřejmě každý podle svých možností
(hlavně finančních) 
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Někteří cestovali jen tzv. „sockou“, ale zato
si pořádně nakoupili v nejmenovaném
obchodním řetězci, a pak doma se mohlo
začít slavit ve velkém….JARO JE TADY!!!

Jenomže přišel červen a s ním zase po pár
letech záplavy ……a s nimi opět vtipy 
Potká se Vltava s Labem a říká:
„Ty vole červen a taková
kosa………..Nezatopíme?“

Pana Komárka ze „Samoty u lesa“ asi znáte
včetně jeho slavného výroku:
„Chčije a chčije a chčije !!!“
Osvědčil se jako televizní rosnička.

Vzpomínáte na dvacetikilové kapry, které
lovil náš kamarád Michal??? Teď jsou jeho
úlovky podstatně skromnější a ještě občas
špatně identifikovatelné.

Jak už jsem psal, zajímají se o naší zemi i
v zahraničí, zvláště v oblasti humanitární
pomoci. Tady nám z USA nabídli mobilní
protipovodňové stěny
11

Nakonec se však i léto dostavilo a teď dává
o sobě vědět rekordně vysokými teplotami.
Tak jsme tak trochu v rychlosti prošli
minulý půlrok z hlediska počasí a ještě
bychom se mohli podívat, jestli se stalo
něco výjimečného v oblasti motorismu,
tedy hlavně na dvou popř. třech kolech.

V Brně se objevil nový Skútr klub Čezeta
Brno, který si nechal rovnou pro své členy
vyrobit klubová trička. Celou akci řídila
asistentka předsedy, tak jsme bohužel
nezjistili, kdo je vlastně předsedou tohoto
klubu 

Určitě se mezi čtenáři najdou pamětníci
prvního srazu PAvů ve Zruči nad Sázavou,
kde hlavní cenu v tombole předával
redaktor časopisu Supermoto Pavel
Suchý.
Supermoto zaniklo, nově vzniklý časopis
MotorBike, který měl být jakýmsi
nástupcem Supermota a Motoráje (který
také zanikl) a kde zpočátku i Pavel
šéfredaktoroval, je trochu…..no comment,
nedivím se, že Pavel odešel. Zřejmě
převážily snahy více napodobit Motoráj,

takže časopis stojí za ……….určitě ne za
tolik, za kolik se prodává . A tak se
zřejmě Pavel naštval a vymyslel si vlastní
akci, kde se nebude muset s nikým
dohadovat a kde se bude spoléhat jen
sám
na
sebe.
Vzhledem
k jeho
zkušenostem ze zahraničních cest (třeba i
jízdy na Uralu z Irbitu do Prahy) má pro
tuto expedici určitě dobrou průpravu a my
mu můžeme jen držet palce (článek
převzat
z netu)….popř.
jeho
cestu
sledovat.

Český novinář chce na Jawě 350 objet svět,
čeká ho 45 tisíc kilometrů
Novinář Pavel Suchý se koncem června vydal s pětatřicet let starou Jawou 350 kolem světa.
Suchý se na přibližně 45 tisíc kilometrů dlouhou cestu vydal zcela sám, s sebou nemá ani
GPS či satelitní telefon.
Zvětšit obrázekNovinář Pavel Suchý chce s tímto strojem objet zeměkouli.
FOTO: Jawakolemsveta.cz

pondělí 1. července 2013, 16:23
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nové lakování a vzadu je vyztužen, aby
uvezl více zavazadel. Standardní výkon
tohoto modelu Jawy činí 20 koní, spotřeba
paliva je zhruba 4 litry na sto ujetých
kilometrů. Nejvyšší rychlost činí přibližně
120 km/h.
Trasa cesty kolem světa vede východním
směrem přes Slovensko a Ukrajinu do
Ruska a Mongolska. Z Vladivostoku
pokračuje přes moře do Jižní Koreje a
odtud do USA.
Dále míří přes Mexiko a země střední
Ameriky do Panamy a Kolumbie. Jižní
Amerikou vede trasa přes Ekvádor, Peru a
Chile do Argentiny, kde je podle
organizátorů cílem nejjižnější přístav
Ushuaia a následně Buenos Aires, odkud
Suchý zamíří zpět do Evropy. Do Česka
by se měl dostat v březnu 2014.

Pětatřicet let stará Jawa „třistapadesátka“
(typ 634) původně sloužila v autoškole
k výuce nových motocyklistů. Na cestu byl
motocykl důkladně prohlédnut - generální
opravou kupříkladu prošel motor, rám má

Na akcích skútrklubu se objevil zcela nově
zrenovovaný skútr s PAvem ve fialové barvě,
asi trochu fialovější, než je na fotce.

Ale, ale….řetěz na opačné straně, nějaký
podivný tvar karteru ….. ano, samozřejmě,
již druhý kousek s motorem ČZ 200 OHC.

Jednou jsme s kamarády diskutovali na
téma, kolik se asi zachovalo Druzet a o
kolika vlastně víme. Začal jsem trochu po
známých a netu pátrat ………..

………a narazil jsem taky na tuto příšeru
nabízenou na Ebayi, ta stojí za prohlédnutí.
No a jinak jsem se dopátral k číslu asi 65
(existenci některých znám jen z fotek).
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PLLÁ
ÁN
NA
AK
KC
CÍÍ ČSSČ
No a tou druzetou-příšerou jsem si zase
udělal krásný „oslí můstek“ pro další
kapitolu, kterou je plán práce naší. Tedy
přesně České sekce Skútrklubu Čezeta.
Jak je či není plán plněn, to ví určitě každý
sám za sebe a je to věcí každého jedince
jestli jede na nějakou společnou akci a
nebo se vymluví, že třeba slaví ve
vedlejším paneláku čtvrté narozeniny syna
kolegyně manželky….nebo tak nějak
.
Asi máme hlavní část nebo minimálně
polovinu sezóny za sebou …bohužel, a
tak
nás
teď
čeká
„Expedice
Grossglockner“, a pak už jen podzimní
sraz ve Zruči nad Sázavou (to jsou tedy
pořádané ČSSČ). Mezitím jsou však ještě
další akce, a tou nejzajímavější pro nás by
měl být jubilejní 20. Sajdkársraz ve Vrbně
pod Pradědem. Vzhledem k tomu, že se
letos
objevilo
několik
nových
zrenovovaných nebo právě renovovaných
Druzet, napadlo nás, že bychom mohli
udělat takový větší druzetový výjezd na
tento sraz a tím za náš klub přispět
k tomuto hezkému kulatému výročí.
No a protože sliby se mají plnit, tak teď
musím zveřejnit jména všech čezetářůdruzetistů,
abychom
pak
mohli
zkontrolovat, kdo jel a kdo ne . Vezmu to
podle abecedy:
Tony Kratochvíl
Vašek Kraus
Marcel Malypetr
Ján Siták
Zdeněk Vachalec
Míra Vokáč
Libor Volek

Snad je ještě šance, že by mohl renovaci
dokončit Jarda Lužný. Na druhou stranu
je už teď jasné, že renovaci nedokončí
Polda Tuma, Milan Bartal a Bob
Rychtecký. Tak pokud nám to vyjde
aspoň tak, jak je to naplánované, bude to
fajn. Chtěl jsem napsat, že bychom si to
mohli zopakovat příští rok na skútrsrazu
….i s těmi, co letos nestíhají, ale vzhledem
k tomu, že sraz je v Chomutově, tak je mi
jasné, že to někteří soudruzi vzdají.
Tak prozatím aspoň přikládám pozvánku
na letošní sajdkársraz a doufám, že se
sejdeme v co největším počtu.

ZÁ
ÁV
VĚ
ĚR
R
Kolegyně
a
kolegové,
zpřízněnci
historických
skútrů,
milí
čtenáři
…..doufám, že jste (i když vím, že
s těžkým srdcem) přijali moji omluvu za
toto číslo bez informací o akcích ČSSČ a
že si o nich rádi přečtete reportáže
v příštím čísle Občasníku. Zároveň
doufám, že vy, příznivci manetů a tatranů,
najdete v nové knize aspoň něco málo
nového a zajímavého a že se nebudete

stydět za to mít ji ve své knihovně. Sám se
musím přiznat, že jsem během sbírání
podkladů pro knihu narazil na zajímavé
skutečnosti.
Dnes mi poslal kamarád sms-ku, že se
právě s přítelkyní vrátili z dovolené v sedle
cestovního endura…..14 dní po jižní
Evropě včetně Turecka a 5300 km. My asi
tohle na skútrech neujedeme, ale zážitky
můžeme mít stejně hezké.
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