Číslo

44

léto 2013

www.skutrkl ub.cz

ÚV
VO
OD
D
Milí přátelé skútrů a Čezetářského občasníku,
Jsem rád, že vy, kteří nyní tento úvod
čtete, jste mi zachovali přízeň a vydrželi
minulé „odpočinkové“ číslo. Chtěl jsem
ještě napsat „bez hodnotných informací
“, ale to by bylo minimálně k Evče
nefér. Když už jsem se ale dostal
k tomuto
tématu,
tak
se
rovnou
omlouvám, že tentokrát nic nebude, ale
já doufám, že v příštím čísle už zase
něco vymyslím. Určitě je ještě dost
našich kamarádů, o kterých nezaškodí se
krátce zmínit.
Toto číslo tedy bude téměř výhradně
reportážní ze všech akcí, které pořádala
Česká sekce Skútrklubu Čezeta nebo na
kterých se aspoň účastnili její členové.
Ten úvodní nápis na titulní straně je

pravdivý, protože tradiční sraz na
Křivoklátu byla první akce a výjezd na
Grossglockner byl naší, letos zřejmě
největší a nejatraktivnější akcí. Nebudu
to už prodlužovat a pustíme se rovnou
do toho.

P.S. Ještě snad malinkou omluvu za
problémy spojené s „distribucí“ minulého
čísla Občasníku. Admin Miro nějak
omylem sáhl na jinou klávesu na
klávesnici, takže bylo možno stáhnout a
otevřít jen poslední stránky. Chyba byla
však během několika dnů napravena,
takže jste se doufám k svému oblíbenému
čtení i přes tyto krátkodobé problémy
propracovali .
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Tady už vlastně není, co bych psal,
protože jednak se všechno dozvíte
z jednotlivých reportáží a jednak se už
určitě tak všichni na tyto reportáže
těšíte, že byste stejně jakkoli vtipně a
fundovaně
psaný
komentář
stejně

nevnímali, i když musím „sebekriticky“
přiznat, že vlastně jiné komentáře
v Občasníku ani nenajdete…..ovšem to
není pro stálé čtenáře žádná nová
informace. .

Křivoklát 6.-7.4.2013 ((*
**
**
**
**
*))
Tato už tradiční první jarní
akce má jednak tradiční
průběh
a
jednak
již
tradičně
velice
dobrou
návštěvnost. Stejné to bylo
i letos, i když scházeli dva „Uralisti“,
kteří se pravidelně zúčastňovali.
Asi všichni, kteří se snaží něco
organizovat mně určitě dají za pravdu,
že existuje několik druhů lidí. Počínaje
těmi aktivními, kterým nemusíte nic
říkat, a oni sami něco vymýšlejí a

organizují, až po ty, kteří nejenom nikdy
nic neudělají, ale ještě kritizují. Naše
Česká sekce má to štěstí, že se k nám
před časem přidal Míra Vokáč. Po letech
koketování
s mopedy
pochopil,
že
k pořádnému chlapovi patří skútr Čezeta
a takřka „přes noc“ se stal jedním
z nejaktivnějších našich členů, a my
ostatní se musíme snažit, abychom vedle
něj nevypadali jako flákači, i když jsme
většinou o pár roků mladší než on.
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Proč ten složitý úvod??? Míra totiž
v rámci akce „Křivoklát“ zorganizoval
návštěvu soukromého muzea vláčků
z LEGA. Jedná se o velice zajímavé
muzeum, ve kterém nám jeho majitel
vyprávěl zajímavé informace jak o
samotných vláčcích, tak i o legu, ale díky
tomu, že jsem se ani o lego ani o vláčky

nikdy moc nezajímal, tak tuto informace
nějak moje mozková kůra nezachytila a
pustila druhým uchem ven. Stejně si ale
myslím, že více vám napoví obrázky,
abyste si mohli udělat sami představu o
tom, jak veliké celé kolejiště asi je a
kolik tisíc kostek lega asi v sobě ukrývá.

No a samotné muzeum v Křivoklátu?
Zase byla nějaké novinky. Zásadní
novinkou je další místnost v přízemí, kde
jsou umístěny automobily Jawa a
motocykly se sajdkáry, volné místo po
autech zabraly invalidní tříkolky a mezi

samotnými exponáty tzn. sólo motocykly
se taky nějaké ty novinky našly. Třeba
taková „bílá jawa 250“, o které zpívala
ve své písničce Věra Špinarová, se nad
plejádou červených jaw skutečně vyjímá.
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Večer
jsme
samozřejmě
poseděli
v příjemné společnosti majitele muzea
pana Antoniho, a pak někteří jsme v tom
posezení pokračovali ještě ráno, a tak
jsme v té euforii příjemného vyprávění o
motorkách, veselých historek a třeba i
nějakých těch drbů slíbili panu Antonimu

účast našeho skútrklubu na jízdě
mopedistů z Křivoklátu do Rakovníka a
zpět …..ale o tom až později.
Akce Křivoklát se opět velice vydařila a
nemohu hodnotit jinak než plným
počtem hvězdiček.
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Chomutov 27.4.2013 ((*
**
**
**
**
*))
19.
sraz
historických
vozidel
v Chomutově
je
další tradiční akcí, na které
se
již
mnoho
let
zúčastňujeme. Občas jsem něco na této
akci kritizoval, ale letos se nám všem
bez rozdílu věku, pohlaví i politické
příslušnosti sraz moc líbil. Všechno
„odsýpalo“, jak když bičem mrská. Nikde
žádné fronty u jednotlivých kontrol,
nebyla hned první ….a řekněme že
většinou dost „sporná“ kontrola hned po
startu ….a hlavně, Skútrklub Čezeta ve
své kategorii obsadil první, třetí ….a pak
ještě několik dalších míst v první desítce.
Sice se nevyhodnocuje nejúspěšnější
klub (jen jednotlivci), ale určitě bychom
vyhráli i klubovou soutěž. Určitě zase víc
napoví
fotografie.
Všimněte
se
nejstaršího vozu ve startovním poli
(myslím 1906), dobového přívěsného
vozíku bez blatníků anebo třeba krásně
zrenovovaného traktoru Zetor 25 K,
který absolvoval celou soutěž…. a pěkně
nás ostatní proháněl. No kam se
hrabeme s našimi 12“ kolečky skútra na
jeho velká zadní kola. A nejen za zlatý
pohár pro moji dceru, ale za celkovou

organizaci
hvězdiček.
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(i

počasí)

…plný

počet

Mojmír „70“ 29.4.2013 ((*
**
**
**
**
*))
Ano,
nemýlíte
se,
ta
„sedmdesátka“
skutečně
znamená
věk
našeho
kolegy skútristy a hlavně
kamaráda Mojmíra Sováka. Není první
z naší České sekce, který dosáhl tohoto
krásného věku, a pokud je i v tomto
věku skútrista aktivní, jezdí, opravuje,
renovuje, posedí, poradí, dá si pivo,
zasměje se s námi ……tak potom
můžeme tuto vitalitu každému jen
závidět a přát si, abychom (my mladší)
se také dožili v takové kondici toho věku.

Celá oslava byla
zahalena tak trochu
rouškou tajemství,
o co vlastně půjde,
ale
nejvíce
byl
překvapen
sám
oslavenec.
Ten
s manželkou vyšel
v půl osmé večer
„do divadla“, ale
před domem jsme
ho čekali my – kamarádi a hlavně
nádherně zrenovovaný autobus Praga
z 20. let minulého století.
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Čekala nás krásná
projížďka
starou
Prahou, při které
jsme
popíjeli
šampaňské, a pak
posezení
v jedné
restauraci s bohatě
prostřeným stolem
i
krásným
programem.
Ale
nemyslete,
nebyl
žádný striptýz .
Mojmír
má
rád
kouzelníky, a tak nás navštívil jeden
mladý kouzelník, který z nás udělal
naprosté ……… musím to tak říci
„pitomce“, protože to, co tam předváděl
a zapojil nás do svých triků, tak jsme jen
nevěřícně zírali. Myslím, že to byl pro
nás všechny skutečný zážitek, a tak je
třeba říci, že z krásných zážitků se

skládal celý večer,
který se protáhl do
pozdních nočních
hodin. Takže ještě
jednou ….“Viorico
a
Mojmíre
!!!
….Děkujeme !!!“ A
na závěr zbývá jen
doufat, že i naše
společnost
byla
Mojmírovi
stejně
příjemná,
jako
nám ta jeho i
všechna ta večerní překvapení. Sice se
nejednalo o žádný skútrsraz, ale jen
posezení několika přátel, ovšem asi by to
bylo Mojmírovi líto, kdybych tuto akci
neohodnotil. A pokud ji mohu hodnotit,
dostává plný počet pěti pěticípých
hvězdiček ….a nechybí ani jeden cípeček
.
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Žebrák 4.5.2013
A zase je v tom ten Míra
Vokáč.
Je
to
bývalý
mopedista, a tak má stále
mezi těmito „padesátkaři“
plno známých. A v Žebráku
se schází největší sraz mopedistů, snad
před dvěma lety tam byl ustaven i český
rekord v počtu mopedů na jednom
místě, a bylo to nějak přes 600, takže
pořádný nářez. Letos byla (i vzhledem
k počasí) účast podstatně menší, ale

přes 400 účastníků jasně ukazuje, že je
to
opravdu
tradiční
a
hojně
navštěvovaný sraz. Míra fungoval jako
předjezdec (nebo něco takového), a my
s dcerou jsme se tam jen tak přijeli
podívat. Ale stálo to za to vidět to hejno
„splašených trubek“ v různém provedení.
A vy se aspoň na ně podívejte na pár
přiložených obrázcích. Tuto akci nebudu
hodnotit, byli jsme tam jen chvíli a bylo
by to neobjektivní.

Pucheř 8.5.2013
Tato vojensko – veteránsko
–
kulturně
společenská
akce
s projížďkou
i
veteránskou burzou se letos
opět konala bez valného zájmu členů
ČSSČ, ale když se podíváte na ty

termínové posloupnosti, tak se to prostě
všechno stihnout nedá. Zajel jsem se
tam zase po dvou letech ze zvědavosti
podívat a aspoň vám předkládám pár
zajímavých fotografií.
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Na této akci můžete potkat úplně
všechno, vytuněného „Pařeza“ stejně
jako nádherně zrenovovanou Tatru 111.
Objevily se tam i skútry Čezeta, ovšem
jejich majitele neznám a je jen škoda, že
se
také
nezúčastňují
našich
skútristických
srazů.
Akci
opět
nehodnotím, jako v minulém případě.

23. skútr a motosraz Ještěd 10.-12.5.´13 ((*
**
**
**
**
*))
Letos
jsme
to
trochu
v našem
klubovém
kalendáři změnili a přehodili
jarní vyjížďku se srazem.
Pokud bych to měl zhodnotit, jestli to byl
nápad dobrý nebo špatný, tak musím

říct, že dobrý, ale ……….ale vyjížďka
padla na takový termín, který se vlastně
nikomu nehodil, takže naší 4. vyjížďku
asi přesuneme na další rok, jestli bude
víc času.

Ale vraťme se k tomu srazu. Byl trochu
výjimečný jednak tím, že jsme bydleli u
kamaráda Jirky Nahodila na chalupě
(stejně jako vloni, ale tentokrát celý
víkend) a jednak byl sraz určen pouze
pro čezety ……i když letos ne jen pro
skútry Čezeta, ale pro všechny čezety čili
skútry i motocykly značky ČZ. Bylo to
přání našeho hostitele, tak proč to
nerespektovat ….a kromě toho to určitě
není špatné, když někdy jedou na
vyjížďku pouze skútry Čezety nebo
značka ČZ. Není to diskriminace jiných

značek nebo lidí, jen to jen oslava jedné
značky, ale to myslím dělají i jiné
značkové kluby.
Sraz byl tradičně v pátek odpoledne.
Ovšem počasí trochu pozlobilo dešťovými
přeháňkami, a tak to jihočeši vzdali. My
ostatní, co žijeme od Prahy na sever
jsme na sraz dorazili, i když Mojmír
autem, ale zase fungoval tak trochu jako
zásobovací služba. Večer, …stejně jako
celý víkend, se o nás vzorně starala paní
Nahodilová.
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Kromě nás „pražáků“ (jak jsme v Brně
nazýváni) se zúčastnil i jeden nový
majitel
skútra,
kterého
zrenovoval
z úplného vraku …….a považte, přijel až
z Českého Těšína. On vlastně toho
skútra cestou k Jirkovi zajížděl a dojel
tam i zpátky. Jen si v Liberci koupil
pláštěnku . Paráda.
Ráno jsme vyrazili směr Ještěd pod
vedením Jirky a zase jsme trochu
opravovali, zase Ruda, který zřejmě
zanedbal zimní údržbu. Naše parta sedmi
skútrů byla doprovázena dvě černými
čízami 125 z 50-tých let. Je třeba ovšem
dodat, že obě čízy jely velice dobře a
určitě nebyly brzdou naší kolony.
Po projížďce krajinou okolo Ralska jsme
zamířili na oběd, abychom se na výjezd

na nejvyšší horu „Jizerek“ řádně posilnili.
Pak už za Osečnou jsme začali pomalu
stoupat, až jsme vystoupali až na horní
parkoviště pod vysílač. Podle pláštěnek
vidíte, že počasí nebylo ideální, ale
neodradilo nás to. Jen já jsem byl trochu
nervózní, protože jsem na tandemu vezl
Mojmíra, a tak jsem ho nechtěl shodit
(už pro tu krásnou oslavu jeho narozenin
).
Nahoře jsme si dali kafe, udělali pár
foteček,
i
když
viditelnost
byla
prachbídná a zase jsme se vydali cestou
zpátky. Vzhledem k mokré silnici nic
moc, ale sjeli jsme to všichni bez
problémů……možná, že brzdy našich
skútříků na to měly jiný názor.
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Pak jsme se cestou vyfotili, a když jsme
si už mysleli, že se vracíme na základnu,
vzpomněl si Jirka na jednoho kamaráda
u Máchova jezera, u kterého už dlouho
nebyl, a tak jsme tam k němu jeli všichni
„na kafe“. Zase jsme poseděli a
popovídali si ……a už trochu i zhodnotili
náš nikoliv horolezecký, ale horovýjezdní
výkon. Pak už jsme konečně zamířili
zpátky do Jirkovy chalupy, kde nás
čekalo teplo rodinného krbu ….nutné pro
sušení našich ne úplně suchých částí
oděvu a samozřejmě teplá večeře. Zase
jsme poseděli a probírali nejen úspěšný
výjezd na Ještěd, ale všechny možné
problémy
většinou
skútristickotechnického charakteru.

Když jsem už narazil na to téma, jaké
jsme měli téma , tak mě napadla
taková zajímavá myšlenka. Ve spoustě
vtipů se vyskytují muži jako notoričtí
sledovači televize a různých kolektivních
sportovních her. A tak, jak se muži
pohrdavě vyjadřují o nakupovací mánii
žen, tak se ženy s opovržením vyjadřují
o lásce mužů k fotbalu a hokeji. Už
nějaký ten čas se pohybuji mezi
veteránisty a motorkáři a musím říct, že
za celou tu dobu jsem nezaregistroval,
že by se někdy někde moji známí bavili o
fotbale nebo o hokeji. A nejen že se
nebaví, vůbec nemají přehled o tom,
jaké mužstvo v které lize hraje, popř. že
zrovna probíhá nějaké mistrovství světa.
A to je další důvod, proč jsem v té partě
rád.
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Ráno po snídani jsme se začali chystat
k odjezdu, ale nebyl to samozřejmě jen
samoúčelný odjezd ze srazu, Jirka si
neodpustí trochu projet „Kokořínsko“, a

tak i poslední fotografie, které vidíte
z toho srazu, ukazují naší cestu domů
tímto krásným koutem Česka, některá
místa jsme projeli dokonce dvakrát :-).

A hodnocení??? Za prvé, úkol byl splněn,
tzn. výjezd na Ještěd dopadl dobře a my
jsme si zkusili, jak naše stroje fungují na
extrémních kopcích, takže jsme mohli
definitivně odsouhlasit letní jízdu na

Grossglockner, a díky příjemnému a
přívětivému prostředí Jirkovy chalupy a
příkladné starostlivosti naší hostitelky
……………..….jednoznačně
plný
počet
hvězdiček !!!!
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Rakovník 2.6.2013 ((*
**
**
**
**
*))
Psal jsem, jak jsme ve
slabé
chvilce
přislíbili
našemu
hostiteli
a
kamarádovi
Jardovi
Antonimu účast na jízdě mopedů.
Dokonce se náš skútrklub dostal i na
oficiální plakát, takže jsme už ani

nemohli couvnout ….byli jsme součástí
programu. To všechno by bylo dobré, až
na to, že počasí mělo na tento den zcela
jiné plány, a tak déšť, který se měnil
pouze ze slabého na silný a opačně,
přivítali
snad
jen
zemědělci.

Mopedy
Stadion
se
vyráběly
v Rakovníku, a tak tato akce má toto
slavné období mopedů připomínat, proto
je i jejím cílem rakovnické náměstí.
Dopoledne
jsme
se
prezentovali
v Roztokách u hotelu, dostali na cestu
nějaké propagační materiály a hlavně
dvě housky se šunkou a čekali na odjezd
toho splašeného stádečka mopedů, které
mířilo do Rakovníka. Doprovodili jsme je
a po absolvování čestného kolečka kolem
náměstí zaparkovali. Toho „Černého
Petra“ poruch si vytáhne pokaždé někdo
jiný, tentokrát jsem to byl já, a tak po
dojezdu na místo, když jsem zastavil, se
mi najednou volně protočila pravá ruka i
s rukojetí plynu, a já jsem pochopil, že
plynové lanko mi dalo pá pá. Není to až

zase tak strašná práce ho vyměnit, ale
zase až tak moc dobře se to nedělá,
přece jen ve skútru prochází bowden
několika dírami, a když vám do toho
stále prší, tak to zase až tak velká
zábava není. A tak celou dobu, co
probíhal program na náměstí, kde
pamětníci
vzpomínali
na
výrobu
Stadionů, jsem si hrál na mechanika za
celkem slušného zájmu kolemjdoucích,
kteří naše skútry obklopili, protože to
bylo zase něco jiného než mopedy a byli
jsme tam jako rarita. Ale povedlo se.
Lanko fungovalo, a my jsme se vrátili
zpátky bez problémů, i když počasí stále
nepochopilo, že déšť zrovna moc mezi
motorkáři není oblíbený.

I když jsem nemohl díky lanku sám
zhodnotit všechny části programu, na
základě doporučení kolegů opět uděluji
plný počet hvězdiček. Vzhledem k počasí

byla účast jak mopedistů, tak i diváků
v Rakovníku velice dobrá a akce se
myslím povedla.

13

Skútrsraz Zvůle u Kunžaku 14.-16.6.´13 ((*
**
**
**
**
*))
Další
mezinárodní
skútrsraz se povedl, a
pokud
mohu
využít
i
hodnocení kamarádů, tak
byli všichni spokojeni jak
s průběhem akce, vyjížďkou, počasím
….tak hlavně se stravou, která byla
opravdu příkladná. Mnozí z vás si už
určitě přečetli komentáře přímo na
skútrstránkách, tak se asi budu věnovat

převážně jen naší partě z České sekce,
která zase přijela víceméně pohromadě.
Sraz byl zase u Libora, což je takové
strategické místo, ze kterého většinou
vyjíždíme, pokud se jede někam na jih.
Kdo nepřijel přímo k Liborovi, přidal se
cestou, a tak nás jela docela velká parta
s doprovodným vozidlem, kde bylo
v průběhu cesty možno sehnat i nějaké
to drobné občerstvení.

Ovšem káva po cestě je milá, ale kolem
poledne se ohlásil hlad, a tak bylo třeba
vyhledat nějaké restaurační zařízení.
Zastavili jsme v Dobříši na náměstí,
zaparkovali na chodníku, aby se mohli
kolemjdoucí kochat našimi fešáky. Jen

doprovodný vůz zaparkoval u chodníku a
po návratu z oběda zaplatila jeho řidička
pokutu za špatné parkování . Vzhledem
k tomu, že ta řidička byla moje žena,
půjčil jsem ji na pokutu,…….časem jsem
pochopill, že jsem pokutu zaplatil já .

Pak
už
naše
cesta
s drobnými
zastávkami pokračovala až do cíle

v jižních Čechách. V kempu jsme
přivítali se známými a ubytovali.
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se

Večer
jsme
se
všichni
sešli
ve
společenské místnosti, kde jsme se
navečeřeli, a pak nás čekal nejen projev
předsedy Skútrklubu, ale i kulturní

vložka
v podobě
tanečku
sličných
místních děvčat. I skútristický dort se
tam objevil. Večer jsme poseděli, něco
málo popili a chystali se na ráno.

Ráno po vydatné snídani jsme vyjeli
směrem k prvnímu dílčímu cíli našeho
sobotního putování, co bylo Muzeum
perleťových knoflíků šicích strojů a

pivovarnictví v Žirovnici. Ta přehlídka
šicích strojů všech možných typů a stáří
byla naprosto famózní a zastínila obě
dvě druhé výstavky.
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Pak byl čas na oběd, který byl pro nás
připraven ve Studené. Náměstí bylo
vyklizeno a my jsme si mohli skútry
seřadit do úhledné dvojité řady. No a ti
odvážnější si to pak všechno vyfotili
z přistavené plošiny.
Dalším cílem našeho sobotního putování
byla
Javořice
–
nejvyšší
kopec
Českomoravské vysočiny. Dále jsme se
přemístili do Strmilova, kde jsme
absolvovali exkurzi v zajímavé tkalcovně

a na jejím dvoře jsme ochutnali čerstvě
upraženou kávu.
Potom už následoval návrat do kempu.
Tam se už grilovalo pořádně velké
selátko, na kterém jsme si moc
pochutnali, zapili to zlatavým chmelovým
mokem a odešli spát, abychom se řádně
vyspali před zpáteční cestou domů.
Letošní
skútrsraz
si
zaslouží
pět
hvězdiček bez mrknutí oka ………..a
příště??? Na shledanou v Chomutově!!!
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24. skútr- a motosraz 31.7.- 4.8. 2013 ((*
**
**
**
**
*))

„Expedice Grossglockner“
Tato dlouho připravovaná
akce měla být a také asi
byla vyvrcholením letošní
skútristické sezóny ČSSČ.
Již dlouho předem jsme měli objednané
ubytování, abychom měli pro náš výjezd
řádné zázemí. Trochu se měnil seznam
účastníků,
protože
někteří
kvůli

pracovním nebo rodinným problémům
nemohli jet, a tak je zase nahradili jiní.
Nakonec se utvořila docela dobrá, i když
z hlediska vozidel trochu nesourodá
parta, která si společným úsilím vyrobila,
myslím,
docela
pěkné
a
nezapomenutelné zážitky na krásný
výlet.

Celá akce byla naplánována jako
pětidenní. Ve středu příjezd do Lhenic,
večeře, přenocování, ve čtvrtek přejezd
do
Rakouska,
v pátek
výjezd
na
Grossglockner,
v sobotu
návrat
do
Lhenic a v neděli po ránu odjezd domů.
Příjezd do Lhenic proběhl bez problémů a
večer jsme se tam sešli u Janičky,
abychom si dali nějakou vydatnou
motorkářskou večeři, k tomu nějaké to

pivánečko a mohli tak s naplněnými
žaludky projednat trasu na další den.
Večeře byla trochu překvapením, ale
myslím, že pro všechny z nás milým,
protože prázdné talíře jednoznačně
svědčily o tom, že se nám Janička trefila
do chuti, ale podle fotky posoudíte sami,
že je to opravdu vydatná večeře, která
pak potřebuje trochu zapít něčím
hořkým.

Odjezd byl od Libora, ten nám nejdřív ukázal
svého nablýskaného fialového skútra „Cagiva“,
a pak cestou (jako tradičně) svoje slipy .
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Ráno jsme vstávali o trochu dřív než
obvykle, ale udělali jsme dobře, protože
přece jen ta více než třísetkilometrová
etapa je pro naše skútříky trochu
vysilující. Na cestu i na večerní posezení
v penzionu
jsme
se
vybavili
autoledničkami zaplněnými plechovkami
a
„petkami“
alkoholického
i
nealkoholického piva. Jak se ukázalo,
naše zásoby mohly být i trochu větší, ale
Superb Combi byl i tak zarovnán až po
střechu a bylo jen dobře, že všechny
stroje dojely a nebylo třeba, aby někdo

stroj naložil a do superba přisedl. To by
nám asi dalo velkou práci všechno
přerovnat tak, abychom vyšetřili jednu
volnou sedačku. Svoji úlohu v tom
sehrálo i počasí, protože všichni stále
cestou něco odkládali (tím myslím se
svého oblečení), takže v superbu vznikla
na zadních sedačkách velká hromada
motorkářského oblečení a jen zvýšeným
úsilím se nám vždy podařilo identifikovat
jednotlivé kusy oblečení a přiřadit je
správným majitelům.

Cesta byla dobrá, avšak místy i trochu
nepříjemná, např. průjezd městem Pasov
se ukázal jako ne úplně šťastné řešení,
ovšem moc jiných možností nebylo, když
jsme se snažili vyhnout placeným
úsekům rakouských dálnic. Nakonec
cesta proběhla bez větších problémů,
nikdo se neztratil, a tak asi jedinou
závadou bylo ulomení zpětného zrcátka
na skútru Míry. Uvážíme-li že na jaře

upadlo zrcátko Poldovi, stává se zpětné
zrcátko
v letošním
roce
nejvíce
potřebným náhradním dílem. Jo, člověk
se stále učí. Když jsem psal druhou
knihu o Čezetách, která byla hodně
věnována údržbě a opravám a kde jsem
psal, jaké náhradní díly je třeba s sebou
vozit, zrcátko jsem tam neuvedl …..snad
v dalším vydání .
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Takhle nějak to vypadalo na naší cestě Rakouskem. Hádejte, kde má Libor odvzdušnění nádrže.
Byli
jsme
ubytování
v penzionu
Stadlmuehle v Brucku. Díky poměrně
dobré znalosti němčiny kolegy Tonyho
jsme neměli s komunikací s domorodci
žádné větší problémy, a tak jsme měli
všichni postele i stravu. Večer jsme ještě

poseděli, využili služeb autoledniček a
popili
trochu
zlatavého
moku
dovezeného z daleké ciziny, i něco
tvrdšího se objevilo, ale mnozí znaveni
cestou a nervózní před ranním náročným
programem zalehli předčasně, aby vše
zaspali.
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Ráno bylo jako ze škatulky, snídaně
bohatá, a tak jsme sebevědomě vyrazili
směrem na Fusch pod onen slavný
kopec,
abychom
ho
se
svými
padesátiletými miláčky pokořili. Největší
obavy jsme měli asi z toho, jak se ke
zdolání této výšky postaví Tonyho Čezeta
s Druzetou, ale jak se nakonec ukázalo,

nebyla ona tím strojem, který to vzdal.
Celkem
v pohodě
jsme
vystoupali
k mýtnici, zaplatili příslušný poplatek
23,- € za každý motocykl a vyrazili
vzhůru …každý na svou pěst, podle
možností jednotlivých strojů, které jsou
přece jen trochu výkonově rozdílné.

Celkem bez problémů jsme vyjeli s Mírou
na našich „dvěstěpadesátkách“, ale
ukázalo se, že jsme se asi špatně dohodli
(to byla asi daň té předstartovní
nervozitě), a tak jsme s Mírou ještě po
zastavení na horním parkovišti vyrazili
dál směrem k ledovci. Po absolvování
několika kilometrů a projetí obou tunelů
jsme se však po telefonické dohodě
s kolegy vrátili, a tak jsme se sešli na

horním
parkovišti
pod
vrcholem.
Bohužel, jediná Čezeta „pětsetjednička“
ve startovním poli kopec vzdala a řídký
vzduch ji připadal natolik nestravitelný,
že se nechala asi ve třetině kopce
potupně odstavit a čekala, až se budeme
vracet, že cestou s kopce dolů ukáže,
kde jsou její silné stránky .

Když jsme se nahoře všichni sešli, tak
jsme se rozhodli vyjet ještě na nejvyšší
parkoviště na Edelweiss-Spitze ve výši
2571 m n.m. Díky krásnému počasí,

které panovalo tou dobou nad Evropou,
bylo všude nepředstavitelně moc aut,
motocyklů i cyklistů (!!!), a tak byl velký
problém si na vrcholu najít nějaké
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místečko, kde bychom se všichni
společně vyfotili a ještě tam byli vidět
naše skvělé stroje značky ČZ. Nakonec

se podařilo kousek místečka urvat a
několik
obrázků
jsme
ulovili.
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Když jsme se nabažili nádherného
výhledu po okolí, všichni všechno
nafotili, tak jsme se vydali směrem
k ledovci. Tony to asi v půli cesty
s Druzetou vzdal, ale ostatní jsme jeli. U
„kruháče“ na odbočce k druhé mýtnici
jsme se na chvíli zastavili a trochu
odpočívali, ale pak už jsme na jeden
zátah
dojeli
až
k velkokapacitnímu
parkovišti u ledovce tedy u místa, kde
kdysi ledovec býval. Nikomu z nás se
nechtělo
sjet
lanovkou
dolů
k ledovcovému jezírku, ale tam bychom
viděli
označení,
kam
až
ledovec
v jednotlivých letech dosahoval a jak
ubývá.
Každopádně
pohled
do

ledovcového údolí je impozantní a nikdo
asi nelitoval toho, že jsme tam dojeli.
Jen Libor měl pocit, že jeho stroj
nepodává dostatečný výkon, a tak za
nezištné pomoci Míry se pustili do čištění
karburátoru. Vzhledem k zahřátí motoru
po tomto výstupu k ledovci to určitě
nebyla příjemná práce a ani stále pálící
slunce
mechanikům
moc
nepřálo.
Nakonec vše udělali, správně zase složili,
ale Libor nebyl stejně s výkonem svého
stroje spokojen. Abych vás nenapínal,
kde byla skryta ona závada….….v
nadmořské výšce . Jakmile Libor sjel
dolů,
motor
fungoval
naprosto
bezchybně.
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Možná si to člověk ani neuvědomí, jaký
vliv mám to řídnutí vzduchu. I když za
poměrně krátký časový úsek vystoupáte
o stovky metrů, tak nevíte, jestli ten
kopec nahoře je prudší nebo proč vám to
tak nejede. Mám motor ČZ 250 a celkem
těžký
sekundární
převod
s 18-ti
zubovým kolečkem. Dlouho jsem jel na
2-ku, ale pak jsem musel za někým
zpomalit, zařadit za jedna a už jsem se
pořádně nerozjel a řadil jedna, dvě,
jedna, dvě ….. Stoupání na GG je
maximálně
12%,
pak
na
vrchol
Edelweiss-Spitze 1,6 km 14%. Ten
výkon stroje jsem si uvědomil až druhý
den, když jsme se vraceli domů, a někde
„v nížině“ jsme narazili na stoupání 12%.
Tam i v koloně s ostatními jsem toto
stoupání vyjel bez problémů na trojku.
Takže je jasně vidět, jak se asi výkon
motoru řídnutím vzduchu snížil. Když už
jsem u té techniky, tak je zajímavé, že
Míra jel se skútrem a PAvem, a to
s motorem ČZ 250 bez nuceného

chlazení.
Nemá
tam
ani
klasický
ventilátor ani žádný přídavný elektrický.
Jelo se pomalu, bylo téměř 30°C a žádné
problémy s chlazením neměl. To uvádím
jen pro zajímavost, protože občas
skútristi – čezeťáci zabrousí na téma
účelnosti a smysluplnosti nuceného
chlazení. My, co jsme vyslechli před
časem povídání pana Tůmy ze Strakonic
ve Lhenicích na besedě, jak to bylo se
zavedením ventilátoru, a jak mechanici
z ČZ opravovali původní skútry 501 bez
ventilátoru v afrických zemích (kde se
přehřívaly)
pomocí
speciálních
německých pístů Mahle, tak asi už
chápeme, že pokud skútr jede, je pod
karosérií dostatečné proudění vzduchu,
aby se motor uchladil i bez ventilátoru.
Jenomže
pak
přijde
popojíždění
ucpanými městy a trochu toho vzduchu
od větráku se hodí … i když Míra projel i
ten zmiňovaný přeautovaný a ucpaný
Pasov bez větráku a bez problémů.

Ale vraťme s k ledovci. Když jsme všichni
všechno nafotili, odpočinuli si, Libor a
Míra sbalili nářadí, tak jsme se vydali na
cestu zpátky. Zase jsme každý jeli tak
nějak podle vlastních možností a dali si
znovu sraz pod vrcholem na parkovišti.
To už se zase k nám přidal Tony, který

na nás čekal u tunelu. Tam jsme se ještě
chvíli pokochali krásami Alp, abychom si
těch utracených 23,- € řádně užili, a
vydali jsme se na zpáteční cestu, která
měla tentokrát prověřit ne naše motory,
ale naše brzdy.
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Musím říct, že zkouška to byla stejně
těžká. Tony trochu podcenil přípravu
svého stroje a vyjel na tuto náročnou
trasu bez brzděného kola Druzety. To se
projevilo cestou dolů jako problém,

protože v jedné zatáčce už byla zadní
brzda skútru tak neúčinná, že zastavil
nájezdem do protilehlého náspu, a pak
mokrým hadrem chladil zadní brzdový
buben.

Cestou
jsme
také
vyzvedli
již
odpočinutou „pětsetjedničku“ a všichni
jsme v pořádku dojeli dolů k první
benzince, kde jsme dotankovali (ráno
jsme to trochu s tím palivem podcenili, a
tak se dotankovávalo z nádrže škodovky
–kupátka) a poseděli u zasloužené
voňavé alpské kávičky. Na všech bylo
vidět, že jsou rádi, že to máme „za
sebou“, protože přece jen naše stroje
byly v porovnání s těmi ostatními, co
jsme tam potkávali, „trochu“ výkonově i

věkově handicapovány. Ale určitě ten
výjezd stál za to, počasí nám neskutečně
přálo a ti, co tam ještě nikdy předtím
nebyli, byli ze všech těch nevšedních
zážitků nadšeni. Jsem moc rád, že se to
povedlo, a i když poprvé Libor před
rokem vyslovil slovo Grossglockner,
sklidil trochu kritiku za svoje bláznovství,
teď se ukazuje, že někdo v kolektivu
musí být trochu blázen, protože jinak
bychom dnes neměli tak krásné zážitky a
vzpomínky na povedený výlet.

Večer už byl plný optimismu, protože
z nás spadla ta ranní tréma, tak jen
trochu nám pokazila náladu večeře za
15,- €, která měla kalorickou hodnotu asi
tak za 15,- Kč a ještě byla podávána
v jídelně
pod
střechou,
kde
bylo
nepředstavitelné vedro, a ani ventilátor,
který nám všem foukal zblízka přímo „do
ksichtů“ moc nepomáhal . Na pokojích
a na terasách penzionu jsme pak dopíjeli
poslední zbytky nápojů, které nám ještě
v zásobách zbyly, a světe div se,
plánovaly se již další srazy na příští rok.
Ale nebojte se, nebude to výjezd ani na

Kilimanžáro ani na Mont Everest .
Myslím, že už se budeme držet trochu
níž ….tedy pro příští rok.
Další den po snídani jsme vyrazili na
cestu domů. Už asi nemá cenu ji nějak
detailně popisovat. Snad jen to, že jsme
se chtěli po obchvatu vyhnout Pasovu,
ale jízda po německé neplacené dálnici
nás vůbec neuspokojila, byla přeplněná a
ještě docela nekvalitní a u pravé plné
čáry rozbitá od kamionů, takže někteří
jeli v odstavném pruhu ……a byli jsme
rádi, když jsme sjeli dolů na normální
silničky.

24

Ve Lhenicích nás čekala „kolínka paní
Janičky“ samozřejmě vepřová a řádně
propečená,
takže
jsme
opravdu
hodnotným způsobem zaplnili svoje
žaludky, které přes den trochu strádaly.
Ani snad nemusím připomínat, že takové
kolínko chce i trochu zapít. Zase jsme

poseděli a probrali ještě všechno to, co
se předtím nestihlo. Navštívili nás také
další potencionální zájemci o akce
skútrklubu, otec a syn Klimešovi. Tatík je
vlastníkem nově zrenovovaného skútra
s PAvem, a tak třeba se zase někdy
setkáme na nějakém skútrsrazu.
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Ráno bylo už zase po snídani ve znamení
loučení, rozjížděli jsme se na několik
stran, a tak skončila letošní „Expedice
Grossglockner“. Jenom jsme ještě měli
trochu veselo, když Fanda nemohl
nastartovat svoji třipadinu a pěkně se u
toho potil. Náš „klubový mechanik“ Míra,
který se tak osvědčil u ledovce při čištění
karburátoru, ihned přispěchal na pomoc.
Ve chvíli, když to už Fanda vzdával a
přemýšlel o převozu motocyklu na

podvalníku, objevil Míra velice vážnou a
těžko odhalitelnou závadu…..Fanda si asi
někde lehce přeleštil motocykl hadrem,
který pak hodil pod sedačku tak šikovně,
že se mu nasál do filtru vzduchu .
Tak zase další závada, kterou jsem
nezohlednil ve své knize o opravách
skútru, i když tam je to asi celkem
nemožné si hodit hadr přímo na filtr.
Každopádně si neodpustím z této akce
dvě fotečky .

„Pětsetjednička“ fungovala v normálních
nadmořských výškách už zase jako skútr
a ne jako „uražená a líná ženská“, které
se nechce do kopce. A tak jsme dojeli
všichni v pohodě až do svých domovů.
Vozík pro případné „padliny“ jsme sice
vezli s sebou zbytečně, ale to je jednak
dobře a jednak to vůbec nevadí, rád se
projel, v Rakousku ještě nikdy nebyl .
A tak nám zbyly jen krásné vzpomínky,
nálepka na plexištít a třeba i lístek pro
vjezd na Hochalpenstrasse.

A
co
zbývá???
Hodnocení akce. Co myslíte, že mohu dát
do hodnocení? Mohu jen litovat, že jsem
si do pravidel pro hodnocení dal pět
hvězdiček jako maximální počet!!!
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20. Sajdkársraz Vrbno pod Pradědem
30.8. -1.9. 2013 ((*
**
**
**
**
*))
Sajdkársraz na přelomu
srpna a září je už tradiční
akcí
sajdkáristů,
jak
prozrazuje i ta dvacítka na
začátku názvu. Bohužel
jsem pamětník, a i když jsem se
nezúčastnil všech ročníků, tak jsem
myslím pravidelným účastníkem asi od
roku 1995, to je od dob, kdy se scházelo
tak 5 – 6 sajdkárů na srazu a říkali jsme
si, jaká je pěkná účast. Je jen dobře, že
sajdkársraz se udržel a že se neustále
zvyšuje počet sajdkárů u nás. Je to
vozidlo, které už bylo téměř historicky

odepsáno, ale odrazilo se ode dna a zase
jejich počet trochu stoupá. Je to
zásluhou mnoha motocyklů Dněpr a Ural,
které jezdí téměř výhradně se sajdkáry,
ale stále víc a víc se objevují krásné
soupravy jawiček 350 (převážně typu
354) s nejstarším sajdkárem Velorex
typu 560. Už několikrát jsem psal, jak je
to krásná kombinace. I když tato dvě
vozidla k sobě nebyla designově tak
spárována jako Čezeta s Druzetou, tak
přesto je to podle mého názoru ideální
kombinace.

Abych se ale vrátil k naší účasti. Ta byla
bohužel podstatně menší, než jsme
původně očekávali, plánovali a na kterou
jsme se všichni těšili, jak uděláme
spanilou
jízdu
Druzet.
Z původně
plánovaných 7 – 8 Druzet na startu
sobotní vyjížďky opět zorganizované jako
jízda podle slepé mapy (dokonce
s veršovanými úkoly) jsme do Vrbna
dojeli je tři. Nemá cenu jmenovat ty,
kteří slíbili účast, a pak nepřijeli
z jakýchkoliv důvodů, i když třeba
omluva ve smyslu“ „Táta objednal na
pátek uhlí a já přes tu hromadu uhlí

s Druzetou nevyjedu“….jsou tak trochu
úsměvné. Pěkně jsme se projeli, i když
se nám nevyhnuly některé závady (já –
prasklá guma na krytu řetězu a jeho
obroušení o silnici, Libor – uvolnění
spojkového lanka). Obě závady jsme
ihned na silnici opravili, i když jakákoliv
opravy v oblasti ovládání spojky nebo
zapalování je vždy u čezety se sajdou
trochu
komplikovanější
a
vyžaduje
součinnost celého týmu (jeden opravuje,
druhý drží sajdu ve vzduchu …..a třetí ty
nešťastníky
fotí
).

Jinak akce byla velice pěkná (jak vidíte
z obrázků), prostředí srazu, vyjížďka (s
mnoha zajímavými místy), jídlo, hudba,
tombola
s tradiční
první
cenou
–
sajdkárem Velorex 562, takže se nám
tam zase moc líbilo. V tombole vyhrál
jen Míra, ale my jsme mu jeho výhru
přáli, protože byl s námi poprvé, tak aby
měl o to větší důvod se na sraz za rok
opět vrátit. Nejedná se sice o akci ryze
skútristickou nebo veteránskou, ale naše
druzety na tento sraz jednoznačně patří
a vždy v té záplavě uralů a velerexů jsou
návštěvníky i samotnými účastníky velice

obdivované. V posledních letech se tak
trochu s druzetami roztrhl pytel a jejich
počet na srazech i v garážích skútristů
neustále vzrůstá. Já myslím, že akce si
opět zaslouží plný počet hvězdiček (i
když naše skútristická účast rozhodně
ne).
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Je to smutné, ale než jsme se nadáli, tak
je další motoristická sezona za námi
…..sice se mi to rýmuje, ale to je jediné
hezké na této skutečnosti. Zbývá nám

podzimní sraz, ovšem tentokrát je
jubilejní, proto jsme změnili místo srazu,
aby byla pro tuto významnou akci nějaká
změna:

25. Skútr a motosraz ve Zruči nad Sázavou 13.-15.9.2013
s ubytováním v Chabeřickém mlýnu
No a pak nám už jen zbývá předvánoční
posezení po poslední chotusické burze
14.12. a je konec roku. Proto se určitě
nemůžete divit, že ÚV ČSSČ připravuje
už akce pro příští rok. Jak se letos
ukázalo a ukazuje, ani akce nahlášené
s ročním předstihem neovlivní časové
plány některých soudruhů. Např. jeden
kolega skútrista měl (a stále má)
v letošním roce v termínu každého srazu
nebo jiné akce zrovna čistě náhodou
rodinnou oslavu. Pokud to není oslava
rodinná, je to oslava čtvrtých narozenin
chlapečka sousedky  apod., takže se
nemůže našich akcí účastnit, což je

škoda, anebo musí odjet v polovině akce
domů, protože si už druhý den s námi
nemá o čem povídat , což je zase
velice smutné.
Přece jenom ale si myslím, že takto se
všichni nechovají (a vím to) a dokáží si
nejen rodinné oslavy, ale třeba i nutnost
sobotních směn popř.
víkendových
služeb řídit podle toho, jestli máme
nějaké společné akce. Tak pro tyto
soudruhy uvádím už hodně s předstihem
přehled hlavních akcí naší České sekce
skútrklubu Čezeta (včetně klubového
mezinárodního
a
celorepublikového
srazu).

26. Skútr a motosraz 16.-18.5.2014 ……západní Čechy (Rokycansko)
Mezinárodní skútrsraz 13.–15.6. 2014……severní Čechy (Chomutov)
27. Skútr a motosraz 1.-3.8. 2014 ………..východní Čechy (Krkonoše)
28. Skútr a motosraz září 2014 ……jižní Čechy (Lhenice, Strakonice)
(akce je spojená s oslavou 95. výročí založení firmy ČZ -neznám přesný termín)
Jak jste si určitě všimli, máme tam zase
nějaké novinky. Tradiční letní sraz ve
Lhenicích jsme přeložili na září, kdy bude
oslava založení firmy ČZ ve Strakonicích.
Po zkušenostech s oslavou 90. výročí a
problémy s ubytováním jsme se rozhodli
pro ubytování a pohostinnost paní
Janičky ve Lhenicích a do Strakonic
zajedeme jen v sobotu. Tím pádem se
nám uvolnil letní termín, a tak se nám
podařilo přemluvit Poldu Tumu, aby pro
nás zorganizoval vyhlídkovou jízdu kolem
Krkonoš (přes Polsko) – má to tam
najeté, tak určitě to bude pořádná
vyjížďka.
Když už jsem to vzal tak odzadu, tak
nám zbývá jarní sraz, a ten je v režii
Míry Vokáče. Už dnes vám mohu slíbit,
že sraz bude doslova nabitý návštěvami
různých zajímavých míst. Určitě jste si
všimli, že uvádím, na jaké světové
straně Čech se jednotlivé akce konají, a
tak mám opravdu radost, že příští rok

vlastně projedeme Čechy křížem krážem
celé a nikdo se nemůže vymlouvat na
vzdálenosti, protože všechno bude pro
někoho blízko a pro někoho daleko…..už
vidím mail od Ivo Dusila, jak mi píše, že
pro něj je to z Českých Budějovic
všechno (kromě Lhenic) daleko, ale já už
ho musím předem ujistit, že my všichni
mu závidíme, že se na každou akci tak
báječně projede krásnou českou krajinou
.
Úmyslně jsem psal jen o Čechách a
nikoliv Moravě. Ale letos ve stejném
termínu, jako je Zruč, se koná 1.
Moravskoslezský
skútrsraz,
který
organizuje Ivan Maroš. Byli jsme na sraz
zváni, ale je bohužel v kolizi s tím naším
podzimním. Doufám, že jednak dostanu
od Ivana informace a fotky ze srazu,
abych to mohl napsat do Občasníku, a
jednak doufám, že pro příští rok a už
lépe zkoordinujeme naše srazy, abychom
se mohli vzájemně zúčastnit.
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A propracovali jsme se na závěr tohoto
čísla Čezetářského občasníku, který vám
(doufám) přinesl zajímavé informace o
činnosti naší České sekce Skútrklubu
Čezeta. No a ti, kteří se těchto akcí
zúčastnili,
mohou
zavzpomínat
na
příjemné chvíle a třeba si i prohlédli
některé fotografie, které ještě neviděli.
V minulém čísle občasníku jsem vás
informoval o nové knize, kterou jsme

napsali s „Úďou“. Obálka knihy má už
snad definitivní podobu a Úďa je i
autorem fotografie dvou skútrů. A my
oba si přejeme, aby se kniha vám
čtenářům líbila a abyste v ní našli
zajímavé
informace
jako
neznámý
rekreant na břehu moře, který tam
pečlivě studoval knihu o čezetách, jak ho
zachytil
objektiv
jednoho
našeho
čtenáře.

No a to už je opravdu všechno. Všem
vám přeji hezký závěr roku, a pokud
možno
teplý
motorkářský
podzim,
abychom se ještě před zimou stihli
trochu povozit. A samozřejmě doufám,

že účast na jubilejním srazu ve Zruči nad
Sázavou bude co největší, stejně tak
jako na našem předvánočním posezení
v sobotu po poslední chotusické burze.
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