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Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého
humoru, prostě všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský
občasník .
Máte před sebou 45. číslo Čezetářského
občasníku. Je to docela hezká číslice, a
tak by si takto označené číslo zasloužilo i
nějaký zajímavý obsah. I když se jedná
o podzimní číslo, které je zase předzvěstí
pro motorkáře okurkové sezóny…..pro
motorkáře ano, ale pro mechaniky ne,
takže mnozí z vás si už na zimu chystají
práci
v podobě
nákupu
skútrů,
motocyklů a sajdkár, které vyžadují větší
či menší renovaci, aby mohly na jaře
vyjet v plné kráse.
Samozřejmě nám ještě zbyly nějaké ty
podzimní akce, na které se podíváme
trochu podrobněji, představím vám ty
skvosty určené k renovaci, podíváme se
na
nějaké
zajímavosti
a
také
nahlédneme (jak jste si už přečetli na

titulní straně) „pod pokličku“ plánu akcí
České sekce Skútrklubu Čezeta. Je to
zase takový pokus (kolikátý už můj
pokus ????) o to, aby se mohli všichni na
hlavní akce termínově připravit, i když
…….. kdo chce, na akci jede a umí si to
zařídit, kdo nechce na akci jet, vymlouvá
se na takové blbosti, že by to jako
omluva neobstálo ani ve druhé třídě
základní školy.
Jsme
ovšem
naprosto
dobrovolné
sdružení skútristů a motorkářů, takže
nikdo nikomu nic nepřikazujeme, ani
přikazovat nemůže, a tak jen každého
organizátora, který přípravě akce věnuje
spoustu času, energie a třeba i peněz,
zamrzí, že je pak účast malá.
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No vidíte, jsem vlastně u první kapitoly a
už zádrhel. Normálně jste byli zvyklí, že
tam bylo napsáno „…ČSSČ“, ale dneska
to tam není. A proč??? Zmínil jsem se
vám už před časem o jistém překvapení,
které vás čeká. Teď asi dozrál čas, abych
šel s pravdou ven.
Stejně tak, jako my „Pražáci“ jsme se
sdružili do party, která si organizuje
akce, řekněme v regionálním měřítku, a
která si dala název Česká sekce
Skútrklubu Čezeta, tak i kolegové
skútristi na severní Moravě dospěli
k závěru, že je to přece jen do Brna i do
Prahy dost daleko, aby se mohli
pravidelně zúčastňovat akcí Skútrklubu
Čezeta v Brně nebo tady u nás na
západě,
a
tak
uspořádali
1.
Moravskoslezský sraz skútrů. Dohodli
jsme se, že budu jejich akce prezentovat
v občasníku, a tak pro přehlednost jsem
si dovolil nazvat tu jejich partu názvem
Moravskoslezská
sekce
Skútrklubu
Čezeta.
Mně nezbývá než všem kamarádům ze
severní Moravy a Slezska popřát, aby se
jejich akcím dařilo a aby hlavní

organizátor Ivan Maroš vydržel a nevzdal
to, protože funkce organizátora není
vždy
úplně
vděčná
a
dostatečně
doceněná, a každého asi někdy napadne,
že kdyby s tím organizováním praštil, že
by udělal líp a ušetřil si nervy. Vzhledem
k tomu, že s organizováním akcí mám už
nějaké drobné zkušenosti a myslím, že
vím, o čem mluvím, tak zcela otevřeně a
nepokrytě
prohlašuji,
že
všem
organizátorům podobných akcí držím
palce a hlavně jim děkuju za všechny ty,
kteří to slovíčko „díky“ neumějí říct, i
když jsou třeba častými nebo dokonce
pravidelnými účastníky akcí (a v tom
horším případě ještě kritizují).
A tak si tuto kapitolu ještě jednou
zopakujeme už s tím, že bude rozdělena
do dvou částí a že v jejím názvu bude i
nová zkratka.
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1. Sraz MSSČ 14.9.2013 ((*
**
**
**
**
*))
Ještě si dovolím malinkou předmluvu.
Kdysi dávno jsem zvěřejni v Občasníku
fotku motorky, kterou jsem přes zimu
zrenovoval. Dostalo se mi od jednoho
čtenáře nelichotivého hodnocení, že se
chlubím. Napsal jsem mu, že se může
chlubit taky tím, co udělal, že to dám rád
do Občasníku a že pokud někdo
z veteránistů zrenovuje motocykl nebo
skútr a nepochlubí se s ním, tak vlastně
dělal zbytečnou práci, je to jako když
spisovatel napíše třeba vynikající román
a dá ho „do šuplíku“.
Proč to píšu? Dnes se pochlubím zase.
Pomáhal jsem Ivanovi shánět kontakty
na kamrády, co mají skútry anebo o
někom vědí, kdo by na sraz mohl přijet.
Začátek je vždycky složitý (jeden můj

bývalý kolega říkával, že každý „porod je
těžký“), a tak než se informace o těchto
srazech dostane mezi lidi, kteří by mohli
přijet, bude to chvilku trvat, a myslím,
že každá pomoc je vítána. Byl bych moc
rád, kdyby i na základě tohoto článku
v Občasníku se Ivanovi ozvali další
skútristi a motorkáři z regionu, kteří by
se podobných akcí rádi zúčastnili…….a
tak kdo z vás by chtěl rozšířit řady
účastníků srazů na severní Moravě,
ozvěte
se
Ivanovi
na
mail:
imracing@centrum.cz.
A teď už krátké zhodnocení, co mi Ivan
poslal. Myslím, že příště napíše víc,
protože tentokrát byl zřejmě hodně
zklamaný a rozmrzelý totální a absolutní
nepřízní počasí.
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Ahoj,
tak se to nakonec podařilo,
i když u nás celý pátek a
hlavně v sobotu od rána
pršelo, sjelo se mi na skútr
jízdu 12 čezet (mezi nimi i oba Ratajovi,
ale Jiřímu se čezeta pokazila a tak celou
jízdu nejel), skútr Piaggio, nějaký čínský
skútr, ČZ 175/477, ČZ sport, Jawa 250

panelka, BMW R65, Dněpr, Yamaha 650
jako doprovod a taky doprovodný Mini
Cooper. Celkem 20 motorek a to vím, že
minimálně čtyři stáli ráno v garáži a
rozmýšleli se.
Myslím, že na poprvé to bylo dobré až na
ten déšť. Později pošlu ještě další fotky a
taky máme videa.

Možná bylo trochu nešťastné, že termín
tohoto srazu byl shodný se srazem ve
Zruči nad Sázavou pořádaným ČSSČ, ale
věřte, že jsme byli s Ivanem ve spojení,
ale nepodařilo se nám kvůli jiným akcím
najít nějaký vhodnější termín. I když
stejně vzhledem k vzdálenosti, dešti a

tomu, že se jednalo vlastně jen o
jednodenní vyjížďku, by byla účast nás
„Pražáků“ velmi sporadická. A ty
hvězdičky??? Nebyl jsem tam, ale
hvězdičky dávám za odvahu začít
s něčím novým.

Ukončení skútr–sezóny 26.10.2013 ((*
**
**
**
**
*))
Ukončení
skútr
sezóny
2013 proběhlo 26.10.2013
za
nádherného
slunečného podzimního
počasí. Účastníci se sjeli k Motobaru u
Hanky v Bravanticích (za účasti 13-ti
skútrů Čezeta, jedna s druzetou, 1
Manet, 1 Tatran, ČZ 150C, Jawa 250
pérák, Jawa 350 s PAvem, ČZ 175/477,
Piaggio a Velorex). Po přivítání všech
účastníků jsme vyrazili na krátkou
vyjížďku okolím po trase: Olbramice,
Pustá Polom, Zátiší. Tady v restauraci „U
Tondy“ proběhla zastávka s obědem, po
společném
fotografování
se kolona
vrátila přes Kyjovice a Těškovice zpět k
Motobaru, kde jsme se rozloučili s
vidinou a přáním společných skútr akcí v
roce 2014. Všem účastníkům jsem
poděkoval za účast a zase jsme se rozjeli
na všechny strany k domovům.

Na terase v hospodě U Tondy jsem
trošku zpropagoval knihy o čezetách
(děkuji pozn. red. ), moc se líbily a
myslím, že si je někteří i koupí.
Dorazil také čezetacestovatel Vláďa, na
jeho zavazadelníku (viz fota) jsou MPZ
zemí, které navštívil.
Ivan Maroš
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Zruč nad Sázavou 13.-15.9.2013 ((*
**
**
**
**
*))
Další sraz, řeklo by se na
tradičním místě ve Zruči
nad Sázavou, ale místo
kempu „V rákosí“ jsme
tentokrát přijali pohostinnost penzionu
jménem „Chabeřický mlýn“. Řekněme,
že tato změna byla velice příjemná,

protože
komfort
ubytování
byl
neporovnatelně lepší, strava výborná a
obsluha až do pozdních nočních hodin.
Dokonce se našla i garáž pro větší část
našeho motocyklového a skútrového
parku vozidel.

A jak to bylo? Začali jsme se jako
obvykle scházet, tedy vlastně sjíždět
v pátek odpoledne….spíš k večeru, i když
tentokrát se dostavila i delegace kolegů
z Brna a ti byli z nás všech nejrychlejší.
Průběžně
jsme
se
ubytovávali,
zaparkovávali naše stroje, okukovali, co
je kde nového na strojích, a taky jsme
trochu prohlédli okolí mlýna, protože to

bylo pro nás zcela nové prostředí.
Nakonec všichni, co slíbili účast, přijeli, a
tak se nás večer sešla docela pěkná
parta. Přijeli zcela noví účastníci, co ještě
ve Zruči nebyli, jak už jsem psal, přijeli i
Brňáci, dokonce se dostavili i „Pražáci“
z Prahy, kteří hned tak nikam nejedou,
protože jsou většinou strašně vytížení,
zaneprázdnění, unavení apod.

Dokonce přijeli i dva noví potencionální
členové v autech, jeden nám ukázal na
fotkách svoje skútry, ten druhý přijel
shánět kontakty, aby věděl, kam pro
informace, až bude svého skútra
renovovat.
Na sobotu byla již dlouho předem
naplánována
vyjížďka
směrem
na
Čáslav, kde jsme chtěli opět po několika
letech navštívit zemědělské muzeum,

abychom viděli, co nového se podařilo
sehnat. Sice si asi málokdo z nás přesně
pamatoval, co jsme tam minule viděli a
co ne, ale podobné muzeum je vždycky
zážitek navštívit, protože asi každého
veteránistu zaujmou krásná technická
řešení starých strojů. I film o tom, jak se
v praxi používaly oračky, přilákal mnohé
z nás, takže jsme se ke svým strojům
trousili jak švábi na pivo.
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Odjezd z muzea byl naplánován tak,
abychom dojeli do jedné kutnohorské
restaurace na oběd. Když jsme tuto
příjemnou činnost absolvovali, tak nás
čekal poslední cíl sobotní vyjížďky, a to
výjezd ke zcela nové rozhledně na Kaňku

u Kutné Hory. Je to rozhledna nová a
moderní, takže je v ní výtah, což
umožňuje její návštěvu i pro méně
tělesně statné návštěvníky. Je prostě
vidět, že byla vybudována za pomocí
Evropské unie .
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Samozřejmě,
že
naším
vedoucím
výpravy bylo opět místní „rodák“ a
kolega skútrista Lojza, takže jsme měli
vše řádně naplánováno a zajištěno. Ale
vy stálí čtenáři (popř. účastníci našich
srazů) jste si mohli všimnout, že okolí
Kutné Hory je poseto rozhlednami. Už
jsme na našich srazech navštívili tři - na
Vysoké, Bohdanku a nyní na Kaňku.
Návrat na základu ve Zruči proběhl tzv.

variantním způsobem. Kdo chtěl, jel
oklikou přes Kutnou Horu a prohlédl si
chrám sv. Barbory, kdo nechtěl, mohl jet
přímo do Zruče po hlavní silnici. Nicméně
jsme se večer všichni zase sešli, kromě
těch, kteří se přijeli podívat jen na
sobotu, nebo spěchali už v sobotu domů,
protože byli strašně vytížení, unavení
atd.….tedy „Pražáci“ z Prahy .

Večer zase proběhl tradičně u piva, při
povídání, připomínání různých veselých
historek
z minulých
srazů,
při
kolektivním řešení různých technických
problémů,
prostě
takový
normální
skútristicko – veteránský večer.
Pokud jsem dobře počítal, tak v muzeu
se sešlo 20 motocyklů a skútrů, i když,
jak už jsem psal, někteří přijeli jen na
sobotu právě kvůli návštěvě muzea.
Ráno už nás zase čekalo loučení a cesta
domů, ale věřte, že by mi vůbec nevadilo
tam ještě zůstat o jeden den déle. Ale
všechno má svůj konec.
Všem se nám tam moc líbilo, organizace
zase díky Lojzovi klapala na jedničku,
dokonce i stále nespokojení, zhýčkaní a
rozmazlení
„Pražáci“
z Prahy
byli
spokojeni, což je obzvlášť potěšitelné,

protože
v případě
opakování
srazu
v tomto ubytovacím zařízení můžeme
zřejmě počítat i s jejich účastí .
Vzhledem k tomu, že za celý víkend
nebyly
shledány
žádné
závady,
problémy, organizační nedostatky ani
kritika účastníků, dávám plný počet
hvězdiček.
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Míra „70“ Broumy 28.9.2013 ((*
**
**
**
**
*))
Přestože rok 2013 je tak
trochu kontroverzní datum,
protože ne každému je
číslovka „13“ sympatická,
tak přinesl 3 významná životní jubilea
našich kamarádů – skútristů, a to jejich
70. narozeniny. O 70-tinách Mojmíra
jsem vás už v Občasníku informoval,
posledním v řadě byl Míra, jehož oslava
narozenin proběhla v určitém pohledu
stejně, jako oslava u Mojmíra, a to tím,
že oba do poslední chvíle o ničem
nevěděli……….jen my jsme vyměnili
autobus za skútry!!!

Mírovi připravily jeho dcery velikou
oslavu, o které neměl ani tušení, takže
když se v sobotu vrátil s manželkou
z rekreace, čekal ho před domem veliký
bílý stan plný hostů a gratulantů. No a
jako zlatý hřeb tohoto slavnostního dne
byl příjezd delegace z České sekce
skútrklubu. Vzhledem k tomu, že se zase

někteří omluvili, protože byli strašně
vytížení, zaneprázdnění, unavení apod.,
tak jsme zbyli čtyři……jako mušketýři.
Abychom ale byli jednotní, tak půjčil
Libor Fandovi skútra i klubové tričko,
protože, jak sami uznáte podle fotografií,
by „kývačka“ 350 v tomto případě trochu
kazila celkový dojem.
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Asi by bylo zbytečně zdlouhavé psát o
tom, kolik jsme toho vypili a snědli, tak
si myslím, že se všichni spokojíte
s konstatováním, že to byla báječná
oslava, že má Míra skvělou rodinu, že
jsme byli velice dobře přijati, že měl
z nás Míra asi radost, když jsme přijeli, a
že se mu snad líbily i naše dárky.

Důležité je, aby se všichni tři oslavenci i
po té sedmdesátce cítili dobře a mohli
s námi ještě dlouho jezdit na našich
oblíbených skútříkách. A že to Míra myslí
vážně, to uvidíte v kapitole zajímavostí,
kde se podíváte na to, kdo si jakou práci
nachystal pro dlouhé zimní večery.

A ty hvězdičky??? Zeptejte se Libora,
Fandy nebo Michala, kteří tam se mnou

byli, jestli by oslavu hodnotili na méně
než 5 hvězdiček???

Motocykly Ogar 12.11.2013 ((*
**
**
**
**
*))
V pondělí večer 11. listopadu mi zavolal
kamarád Honza Smítka. Sice jsem
zrovna svářel branku před dům, ale
kamaráda každý rád slyší, tak jsem
zahodil svářecí kleště a vrhl se na mobil,
abych se dozvěděl, co se děje.
Následovalo velice milé překvapení, kdy
po mé odpovědi, že druhý den večer
mám čas, jsem dostal pozvání na
slavnostní vernisáž výstavy motocyklů
Ogar k 80. výročí zahájení jejich výroby,

která se konala v Praze
technickém muzeu.

Po úvodních projevech zástupců muzea a
předsedy Ogarklubu jsme se přemístili
do hlavní haly dopravních sbírek, kde
v pravé části v přízemí byla výstava

připravena. Prohlídku jsem absolvoval
s kamarádem Liborem, a tak jsme si
prohlédli nejen Ogary, ale celou sbírku
motocyklů v muzeu.
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v Národním

Určitě vám víc napoví fotografie. A pokud
byste chtěli výstavu navštívit, pokračuje
až do jara příštího roku. Veškeré
informace najdete zcela určitě na
www.ntm.cz popř. na www.ogarklub.cz.
Po prohlídce nás čekalo ve vestibulu
občerstvení, ovšem nabídku vín jsme
bohužel
kvůli
svým
„řidičským“
povinnostem nemohli využít.
A ještě malá poznámka k té nádherné
jawičce s motorem Rotax. V Muzeu
probíhá výstava k 60. výročí zahájení

televizního vysílání, a právě tento
motocykl
pro
kameramana
láká
návštěvníky na tuto expozici.
No a hodnocení je celkem jasné. Za
uspořádání
výstavy
patří
všem
organizátorům potlesk na otevřené
scéně, protože se jim podařilo dopravit
na jedno místo krásné exponáty od
sběratelů z celé republiky, a Honzovi
Smítkovi poděkování, že si na nás
s pozvánkou vzpomněl.
A ty hvězdičky jim opravdu patří.
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V Občasníku č. 43 jste si mohli přečíst
článek nazvaný „Naše Evča“ a já jsem
vám
slíbil,
že
se
budu
vracet
k významným osobnostem, které se
nějak zapsaly do historie Skútrklubu
Čezeta. Přemýšlel jsem, jak tyto články
nazvat, ale stále mě napadal jen ten
jeden zprofanovaný název podobných

Luboši

článků, a to: „Kdo je kdo….……..“. A
nevím, jestli tento název kapitoly není
patentován , takže to vzdávám. A když
už jsem začal s tou Evčou, tak budu
s těmi jmény pokračovat a snad se mi
podaří ke každému jménu nějaký trefný
a vtipný  přívlastek vymyslet.

Dnešní článek se bude věnovat našemu kamarádovi
Drlíkovi (nar. 18.11.1934) z Tišnova, který již bohužel není mezi námi.
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Luboš byl jedním ze zakládajících členů
skútrklubu a přestože si to už málokdo
pamatuje, byl to právě on, který nás
pozval domů na zahradu k ohníčku,
abychom poseděli, opekli buřty a pobavili
se o budoucnosti klubu…….jaký bude,
koho bude sdružovat, co bude náplní
jeho činnosti atd.

Na tuto akci napsal tehdejší president
klubu Standa Borovec pozvánku (viz foto
nahoře), kterou si můžete prohlédnout.
Všimněte se, že tenkrát byl klub opravdu
v plenkách, takže Standa spletl i
Lubošovo příjmení, protože jsme se ještě
pořádně neznali.

Luboš byl sice nevelký svým vzrůstem,
ale určitě vynikal pečlivou přípravou
svých
strojů.
Těsně
po
založení
skútrklubu jezdila většina jeho členů na
skútrech v původním stavu nebo jen
mírně zrenovovaných do pojízdného
stavu. Ale Lubošovy skútry byly vždy

perfektně připravené, v novém krásném
laku……..a ten přívlastek „tuningář“
v nadpisu??? To jsou jeho úpravy, kdy
z antikorového plechu vyráběl ozdoby na
boky skútrů, jak vidíte na fotografiích.
Také výfuky byly upravené, aby motor
měl lepší zvuk.
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Myslel jsem, že seženu více Lubošových
fotografií, ale nějak nejsou. Bohužel, ani
oslovení jeho syna nepomohlo, protože
mi vůbec na mail neodpověděl, takže
jsem ani nevypátral přesné datum jeho
úmrtí.
Na několika málo fotografiích vidíte
Luboše na našich klubových akcích. Ta
Čezeta s Druzetou, to bylo jejich první
rodinné vozidlo. Byla to 501-ka bez
ventilátoru, ke které si nechal Luboš
přímo u výrobce ve Štiříně přidělat

Druzetu. Vyprávěl mi o tom, jak mělo
být připojení hotové během jednoho dne,
ale nestihli to, tak si tam musel narychlo
sehnat ubytování, aby přespal do
druhého dne a mohl už s novou
soupravou odjet domů. Potom sloužila
tato souprava jako rodinné vozidlo, kde
v druzetě jezdívaly děti, manželka na
tandemu a celá rodina Drlíků tak
v pohodě a bez problémů s chlazením
bezvětrákového
motoru
absolvovala
rodinné výlety.

Pak samozřejmě vidíte na fotkách
Lubošovy skútry a na poslední fotografii
Bohouše Rychteckého, jak při vyjížďce
skútrklubu 1.5. 2007 pokládá kytici na
Lubošův hrob. Luboš podle informací od
kolegů z klubu zemřel v roce 2005.

Už nevím, kdy jsem ho navštívil, ale
muselo to být asi v roce 2005, kdy jsem
dokončoval renovaci „prototypu“ druzety
a potřeboval jsem se podívat, jak byla
připojena v originálu k Čezetě 501.
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Dlouho jsme odpoledne seděli a povídali
si nejen o skútrech, ale i o všem
možném ostatním, o životě, životních
prohrách i vítězstvích, ale i o jeho
nemoci a ztrátě manželky. Pak mě Luboš
zavedl do jejich rodinného zámečnictví,
které po revoluci vybudovali. To staré
jim samozřejmě zabrali komunisti, když
budovali socialismus, a tak Luboš čekal
mnoho let, než se zase mohl postavit
k zámečnickému ponku v zámečnictví
„Drlík“. Ukazoval mi tam ponky a říkal,
že tam mají vedle sebe ponky tři
generace Drlíků a byl na to moc pyšný.
Jsem moc rád, že jsem tenkrát
potřeboval ty fotky druzety a za

Lubošem zajel. Zůstaly mi na něj hezké
vzpomínky.

ZA
AJJÍÍM
MA
AV
VO
OS
ST
TII
Zápisník motoristy z roku 1958
prodeji, konstrukci a provozu vozidel,
byly tam návody na různá vylepšení, na
fígle při údržbě, ceny pojistného atd atd.
Kamarád Míra Vokáč mi tento zápisník
z roku 1958 půjčil, a tak jsem si ho se
zájmem prohlédl, protože to byl vlastně
rok zahájení prodeje skútrů Čezeta již
z rozjeté sériové výroby (v roce 1957
bylo prodáno pár set kousků). A musím
říct, že mě tam zaujaly některé články
popř. grafy, a tak je i vám nabízím. První
článek pojednává o prodeji vozidel na
tehdejším československém trhu, kde se
dozvíte dnes již téměř zapomenuté (a
pro mnohé mladší čtenáře) neuvěřitelné
skutečnosti.

Zápisník motoristy už dneska zní asi
trochu starodávně a ona to taky historie
je. Ale v době, kdy nebyl internet
(mladší čtenáře upozorňuji, že taková
doba skutečně existovala a mohou si o ní
na internetu najít informace !!!), tak
různé zápisníky, příručky, deníky atd.
motoristů byly celkem oblíbené, protože
obsahovaly souhrn důležitých informací o

PRODEJ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A MOTOCYKLŮ OBYVATELSTVU
Ačkoli naše výroba osobních automobilů i jejich dovoz ze zahraničí
neustále stoupá a rok od roku roste počet vozů dodávaných na domácí trh,
nestačí zatím tyto zdroje plně uspokojit stále vzrůstající poptávku. Proto
je nutno usměrňovat ještě prodej nových automobilů tak, aby mezi těmi,
kteří si již na vůz uspořili, byla dána přednost nejlepším pracovníkům,
kteří se zasloužili o rozvoj našeho národního hospodářství.
Pro prodej nových automobilů obyvatelstvu platí směrnice vydané bývalým
ministerstvem automobilového průmyslu, uveřejněné v Úředním listě, částka
30, ze dne 18. dubna 1958, ze kterých vyjímáme:
Žádosti doložené potvrzením závodního výboru ROH o pracovních zásluhách,
popř. jiným rovnocenným potvrzením a ostatními požadovanými doklady
předkládají žadatelé, kteří jsou členy ROH, krajským (městským nebo
oblastním) výborům svých příslušných odborových svazů. Příslušníci branných
a bezpečnostních složek předkládají žádostí své řídící krajské složce,
členové JZD, drobní a střední zemědělci zemědělské správě rady KNV (ÚNV),

14

členové výrobních družstev krajskému svazu výrobních družstev, ostatní
žadatelé správě dopravy KNV (ÚNV).
Žádost nutno doložit stvrzenkou státní spořitelny o tom, že žadatel
vinkuloval na krytí kupní ceny automobilu úsporný vklad na jakékoliv, tj.
zúročitelné nebo výherní vkladní knížce ve výši nejméně 20.000 Kčs.
Vklad bude uvolněn, vezme-li žadatel svou žádost zpět.
Dále se od žadatelů požaduje závazné písemné prohlášení v těchto čtyřech
bodech:
1. že žadatel ani jeho manželka nevlastnili ke dni 19. dubna 1958 ani
později osobní automobil,
2. že nedluží daně, poplatky, pojistné důchodového pojištění a nemá
závazků u státních peněžních ústavů,
3. že nezískal nový automobil po 1. červenci 1955, kteréžto omezení trvá
po dobu 5 let ode dne dodání vozidla a za
4. že zřídí ve prospěch Mototechny předkupní právo k novému vozu, o který
žádá, na dobu dvou let. Formulář těchto prohlášení vydá žadateli každá
prodejna automobilů.
Majitelé ojetých osobních automobilů nejsou vyloučeni z možnosti přídělu
nového vozidla, nabídnou-li svůj starý vůz Mototechně k výkupu za odhadní
cenu, nebo zřídí-li aspoň k němu předkupní právo ve prospěch Mototechny,
které je odvolatelné, zruší-li majitel svou žádost o nový vůz. Rovněž dluhy
a závazky žadatele, uvedené v bodu 2. předešlého odstavce, nebudou
překážkou ke kladnému vyřízení žádosti, připojí-li žadatel potvrzení
věřitele, že proti nákupu nového auta dlužníkem nemá námitek.
Potvrzenky jsou vydávány pololetně, a to vždy do 15. ledna a 15. června.
Čísla potvrzenek jsou závazná pro pořadí dodávek. Přidělující místa mají
přihlížet k přání žadatele, pokud jde o značku a typ vozidla, ovšem jen v
rámci plánovaného množství jednotlivých vozidel. Na každý druh a typ
vozidla jsou vydávány zvláštní potvrzenky. Výměna přidělených potvrzenek po
jejich převzetí žadateli není přípustná. Přepisované a škrtané potvrzenky
pozbývají platnosti.
Podrobnější informace podá zájemcům každá prodejna automobilů národního
podniku Mototechna.
V roce 1959 budou podle shora uvedených směrnic dodávány tyto osobní
automobily Škoda 440 za 28.500 Kčs, Škoda 445 za 33.000 Kčs a oba tyto typy
ve zlepšeném provedeni za mírný doplatek. Wartburg za 25.800 Kčs, Simca
Aronde za 31.000 Kčs, Fiat 600 a Renault 4 CV po 22.000 Kčs. Není
vyloučeno, že v průběhu roku bude tento výběr ještě rozšířen.
V roce 1959 k nim přibude patrně i Moskvič ze Sovětského svazu.
OSOBNÍ AUTOMOBILY NA VOLNÉM TRHU
Směrnice pro prodej nových automobilů obyvatelstvu platí jen pro
přechodnou dobu a budou zrušeny, jakmile stále rostoucí dodávka na domácí
trh sníží podstatně počet neuspokojených zájemců. Již nyní je však možno
některé typy automobilů koupit volně bez jakéhokoli omezení. Jsou to vozy:
Škoda 450 - sportovní roadster kabriolet za 42.000 Kčs, sovětská Volga za
55.000 Kčs (s rozhlasovým přijímačem) a Tatra 603 za 98.000 Kčs.
MOTOCYKLY, SKÚTRY A MOPEDY
V dodávkách jednostopých vozidel je situace příznivější, než je tomu u
automobilů. U mnoha typů jsou již dodací lhůty zcela krátké, a proto se u
nich přechází k volnému prodeji. Na trhu máme nyní tato jednostopá vozidla:
Motocykly Jawa-ČZ 175, 250, 350 a 500 ccm v cenách od 7.000 do 12.500
Kčs, skútry Čezeta 175 za 8.000 Kčs a nový skútr Manet 100 ccm za 5.900
Kčs, který má přijít na trh ve větším počtu až ve IV. čtvrtletí 1959, malý
motocykl Pionýr, nový typ 555 za 2.500 Kčs, o který je tak velký zájem, že
jeho dodací lhůty jsou stále ještě dosti dlouhé a moped Stadion S 11 - s
trubkovým rámem za 1.900 Kčs. V budoucnu přibudou na trh ještě dva nové
mopedy: Jawa 50 s lisovaným rámem a Stadion S 12 s trubkovým rámem.
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Přívěsné vozíky k motocyklům Jawa-ČZ (tzv. kývačkám) 250 a 350 ccm domácí
značky Velorex jsou prodávány za 4.100 Kčs a k Jawám 250 (tzv. pérákům)
maďarský sidecar zn. Duna OK-2 za 3.000 Kčs. Velorex slíbil dodat letos na
trh i přívěsné vozíky pro motocykl Jawa 500 OHC.
Dneska máme ten nákup motorových
vozidel trochu jednodušší, vozidla jsou i
v poměru k platům lacinější, ale na
druhou stranu nemáme zdaleka tak
velký výběr motocyklů Jawa-ČZ .
V minulém čísle jsem psal o našem
letním výletu na Grossglockner a také o
tom, jak jeden skútr nevyjel a jak

kamarád Libor hledal na parkovišti u
ledovce závadu, proč mu skútr pořádně
nejede. Jen se podívejte na velice
zajímavou tabulku, která ukazuje, jak
klesá
výkon
motoru
s nadmořskou
výškou. Ve výšce 2500 metrů n.m. už
není pokles výkonu úplně zanedbatelný.

A co ceny oprav???????

Až si někde necháte opravit motocykl
nebo skútr, tak požadujte účtování
pouze podle tohoto ceníku. Od roku 1958
nebyla žádná měnová reforma, takže
koruny jsou stále koruny.
Stejně tak opačně. Až budete někomu
skútr opravovat nebo renovovat, držte
se prosím těchto celostátně platných cen
.
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Naše stroje
Naše stroje jsou celkem jasné, naše
stroje jsou skútry Čezeta …..ale nemusejí
to být jen čezety. Mnozí kolegové a
kamarádi si pořizují i další, převážně
československé motocykly, protože ať
chceme nebo ne, Jawa 350 se stala
legendou a mnozí, kteří ji před časem
odložili, se k ní po letech vracejí. Někteří
třeba natolik, že odmítli jet s námi na
skútrech na Glossglockner, jeli na
„kalifech“ a tvářili se, že my bychom je

hodně zdržovali (asi jo, když si je až pod
kopec přivezli na vozíku autem ).
Jiní střídají skútra a jawičku podle délky
trasy, jiní si jawičku koupili teď na
podzim, jeden kamarád sehnal dokonce
celkem raritní ČZ 350, ale jsou i tací, že
po
letech
ježdění
na
silnějších
motocyklech cizí výroby si nyní koupili
skútr Čezeta a začínají shánět rozumy,
díly….a skvělé knihy  o Čezetách. Tak
se podívejte, jak se ten náš vozový park
rozrůstá.

Všechny stodoly ještě nejsou prázdné, jak tvrdí někteří pesimisté. Tohoto krásného skútříka
v původním stavu objevil kolega sajdkárista Radek Zýka, kterého znají účastníci sajdkársrazů, kam
jezdíval s Hondou a velorexem. Lehká renovace bude určitě příjemná práce. Těšíme se na výsledek.
Vlevo: Trochu víc práce už
bude mít dosavadní jawař
Fanda Čech, který pochopil,
že bez Čezety by byl stále u
nás v klubu jenom „host“.
Vpravo: A nejvíc práce na
zimu si nadělil brněnský
kolega Tomáš Borovec,
který někde sehnal tuhle
hodně použitou Druzetu
(hlavně rez ji používal ).
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Vlevo: Míra Vokáč také rozšiřuje svoji sbírku a po čezetách 175 a 250  přešel na dvouválec 350.
Vpravo: A znovu Fanda Čech – aby toho skútra vykompenzoval, koupil si ke své kejvačce a kalifu
ještě jejich sestřičku 634-ku. Není úplně originál, ale on si už poradí….hlavně že jezdí (a prý dobře).

Vlevo: Kamarád skútrista – pavista Kamil Landsmann se zamiloval do soupravy motocyklu a
sajdkáru (zřejmě po přečtení skvělé knihy „Československé sajdkáry“ pozn. red.), a tak začal zcela
správně nákupem motocyklu Jawa 350/634, později bude následovat Velorex 562.
Vpravo: Michal Žížala je takovým tichým nenápadným skútristou, který ovšem vlastní i další
motocykly, teď však sehnal celkem raritu, a to ČZ 350, která se tady u nás ani moc neprodávala,
byla určena hlavně na vývoz. Bude na ni určitě dost práce, ale myslím, že to stojí za námahu.
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Předešlá strana: Vašek Sochr, který se vydal za naší partou (myšleno účastníci srazu, kde bylo
samozřejmě zdravé jádro tvořeno členy ČSSČ pozn. red.) do Zruče nad Sázavou, poslal pár foteček
svých strojů, abychom věřili, že jeho přijetí za člena ČSSČ nebylo jen stranickou formalitou, ale že
je podloženo vlastnictvím krásných strojů, které ho jednoznačně do našeho klubu etablují.
Ještě bych se jen trošičku vrátil k těm
jawičkám 350. Myslím, že až to všichni
zprovozní, že budeme dělat skútrsrazy a
zvlášť třipadesrazy. Zrovna dneska jsem
si už zcela vystresován zajel do garáže
vyměnit zadní tlumiče u své 350-ky.
Nemám ale žádnou modernu typu
634/638, ale pohybuji se jen u těch
starších typů 354 popř. 360, tak mi snad
moc
nebudou
na
svých
kalifech,
bizonech a konopnicích ujíždět.

Ještě tu ve výčtu strojů chybí „nová“
634-ka Fandy Čecha, který mi ještě
neposlal fotku. Pokud ji pošle do
uzávěrky čísla, ještě ji někam vmáčknu.
No a snad největší překvapení nám
nachystal Láda Kysela, který sice s námi
jezdil na Křivoklát, ale jinak se tvářil na
jednostopá vozidla celkem netečně. Před
svědky (Libor) slíbil, že zrenovuje skútra
a udělá si řidičák na motorku. Držme mu
palce, ať se mu to všechno povede.

Zbyněk Plachý, kterého známe (a stal se hlavně známým) ze skútrsrazu ze Zvůle, kdy byl jeho
skútřík s motexem vyhodnocen jako nejošklivější, se věnuje i jiným aktivitám. Jak vidíte, nelíbil se
mu PAv, a tak z laminátu vyrobil novou karoserii. A to dřevo????? Buďme rádi, že Čezeta nemá
dřevěnou kostru, ale plechovou samonosnou karoserii. Jinak bych se do renovace nepustil .

Owners Club Jawa-ČZ
To je zase taková trošičku rarita, která
navazuje na předchozí článek. Tento
anglický
klub
sdružuje
majitele
motocyklů Jawa a ČZ a jak můžete vidět
na následujících fotografiích, nejsou to
jen tak nějaké stroje. Samozřejmě jsou
tu stroje v původní specifikace, ale tak
řádně upravené jawičky s připojenými
sajdkárami
…….marně
jsem
hledal
nějaký přívlastek, jak bych je nazval:
„bizarní,
neskutečné,
impozantní,
bláznivé…???“.
Ovšem
přestavba
motocyklu na Café Racer je podle mého
názoru docela povedená a ukazuje, že
kdyby se chtělo, tak by bývalo šlo leccos
s naší starou jawičkou udělat. Jen kdyby
se konstruktéři z Jawy nedrželi moc „při
zdi“ a motocykly byly lépe finančně

dostupné. Ale po boji je každý generál
. Nicméně určitě stojí tyto stroje za
zhlédnutí, a to hlavně proto, že v Anglii,
kolébce silných jedno- a dvouválcových
motocyklů, je stále klub, který sdružuje
fandy dvoudobých strojů z dalekého
Československa za železnou oponou.
Článek a obrázky mi poslal věrný čtenář
Občasníku Libor Filák alias Jawamaniak,
za což
mu
ještě
jednou
děkuji.
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Manet a Tatran
Kniha o Manetech a Tatranech je
(doufám zatím) poslední, jejíž rukopis
spatřil světlo světa na mém starém
dřevěném psacím stole, který jsem kdysi
dávno dostal od táty. Jenomže je skoro
pravidlem, že se hned po vydání knihy
objeví nějaké skutečnosti, obrázky,
informace apod., které by se do knihy
moc hodily, ale dostaly se ke mně tak
říkajíc „s křížkem po funuse“ . U této
knihy se mi podařilo na poslední chvíli na
jednu
stránku
propašovat
obrázky

sajdkáry připojení k Manetu v Německu,
ale do kapitoly o různých vozítkách,
frézách apod. by se určitě moc hodily
fotografie motorového člunu s motorem
Manet. To nevyšlo, takže se aspoň
pohledem na tento skvělý stroj potěšte
pohledem v Občasníku.
K tomu ještě přidávám nějaký ten
obrázek z renovace skútru.
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Objev v lese
Trochu jsme se dostali do současnosti, a
tak se zase vraťme malinko zpátky.
Občas vídám někde na poli procházet se
podivné turisty s nějakou holí v ruce a
sluchátky na uších. Ale tito hledači
„pokladů“ nejsou samotáři nebo blázni,
oni jsou prostě jen fandové stejně jako
my do skútrů, tak oni do svých objevů.
Setkal
jsem
se
s jedním
pánem
v lázních, který mi s nadšením vykládal o
tom, jak má docela kvalitní a drahý

detektor a jak tráví volné chvíle a
víkendy hledáním věcí zapomenutých,
ztracených, zakopaných,….. jakou má
doma sbírku různých historických lahví,
dýmek a dalších nalezených předmětů.
Nás ale spíš zajímají ty motocykly, a tak
se podívejte na následující obrázky, co
se ještě dneska dá nalézt, No není to
krása??? Je to až zázrak, v jakém stavu
se motocykl dochoval do dnešních dnů.
(Pro srovnání dobová fotografie).

Tak co tomu říkáte??? Myslíte, že někde
v lese ještě pro nás něco zbylo? Pátrat
se dá různě. Jeden kolega veteránista mi
vyprávěl, jak jezdil jako řidič sanitky, a
když lékař vyšetřoval nějakého dědečka

na vesnici, poprosil babičku, aby ho
pustila na půdu ….a moc si to chválil,
našel prý učiněné poklady (třeba Indian
Scout se sajdou roč. 1928, pojízdný,
v původním stavu) .
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Nález historických fotgrafií
Ti mladí si dneska našich šedin
vůůůůůbec neváží . Jednou jsem dostal
mailem fotografie od Davida Prchala, což
je syn našeho chomutovského kolegy –
skútristy (a jednoho z organizátorů
skútrsrazu v příštím roce). Psal mi, že se
hrabal ve starých rodinných fotkách a
našel zajímavé fotky skútru Čezeta.
Nijak jsem je zvlášť neprohlížel, jen jsem
si je uložil do podkladů pro další
občasník, poděkoval a považoval to za
vyřízenou záležitost. Jenže David je
slušný kluk, a tak to nevydržel a napsal
mi, že si udělal ze mě „dobrý den“, že

fotky nafotil sám a že je uměle zestárnul
v počítači.
Samozřejmě, že jsem se na něj ani
trochu nezlobil a byl jsem rád, že si dal
takovou práci a vyhrál si s fotkami, kde
je Čezeta hlavním tématem a hlavně, že
mi je poslal. Kromě toho, že David zdědil
po tátovi lásku k veteránům a sám si
renovuje starého Premiera, tak také moc
hezky kreslí a já mám od něj slíbený
kreslený obraz Čezety. Jen jsem ho
nemohl minule převézt v motocyklovém
kufru. Jakmile ho budu mít, oskenuji ho
a vy ho uvidíte (snad v příštím čísle ).

Myslíte, že bylo těžké mě
rohlíkem“??? Každopádně je hezké,
máme zase takové zajímavé
Čezety.
Pokud
vymyslíte

podobného nebo lepšího (a třeba i
horšího ), tak to nezapomeňte poslat
do redakce Občasníku.

„opít
že tu
fotky
něco
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Ostatní zajímavosti

Dostal jsem tyto obrázky z Chorvatska, které asi nepotřebují komentář. Vyskytly se však názory, že
je to nezodpovědné s tímto motocyklem podniknout takovou dlouhou cestu. Letos jel jeden
Boleslavák na kole do Japonska, další šel pěšky přes Španělsko do Jeruzaléma a všichni je
v novinách oslavovali. Co je větší hazard? Já bych tedy osobně volil tu jawičku a Chorvatsko.

Michal už zase chytá pořádné kapříky a ne
žádné zmutované příšery, ale slíbil, že se
vrátí mezi skútristy. Tak uvidíme !!!!

Kdysi jsem chválil partu boleslavských
„regulovčíků“ s vojenskými jawičkami. Ale
tady ukázali svou pravou alkoholickou tvář.

Tato fotografie pochází až z Anglie, ač to
není na první pohled vidět. Ten čuník na
nosiči ….no comment. Renovace červeného
skútru, to je práce Mojmíra Sováka.

A teď trochu blíž…..na obrázku je Slovensko
a kolega skútrista František Hamrák, který
nezapomíná posílat do redakce občasníku
fotky ze svých výletů.
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Toto je podzimní číslo Občasníku, takže
letošní poslední. Proto bych vám chtěl
ještě před Silvestrem předat dvě poučky
o alkoholu. Jednoduchý test na metyl

alkohol se vždycky hodí, a taky statistika
dopravních nehod ovlivněných alkoholem
je k zamyšlení.
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Už jsem se zmínil o tom, že i kdybych
rozesílal
rok
předem
plán
práce
doporučeným
dopisem
každému
skútristovi, tak se najdou tací, kteří si
stejně
nejsou
schopni
naplánovat
některé rodinné akce tak, aby s našimi
akcemi nebyli v kolizi. Místo toho, aby
jeli s námi na nějaký pěkný sraz (jiné ani
nepořádáme, že ), tak jdou slavit čtvrté
narozeniny syna sousedky z vedlejšího
vchodu z paneláku, se kterou se jeho
manželka jednou potkala na kosmetice 
(už jsem sice o tomto politováníhodném
případu psal, ale pro jeho závažnost
jsem ho radši ještě zopakoval).
Připomíná mi to takové jedno přirovnání,
které doma často používáme. Jednou byl
nějaký článek o provozu na našich
silnicích, kde bylo napsáno, že řidiči
dodávek jezdí jako prasata, zvláště
dodávek bílých, které jsou nejlacinější, a
proto nejrozšířenější. A tam bylo

napsáno, že se nesmíme divit, že takový
řidič bílé dodávky spěchá, když třeba
veze náklad plyšových medvídků do
Postoloprt. A vzhledem k tomu, že jsme
se ženou v Postoloprtech dlouho žili, tak
je to pochopitelné . A tak oslava těch
čtvrtých narozenin je asi tak stejně
důležitá, jako ta včasná dodávka
medvídků.
Ale nevzdávám se, ještě jsou tací, kteří
dokáží plán činnosti ocenit. Zatím to
ještě nebude přehledná tabulka, protože
zvláště termíny některých burz bych
musel jen odhadovat, a tak jsou,
myslím, hlavně důležité termíny srazů
našeho klubu. Všimněte se, že oproti
informacím
uvedených
v minulém
občasníku přibyl sraz ve Zruči nad
Sázavou. Je to výsledkem náročného a
složitého jednání členů ÚV ČSSČ
s pořadateli.

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….29.-31.8.2014.…střední Čechy (Zruč n. S.)
29. Skútr a motosraz……..…září 2014…..jižní Čechy (Lhenice, Strakonice)
(akce je spojená s oslavou 95. výročí založení firmy ČZ -neznám přesný termín)
Abych se ale jen nevymlouval, tak už nějaké ty burzy jsou známé. Začněme asi tou
největší (snad), a to burzou v Chotusicích.

Chotusice 2014: 1.3., 7.6., 26.7., 6.9., 1.11., 13.12.

25

Vzhledem k blízkosti Prahy je také občas navštěvovaná burza v Nupakách. Je to taková
ta vesnická burza, kam občas přijede nějaký domorodec s károu zajímavého šrotu, který
chtěl původně vyhodit do kontejneru, ale na poslední chvíli si to rozmyslel. Já tam takhle
minule koupil krásnou startovací pumpičku na éter z Pragy V3S

Nupaky 2014:
22.3., 5.4., 17.5., 14.6., 12.7., 9.8., 13.9., 25.10., 15.11., 6.12.
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Už vás nebudu déle zdržovat od příprav na Vánoce. Všechno důležité jsem vám napsal, a
na co jsem zapomněl, tak třeba napravím příště. Samozřejmě vám všem, kteří jste
vydrželi občasník dočíst až sem, přeji bezproblémový konec roku, samozřejmě krásné a
pohodové prožití vánočních svátků i co nejveselejší vstup do roku 2014.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky jak k Čezetářskému občasníku, tak i
k akcím pořádaným ÚV ČSSČ, mailujte na adresu redakce marcel@skutrklub.cz, popř. na
adresu generálního tajemníka ÚV ČSSČ marcel@skutrklub.cz v krajním případě přímo na
moji adresu marcel@skutrklub.cz.
Zde si můžete ještě vyzkoušet svoje
znalosti svého motorkářského „nářečí“ a
abyste mě nenařkli, že předsilvestrovské
vydání je bez humoru, tak aspoň jeden
malinký vtípek z autoškoly:

P.S. Ještě na závěr poznámka pro členy
ČSSČ. Nezapomeňte na poslední letošní
akci, kterou je posezení v restauraci po
chotusické burze 14.12. Doufám, že do
té doby budou hotové kalendáře i trička
(nevím, jak to bude s kufry), takže
rozbijte doma prasátka (samozřejmě
myslím ta porcelánová) a nezapomeňte
na zhoršení kurzu koruny !!!!!
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