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Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého
humoru, prostě všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský
občasník ……. to je tak hezké oslovení vás čtenářů (sám jsem ho vymyslel), že
asi ještě u toho chvilku vydržím a snad ani vám to není proti mysli .
Je to až k neuvěření, že už tu máme
zase nový rok. Utíká to čím dál tím víc
(aspoň mně se to tak zdá), ale už se
nezlobím, protože odborníci to už umějí
vědecky vysvětlit. Víte jak to je??? Čím
je člověk starší, tak tím je jeden rok
menší část jeho života. Pro pětileté dítě
je to pětina jeho života, a tak se nemůže
dočkat
Jéžíška.
Pro
nás
skoro
šedesátileté je jeden rok šedesátina
života, proto se nám ty vánoce a

příchody nového roku tak rychle střídají.
Ale nic s tím neuděláme.
Můžeme se podívat zase na nějaké
zajímavé
pf-ky,
zhlédnout
nějaké
zajímavosti ……a pak už se jen těšit na
jaro, až zase ty naše plechové milenky
vytáhneme na sluníčko, ještě trošičku
přeleštíme plexi a vyrazíme aspoň do
vedlejší vesnice ke kamarádovi na kafe,
protože nám bude cestou ještě zima a
budeme rádi, že se trochu ohřejeme.

PF 2014
Musím s politováním konstatovat, že
těch pf-ek se skútristickou popř. jinak
motoristickou tématikou je letos jako
šafránu. Buď to už lidi nebaví je
vymýšlet nebo jsou tak líní, že prostě jen
pošlou odkaz z internetu a považují tuto
akci
za
vyřízenou.
Slyšel
jsem
z veřejnoprávního média, že se už vloni
zvýšil počet zaslaných pohledů poštou a
očekává se další nárůst. Tak snad ještě
nejsme všichni tak úplně všemi těmi
internety, maily, mobily, facebooky a

podobnými vymoženostmi tak zkažení,
že si nenajdeme před vánocemi na své
přátele chvíli času, abychom nenapsali
pohled nebo se aspoň nepokusili vytvořit
nějaké originální přání …..vždyť je to tak
jednoduché.
Na titulní stránce občasníku vidíte pf-ku
od kamaráda Míry Vokáče, která nám
velice nenásilnou formou připomíná, že
se snad zase vrátí jaro a léto. No a tady
nám ještě zbylo pár dalších pf-ek od
kamarádů a kolegů.
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Každoročně poslední naší
akcí
je
návštěva
chotusické burzy, a pak
posezení
v příjemném
prostředí motorestu Zlaté slunce kousek
za Kolínem. Letos nám na burze přálo
počasí, nebyla žádná prosincová zima,
ale celkem průměrné počasí kol 0°C,
takže nám stačil jen jeden svařáček,
abychom doplnili tepelné kalorie.
Když už se zdálo, že burza bude mít
tradiční pokojný předvánoční charakter,
tak se bleskově roznesla zpráva, že kdesi
dole na tržišti byl chycen při činu kapesní
zloděj. Vzhledem k tomu, že tito zloději
už řádí na burzách delší dobu, byla
reakce kupujících a prodávajících zcela
adekvátní tomuto stavu a pro zloděje to
byl asi jeden z méně příjemných dnů
v životě. Po několika dobře mířených
radách se musel svléknout do spodního
prádla a ležel na zemi, kde mu asi
nebylo při výše uvedené teplotě nejlépe.
Když už mu byla velká zima, zavolali
samozvaní soudci policii.
Je samozřejmě správné, že lidé vzali
spravedlnost do svých rukou, neboť naše
neschopná a bezzubá policie je jen dobrá
pro odčerpávání velké části státního

rozpočtu a provádění kontrol rychlosti na
rovných a přehledných úsecích silnic a
dálnic, takže po zjištění, že se jedná o
polského státního příslušníka, který je
známý i v jiných evropských zemích pro
svou trestnou činnost, ho pustila pro
nedostatek důkazů!!! Takže shrneme-li
to.….když chytíte zloděje za ruku, jak
vám rozřezává kapsu žiletkou, není to
pro policii žádný důkaz. Pokud tedy
zloděje nezmlátíte sami, nic se mu
nestane a může rozřezávat a krást dál.
Napadlo mě takové přirovnání. Kdysi
dávno (tak v 70. letech) pan Miroslav
Horníček v Hovorech H (starší jistě
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k tomu, že tento případ se zlodějem se
stal mediálně známý, na internetu byly
zveřejněny fotografie a informovala o
tom i televizní stanice Nova, takže vám,
kteří jste o tom neslyšeli, mohu aspoň
ukázat fotky, jak by měli dopadnout
všichni podobní zloději. Účast na
posezení byla velice dobrá, dokonce
přijeli i někteří, kteří na burze nebyli.
Možná bylo motivací i to, že jsem přivezl
objednaná trička s vyšitými znaky a
skútříky a skútristický kalendář pro příští
rok. I pan vedoucí, který mě důsledně
varoval při objednávání stolu, že
nesmíme mít špinavé boty z burzy, jinak
že nás dovnitř nepustí, byl nakonec
s naší partou spokojen, myslím, že
hlavně s naší útratou , protože nám
všem chutnalo, a tak asi škodný nebyl.
Asi kolem čtvrté hodiny jsme se
rozloučili, popřáli si hezké vánoce a
rozjeli se do všech stran.

pamatují) vyprávěl o divadelní hře
Fraskita, kde doběhl pozdě na jeviště,
protože se bavil v zákulisí s hasičem.
Opravil se a řekl, že to byl požárník (jak
se tehdy správně říkalo), ale pak
poznamenal“ „I když tenkrát tam byl asi
kvůli hašení!!!“. A tak mě napadlo
(ačkoliv nejsem žádný milovník starých
pořádků), že když před revolucí byla u
nás „Veřejná bezpečnost“, že občas
dbala skutečně o bezpečnost občanů a že
měla určitý respekt. Teď máme policii,
která má respekt jen při rozdávání
nesmyslných pokut nebo při rozhánění
protiromských demonstrací. Ale abych se
vrátil k té chotusické burze. Vzhledem
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Pf-ky …..2. část
Tentokrát
jsem
byl
strašně
moc
pracovitý a napsal jsem kus Občasníku,
ještě než mi došly všechny pf-ky. Už
jsem si myslel, že je zapřu, ale myslím,
že by bylo nefér je tady nezveřejnit,

zvláště když na některých jsou hlavním
tématem skútry Čezeta (a to je vlastně
důvod,
proč
jsem
začal
sms-ky
v Občasníku uvádět)…..a už to má docela
dlouhou tradici.
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Myslím, že už jméno „Karel“ vyvolá u mnoha skútristů jednoznačné přesvědčení, že
dnešní hlavní postavou bude nezapomenutelný

Karel Ullmann (nar. 1.2.1942) z Klánovic.
Minule jsem psal o Luboši Drlíkovi a
myslel jsem, že je to výjimečný článek
v tom, že je smutný. Teď přemýšlím, co
napsat o Karlovi. Nazvat Karla Ullmanna
„nezapomenutelným“……..byla
jasná
volba a všichni ti, co ho znají a měli
možnost
s ním
absolvovat
nějaký
skútrsraz, nebo třeba veteránskou jízdu,
mi dají určitě za pravdu. Ale to už je
všechno minulost, takže asi moje
vzpomínka nebude asi úplně veselá.
Nechtějte po mně, abych tady vypsal
celý Karlův životopis, neznám ho, i když
z jeho vyprávění, kdy jsme téměř slzeli
smíchy, bych asi leccos dal dohromady.
Už ani nevím, jak jsme se s Karlem
poznali, ale bylo to zřejmě na Skútrsrazu
snad na Pálavě. Karel byl již dříve
členem Sidecar Clubu Praha (kde je stále
evidován jako pasivní člen číslo 06), ale
stejně jeho největší láskou byla Čezeta
s Druzetou, takže pak svoji aktivitu
obrátil spíš ke skútristům. My, co jsme
s druzetami začínali, jsme od něj čerpali
rozumy, ať už ohledně seřízení druzety,
nebo třeba úpravy přední vidlice, kterou
Karel vymyslel.

Ale Karel neradil jen na srazech, byl i
velice aktivní na chatech, i když občas
říkal, že je to katastrofa, co tam čte, ale
že těm mladým klukům, kteří vědí ho……
o skútrech a motorkách, musí přece
poradit. Samozřejmě i já jsem od něj
čerpal rozumy, když jsem psal knihu o
skútrech, poseděli jsme na zahrádce u
kávy a Marta (paní Ullmannová) nás
musela na „příkaz“ Karla vyfotit,
abychom měli důkaz, že spolu nesedíme
jen u piva, ale také pracujeme .

A
samozřejmě
i
večery
strávené
s Karlem byly nezapomenutelné ……třeba
když se objevil Krvesaj, nestačili jsme
jeho tempu ve vyprazdňování zkumavek
. Karel jezdil s námi na srazy do Zruče,
na skútrsrazy pořádané Skútrklubem, do

Chomutova na veteránské jízdy a
naposled s námi byl na jarním setkání na
Křivoklátu v roce 2010.
Tou dobou měl už jednak svoje vážné
zdravotní
problémy
a
navíc
vozil
manželku do nemocnice, kde i ona
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podstupovala náročnou léčbu. Začal
pomalu ale jistě rozprodávat svůj vozový
park,
dokonce
i
druzety,
což
jednoznačně svědčilo o tom, že už další
aktivní účast v sedle skútrů vzdává.
Nezbývá než popřát Karlovi hodně zdraví
a ještě mnoho let, i když už třeba bude
naše skútristické aktivity pozorovat jen

ze svého domova, protože jeho zdravotní
stav mu už víc nedovolí. No a všichni ti,
co Karla znají, se určitě rádi podívají na
fotky a zavzpomínají na všechny ty
krásné chvíle, které jsme s Karlem
Ullmannem mnoho let zažívali (snad mi
Karel odpustí i některé „intimní“ fotky,
ale takhle jsme ho prostě znali).
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Čezeta v obrazech
Tento záhadný nadpis prozrazuje, že se
tady podíváme na kreslené obrázky, kde
je ústředním motivem skútr Čezeta.
Minule jsem psal o tom, že mám od
Davida Prchala slíbený obraz s Čezetou,

který nakreslil podle předlohy. Už jsem si
pro něj pro jistotu zajel. Zároveň se
musím omluvit za nepřesnost z minulého
Občasníku. David nerenovuje motocykl
Premier ale Standard .
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Mopedy Korado
Když jsem psal knihu o Manetech a
Tatranech, tak jsem v rámci shánění
materiálů narazil i na další výrobky
z Považských strojíren. No a tak si
myslím, že se třeba taky rádi podíváte,
jak se mopedům Korado dařilo ve světě
a k čemu je jejich majitelé používali.
Slováci jsou stejní hrdí na své bývalé
motocykly, motocykly Manet počínaje a

mopedy Korado konče. Vždyť se na
Slovensku vyrobilo miliony motocyklů a
pionýr byl pro mnohé z nás prvním
motocyklem, na kterém jsme se učili
jezdit. Sice nevím, kolik se vyrobilo
mopedů v Kolárově po delimitaci výroby,
ale třeba i tabulka výroby v Považské
Bystrici bude pro vás zajímavá a třeba i
překvapující.

Prehľad počtu v Považských strojárňach vyrobených motocyklov podľa
jednotlivých typov od začiatku sériovej výroby v 07/1947 do 12/1985 tj. do
delimitácie výroby do Kolárova
Manet 90
1947 – 1951
37 630
ks
Jawa 50 typ 550
1955 – 1958
106 111
ks
Jawa 50 typ 555
1958 – 1962
327 323
ks
Jawa 50 typ 05
1962 – 1967
215 187
ks
Jawa 50 typ 20
1966 – 1980
490 821
ks
Jawa 50 typ 21
1967 – 1980
115 001
ks
Jawa 50 typ 23
1968 – 1982
448 562
ks
SK 90 Roadster
1967 – 1972
22 556
ks
SK 90 Cross
1968 – 1972
14 386
ks
SK 50
1970
5
ks
Manet S 100
1958 – 1964
51 244
ks
Tatran S 125
1964 – 1969
95 207
ks
Moped Babetta typ 207
1970 – 1984
487 074
ks
Moped Babetta typ 210
1982 – 1985
122 248
ks
-------------------------------------------------------------------Spolu :
2 533 355 ks
Spracoval z archívnych záznamov v 12/2011 Pavol Mikuš
Podľa podkladov z Odbytu PS. Nie sú tam počty kusov vyrobených v Kolárove
po delimitácii. Nie je tam produkcia mopedov Manet – Korádo PS!
V minulém Občasníku jsem vám ukázal,
jak kolegové skútristi koketují s větším
objemem a zásobují se motocykly Jawa
350 v různých provedeních a typech.
Pionýry a mopedy se zatím nestaly těmi
stroji, kam by směřoval odliv jejich
zájmu. I když to není tak úplně pravda.
Míra (než přesedl na Čezetu) byl velký
fanda mopedů Stadion, Honza a Kamil
mají taky své fialové ďáblíky S11 na
nedělní projížďky, Polda udělal pro sebe
a pro „Poldinku“ pařezy, když se učila
jezdit, a Lojza i se synem jsou na
padesátky (podle nich tzv. čmrdlíky)
zcela „ujetí“ a nedají na ně dopustit.
Možná
máme
(my
starší)
trochu
profesionální deformaci, protože slovo
„pionýr“
v nás
vyvolává
představy
malého,
slabého
motocyklu
pro
začátečníky, který není hoden našeho
zájmu. Ale ono to tak úplně není. Sice si
neumím představit, že bych na pionýru

jel na vyjížďku se skútristama, protože
by to bylo asi, jako když jede skútrista
mezi „třindama“, ale taková projížďka na
pionýru (Jirka Bajtler tomu říkával
„kolem komína“) není vůbec špatná a
nepříjemná. Asi před třemi lety jsem
koupil Pionýra 05 v tom nejstarším
provedení, a když jsem se na něm
projel, tak jsem byl velice překvapen
odlišnou charakteristikou motoru a
celkovou jízdní pohodou. A tak už je
v garáži
připraven
motor
z mého
původního Mustanga na generálku,
myslím, že dostane lehounký tuning a
VAPE, takže snad uveze i mojí maličkost,
která od mých 15-ti let přece jen trochu
váhově
vzrostla
(o
několik
málo
kilogramů ). Lojza říká, že když vyjede
na projížďku na pionýru, že ujede třeba
60 km, ani se mu nezdá, že to bylo tolik.
Ale pojďme už konečně na ty mopedy
Korado.
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Motocyklová kukla (kužel)
Překlad jednoho zahraničního článku a
skvělém vynálezu pro motocyklisty.

Přes
jednoduchost
konstrukce
a
snadnost použití (švédská armáda měla
hromady těchto věciček), tento vynález
obešel motocyklovou helmu s hledím.
Motocyklový kužel se přestěhoval i do
civilního
života,
a
ačkoli
byl
zesměšňován, byl dokonalý ve své
jednoduchosti. Při jízdě na mopedu nebo
motocyklu v zimě (rozumnou rychlostí,
samozřejmě) se uvnitř kužele vytvořil
jakýsi polštář teplého vzduchu přímo na
obličeji a chránil ho před blížícím se
proudem studeného vzduchu. Nakolik byl
omrzlý nos při použití tohoto kuželu, je
těžké určit! V létě kužel sloužil k ochraně
proti dešti a hmyzu, ale hlavně, pokud je
nám známo, většinou se používal v zimě.
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Už jednou jsem se v nějakém svém
článku zmínil o paní Tajčovské, což byla
kdysi pokladní v kině v Postoloprtech a
jezdila do práce na černém pionýru typu
555, který byl řádně „vytuněn“ jejím
manželem. Uvědomte si, že jsme právě
v 60. letech min. století, a tak tuning
spočíval v nachromování některých dílů a
přídavných zadních tlumičích (zřejmě ze
Stadionu S22). Možná byly i rukojeti
opleteny tenkrát moderní barevnou
bužírkou a na spojce a přední brzdě byla

nasazena
gumová
držátka
od
kombinaček . Ale důležité je, že paní
řidička měla podobnou kuklu (tenkrát
ještě nebyly povinné helmy u motocyklů
a mopedů s obsahem do 50 cm3), která
sice asi nebyla kuželová a tak široká, ale
byl to jakýsi plastový rovnoměrný
prstenec kolem obličeje. Zřejmě podle
tehdejší legislativy plně nahrazoval brýle
(ani nevím, jestli byly předepsané), ale
paní Tajčovské při cestě z ulice Pionýrů
na náměstí ke kinu jistě plně postačoval.

Trochu zeměpisu
Pokud individuálně cestujeme jakýmkoliv
vozidlem, jsme nuceni se trochu zajímat
o svoji
trasu.
Abychom
si
lépe
pamatovali některá města nebo místa,
předkládám vám tady některé názorné

pomůcky, jak si paměť některých obcí
osvěžit. No a ta směrovací čísla na
jednom obrázku, to berte jako bonus .

Technické lahůdky
Nikdo není dokonalý, stejně tak jako „nic
není dokonalé“, a proto vždycky přijdou

vhod nějaké ty dobré nápady, jak si něco
vylepšit.
Dříve
v motoristických
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časopisech
vycházely
návody
na
vylepšení vozidel, ať jedno- nebo
dvoustopých, avšak nějak se ten kutilský
druh vytrácí, Možná je to i tím, že
moderní vozidla jsou natolik dobře
vybavená, že už není třeba je nějak
výrazně vylepšovat. To však neplatí pro
naše veterány, kde se vždycky najde
nějaká ta skulinka, co by se ještě
vylepšit mohlo. Já jsem vám proto
připravil návod na dvě zásadní vylepšení,
jedno se týká jízdní pohody a komfortu,
druhé mám spojitost s bezpečností
provozu.
Já jsem si na svého skútra nechal vyrobit
vyhřívanou sedačku a v chladných dnech
(popř. při dešti a navlhnutí sedla) mi to

někteří kamarádi závidí. Tady najdete
návod, jak na to. Je to nápad ze
Slovenska původně určený pro jízdní
kola, ale pro motocykly a skútry je také
určitě
realizovatelný
po
drobných
úpravách. Dokonce to má tu výhodu, že
nemusíte s sebou vozit navíc baterku,
kterou už ve skútru máte.
Zvláště s montáží větších motorů (200,
250 popř. 350 cm3) do skútru Čezeta
začali někteří kamarádi pokukovat po
k přední kotoučové brzdě, která se na
jednom skútru objevila. Tady nabízím
možnost
jednoduché
individuální
přestavby na mechanicky ovládanou
kotoučovou brzdu. Přes zimu se to nechá
stihnout!!!

Vyznáte se ve svíčkách ???
Jak víte, tak správná svíčka dělá divy,
nesprávná svíčka umí pěkně potrápit.
Aby ale bylo jasné, co znamenají
jednotlivá písmenka v označení, a jak se
označuje teplota svíčky. Značení svíček
je ještě trochu složitější, ale pro přehled
toto asi stačí. Ostatní lze nalézt na
internetu …v dlouhých zimních večerech.
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Pár zajímavostí z tisku
Vybral jsem pro vás dva zajímavé články
z tisku. Nejsou sice úplně nové, ale stále
aktuální. Jednak o tom, jak vzrůstá
hodnota veteránů z bývalé RVHP a

jednak o tom, jak je ekologicky výhodné
mít v palivu biosložky ……to abyste
nenadávali, když budete od všech těch
svinstev čistit karburátor.
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Štědrý večer
Byli jste hodní a dostali jste něco od
Jéžíška??? Něco víc než třeba jen krabici
„vánočního“ cukroví (viz obr.) ???
Já jsem asi byl hodný, tak jsem dostal
skútr Čezeta. Ne zrovna moc velký, ale
zato dobře ochráněný ve skleněném
obalu, takže se z něj bude dobře utírat
prach a snad nezkoroduje. Abyste si
uměli lépe představit velikost skútru,
vidíte
na
dalším
obrázku
skútry
v průběhu výroby, před nasoukáním do
lahve.
A když jsme si připomněli vánoce, tak se
určitě hodí podívat se i na jiné krásné

motivy s vánoční tématikou, které je
možnou do malé lahve vtěsnat.

…..a ještě nám zbylo místo pro pár dalších ukázek.
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1 000 000-tý motocykl Jawa-ČZ

V rámci podzimní Motortechny v Brně,
vedle stánku MotorJournalu, kde jsme
měli s „Úďou“ autogramiádu naší knihy
Skútry Manet a Tatran, bylo slavnostní
odhalení
miliontého
vyrobeného
motocyklu Jawa-ČZ. Jedná se o typ
175/356 z roku 1958, takže v loňském
roce uběhlo od slavnostní události jeho
výroby 55 let.
Rovnou musím předeslat, že fotky jsem
převzal
z www.motomagazin.cz
(a
„rajčete“), který rediguje Jirka Bartuš.
Osobně tam byl a fotil, takže jsem si
vypůjčil jeho fotky, abych tuto slavnostní
akci přiblížil i těm, kteří ještě o tomto
motocyklu neslyšeli. O celou akci se
v maximální míře zasloužil Petr „Kenny“
Burian, čili brněnský lakýrník nejen
skútrů, který tento motocykl zakoupil,
citlivě zrenovoval (vyměnil přední blatník
za původní) a připravil tuto jeho novou
prezentaci.
Kenny je známý svým zlatým skútrem
Čezeta, takže tento zlatý motocykl asi

bylo přesně jeho gusto. Motocykl byl sice
v nálezové, ale značně zachovalém
stavu, takže stačila jen menší a citlivá
retuše a motocykl se zase zaskvěl ve své
tehdejší kráse, kdy zdobil titulní stránky
všech motoristických časopisů. A je třeba
zcela objektivně přiznat, že tato barevná
úprava motocyklu moc sluší a ze zcela
obyčejné „dvouvýfukové stopětasedmy“
dělá krásný motocykl, takže člověk lituje,
že není jeho.
Celá akce se těšila velkému zájmu
účastníků burzy a myslím, že se velice
povedla. Pokud někdo něco udělá nad
rámec toho, že mu to přinese nějaké
zisky, ale udělá to pro záchranu
nějakého historického předmětu, který
by
byl
jinak
třeba
zničen
nebo
zapomenut, je to vždycky záslužná
činnost a aktérům těchto akcí je třeba
jednoznačně poděkovat za vše, co pro to
udělali.
Pozn. Na uvedené internetové adrese
najdete o hodně víc informací.
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…ještě zpátky ke skútrům Čezeta
Kamarád Láda se na mě obrátil
s prosbou o radu ohledně rikši, která
byla nabízena na prodej. Bohužel jsem
ho musel zklamat, neboť s podobným
typem karosérie (nástavby) jsem se
ještě nesetkal a po pravdě řečeno, mi
tak trochu připomíná předek lokomotivy.
Nicméně zajímavé je určitě to, že autor
toho skvostu při stavbě přemýšlel a

udělal si malá dvířka i na pravé straně.
Určitě se hodí ve chvíli, kdy se překlopíte
v zatáčce na levý bok – na dveře a
zrovna není kolem dostatek ochotných
kolemjdoucích, kteří by vás postavili na
kola. No a i když k takové politování
hodné situaci nedojde, tak při seřizování
zapalování v motoru vám tato dvířka
poskytnou neocenitelné služby.

Blíží se nám jaro ….i když teď na začátku
ledna to vypadá, že jaro tady už je, a tak
se určitě někteří z vás připravují na práci
na zahrádkách. Určitě jste slyšeli o tom,
že si někdo udělal traktůrek pro zahradní
práce s použitím motoru z Čezety, který
se díky nucenému chlazení pro tyto účely
velice hodil. Většinou ještě domácí
kutilové použili kola na přívěsný vozík a
zbytek skútru skončil ve šrotu. Jenomže

uvěříte tomu, že si někdo předělal skútra
na orání??? To krásné orací kolo, které
vidíte na obrázku jsem dostal od
kamaráda Zbyňka, který kdysi tento
orací skútr koupil a to kolo si nechal na
památku.
Takže
to
není
žádný
silvestrovský
žertík,
to
opravdu
existovalo. Takže pokud se vám nechce
rýt zahrádka a máte jeden skútr v garáži
navíc, neváhejte, návod je tady !!!

Silvestr a nový rok
Vzhledem k tomu, že Silvestr je přece
jen takový trochu zvláštní den, kdy se
snažíme být veselí, tak snad neuškodí,
když se trochu k tomuto dni vrátíme,

trošku ironicky zavzpomínáme na léto a
dáme si nějaké to předsevzetí do nového
roku.
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Silvestr bývá bohatý na dobré jídlo a dobré pití – většinu s určitým obsahem alkoholu, takže obložené mísy
se najdou skoro na každé oslavě a ten ranní úklid o novoročním ránu nebývá úplně jednoduchý .
Dozvěděl jsem se zajímavou
informaci. Brněnský pyj, čili
pánské přirození, které má
nahradit orloj obvyklý
v jiných městech je známé.
Ovšem představte si, že
před Silvestrem Brňáci toho
ko…ta zakrývají. Zpráva
v tisku tvrdila, že žádný jiný
další ko….v Brně přikrytý
nebyl, tak tomu budeme
věřit .

Krásné ženy nám předvedly
v létě některé zajímavé
modely. Mě nejvíce zaujaly
síťované šaty, které jsou
opravdu vzdušné, a zajímavá
podprsenka, která zmenšuje
prsa. Většinou si je ženy
uměle zvětšují, buď plast.
operacemi nebo aspoň
vycpávkami, ale jak je vidět,
tak jsou i ženy, které mají
opačný problém. Toto je
myslím velice chytré a laciné
řešení.
A dejme si taky nějaká
předsevzetí do nového
roku. Třeba že se
nebudeme smát
vtipům o blondýnách
nebo přestaneme
kouřit, i když
doporučení na
krabičkách jsou
rozporuplná .
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České sekce

Skútrklubu
datum

název akce

místo konání

1.2.
1.3.
22.3.
29.3. (asi)

Zlonín
Chotusice
Nupaky
Hobšovice

5.4.
26.4.
26.4.
8.5.

Burza ND
Burza ND
Burza ND
Burza ND
6. návštěva muzea motocyklů
Burza ND
Burza ND
20. Sraz historických vozidel
Sraz historických vozidel

Nupaky
Velká Dobrá (Kladno)
Chomutov
Pucheř

16.-18.5.

26. Skútr a motosraz

Habr u Velduch

17.5.
24.5.

Burza ND
3. Sraz historických vozidel

Nupaky
Cítoliby

1.6. (asi)

5. Jarní vyjížďka

Mopedy - Roztoky

7.6.

Burza ND

Chotusice

5. - 6.4. ?

13.-15.6.

Křivoklát

Sk ú t r s r a z

Ch o m u t o v

14.6.
4.-6.7. (asi)
12.7.
26.7.

Burza ND
8. sraz PAvů
Burza ND
Burza ND

Nupaky
Lhotka u Mělníka
Nupaky
Chotusice

1.-3.8.

27. Skútr a motosraz

Krkonoše

2.8.
9.8.
16.8. (asi)

Burza ND
Burza ND
3. sraz moto čs. výroby

Velká Dobrá (Kladno)
Nupaky
Mšeno

29.-31.8.

28. Skútr a motosraz

Zruč nad Sázavou

6.9.

Burza ND

Chotusice

???. září

29. Skútr a motosraz

Lhenice - Strakonice

13.9.
27.9. (asi)
4.10.
25.10.
1.11.
15.11.
6.12.
13.12.

P

Burza ND
Nupaky
Burza ND
Hobšovice
Burza ND
Velká Dobrá (Kladno)
Burza ND
Nupaky
Burza ND
Chotusice
Burza ND
Nupaky
Burza ND
Nupaky
Burza ND + odpolední posezení Chotusice + motorest Zlaté slunce

Plán akcí České sekce Skútrklubu Čezeta
obsahuje tradiční akce, kterých jsme
zvyklí se každoročně zúčastňovat. Někde
ještě nejsou známé termíny a uvádím
jen odhad podle loňského roku, u

některých
akcí
se
ještě
budeme
dohadovat, ale předpokládám, že se asi
nic moc měnit nebude. Volil jsem takové
termíny,
aby
se
pokud
možno
nepřekrývaly.
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ZÁ
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Dal jsem si tu práci, že jsem listoval ve
starších číslech Občasníku a zjistil jsem,
že ve většině čísel byla poslední
kapitolou kapitola nazvaná „Závěr“. Je to
taková hezká tradice, tak ji myslím
nebudu měnit  .
Máme rok 2014.
Bohužel
mu
předcházela
umělá
devalvace naší měny. Nejsem sice žádný
makroekonom a neumím s výhledem na
několik let dopředu posoudit dopady této
soukromé akce naší Národní banky, ale
pokud dojde ke zdražení dovozového
zboží a nedojde ke zvýšení mezd, tak to
nevidím pro nás obyčejné spotřebitele
jako nějakou velkou výhru. Snad nám
ale ještě na nějaký ten litřík benzínu do
skútrů zbyde, aniž bychom museli šetřit
palivo tak kreténským způsobem jako

instalací systému start-stop, jak je dnes
v módě.
Sice jsem u jednoho obrázku psal, že se
nebudeme smát blondýnám a vtipům o
nich,
ale
vždycky,
když
někomu
„chcípnul“ motor auta na křižovatce, byl
terčem posměchu a jeho řidičské umění
bylo přirovnáváno k řidičskému neumění
blondýny. Dneska vám chcípá auto
všude, ani nechcete, a konstruktéři aut
se tím ještě chlubí .
I přesto si myslím, že nás snad neopustí
dobrá nálada a budeme se setkávat na
různých akcích jako vloni a mnoho let
předtím.
A úplně na závěr pozvánka na léto od
našeho čtenáře a neúnavného zasílatele
fotografií převážně ze Slovenska – od
Františka Hamráka.
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