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ÚÚÚVVVOOODDD   
 

Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého 
humoru, prostě všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský 

občasník ……. a to platí i na jaře l.p. 2014 . 
 

A máme tu zase jaro, což je období 

motorkářům zaslíbené, a letos to 

všechno začalo ještě o trochu dřív než 

jindy. Snad celou zimu bylo možno 

potkat na silnicích vyznavače jedné 

stopy. A pokud já jsem začínal sezónu 

tak kolem Velikonoc, tak letos jsem 

poprvé už vyjel na začátku března ….to 

je asi můj rekord. Měli bychom se ale 

podívat, co se stalo od Nového roku. 

Předně bychom měli mít na paměti, že 

máme konečně vládu, a tak můžeme 

očekávat příliv nových zákonů, které 

budou zcela určitě minimálně stejně 
kvalitní, jako ty od předešlých vlád . 

Letošní předčasné jaro ovšem přineslo i 

některé zcela nové pohledy na tradiční 

zimní radovánky, např. letošní sněhulák 

vypadal trochu jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No a taky bylo třeba myslet trochu na 

sebe a na své dvoukolové miláčky. Takže 

všechny nadbytečné kilogramy, které 

jsme před zimou nabrali, je třeba nějak 

zlikvidovat, abychom se vešli do 

motorkářské kombinézy. Ideálním 

způsobem je spalování tuků. 

No a naše miláčky je třeba řádně pojistit, 

protože Kancelář pojistitelů je naprosto 

nekompromisní a hlavně infantilní a 

imbecilní zařízení, které na vás pošle 

klidně exekuci za to, že nemáte dva 

měsíce přes zimu pojištěného 50 let 

starého pionýra, ale nevadí jim, že po 

silnicích jezdí stovky tisíc nepojištěných 

automobilů. Jak je to možné, že tito lidé 

nemají exekuci???? To je asi tajemství, 

které znají jen pracovníci Kanceláře 

pojistitelů. Kdo měl s nimi už nějaké 

jednání, určitě ví, o čem mluvím. Osobně 

by mě zajímalo, jestli už jejich jednání 

prověřoval Ombudsman, protože je to 

opravdu státem pochválená zlodějna 

nejhoršího kalibru. Abychom se ale 

těmto problémům vyhnuli, je třeba 

vozidla pojistit. Mě osobně oslovila 

reklama České spořitelny a.s., ještě sním 

nějaké vitamíny a povzbuzující 

prostředky a vyrazím uzavřít novou 
pojistku . 
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V minulém Občasníku jsem zmiňoval 

zakrývání brněnského „orloje“ před 

silvestrovskými oslavami. Snad jsem tím 

Brňáky moc nerozzlobil, a aby věděli, že 

Brno není jediné, kdo má podobný 

„útvar“, podívejte se, ve kterých všech 

městech je možno je najít.  

No a vzhledem k tomu, že se nachází i 

v Praze, můžeme očekávat, že životní 

úroveň asi u nás poroste závratným 

tempem, a tak „budoucí“ obrázek Haliny 

Pawlovské ukazuje určitá ekonomická 

úskalí, která nás čekají v nejbližší době.  

A co je horší??? Co můžeme slíbit našim 

dětem a vnoučatům??? Komunisti 

slibovali: “Poručíme větru, dešti!!! A 

vždycky, když bylo špatné počasí, jsem 

se mým rodičům smál, že i když nebyli 

komunisti, tak v tomto případě mohli 

tomu bývalému režimu trochu pomoct, 

abychom měli počasí podle „na přání“.  

A co nám budou vyčítat naše děti a 

vnoučata, co že jsme to tady dovolili po 

sametové revoluci my, naše generace??? 

…..snad ani nechci tu odpověď slyšet 
 

  

Když už tak letem světem probíráme 

právě uplynulý čtvrtrok, co tu máme 

ještě za zajímavé události. Na konci 

března se nám tradičně mění čas. 

Vstáváme o hodinu dřív a tato změna na 

každého z nás působí trochu jinak. 

Nechci tady polemizovat o tom, jestli je 

to dobré nebo ne, fakt je, že mně to 

nevadí a jsem vždycky rád, když je pak 

v létě o hodinu déle vidět. Nicméně 

každá změna času vždy v médiích 

rozpoutá vlnu vášní a názorů, vznikají 

různé platformy pro a proti zachování 

letního času. A jak rychle vznikají, tak 

zase zanikají.  

Čezetářský Občasník stál vždy tak trochu 

stranou těchto diskusí. Letos to trochu 

napravíme. Přece jen je to zásah do 

našich denních rituálů a musíme s tím 

počítat. Je třeba nejen posunout hodiny, 

ale taky správně posunout všechny své 

denní činnosti.  
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CCCOOO   JJJSSSMMMEEE   DDDĚĚĚLLLAAALLLIII   –––   AAAKKKCCCEEE   ČČČSSSSSSČČČ   
 

Nebuďme však pesimisté hned na 

začátek sezóny a podívejme se, které 

akce jsme už absolvovali a které nás 

ještě čekají. Naštěstí těch druhých je 

většina !!!!!  

Začnu trochu netradičně. Bohužel, budu 

zase určitě označen za někoho, kdo se 

chlubí (už to tady jednou bylo, když jsem 

si dovolil zveřejnit obrázek motorky, 

kterou jsem přes zimu renovoval). Ale 

risknu to. 

Asi není tajemstvím, že jsem už téměř 

inventář ve firmě Škoda auta a.s., kam 

jsem nastoupil ještě v průběhu studia na 

vysoké škole. Tenkrát to ještě byl závod 

AZNP (Automobilové závody n.p.) a 

každý pátek vycházel závodní časopis 

Ventil, který si zájemci kupovali za 0,50 

Kčs. Tyto, spíše noviny, prošly za těch 

35 let vývojem a dnes je z nich 

obsáhlejší měsíčník na křídovém papíru, 

který je na branách závodu zdarma 

k dispozici všem zaměstnancům. Na 

poslední straně vychází nepravidelný 

seriál „Lidé ve Škoda auto“, kde jsou 

představováni ti zaměstnanci, kteří mají 

nějakého zajímavé koníčka nebo kromě 

své práce vykonávají třeba ještě nějakou 

další záslužnou činnost. V lednu jsem byl 

osloven mladou a velice příjemnou paní 

redaktorkou časopisu s žádostí o 

možnost vytvoření „profilu sběratele 
skútrů“ . Dohodli jsme se, strávili spolu 

příjemné páteční odpoledne v mojí 

kanceláři a povídali si o skútrech. Tedy já 

jsem povídal a ona se ptala. 

Nicméně vznikl článek (bohužel hodně 

zkrácený oproti původnímu návrhu), 

který se jednak myslím docela povedl a 

jednak se mi po jeho přečtení přihlásili 

někteří fandové skútrů Čezeta nebo 

historických motorek, a já doufám, že se 

aspoň někdo z nich přidá k nám a rozšíří 

naše řady na některých srazech nebo 
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jiných akcích. Na obrázcích vidíte stroje 

těchto veteránistů. Ještě se mi ohlásil 

jeden zajímavý pán, od kterého jsem se 

dozvěděl zajímavé informace ……..ale to 

si nechám až jako překvapení pro 

nějakou vyjížďku na skútrech.  

Každopádně si myslím, že ať už jsem byl 

„hrdinou“ článku já nebo by to byl 

kdokoliv jiný ze skútristů, tak takový 

článek přispívá vždycky k propagaci 

našich plechových miláčků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Setkání v lednu  (((************)))    
 

Vzhledem ke krásnému 

„zimnímu“ počasí jsme si 

udělali 18. ledna, kdy by 

měla normálně být zahrada 

zavalena haldami sněhu, menší zahradní 

slavnost. Počasí bylo natolik jarní, že 

nebyl problém vzít s sebou i dost 

těhotnou manželku, jako kamarád Honza 
. Trochu se diskutovalo o motocyklech 

a skútrech, pak jsme si dali kafíčko nebo 

čaj (o grog nebyl zájem ….to se taky 

v zimě nestává, takže asi zima nebyla), 

paní domácí upekla bábovku, která přišla 

k chuti ……. a po občerstvení jsme se 

společně vyfotili, abych měl do 

Občasníku zase nějakou hezkou fotečku 

členů a přátel ČSSČ. 
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To však nebyl závěr akce. Společně jsme 

se autmo přemístili do malého rodinného 

pivovaru do Mělnického Vtelna, kde jsme 

měli objednaný salonek a večeři. 

Zpočátku to vypadalo docela mizerně, 

protože navigace nás místo k pivovaru 

dovedla ke hřbitovu, což jsme jednak 

neočekávali, a jednak to bylo trochu 

frustrující, ale nakonec jsme pivovar 

našli. Jenomže přišla další osudová rána. 

Těsně před námi dorazila podobná 

skupina jako my a usídlili se v „našem“ 

salónku, takže pro nás zbyla místa jen u 

dlouhého stolu v lokále. Sice paní 

servírka argumentovala tím, že ta 

skupina byla stejně velká jako my a že 

také mají s sebou psa, ale můj 

argument, že jsem objednával salonek 

na svoje jméno a ne na přítomnost psa,    

neuspěl.  

No a do třetice všeho špatného jsme 

čekali na večeři asi hodinu a půl, protože 

měli jen jeden friťák a večeří bylo moc 
. Ještě že pivo bylo dobré. 

 

Jenomže jako správní skútristi jsme si 

nenechali zkazit náladu a bavili jsme se 

velice dobře. Když jsme se večeře 

konečně dočkali, tak jsme byli myslím 

všichni spokojeni jak s kvalitou, tak i 

s kvantitou stravy, ti kteří neřídili, tak 

ochutnali piva různých stupňovitostí i 

barev, ti kteří řídili, se snažili dobře 

rozběhnutou zábavu nekazit. Za 

způsobené nepříjemnosti jsme byli 

majitelem pivovaru pozváni na exkurzi, 

tak jsme měli možnost si pivovar 

prohlédnout a vyslechnout zajímavé 

informace nejen o vaření piva, ale i o 

historii budovy, která sahá několik set let 

zpátky. Po absolvování exkurze jsme 

ještě chvilku poseděli, ale někteří se už 

podle vzdáleností svých bydlišť začali 

pomalu ale jistě loučit, ale myslím, že 
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všichni se loučili s tím, že jsme prožili 

velice příjemné odpoledne a večer. 

Celá akce probíhala pod záštitou 

Ústředního výboru ČSSČ a po zásluze 

byla také předsednictvem ústředního 

výboru velice vysoko hodnocena. Pro 

příští roky bude projednána možnost 

zařadit podobnou akci do oficiálního 

kalendáře ČSSČ, i když samozřejmě její 

uskutečnění bude velice záviset na 

počasí. 

Český motocykl Praha   

 

V sobotu 23. března se 

konala burza v Nupakách. 

Je to taková malá vesnická 

burza, kde toho ani moc 

nekoupíte, ani moc neprodáte a ani se 

tam moc nepřejíte, protože jeden stánek 

s občerstvením žádné velké obžerství 

nenabízí. S Honzou tam ale občas 

zajedeme, je to kousek od Prahy, a tak 

je to v rozumném dosahu. A tak jsme se 

tam zase prošli mezi těmi pár stánky, 

stihli jsme to asi třikrát tam a zpátky, 

koupili si nějakou drobnost a zamířili na 

tradiční burzovní klobásu opečenou na 

hodně „jetém“ oleji. Na olej v motoru je 

předepsaná výměna, na olej v pánvi asi 
ne . Když jsme posvačili, všimli jsme 

si, že u vchodu stojí růžovo-černá 

Čezeta, a tak jsme ji hned běželi 

zkritizovat. Pak jsme se ještě prošli po 

burze a vyjeli ……ovšem tentokrát ještě 

ne k domovu, ale do centra naší 

metropole, kde na Starém Městě 

v Konviktské ulici se na nádvoří Dopravní 

fakulty ČVUT konala výstava Český 

motocykl. 

O této výstavě jsme samozřejmě věděli 

předem, protože jsme byli vyzváni 

organizátory, jestli bychom mohli 

přistavit Čezetu s Druzetou, ale nikomu 

z nás se to nehodilo. Ono to taky není 

tak úplně jednoduché motat se 

v uličkách Starého Města pražského 

s autem a vozíkem, v jednosměrkách, 

kde je všude plno zaparkovaných aut, 

zóny stání, plno strážníků (jejichž 

hlavním úkolem je pokutovat)……...a to 

všechno absolvovat ve čtvrtek odpoledne 

a po skončení výstavy v neděli 

odpoledne znovu. Samozřejmě, že 

půjčení exponátu je zdarma, takže 

skutečně taková akce není nijak moc 

výhodná a jedinou odměnou je váš dobrá 

pocit z toho, že vás pečlivě zrenovovaný 

motocykl vidělo několik desítek (nerad 
bych urazil, možná stovek ) 

návštěvníků. 
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No a na tuto výstavu jsme s Honzou 

zamířili. Auta jsme odstavili u konečné 

stanice metra a do centra jeli „krtkem“. 

Jaké bylo naše překvapení, když po 

vstupu na nádvoří jsme ihned v dálce 

zahlédli tu růžovou-černou Čezetu. Ale 

hezky postupně. Začali jsme prohlížet 

motocykly od těch nejstarších a po pár 

metrech jsme potkali Petra Hošťálka, 

který ze svého muzea v Českých 

Budějovicích přivezl na výstavu několik 

motocyklů. Dali jsme se s ním do řeči a 

on nám taky vysvětlil přítomnost té 

Čezety. Někdo na ni přijel, aby se 

podíval na výstavu, a když ho tam 

pořadatelé viděli před vchodem, tak ho 

požádali, aby Čezetu vystavil jako 

exponát, že tam žádnou jinou nemají.  

 

Na výstavě bylo k vidění několik 

zajímavých motocyklů, a pak takové ty 

běžné (pro nás straší běžné) kývačky a 

péráky. Je zajímavé, že když člověk 

našeho zaměření zaslechne rozhovor 

některých mladších návštěvníků výstavy, 

kteří se všemu diví a vymýšlejí různé 

fantazie pro to či ono bylo tak a ne jinak, 

tak je to docela úsměvné. Ale já asi 

stejně hloupě vypadám, když někomu 

mladšímu vykládám, jak mi špatně 

funguje počítač a jak ten Word je pitomý 

software, že si dělá, co chce ……. to jsem 

si nevymyslel, právě v něm píšu tento 

článek a zase za chvíli se budu s ním 

„prát“, aby mi nechal fotky tam, kam si 

je dám a nešoupal s nimi podle vlastního 
uvážení . 

 

Muzeum Křivoklát 5.-6.4.2014  
 

První dubnový víkend se 

konala již po šesté tradiční 

jarní akce, a to návštěva 

muzea motocyklů na 

Křivoklátu, s následným posezením 

v restauraci hotelu v Roztokách.  

Akce probíhala stejně jako v jiných 

letech………vlastně není o čem psát, ale 

právě proto je to velice zajímavé, že si 

tato akce udržuje takovou vysokou 

účast. Když před léty navrhl Libor, že 

bychom se mohli jet podívat do muzea 

na Křivoklát a že bychom tam mohli 

přespat a večer posedět, nevěděli jsme, 

jakou účast můžeme očekávat a už 

vůbec jsme nevěděli, jestli tato akce 
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bude mít nějaké pokračování. Dokonce 

jsme si mysleli, že bychom mohli každý 

rok navštívit nějaké jiné muzeum, a pak 

tam někde posedět a přespat, ale 

dopadlo to tak, jak to dopadlo. Nikdo 

nevymyslel žádné jiné muzeum, nikomu 

se nechtělo někde objednávat ubytování 

……. všichni se těšili a ptali, jestli zase za 

rok se bude akce opakovat. 

 

A čím tedy byla letošní akce odlišná??? 

Hlavně počasím. Samozřejmě, že určitý 

vliv mělo i to, že se akce oproti prvním 

ročníkům konala o trochu později, ale 

hlavně jarní počasí způsobilo, že byla 

téměř masová účast motocyklů a skútrů, 

na kterých návštěvníci přijeli. Když před 

lety přijel jako první a jediný jezdec na 

skútru Zdeněk Vachalec, tak to byla 

událost. Další rok se objevil dálkový 

jezdec Ivo Dusil až z „Budějic“, Libor 

přijel ve „vytápěné“ kabině rikši …..a 

letos??? Tři čezety, z toho jedna 

s druzetou), dvě jawičky 350 (634-ka a 

kalif) a jedna Jawa 650 Classic, na které 

přijel Polda až z Vrchlabí a ani 

nevypadal, že by byl těsně před 

umrznutím. 
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V muzeu samotném byly zase provedeny 

nějaké drobné úpravy v umístění 

exponátů a samozřejmě se objevily i 

nějaké nové kousky. Vše jsme zase 

řádně prodiskutovali a prohlédli, často se 

stává, že diskutujeme o nějakém detailu 

a v muzeu to pak máme možnost 

všechno řádně prohlédnout a porovnat 

s ostatními stroji a tím vše uvést na 

pravou míru.  

Večer byl zase klasický, příjemný, 

většina účastníků se při výběru jídla opět 
přiklonila ke klasické „medvědí tlapě“  

a nikdo asi nelitoval. Samozřejmě, že 

jsme to pak ještě u piva pojistili nějakou 

topinkou, aby nás v noci nebudil hlad. 

Majitel muzea se nám večer pochlubil, že 

s jedním z jeho vozů Jawa, které má ve 

sbírce, jezdil jako jeho první majitel syn 

zakladatele firmy pana Janečka, což nám 

doložil krásným původním technickým 

průkazem. 

Někteří kolegové odmítli nabízenou 

možnost přespání a zbaběle ujeli domů 

už večer (nemusím jmenovat, stačí se 

podívat do starších čísel občasníku, 
jména se nemění ). Ale to zdravé jádro 

skútristů vydrželo, za což jsme byli po 

ránu odměněni výborným párečkem 

s hořčicí a konvicí voňavé kávy. Před 

desátou hodinou jsme vyjeli k domovu, 

s Poldou jsme ses ještě zastavili u Libora 

na kávě a buchtě od paní domácí, a pak 

už byl opravdu konec. Myslím, že není 

důvod tuto akci opět nezařadit do 
našeho kalendáře akcí pro příští rok . 
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20. sraz historických vozidel 

                          Chomutov 26.4.2014  
 

Jak už vidíte z názvu 

reportáže, letos se konal 

jubilejní 20. ročník 

veteránské soutěže 

v Chomutově. Nemohu asi zcela 

nestranně posoudit kvality nebo hodnotu 

soutěže, protože jiných podobných akcí 

se nezúčastňuji, ale vím, že 

v Chomutově bude vždycky příjemně, 

aspoň ze strany pořadatelů, když už se 

náhodou nevydaří počasí.  

Proto jsme doufali, že ani tento jubilejní 

ročník nebude výjimkou a na naši první 

větší společnou akci jsme se moc těšili. 

Tentokrát jsme k účasti přemluvili i 

Poldu, který ovšem k vzdálenosti 

Vrchlabí – Chomutov odmítl osedlat 

Čezetu a na cestu se vydal již v pátek na 

svém, opět znovu opraveném, Bizonu. 

Samozřejmě, že nejel celou noc, ale 

přespal u nás na chalupě. Jeho příjezd 

byl trochu složitější. Dlouho jsem čekal a 

topil na chalupě, aby se promočený, 

unavený a zdeptaný dlouhou cestou 

osvěžil. Když už to bylo moc dlouho, 

volal jsem mu a zjistil, že je už v naší 

vesnici, ale stojí u hospody, a když jsem 

si tam pro něj přijel, byl v družném 

hovoru s partou omladiny romské 

národnosti a musel jsem ho odtáhnout 

téměř násilím. 

Ráno bylo klasické, přijel Libor 

s Druzetou, Fanda s panelkou Jawou 350 

a pavíkem a Honza s bílou panelkou 

Jawou 250, jak kdyby očekával, že 

v Chomutově bude Věra Špinarová a že 

si šplhne. Já jsem tu měl připravenou 

čezetu s druzetou a dcera svoji tradiční 

šedočernou ČZ 175. Chtěla původně jet 

na svojí žlutohnědé Čezetě 501, ale 

těsně před odjezdem zjistla, že čezeta 

přes zimu onemocněla inkontinencí 

(nekontrolovatelným únikem paliva 

z nádrže)….je to přece jen starší dáma, 

zřejmě už po přechodu, a tak na 

podobné choroby má nárok. I když je 

fakt, že kdyby dcera se věnovala její 

přípravě dřív, mohla jako budoucí 

lékařka tuto chorobu dřív diagnostikovat 

a třeba by se podařilo chorobu vyléčit do 

startu soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tuto chvíli je ovšem třeba podotknout, 

že já jsem se své čezetě hodně věnoval, 

a přesto jsem byl tím, kdo z naší party 

nejčastěji opravoval. Kdybych si přečetl 

knihu o čezetách, kde autor píše, jak je 

údržba důležitá, mohlo to dopadnout líp. 

Je to prostě pravda, že každá věc, na 

kterou se člověk tzv. vykašle se nakonec 

vymstí. Měl jsem závady, které asi byly 

nepředvítatelné, ale některým jsem mohl 

předejít. K tomu se ještě dostanu. 

Když se kamarádi náležitě zahřáli a 

posilnili kávou, čajem a nějakou tou 

buchtou, tak jsme všichni společně 

vyrazili směr Chomutov. Jel jsem se 

svou druzetou jel v čele kolony, a tak 

naše rychlost přesunu nebyla nijak 

závratná. A ještě za podjezdem u 

Po příjezdu jsme samozřejmě jako každoročně prohlédli stroje startujících. Byli tam opět skoro 
všichni, počínaje řidiči mopedů (bez krytu karburátoru ) a konče zemědělci na traktorech. 



 12 

Postoloprt mě potkala první závada – 

pecka na svíčce. Elektrody svíčky asi 

byly moc blízko u sebe, tak jsem to 

sváděl na to, že se asi elektroda sklepala 

pístem  ….přece jsem se nemohl 

přiznat, že jsem elektrodu přihnul a 

přitom jsem neměl ani měrku ani brýle 
. Pak už jsme v pořádku dojeli do 

Golfového klubu na Kamencovém jezeře, 

kde je již tradičně centrum soutěže. 

Přihlásili jsme se, dali si kávičku a čekali 

na společný odjezd do centra města. Jen 

byly trochu problémy s Poldou, který 

přemotivován bojovností si připevnil 

startovní číslo na čelo po vzoru 

japonských samurajů a dalo nám hodně 

práce ho přesvědčit, že na hlavě musí 

mít helmu a číslo patří navléknout na 

nějakou končetinu. 

 

Pak už probíhalo všechno tradičním a 

klasickýcm způsobem. Přejezd do města 

na parkoviště, odchod na klobásu a malé 

pivo a v poledne start do soutěže. Zase 

jsme na sebe po startu čekali, abychom 

jeli jako jedna parta, i když Fanda a 

Polda měli díky pozdějšímu roku výroby 

svých strojů vyšší startovní čísla, 

kamarádsky jsme na ně počkali. Pak už 

jsme jezdili od vesnice k vesnici, od 

města k městu a plnili jednotlivé úkoly. 

Jako naše nejslabší disciplína se ukázala 

střelba prakem, kde byly naše výsledky 

téměř katastrofální. Budeme to muset 

asi nějak trénovat (ještě si upřesníme 

střelivo a cíl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polda byl natěšený, byl v Chomutově poprvé, a tak měl bojovnou náladu. Startovní číslo nasadil 
ala čelenka japonského samuraje, avšak potom nepohrdl doplněním kalorií v podobě klobásy XXL. 

Jen to pivo před ním není jeho. Polda již delší dobu dobrovolně abstinuje, a tak marně obíhal 
stánky a hledal někde nealkoholické pivo ……no a na klobásu limonádu, to mu nezávidím ???? 

Odjezd z Golfového klubu je vždycky trochu chaotický a většinou trochu se zpožděním. Asi to není 
jednoduché srovnat a ukočírovat tu bandu veteránistů tak, aby projeli všichni zadní bránou a 
společně, spořádaně a organizovaně odjeli na parkoviště do centra Chomutova. A to se ještě 

občas stane, že něčí motor přestane být spokojen s tím popojížděním a zastávkuje .  
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Parkoviště soutěžních strojů slouží především pro návštěvníky, aby si mohli naše stroje 
prohlédnout. Na prvních dvou snímcích vidíte naše stroje – čtyři motocykly a dvě čezety 
s druzetami. A další dva snímky jsou otec a syn Prchalové. Zatímco ten starší jako moderátor celý 
den nezavřel pusu, ten mladší je spíš mlčenlivý, ale pochlubil se svým nově zrenovovaným 
Standardem, o kterém jsem vás čtenáře už informoval. Moc hezký kousek……...a bude další??? 

Jak jsem už psal, nevyhnuly se mně 

nějaké ty drobné závady, a tak je radši 

popíšu, aby mě kamarádi pochválili 

za to, že jsem sebekritický, a vy ostatní 

abyste věděli, že opravdu zanedbání 

údržby se může vymstít. 
 

 Pecka na svíčce – asi malá vzdálenost elektrod 

 Došel mi benzin – bylo to překvapivé. Sice Čezeta s Druzetou je o dost 

„žíznivější“, ale cca 90 km od plné nádrže je trochu dost. Asi byly k tomu dva 

důvody. Jednak špatné seřízení (jak se později ukázalo) a jednak mám zřejmě 

delší trubičku u palivového kohoutu na rezervu. Přepnul jsem kohout na rezervu a 

jelo se dál. 

 Asi po kilometru se skútr zastavil v kopci. Protože motor předtím vynechával, 

napadlo mě, že má málo benzinu a že asi palivový kohout je přicpaný a pouští 

málo paliva. Nalil jsem 5 l benzinu z kanystru a jeli jsme dál. Ale nádrž to má 
spočítané …..dostane vnitřní nátěr, ať chce nebo ne . 

 Pak jsme zastavili u jedné kontroly a já jsem se už nerozjel. Motor sice 

nastartoval, ale když jsem držel plný plyn, tak běžel asi tak volnoběžnými 

otáčkami, do vyšších otáček se nerozeběhl. Sešlo se skútristické konsilium a 

zkušení diagnostici dvoudobých závad jednoznačně prohlásili, že je to malý odtrh 
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a že to už bylo znát předtím, že šel špatně do otáček. Odstrkal jsem svoji 

soupravičku na trávník a kamarádi se na to vrhli. Než jsem stačil vyndat nářadí, 

tak už druzeta byla ve vzduchu a Polda ležel pod ní ve své tradiční kožené 

kombinéze a jen vykřikoval, abych mu podal šroubovák, že 2,5 dioptrie už má 

nasazené. No a stačil jeden přesný zásah šroubovákem, jaký je možno (v našem 

věku) udělat jedině za použití minimálně 2,5 dioptrií a motor zase běžel. Ještě 

Libor přinesl olej ve sprayi pro namazání filcu u vačky a mohli jsme pokračovat. 

Tak vidíte, zase zanedbaná údržba. Přiznávám se, nezkontroloval jsem před 

sezónou odtrh a nenamazal filc. 

 Když už jsme byli skoro u cíle, tak zase u semaforu v Chomutově motor ztichl. Již 

předtím jsem si všiml, že se mi odlomil kompletně celý držák brzdového spínače 

z karosérie. Tak mě napadlo, že se kabel od spínače dotkl karosérie a spálila se 

pojistka. Tentokrát jsem se trefil, a po výměně pojistky jsme konečně dojeli do 
cíle . No a tak skončily naštěstí moje technické problémy ten den. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šli jsme na oběd a čekali na vyhlášení 

výsledků soutěže. Nedělali jsme si žádné 

velké ambice zvláště po zcela zbabrané 

střelbě prakem. Honza už chtěl jet 

domů, protože jak víte, Pražáci stále 

spěchají, mají málo času a hodně práce. 

Ještě jsme si ale prohlíželi krásnou 

nablýskanou „besárnu“, když v tom 

přiběhla dcera, oči navrch hlavy a 

křičela: „Jsou vyvěšené výsledky, vyhrál 

Honza, já jsem druhá a táta je třetí 
, fakt nevymýšlím si!!!“ Byl jsem 

hodně překvapen, ale dceři věřím, 

ovšem Honza se šel nedůvěřivě podívat, 

jestli je to pravda. Byla. Ale musím na 

Honzu prozradit, že byl asi hodně 

překvapen, protože vždycky bral tuto 

soutěž jen jako kratochvíli a dříve se 

s námi jen kousek svezl a ani se 

nepřihlásil, protože spěchal do Prahyyyy, 

ale bylo na něm vidět, že ho to strašně 

moc potěšilo a najednou byl jako 

vyměněný a ani už tak moc domů 

nepospíchal. 

Nejdřív si zašla dcera jako tradičně pro 

cenu jako žena – řidička, což je dárkové 

balení dvou lahví vína….a z jejího výrazu 

bylo jasné, že ji to moc nevadí. Pak byla 

řada na nás. Rychle jsme se dohodli, 

shodili vesty, mikiny apod., abychom na 

stupně vítězů vystoupili jen v klubových 

tričkách. Samozřejmě jsme vystupovali 

pod hlavičkou našeho mateřského 

Skútrklubu Čezeta. Zdeněk Prchal 

(organizátor letošního mezinárodního 

skútrsrazu) jako moderátor celého dne 

tuto skutečnost řádně lehce ironicky 

okomentoval a já si myslím, že to bylo 

všechno moc hezké. Jsme asi největší 

parta z jednoho klubu, která tam 

pravidelně jezdí, a když takhle 

kompletně obsadíme stupně vítězů, 

musím se přiznat, že jsem na to byl 

hrdý, i když se třeba někteří z vás 

pousmějí. 

Už jsme se blížili k cíli, když jsem vytáhl foťák a udělal pár fotek z jedné z posledních kontrol. To 
jsem ještě netušil, že právě tady už nenastartuju a bez odborného zásahu Poldy neodjedu. 
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Když jsme si tam rovnali na haldu 

všechny naše ceny a dárky a přemýšleli, 

kam to naložíme a jak odvezeme domů a 

mezitím jsme se dívali na vyhodnocení 

ostatních kategorií, tak se ozval 

moderátor s tím, že zcela výjimečně 

bude předána ještě jedna cena. Ze 

široka to okomentoval tím, že se 

doslechl, že jeden soutěžící proležel 

většinu času soutěže pod svým strojem, 

místo aby jel, a že už byl dokonce na 
pódiu ……no hádejte, kdo to byl ???   

No ale dostal jsem dva polštářky, aby se 
mi pod druzetou lépe leželo , ……. Moje 

vnučka z nich pak měla doma viditelnou 

radost, Polda v kůžičce může ležet na 

trávě i bez polštářku a já už si údržbu 
skútru udělám doma v garáži .  

Potom jsme začali naše věci pakovat, 

abychom se vešli, Honza si pohár 

přivázal gumicukem na panelku a 

nedočkavě vyrazil k domovu, aby se 

pochlubil svým skvělým výsledkem ……. 

třeba za to byla doma i nějaká sladká 

odměna , a my ostatní jsme odjeli 

k nám na chalupu.  

Cestou nám začalo trochu pršet, a tak 

motorkáři vyrazili napřed, aby moc 

nezmokli a my skútristi s Liborem jsme 

moc nespěchali …..tedy já jsem jel 

naplno a Libor se za mnou solidárně 

„coural“ s dvěstěpadesátkou. Prý tam dal 

občas i čtyřku. Nakonec jsme se všichni 

sešli u nás na chalupě, kde nás čekalo 

teplo pro usušení lehce omoklých svršků 

a na zahradě plápolající ohníček pro 

opékání buřtů. A tak jsme seděli a 

povídali, když nám začala být venku 

zima, tak jsme se přemístili do chalupy a 

pokračovali v povídání. Je to vždycky 

příjemné. Ale neseděli jsme moc dlouho, 

před půlnocí jsme zalehli. 

Ráno snídaně, ještě chvilku posedět u 

kávy, a pak se už kamarádi chystali 

k odjezdu. A tak nám zůstaly jen 

příjemné vzpomínky a na poličce další 

dva poháry……. k těm dvěma, které 

dcera vyhrála v minulých ročnících. 

A to je konec našeho jarního 

veteránského putování do Chomutova. 

Letos s námi nemohl jet kamarád Míra, i 

když vím, že ho to moc mrzelo. A tak 

doufám, že za rok nás pojede ještě víc a 

že budeme zase úspěšní aspoň jako 

letos.    
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KKKAAAMMMAAARRRÁÁÁDDD   HHHAAANNNUUUŠŠŠ 

 

Náš seriál o významných osobnostech Skútrklubu Čezeta pokračuje tentokrát 

zakládajícím členem klubu, jehož jméno je všem skútristům známé 
 

Hanuš Čermák  (nar. 12.7.1944) z  Brna. 

 

Jednak nevím, jak mám začít, a jednak 

vím, že ať začnu jakkoliv, tak vím, že mě 

za to Hanuš nepochválí. Ale byl to právě 

on, kdo zapříčinil vznik tohoto 

miniseriálu, i když stoprocentně vím, že 

nechtěl být jedním z těch, o kom budu 

psát.  

Hanuš byl jedním ze zakládajících členů 

tenkrát ještě Skútrklubu Brno, a 

řekněme rovnou, že byl právě jedním 

z těch aktivních členů, díky němuž 

skútrklub mohl vzniknout. A pokud 

chcete znát jeho podíl na vznik 

skútrklubu, nalistujte Magazín Občasníku 

(č. 38), kde nejdete historii založení 

skútrklubu i jména těch, kteří se na tom 

podíleli. 

Nikdy se „nevezl“, vždycky byl tím, který 

„táhl“ a měl k tomu osobní předpoklady. 

Nechtěl být nikdy úplně vpředu, stačilo 

mu, že stál trochu v pozadí a mohl tak 

nerušeně v maximální míře napomáhat 

přípravám srazu skútrklubu popř. dalším 

společným akcím. Nechci se tady pouštět 

do nějakých úvah ohledně teorie týmu, 

ale funguje to. Každý tým má nějakého 

svého vedoucího, mluvčího, šéfa ….a 

nebo třeba i presidenta, ale pak také 

může být v týmu někdo, kdo je tzv. 

neformálním vedoucím. Je to člověk, se 

kterým se přijdete poradit, kterému se 

jdete pochlubit se svými úspěchy a jdete 

se postěžovat, když máte problémy. A 

právě takovým byl a určitě stále je 

kamarád Hanuš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vždycky měl respekt všech členů klubu a 

určitě všichni „starší“ členové vzpomínají 

na rozpravy s jezdci, kde vždycky Hanuš 

vykládal o trase a zajímavostech na ni, o 

organizačních věcech, trpělivě čekal, 

když někteří neukáznění členové 
vyrušovali  a vždy se snažil, aby sraz 

měl bezproblémový průběh a všichni byli 

spokojeni. Jako první na sraz přijížděl a 

vítal všechny, kdo přijeli na sraz, jako 

poslední odjížděl, až byl přesvědčen, že 

jsme všichni v pořádku opustili místo 

srazu a že po nás nezůstaly žádné dluhy 

ani nic jiného. 
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Jenomže takový neformální vedoucí 

týmu nemusí mít vždy na růžích ustláno. 

Někdy šéf týmu je rád, že někdo vykoná 

část práce za něj, vycházejí spolu 

v dobrém a všichni jsou spokojeni. Jindy 

se ale může stát, že šéf týmu se cítí být 

ohrožen a nemá takového neformálního 

vedoucího v lásce, hází mu klacky pod 

nohy a třeba se ho snaží ze svého týmu 

vyhodit. Ale v rámci Skútrklubu Brno, 

později Skútrklubu Čezeta, se odehrála 

úplně jiná situace. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokud Hanuš spolupracoval s bývalým 

presidentem klubu, bylo všechno 

v pořádku (a tak je také můžete vidět na 

některých fotografiích), ale jakmile byl 

president klubu ve volbách sesazen a 

stal se jen řadovým členem (a Hanuš 

zůstal dál tím oblíbeným kamarádem pro 

většinu členů klubu, stál nadále tak 

trochu v pozadí a aktivně pracoval pro 

klub i pod novým vedením), označil 

Hanuše za hlavního viníka svého 

neúspěchu a pádu a začal mu házet 

klacky pod nohy on.  I když měl Hanuš 

podporu a důvěru všech ostatních členů 

klubu, byl touto arogancí bývalého 

presidenta a jeho nemnoha přátel natolik 

otráven, že se trochu stáhl do ústraní a 

práce pro klub ho přestala těšit. 

Přemlouval jsem ho a vysvětloval, že 

většina členů za ním stojí, ale bylo 

pozdě, byl příliš znechucen. 
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Pak se přidaly i nějaké zdravotní 

problémy a Hanuš prodal svoje skútry a 

vzdal se všech aktivit v oblasti skútrů. Je 

to velká škoda. Ale každý musí vědět 

sám, na co se cítí a co chce dělat, a 

proto to Hanušovi nemějme za zlé a 

přejme si, aby naše srazy navštěvoval 

aspoň autem jako v posledních letech, a 

mohli jsme s ním večer posedět u piva a 
třeba i u něčeho ostřejšího . 
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Za několik dní se Hanuš dožívá 

významného životního jubilea, a tak mu 

chci touto cestou popřát hodně zdraví a 

životní pohody a také, aby na dobu 

svého působení ve Skútrklubu měl jen ty 

nejhezčí vzpomínky, jako máme my na 

všechna setkání s ním a na všechny 

akce, které organizoval. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. A ještě úplně na závěr žlutohnědá 

Čezeta 501/03, kterou Hanuš zrenovoval 

do barevné kombinace z dobového 

prospektu. Skútr jsem od Hanuše koupil, 

teď s ním jezdí dcera, a všude s ním budí 
zaslouženou pozornost (pokud jezdí ). 
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Překvapeni???? Čezetářský občasník a 

najednou článek o Škodě 1000 MB, o 

které jsem se ve své knize o čezetách 

vyjadřoval nepěkně ve vztahu k našim 

skútříkům. Její příprava výroby měla 

totiž velice výrazný vliv na ukončení 

výroby skútrů Čezeta. Jednak tím, že 

odčerpala mnoho státních peněz pro 

rozvoj strojírenské výroby a motocyklový 

průmysl se tak dostal do útlumového 

programu, a jednak tím, že výrobní 

prostory skútrů Čezeta byly zabaveny ve 

prospěch výroby karburátorů Jikov právě 

pro tento nový automobil. Ale ještě se 

k problematice ukončení výroby čezet 

vrátím na závěr článku. 

Jenomže v březnu letošního roku tomu 

bylo právě 50 let, kdy byla Škoda 1000 

MB představena veřejnosti. A aniž bych 

se pouštěl do nějakých osobních 

hodnocení tohoto vozu, abych nebyl 

nařčen z podjatosti (přece jenom už u 

„Škodů“ pracuji přes 35 let), tak si 

přečtěte články třeba v konkurenčním 

tisku. Na tisícovku všichni s  nostalgií 

vzpomínají jako na poslední auto od 

škodovky, které bylo na evropské úrovni 

a bylo srovnáváno s jinými vozy té doby, 

které měly také stejně pokrokovou a 

moderní konstrukci, tzn. s motorem 

vzadu (Renault 8, Simca 1000, NSU 

Prinz, Hillman Imp…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dnešní době je už tisícovka 

opravdovým veteránem a řekněme si 

otevřeně, že velice hezkým. Určitě znáte 

i typy MBX v dvoudveřovém provedení, 

které se staly už dneska kultovními 

veterány, a jsou jednak téměř 

nesehnatelné popř. nezaplatitelné. 

 
Moje rodiče si koupili tisícovku v roce 

1967 (model 1968) jako svoje první auto 

a já jsem ho od jedenácti let prolézal 

auto křížem krážem, četl jsem montážní 

příručku a velice brzy mi bylo dovoleno 

se otáčet na prostranství před chalupou. 

Samozřejmě ani tisícovka neunikla mé 

vášni v podobě přídavných světýlek, a 

tak to nejdřív začalo mlhovkami, pak se 

přidaly i dálkové halogeny z NDR. Dále 

přišel na řadu sportovní hliníkový 

tříramenný volant, sportovní řadicí páka 

a dokonce otáčkoměr, což byla v 70. 

letech dost velká rarita. Pak jsem 

tisícovku dostal, mnoho let s ní jezdil a 

s její pomocí postavil dům, čímž jsem ji 

dokonale a definitivně připravil pro 
recyklaci v hutích . Tím ovšem 

neskončila moje anabáze s tisícovkami. 

Pár let jsem to vydržel, ale jakmile se 

naskytla příležitost, hned jsem si 

tisícovku zase koupil, byla od prvního 

majitele a zase v té šedomodré barvě, 

kterou jsme měli doma. No nekupte to 
. Zatím ještě tato tisícovka čeká na 

drobné údržbářské práce, abych s ní 

mohl vyjet, ale doufám, že letošní velký 

letní sraz k 50 výročí zahájení sériové 

výroby stihnu. 
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A tak bych se přimlouval, abychom my 

skútristi tisícovkám odpustili. Čas hojí 

rány a my stejně nevíme, jak by všechno 

dopadlo, kdyby se skútry vyráběly dál, 

jaký by měly prodejní úspěch. V historii 

nefunguje žádné „kdyby“!!! A když se 

podíváte na přiložené obrázky, jak se 

neprodané Čezety hromadily na dvoře 

výrobního závodu, jak stály na dešti a 

sněhu ………tak tolik tisícovek nikdy 

neprodaných nebylo. A tak buďme rádi, 

že skútry Čezeta existovaly, že s nimi 

ještě dnes můžeme jezdit a že se stávají 

stále víc a více vyhledávanými veterány. 

 

P.S. Vzhledem k tomu, že jsme 

veteránisti, tak vás bude třeba i zajímat 

pár fotografií prototypů, které 

předcházely výrobě Škody 1000 MB, 

popř. které se nedostaly do výroby. 

Vývoj vozu trval déle, než by se čekalo 

nebo bývalo zvykem. Jenomže od 

původního typu pohonu àla Spartak a 

Octávia, byly zkoušeny varianty 

s předním pohonem a nakonec se celý 

pohon přestěhoval podle tehdejší 

moderní koncepce „vše vzadu“. Proto 

tolik prototypů, proto takové tápání. 

Naštěstí byl výsledek velice hezký. 

Nedávno vyšla kniha o těchto vozech od 

pana Tučka ve vydavatelství Grada, kde 

se dozvíte mnoho dalších podrobností a 

zajímavostí. A opravdu je ta historie 

zajímavá, protože pro výrobu tohoto 

vozu byl postaven v Mladé Boleslavi nový 

závod, jehož technologie byla v té době 

na světové úrovni. Škoda, že tento trend 

v dalších letech nevydržel a vozy Škoda 

ztratily kontakt s evropskou konstrukční 

školou pozdějších let. 
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Tak tady se zase podíváme na pár zajímavostí, jestli se objevily v našich řadách nějaké 

nové stroje, popř. co nového v legislativě ….a třeba mě ještě něco napadne. 

 

Naše stroje   
 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolega z práce kdysi dávno dostal od svého otce Čezetu. Chystal se ji renovovat, ale časově mu to 
nevychází – rozumím tomu, možná i kvůli tomu, že pracujeme u stejné firmy . Ale úkolu 
renovace se přes zimu dobrovolně zhostil Libor a výsledek vidíte. Je to na jedničku s hvězdičkou. 

Míra se rozjel, po „Konopnici“ přišel na řadu Manet S 100, kterého si přivezl domů v dobré víře, že 
rozšíří okruh svých skútrů pro jízdy na srazy. Zjistil však, že je na maneta příliš velký, a tak ho zase 
honem rychle prodal kolegovi Vaškovi, který měl doma už Manety 125, ale stovka mu scházela. 
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Leo, kolega motorkář z Německa, který už několikrát navštívil naše srazy a pravidelně posílá 
krásná vánoční (a uvidíte, že i velikonoční) přání, to už nevydržel, a po takových strojích jako BMW 
1200 GS apod. si konečně koupil pořádný stroj. Ale není to ani Dněpr ani Ural, ale pravá čínská 
kopie starého válečného BMW…..jsem zvědav na jeho zkušenosti z provozu. 

Kolegovi Milanovi z Prahy prostě nedá ta dvoumístná rikša spát. Kdysi dávno jste v Občasníku 
mohli vidět jeho technický průkaz rikši, která byla otypována jako dvoumístná. Milan slibuje, že to 
taky udělá a jako s dvoumístnou s ní bude jezdit. Těším se, až s ní přijede na nějaký náš sraz. 

 

 

 

 

 

No a tohle je naprostá paráda. Je vidět, 

že ještě nebyly prozkoumány všechny 

možnosti, jak ovlivnit ne příliš dobré 

jízdní vlastnosti motocyklu (popř. skútru) 

se sajdkárem. Z teorie samozřejmě 

vyplývá (a praxe to potvrzuje), že 

sajdkár svým odporem stáčí celou 

soupravu doprava. Tyto síly se 

kompenzují sbíhavostí kol soupravy, což 

zase ovšem zvyšuje jízdní odpor a ničí 

pneumatiku sajdkáru (pro studium teorie 

doporučuji knihu Marcela Malypetra 

Československé sajdkáry z vydavatelství 
Grada) . 

Pro kompenzaci těchto sil také dobře 

slouží trvalý pohon kola sajdkáru (např. 

Dněpr), ale to je u Čezety těžko 

proveditelné. Tak jeden kolega 

z Německa se hluboce zamyslel, jak toto 

řešit v případě Druzety, a napadl ho 

geniální nápad. Na předek Druzety 

namontoval tažnou vrtuli, která je 

poháněna elektromotorem, a její otáčky 

se zvyšují s rychlostí skútru tak, aby její 

tažná síla vždy přesně kompenzovala 

jízdní odpory sajdkáru. Celý systém řídí 

složitá elektronika, kterou si autor sám 

navrhl a spočítal. Při obsazení sajdkáru 

spolujezdcem je třeba přepnout řídící 

jednotku do příslušné „mapy“ průběhu 

otáček vrtule (podle váhy spolujezdce).  
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Trochu historie  
 

V minulém čísle občasníku jste si mohli 

přečíst o jubilejním miliontém motocyklu 

československé výroby, ale jsou i jiná 

výročí. Nedávno jsem objevil snímek 

jubilejního 100 000-ho skútru Čezeta. 

Ten sice nebyl ve zlaté metalíze, ale aby 

vám to nebylo líto, tak na další fotce 

vidíte legendárního „Pařeza“ v chromu, 

jak byl vystaven před nedávnem na 

jedné výstavě veteránů v Německu. 

Ale vraťme se ještě na chvilku k té 

jubilejní čezetě. Přece jen to nebyl úplně 

obyčejný sériový skútr, na který pověsili 

věnec a číslovku. Jeho dvoubarevné 

lakování je nestandardní a je to styl 

výstavních modelů a různých malůvek 

z prospektů. Jaký byl ale jeho další osud, 

to už se asi nedozvíme.  

 

Když jsme už nakoukli do té historie 

firmy ČZ, tak se ještě podívejte, jak 

vypadala montáž motocyklů ČZ někdy 

před téměř 60 lety. Strašně moc to utíká 

a „zlatý věk“ výroby motocyklů u nás, 

kdy jsme patřili ke světové velmoci, je 

nenávratně pryč……………..a několik set 
motocyklů Jawa ročně to nezachrání . 

 

 

     ………a ještě pár obrázků zajímavých strojů ČZ, které se nikdy nedostaly do výroby. 
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Zlatá „padesátá“ 
 

Asi vás tento nápis trochu překvapil, ale 

nebojte se, nechci obhajovat politiku let 

padesátých, avšak přece jen styl života 

byl trochu jiný. Nejlépe to vidíte 

v nějakém dobovém filmu, vyšetřovatelé 

SNB kouří v jednom kuse, lékaři 

v nemocnicích si chodí zapálit na chodbu, 

a když se podíváte na krabičku cigaret 

z této doby, je tam napsáno: „Zakuřte si 
ve zdraví!!!“  Ale o tom jsme už myslím 

v občasníku psali.  

Jenomže nejen „reklama“ na kouření 

byla tehdy běžná, ale víte, že se třeba 

propagovala i vysoká rychlost??? Zrovna 

nedávno jsem po delší době nahlédl do 

časopisu Svět motorů, kde byl uveřejněn 

nějaký graf obliby a prodejnosti 

motoristických časopisů. Svět motorů je 

prý dlouhodobě nejčtenějším časopisem. 

Kdysi jsem některé starší ročníky získal, 

pak jsem si i nějaké půjčoval, když jsem 

hledal podklady pro psaní knih, ale nikdy 

se mi nedostalo do ruky úplně první 

číslo. A když před časem jsem objevil 

toto číslo ofocené, tak mě to velice 

potěšilo a se zájmem jsem si ho 

prohlédl. Já ale myslím, že i pro vás, 

čtenáře občasníku, to bude zajímavé, 

protože jednak titulní strana obálky se 

zeměkoulí nezapře léta padesátá, kdy 

vrcholil souboj dvou světových velmocí o 

dobývání vesmíru, a zadní strany obálky, 

tak to je pastva pro oči a pro duši. 

Jestlipak by si dneska někdo dovolil dát 

na celou stránku nápis, že rychlost šetří 

čas a prodlužuje život??? Hned by ho 

ukamenovali. Asi je pravda, že před 

šedesáti lety se vozidla po našich 

silnicích pohybovala pomaleji než dnes, 

ale stejně …………..   

 

 

Teď jste se dívali hlavně na obrázky, četli 

jste samé příjemné reportáže a mohla by 

vás tu ukolébat a snížit vaši ostražitost. 

To ovšem nemohu dopustit, protože 

dokud budou v našich vládních, 

parlamentních a zastupitelských  

orgánech sedět blbci, kreténi a úplatní 

hajzlové ……..které jsme si bohužel zvolili 
v demokratických volbách , tak si 

nemůžeme být ničím jistí. 

Určitě mnozí z vás mají od některých 

svých veteránů registrační značky 
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uložené v depozitu a myslí si, že tak je 

jejich vozidlo dobře legislativně 

ochráněno. Omyl. Ti hajzlové už zase na 

nás připravili další past, jak nás o tyto 

naše skvosty připravit. Zřejmě zase 

nějaký posera slíbil v Bruselu, že 

omladíme nás vozový park, a jak to 

nejlépe uděláme?????? …….. no přece 

vyřadíme z provozu veterány, ne??? 
 

Nevím, co všechno bude pravda a jak to 

bude probíhat, ale pokud se vás tato 

problematika týká, doporučuji si to 

přečíst. 

 

Depozit !!! 

 

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-cervence-2013-

kterym-se-meni-zakon-c-562001-sb-o-podminkach-provozu-vozidel-na-pozemnich-

komunikacich-a-o-zmene-zakona-c-1681999-sb-o-pojisteni-odpovednosti-za-skodu-

zpusobenou-provozem-vozidla-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-zakon-o-

pojisteni-odpovednosti-z-provozu-vozidla-ve-zneni-zakona-c-3071999-sb-ve-zneni-

pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-19657.html 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx 

 

Čl. II 

 Přechodná ustanovení 

 

1. Řízení o zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a zápisu změny údaje 

zapisovaného do registru silničních vozidel zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona se dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. Řízení o trvalém nebo dočasném vyřazení silničního vozidla z 

registru silničních vozidel zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 

dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

 

2. Do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona může vlastník silničního vozidla 

podat žádost o svůj zápis do registru silničních vozidel pro vozidlo, u kterého není zapsán 

jeho vlastník. K žádosti přiloží doklady podle § 8 odst. 4 písmeno a) zákona č. 56/2001 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a platné osvědčení o 

technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly. Po podání 

žádosti postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 10 zákona č. 

56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

3. Silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně vyřazené z 

registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo vyřazené z provozu. 

 

4. Silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvale vyřazené z 

registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo zaniklé. Silniční vozidlo se dále 

považuje za zaniklé, pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 

a)  

je dočasně vyřazené z registru silničních vozidel po dobu přesahující 18 měsíců a 

vlastník tohoto vozidla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neučiní 

oznámení podle § 12 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo 

b) není u tohoto vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho vlastník a do 6 

měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není podána žádost o zápis 

vlastníka silničního vozidla do registru. 

 

5. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla podle bodu 4 

do registru silničních vozidel. 

 

6. Pokud zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přede dnem nabytí účinnosti 
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tohoto zákona a silniční vozidlo nebylo trvale vyřazeno z registru silničních vozidel, 

započítává se do lhůty podle § 13a odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i doba zániku pojištění odpovědnosti z 

provozu vozidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

POZOR NA DEPOZIT! 

Pánové dejte si pozor - můžete přijít o značky - viz trabantí fórum. 

http://www.trabime.cz/trabi.php?id=6&sid=50&tid=1104 

 

Novela zákona 56 platná od 1.1.2015 stejně donutí majitele aut v polopřevodu přihlásit 

se k autu, pokud tak neučiní do 6 měsíců od 1.1.2015, auta budou ze zákona prohlášena 

za zaniklá a doklady a značka ze zákona prohlášeny za zničené. Kdo s takovým autem 

vyjede po 1.7.2015, ten přijde o řidičák na 6 měsíců a víc, dostane body a zaplatí 15 tisíc 

pokuty.  

 

O auta tito lidé samozřejmě přijdou. Zůstanou jim jen soubory náhradních dílů, protože 

auta ze zákona ztratí technickou způsobiost, a to navždy. Tento akt bude NEVRATNÝ.  

 

O půlnoci ze silvestra 2015 na 1.1.2016 zaniknou auta která jsou k datu 1.1.2015 

dočasně vyřazena déle jak 18 měsíců, pokud se jejich majitelé neozvou úřadům a 

nedoloží, kde auto je a jako co je využíváno...lhůta je tedy 12 měsíční, 6 měsíců je na 

doregistraci aut v polopřevodu 

 

Jinde to jde !!! 

 

No a když jsem vás tak trochu (aspoň 

některé určitě) správně rozehřál na 

zápalnou teplotu, tak si přečtěte pro 

zklidnění, jak se chovají úředníci 

v sousedním Rakousku. Tento článek 

jsem si se zájmem přečetl a vy stejně 

jako já se můžete zasnít a představovat 

si, že to snad bude takto jednou vypadat 

i u nás ……i když osobně si myslím, že 

naše generace se toho nedožije. My, co 

pamatujeme minulý režim a vkládali 

jsme do sametové revoluce naděje 

v tom, že bude u nás všechno lepší, 

jednodušší a méně byrokratické, tak 

jsme se velice zklamali. 

Dříve se tvrdilo, že v socialismu co není 

dovoleno, to je zakázáno. Naopak 

v kapitalismu to, co není zakázáno, to je 

dovoleno. Tato poučka je asi platná, ale 

nepočítali jsme s tím, že u nás ti 

hajzlové stihnou skoro všechno zakázat. 

A tak dovolte, abych ještě trochu 

pozměnil jeden starý vtip a trochu ho 

napasoval na dnešní dobu. 

Víte, jaký je rozdíl mezi demokracií a 

českou demokracií???? 
Jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou  

 

Jak se výměna řidičských průkazů řeší v sousedním Rakousku: 
  

při svém mnohaletém pracovním 

působení v této zemi jsem byl nucen si 

opatřit v roce 1991 řidičský průkaz této 

země, neboť podle nějakých předpisů byl 

nutný k možnosti používat tamní firemní 

auto při mých služebních cestách, píše 

Petr Dvořák. Jeho vydání trvalo asi týden 

na základě předložení českého průkazu, 

místopřísežného prohlášení o praxi v 

řízení a kolku v hodnotě cca 500,- Kč. 

Průkaz je podobný našemu tehdejšímu, 

růžovému. S koncem minulého roku, kdy 

vrcholila u nás hysterie s nucenou 

výměnou ŘP, jsem se zastavil na 

okresním úřadě v jednom městečku 

Rakouska v blízkosti našich hranic, abych 

se poptal, jak provést onu výměnu, 

jelikož mi to prý podle našich úředníků 

EU nařizuje. Přijal mě velmi ochotný a 

zdvořilý úředník (mimochodem jeden 

úředník vyřizuje pod hlavičkou 

„Občanský servis“ vše, co běžně 

potřebujete, tedy např. i stavební 

povolení, pas, žádost o sociální dávky 

atd.). Po mém dotazu, co s ŘP se na mě 

udiveně podíval a odvětil: „Co byste s 

ním dělal, jezděte dál, platí vám až do r. 

2035“. Když jsem mu odpověděl, že za 

tu dobu, co vlastním rakouský, jsem u 

nás nuceně vyměnil už čtyři, se jenom 
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usmál a pravil: “My jsme právní stát, a u 

nás jednou vydaný dokument má trvalou 

platnost.“ Pro jistotu jsem se ještě 

úředníka otázal, jestli musím jako senior 

absolvovat pravidelnou lékařskou 

prohlídku po uplynutí 2 let. Bylo mi 

vysvětleno, že by se to u nich 

považovalo za šikanu, a jelikož v 

Rakousku každý ve svém zájmu chodí na 

preventivní prohlídky, má ošetřující lékař 

ze zákona za povinnost nahlásit na 

příslušný úřad, pakliže je pacient k řízení 

nezpůsobilý. Odcházel jsem z tamního 

úřadu se studem v duši, že žiji v zemi, 

kde je zvůle politiků a úředníků nade 

vše, a současně s lítostí, že jsem kdysi, 

po mnohaletém působení v Rakousku, 

odmítl jejich občanství, které mi bylo 

nabízeno. 

  
Tak co, zasnili jste se na 

téma „Jak se žije 

v demokratickém státu???“ 

Bohužel, zatím o tom všem 

můžeme jen snít a já se jen obávám, 

jaké blbce zase zvolíme do Evropského 

parlamentu (nebojte, nebudu dělat 

předvolební agitaci, stejně si nevyberete, 

je úplně jedno, koho zvolíte. Zvolíte 

českého zástupce a ten jako správný 

Čech, jakmile si čuchne ke korytu, stane 

se z něj nenasytný všežravec, který 

kromě svého žrádla před sebou nebude 

vidět nic jiného a během 14 dnů 

zapomene, proč byl zvolen.). Takže se 

jen můžeme těšit, co tam vyřeší. Něco 

už je vyřešeno ….rum, olomoucké 

tvarůžky, špekáčky, žárovky a množství 

vody ve splachovadle na záchodě. 

Zapomněl jsem snad na něco? Já 

myslím, že za ta léta evropského 

parlamentu je to docela hodně práce. 

Ale nevěšme hlavu, úředníci byli, jsou a 

budou, a tak vzhledem k tomu, že právě 

píši Občasník na své chalupě na 

Lounsku, vám musím ukázat, jak už tady 

před mnoha lety dbali úředníci o 

bezpečnost na cestách a přísně 

pokutovaly přetěžování silnic. A pak taky 

nezapomeňme, že byly velikonoce, proto 

jako připomínku jedno hezké přáníčko od 

Lea, našeho kolegy motorkáře 

z Bavorska.  

Jo a ještě jeden kraťoučký vtípek o tom, 

jak naše Policie pracuje nekoordinovaně, 

i když se ze všech sil snaží „pomáhat a 

chránit“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezóna už je v plném proudu, a tak jsme 

už absolvovali některé naše plánované 

akce, a ty, které nás ještě čekají, 

najdete na následující straně v přehledu 

akcí. Při odjezdu na některé akce se 

předem dohodneme, abychom každý 

nejezdili sami, protože neveselo je 

člověku samotnému. A vy, co chcete jet 

taky a nevíte, jak do toho, napište mi na 

marcel@skútrklub.cz a dozvíte se 

všechno, co potřebujete pro účast na 

akci vědět. 
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 Skútrklubu 
datum název akce místo  konání P

1.2. Burza ND Zlonín P

1.3. Burza ND Chotusice P

22.3. Burza ND Nupaky P

29.3. Burza ND Hobšovice P

5.- 6.4. 6. návštěva muzea motocyklů Křivoklát P

5.4. Burza ND Nupaky P

26.4. Burza ND Velká Dobrá (Kladno) P

26.4. 20. Sraz historických vozidel Chomutov P

8.5. Sraz historických vozidel Pucheř P

16.-18.5. 26. Skútr a motosraz Habr u Volduch
17.5. Burza ND Nupaky

24.5. 3. Sraz historických vozidel Cítoliby

1.6. 5. Jarní vyjížďka Mopedy - Roztoky
7.6. Burza ND Chotusice

13.-15.6.

14.6. Burza ND Nupaky

21.6. Oslavy 85 let Jawa Týnec nad Sázavou

4.- 6.7. 8. sraz PAvů Lhotka u Mělníka

12.7. Burza ND Nupaky

26.7. Burza ND Chotusice

1.- 3.8. 27. Skútr a motosraz Krkonoše
2.8. Burza ND Velká Dobrá (Kladno)

9.8. Burza ND Nupaky

16.8. (asi) 3. sraz moto čs. výroby Mšeno

29.- 31.8. 28. Skútr a motosraz Zruč nad Sázavou
6.9. Burza ND Chotusice

12.- 14.9. 29. Skútr a motosraz Lhenice
13.9. Oslavy 95 let ČZ  Strakonice

13.9. Burza ND Nupaky

27.9. Burza ND Hobšovice

4.10. Burza ND Velká Dobrá (Kladno)

25.10. Burza ND Nupaky

1.11. Burza ND Chotusice

15.11. Burza ND Nupaky

6.12. Burza ND Nupaky

13.12. Burza ND + odpolední posezení Chotusice + motorest Zlaté slunce

        České sekce

S k ú t r s r a z   Ch o m u t o v
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Vy všichni dříve narození, kteří 
ještě pamatujete v televizi 
monoskop a víte, co znamenalo, 
když se objevil na obrazovce, tak 
vám přeji dobrou noc, protože 
předpokládám, že jste si 
Čezetářský občasník četli před 
spaním. 
No a vy mladší, kteří to nevíte, se 
zeptejte těch starších, abyste 
věděli, co tento krásný a 
zajímavý obrázek znamenal. 

 

Je 2. května a venku je pěkně 

nepříjemno. Chtěl jsem jet na chalupu 

na skútru, že se ještě tady trochu 

projedu, ale teď jsem rád, že jsem vzal 

za vděk čtyřkolové vozidlo se střechou a 

topením. Doufejme, že to jsou letos 

poslední záchvěvy špatného počasí 

vzhledem k blížícím se „zmrzlým 

mužům“ a že všechny naše akce 

proběhnou za krásného slunečného 

počasí a přívětivých teplot ….jo a u větru 

bych se ještě přimlouval, aby foukal jen 
do zad . 

Vzhledem k omezeným kapacitním 

možnostem a mizivému personálnímu 

obsazení redakce Občasníku to trvá 

trochu déle, než rukopis spatří světlo 

světa. No a tak se může za dobu 

zpracování Občasníku leccos stát. Letos 

na jaře vznikla Ukrajinská krize, a tak se 

někteří bojí, aby určitá nebezpečí 

nedorazila až k nám. Na následujícím 

obrázku vidíte, že ze strany Ruska 

nebezpečí nehrozí. Znepokojující je spíš 

tajný obrázek z pracovny nejvyššího 

severokorejského vůdce. 
 

Kamarádi motorkáři (-ky) a skútristi (-

ky) přeji vám všem krásné léto, hodně 

šťastných kilometrů, laciný benzín, aby 

se vám poruchy vyhýbaly stejně jako 

pokuty a taky, aby vám pneumatiky 

vašich strojů udržovaly vždy bezpečně 

kontakt s vozovkou. No a samozřejmě se 

těším na setkání s vámi všemi na akcích 

Skútrklubu Čezeta a ještě více na akcích 

pořádaných naší Českou sekcí. Bohužel, 

počet přihlášených účastníků našeho 

prvního srazu V Habru u Volduch není 

příliš vysoký, snad se to ještě zlepší.  

 

 
 

P.S  Ještě úplně na závěr dvě vysvětlení. 

Chantal z titulní stránky je nová 

spolujezdkyně Tonyho, jehož Druzetu 

jste určitě někteří poznali. Prostě 

vyměnil manželku za mladší 

spolujezdkyni . A ta vrtule na „čumáku“ 

Druzety se opravdu v Německu objevila, 

ale prosím, neopičte se. Jednak to 

opravdu nezlepší jízdní vlastnosti a 
jednak byste vypadali jako ……  


