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ÚÚÚVVVOOODDD   
 

Po dlouhém a usilovném přemýšlení jsem dospěl k závěru, že dosud neexistuje žádné 

lepší oslovení v úvodu, než: 
 

Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého 

humoru, prostě všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský 
občasník 

 

Tak už máme pár dní léto, ale na počasí 

to není nijak moc vidět. Až budete číst 

tento Občasník, už bude venku možná 

„horúčava“, ale průběžná doba přípravy 

občasníku je vzhledem k personálnímu 

obsazení redakce přece jen trochu delší, 

než u jiných periodik (ovšem 

samozřejmě ne tak zajímavých a 

zábavných jako je Čezetárský občasník 

pozn.red.). 

Od minulého čísla Občasníku se na 

politické ani motoristické scéně 

neodehrály žádné převratné novinky, 

takž se asi bez velkého otálení pustíme 

do zajímavých reportáží ohledně srazů a 

dalších akcí, kterých se zúčastnili členové 

České, tak i Moravskoslezské sekce 

Skútrklubu Čezeta. 

No a ještě jako překvapení se můžete 

těšit na článek, kde hlavní roli nehraje 

Čezeta, ale traktor Zetor !!!  

Víte dobře, že vždycky tvrdím, že ke 

správnému veteránu patří i jeho doba. A 

doba čezet jsou padesátá a šedesátá léta 

a všechny ostatní veterány z té doby 

dotváří koloryt tehdejších ulic. A my 

starší si už bohužel  pamatujeme, že to 

nebyly jen spartaky, tisícovky, mopedy, 

kývačky, espětky, garanty a 

stojedenáctky, ale taky třeba traktory 

Zetor 25, které brázdily naše města i 

vesnice. Všudypřítomná JZD a Státní 

statky ještě tenkrát zabezpečovaly naší 

potravinovou soběstačnost a traktory 

Zetor byly jejich základním technickým 

vybavením. 
 

CCCOOO   JJJSSSMMMEEE   DDDĚĚĚLLLAAALLLIII   –––   AAAKKKCCCEEE   ČČČSSSSSSČČČ   
 

Naše akce popř. akce, na kterých jsme 

se jen zúčastnili, jsem tentokrát rozdělil 

na akce zcela zásadní a na takové ty 

„bokovky“, které byly jen na okraji 

našeho zájmu, ale kde se někdo 

zúčastnil, popř. se tam objevil třeba 

skútr Čezeta, který neznáme a se kterým 

jsme se na žádné skútristické akci 

nesetkali. Takže stěžejními akcemi byl 

jarní sraz ČSSČ v Habru u Volduch, a 

pak samozřejmě mezinárodní skútrsraz, 

který úspěšně proběhl řekněme na 

„Chomutovsku“. 

Habr u Volduch 16.-18.5.2014(((***************))) 
 

Podle předběžných počtů se 

jednalo o  

26. Moto- a skútrsraz, 

který tentokrát pořádala 

naše základní organizace ČSSČ 

v Broumech pod vedením Míry Vokáče. 

Řekněme si hned na začátek, že celá 

akce byla poznamenána nepřízní počasí, 

což jednak ovlivnilo celkovou účast, ale 

také naší sobotní výjížďku. Na druhou 

stranu je třeba připomenout, že na 

tomto drobném organizačním problému 

nenesou organizátoři ze ZO ČSSČ 

Broumy žádnou vinu, neboť počasí neumí 

ovlivnit ani ÚV ČSSČ natož pak základní 

organizace.  
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Tady ještě vidím určitý poteciál pro naší 

práci, kde se můžeme realizovat. Jak je 

vidět, nepomohly snahy našich předků 

organizovaných v KSČ, kteří razili heslo 

„Poručíme dešti větru!!!“ a ani moc 

nepomáhá modlení napříč jednotlivými 

epochami i politickým spektrem. Takže 

se musíme smířit s tím, že prostě občas 
asi zmokneme . V tuto chvíli je třeba 

podotknout, že to není pro nás nové a 

byly roky, že se žádný sraz neobešel bez 

pláštěnek. Naštěstí se nám podle 

meteorologů blíží období sucha. Otázkou 

je, jak rychle toto období nastoupí a 

kolik let my postarší skútristi si ještě 

užijeme té krásy brázdit sluncem zalitou 

českou krajinu za řídítky jedinečného 

skútru Čezeta……a bez deště!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale pojďme už k vlastnímu srazu. 

Sraz se konal asi poprvé ve své historii 

v západočeském čili plzeňském kraji, a 

to v Autokempu Veselý Habr u Volduch 

(nedaleko Rokycan).  

Kamarád Míra vše pečlivě připravil a bylo 

vidět, že má s organizováním 

hromadných zájezdů bohaté zkušenosti 

ze svého předešlého podnikání, a tak 

jsme hned na začátku dostali nejen 

v kempu výraznou slevu na ubytování, 

ale také písemné podklady pro sobotní 

vyjížďku. Jednak program vyjížďky, a 

pak také další podrobné informace o 

místech (i o jejich historii) a akcích, 

které na vyjížďce navštívíme. 

Průběh srazu byl zase standardní. To 

ovšem není myšleno ve významu jako 

nějaký „tuctový“, naopak, organizace 

srazů je dlouhodobě prověřena a uznána 

jako maximálně vyhovující a ze všech 

možných variant nejlepší. Tak i podle 

tohoto scénáře jsme začali sraz 

společným příjezdem. Nejdřív byl skoro 

už tradičně sraz u Libora, pak jsme se 

přemístili k Mírovi a pod jeho vedením 

pak už odjeli přímo do kempu. Po 

ubytování jsme se všichni sešli 

v restauraci u večeře, kde jsme zase 

v příjemném prostředí poseděli….….kdo 

kolik vydržel. Také jsme čekali, kdo ještě 

přijede, protože někteří soudruzi sraz 

kvůli počasí vzdali, jiní vzdálenější přijeli 

(samozřejmě po ose) v dešti až hodně 

pozdě večer, vlastně už v noci. A ti, co 

nepřijeli???? Nebudu jmenovat, ale jsou 

z Prahýýýýý a měli rýmičku . Tady si 

musím vzpomenout na jednu kolegyni 

z práce, která tvrdí, že u mužů je 

rýmička zákeřná až téměř smrtelná 

choroba, při které potřebují být hýčkáni, 

ošetřováni, opečováváni a litováni celým 

zbytkem rodiny. Tak jim to promiňme, 

nechtěli bychom je mít na svědomí a 

pravda je taková, že bychom jim asi 

nemohli tuto péči v kempu věnovat. 
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Jediný Pražák, který dorazil, byl 

kupodivu Mojmír, který ovšem přijel 

autem s tím, že druhý den musí 

pokračovat do Plzně. A tak mi ho bylo 

trochu líto, když ráno chodil mezi námi 

motorkáři a možná trochu litoval, že je 

tam tentokrát se čtyřkolovým vozidlem, 

a já jsem ho při svém razantním výjezdu 

z promáčeného trávníku trochu ohodil 

blátem – měl ho od nohavic až po vousy 
a naopak. Takže Mojko, sorry . 

V sobotu jsme po snídani vyjeli na 

vyjížďku podle plánu. První zastávka byla 

ve Zbirohu v hasičském muzeu. Je to 

velice rozsáhlé a pěkné muzeum, které 

je namáhavé jen projít . Ale určitě to 

stojí za to? Od ručních stříkaček až po 

hasičský tank tam najdete úplně 

všechno. A jako v každém muzeu si my 

starší zavzpomínáme na doby, kdy tato 

hasičská vozidla jezdila po ulicích, a dnes 

už jen tiše odpočívají v muzejních 

prostorách. Ale dobře, že odpočívají tam 

a ne někde na šrotištích. Každému, kdo 

se aspoň trochu zajímá o techniku, mohu 

prohlídku tohoto muzea jen doporučit. 
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Další plánovanou zastávkou měla být 

rozhledna s výhledem na Brdy 

v Třtěnicích, ale kvůli špatnému počasí a 

předpokládané téměř nulové viditelnosti 

do dálky jsme tento bod v našem plánu 

přeskočili a jeli rovnou do Strašic, do 

muzea dopravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více než muzeum se jedná vlastně o 

velkou garáž nebo depozitář (prý to i je 

depozitář plzeňského dopravního 

muzea), kde musí s jednotlivými vozidly 

různě popojet ven, aby se návštěvníci 

vůbec protáhli. Byly tam samozřejmě 

zajímavé kousky, ale i méně zajímavé, 

v předrenovačním stavu, ale to nic 

nezabránilo Liborovi v tom, aby usedl na 

místo řidiče v autobusu, vzal si do ruky 

mikrofon a zavzpomínal na své 

autobusácké doby, kdy jezdil se zájezdy 

po celé Evropě. Musím tady zveřejnit obě 

fotky, které jsem tam pořídil. Podívejte, 

jak mu září očička, jak malému dítěti, 

které najde svoji oblíbenou hračku . 

 

Po prohlídce a zavzpomínání na doby 

minulé jsme se přemístili do obce Dobřív, 

kde jsme měli zajištěný salonek 

v restauraci Hamrovka a kde jsme se 

dobře naobědvali. Po obědě jsme měli 

konečně rozchod, ale bylo to jedno, 

protože jsme stejně všichni šli k vodnímu 

hamru, v jehož okolí probíhal 21. 

Hamernický den tzv. hamrování, což je 

vlastně kovářský festival. Bylo se opět 

na co dívat, ale atmosféru vám asi lépe 

přiblíží několik obrázků než můj 

nezáživný popis.  
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Když se zase začala stahovat mračna, 

radši jsme osedlali svoje stroje a rychle 

vyjeli směrem k naší ubytovací základně, 

kde přece jenom byla určitá jistota 

suchých chatiček a suché místnosti 

v restauraci (pozor neplést, suchá 

neznamená, že jsme tam byli na sucho 
). 
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Ještě před odjezdem jsem nabádal 

všechny kamarády, aby si s sebou vzali 

různé etavíry a elektrické vyhřívací 

kostky, ….a naštěstí mě poslechli, takže 

v každé chatce vrčel nějaký vyhřívací 

přístroj a my jsme měli naše svršky (i 

spodky) vždy suché a připravené na další 

cestu. Večer jsme zase poseděli po 

večeři v restauraci, zhodnotili celý sraz, 

trochu zanadávali na počasí, trochu 

pomluvili ty, kteří kvůli rýmičce nepřijeli, 

a dost pozdě večer jsme se rozešli do 

svých chatiček. 

Ráno bylo zase tradiční, snídaně, loučení 

a odjezd. Naše malá skupinka, která 

v pátek přijela za Mírou a pak společně 

s ním jela do kempu, se opět vracela 

stejnou cestou a u Míry jsme ochutnali, 

jestli se buchta v ledničce od pátku 

nezkazila a jestli je káva stejně horká 

…..a všechno bylo naštěstí v pořádku. 

Paní hostitelka Helena se o nás vzorně 

starala, a tak se nám ani nechtělo 

vstávat, zvláště když se zase venku 

rozpršelo. Ale déšť naštěstí trochu 

polevil, takže jsme mohli odjet do svých 

domovů. 

Sraz ode mne získává samozřejmě plný 

počet hvězdiček a je docela možné, že se 

v tomto kempu nekonal naposled, 

protože jsme ještě prý nestihli navštívit 

spoustu zajímavých míst. Tak se 
necháme překvapit . 

P.S. A ten letáček, to byl dárek od 

Zbyňka pro každého účastníka. Děkuji za 

aktivitu. Jen tak dál, chlapče mladý !!! 

 
 

17. mezinárodní skútrsraz 

Hradec u Kadaně 13.-15.6.2014(((***************)))  
 

Teď jsem vás asi trochu 

překvapil, protože jsme 

psal o srazu v Chomutově a 

najednou je tady nějaký 

Hradec. Tak uvedu vše na pravou míru. 

Vloni byl Chomutov vybrán jako místo 

letošního srazu s tím, že členové VCC 

Chomutov pomohou Michalovi 

Novotnému s jeho organizací. I když je 

Chomutov statutární město, tak se 

nepodařilo najít žádnou vhodnou 

ubytovací kapacitu, která by pojala 

všechny účastníky srazu a ještě 

poskytovala nějakou společenskou 

místnost nebo dostatečně velké protory, 

kde by se mohli všichni shromáždit.Proro 

byl vybrán autokemp Hradec u Kadaně. 
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Tentokrát jsme neměli startovní místo u 

Libora, ale potkali jsme se až cestou pod 

podjezdem u odbočky na Žatec. No, a 

průběh srazu? Zase klasika. Takže se 

podívejme jen na ty zajímavější 

okamžiky, které vám přiblížím souborem 

fotografií. Hlavním moderátorem celého 

srazu byl Zdeněk Prchal, který je 

zkušený řečník z veteránských jízd 

v Chomutově, a jakmile dostane do ruky 

mikrofon nebo megafon, je ve svém živlu 

a není k zadržení. Musím ho pochválit. 

Málokdo tak z patra a bez bázně dokáže 

hovořit k velké skupině lidí. Tak mu i 

odpustíme, že celou kolonu sledoval ze 

svého vozu a nikoliv ze sedla skútru, na 

ketrém jeli jeho syn David a dcera. David 

se hodně veteránsky potatil, a tak je jen 

dobře, že se bude někdo zajímat o 

skútry Čezeta, až my senioři, co ještě 

čezety pamatujeme z dětství, budeme 

všemu jen přihlížet z kolečkového křesla, 

když nás na víkend pustí z domova 

důchodců. 
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Na závěr je teřba poděkovat 

organizátorům za zajímavý skútrsraz, při 

kterém jsme viděli na vyjížďce několik 

zajímavých míst, která byla pro mnoho 

účastníkům naprosto nová.  

Dále je třeba připomenout, že na návrh 

předsedy Skútrklubu Čezeta byly všemi 

účastníky srazu jednomyslně 

odsouhlaseny destinace a termín srazu 

pro rok 2015, a to Zlínsko ve dnech 

12. – 14. června. 

Pokud se chcete o srazu dozvědět víc, 

najdete další články, fotky i videa přímo 

na stránkách Skútrklubu Čezeta 

www.skutrklub.cz. 

A nakonec hodnocení? Opět plný počet 

hvězdiček tzn. 5 ….stejně jako 

Celsiových stupňů na vrcholu Klínovce 

. 

P.S. Doufám, že za hvězdičky budu mít 

v dubnu další pohár..…beru i 2. místo !!! 
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85 let firmy Jawa,  

Týnec nad Sázavou 21.6.2014 (((************)))  
 

Jak nadpis napovídá, 

nejednalo se o žádnou akci 

organizovanou ČSSČ nebo 

vztahující se k naší oblíbené 
značce ČZ , ale o naprosto odlišnou 

akci pro nás konkurenční zančky Jawa (i 

když my čezetáři dobře víme, že jawa 

pro nás není konkurence, protože 

vyrobila jen pár prototypů 
skútrů….prostě to neuměla ), ale na 

druhou stranu, ukažte mi, který 

zatvrzelý čezetář nemá doma spoň jednu 

jawičku 350 nebo aspoň dvouválcovou 

čezetu s motorem Jawa??? (o jednom 

vím, ale myslím, že už je hodně 

nalomený a že to nebude dlouho trvat a 
podlehne ).  

A tak se naše dvouválcová kavalérie 

vydala vstříc oslavám v Týnci pod 

vedením Libora, kteý sedlal svou 

červenou čízu ČZ 150 C, která si to 

vyšlapovala 80–90 -kou, jen v kopcích 

trochu ztrácela díky nedokonalému 

zpřevodování (jen 3 rychlosti). Trochu 

jsme se zdrželi hned při výjedu od 

Libora, protože dcera tam sice dojela se 

svoji dvoválcovou ČZ 250, ale její 

karburátor připomínal spíše hnojiště než  

téměř sterilní prostředí vymývané 

benzínem, kterému je pak umožněno 

projít i hlavní tryskou. Po této malé 

lapálii jsme vyjeli a po objetí Prahy po 

obchvatu jsme se u jedné benzinky 

setkali s Mírou a Honzou, kteří tam na 

nás čekali, a dále jsme už pokračovali se 

šesti stroji až do cíle trasy. 
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Na velkém shromaždišti, kde se sešlo 

několik set příznivců značky Jawa jsme 

se setkali ještě s dalšími skútristy na 

jawách, taky s rodinou Wildů st., kteří už 

asi 50 let jezdí na stále stejném skútru. 

To je skoro do Guinessovy knihy 

rekordů!!! Toto setkání však bylo 

plánované, protože už předem jsem se u 

nich objednal s celou naší výpravou na 

kávu, neboť bydlí nedaleko Týnce a už 

mockrát mi (nebo nám) vyčetli, že jsme 

se na kafe nezastavili. A tak přijeli 

zkontrolovat, kolik nás tam je, aby 

věděli, jaký velký hrnec kávy mají uvařit. 

 

Ale zpátky ke srazu. Prohlédli jsme si 

parkoviště strojů, kde byly zajímavé 

kousky, zrenovované veterány, stroje 

v krásném původní stavu (jak říká 
kamarád Fanda „žádné leštěnky“ ), ale 

taky různé přestavby a zpatlaniny (jako 

třeba ta moje „třinda“). V přilehlých 

prostrách městského úřadu byla výstava 

strojů Jawa ze současné i nedávno 

minulé produkce. Tak jsme si také mohli 

prohlédnout „novou“ dvoudobou Jawu 

350, která je právě v procesu 

schvalování, aby se mohla opět po 
mnoha letech vrátit na naše silnice . 

Nebudu kritizovat firmu Jawa, nejsem 

ten, který by říkal, že by to udělal líp, ale 

Jawa se zatím aspoň drží malinko nad 

vodou, možná že už má jenom brčko, se 

kterým nad hladinou dýchá, ale dýchá. 

Bohužel, firma ČZ takové štěstí neměla a 

už přes 15 let patří do propaliště 

motocyklových dějin. 
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Ve 13 hodin byl společný odjezd na 

Konopiště, kde jsme hromadně navštívili 

poměrně malé a ne nijak úchvatné 

motocyklové muzeum. Abychom se tam 

všihni nepletli a netlačili, tak naše parta 

navštívila takovou malou cukrárničku, 

kde jsme si dali kávičku se záskuskem a 

počkali, až nápor v muzeu opadne. Pak 

jsme v klidu muzeum prohlédli a vydali 

se zpět do Týnce nad Sázavou, abychom 

se těsně vedle, v Brodcích, podívali na 

skomírající firmu Jawa. Tam jsme také 

potkali cestovatele Jardu Šímu, se 

kterým jsme tam pohovořili jak o firmě 

Jawa, tak i o ostatních problémech nás 

motorkářů.  

Kdysi slavný podnik Jawa je jedna veliká 

buduva v žalostném a neudržovaném 

stavu, kde všechno, co zbylo z Jawy 

sídlí, a pak je vedle veliké zbořeniště, 

které už jen vzdáleně připomíná bývalé 

výrobní haly…..a slávu značky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pak už jsme opravdu vyrazili na tu 

slibovanou kávu k Wildovům. Oba naši 

hostitelé nás velice překvapili, když 
kromě objednané  kávy a očekávané  

buchty začali na stůl nosit spoustu 

dobrot. Příliš dlouho jsme se neostýchali 

a vzhledem k tomu, že naše celodenní 

strava nebyla nijak úchvatná, jsme se do 

toho řádně pustili. Ani se nám nechtělo 

vstávat, výborně jsme posvačili, krásně 

jsme se bavili….. a tak odchod jsme stále 

oddalovali. Ale nakonec jsme přece jen 
odjeli . Takže Wilďáci….ještě jednou 

moc díky za vřelé přijetí a bohaté 

pohoštění. 
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No a to je vlastně všechno. Cestou jsme 

se ještě tankovali, Míra jel směrem na 

Beroun a my ostatní jsme jeli směr Slaný 

a Louny. Nejdřív se z naší kolony odpojil 

Fanda do Kladna, pak Libor do 

Brandýsku, následoval Honza na chalupu 

směr Rakovník a nakonec jsme zbyli já a 

dcera a v pořádku jsme dojeli až na 

chalupu u Loun. Moje jawička ale 

ztrácela pomalu a jistě výkon, ale 

nakonec dojela. Ráno byla záhada a 

závada objevena ….ukázkový můstek na 

svíčce, dokonce dvojitý . 

Akce byla celkem fajn, ale přece jen 

bychom čekali trochu lepší organizaci, 

když se očekávalo několik set účastníků. 

Kromě toho probíhalo v Týnci setkání 

obcí „Týnců“, takže bychom čekali i 

nějaké stánky s občarstvením popř. 

propagačními materiály apod. Takže 

sorry, tentokráte jen čtyři hvězdičky. 

 

CCCOOO   JJJSSSMMMEEE   DDDĚĚĚLLLAAALLLIII   –––   AAAKKKCCCEEE   MMMSSSSSSČČČ   
 

Příspěvek do této rubriky jsem jako 

tradičně obdržel od Ivana Maroše, za což 

mu samozřejmě děkuji, jen by nemusel 

být tak skoupý na slovo. Čezetářskyý 

občasník nemá omezený počet stránek, 

takže všem dopisovatelům se v jejich 

písemném (i obrázkovém) rozletu meze 

nekladou.  

Zřejmě se Ivan trochu ostýchá se trochu 

víc rozepsat, ale všechno se časem podá. 

Já myslím, že nejsem sám, kdo si rád 

přečte něco o kamarádech skútristech ze 

severní Moravy. Dlouho to pro nás byla 

taková „šedá zóna“ bez informací 

….jenomže znáte to???? Podejte ďáblovi 
prst a chce celou ruku . Takže Ivane, 

prst jsi podal, a protože Čezetářský 

občasník je ďábelsky dobré čtení, příště 
prosíme trochu víc informací  

 

Zahájení skútrsezóny na severní Moravě 

Fulnek 10.5.2014 (((***************)))  
 

Zahájení skútrsezóny 2014 

na severní Moravě proběhlo 

v sobotu 10. května. Sraz 

účastníků byl na Náměstí 

Jana Ámose Komenského ve Fulneku. 

Sjelo se celkem 10 skútrů Čezeta (jeden 

s Druzetou), dále skútr Manet, ČZ 125C, 

ČZ 175 typ 477 a tříkolka Velorex. 

Po přivítání a nezbytných diskusích 

zúčastněných, jak přežili zimu, se celá 

kolona přesunula na dny veteránů na 

letiště do Drahotuš u Hranic na Moravě. 

Tam jsme byli okamžitě středem 

pozornosti a od přihlížejících 

návštěvníků bylo, jak již mnohokrát, 

slyšet, jak měli taky čezetu a jak dnes 
litují, že se jí zbavili . 

Po hodinové prohlídce vystavovaných 

exemplářů tj. letadel, aut a motocyklů se 

naše kolona rozjela zase zpět. 

Všichni účastníci (i když někteří s 

tradičními problémy) dojeli šťastně domů 

a již se všichni těší na další vyjížďky a 

setkání. 
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Nebyl jsem tam, ale máte něco proti 5 

hvězdičkám???? Doufám, že ne. Já jim 

moc fandím. Je to o moc lepší než sedět 
doma před televizí!!!  
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DDDAAALLLŠŠŠÍÍÍ   AAAKKKCCCEEE      
 

Já myslím, že tady nějaký rozsáhlý úvod 

je zbytečný, sami uvidíte, o jaké akce se 

jedná.  

Tady ovšem nebudu hodnotit 

hvězdičkami, protože by to asi bylo 

neobjektivní (kromě srazu Pavů). 

 

Lipsko 2014 
 

Již několikrát jsem vás 

čtenáře informoval o 

Autosalonu v Lipsku, který 

byl dříve pořádán 

každoročně, nyní jednou za 2 roky, 

protože se střídá s výstavou servisní 

techniky a tunningu, která není zdaleka 

tak zajímavá. Pokud nepotřebujete 

vybavit dílnu na kompletní servisování 

moderních vozů nebo pokud 

nepotřebujete v autě hudební aparaturu 

o výkonu několika tisíc watů, airbrush na 

kapotě nebo ráfky průměru aspoň 22“, 

jste tam zbytečně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letos se však konal plnohodnotný 

autosalon …….teď jsem to přehnal s tím 

„plnohodnotný“. Chybělo tam několik 

docela velkých zahraničních firem. 

Německé firmy tam však představily 

svoje výrobní programy v plné síle, 

stejně tak jako korejští dravci KIA a 

Hyundai. Přece jen se projevuje, že 

Lipsko je v bývalé NDR, kde přece jenom 

i po 20-ti letch od sloučení Německa je 

viditelně menší kupní síla, než 

v bývalých západoněmeckých zemích. 
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Lipští vystavovatelé však pravidelně 

nezapomínají na historii a veteránisty, a 

tak se zadívejte a zavzpomínejte na 

doby minulé. Asi jsme my veteránisti 

opravdu trochu „postižení“ těmi 

historickými předměty a s tím spojenou 

nostalgií. Nedávno mi jeden kolaga 

z naší fitmy poslal několik fotek různých 

dětských „samohybů“, které se mu 

podařilo sehnat a které postupně 

renovuje nebo alespoň vrací do 

provozuschopného stavu. Ale když se 

podíváte na tu scénku z bývalého NDR, 

kde je jako ústřední atrakcí Trabant se 

spaním na střeše, tak si všimnete 

několik podobných dětských vozidel a 

pochopíte, jak neodmyslitelně podobné 

hračky k této době patří. Žádné plastové 

formule nebo motocykly s elektrickým 

pohonem, ale pořádné tříkolky, 

koloběžky a šlapadla vyrobená 

z klasických materiálů, chromovaná 

kolečka, kožená sedla …..to byla paráda. 

Jsem moc rád, že taky takových několik 

vozidel vlastním a doufám, že se dočkají 

renovace. 
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Zichovec  8. 5. 2014 
 

Zichovec je malá obec na 

rozhraní Středočeského a 

Ústeckého kraje. Dozvěděl 

jsem se od jednoho 

známého, že v Zichovci bude sraz 

veteránů, kam už prý několik let jezdí 

krásná vozidla a je to tam báječné 

pokoukání. Tak jsme se tam s rodinou 

zajeli podívat, jenomže jsme už přijeli 

trochu pozdě a většina veteránistů po 

obědě už odjela. Tak jsme udělali jen pár 

foteček a koupili si domů do petky pivo. 

 

Ale tady tím „obědem“ jsem si udělal 

takový oslí můstek k tomu, abych udělal 

malinkou reklamu této vesnici a zcela 

novému pivovaru, který tam vznikl. 

Vedle pivovaru, ve ketrém se můžete 

dobře najíst a také ochutnat (a sebou si 

koupit) několik speciálních a velice 

dobrých druhů piva, je zde také penzion, 

multifunkční (sportovní) sál, budova 

obecního úřadu a taky docela nezvykle 

zcela nová kaple s velkým oknem a 

výhledem na horu Říp. Všechny nové 

stavby jsou obklopeny nově budovaným 

parkem a celý objekt tak působí velice 

pěkným dojmem a je na okraji malé 

vesničky docela výjímečným úkazem. 

Pivovar si hned našel svoje zákazníky. 

Takže až pojedete po silnici č. 7 od 

Chomutova na Prahu a budete se chtít 

někde dobře najíst a napít, tak zhruba 

v polovině cesty mezi Louny a Slaným 

odbočte u obce Panenský Týnec na 

Zichovec a myslím, že nebudete 

zklamáni. 
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Mopedy Rakovník 1. 6. 2014 
 

Křivoklát je už po mnoho 

let naší oblíbenou jarní 

destinací, kde se scházíme 

po dlouhém a motorkářsky 

smutném zimním období, abychom 

v prostředí krásného muzea poklábosili o 

motorkách, a pak v prostředí restaurace 

Hotelu Roztoky pojedli (převážně) 
medvědí tlapu  a zapili několika doušky 

zlatavého moku a až do noci pokračovali 

v klábosení. Jenomže první neděli 

v červnu pořádá majitel muzea pan 

Antoni sraz mopedů, s následným 

odjezdem do Rakovníka, kde pak 

program pokračuje. Vloni jsme tam jeli 

jako parta skútristů coby „čestný“ 

doprovod, letos byla účast skútristů 

podstatně menší, takže aspoň pár 

foteček zajímavých strojů. 
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10. sraz PAvů  4.-6. 7. 2014 (((***************))) 
 

Myslím, že všichni rodiče 

jsou rádi, když vidí, jak se 

jejich děti mají k světu a 

jak rostou. No a přesně 

takový pocit mohu mít já, když vidím, 

jak se rozrostl sraz PAvů z prvního 

malého srazu v roce 2005, který jsem 

pořádal ve Zruči nad Sázavou a kde jsme 

tenkrát s panem Markem a Agenturou 

Dobrý den zaznamenali český rekord 

v počtu přívěsných vozíků za 

motocykly….…bylo to 48 vozíků. Po dvou 

ročnících jsem předal know-how na tyto 

srazy Mentos Motorbikers Clubu a za 

těch 8 let jejich organizování srazů se 

sraz stal velice známým a počty vozíků 

byly již několikrát překonány. V tomto 

ročníku to bylo určitě přes 120 vozíků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abych to nijak neprodlužoval. 

Organizítoři mě potěšili, protože mě 

pozvali jako VIP hosta. Přestože jsem 

měl jiné plány na víkend, tak takové 

pozvání jsem nemohl odmítnout. Bylo to 

všechno narychlo, takže jsme se 

s dcerou zúčasnili bez pavíků, ale aspoň 

jsme si popovídali jak s pořadateli, tak 

s našimi kamarády skútristy, kteří tam 

zavítali. Zbyněk přijel s jawičkou 650 a 

svým přepracovaným a konečně 

zlegalizovaným PAvem, Zdeněk a Vašek 

se skútříky……jen pravidelný účastník 

Kamil chyběl.  
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Také jsme si tam ještě prohlédli stroje 

účastníků, abychom viděli, co je nového 

v konstrukci již desítky let nevyráběných 

PAvů….a našli jsme. Už jsem viděl 

leccos, ale PAva s nájezdovou 

kotoučovou brzdou jsem viděl opravdu 

poprvé. Ale když si někdo vyhraje, je 

vidět, že ještě není všemu konec, že se 

ještě můžeme dočkat různých 

překvapení. 

Sice jsem se neúčastnil celé akce, ale 

podle programu, počtu účastníků, 

materiálového zabezpečení a také proto, 

že na mě pořadatelé nezapomněli a 
pozvali mě , dostávají zasloužený plný 

počet hvězdiček. 
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NNNAAAŠŠŠEEE   (((AAA   DDDAAALLLŠŠŠÍÍÍ)))   SSSTTTRRROOOJJJEEE      
 

Jak víte, tak velice rád představuji nové 

stroje, které si naši kamarádi zakoupili 

nebo zrenovovali. Myslím, že i vy se na 

ně rádi podíváte a třeba tam najdete i 

nějakou inspiraci pro váš nákup 

nějakého veterána nebo pro jeho 

renovaci.A ta závorka v názvu ….a 

další??? Nejen naše stroje mohou být 

pro nás zajímavé. Občas se někdo něco 

objeví, co nás může zajímat. Slyšeli jste 

třeba o železném koni??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolega z práce sehnal Druzetu, pak k ní 
dokoupil na burze torzo skútra ve stejné 
barvě, a tak se taky chystá na sestavení 

soupravy. Ponechá ji v původní barvě a jen 
doštětečkuje, došolichá a doleští. 

Ivan Maroš mi poslal obrázky tohoto skútříka, jenomže já jsem teď nenašel jeho mail, a tak nevím, 
jestli ho koupil. Každopádně je to asi docela pěkný kousek pro lehkou renovaci. 
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Na burze se objevil přívěsný vozík od jednoho kutila. Byl zřejmě ovlivněn obdobím amerických 
křižníků a jejich zadních ploutví.  A co říkáte jeho kapotované panelce??? (další strana pozn. red.) 

Když jsem před pár stránkami psal o jednom kamarádovi, který ještě nemá žádný jawácký 
dvouválec, ale že už je hóóóóódně nalomený si nějaký koupit, mnozí jste poznali, že se jedná o 
Libora Volka. No a zase jsem měl pravdu. Ještě jsem ani nedopsal Občasník a už jsou tady od 

Libora fotky celkem velice zachovalé ČZ 350 472/5 , takže se můžeme těšit, že se nejpozději příští 
sezónu dočkáme krásně zrenované „čízy“ ve 100 % stavu. Občasník bude u toho a bude vás 
„informovat dříve nežli ostatní“ ………....jak praví slogan jednoho celoplošného ráááádia. 

Neúnavný důchodce Míra Vokáč dokončil renovaci této krásné hodinkové pětsetjedničky pro 
svého vnuka. Myslím, že nás za chvíli svým vozovým parkem všechny předhoní . 

Tuto pěknou Čezetu 502 s PAvíkem jste už mohli vidět v předcházející kapitole ze srazu PAvů.  
Je to stroj Vaška Sochra, který ho právě dokončil a hned vyjel. Prý se mu to ježdění moc líbí . 
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Na jednom internetovém inzertním serveru byl v nabídce 
tento nový motor ČZ 250, který byl primárně určen pro 

„železného koně“ (neboli oře), což měla být opravdu 
náhrada za lesnického koně pro stahování dřeva. Nevím, 

jak moc to fungovalo, ale bylo by určitě zajímavé 
vyslechnout nějakého pamětníka, který s tím zacházel. 
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Jakoukoliv vaši nádrž kvalitně vystříkáme, 
…..samozřejmě antikorozním nátěrem. 

www.chemicke le s ten i . c z  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všimli jste si, jak teď jsou v kurzu dvouválce ČZ? Ono jich zase tak moc není, a tak jsem moc rád, 
že jsme s dcerou přivezli tuto další dvěstěpadesátku. Ta prakticky nemá u Jawy protějšek.  

Ale když porovnáte třistapadesátky ČZ a Jawa, najdete mnoho zajímavých rozdílů, a s ohledem na 
použité materiály a zpracování byla přece jen značka ČZ trochu důslednější a techničtější. 

Dostal jsem pár zajímavých informací ze Slovenska ohledně veteránských akcí. A u toho byly 
přiloženy tyto dvě fotografie. Jedná se o skútr Čezeta, který je v majetku Veterán klubu Manín. 
Skútr je určen pro renovaci. Doufejme, že bude citlivá !!! A Manín??? Kdo si myslí, že je to ten 

kopec nad Povážskou Bystricí, podle něhož dostaly jméno skútry Manet, tak má pravdu. 

Neúnavný dopisovatel František Hamrák mi 
poslal obrázek zrenovované rikši z „pod 

Tater“ . P.S. Ale ta nástavba je pořádná  
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ZZZAAAJJJÍÍÍMMMAAAVVVOOOSSSTTTIII   
 

Zetorem 25A z Chomutova  

do Slavkova u Brna …a zpět 
 

 

Předem musím napsat, že 

autorem článku je učastník 

této expedice David Prchal 

a já jsem jen článek trochu 

zkrátil, aby nebyl příliš dlouhý (a nebyl 

tak nejdelší a nejhezčí z celého 
Občasníku ) a doplnil několika 

dobovými obrázky. Pokud si chcete 

článek přečíst celý (a stojí to rozhodně 

za to), podívejte se na: 

http://www.vccchomutov.cz/index.php/r

ychla-rota/75-zetorem-25a-z-

chomutova-do-slavkova-u-brna-a-zpet

. 
Dva nadšenci, jeden traktor a jeden velký nápad. 
Rok co rok se ve Slavkově u Brna poslední víkend v 
červnu koná velká veteránská akce – Oldtimer 
festival, na který se sjíždí příznivci historických 
strojů všeho druhů a to nejen z Čech, ale i ze 
sousedních států. Festival se Tomášovi z Lažan u 
Chomutova zdál jako výborný cíl výletu. Zbývalo 
najít si parťáka, jímž se stal David ze Spořic, a 
mohlo se vyrazit.Možná se ptáte, v čem je háček. 
Háček není v ničem. Je tu jen jeden malý detail, 
kluci jeli s Lízou, což je Tomášův traktor Zetor 25A z 
roku 1952 a jen cesta tam je dlouhá nějakých 
400km.A jak výprava probíhala, si můžete přečíst 
právě zde. 

……………. 
Začátek cesty se nesl v duchu poznávání a 
očekávání toho, co přijde. Cesta přes Žatec a 
Rakovník byla, dá se říci, rutinní a známá. Těsně 
před první pauzou za Svojetínem nás pobavil řidič 
protijedoucího vozu, který spatřeje nás dupl na brzdy 
a s otevřenou pusou sledoval náš průjezd. Asi 
nějaký pamětník. 

……………. 
Ale to už jsme se blížili k cíli dne – Neumětelům. 
Tomáš si velmi přál pohlédnout na místo spočinutí 
Šemíka, věrného oře Horymírova. 

……………. 
Do Neumětel jsme dorazili po sedmé hodině večerní. Projížděli jsme obec tam a sem a neúspěšně 
hledali onen pomník. Náhle od vodní nádrže vstal rybařící muž a smekal před námi svůj trempský 
klobouk s přátelskými slovy. Jak jsme později zjistili, jednalo se o Milana, místního nadšence. Opatrně 
jsme si u něj zajistili nocleh, respektive souhlasil s tím, že nás pustí na svou zahradu. Nešlo ani tak o 
spaní, protože jsme měli spacáky a karitaťky. Šlo především o Lízu, aby nebyla vystavena na ulici 
napospas náhodnému vandalovi. 

……………. 
To by nebyla správná cesta po České republice, 
kdybychom nenarazili alespoň na jednu objížďku. 
Sice nám přišla docela vhod, protože jízda Lízou je 
přes přilehlé prdelky mnohem zábavnější a cesta 
hned ubývá rychleji. Nevýhodou jsou naskakující 
kilometry. 

…………… 



 27 

Cestou od Marka od Měřína padla tma a započala 
noční „erzeta“. Polovina se táhla po nekonečně 
dlouhé rovince podél dálnice, polovina přes 
hluboké lesy po klikatých okreskách tak čtvrté 
třídy. Na nich to ubíhalo sakra rychle a pomalu se 
blížili k cíli. 

………….. 
V plánu bylo za jakékoliv okolnosti podjet Brno a 
vyhnout se mu oklikou. Po tom, co nám třetí 
člověk po cestě tvrdil, že se Brna bát nemáme a 
máme jím projet, že to je úplně jednoduché a 
bezproblémové, že tam žádný provoz není a pojedeme stále po hlavní. Rozhodlo se, že to riskneme. 
Ha, nazval bych to chybou století. Začátek Brna celkem OK, druhá půlka – katastrofa. Prý furt po 
hlavní. A když přijedete na „téčko“, kde hlavní končí, tak je to po hlavní kudy?! Nebo když podle šipek 
máte jet rovně, dojedete na křižovatku a můžete jet jen doleva nebo doprava?! Brno jedno velké 
bludiště, furt nás to hnalo na dálnici. Ve tmě nešlo rozeznat, jaká značka je zelená a jaká modrá. A 
když už to z pěti metrů šlo rozeznat, tak bylo 5 cedulek zelených a jedna modrá. Zoufale jsme to 
zapíchli na benzince, abychom se optali na cestu. To nám pomohlo projet asi další tři křižovatky. 
(abyste rozuměli, mobily nám umřeli už před Brnem, protože Tom občas použil navigaci a David měl 
zapnutou aplikaci na počítání ujetých kilometrů, která sice spočítala, že cestou z Chomutova do 
Neumětel Líza spotřebovala 2563 kcal na 100km, ale druhý den už aplikace přestala ukazovat tak jak 
má. Dobíjení bylo stavěné pouze na noc, takže tolik k situaci moderní doby) 
Kdyby nás z teho Brna nevyvedl taxikář, vracející se ze šichty domů, bloudili bychom v Brně ještě teď 
nebo by nás už dávno zavřeli. Navíc se za námi ještě vrátil, aby nám řekl, že objížďku, po které nás 
naváděl, již zrušili a cesta tak bude mnohem jednodušší. Příjemný to člověk. Navíc vlastník Tudora. 

………….. 
V 02:30 jsme stanuli před bránou. Zamčenou. David (prý vyčůraně) dává mobily na nabíječku a 
Tomáš přelézá zámecká plot, aby našel pomoc. Spát před bránou bylo vyloučeno, protože kolem 
chodilo spoustu podnapilých ukrajinců, kteří by nás přinejmenším mohli ukradnout. 

………….. 
Bránu nám otevírá přímo hlavní organizátor akce se slovy, že potichu můžeme zajet do zahrady. 
Organizátor: „A odkud jste, kluci?“ 
Tomáš: „Z Chomutova.“ 
Organizátor: „Jo, takže jste to teď sundali, jo. Tak si sem vemte i ten plaťák. Vemte to sem všechno.“ 
Tomáš: „My jsme ale přijeli po ose.“ 
(odmlka) 
Ogranizátor (odvracejíc oči v sloup): „To si děláte... Sakra chlapi, zítra se mi hlašte, o tom se ještě 
pobavíme.“ 

……………. 
V pátek jsme ujeli nějakých 300km. Na cestě jsme strávili zhruba 19 hodin.  

……………. 
Již od našeho příjezdu měl hlavní organizátor jasno. Měli jsme dostat pohár, za nejvzdálenějšího 
účastníka přijetého po vlastní ose, i když to nebyla tak úplně pravda. Jeden Polák prý přijel autem 
nějakých 1000km. Ale asi se jim zdálo, že 1000km autem je nic oproti 400km na traktoru. Byli jsme 
tedy oceněni pohárem a každý sadou šesti svátečních piv. 

……………. 
Domů jsme ani tak nepospíchali, protože jsme ušetřili jeden celý den předčasným odjezdem ze 
Slavkova. Cestou jsme si vyprávěli zážitky z cest a ze Slavkova a vůbec, všechno možné. Bylo 

příjemné jet trasou, kterou jsme znali z pátku, 
nemuseli jsme tak často koukat do mapy a bylo 
nám jasné, co nás čeká. 

…………….. 
Přijeli jsme s pocitem krásně prožitých pěti dnů na 
stroji poválečné Československé výroby. Najeli 
jsme něco málo přes 800km, strávili jsme za 
volantem bezmála 50 hodin čisté jízdy. Od čtvrtka 
12:00 do pondělí 22: 00 jsme spali dohromady 
možná 21 hodin (jestli nepřeháním). 
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Čezeta 506 …..tak to je bomba !!!!!!!!! 
 

Čezeta typ 506 - už jste o ní 

slyšeli?????  

A o firmě Čezeta Motors s.r.o. (Polská 

16, 120 00 Praha) ano ?????  

Třeba ještě uslyšíte. Každopádně již nyní 

se můžete podívat na internetové 

stránky http://cezeta.com/ a z velké 
části anglicky (a taky občas česky ) se 

můžete dočíst, že tato firma chystá na 

základě původních skútrů Čezeta (501 i 

502) stavbu nového skútru Čezeta typ 

506, což je vlastně náš starý dobrý skútr 

ovšem vybavený elektromotorem !!! 

Podle informací  existuje v současné 

době pět funkčních vzorků, které jsou 

podrobovány zkouškám a schvalovacímu 

řízení. S jeho schválením pro výrobu se 

počítá v roce 2015, první série by měla 

mít asi 50 kusů. 

Firma vykupuje (kromě motoru a obou 

částí výfuku ) vlastně všechny díly na 

čezety, samozřejmě včetně kompletních 

skútrů. Nevím, jaké jsou výkupní ceny, 

nicméně…………....pokud začnou sběratelé 

prodávat této firmě díly na skútry (už 

první plánovaná série 50 kusů je docela 

velká), tak se můžeme dočkat toho, že 

na burzách přestaneme tyto díly vídat. 

Myslím, že si každý prodej dílů na skútry 
už dneska hóóóódně moc rozmyslím . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prototypy jsou vybaveny různými 

pohonnými agregáty a různě výkonnými 

bateriemi, takže na jízdní výkony si 

počkáme, až bude stroje v prodeji. 

Ovšem třífázový elektromotor 5 kW, o 

kterém se článek zmiňuje, může být 
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vzhledem k odlišné charakteristice 

elektromotoru a maximálnímu kroutícímu 

momentu při nulových otáčkách velice 

zajímavým pohonným agregátem, který 

se možná vyrovná i původnímu 

spalovacímu motoru, na rozjezd zcela 

určitě. 

Takže se podívejte na pár obrázků 

prototypů, abyste věřili, že toto skutečně 

není ani aprílové ani silvestrovské vydání 
Občasníku . Tak ovšem působí 

předpokládaná cena 9 000 – 11 000 €, 

což při dnešním kurzu je přibližně 

250 000 – 300 000 Kč. Při vší úctě ke 

skútrům Čezeta, bych se asi zdráhal 

koupit si tento elektroskútr. Jednak za 

tyto peníze seženete solidní automobil 

nižší třídy, jednak elektroskútr např. od 

mělnické firmy Akumoto koupíte za 

zlomek ceny a jednak to nebudou asi 

vůbec dobře investované peníze. Na 

druhou stranu se můžeme těšit, že firma 

bude podle zákona povinna dodávat 

náhradní díly….…..takže konečně budou 

v obchodech chromované lišty, rámeček 

světlometu, hodinky, silentbloky…..jen 

startovací „kostka“ bude asi stále 

nedostatkovým zbožím, protože 

elektromotor se zřejmě nemusí 
našlapovat . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co dál? Firma zřejmě zakoupila 

ochrannou známku Čezeta, takže se 

třeba dočkáme toho, že budeme muset 

platit licenční poplatky za každý skútr, 

který ponese jméno Čezeta . 

Tak se raději než skútrům budeme 

věnovat lásce, která kvete v každém 

věku. A všimněte se. Přijedete sám, do 

vašeho života vstoupí žena a odjíždíte ve 

dvou ……….…..a ona dokonce řídí, nejdřív 

šlapadlo, pak celý váš život !!! 
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A zase nějaké legislativní „prasárny“ :-( 

 

Následující články byly sice původně 

napsány pro řidiče automobilů, ale já 

myslím, že vzhledem k určité 

emancipovanosti mezi automobily a 

motocykly v drtivé většině předpisů se 

může spolehnout na to, že nás skútristy 

obdobné „radosti“ čekají také. 

 

Auta starší šesti let budou muset podle EU na STK každý rok 
 

Pokud máte doma auto starší šesti let, teď vás určitě nepotěšíme: 

Evropská unie nařídila, aby takto stará auta byla podrobena Státní 
technické kontrole (STK) každý rok. 
Majitelé aut starších šesti let budou muset v zemích Evropské unie na technickou 

kontrolu každý rok, nikoli jednou za dva roky jako nyní. Počítá s tím návrh nové směrnice 

Evropské unie, o které píše portál Europolitics. 

Návrh v pátek představil eurokomisař pro dopravu Siim Kallas. Nová směrnice, která se 

vztahuje také na motocykly a skútry, by měla platit od roku 2016. 

Návrh počítá s první kontrolou nových vozů po čtyřech letech. Další kontrola má být za 

dva roky. To odpovídá současné praxi v Česku. Poté se ale dvouletý interval má nově 

zkrátit na rok. 

Komisař Kallas návrh podpořil statistickými údaji, podle kterých připraví ročně technické 

závady na autech v unii o život dvě tisícovky lidí. 

Směrnice také sjednocuje technické kontroly. Určuje, co má být kontrolováno a stanoví 

jednotné hodnocení. 

Nová norma obsahuje povinnost zaznamenávat při kontrole počet ujetých kilometrů. Toto 

opatření má omezit machinace s tachometry při prodeji ojetých vozů.                           

Evropská komise ve zprávě ke směrnici píše, že podle různých odhadů v unii jezdí pět až 

12 procent aut s přetočenými tachometry. 

Komisař Kallas v pátek oznámil, že jeho komisariát chce propojit registry technických 

kontrol v jednotlivých státech. 

Unijní státy dostanou dva roky na to, aby nová pravidla zavedly do svých 

zákonů. 

 

STK má zbrusu nová pravidla 
 

Řidiče mířící s vozidlem na STK čeká řada novinek. Nově tam totiž mohou jet až po 

emisní kontrole, auto musí být také krásně čisté. Nových pravidel je mnohem více... 

Od 1. května je platná novela vyhlášky, která upravila postupy při kontrolách 

aut. Změny na technické má na svědomí EU, se kterou se sjednocují všechny 

členské státy. 

Desatero, bez kterého na STK nevyrážejte: 
 

1. EMISE – Emisní prohlídku je nutné absolvovat ještě před samotnou STK. 

2. ÚKLID - Bez čistého auta na STK nejezděte, ke kontrole vás totiž nepustí. 

3. POKLICE - Pokud máte na kolech připevněné poklice, musíte je před technickou 

všechny odmontovat. 

4. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ - Jestliže vaše tažné zařízení drží jen z "dobré vůle“, nepočítejte s 

tím, že kontrolu bez problémů zvládnete. 

5. KAPALINY - Z auta rozhodně nesmí unikat žádné provozní hmoty. Podle vyhlášky by 

vás s takovým vozem do prostor STK ani nepustili, podle ní je totiž zakázáno jakékoliv 

znečištění pracoviště od vozu. 
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6. DOKLADY – Každý musí být na technickou vybaven velkým technickým průkazem a 

dokladem o měření emisí. Majitelé aut, která jsou mladší roku 2002, budou muset 

technikům předložit navíc i výrobní štítek vozidla. Bez něj dostanou technickou 

maximálně na jeden měsíc. 

7. ÚLEVA SE ZTMAVENÝMI SKLY - Řidiči s tmavými skly si ještě na chvíli mohou 

oddychnout. Prověřování propustnosti ztmavených skel se totiž na nějakou dobu odkládá. 

Zatím totiž nebyl schválen testovací přístroj. 

8. CENA – Ačkoliv se toho mění hodně a prohlídky budou náročnější, cena pro řidiče se 

zatím měnit nebude. 

9. TRPĚLIVOST – Na STK si připravte také pevné nervy. Prohlídky vozidel budou trvat 

déle, než ty původní. 

10. NAŘÍZENÍ POLICIE – Novinkou je také možnost policie poslat řidiče po silniční 

kontrole přímo na technickou. Navíc cesta do stanice a zpět nesmí překročit 8 kilometrů. 

 "Úkony jsou nové, seřazené v úplně jiné logice, nemají návaznost, takže to je trošku 

problém, že se všechno musíme učit znova," uvedl Jiří Rejmon, šéf Profesní komory STK . 
 

Policie bude po nehodách odebírat techničák!  

Auta budou muset na kontrolu 
 

Dopravní policie chce bezprostředně po vážných nehodách odebírat malé technické 

průkazy. Havarovaná vozidla by tak po opravě musela před návratem do provozu projít 

prohlídkou na stanicích technické kontroly (STK).  

Ministerstvo dopravy záměr policie podporuje. "Po nějaké těžší havárii by vozidlo mělo 

projít znovu technickou kontrolou," uvedl mluvčí úřadu Martin Novák. Informovala o tom 

ČT24.  

Podle ředitele dopravní policie Tomáše Lercha to může zajistit, aby se na silnice vracela 

technicky způsobilá auta. Po nekvalitní opravě totiž auta technickou kontrolou neprojdou. 

„Ten systém bude nutit provozovatele k tomu, aby svá vozidla dali do pořádku," 

 

 

PPPLLLÁÁÁNNN   AAAKKKCCCÍÍÍ   
 

Plán akcí ČSSČ se nám daří víceméně 

plnit, a tak tomu zatím nechme volný 

průběh. Nejbližší akcí je sraz 

v Krkonoších, na který se už zájemci 

hlásí a v nejbližší době dostanou 

upřesňující informace. Následuje tradiční 

sraz ve Zruči nad Sázavou a v polovině 

září oslavy 95. výročí založení firmy ČZ. 

Pozvánku vidíte na pravé straně.  

Ale už je zase třeba myslet na příští rok, 

a tak chceme využít pozvání pořadatelů 

z Českého Brodu na sraz sajdkárů, který 

se koná trochu blíž než ve Vrbně pod 
Pradědem . A termínový plán si pro 

příští rok přizpůsobíme. Kdo chce, může 

tam jet i letos (12.–14.9.), ale já věřím, 

že se nás většina sejde u Janinky ve 

Lhenicích, a pak společně vyjedeme do 

Strakonic. 
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Ještě mě napadlo, že bychom měli taky 

mít nějaký plán akcí MSSČ a nejen 

ČSSČ. Ivane, co ty na to??? Třeba se 

zlepší i účast na akcích, když o tom 

budou lidi vědět. I když na druhou 

stranu nesmím zapomínat na dobře 

míněná slova předsedy Skútrklubu 

Čezeta, že Občasník stejně nikdo nečte, 

…..ale zkusit bychom to mohli.  
Tak pro rok 2015 s tím počítám !!!  

 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

8.5. Sraz historických vozidel Žerotín P

16.-18.5. 26. Skútr a motosraz Habr u Velduch P

17.5. Burza ND Nupaky P

24.5. 3. Sraz historických vozidel Cítoliby P

1.6. 5. Jarní vyjížďka Mopedy - Roztoky P

7.6. Burza ND Chotusice P

13.-15.6. P

14.6. Burza ND Nupaky P

4.-6.7. (asi) 8. sraz PAvů Lhotka u Mělníka P

12.7. Burza ND Nupaky P

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 - Strakonice
12.-14.9. 4. ročník Sraz sajdkár letiště Chrášťany u Českého Brodu

13.9. Burza ND Nupaky

27.9. (asi) 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

S k ú t r s r a z   Ch o m u t o v

  České sekce
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ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR   
 

Tak přátelé, a máme tady závěrečné 

slovo. V něm bych vám chtěl popřát 

mnoho šťastných kilometrů (samozřejmě 

s koly pevně na vozovce), pokud možno 

déšť jen ve chvílích, kdy nebudete za 

řídítky, u benzínek dobrou kávu a nízké 

ceny benzínu, v motorestech a kempech 

dobrou a neošizenou stravu, v případě, 

že už nikam nepojedete, tak pivo jako 

křen, ráno čistou hlavu a bezproblémové 

nastartování vašeho stroje. No a 

samozřejmě kolem sebe spoustu dobrých 

a stejně postižených kamarádů. 

Doufám, že naše skútrparta 

(samozřejmě doplněné o nepravidelné 

popř. nové účastníky, které samozřejmě 

rádi uvítáme) se bude setkávat na našich 

akcích, jak jsou uvedeny v minulé 

kapitole. 

Pokud budete mít nějaké připomínky, 

články, fotky, dotazy nebo budete chtít 

po přečtení Občasníku poslat redakci 

jako vděk za krásné čtení nějaký věcný 

dar ….neváhejte a pište na mailovou 

adresu šéfredaktora Čezetářského 

občasníku marcel@skutrklub.cz, 

........ jsme tu pro vás 24 hodin denně a 

7 dní v týdnu !!! 

A ještě jedno moje soukromé přání na 

konec ….za nás, za skútristy. Je to přání 

vzhledem k motorkářům. Říká se, že 

pozdravit je slušnost a odpovědět na 

pozdrav je povinnost. A tak motorkáři 

!!!, to není ostuda, když vás nějaký 

skútrista pozdraví a vy mu odpovíte. 

Třeba druhý den pojede na motorce a vy 

ho pozdravíte automaticky. Tak proč ne 

jako skútristu??? Možná, že takový 

skútrista  je větší „motorista“ než vy, 

možná, že na skútru najel o hodně víc 

kilometrů než vy, kteří se vydáte na 

drahém čopru, oblečení do kůže s 

třásničkami a se všemi možnými 

drahými doplňky odpoledne „kolem 

komína“ (jak říká jeden kamarád), jen 

aby vás všichni z města viděli, že na to 
máte . Ono to „motorkaření“ není jen o 

ceně motocyklu a o rychlosti, kterou 

projedete kolem. A pokud to tak cítíte, 

tak s tím nic neudělám, ale vězte, že jste 

ještě nepoznali všechny ty radosti a 

příjemnosti, které to „motorkaření“ 

přináší. 

Před několika lety jsem se vracel ze 

srazu ze Zruče nad Sázavou (ještě se 

svou původní Čezetou 250 od pana 

Kocha ml.) a došel mi benzin. Přepnul 

jsem na rezervu, ale znáte to, ucpaný 

ventil, a tak jsem pumpičkou profukoval. 

V tom u mě zastavil obrovský čopr, 

s otevřenými výfuky, s asi tak metr 

širokými řídítky, za nimiž seděl naprosto 

pohodový vousáč v blembáku a džínové 

vestě a zeptal se, jestli něco 

nepotřebuju, jestli mi může pomoct. Řekl 

jsem mu, že to zvládnu, rozloučil se 

s hřmícími výfuky a v pohodovém tempu 

(bez trhání asfaltu) odjel…….pochopili 

jste????  

Tak to by asi tak bylo všechno, …..a 

pokud si myslíte po přečtení toho 

Občasníku, že byste rádi četli i další 

číslo, tak vám mohu prozradit sladké 

tajemství, že to bude číslo podzimní a 
bude až na podzim !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


