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Číslo 49 Podzim 2014 
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Bohužel mám pro vás i jednu smutnou zprávu. 
Jak víte, tak jsme s Ivanem Marošem uzavřeli jakousi dohodu o 

tom, že budu v Občasníku zveřejňovat akce moravskoslezské 
party skútristů a motorkářů. A Ivan býval často na srazech 

doprovázen svým otcem Otakarem, kterého si asi hodně z vás 
pamatuje z našich celorepublikových skútrsrazů. Už ho tam 

však nepotkáme, Ota zemřel náhle 2. září ve věku 74 let.  
Čest jeho památce. 

 

ÚÚÚVVVOOODDD   
 

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

občasník…..ani na podzim 
 

Všimněte si prosím hned na začátku, jak 

jsem vtipně změnil úvodní větu (její 

dovětek) této kapitoly, abych nebyl 

nařčen z toho, že už žádné lepší oslovení 
čtenářů neumím vymyslet . 

A vy, kteří jste tedy ještě vydrželi, čtete 

právě 49. číslo Občasníku a já už teď 

mám trému z toho, co napíšu do 

jubilejního 50. čísla, ale pokusím se od 

těchto pesimistických vizí trochu 

odpoutat a co nejlépe a co 

nejzodpovědněji napsat toto číslo. 

A na co se můžete těšit? Tak jako 

vždycky najdete aktuální a zajímavé 

reportáže ze srazů pořádaných ČSSČ, 

tentokrát to byl letní sraz v Krkonoších a 

podzimní sraz tradičně ve Zruči nad 

Sázavou. No a nesmíme zapomenout na 

letošní mimořádný druhý podzimní sraz, 

který je spojen s oslavami 95. výročí 

založení firmy ČZ ve Strakonicích. 

Samozřejmě uvidíte i některé „nové“ 

stroje našich kamarádů a pár dalších 

zajímavostí, třeba něco málo o rikšách 

nebo ruský dřevěný motocykl. A víte 

třeba o jednom zajímavém výročí???? 

Napovím vám…....jedná se o součást 

dnes naprosto běžného dopravního 

značení. 

 

 

   

   

   

   

CCCOOO   JJJSSSMMMEEE   DDDĚĚĚLLLAAALLLIII   –––   AAAKKKCCCEEE   ČČČSSSSSSČČČ   
 

…….. to už jsem vlastně všechno vyslepičil v úvodu . Tak snad ještě musím jen zmínit, 

že mnoho fotografií, které můžete vidět v reportážích z jednotlivých srazů, pocházejí 

z fotoaparátu neúnavného fotoreportéra Vaška Sochra, za což mu jménem čtenářů i 

jménem celé redakce Občasníku chci poděkovat. 

Krkonoše 1.- 3.8.2014 (((***************)))  
 

27. Moto- a skútrsraz se 

konal sice v létě, ale nikoliv 

jako obvykle ve Lhenicích, 

ale tentokrát v Krkonoších, 

ve Strážném. Ubytováni jsme byli 

v Autorské boudě u Poldovy dcery.  

V pátek byl oficiální sraz ve Strážném na 

náměstí, abychom pak společně odjeli na 

chalupu pod vedením Poldy. Vzhledem 

k tomu, že Mladá Boleslav leží na cestě 

většiny účastníků, tak byl sraz 

samozřejmě u nás, byla kávička, buchta, 

a pak jsme společně odjeli na oběd do 

jedné místní restaurace. Myslím, že tam 

všem docela chutnalo. 
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Pak už pokračovala naše cesta směrem 

do Krkonoš. Vzhledem k nepříjemnému 

„semaforu“ v jedné vesnici směrem na 

Jičín, jsme si udělali takovou menší 

vyhlídkouvou jízdu ….o co byla zkratka 

delší, o to horší silnice, jak praví klasik 

. Ale nebylo to tak hrozné. V pohodě a 

bez problémů jsme se zastávkou u 

benzinky dojeli do Strážného, a pak jsme 

už pokračovali do poměrně strmého 

kopce na zastrčenou chalupu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ubytování jsme zasedli venku ke stolu 

a očekávali večeři. Samozřejmě jsme si 

dali nějaké to pivko, a pak to začalo 

…….pan domácí a kuchař zároveň začal 

grilovat maso. Zpočátku mluvil o 

krkovičce a kuřecím, a tak jsme se 

snažili urvat co největší kus masa a 

k tomu jsme pojídali domácí pečený 

chleba s různými příchutěmi, třeba 

olivami. Jenomže tímto obžerství 

neskončilo. Pak přišly na řadu hovězí 

steaky a nakonec skopové. No prostě se 

to nedalo sníst…... Během večeře, světe 

div se, se objevili Pražáci – Mojmír a 

Jirka s manželkou. Již byla skoro tma, a 

tak bylo trochu složitě je navigovat. Tak 

se dcera slitovala a doběhla pro ně dolů 
pěšky. Asi chtěla vyběhat tu večeři . 

Večer se pak ještě u piva diskutovala a 

dolaďovala zítřejší trasa vyjížďky. 

Dolaďovala, ale nedoladila. Polda začal 

s hodnotou 155 km, úspornými 

opatřeními se nám to podařilo stáhnout 

na 134 km, a tak nás docela překvapilo, 

když nám tachometry druhý den ukázaly 

190 km . 



 4 

 

Jenomže ….dovolil bych si pozměnit 

známé rčení: „ A nejhorší jsou trpaslíci, 

ti vám vlezou všude“ ….na modernější 

pojetí: „Nejhorší jsou cyklisti, ti se vám 

pletou všude“, a tak se stalo, že jsme 

čekali nejen u několika semaforů kvůli 

naší rozkopané české matičce zemi, ale 

taky jsme několikrát čekali, až přejedou 

ti blázni, co musí pořád šlapat do pedálů 

a ještě ke všemu po kolemstojících 

házejí prázdné flašky od nějakých 

pochybných nápojů, které do sebe 

lemtají, když jedou do kopce. A tak se 

stalo, že jsme naši trasu museli částečně 

měnit, a ve chvíli, kdy jsme chtěli přejet 

do Polska v Pomezních Boudách, jsme 

byli policií zastaveni nevybíravým 

způsobem, protože tam zase jeli ti blázni 

na kolech. Oni nemohou jezdit vpravo, to 

je nad jejich možnosti. Zřejmě mají 

v těch flaškách něco ostřejšího, když jim 

pravá strana vozovky nestačí. A tak se ti 

janci motali po celé silnici, házeli kolem 

sebe ty plastové flašky ……a my jsme 

museli jít neplánovaně na oběd, protože 

bychom jinak na ně museli hodinu 

„čumět“ a o to opravdu, ale opravdu 

nikdo z nás neměl zájem.  

To jsem se zase tak kvůli těm cyklistům 

rozohnil, že jsem zapomněl na naši 

zastávku během cesty na Hrádečku, 

víkendovém sídle bývalého presidenta 

Havla. Tam nás čekalo veliké zklamání, 

protože nikam blíž se nesmí, buď je tam 

zákaz vstupu, nebo je to zarostlé křovím 

a ještě ke všemu tam na louce byla 

nějaká soukromá akce. Takže všichni ti, 

co si přáli vidět pořádně Hrádeček nebo 
paní Dášu , byli zklamáni. 
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Na bývalého presidenta Havla a jeho 

úlohu v českých dějinách se názory dost 

různí, a tak trochu odbočíme a podíváme 

se na jeho nástupce …..myslíte, že 

budou lepší???  

Jak si můžete všimnout, zákony trhu 

fungují bezvadně, přesně tak, jak nás to 

vždycky učil náš další bývalý president 

Klaus, takže se to zakonitě projevuje i na 

hodnotě a s ní spojené prodejnosti jeho 

knih. A druhý obrázek ukazuje porovnání 

image našeho současného presidenta 

v porovnání s presidentem slovenským 
….no comment  

 

Ale vraťme se do „reálu“. Když jsme 

pochopili, že přes cyklisty „vlak nejede“, 

že naše snahy proklouznout kordonem 

policistů do Polska jsou marné a že 

bychom možná mohli být i zastřeleni pro 

ilegální přechod hranice, tak jsme 

rezignovali a zamířili do první 

restaurace…..dokonce s terasou. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po obědě jsme už konečně pokračovali 

do Polska. Jenomže Polda zapomněl 

mapu, a tak jsme zabloudili. Radil nám 

tam jeden děda a jedinému, čemu jsem 

přesně rozuměl, bylo to, když říkal, že 

když jede k nám do Čech, tak vždycky 
s mapou . Tak jsme se museli trochu 

vrátit na hlavní silnici, a pak jsme 
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pokračovali na město Jelenia Gora. Tím 

jsme se ovšem vyhnuli těm silničkám 

v horách, na které jsme se těšili, že si 

opravdu hory prohlídneme z polské 

strany pěkně zblízka. To se pak stalo 

hlavním bodem kritiky některých 

účastníků.  

Z Polska jsme se vraceli přes Harrachov, 

kde jsme měli v plánu navštívit Sklářské 

muzeum, jenomže jsme přijeli přesně ve 

tři hodiny a poslední exkurze začala 

právě před pár minutami. Tak nám 

nezbývalo nic jiného, než se přemístit na 

křižovatku k Rokytnici, kde jsme si 

udělali odpolední siestu v jedné zahradní 

restauraci. Každý to pojal trochu jinak, 

někomu stačil posilující spánek, jinému 

káva, někteří to ještě vylepšili 

zmrzlinovým pohárem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ještě chvilinku se 

zdržím u té naší 

odpolední kávičky. 

Podívejte se na ty 

dva - Libor a Honza 

(zvězšil jsem vám 

je), kteří si právě 

objednali. Myslíte si, 

že mají chuť jen na 

kávu???? Ruku do 

ohně bych za to 
nedal . 

Naproti tomu Mojmír 

(obr. nahoře) 

prokázal, že pokud 

se chce, tak není 

třeba vrhat na mladá 

děvčata mlsné 

pohledy a jen klidně 

relaxovat !!! 
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Pak jsme se už v poklidu vraceli na 

základnu ve Strážném. Kde nás měla 

očekávat večeře v podobě 

motorkářského guláše ….já osobně jsem 

dost gulášový, a tak jsem se (i 

s ohledem na včerejší večeři) těšil. 

Rozhodně jsem nebyl zklamán, a tak po 

zaparkování motocyklů a spršce jsme se 

už zase začali srocovat u velkého stolu. 

A zase přišel „podraz“ od hostitelů. Když 

jsme už po vydatné večeři trávili 

nadbytečné kalorie a zapíjeli to 

pivánkem, tak přišla podpásovka 

v podobě výborného tataráku …..a 

odolejte . To prostě nejde. No a tak 

nám nezbylo nic jiného, než zase 

česnekovat do zlatova osmažené topinky 

a nanášet na ně výborný tatrák ve velké 

vrstvě. Řekněme si to otevřeně. Dobré 

jídlo, je velké….velké lákadlo, aby člověk 

nezhřešil, a taky je to na některých z nás 

patřičně vidět. 

Večer opět proběhl v duchu povídání, 

dohadovaní, předávání rad a zkušeností 

a podobných motorkářských radostí, 

které jsou samozřejmě průběžně 

dotovány dobrým pivánkem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A to už je vlastně všechno. Ráno jsme si ještě dali ke 

snídani páreček, a pak jsme se už chystali na cestu 

domů. Všechno jednou končí. No a tak zbývá to 

hodnocení. Slyšel jsem od jednoho kolegy: „Ne abys dal 

Poldovi pět hvězdiček, ta vyjížďka stála za hovno, těšil 

jsem se na horské silničky v Polsku a ne na hlavní 

silnice…..“. Ano, s tím je možno částečně souhlasit (i 

když to slovo „hovno“ bylo myslím zbytečně přísné. Na 

druhou stranu je potřeba říct, že celá akce proběhla 

v pohodě a že se podařilo i v rámci problémů s cyklisty 

celou trasu zvládnout. Tak babo raď!!! Beru Poldovi 

hvězdičku za vyjížďku a přidávám půlku hvězdičky za 

nadstandardně dobré pohoštění (prostě se to přičte a 

odečte v rodině ). Takže 4 a ½ hvězdičky …..a Poldo 

nezoufej. Jak jsem to pochopil z diskusí u stolu, 

učastníci zájezdu by se do lůna Krkonoš ještě rádi 

vrátili. 

A tak Poldo, máš druhou šanci dotáhnout to na 5 
hvězdiček, je to jen o kousek . 
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28. Skútr- a motosraz Zruč nad Sázavou 

Chabeřický mlýn 29.-31.8.2014 (((***************)))  
 

Zruč nad Sázavou a náš sraz, to u není nic 

nového, ba naopak. Ve Zruči jsme začínali a 

až na pár výjimek jsme Zruči už mnoho let 

věrní, i když jsme vyměnili už druhým rokem 

kemp V rákosí za Chabeřický mlýn.  

No a kromě prvního šoku z výrazného zdražení ubytování 

oproti loňskému roku, které pak Lojza svým diplomatickým 

jednáním obratně eliminoval a vše vrátil do původních 

cenových kolejí, jsme byli spokojeni.  

Jen snad malá připomínka byla k tomu, že naše loňská 

garáž byla zastavěna stoly a židlemi a museli jsme 

parkovat venku. Nic se nestalo, všechny stroje přestály 

toto parkování bez úhony, jen jsme si je museli přikrýt 

proti dešti i ranní rose.  

 

Sraz byl tradičně v pátek k večeru, a tak 

jsme se tam pomalu začali v pozdním 

odpoledni sjíždět. Počasí nám opět moc 

nepřálo, takže bez deště jsme přijeli jen 

já a dcera od Boleslavi, ale od všech 

ostatních směrů pršelo. Od jihu, odkud 

přijel Ivo z Českých Budějovic, tentokrát 

s jawičkou 350, i kluci „kladeňáci“, kteří 

objížděli Prahu spodem, tak stejně i 

„vrchlabáci“ ze severu. Ale díky 

kvalitnímu oblečení to většina jezdců 

přežila jen s minimálními škodami na 

svém těle i duši. Horká polévka, hutný 

guláš a vychlazené pivo proložené 

nějakým tím životabudičem vykonaly 

své. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večer jsme poseděli a dlouho se 

dohadovali, jestli pojedeme na velice 

zajímavý obrovský „blešák“ nebo na 

horu Blaník. Názory byly natolik rozdílné 

a neslučitelné, že už to vypadalo, že 

budeme mít poprvé v historii srazů dvě 

samostatné vyjížďky. Ale vyřešilo to 

ráno……..znáte to, ráno moudřejší večera 
. Po nočním vydatném dešti a ranní 

mlze bylo jasné, že najdem Blaník jen 

těžko a z rozhledny neuvidíme vůbec nic. 

Zvolili jsme tedy blešák.  
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Tady je ještě na místě připomenout, že 

před rokem se poprvé ve Zruči mezi 

námi objevili Zbyněk s Romanou a taky 

Vašek (jehož fotky si právě prohlížíte). 

Dnes jsou již zaběhnutými členy ČSSČ a 

absolvovali s námi několik srazů. A aby 

tradice zůstala zachována, objevil se 

letos nový skútrista Roman, který se 

prezentoval zápisným v podobě ohnivé 

vody. Samozřejmě, že nás to překvapilo, 

ale když už to koupil, tak jsme mu to 
pomohli vypít . 

(pozn. red. přestože Roman pochází 

z Ivančic od Brna, správně zvolil jako 

svou mateřskou organizaci právě Českou 

sekci Skútrklubu Čezeta.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráno jsme se vydatně nasnídali, 

abychom zvládli nástrahy trati, i když 

počasí nebylo úplně motokářsky ideální, 

a tak každá kalorie navíc je dobrá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ale vraťme se k tomu blešáku. Jedná se 

o zámeček v Martinicích u Dolních 

Kralovic, který koupil nový majitel 

v žalostném stavu a snaží se ho uvést do 

bývalé podoby s tím, že současný blešák 

a farmářské trhy mají pomoct pro 

stavební úpravy vydělávat peníze. Dvě 

hodiny jsme se tam procházeli, hrabali 

se ve starých krámech ………a někteří 

našli. Nejčastějším nákupní artiklem byl 

kufr, a to v různé podobě a velikostech. 

Celkem jsme jich koupili čtyři kusy. Ale 

taky třeba zpětné zrcátko na auto, starý 

budík, přístroj na tisknutí lístků 

v autobusech, obrázek ……atd.  
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Po vypití kávičky, kterou 

jsme všichni dostali od 

majitele jako dárek (za to 

jsem mu slíbil reklamu 

v našem Občasníku ….viz 
dva letáky ), jsme se 

vydali vyhlídkovou trasou 

kolem Sázavy do 

Zbraslavic do hotelu 

Hubert na oběd. 

Tam jsem se docela 

dobře přecpali, a tak 

jsme ještě chvíli poseděli, 

aby nám trochu slehlo. 

Začalo ovšem pršet a 

někteří z nás, kteří se 

vyznají v chytrých 

telefonech, zjistili, že pršet bude do 

16:00 hod., což se kupodivu později 

ukázalo jako správná informace. Ti, kteří 

náš sraz chtěl opustit již v sobotu a 

věnovat zbytek víkendu svým drahým 

polovičkám popř. tříčtvrtkám, začali už 

z oběda odjíždět domů, a to dokonce 

ještě v dešti. My jsem pak vyjeli už bez 

deště směrem na Uhlířské Janovice, 

abychom to měli zase ještě trochu 

s nějakou smysluplnou poznávcí 
vyjížďkou…..a pár serpentýnami navíc . 
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Když jsem se vrátili na základnu, 

většinou jsme prohřáli ztuhlé 

motorkářské klouby horkou sprchou, a 

pak zasedli do restaurace a očekávali 

večeři. Uměle jsme ji odsunuli na 

pozdější hodinu, protože po naplnění 

našich vnitřostí u Huberta jsme museli 

čekat na uvolnění místa pro očekávaný 

řízek. Ten se nakonec dostavil a v docela 

dobré velikosti (viz. foto). V silách 

některých jedinců už ani nebylo se s ním 

zodpovědně poprat a svůj boj vzdali 

….řízek přežil, někdy jen s malinkými 
zraněními . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak už zase jen tradičně nějaké to pivko, 

spánek, ranní páreček……..a ranní 

loučení. 

Myslím, že sraz byl pěkný, ale pravda je, 

že návštěva blešáku nebyla pro všechny 

účastníky považována za ideální cíl 

výjížďky, a tak, přestože vím, že 

návštěvu Blaníku nám překazilo počasí, 

dávám stejný počet hvězdiček jako 

v minulém srazu, takže čtyři a půl. To 

ovšem neznamená, že by tato ztráta 

půlky hvězdičky znamenala nějaký 

zásadní obrat v organizaci těchto srazů. 

Pokud to bude možné, za rok přijedeme 

znovu. Třeba se počasí umoudří a 

povede se i ten Blaník !!!  
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29. Skútr- a motosraz Lhenice a Strakonice 

(oslavy 95 let        )  12.-14.9.2014 (((***************))) 
 

Už jsem to asi vysvětloval proč a jak jsme 

provedli jisté „harakiri“ v letošních srazech, 

a proč sraz ve Lhenicích nebyl uprostřed 

léta, ale až v polovině měsíce září. Bylo to 

právě proto, že ve Strakonicích probíhaly oslavy 95. výročí 

založení firmy ČZ. Přestože firma ČZ již více než 15 let 

bohužel nevyrábí motocykly, tak podpora firmy ČZ a.s. 

těmto oslavám byla velice výrazná, i když v kuloárech se 

hovořilo o tom, že tyto oslavy vydupali ze země fandové 

značky ČZ a že jim dalo dost práce přesvědčit firmu, aby se 

oslav zhostila jako hlavní gestor. Ať už to bylo ve 

skutečnosti jakkoliv, faktem zůstává, že oslavy byly pěkné 

a všichni, co se zúčastnili, určitě nelitovali a nelitují, i když 

z nebe spadlo občas pár kapiček pozdně letního deště. 

Ale vraťme se k naší účasti. Nebyla úplně ukázková, ale 

myslím, že vzhledem k počasí to nebylo zase tak špatné. Já 

a moje dcera jsme vyrazili z domova v pátek v poledne 

s tím, že od Libora je odjezd ve dvě, a pak cestou (u 

benzinky ve Zdicích) se ještě přidá Míra.  
 

Kromě malého zdržení u Libora, které 

jsem zavinil já svou stařeckou 

zapomětlivostí, vše probíhalo podle 

plánu. Jen cesta nebyla tak úplně 

jednoduchá a trochu se lišila od našich 

předchozích cest tímto směrem na jih. 

V čem byla jiná? No v tom, že jsme si 

tradičně neoblékali na sebe gumu u 

benzinky v Milíně, ale měli jsme ji na 

sobě celou dobu. A jednoduchá nebyla 

hlavně kvůli dešti. Za Kladnem jsme 

zažili takový slejvák, že opravdu nebylo 

vidět, kdo jede vpředu před vámi ….a 

tam si člověk uvědomí výhodu zadních 

mlhových světel. Protože zmoklý plexištít 

na skútru a druhý na helmě naprosto 

vylučují vidět 5-ti wattovou žárovku 

v koncovém světle skútru. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Déšť jsme ale projeli a zvládli bez „ztráty 

kytičky“, ve Zdicích jsme vyzvedli Míru a 

jeli tradičně do Milína na kávu. Přece jen 

ale další cesta na jih byla v dešti a 

v loužích asi trochu pomalejší než jindy, 

takže jsme dojeli do Lhenic trochu se 

zpožděním a byli jsme tam netrpělivě 

očekáváni, protože se na nás čekalo 

s večeří ..….tradičním pečeným 

vepřovým kolenem. Vašek a Zbyněk tam 

dovezli svoje skútříky za pomoci 

čtyřkolové techniky a Jihočeši Michal a 

Ivo to měli kousek, tak to by bylo 
špatné, aby tam nebyli včas . 

Zaparkovali jsme skútříky a honem 

rychle se šli ubytovat a převléknout do 

společenského ……hlavně však suchého 

oděvu a zamířili do jídelny k již 

prostřenému stolu, kam začala během 

chvilky Janinka ml. nosit talíře s 

krásnými propečenými masnými 

mastnými vepřovými kolínky. Podle 

reakcí jednotlivých kolegů si myslím, že 

nikdo nebude tvrdit, že mu nechutnalo. 

V průběhu večera ještě dorazil kolega 

Jirka se svoji ČZ Cagivou 200 na vozíku 

za autem. Večer jsme poseděli, probrali 

vše důležité, něco malinko vypili a 

naplánovali si zcela netradičně snídani už 

na 7:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ráno bohatá snídaně, pak vytáhnout 

skútry z garáže a trochu umýt a naleštit, 

abychom měli šanci na nějakou tu cenu. 

Asi jsme zapomněli, že jedeme do 

Strakonic a že jsme tam už byli 

upozorněni minule, že ceny znají své 

majitele ještě dřív, než začne vlastní 

setkání . Kromě toho jsme zase 

ráno projížděli deštěm, a tak naše skútry 

utrpěly na kráse.  

Do Strakonic ještě přivezl svého skútra 

kolega Pavel a samozřejmě dorazili i 

Brňáci …no řekněme „zbytky“ Brňáků. 

Jejich počet byl výrazně nižší, než kolik 

jich vídáme na fotkách z jednodenních 

vyjížděk kolem Brna, ……i před 5-ti lety 

na oslavách bylo Brňáků víc. Ale i tak si 

myslím, že jsme byli jedním 

z nejpočetněji zastoupených klubů. 

Skútrů Čezeta bylo na setkání celkem 

26, a tam účast našeho klubu (11 

skútrů) byla rozhodně nepřehlédnutelná. 

Během dne jsme si prohlédli muzeum 

ČZ, dvakrát jsme zavítali do závodní 

jídelny na oběd a večeři a samozřejmě 

jsme tam potkali i nějaké ty známé. A 

kolem veteránů je vždycky o čem mluvit, 

kdo chce, nemá dlouhou chvíli. Opět po 

pěti letech jsme také potkali Lenku a 

Vaška Kopáčkovi, kteří s námi kdysi 

dávno před lety jezdili na srazy. No a 

ještě nás tam potkalo jedno 

neočekávané setkání, ale o tom se 

dočtete až ve článku o panu Kochovi.
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Čekali jsme do večera na vyhodnocení 

soutěže krásy. Skútry měly dokonce 

svoji vlastní kategorii, ale nebylo nám to 

nic platné, protože vyhodnocení prvních 

třech se obešlo bez naší účasti a 

vypadalo asi následovně: 

1. Čezeta 501 La Boheme (nic 

moc)…..majitelky ze Strakonic 

!!!!!!!!!!!!!!!! 

2. Čezeta 502 + Druzeta pana 

Milana Vančury ……ten si to 

ocenění jako jediný zasloužil 

3. Čezeta 505 rikša s nějakou 

podivnou plachtovou nástavbou 

(viz foto vedle) ….asi taky nějaký 

kamarád ze Strakonic . 
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Třeba je to jen subjektivní pohled nás, 

co jsme nic nevyhráli , i když jsme se 

na tom docela shodli. Ovšem stejně se 

na to tvářili i Vašek s Lenkou, kteří 

tvrdili, že mezi tu „bandu“ je škoda 

s nějakým veteránem přijet. No a naše 

zkušenosti ze setkání před 5-ti lety byly 

stejné, takže to možná zase až tak moc 

subjektivní nebude. Na druhé straně je 

třeba přiznat, že organizátoři odvedli 

určitě pořádný kus práce, a tak se 

nedivme, když si navzájem mezi sebou 

rozdají ceny a přejme jim to. My jsme se 

krásně projeli, prohlédli si spoustu 

zajímavých motocyklů, dostali jsme 

pěknou medaili a vlastní obrázek za 

účast, a hlavně jsme potěšili svá zažívací 

ústrojí výborným jídlem u Janinky. 
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Ale abych se vrátil do Strakonic. Po 

večeři jsme vyjeli zpátky, počasí bylo už 

takové trochu lepší, takže nám stačily 

jen pláštěnky, ti co jeli v kůžičce si ani 

žádnou gumu nebrali a těmi pár 

kapičkami jsme dojeli všichni bez 

problémů. Jen dcera si postěžovala, že 

by na mačkání rukojeti spojky 

potřebovala nějaký posilovač, a tak jsme 

se za svitu baterek ponořili pod jejího 

žluťáska a vyměnili jsme lanko spojky, 

takže závada byla odstraněna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janinka nám už předem avizovala, že 

dole v jídelně má velkou akci – sraz 

spolužáků ze základky po 40 letech a my 

že tedy budeme mít k dispozici salonek 

v prvním patře. Měli jsme tam 

nachystané obložené mísy, děvčata 

donášela z výčepu pivo i další tekutiny 

podle přání jednotlivých soudruhů. Pěkně 

jsme poseděli, popili, pojedli, Zbyněk 

nám ještě rozdal „diplomy“ za účast 

apod. …..každý byl oceněn za něco 

jiného, a kolem půlnoci jsme se rozešli 

do pokojů. Jenomže na neštěstí náš 

pokoj byl přímo nad jídelnou, kde to 

vypadalo, že se ti spolužáci vidí prvně a 

naposled, takže si to musí náležitě užít. 

Do dvou hodin bylo naprosto bez šance 

usnout, a když přestala hrát hudba, tak 

ještě několik nadšenců se snažilo svým 

zpěvem nahradit chybějící decibely 

….abych to nedramatizoval, kolem půl 

třetí se mi podařilo usnout .  
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Ráno byla naštěstí snídaně bohatá, tak 

se mi docela brzy podařilo na noční 

útrapy zapomenout a mohl jsem se plně 

věnovat přípravám na odjezd. Zbyli jsme 

zase čtyři, Jihočeši odjeli už v sobotu, 

autaři jeli autama, a tak jsme zase vyjeli 

v pátečním složení zpátky. Míra se 

odpojil cestou, když jsme samozřejmě 

ještě předtím v Milíně zasedli k tradiční 

kávičce a řádně jsme se s ním rozloučili. 

U Libora jsme ještě chvilinku poseděli u 

kávy, abychom vše řádně zhodnotili.  

Domů jsme dojeli všichni bez problémů, 

a tak těch více než 600 km za víkend 

(aspoň pro mě a dceru) a z toho dost 

často v dešti bylo díky „happy endu“ 

docela příjemných. A hodnocení??? To je 

složité. Minule jsem bral organizátorům 

půlky hvězdiček, ale jednalo se o trochu 

jiné akce. Shodli jsme se s kamarády, 

kteří byli na oslavách Jawy, že firma ČZ 

se vytáhla o hodně víc, přestože již 

motocykly nevyrábí, a tak dávám plný 

počet hvězdiček ………a to podivné 

hodnocení soutěže krásy motocyklů a 

skútrů??? To se asi musí všichni ti 

hodnotitelé sami se svým vlastním 

svědomím srovnat a ujasnit si, jestli 

hodnotí krásu motocyklů nebo bydliště 
jejich majitelů . 

 

P.S. Omlouvám se za tu svoji fotku, ale já se s Lenkou Kopáčkovou ve Strakonicích fotím 
pravidelně každých 5 let . Jenom minule mě na fotce utěšovala, když mi praskla 

v karburátoru jehla a Vašek (její muž) mi sháněl náhradní. 

 

AAA   CCCOOO   JJJEEE   NNNOOOVVVÉÉÉHHHOOO   VVV   ČČČSSSSSSČČČ   
                               

Tak samozřejmě, nejedná se jen o vlastní členskou základnu ČSSČ, ale stejně tak, jak to 
známe u politických stran, i o ty, kteří s ČSSČ sympatizují .  

 

Naše „nové“ jedno- i vícestopé stroje  
 

Myslím, že je zbytečné, abych nějak 

skrýval svůj kladný vztah k jedné 

stárnoucí dámě, která se jmenuje 

Druzeta, když už jsem o tom dávno psal 

ve své knize. A tak se nemůžete ani 

divit, že dnešní přehled našich nových 

strojů zahájím právě na toto krásné a ve 

světě ojedinělé spojení skútru a 

sajdkáru, jakým je právě Čezeta 

s Druzetou. Myslím, že kolega Milan 

odvedl pořádný kus poctivé práce a že 

jeho souprava určitě bude patřit k těm 

nejhezčím. Sice bílo-žlutá kombinace 

nebyla asi úplně sériové provedení, ale 

jednak skutečně mohla existovat 

v nějaké omezené sérii a jednak mně 

osobně se moc líbí. 
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Teď bych se ještě v krátkosti vrátil 

k našemu srazu v Krkonoších. Polda se 

pochlubil se svým novým motocyklovým 

přírůstkem, svým oblíbeným jawáckým 

dvouválcem a nostalgicky stejnou 

motorkou, jakou měl jeho zesnulý bratr 

….tzv. „Smolíkem“ čili čízou ČZ 250 typ 

471. Jak je u Poldy zvykem, tak odvedl 

zase perfektní renovátorskou práci. Všiml 

jsem si, že i hliníkové díly měl vyleštěné, 

možná má i nádrž uvnitř ošetřenou 
protikorozním nátěrem . 

 
 

Znáte české přísloví: „Uplést si na sebe 

bič“??? Není to sice tak zlé, ale 

podobného se mi stalo. Můj kolega 

z práce několik let vykládal, že by si na 

„stará kolena“ rád koupil nějakou 

obyčejnou motorku a trochu se povozil 

po okolí. Když prodal někdy v 18-ti 

pionýra, přesedlal skoro na 40 let na 

čtyři kola. A teď se mu naskytla 

příležitost koupit si od švagra čízu 175 

typ 477. Tak jsem mu ji doporučil a teď 

spolu řešíme technické problémy…….ale 

příjemné . Doufám, že ho taky 

časem vyštvu na nějaký sraz . 



 21 

     
 

Vozítko Čezeta  
 

Tak to jste ještě myslím neviděli 

……..Čezeta s volantem, průhledným 

štítem místo plechu, malými kolečky a 
motorem z babetty . Šťastným 

majitelem se stal náš kolega skútrista 

Kamil Landsmann, kterému se podařilo 

zjistit, že konstruktérem vozidla byl 

Milan Vodochodský z Přelouče v 80. 

letech minulého století.  

Tak se pokochejte aspoň pohledem, ale 

třeba na tom někdy Kamil přijede na 
sraz skútrů   
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RRRIIIKKKŠŠŠAAA,,,   BBBEEEZZZ   RRRIIIKKKŠŠŠIII,,,   KKK   RRRIIIKKKŠŠŠEEE,,,   ,,,………………......      
 

Ještě si pamatujete 

skloňování ze 

školy???? Kdybyste 

ještě chtěli k těm třem 

pádům z nadpisu 

přidat ty zbývající 

čtyři, tak jsou: „vidím 

rikšu“, „rikšo!“, „o 
rikše“ a „s rikšou“ . A přesně tak my 

teď budeme skloňovat rikši ve všech 

pádech.  

Pod pojmem „rikša“ si asi můžeme 

představit leccos, podle toho jestli známe 

rikši osobní, rikši z Indie, nákladní 

z Itálie anebo naše Čezety. V každém 

případě se však jedná o vozidlo, které 

umožňuje anebo by aspoň mělo pomáhat 

v podnikání, převáží osoby, náklady, 

popř. aspoň slouží řemeslníkům pro 

převoz jejich nářadí apod. Zatímco ve 

výše uvedených jižních zemích jsou rikši 

běžným dopravním prostředkem, tak 

v našich končinách je už rikša spíš 

raritou. 

I když ……nebylo tomu tak vždycky. Rikši 

jezdily již v počátcích motorismu, 

protože byly odvozeny od motocyklů, a 

tak cenové i provozně mnohem levnější 

než automobily. I u nás ve dvacátých a 

třicátých letech minulého století je 

vyrábělo několik výrobců. Existovaly buď 

s dvěma koly vpředu a kompletní zadní 

částí z motocyklu, nebo naopak přední 

částí z motocyklu a dvěma koly vzadu. 

Obě řešení měla své klady i zápory, 

nakonec však přece jen zvítězilo řešení 

s přední částí motocyklu a dvěma koly 

vzadu. 

U nás jsou nejznámější rikši až z období 

po druhé světové válce, tzn. Ze 

čtyřicátých až šedesátých let minulého 

století. Zprvu to byly rikši odvozené od 

motocyklů Jawa 250 Pérák a ČZ 150 C, 

později pak od skútru Čezeta typu 502 

nazvané jako tříkola Čezeta typ 505. Od 

dob ukončení výroby této rikši se ještě 

sice objevily nějaké nápady např. u firmy 

Jawa, ale zapadly stejně rychle, jak se 

objevily. 

A tak je potěšitelné, že rikši Čezety 

získávají na oblibě a že je můžeme stále 

ve větším počtu potkávat na 

veteránských nebo motorkářských 

akcích. Jejich osud nebyl úplně 

jednoduchý, stejně tak jako nebývá 

jednoduchá jejich renovace. Šedesátá 

léta, čili období rozvinutého socialismu 

v Československu, kdy bylo prakticky 

zakázáno soukromé podnikání, se 

projevila na prodeji této rikši, která 

nesměla být prodávána soukromým 

osobám (neměla ani stanovenou tzv. 

maloobchodní cenu tzn. v dnešní 

terminologii cenu s DPH) a byla tedy jen 

prodávána socialistickým státním popř. 

družstevním podnikům. Až později se 

jako ojetiny začaly objevovat v jediných 

oficiálních prodejnách ojetých vozidel té 

doby, čili v Autobazarech podniku 
Klenoty .  

No a čezety dostávaly v provozu pořádně 

zabrat, jedině je třeba zachránilo to, že 

si ji chtěl její řidič jako ojetou odkoupit, 

tak si ji šetřil. Pak ovšem ve službách 

jednotlivců vozily stavební materiál na 

stavbu domu, dřevo z lesa, hnůj na pole 

a úrodu z pole….a ještě bývaly 

zaparkované venku pod plachtou (v 

lepším případě), protože svoji velikostí 

se nevešly do garáže, kde byl 

přednostně zaparkován rodinný 

automobil. Dokonce jsem se setkal 

s rikšou, která měla dvojí redukci do 

pomala a vzadu dvoumontáže se řetězy 

pro jízdu v lese. A tak když dneska 

seženete rikšu a chcete z ní udělat 

veterána, je většinou v dost „použitém“ 

stavu a renovace bývá náročná po všech 

stranách, včetně té stránky finanční. Ale 

toho povídání o historii a problémech 

renovace bylo dost, tak se podívejme, 

jak to vypadá dneska. 
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Myslím, že neuškodí podívat se na 

takový etalon užitkových rikš, a to 

výrobek italského koncernu Piaggio pod 

názvem Vespa Commercial 500 (ze 60. 

let).  

Sice je toto Čezetářský občasník, ale 

porovnání s konkurencí určitě neuškodí. 

Zvláště když, jak později uvidíte, jsou 

technická data docela zajímavá a 

ukazují, že motorizace naší rikši nebyla 

nijak podhodnocená, jak se často tvrdí, a 

že i od motoru s nižším obsahem je 

možno vyžadovat velké přepravní 

výkony. 

 

VVEESSPPAA  CCOOMMMMEERRCCIIAALL  550000   
 

Motor: jednoválcový dvoudobý s rotačním šoupátkem, 

objem 170 cm3, vrtání i zdvih 60 mm, komprese 7,2, 
  

Převodovka: čtyřstupňová se zpátečkou, ovládaná 

otočnou rukojetí na řídítkách 
 

Pohon: od klikového hřídele k zadním kolům přes 

spojku, předlohu, převodovku, diferenciál, poloosy a 

válečkové řetězy  
 

Kola: dělená ocelová, na přání náhradní kolo 
 

Brzdy: přední brzda mechanická ručně ovládaná ze 

řídítek, zadní brzda hydraulická ovládaná nožním 

pedálem 
 

Jízdní výkony a spotřeby: maximální nosnost 500 kg, 

nejvyšší rychlost 60 – 65 km/hod.,  

spotřeba paliva 4,5 l/100 km, dojezd 220 km, 

stoupavost 21 %. 
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Vzhledem k odlišně konstruované zadní 

nápravě má Vespa oproti Čezetě výrazně 

vyšší nosnost, což umožňuje daleko širší 

využití. Jak vidíte na obrázku, tak třeba 

ve stavebnictví s pořádným nákladem 

stavebních prvků. Nejsem znalec poměrů 

v Itálii, ale pokud vím, tak tyto vespy 

neustále slouží k plné spokojenosti svých 

majitelů. Ovšem vespy můžete 

zahlédnout také v jiné funkci. Třeba na 

autosalonu V Lipsku se pravidelně 

objevují jako stánky s občerstvením a 

jsou velice hezké a atraktivní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NNOO  AA  ČČEEZZEETTYY??????    
 

Po mnoha letech, kdy sloužily všemu 

možnému, se dnes dočkávají renesance. 

A proč? No protože v dnešním 

přemotorizovaém světě plným reklam, 

dodávek, aut, rámusu, barev a všeho 

možného už jen těžko můžete něčím 

upoutat pozornost zákazníka, popř. 

kolemjdoucího. Postavte u chodníku mezi 

deset motocyklů od renomovaných 

výrobců, v cenových hladinách několika 

set tisíc korun, jednu červenobílou 

čezetu, která kdysi stála 8 500 Kčs. U 

kterého stroje se lidé zastaví??? A to je 

důvod, proč mají rikši dnes jako reklamní 

či podnikatelsky aktivní vozidla úspěch. 

Na fotkách si můžete prohlédnout 

slovenskou rikšu, která „vyrábí“ kávu, 

ale také rikšu z Kladna, která propaguje 

jeden soukromý pivovar (a je možno z ní 

čepovat výrobky pivovaru) anebo třeba 

rikša, kterou jsme viděli na našem 

skútristickém srazu a která je vlastně 

reklamním vozidlem vinárny. A 

samozřejmě na druhé straně můžeme 

vidět např. i rikšu sloužící jako květináč, 

ale ta už zase až tak moc atraktivní není, 

zvláště když je umístěna za plotem 

v naprosto zapadlé vesničce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A když jste si prohlídli krásné stroje, tak 

se pojďme malinko vrátit k jejich začátku 

výroby i trochu k jejich technice. Protože 

stejně tak, jak zahájení výroby skútrů 

Čezeta provázejí určité nejasnosti a 

tajuplnosti, tak stejně je tomu i 

v případě rikš Čezeta 505. První skicy 

zobrazují rikšu ještě s houkačkou na 

předním čele, která tedy konstrukčně 

vycházela ze skútrů Čezeta řady 501, 

zřejmě typu 501/05, což byl typ se 

startérem, který předcházel výrobě typu 

502, ze kterého pak byla sériová rikša 

odvozena. 

Rikši Čezeta známe typu 505, 505/01 a 

505/03, přičemž typ 505 by měl být 

podle dobového tisku původní typ 

vybavený 6V instalací, tedy samozřejmě 

bez startéru. Typ 505/01 je nejznámější 

typ vybavený 12V instalací se startérem 

a zpátečkou na principu opačného chodu 

motoru. A typ 505/03 je pak typ 505/01 

vybavený plechovým uzavíratelným 

zákrytem korby. Všechny tyto rikši 

byly jednomístné a jejich výroba se 

datuje do let 1962-64. K tomu snad 

ještě dodatek. Nikdy v žádném návodu 

k obsluze nebo katalogu náhradních 

dílů jsem neobjevil u rikši 6V instalaci 

a sám jsem pochyboval o existenci 

tohoto typu v sériové výrobě. 
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No a teď přicházejí ty záhady: 

Jenomže pak se objevili kolegové, kteří 

mi poslali fotky výrobních štítků typu 

505, a to dokonce s rokem výroby 

1961!!! A považte, dokonce mi poslali 

fotky rámu a krytu motoru, které nejsou 

upraveny pro montáž křížového stykače, 

takže jasně dokazují existenci stroje bez 

stykače, tedy bez zpátečky ………..a nebo 

s jiným způsobem ovládání, o kterém 

jsem ovšem nikdy neslyšel. Ale zase 

problém, rikša s výrobním číslem rámu 

213 (viz vyobrazený štítek) by měla mít 

motor č. 181, ale tento motor byl 

bohužel vyměněn za novější typ, takže 

zase nic nevíme. Nesmíme se divit, že 

tolik zkoušené a zatěžované motory rikš 

byly asi často měněny za jiné, protože 

různých motorů byl dříve dostatek a bylo 

to lacinější a jednodušší řešení, než 

motor generálkovat. Ale napadla mě jiná 

věc. Co když tyto první rikši měly jen 

elektrický startér bez zpátečky??? Pokud 

byste měli k této problematice nějaké 

další informace, určitě se ozvěte a 

pokusíme se tuto zamotanou záhadu 

trochu rozmotat. V nové knize Katalog 

motocyklů ČZ 1930-1997 je sice v úplně 

malinké poznámce napsáno, že typy 505 

a 505/01 se liší zpátečkou, ale 

z dobových písemností to není tak úplně 

jasné. 

 

 
 

A máme tady další záhadu, a to jsou 

dvoumístné rikši, o kterých jsem už psal jak 

v knize Skútr Čezeta, tak v Občasníku. Tyto rikši 

fyzicky existují a existují k nim i platné doklady, 

kde jsou uvedena 2 místa k sezení. A ještě, aby 

toho nebylo málo, tak existují rikši, které mají 

výrobní číslo vyšší, než je celkový počet 

vyrobených rikš podle informací od výrobce.  

Ale kolegové skútristi, nevěšte hlavu, třeba se 

nám společně 

podaří ještě 

nějakou tu 

záhadu objasnit. 

Stejně tak jako 

jsou záhadné 

předsériové 

skútry 501, kde 

se nám daří 

pomalu 

upřesňovat 

specifikaci těchto 

strojů. Nedávno 

se objevila velice 

zajímavá 

karosérie, která 

posouvá naše vědomosti o těchto strojích zase o kus dál 

……ale to až v některém z příštích čísel. 
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Dva rozdílné osudy…jedna rikša vytuněná a hýčkaná a druhá …květináč, jak jsem už psal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJJAAARRROOOSSSLLLAAAVVV   FFFRRRAAANNNTTTIIIŠŠŠEEEKKK   KKKOOOCCCHHH   
 

Už dávno před přípravou tohoto čísla Občasníku jsem měl v plánu zmínit se o panu 

Kochovi. Mělo to dva důvody. Jednak se objevila o panu Kochovi zajímavá kniha a jednak 

jsem od kamaráda skútristy získal aktuální fotografie rodného domu pana Kocha, který 

se nachází v obci Mcely ležící mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem. 

To ovšem není všechno, náhoda tomu chtěla, že jsem se na oslavách ve Strakonicích 

setkal s jednou velmi příjemnou a velmi sympatickou paní, která se přiznala, že je 

……..ale ještě si počkejte . 

 

Začněme knihou pana Ivana Faltyse, která se 

jmenuje J.F.Koch s podtitulem Od J.F.K. po 

Čezetu. Pan Faltys je krajský testační komisař, a 

tak samozřejmě veliký fanda veteránů. Když 

jsem s ním mluvil o knize (a samozřejmě i o 

jiných veteránských otázkách ), tak mi řekl, že 

už dlouho chtěl o panu Kochovi něco napsat, 

protože ho považuje za jednoho 

z nejvýraznějších českých konstruktérů, který byl 

dosud opomíjen a nedoceněn. A tak když přišel 

rok 2013 a on si uvědomil, že je to právě výročí 

120-ti let od narození a 30-ti let od úmrtí pana 

Kocha a že v jeho šuplíku je dostatečné množství 

materiálů a podkladů pro napsání životopisné 

knihy, už neváhal a pustil se do psaní. Sice to už 

v roce 2013 nestihl a kniha byla vydána až letos, 

nic to neubírá na jejím významu. 

Kniha nebyla vydána ve velkém nákladu – asi 

300 kusů, takže se po ní asi jen zapráší. Myslím, 

že 14 knih objednaných pro členy ČSSČ je 

dostatečným důkazem toho, že si práce pana 

Kocha vážíme. 

 

Trochu horší to je s jeho rodným 

domem. Jak vidíte na přiložených 

fotkách, tak bývalý Kochův statek je 

zarostlý a zpustlý. Jeho nový majitel 

zatím nechal částečně opravit střechu, 

ale jinak nic moc. Samozřejmě, že tento 

nový majitel vůbec nemusí vědět, jak 

významný konstruktér se v tomto domě 

narodil, anebo mu to je prostě jedno. A 

tak si jen můžeme přát, aby na průčelí 

zrenovovaného statku byla mosazná 

deska připomínající, že se jedná o rodný 

dům pana Jaroslava Františka Kocha. 
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A teď ty Strakonice !!!!!!!!!!! Představte 

si následující situaci. Parta skútristů 

v klubových tričkách s vyšitými obrázky 

skútrů Čezeta stojí u jednoho skútru a 

samozřejmě značně odborně a vážně 

diskutují. V tom se tam zastaví pán a 

paní, osloví nás a ta paní s úsměvem 

povídá:  

„Jsem moc ráda, že poznávám 

takovou partu nadšenců do 

skútrů…..já jsem totiž vnučka pana 

Kocha!!!!“.  

Myslím, že jsme chvíli zůstali jako 

opaření a nevěřili svým vlastním uším. 

Teprve když zase tento pár od nás 

(možná trochu zklamaně) odcházel, 

protože jsme asi byli skupina značně 

nekomunikativní, jsem se trochu 

vzpamatoval, tu paní jsem zastavil a 

požádal aspoň o společnou fotku. Košem 

jsem nedostal, a tak nás dcera vyfotila 

(viz foto). Poděkoval jsem a rozloučil se. 

Vyčítal jsem si ale, že jsem si neřekl o 

nějaký kontakt, ale už mi bylo hloupé 

znovu za tou paní běžet a otravovat jí. 

Jenomže za chvilku přišel Libor, podával 

mi vizitku a říkal, že mi ji posílá ta paní, 

co jsem se s ní fotil. Spadl mi kámen ze 

srdce. 
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Jakoukoliv vaši nádrž kvalitně vystříkáme, 
…..samozřejmě antikorozním nátěrem. 

www.chemi c ke l e s ten i . c z  

Paní bývalé Kochové jsem hned druhý 

den napsal mail a zeptal se, na jejího 

otce. Můj první skútr (viz foto), který 

jsem kdysi koupil, byl s motorem 250 a 

jeho majitel mi řekl, že skútr postavil 

(podle dokumentace svého otce) pan 

Koch ml., který byl jeho spolužákem na 

automobilové průmyslovce v Mladé 

Boleslavi. O tomto skútru jsem psal ve 

své knize a ti, co už něco v rámci 

skútrsrazů pamatují, třeba si 

vzpomenou, že jsem první srazy s tímto 

skútrem absolvoval.  

A představte si moje překvapení, když 

mi na můj mail přišla odpověď: „Ani 

nevíte, jakou jste mi udělal radost!!! 

Roky hledám skútra, na kterém 

tatinek jezdil (i já) a teď ho vidím na 

fotce!!! To naše sobotni setkáni byla 

úžasná náhoda a já byla nadšená, že 

vidím správné fandy do skútrů.“ a já se 

teprve teď po 25-ti letech dozvěděl, jaký 

skvělý rodokmen má můj skútr. A tak se 

nedivte, že jsem tento skromný článeček 

zařadil do Občasníku.  

 

A ještě na závěr tohoto článku jedna 

dosud neznámá fotografie, na které pan 

Koch ml. představuje nový skútr Čezeta 

zástupcům Motokovu (pro mladší čtenáře 

poznamenávám, že Motokov byl podnik 

zahraničního obchodu, který jako jediný 

z ČSSR měl právo obchodovat s cizinou 

s motorovými vozidly). 

 

 

RRREEEKKKLLLAAAMMMNNNÍÍÍ   BBBLLLOOOKKK   
 

Jak dobře víte (pravidelní čtenáři 

Občasníku), reklama nepatří do 

pravidelných rubrik tohoto časopisu, 

protože se jedná o časopis na reklamě 

ekonomicky nezávislý a vedení redakce 

si nepřeje, aby byl jeho obsah jakkoliv 

ovlivňován penězi z reklam a aby i 

nadále zůstal časopisem nezávislý, 

objektivním a přiměřeně investigativním. 

Reklamy proto zveřejňujeme bezplatně, 

a to jen v případech, kdy jsme 

přesvědčeni o smysluplnosti a 

pravdivosti reklamy. 

V minulém čísle byla zveřejněna reklama 

pro vnitřní ošetření nádrže motorových 

vozidel antikorozním nátěrem, což je 

úprava velmi účinná a k životnímu 

prostředí šetrná. Jenomže se ozval pan 

Tuma, majitel firmy, že reklama je 

trochu zavádějící a ukazuje úpravu 

(vystříkání) nádrže jen při jízdě na 

motocyklu. Samozřejmě, na speciální 

přání zákazníku, může být jejich nádrž 

vystříkána i při jízdě na jízdním kole. 

Redakce panu Tumovi děkuje za 

upřesnění a rádi zveřejňujeme. 
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………......AAA   DDDAAALLLŠŠŠÍÍÍ   ZZZAAAJJJÍÍÍMMMAAAVVVOOOSSSTTTIII???   
 

Občas se v podzimním čísle ohlížíme za létem a nostalgicky vzpomínáme na prožité 

chvíle, dovolené, prázdniny, cestování, pláže ….a já nevím, na co všechno ještě. Ale 

nejdříve se podívejme na to již avizované výročí, a pak taky na jeden hodně zajímavý 

motocykl postavený z ne úplně motorkářských materiálů. 

 

Elektrické semafory 
 

Slíbil jsem vám připomenutí jednoho 

zajímavého výročí. Možná jste si toho 

všimli v denním tisku, odkud také můj 

článek byl částečně převzatý. Možná jste 

si toho nevšimli, a tak se podívejte, 

jakým vývojem prošly světelné semafory 

pro automobily, ale i pro chodce.. 

Když se na silnicích začaly objevovat, 

byla skeptická řada řidičů i dopravních 

expertů. Od té doby, co se elektrický 

semafor 5. srpna 1914 objevil na 

křižovatce v americkém Clevelandu, se 

však vynález rozšířil po celém světě. 

Podívejte se, jakou má toto signalizační 

zařízení historii. 

 

1868 – první silniční světelný semafor byl inspirován starší železniční signalizací. 

Vynález inženýra Johna Peaka Knighta řídil provoz koňských povozů a chodců před 

sídlem britského parlamentu v Londýně od prosince 1868. Po necelém měsíci ale zařízení 

tvořené plynovými lampami vybuchlo a zranilo obsluhujícího policistu. 

1914 – elektrický silniční semafor, podobný těm dnešním, poprvé instalovali v 

americkém Clevelandu 5. srpna 1914. Stroj umístěný na rohu Východní 105. ulice a 

Euclid Avenue měl dvě světla (červené a zelené) a změnu mezi nimi signalizoval bzučák. 

Oranžové světlo, upozorňující řidiče na změnu barvy, se objevilo o čtyři roky později 

v New Yorku. 

1923 – jako první evropská metropole instalovala semafor zřejmě Paříž, a to na 

křižovatce Boulevardů Saint-Denis a Sébastopol v květnu 1923, signalizace měla jen 

jedno světlo (červené) a bzučák. Slavnější semafor, jemuž některé zdroje připisují i 

evropské prvenství, byl umístěn roku 1924 na křižovatce Potsdamer Platz v Berlíně. 

Šlo o 8,5 vysokou pětibokou věž s hodinami a s kabinou v horní části, kde elektrickou 

signalizaci ručně přepínal policista. 

Replika tohoto semaforu byla v Berlíně opět postavena a vy ji vidíte na přiloženém 

snímku. 

1927 –v listopadu 1927 měl premiéru semafor, který nepotřeboval obsluhu – stalo 

se tak v britském Wolverhamptonu. 

1927 – první silniční světelná signalizace v Praze byla umístěna v roce 1927 na 

křižovatce ulic Hybernská, Dlážděná a Havlíčkova u dnešního Masarykova nádraží. Zprvu 

šlo o jeden čtyřboký semafor zavěšený uprostřed nad křižovatkou, který platil pro vozidla 

ze všech směrů i pro chodce a měl ruční přepínání. První světelný semafor bez 

obsluhy byl instalován v Praze uprostřed Václavského náměstí mezi ulicí Vodičkovou a 

Jindřišskou v lednu 1930. Semafory pro tramvaje však v Praze fungovaly už od roku 

1911. 

1961 – prvního panáčka na semaforech pro chodce navrhl německý dopravní 

psycholog Karl Peglau. Ikonický „Ampelmann“ s kloboukem na hlavě, jemuž v některých 

městech v roce 2004 přibyla partnerka “Ampelfrau“, se jako symbol bývalé NDR stal 

populárním suvenýrovým artiklem. Kuriozitou je také „feministický semafor“ pro chodce 

ve španělském městě Jaén, na němž mají obě postavičky (zelená a červená) sukni, 

přičemž za červenou postavou v sukni se „schovává“ osoba v kalhotách.  

2006 – silniční semafory v rámci experimentu zcela opustilo padesátitisícové nizozemské 

město Drachten. Předpoklad, že účastníci provozu budou ohleduplnější a sníží se tak 

počet nehod, se podle radnice potvrdil. O rok později se stejnou cestou vydalo německé 

město Bohmte.  

2007 – v Česku se panáčci na semaforech dostali do centra pozornosti poté, co umělec 

Roman Týc bez povolení vyměnil několik postaviček na pražských křižovatkách. Protože 
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odmítl zaplatit soudem uloženou pokutu, odseděl si aktér kauzy v roce 2012 měsíc 

v pankrácké věznici. 

2014 – v jedné prezentaci jsem našel zajímavý semafor, který kromě tří známých barev 

ukazuje i čas svícení jednotlivých barev, a to formou digitálních přesýpacích hodin. 

Myslím, že je to moc dobrý nápad. U některých semaforů se už dnes objevuje časový 

údaj udávající dobu ve vteřinách, která ještě zbývá do zhasnutí případně rozsvícení 

zeleného světla (možná i těch ostatních), ale ty přesýpací hodiny jsou opravdu originální 

a asi nejzřetelnější (viz obr.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dřevěný motocykl ze země „Sovětů“ 
 

V tomto případě nejde ani tak o 

motocykl nebo jeho značku a typ, ale 

spíš o perfektní a téměř „hodinářskou“ 

truhlářskou práci. Motocykl je skutečně 

údajně sestrojen jen z dřevěných 

součástí, ovšem vyrobených do 

nejmenších detailů. Určitě to stojí za 

prohlédnutí. A doufám, že při pohledu na 

skútr zaplesá srdce našeho kamaráda 

Zbyňka Plachého, který má k dřevu 

blízký vztah (i když ne zase tak blízký 
jako ke slečně Romaně ). 
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50. výročí Škoda 1000 MB 
 

V minulém čísle jsem psal o tomto výročí 

i o velkém setkání „tisícovek“, které se 

chystalo v Mladé Boleslavi. Tak jen pro 

připomenutí pár obrázků ze setkání. 
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…. a konečně ty vzpomínky na léto 
 

Nejkrásnější období v létě prý je to, kdy zubatá má dovolenou a opaluje se na pláži. 

Nejen ty vyzáblé, ale i oblejší slečny bylo možno potkat na pláži….která je hezčí???  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovšem ne vždycky bylo na plážích bezpečno, některé druhy vodních sportů se ukázaly 

jako značně nebezpečné. Pak nezbývá nic jiného, než využít služeb rychlé záchranné 

lékařské služby, kterou ovšem taky zasáhla módní vlna úspor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ženy??????? Mladé krásné dívky se procházely bez ohledu na nebezpečí statické 

elektřiny, sportovkyně sportovaly, matky kojily a ty ostatní se věnovaly svým partnerům. 

Samozřejmě se v létě objevily i zajímavé 

nápady, které nám mohou zpříjemnit 

život. Je to třeba zcela nový kuchařský 

recept na buchtičky se šodó, návrh 

nového sportovního stadionu pro ty, 

koho nebaví fotbal (můj případ). No a 

taky nový úsporný způsob veřejné 

dopravy pro důchodce je velice 

praktický. 
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PPPLLLÁÁÁNNN   AAAKKKCCCÍÍÍ   ČČČSSSSSSČČČ   NNNAAA   RRROOOKKK   222000111555   
 

Uteklo to. Jsme zase o rok 

starší. Je už však nejvyšší 

čas podívat se na to, co nás 

čeká v příštím roce. Ono nás 

hlavně čeká to, co si sami 

zorganizujeme, ale tu a tam někdo něco 

udělá za nás. Je to předně Mezinárodní 

skútrsraz pořádaný Skútrklubem Čezeta, 

který se koná na Zlínsku ve dnech 12.-

14.6.2015. Jarní sraz doufám připravuje 

zase základní organizace ČSSČ Broumy 

(zaslechl jsem něco o okolí Berouna), 

podzimní sraz bych viděl zase asi na 

Zruč nad Sázavou, jen termín upřesníme 

podle ostatních akcí, a zbývá nám letní 

sraz. Tady bych se chtěl trochu zastavit. 

Už podruhé jsem totiž neuspěl s 

„Chomutovem“. Poprvé před téměř třemi 

lety, kdy jsem tam navrhoval 

Mezinárodní skútrsraz a byl jsem 

přehlasován ve prospěch Jižních Čech, 

tentokrát jsem navrhoval Chomutov jako 

základnu a výlet do Německa do muzeí 

Trabant (Horch) ve Zwickau a MZ (DKW) 

v Zschopau a nikdo se na moji stranu 
nepřidal .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zřejmě tedy v členské základně převládá 

názor na uspořádání srazu u našich 

východních sousedů na Slovensku ve 

Vysokých Tatrách, jak bylo navrženo 

dříve. Proti určitě je to, že stejnou trasu 

od nás z Čech směrem na Zlínsko 

pojedeme v jednom roce dvakrát, na 

druhou stranu by se k nám mohli přidat 

kamarádi z Moravskoslezské sekce 

skútrklubu, protože to mají podstatně 

blíž. Samozřejmě bychom pak uvítali i 

účast našich kolegů ze Slovenska, ale na 

tyto úvahy je ještě příliš brzy. Tento sraz 

na Slovensku má však jednu velkou 

neznámou. Kdo ho zorganizuje???? 

Organizátoři, hlaste se !!!! 

Pak máme tradiční akce – Veteránská 

jízda v Chomutově poslední sobotu 

v dubnu (zřejmě 25.4.2015) a 

samozřejmě naše oblíbená první akce 

v roce – návštěva muzea v Křivoklátu, 

jejíž termín zase ještě upřesníme 

(březen – duben). Objevila se jedna 

nová akce, která byla letos bohužel 

v kolizi se srazem ve Lhenicích, a to je 

Sraz sajdkárů v Chrášťanech u Českého 

Brodu. Podle informací od jednoho 

účastníka byla účast velice, ale velice 

slabá, ale kdybychom tam vyrazili jako 

parta „druzetářů“, tak bychom si tam 

mohli udělat takovou svoji „druzetovou 

párty“. To by ovšem chtělo přemluvit 

některé druzetáře k účasti a některé 

dokonce nejdřív donutit dokončit 

renovaci druzety. Také je na to ještě čas, 

ale do plánu si to dát můžeme.  
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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

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

 Skútrklubu 
datum název akce místo  konání P
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13.9. Burza ND Nupaky
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6.12. Burza ND Nupaky
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S k ú t r s r a z   Ch o m u t o v

  České sekce

A co Lhenice??? Zřekneme se pečeného 

kolínka ve prospěch možnosti dobytí 

Dukly??? Tam to samozřejmě bude 

s masem trochu složitější (maso ještě 

z dob SNP?). Anebo vmáčkneme Lhenice 

jinam??? Rozdíl sami porovnejte!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbývá nám sraz PAvů, který v poslední 

době už není našimi členy příliš 

vyhledáván, a pak už asi jen burzy, které 

se prakticky rok co rok opakují ve 

stejných termínech, a tak pro nás 

nejdůležitější termín burzy je poslední 

prosincová burza v Chotusicích, po které 

míváme společný oběd v motorestu Zlaté 

slunce za Kolínem. 

Nesmíme zapomenout na to, že tato 

akce nás taky čeká ještě letos, a to 

13.12.2014. Doufám, že se tam sejdeme 

v co největším počtu, abychom ještě 

plán na příští rok řádně prodiskutovali. 

Ještě mám takový nápad. Vím, že u 

některých kolegů bude mít jednoznačnou 

podporu, ale tady spíš půjde o to, 

abychom přesvědčili i ty ostatní. Povedlo 

se mi uspořádat 1. Sraz Pavů a dalších 

přívěsných vozíků, který stále žije a daří 

se mu velice dobře. V rámci srazu ve 

Zruči jsme uspořádali 1. Sraz motocyklů 

ČZ Cagiva 200 OHC. A co takhle 

uspořádat:
 

111...   SSSrrraaazzz   DDDRRRUUUZZZEEETTT   
 

Já vím, že nás moc není a že se nás moc 

nesejde, na samostatný sraz by to asi 

bylo málo, tak co se dohodnout 

s pořadateli v těch Chrášťanech, že 

bychom si ten sraz udělali v rámci jejich 

srazu sajdkár??? My bychom tam nebyli 

jak do mariáše a pro ně by to byla 

možná dobrá reklama a šance nalákat 

víc účastníků. Kromě toho je to u 

Českého Brodu, takže celkem uprostřed 

naši republiky. Ale ty Chrášťany, to není 

nutnost. Pokud bychom se dohodli, 

můžeme si ho udělat kdekoliv jinde. 

Záleží jen na nás, jestli se dohodneme. A 

pokud to nebude v roce 2015, ale třeba 

až za rok, aby všichni ti loudalové stihli 

Druzety dokončit, tak to nevadí, ale měli 

bychom s tím výhledově počítat. 
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PPPOOO   UUUZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRRCCCEEE      
 

Již dvanáct let se koná v Mladé Boleslavi 

Svatováclavská jízda, která, ačkoliv 

svým programem není nijak atraktivní , 

láká rok od roku větší počet účastníků. 

Byl jsem se chvíli ráno podívat na sraz 

účastníků na Komenského náměstí. 

Samozřejmě, že mě zajímaly především 

skútry Čezeta. Nezklamaly a určitě 

tvořily nezanedbatelnou část 

motocyklového startovního pole. 

Samozřejmě nejzajímavějším strojem 

Byla Čezeta 501 s Druzetou z Nymburka. 

Její majitel byl právě na srazu 

v Chrášťanech a měl jsem od něj 

informace. No a jinak???  

Kamarádi se mě ptali při odjezdu ze 

Zruče, kam ještě letos pojedeme. 

Myslím, že tato jízda by byla docela 

zajímavou akcí i pro nás. Jedná se o 

jednodenní setkání, takže odpadají 

problémy s ubytováním. Jen ta 

vzdálenost do Boleslavi je pro někoho 

trochu velká, zvláště má-li dorazit do cca 

9:00 hod. A hlavně je důležité, aby bylo 

počasí příští rok zase tak hezké jako 

letos. 
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A aby toho nebylo 

málo, tak v rámci 

Svatováclavské jízdy 

se uskutečnila ještě 

jedna významná 

veteránská akce, a 

to byl sraz asi 20-ti 

traktorů Svoboda 

….známé „Svoboďáky“, některé přijely 

i po ose. Sraz těchto traktorů byl k 70. 

výročí ukončení jejich výroby. A stejně 

tak, jako v Mladé Boleslavi byli pánové 

Laurin a Klement významnými 

zaměstnavateli, tak ve vedlejších 

Kosmonosech to byl právě pan Václav 

Svoboda. Byl určitě schopný podnikatel, 

protože věděl, že musí vyrábět stroje 

laciné, provozně nenáročné a spolehlivé, 

aby přesvědčil zemědělce vyměnit koně 

za traktor. Dokonce svoje traktory 

zemědělcům půjčoval, aby si to 

vyzkoušeli v praxi, jak je traktor 

výhodný. Pan Svoboda je však také 

nositelem několika patentů, jako příklad 

lze uvést, že ve své slévárně vyráběl 

vložky válců pro Škodu Popular z litiny 

technologií odstředivého lití. 

A to ještě není všechno. Představte si, že 

panu Václavu Svobodovi v neděli 

odpoledne odhalili pamětní desku na 

domě, který začal stavět v roce 1937. 

Oslav se zúčastnil i jeho dnes již 

osmdesátipětiletý syn Václav a vnuk 

Josef Petr. Samozřejmě že nechyběli ani 

členové Klubu majitelů traktorů 

Svoboda, kterých je v současnosti 

v klubu kolem padesáti. 

Když jsem psal článek o panu Kochovi a 

projevil přání, aby byla na jeho rodném 

domě pamětní deska, tak jsem netušil, 

co se odehraje za pár dní 

v Kosmonosech, že se pamětní desky 

dočká pan Václav Svoboda. Je to určitě 

jasná ukázka toho, že i dnešní 

uspěchaná doba dovolí zastavit se a 

zavzpomínat na význačné lidi naší 

historie, a to nejen na herce, politiky 

nebo další, kteří se živili a proslavili 

„otevíráním pusy“ a mnohdy „mlácením 

prázdné slámy“, ale taky na lidi, kteří 

skutečně něco dokázali, kterým to 

myslelo a kteří přesto mnohdy žili velice 

skromně a veškeré svoje úsilí a znalosti 

věnovali něčemu smysluplnému. 
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Sice to vmáčknu do kapitoly „Po 

uzávěrce“, ale v tomto případě to zcela a 

naprosto vyjímečně v Čezetářském 

občasníku není tak úplně pravda. 

V kapitole o rikšách jsem totiž zapomněl 

na jenoho nového skútristu Vláďu, který 

si přivezl domů rikšu a s plnou vervou se 

hned pustil do její renovace. Tak mu 

držme palce a doufejme, že ho brzy 

někde uvidíme za jejími řídítky.  
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ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR   
 

Doufám, že jste si v tomto čísle našli 

aspoň něco málo zajímavého. A abychom 

skončili trochu optimisticky, když už je 

před námi ta zima, která nám 

motocyklistům a skútristům není příliš 

nakloněna. 

Mám pro vás dvě zajímavé a hlavně 

příjemné a optimistické informace. 

Jednak podle úvodníku z časopisu 

Motoxpress vyjde konečně pořádná kniha 

o čezetách, kterou píše pan Kusý. Bude 

to první kniha z vydavatelství 

Motoxpress, a jak si můžeme domyslet, 

bude jistě řádně okořeněna fotografiemi 

pana Čejchana, jak jezdí s Liborovou 

Druzetou po dvou kolech. To je totiž u 

skútru o objemu 175 kubíků a ještě k 

tomu se sajdou ze 60. let ta 

nejdůležitější vlastnost, proč si ji tenkrát 

lidé za docela drahé peníze kupovali. 

Druhá informace je převzata s webu 

www.motorkari.cz, kde byl uveřejněn 

článek o Čezetě typu 506. Tam je i výzva 

k možným prodejcům, aby se hlásili, a je 

vyobrazen zřejmě typizovaný prodejní 

salon, ve kterém bude prodej nové 

čezety probíhat. Už se na to určitě 

těšíme, že se konečně skútr Čezeta 

dočká odpovídajícího a moderního 

způsobu prodeje a ne jako před 50-ti 

lety v nevzhledných prodejnách n.p. 

Mototechna nebo vesnických prodejnách 

družstva Jednota. Jen nevím, kdo bude 

do výstavby těchto „paláců“ investovat a 

doufat, že se mu to někdy prodejem 

elektroskútrů vrátí. 

 

Milí čtenáři, přeji vám příjemný závěr 

roku včetně, trochu předčasně , i 

vánočních svátků. Pokud se rozhodnete 

přečíst si i následující číslo Čezetářského 

občasníku „Zima 2015“ ………tedy 

jubilejní padesáté číslo, bude „na 

novinových stáncích“ (rozuměj na 
webu ), doufám, co nejdříve 

po Novém roce. Záleží na tom, jak 

budou k dispozici informace o akcích 

pro příští rok. A snad dnes už mohu 

prozradit, že mimo jiné tam najdete 

přehled všech akcí, které 

organizovala Česká sekce 

Skútrklubu Čezeta a o kterých 

pravidelně Čezetářský občasník 
vždy, dřív než ostatní , objektivně 

informoval. 

Abych vylepšil ten pohled na 

Slovensko, předkládám fotografii od 

našeho neúnavného dopisovatele a 

fotografa Františka Hamráka. Podobný 

pohled na skútra před chalupou jste už 

mohli ve starším čísle Občasníku vidět, 

ale na tomto snímku je již chalupa zcela 

přestavěná. 


