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průměrně 459  čtenářů

ÚÚÚVVVOOODDD   (((***************)))   
 

Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého 
humoru, prostě všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský 
občasník…..ani jeho jubilejní padesáté číslo. 

 

Hned na začátku se musím omluvit, že 

toto významné jubileum v životě 

Čezetářského občasníku způsobí zřejmě 

to, že úvod bude nejrozsáhlejším 

článkem celého čísla.  

Určitě jste si všimli změny v hlavičce 
tohoto čísla ….…..je trochu vyzdobená . 

Tak to je profesionální deformace z mého 

zaměstnání škodováka. Od 51. čísla 

připravuji „Face lift“ hlavičky časopisu, a 

tak těsně před výběhem starého modelu 

vydávám jakýsi „akční“ model, abych 

ještě i u „starého“ vydání časopisu 

nalákal dostatečný počet čtenářů.  

Apropó….když jsem u toho počtu 

čtenářů, je dlužno připomenout, že 

ačkoliv předseda Skútrklubu prohlašuje, 

že občasník nikdo nečte (má zřejmě na 

mysli brněnské špičky vedení 

Skútrklubu), tak já jako šéfredaktor a 

100% akcionář redakce Čezetářského 

občasníku se spokojím s těmi 300 a více 

pravidelných i nepravidelných čtenářů, 

kteří každé číslo Občasníku čtou, 

prohlédnou nebo aspoň otevřou, protože 

takový čtenář, který je přesvědčen o 

tom, že v časopisu nenajde nic 

zajímavého, tak ho ani neotevře. Když se 

podívám zpětně na účast na 

skútrsrazech, kde se jako Skútrklub 

chlubíme velikou účastí skútrů a kde 

skútrů bývá řekněme kolem 60-ti, tak 

ten pěti- a vícenásobný počet čtenářů 

oproti počtu aktivních skútristů je 

myslím dostatečný k tomu, abych ještě 
nějakou chvíli s tím psaním vydržel . 

První číslo Občasníku vyšlo jako „Zima 

2001“ a byl to takový pokus nějak 

sjednotit partu skútristů v Čechách. 

Někteří jsme se znali, jiní ne, a tak jsem 

doufal, že tímto způsobem trochu 

zpřístupním informace i těm ostatním. 

Jestli se mi to povedlo nebo ne, to 

musíte posoudit vy sami. Ale fakt je 

jeden, v Brně a jeho blízkém okolí je 

dostatečný počet skútristů, kteří tvoří asi 

jádro celého Skútrklubu. Jenomže 

kdybychom si do mapy naší republiky 

zapíchali vlaječky, kde který (aktivní) 

skútrista bydlí, byl by to kromě hejna 

vlaječek v okolí Brna jinak celkem 

smutný pohled, protože ostatní vlaječky 

by byly roztroušeny po celém zbytku 

republiky asi tak v hustotě not na buben. 

A jestli se skútristi Brňáci scházejí každý 

měsíc na pivo, tak tady u nás v Čechách 

to není dost dobře možné, protože i 

kdybychom si určili sebelepší místo 

podobných setkání, bude to tam mít 

mnoho skútristů přes 100 km. Takže toto 

se projevuje nejen v setkáních u piva, 

ale i v ostatních společných akcích. 

Zatímco Brňáci dělají spoustu 

jednodenních vyjížděk za rok, my tady u 

nás „na západě“ organizujeme ročně dva 

až čtyři celovíkendové srazy, protože 

jednodenní vyjížďky jsou z hlediska 

vzdáleností zase možné jen jako lokální 

akce, kterých by se zúčastnilo lidí asi 

tolik jako do partičky mariáše.   
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A právě skútrsrazy, které se pořádají 

tady u nás v Čechách a které pořádá 

naše parta lidí, známá jako Česká sekce 

Skútrklubu Čezeta (ČSSČ), a jejichž 

počet dosáhne na jaře 2015 docela 

pěkného kulatého čísla (30, pozn. red.), 

jsou obsahem jednoho článku tohoto 

časopisu. Můžete se tam podívat, kde a 

kdy se jednotlivé srazy konaly a jaká 

zajímavá místa jsme navštívili. Je třeba 

zajímavé, že v rámci skútrsrazů (včetně 

těch celorepublikových) jsme již 

navštívili všechny okolní státy Německo, 

Polsko, Slovensko i Rakousko, kde jsme 

v roce 2013 zdolali vrchol 

Grossglockneru. 

 

Ale vraťme se k Občasníku. Jak jsem už 

napsal, prošel určitým vývojem svého 

zaměření, obsahu, vzhledu ….…a taky 

způsobu vydávání. Nejdříve vycházel na 

webových stránkách Tomáše Borovce 

(www.sweb.cz/obcasniky), jenomže ten 

pak naprosto bezdůvodně tuto spolupráci 

zrušil. Stále však ještě slovo „občasníky“ 

používá ve své mailové adrese, i když 

jsem ho už dávno žádal, aby to změnil 
. Pak občasník vycházel na stránkách 

Jirky Nahodila (www.skutr.rks.cz) a 

nakonec se usídlil na webových 

stránkách Skútrklubu Čezeta 

(www.skutrklub.cz), kam asi svým 

zaměřením patří. Těch 50 čísel 

Občasníku znamená taky ale 939 stran 

textu a obrázků (milovníci statistik se 

mohou podívat na graf, jak se zvyšoval 

průměrný počet stránek po desítkách 

čísel), což, jistě uznáte, by už bylo i na 

pořádnou knihu.  

Ale nejde jen o kvantitu. Dříve byli 

kronikáři, dneska máme internet, ale 

zkuste někde najít ucelený přehled 

celorepublikových skútrsrazů pořádaných 

každoročně Skútrklubem Čezeta. Žádný 

jiný ucelený přehled neexistuje, 

Skútrklub žádnou vlastní kroniku 

…….nebo nově databázi akcí nemá. 

Musím se přiznat, že vyhledat všechny 

srazy 15 let nazpět, podívat se, co se 

dělo, kde sraz byl, jaká místa jsme 

navštívili…….dalo poměrně dost práce. 

Bohužel, nemám bydliště v Brně, a proto 

mohu těžko očekávat, že by mi třeba 

někdo z vedení klubu za takovou 

mravenčí práci poděkoval. A tak jsem si 

už zvykl na to, že někteří lidé po 

Občasníku „plivou“ (i když věřím, že ho 

minimálně prohlédnou, ale nikomu by to 
nepřiznali ), naštěstí je dost těch, kteří 

se mě ptají, kdy už konečně vyjde další 

číslo. 
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Čezetářský občasník měl už ve svém 

prvním čísle napsáno v podtitulu: 

„Vydává Česká sekce Skútrklubu Brno 

pro interní potřebu“ (skútrklub Brno byl 

později přejmenován na Skútrklub 

Čezeta pozn. red.), a tak jeho hlavním 

úkolem bylo informovat kamarády 

v Čechách, co se děje ve Skútrklubu 

v Brně, ale i přinášet některé další 

zajímavé informace. Jedna nejmenovaná 

ráááádiostanice nás posluchače 

mnohokrát denně otravuje tím, že o tom 

či onom nás budou informovat „dřív než 

ostatní !!!“. Ale pro tuto chvíli si můžeme 

podobný slogan vypůjčit, protože byly 

opravdu akce, o kterých Občasník 

informoval jako první……a mnohdy jako 

jediný.  

A tak si můžeme připomenout, že díky 

Občasníku se dozvěděli čtenáři – skútristi 

o 1. Posázavském srazu ve Zruči nad 

Sázavou, o 1. srazu PAvů a přívěsných 

vozíků …..a následně o vytvoření 

Českého rekordu v počtu vozíků, o 1. 

Srazu motocyklů ČZ Cagiva 200 OHC, 

ale třeba i o slavné dálkové jízdě Brusel-

Praha-Brusel v roce 1958, kde skútry 

Čezeta zvítězily, o 50-ti letém výročí 

prvního představení skútru Čezeta nebo 

50-ti letém výročí výroby 100 000-ého 

skútru Čezeta. Ale třeba i v technice.  

Kde jinde než v Občasníku jste si mohli 

přečíst něco o Čezetě s motorem ČZ 

Cagiva 200 OHC nebo s motorem Jawa 

350 cm3??? A doufám, že si rádi přečtete 

i články o našich kamarádech, kteří už 

s námi na srazy nejezdí, nebo o dalších 

výrazných postavách Skútrklubu. 
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Bezejmenná 

Honza Wild 

 

Rozborka a sborka 

to já zvládám hravě. 

Je tu však pár dílů, 

co mi zbyly právě. 

 

Nikam nepasujou, 

dám je do krabice. 

Možná, že zas příště 

jich spotřebuju více. 

 

Hned při jízdě s kopce 

jsem já to kus vola. 

Už to vím, však pozdě, 
jsou z předního kola. 

Taky se občas něco nepovedlo, a to ve 

chvíli, kdy jsem se obrátil na vás čtenáře 

s prosbou o spolupráci, např. s nápadem 

uspořádat fotosoutěž o nejhezčí fotku se 

skútrem Čezeta. Pochopil jsem, že na 

Občasník jsem sám…..promiňte, byl jsem 

sám. V současnosti mě velmi pomáhá 

Vašek Sochr pravidelnou dodávkou 

fotografií ze srazů, za což mu patří veliký 
dík celé redakce (a myslím i čtenářů) .  

Doufám, že bude pokračovat spolupráce 

s Ivanem Marošem a s celou partou 

„Moravskoslezské sekce“, že budu i 

nadále dostávat fotky ze Slovenska od 

Františka Hamráka (a občas i od jiných 

kamarádů) a že se třeba najdou i další 

kamarádi, kteří jsou schopni něco 

vymyslet a zorganizovat, aby bylo o čem 

psát a hlavně, abychom si sami pro sebe 

dokázali stále vymýšlet dost zajímavých 

akcí. Ještě jedna zajímavost k těmto 

aktivitám.  

Představte si, že Honza Wild, který dnes 

jede na sraz pouze, když je hezky, když 

je to blízko a když nemusí zrovna slavit 

významné čtvrté narozeniny syna 
sousedky , tak tento Honza v minulosti 

dokonce napsal báseň, kterou Občasník, 

dřív než ostatní, otiskl. Mnozí z vás tou 

dobou ještě Občasník nečetli a je to tak 

významný kulturní počin, že mi nezbývá 

nic jiného, než báseň v tomto jubilejním 

čísle otisknout znovu. 

 

A ještě na závěr této kapitoly malá 

poznámka. Určitě jste si všimli těch pěti 

hvězdiček nahoře. To je ocenění celé 

naší party za ta léta kamarádství a 

spolupráce. Celá ta naše parta skútristů 

drží léta pohromadě, a dokud našim 

členům zdravotní stav dovolí, tak se 

společných akcí zúčastňují. Jsem teď 

zrovna na rehabilitačním pobytu 

v lázních, kde při cvičeních pravidelně 

opakuje cvičitel Jára: „Cvičíme jen do 

mírné bolesti, do mírné únavy, kdo 

nemůže, hnedko si odpočine!!!“ (to slovo 

„hnedko“ je jeho obvyklý výraz). A já si 

myslím, že právě podle tohoto hesla se 

naši kamarádi zúčastňují akcí. Kdo se 

necítí na příjezd po ose, přiveze skútra 

na vozíku, kdo se necítí na dlouhé trasy, 

jede jen menší vyjížďku, kdo se už necítí 

na dvě kola, přijede aspoň na setkání 

(třeba na Křivoklát) autem. A tak je to 

správné, a tak to má být. Abych byl 

upřímný, tak naše řady účastníků srazů 

opustili dobrovolně dva kamarádi, ale 

nebyli to skútristi nýbrž uralisti, kteří na 

skútrsrazech hostovali (i když docela 

dlouho), a tak jejich neúčastí neutrpěla 

členská základna ČSSČ žádnou újmu (i 

když je to samozřejmě škoda, že už 
nehostují ). 
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ÚÚÚVVVOOODDD   „„„ZZZNNNOOOVVVUUU“““      
 

Ani oslavy 50. čísla Čezetářského 

občasníku by neměly narušit obvyklý 

obsah tohoto občasně vycházejícího 

časopisu. A tak se podívejme jen tak 

zrychleně na to, co se stalo, přihodilo a 

kam se svět za poslední čtvrtrok 

posunul. Vzhledem k oslavám i vzhledem 

k vánočnímu a tedy i Silvestrovskému 

vydání časopisu mně snad odpustíte 

trochu toho humoristického a ironického 

nádechu. Začněme počasím a změnou 

ročního období. Skončil podzim, s ním i 

poslední zbytky léta, které se trochu 

k naší radosti protáhlo. Ale ptáci se 

shoufovali a odlétli do teplých krajin a 

čas houbaření skončil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesmíme ale zapomenout na volby. 

Vzhledem k tomu, že jsme před 25-ti 

lety vykročili tím správným směrem, tak 

jsme zase mohli svobodně volit. 

Věřím tomu, že jste tuto občanskou 

povinnost splnili v maximálním počtu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vzhledem k tomu, že jsme si určitě 

zvolili správně, tak budeme zase po další 

roky užívat všech výdobytků našeho 

správného rozhodnutí, protože jak víme 

z historie, tak každý stát má takovou 

vládu, jakou si zvolí…..potažmo jakou si 
zaslouží . A tak budeme mít i nadále 

výhodné hypotéky (stejně jako na 

Slovensku) a dětem budeme číst 

optimistické pohádky. 
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A i když nám už také skončila sezóna 

burčáku, kterého jsme doufám v rámci 

ozdravení a vyčistění organismu každý 

vypili stejné množství, jaký máme v těle 
obsah krve (já určitě ), tak zdravé 

biopotraviny jsou v prodeji celý rok.  

 

CCCOOO   JJJSSSMMMEEE   DDDĚĚĚLLLAAALLLIII   –––   AAAKKKCCCEEE   ČČČSSSSSSČČČ   (((***************)))   
 

Tady se trochu kříží dvě věci ….akce 

organizované ČSSČ a výročí Občasníku. 

Já si ale myslím, že to všechno patří 

k sobě, protože právě Občasník o všech 

těchto akcích informuje, a to od plánu 

akcí až po reportáže z vlastních srazů. 

No a když si uvědomíme, že první sraz 

jsme pořádali v roce 2004, tak v roce 

2014 bylo 10. výročí pořádání našich 

srazů. Za tu dobu se nám podařilo 

uspořádat 29 celovíkendových srazů a 

další akce v podobě některých 

pravidelných setkání, jako např. jarní 

návštěvy muzea na Křivoklátu nebo 

jednotlivé akce jako jsou vyjížďky, 

setkání apod. 

Nejzajímavější jsou asi srazy, ale 

dovolím si tvrdit, že si nikdo 

nepamatuje, kde a kdy který sraz byl a 

jaká zajímavá místa jsme navštívili. Když 

jsem v Občasníku č. 38 zmapoval k 15. 

výročí založení Skútrklubu Čerzeta 

všechny mezinárodní skútrsrazy, tak 

mohu k výročí 50. čísla Čezetářského 

občasníku zveřejnit přehled srazů 

pořádaných ČSSČ. Doufám, že v něm 

najdete některé zajímavé informace a 

někteří si určitě oživíte vzpomínky na 

příjemné chvíle. Bohužel, na tomto místě 

je třeba si vzpomenout i na našeho 

kamaráda Karla Ullmanna, který byl 

účastníkem mnoha našich srazů, a kde 

byl, tak platila rovnice Karel = zábava. 

V současné době o něm nemáme žádné 

zprávy.  

A zase těch pět hvězdiček si určitě 

zasloužíme,……….kdo už někdy pořádal 

sraz, ví, o čem je řeč. Doufám, že 

budeme v této činnosti i nadále úspěšně 

pokračovat 
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název výchozí místo (ubytování) datum konání číslo 
navštívená místa a další důležité události Občasníku

  1. posázavský sraz skútrů Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 21. - 23.5.2004

Vodní dílo Želivka - exkurze, Pacov (výročí 100 let od založení FIM), Hrad Kámen - muzeum

  2. posázavský sraz skútrů Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 10. - 12.9.2004

Pivovar Kácov - exkurze,  individuální návštěva památek

  3. posázavský sraz skútrů Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 17. - 19.6.2005

Závody padesátek v Chabeřicích

  4. posázavský motosraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 9. - 11.9.2005

Prohlídka chrámu v Kutné Hoře,  Kostnice, Rozhledna na kopci Vysoká, klášter

  5. sraz skútrů Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 16. - 18.6.2006

Zemědělské muzeum Čáslav, společně s Motodebil´s boys klubem Zruč n.S. (+ 2. sraz Pavů )

  6. sraz skútrů Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 15. - 17.9.2006

Hrad Ledeč nad Sázavou, 

  7. moto a skútrsraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 16. - 17.6.2007

Pacov - Pacovská rallye,  letiště Zbraslavice - dojezd etapy veteránů, 

  8. moto a skútrsraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 7. - 9.9.2007

Rekonstrukce bitvy o Sion,

  9. moto a skútrsraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 13. - 15.6.2008

Sraz mopedů ve Světlé nad Sázavou, Haškova Lipnice - hrad, starý most pod dálnicí

  10. moto a skútrsraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 5. - 7.9.2008

Lešany - vojenské muzeum, selátko, křest knihy Skútr Čezeta

  11. moto a skútrsraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 22. - 24.5. 2009

Zámek Kačina, selátko, beseda s Jarkou Brutarovou (+ 1. sraz ČZ 200 Roadster )

  12. skútr a motosraz Lhenice - penzion Ingrid 31.7. - 2.8.2009

Jihočeské muzeum motocyklů v ČB, skanzen Holašovice,  Muzeum vozidel Pořežany,

  13. skútr a motosraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 4. - 6.9.2009

sraz traktorů u Přelouče

  14. skútr a motosraz Višňová - autokemp 21. - 23.5.2010

100 let firmy Ogar - výstava Praha,  lom Amerika

  15. skútr a motosraz Lhenice - penzion Ingrid 6. - 8.8.2010

Motocyklové muzeum Kašperské Hory,  beseda s bývalými pracovníky ČZ

  16. skútr a motosraz Zvíkovec - autokemp 10. - 12.9.2010

Železniční muzeum Lužná u Rakovníka, Pivovar Krušovice - exkurze, Muzeum sport. vozů Lány

  17. skútr a motosraz Lipno - autokemp Na terasách 27. - 29.5.2011

Lipno přehrada, kostel a lesovna Sv. Tomáše, Rakousko, přívoz, původní výrobní závod ČZ v ČB

  18. skútr a motosraz Lhenice - penzion Ingrid 5. - 7.8.2011

Muzeum Indiánů v Libinském sedle, muzeum Volary

  19. skútr a motosraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 16. - 18.9.2011

Rozhledna Bohdanka, oběd  Zbraslavice hotel Hubert, pivovar Kácov, 

  20. skútr a motosraz Lipno - autokemp Na terasách 25. - 27.5.2012

Lipno přehrada, vyjížďka Rakousko, Čerova stěna, přívoz, Hoštice - hrob M. Tučného,

  21. skútr a motosraz Lhenice - penzion Ingrid 3. - 5.8.2012

Kleť - sedačková lanovka, klášter Zlatá koruna, někteří Český Krumlov, Lhenice - kroupy

  22. skútr a motosraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 14. - 16.9.2012

Kolínská řepařská drážka (Sendražice), pivovar Kácov

  23. skútr a motosraz Zbyny u Doks 10. - 12.5.2013

projížďka a oběd Hamr na Jezeře, výjezd na Ještěd, káva na Mácháči,

  24. skútr a motosraz Lhenice - penzion Ingrid 31.7. -  4.8.2013

Výjezd na Grossglockner

  25. skútr a motosraz Zruč nad Sáz. - Chabeřický mlýn 13. - 15.9.2013

Zemědělské muzeum Čáslav, rozhledna na Kaňku

  26. skútr a motosraz Veselý Habr u Volduch 16. - 18.5.2014

Hasičské muzeum Zbiroh, Muzeum dopravy Strašice, Hamernický den Dobřív

  27. skútr a motosraz Strážné - Autorská bouda 1. - 3.8.2014

Objetí Krkonoš přes Polsko, vyjížďka 190 km

  28. skútr a motosraz Zruč nad Sáz. - Chabeřický mlýn 29. - 31.8.2014

Návštěva blešáku v Martinicích u Dolních Kralovic, oběd Zbraslavice

  29. skútr a motosraz Lhenice - penzion Ingrid 12. -14.9.2014

Oslavy 95 let firmy ČZ ve Strakonicích

  30. skútr a motosraz Berounsko 15. - 17.5. 2015
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název výchozí místo (ubytování) datum konání číslo 
navštívená místa a další důležité události Občasníku

  1. posázavský sraz skútrů Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 21. - 23.5.2004

Vodní dílo Želivka - exkurze, Pacov (výročí 100 let od založení FIM), Hrad Kámen - muzeum

  2. posázavský sraz skútrů Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 10. - 12.9.2004

Pivovar Kácov - exkurze,  individuální návštěva památek

  3. posázavský sraz skútrů Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 17. - 19.6.2005

Závody padesátek v Chabeřicích

  4. posázavský motosraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 9. - 11.9.2005

Prohlídka chrámu v Kutné Hoře,  Kostnice, Rozhledna na kopci Vysoká, klášter

  5. sraz skútrů Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 16. - 18.6.2006

Zemědělské muzeum Čáslav, společně s Motodebil´s boys klubem Zruč n.S. (+ 2. sraz Pavů )

  6. sraz skútrů Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 15. - 17.9.2006

Hrad Ledeč nad Sázavou, 

  7. moto a skútrsraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 16. - 17.6.2007

Pacov - Pacovská rallye,  letiště Zbraslavice - dojezd etapy veteránů, 

  8. moto a skútrsraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 7. - 9.9.2007

Rekonstrukce bitvy o Sion,

  9. moto a skútrsraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 13. - 15.6.2008

Sraz mopedů ve Světlé nad Sázavou, Haškova Lipnice - hrad, starý most pod dálnicí

  10. moto a skútrsraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 5. - 7.9.2008

Lešany - vojenské muzeum, selátko, křest knihy Skútr Čezeta

  11. moto a skútrsraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 22. - 24.5. 2009

Zámek Kačina, selátko, beseda s Jarkou Brutarovou (+ 1. sraz ČZ 200 Roadster )

  12. skútr a motosraz Lhenice - penzion Ingrid 31.7. - 2.8.2009

Jihočeské muzeum motocyklů v ČB, skanzen Holašovice,  Muzeum vozidel Pořežany,

  13. skútr a motosraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 4. - 6.9.2009

sraz traktorů u Přelouče

  14. skútr a motosraz Višňová - autokemp 21. - 23.5.2010

100 let firmy Ogar - výstava Praha,  lom Amerika

  15. skútr a motosraz Lhenice - penzion Ingrid 6. - 8.8.2010

Motocyklové muzeum Kašperské Hory,  beseda s bývalými pracovníky ČZ

  16. skútr a motosraz Zvíkovec - autokemp 10. - 12.9.2010

Železniční muzeum Lužná u Rakovníka, Pivovar Krušovice - exkurze, Muzeum sport. vozů Lány

  17. skútr a motosraz Lipno - autokemp Na terasách 27. - 29.5.2011

Lipno přehrada, kostel a lesovna Sv. Tomáše, Rakousko, přívoz, původní výrobní závod ČZ v ČB

  18. skútr a motosraz Lhenice - penzion Ingrid 5. - 7.8.2011

Muzeum Indiánů v Libinském sedle, muzeum Volary

  19. skútr a motosraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 16. - 18.9.2011

Rozhledna Bohdanka, oběd  Zbraslavice hotel Hubert, pivovar Kácov, 

  20. skútr a motosraz Lipno - autokemp Na terasách 25. - 27.5.2012

Lipno přehrada, vyjížďka Rakousko, Čerova stěna, přívoz, Hoštice - hrob M. Tučného,

  21. skútr a motosraz Lhenice - penzion Ingrid 3. - 5.8.2012

Kleť - sedačková lanovka, klášter Zlatá koruna, někteří Český Krumlov, Lhenice - kroupy

  22. skútr a motosraz Zruč nad Sáz - kemp V rákosí 14. - 16.9.2012

Kolínská řepařská drážka (Sendražice), pivovar Kácov

  23. skútr a motosraz Zbyny u Doks 10. - 12.5.2013

projížďka a oběd Hamr na Jezeře, výjezd na Ještěd, káva na Mácháči,

  24. skútr a motosraz Lhenice - penzion Ingrid 31.7. -  4.8.2013

Výjezd na Grossglockner

  25. skútr a motosraz Zruč nad Sáz. - Chabeřický mlýn 13. - 15.9.2013

Zemědělské muzeum Čáslav, rozhledna na Kaňku

  26. skútr a motosraz Veselý Habr u Volduch 16. - 18.5.2014

Hasičské muzeum Zbiroh, Muzeum dopravy Strašice, Hamernický den Dobřív

  27. skútr a motosraz Strážné - Autorská bouda 1. - 3.8.2014

Objetí Krkonoš přes Polsko, vyjížďka 190 km

  28. skútr a motosraz Zruč nad Sáz. - Chabeřický mlýn 29. - 31.8.2014

Návštěva blešáku v Martinicích u Dolních Kralovic, oběd Zbraslavice

  29. skútr a motosraz Lhenice - penzion Ingrid 12. -14.9.2014

Oslavy 95 let firmy ČZ ve Strakonicích

  30. skútr a motosraz Berounsko 15. - 17.5. 2015
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Vyjížďka kolem Berounky 5.10.2014 (((***************))) 
 

Když už bylo v říjnu tak 

hezky, tak jsme si řekli, že 

bychom se ještě mohli 

jednou projet. Aktivity se 

opět ujal neúnavný kamarád Míra, který 

sice mezi nás přišel teprve před pár lety, 

ale dokazuje nám, že všechno se dá 

dohnat. Takže jsme opět vyrazili směr 

Broumy, kde na nás čekalo (jako 

tradičně) luxusní pohoštění. Když už 

jsme se tak krásně rozseděli ve 

slunečném podzimním dni ve venkovním 

altánku, najedli se, napili ……tak se snám 

snad ani nechtělo vstávat. 

Byli jsme ale přesvědčeni vidinou 

vyjížďky koiem Berounky, a tak jsem 

vyjeli nějakým směrem někam ….vedl 

nás Míra, a tak jsem ani nesledoval 

trasu, protože jsem věděl, že Míra určitě 

trefí.  

Přijeli jsme někam …..a Míra nás vyhnal 

pěšky na vyhlídku na krásné údolí 

berounky, kde (snad) bývalá manželka 

jednoho nejmenovaného miliardáře staví 

hnusné betonové monstrum, o kterém 

dosud žádný neví, co to vlastně je nebo 

bude. Určitě jste již mnozí tuto 

příšernost viděli v televizi. Napadá mě, 

že bych snad ani nemusel mít ty 

miliardy, co to bude stát, ale stčil by mi 

ten balík peněz, který musel dostat 

pracovník stavebního úřadu, že tuto 

stavbu povolil :-). 
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A tak jsme se projížději a kochali 

krajinou, až jsme dojeli k nějaké 

benzince, kde na nás čekal Honza 

s dcerou a se svým opraveným, 

zprovozněným a přes STK do provozu 

schváleným Velorexem. Tak jsme se tam 

chvilinku zapovídali ……..a Polda vyhrál 
sázku, že se do „velouše“ vejde . 
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I když bylo pohoštění u Vokáčů bohaté, 

tak přece jenom nám v průběhu 

odpoledne …..a asi hlavně kvůli té pěší 

túře na vyhlídku (na což motorkáři 

nejsou zvyklí ) trochu vyhládlo, a tak 

jsme nepohrdli návštěvou restaurace, 

která je údajně v tamním kraji vyhlášená 

……a už ten název napovídá, že je asi 

možno tomu věřit.  

Když jsme se občerstvili ….někteří 

nadstandardním řízkem, jiní klobáskou 

….tak jsme se vydali na cestu zpátky. 

Jeli jsme a jeli a postupně se oddělovali 

ti, kteří už byli doma, a tak jsme už od 

Slaného jeli jen sami dva s Poldou ...... 

v Mělníku jsme si dotankovali benzin, a 

pak jsme už frčeli každý k domovu 

…Polda to měl ještě o těch poctivých 80 

km dál než já, ale se svým silným 

motocyklem Jawa 650 to hravě zvládl.  

Vyjížďka i celá akce byly moc pěkné a 

dávám opět plný počet hvězdiček. Jen 

škoda, že se nám už později nepodařilo 

v tomto počtu sejít znovu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarka a Jarka  22.11.2014  (((***************))) 

 

Asi vám ten nadpis přijde 

trochu zvláštní, ale 

všechno vám vysvětlím. 

V minulém čísle Občasníku 

jste si mohli přečíst článek o J. F. 

Kochovi a jeho vnučce Jarce (a máme 

tady první Jarku), se kterou jsme se 

seznámili ve Strakonicích při oslavách 

95. výročí založení firmy ČZ. A tato paní 

věděla o Jarce Brutarové ( ….a tajemství 

nadpisu je odhaleno), která pracovala 

s panem Kochem jako konstruktérka 

zadního uložení kola skútru Čezeta, ale 

také jezdila na motocyklech ČZ terénní 

závody a byla i vedoucí jezdkyní při 

známé cestě dívek na 10-ti skútrech 

kolem republiky. No a tyto dvě Jarky se 

navzájem neznaly. Tak jsem se ujal 

funkce zprostředkovatele jejich setkání a 

v sobotu 22. listopadu nastal ten slavný 

den, kdy jsme se všichni tři sešli v útulné 

garzonce paní Brutarové v Praze Kbelích.  

Bylo to dojemné, příjemné, zajímavé 

……moc jsem se do jejich hovoru a 

vzpomínání nemíchal, protože se bavily o 

panu Kochovi, o jeho vlastnostech, o 

jeho manželce, o pražském bytu 

……takže to byly pro mě všechno 

naprosto nové informace. Jarka upekla 

velice dobrý štrúdl, který nám při kávě 
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opravdu chutnal. To odpoledne uběhlo 

strašně rychle a je nutno uznat, že paní 

Brutarová je stále velice aktivní a velice 

dobře si pamatuje spoustu detailů a 

historek starých 50 i 60 let.  

Důležité je, že jsem jako 

zprostředkovatel nezklamal a osvědčil 

jsem se, takže když se obě dámy 

rozcházely a slibovaly si, že se zase 

sejdou, tak jsem byl opět přizván.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě jedna zajímavost nakonec. Jarka 

vnučka přinesla druhé Jarce jako dárek 

originál fotku právě z té cesty dívek na 

skútrech v roce 1959. Zajímavé je, že ta 

fotka je barevná, a já, pokud si 

vzpomínám, byly tyto fotky zveřejněny 

vždy jen v černobílé podobě. 

 

Každopádně se o ni s vámi čtenáři 

podělím. Pro vás, kteří fotku neznáte, 

upozorňuji, že paní Jarka Brutarová sedí 

na prvním skútru v červeném šátku. 
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Zlaté slunce 13.12.2014  (((***************))) 

 

Poslední společnou akcí 

v roce už tradičně bývá 

setkání na společném 

obědě v motorestu Zlaté 

slunce u Kolína, a to vždy po poslední 

prosincové burze v Chotusicích. Tak 

stejně tak i vloni. Burza byla tentokrát 

bez sněhu, deště, větru a mrazu, i když 

podle oblečení návštěvníků vidíte, že léto 

už rozhodně nebylo. Myslím, že se nám 

podařilo i dost věcí sehnat, a tak jsme se 

mohli v klidu přesunout do motorestu.  

Akce získává na oblibě a popularitě, 

protože se nás sešlo 25, což je asi 

prozatímní rekord. Možná to bylo 

způsobeno i tím, že byly již v prodeji 

skvělé čezetářské kalendáře pro rok 

2015, o které byl velký zájem. V rámci 

tohoto setkání byli do České sekce 

Skútrklubu Čezeta přijati další dva 

členové pp. Sochr a Plachý, kteří ovšem 

předem museli složit „Čezetážský slib“, 

po té jim byl předán jmenovací dekret od 

ÚV ČSSČ. Akce se protáhla do večera. 

Poslední účastníci odjížděli kolem 18. 

hodiny večer, takže to byl myslím další 

rekord. Tak asi už jen pár obrázků 

z povedené burzy i akce a zasloužených 

pět hvězdiček. 

A samozřejmě, letos znovu!!!
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NNNAAAŠŠŠEEE   (((AAA   DDDAAALLLŠŠŠÍÍÍ)))   SSSTTTRRROOOJJJEEE   
 

Malotraktor Čezeta 

 

Občas se někde objeví nějaké zajímavé 

vozidlo či vozítko (jak jste si mohli 

prohlédnout v minulém čísle Občasníku), 

které má nějakou spojitost se skútrem 

Čezeta. Tentokrát je to traktůrek domácí 

výroby, který se objevil na internetu 

k prodeji. Sice k němu nemám žádné 

technickém údaje, ale výkonové 

parametry motoru známe a možná ani 

konstruktér či majitel nijak technické 

údaje nezkoumal a zajímalo ho jen to, 

jestli stroj slouží ke svému účelu. 

Každopádně je to stroj zajímavý, ale 

domnívám se, že už v dnešní době se 

nenajde nikdo, kdo by si ho vzal jako 

vzor pro svoji kutilskou činnost. 
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Rikša Štěpána Venhody 

 

Když jsem se v minulém Občasníku 

trochu hlouběji zabýval rikšami, a to jak 

Čezeta, tak i konkurenční značkou 

Vespa, tak jsem zapomněl na obrázky 

s vozíkem plným „rikšového šrotu“, který 

si přivezl domů výše jmenovaný kolega. 

Ten šrot, to nebyla urážka, on sám mi 

psal, že rikši vlastně již ze šrotu 

zachránil. Jedna rikša je bez identifikace, 

tak druhá je z roku 1961, je typu 505/01 

a výrobní číslo rámu je 213, což svědčí o 

tom, že se jedná o velmi zajímavý 

kousek z počátku výroby. Doufám, že až 

bude rikša v plném lesku, že se někde na 

nějaké akci setkáme. Jinak přeji hodně 

trpělivosti při renovaci a při shánění dílů. 

Myslím, že to bude ještě fuška, ale to je 

přece na tom veteránismu krásné, né??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikša Bohouše (Boba) Rychteckého   

 

Od Bohouše Rychteckého jsem dostal 

velice zajímavý mail s ještě 

zajímavějšími obrázky. Je zajímavé, že 

se teď naráz objevilo tolik zajímavých 

strojů, jejichž základem je právě skútr 

Čezeta, ať už jakéhokoliv typu. To vše 

svědčí o oblíbenosti našich strojů a 

konec konců i o vytrvalosti motoru 175 

ccm, který musel v této „těžké“ technice 

leccos vydržet. A tak nebudu moc 

zdržovat a předkládám vše s původním 

dopisem: 
Ahoj Marceli, zasílám slíbené 

fotky předělané rikše. Původním 

majitelem a původcem přestavby byl 

údajně Petr Dobrý, známý 

motokrosový reprezentant. Druhým 

majitelem byl můj známý, 

několikanásobný mistr ČSSR v 

motokrosu, pan Zdeněk Strnad, od 

kterého jsem uvedený stroj získal. 

Myslím, že to bude zajímavost pro 

příznivce skútrů Čezeta, kam až 

došla lidská tvořivost. Lízinka, 

jak ji Zdeňkova rodina s láskou 

nazývala, svážela v dosti členitém 

terénu na okraji Brna dříví do 

krbu. Měj se hezky.  

Zdraví tě Bob Rychtecký. 
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…….a vymyslel jsem název: Čezeta 505  

v provedení Nákladní orthopedie  
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Motomuzeum Leo Mugrauera (Ingolstadt) 

 

Leo je náš motorkářský kolega 

z Německa. Ono je to trochu zavádějící. 

Chtěl jsem napsat, že většina z vás si ho 

pamatuje z 1. Srazu PAvů, kam přivezl 

krásný kovový model PAva ……jenomže 

sraz Pavů už měl vloni 10. výročí, a tak 

se musím poopravit. Několik z nás se 

s ním zná a ostatní to prostě berte tak, 

že je to veliký fanda motorek, a jako 

rodilý Čech samozřejmě také motorek 

českých.  
Kromě toho, že mi pravidelně posílá 

krásné novoročenky (samozřejmě i letos 

a vy ji uvidíte v kapitole nazvané 

jednoduše PF 2015), tak mi navíc poslal 

obrázky ze svého nového muzea, které si 

vytvořil ve sklepě. Já myslím, že je to 

velice vkusný a praktický koutek, kde 

může motocyklový fanda trávit svůj 

volný čas. A ten barový pult? To je 

samozřejmě bomba, protože neveselo je 

člověku samotnému, a když už přijde 

nějaký kamarád a vy s ním celé 

odpoledne  „prokecáte“ o motorkách, tak 

kde lépe než mezi motorkami, pohodlně 

usazeni na sudech od oleje. V tomto 

případě zcela určitě doporučuji jeho 

následování.  

P.S. A ještě na závěr zajímavá fotka. Leo 

psal, že ho v  Občasníku zaujaly 

fotografie dřevěné motorky z Ruska. A 

tak mi poslal fotografie plechového 

Harleye, kterého viděl na svých cestách 

(samozřejmě na oblíbeném motocyklu 

BMW – stojí v pozadí). Jo, v Rusku jsou 

motorky ještě dřevěné, na západě už 

plechové ……pokrok nezastavíš. Ještě že 
už jsme v Evropské unii a ne v RVHP . 
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ZZZAAAJJJÍÍÍMMMAAAVVVOOOSSSTTTIII   
 

Tuto kapitolu bych začal u skútr, a pak 

se tak po stupně přes traktor přeneseme 

k ostatním tématům. U těch skútrů bych 

se dvěma poznámkami chtěl vrátit 

k oslavám 95 let založení firmy ČZ ve 

Strakonicích. Za prvé mám nějakou 

drobnou připomínku ke skútru, který 

vyhrál 1. místo v kategorii skútrů. Už 

jsem to několikrát zmiňoval, že 

hodnocení ve Strakonicích není tak úplně 

„nestranné“ a že o umístění na stupních 

vítězů se rozhoduje úplně jinak, jindy a 

jinde (ale to říkají sami Strakoničáci ), 

než bychom jako řadoví účastníci 

předpokládali.  

Tak se na toho vítěze podívejme. Mělo 

by se jednat o typ La Boheme, jenomže 

La Boheme měl i tyto nápisy na bocích 

karosérie, které tady chybí. Aby tomu 

majitel dodal korunu, tak si vytvořil 

nápis na přední části, kde, jak jste určitě 

poznali, je jedna zásadní chyba. Typ La 

Boheme se prodával pouze do 

frankofonních zemí a skútry Čezeta 

vyráběné a prodávané na Novém 

Zélandu se jmenovaly N.zeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá připomínka se týká fotky, která se 

objevila na „Rajčeti“ od autora 

„skoty05“, kde je v rohu poznámka: 

„Kde jsem ztratil nosič?“ Takže milý 

„skoty05“ tedy Emile, tento skútr 

opravdu nikde nosič neztratil, ale je 

pečlivě zrenovován do podoby, jak se 

skútry vyráběly od podzimu 1957 až do 

února 1958. Teprve v únoru 1958 byly 

nosiče a hodinky k dispozici a majitelé 

skútrů si je mohli zadarmo vyzvednout 

v Mototechně, kde skútr koupili, a 

dodatečně namontovat. Mohli, ale 

nemuseli, takže tento skútr bez nosiče je 

z hlediska veteránského naprosto 

v pořádku. Pokud máš nejasnosti ve 

specifikacích jednotlivých typů skútrů 

Čezeta, doporučuji ke studiu literaturu, 

nejlepší by byla kniha od Marcela 

Malypetra Skútr Čezeta (vydavatelství 

Grada, 1. vydání). Kniha je bohužel 

vyprodána, ale je možné ji získat 

v elektronické podobě (objednat možno 

na www.grada.cz) . 

 

Tak jsem zcela náhodně zabrousil na 

nějaké webové stránky s Jawou a objevil 

tam obrázek „budoucího“ litrového 

exkluzivního motocyklu Jawa. Jestli je to 

opravdu on, tak si nějak neumím 

představit, že by se Jawa dostala mezi 

značky exkluzivních motocyklů, jak to 

prohlašoval šéf továrny.  

Jako „kalif“ dobrý, ale jako světová 

špička ???.... budoucnost ukáže. 
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Minule jsem vám představoval červenou 

Druzetu od kolegy Vaška, kterou se 

chystal dokompletovat, a on mi ve 

druhém kole pošle toto …… ale myslím, 

že ho omlouvá to, že použil slova 

klasika: „No, nekupte to, když to bylo 

tak laciný!!!“ Ale na druhou stranu 

……“svoboďáček“ je to moc hezký.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě bych se vrátil k Čezetě typ 506. Sice v záhlaví časopisu 5PLUS2 je napsáno, že se 

jedná o nejčtenější týdeník, ale já jsem ho viděl poprvé v životě. Takže možná nejsem 

takto neznalý sám a i vy si rádi přečtete následující článek. 
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Když už je v článku zmínka o skútru z Hellboye, tak bychom se na něj měli podívat. Jak 

jistě víte, Hellboy je americký film, takže se můžeme ukázat, že i v jiných filmech skútr 

Čezeta vystupoval. 
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A co tu máme dál….samozřejmě vánoční 

svátky a konec roku. Vánočním svátkům 

předcházela aféra s výbuchy munice ve  

Vrběticích, a tak se objevily i nějaké 

fotky (např. z odvozu munice), které 

unikly kapitalistické cenzuře na ČT1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jako každoročně se s vánocemi objevily 

zase nějaké tradiční články a nápady na 

netradiční dárky, návody jak 

netloustnout  apod. Začněme těmi dárky 

a samozřejmě nákupem vánočního 

stromku……..nápad od ekologů.  

A ty dárky? Pánské ochrany ….pozor, 

nutno darovat s ohledem na věk 

obdarovaného, ale autodráhu ocení muži 

jakéhokoliv věku. A cestovatelé zase 

ocení bezpečnostní spodky. 

 

 

 

 

 

A po vánocích nezapomeňte držet dietu, 

protože díky zvýšenému příjmu kalorií 

budete mít určitě nějaké to deko (někteří 

i kilo) navíc. Tady je nápad na tzv. dietní 

příbor. 
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AAAKKKCCCEEE   ČČČSSSSSSČČČ   VVV   RRROOOCCCEEE   222000111555   
 

Při našem posledním setkání v letošním 

roce v motorestu Zlaté slunce padlo 

definitivní rozhodnutí a změně letního 

srazu. Jak jsem psal v minulém číslo, na 

srazu ve Zruči byl můj nápad (tedy 

původně spíš nápad Vaška Sochra) na 

vyjížďku do bývalé NDR do muzeí 

přehlasován vidinou dálkové jízdy do 

Vysokých Tater na Slovensku. Pánové si 

to nechali trochu projít hlavou a uznali, 

že jeden rok jet do Zlína na Skútrsraz a 

za pár týdnů znovu přes Zlín do tater 

není tak úplně dobrý nápad, takže návrh 
na cestu do NDR jsme oprášili . Již 

na minulý sraz jsem dělal takovou 

rozvahu o této cestě …..a naštěstí ji 

nevymazal z počítače, takže ji použiju 

nyní. Michal Novotný navíc již přislíbil 

sehnání ubytování někde u Chomutova a 

pojede s námi do muzea Trabantů jako 
doprovodné vozidlo ….s Trabantem . 

 

31. Skútr a motosraz CHOMUTOV 31.7. – 2.8. 2015 
 

Chomutov – Zschopau (muzeum MZ) ……………. cca 50 km 

Zschopau – Zwickau (muzeum Trabant) ……….…cca 55 km 

Zwickau – Chomutov………..………….……………..…….cca 95 km 

Celkem                                                     cca 200 km 

 

Výstava motocyklů Zschopau (Schloss Wildeck 109405 Zschopau) 
 

Výstava motocyklů na našem zámku 

ukazuje působivě založení závodu DKW 

Dánem Jörgenem Skaftem 

Rasmussenem na začátku 20. století. 

Svojí podnikatelskou prozíravostí a se 

svými vynalézavými spolupracovníky se 

mu podařilo dostat dvoutaktový motor 

"na úroveň" a velké množství modelů 

motocyklů na trh. Tak se firma vyvinula 

dvě desetiletí po založení na světově 

největší závod na motocykly. 

V muzeu jsou vystaveny kromě výběru 

motocyklů z osmi desetiletí také originály 

ze starého závodu, předměty všedního 

dne dělníka DKW, stejně jako ze smluvní 

opravny. 

Široký prostor zaujímá paleta produktů z 

MZ – zde je možno vidět mnohé ze 

známých sériových motocyklů, ale také 

motocykly Enduro a silniční závodní 

motocykly. 

Za zvláštnost je pokládána stěna pro 

přenos videového záznamu, kde si 

mohou návštěvníci vybrat z mnoha filmů 

o historii DKW, MZ a také města 

Zschopau a ponořit se do fantastického 

světa motocyklů. 

 

Automobilmuseum August Horch Zwickau  
 

V německém Zwickau (Cvikov) byla 

zahájena výroba automobilů v roce 

1904. V tomto roce sem přestěhoval 

August Horch svou firmu. V roce 1909 

založil Horch další firmu pod 

názvem Audi. Firmu Audi převzala v roce 

1928 automobilka DKW. V roce 1932 se 

spojily firmy DKW, Audi, Horch a 

Wanderer do společenství Auto Union 

AG. Po druhé světové válce byla výroba 

osobních vozů ve Zwickau obnovena až 

v roce 1949. Byly vyráběny vozy IFA F8 

a F9 převzaté z vývoje DKW. Výroba F9 

byla přesunuta do Eisenachu, ve Zwickau 

zůstala výroba menších vozů F8, později 

P70 a od roku 1958 se vyráběly vozy pod 

názvem Trabant. Firma VEB Audi byla 

roku 1955 přejmenována na VEB 

Automobilwerke Zwickau. V roce 1957 

byl k této firmě připojen závod VEB 

Horch. Od roku 1958 nesla sloučená 

firma název VEB Sachsenring 

Automobilwerke Zwickau. Do roku 1991 

pak vyrobila přes tři milióny vozů 

Trabant. Automobilové muzeum bylo ve 

Zwickau otevřeno v květnu 1990. 
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Jak jste si určitě všimli, přibyla oproti 

minulým letům akce Moravskoslezské 

sekce Skútrklubu Čezeta, kterou 

organizuje Ivan Maroš. Prý se tam 

chystají Brňáci. U nás v Čechách asi 

velký zájem nebude, protože týden na to 

máme náš sraz, který už má Míra Vokáč 

naplánovaný a zamluvený. 
 

P.S. Akce označené OK jsou termínově jisté, ostatní je můj odhad podle letošního roku. 
 

 

 Skútrklubu 
datum název akce místo  konání P

7.2. OK Burza ND Zlonín

7.3. OK Burza ND Chotusice

21. (28.)3. ?? Burza ND Nupaky

28.3. Burza ND Hobšovice

4. - 5.4. 6. návštěva muzea motocyklů Křivoklát
4.4. Burza ND Nupaky

25.4. Burza ND Velká Dobrá (Kladno)

25.4. OK 21. Sraz historických vozidel Chomutov

8.5. OK Sraz historických vozidel Pucheř

8.5. OK Sraz historických vozidel Žerotín

8. - 9.5. OK 2. skútrjízda MSSČ Údolím Moravice

15. - 17.5. OK 30. Skútr a motosraz Berounsko
16.5. Burza ND Nupaky

23.5. 3. Sraz historických vozidel Cítoliby

6.6. OK Burza ND Chotusice

7.6. 5. Jarní vyjížďka Mopedy - Roztoky
12. - 14.6. OK

13.6. Burza ND Nupaky

4.-6.7. 11. sraz PAvů Lhotka u Mělníka

18.7. Burza ND Nupaky

25.7. OK Burza ND Chotusice

31.7. - 2.8. OK 31. Skútr a motosraz Chomutov, Zwickau
1.8. Burza ND Velká Dobrá (Kladno)

8.8. Burza ND Nupaky

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

5.9. OK Burza ND Chotusice

28. - 30.8. 32. Skútr a motosraz Zruč nad Sázavou
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

7.11. OK Burza ND Chotusice

15.11. Burza ND Nupaky

6.12. Burza ND Nupaky

12.12. OK Burza ND + odpolední posezení Chotusice + motorest Zlaté slunce

  České sekce

S k ú t r s r a z   Zlínsko



 24 

PPPFFF   222000111555      III...   
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Péefka čili novoročenka Davida Prchala 

byla v naší redakci vyhodnocena jako 

nejoriginálnější a nejhezčí v letošním 

roce.  

Za to si David zaslouží odměnu, takže 

v druhé části kapitoly o našich strojích 

bude zveřejněna další Davidova 

zfalšovaná historická fotografie. 

 

NNNAAAŠŠŠEEE   (((AAA   DDDAAALLLŠŠŠÍÍÍ)))   SSSTTTRRROOOJJJEEE   IIIIII...   
 

A je tady slíbená druhá část této 

kapitoly. Vidíte, tady je taky Občasník 

naprosto inovativní, protože ostatní 

média většinou uvádějí jednotlivé 

kapitoly pohromadě, což je pro čtenáře 

zbytečně přehledné a příliš nudné.  

A co tedy tady uvidíte? Jak už jsem slíbil, 
vlastní falzifikát od Davida Prchala , 

pak Pionýra našeho kolegy z Německa 

Lea, jehož minimuzeum jste už mohli 

před pár stránkami navštívit.  

Tento pionýr je také připravovaný jako 

exponát do jeho muzea. Zadívejte se na 

něj, vidíte, jak je to krásný stroj??? Když 

nám bylo patnáct, nic jiného nebylo a my 

jsme pokukovali (leč většinou marně) po 

zahraničních strojích a pionýra jsme jako 

motocykl brali tzv. jako z nouze cnost. 

Všichni jsme si je vylepšovali, tunili, 

udržovali a ošetřovali, abychom je pak 

prodali za pár staovek …..a po 40-ti 

letech si je prohlížíme, sbíráme, 

obdivujeme a za jejich renovaci utrácíme 

několikanásobně víc, než byla jejich 

původní cena. Ale dobře nám tak, 
zasloužíme si to . Kdyby se ale všechny 

pionýry dochovaly v původním stavu, 

nebylo by to naše veteránské pachtění 

vůbec zajímavé.  

U pionýrů a malých strojů vůbec je 

trochu nebezpečné, že pokud chceme 

udělat renovaci na úrovni, tak se 

dostáváme cenově řádově na úroveň 

ceny renovace podstatně větší motorky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale jsou mezi námi tací, že si už všimli 

toho, že jsou pionýry krásné veterány a 

začínají se jim věnovat. A všimněte se, 

že ještě před pár lety byl boom „Pařezů“ 

(typ 550) a jejich následníků - typu 555. 

Dnes už se postupně přelévá zájem 

veteránistů i k typům 05, 20, 21 a 23 

Mustang.  

Možná, že jsem teď nakousl takové 

trochu zvláštní téma. Je to sice 

Čezetářský občasník, ale věnujeme se i 

dalším skútrům a pionýry Jawa 20 (a 

předtím 05) byly přece podle svého 

technického popisu lehké oskútrované 

motocykly. Z dnešního pohledu si 

musíme uvědomit, že pionýry nebyly ve 

své době až tak špatné motocykly, 

protože jejich motory se vyvážely do 

zahraničí, kde se třeba montovaly do 

italských motocyklů Italjet, ze kterých 

pak vlastně vznikl motocykl Jawa typ 23 

Mustang.  

Jedním kolegou jsem byl dostatečně 

poučen o rozdílech mezi typy 05 a 20, 

avšak také o změnách, kterými prošel 

typ 05 od začátku do konce své výroby. 

Výpis změn byl asi nad rozsah tohoto 

článku, ale jen tak na okraj. Podařilo se 

mi sehnat Pionýra typ 05, jednoho 

z prvních, takže ještě s karburátorem 

shodným se Stadionem S22….a třeba 

taky s hliníkovým tělesem filtru vzduchu 

a s vnitřními brzdovými klíči převzatými 

z předchůdce typu 555 apod. Je na něm 

velice příjemná jízda a už se těším, až 

bude stát v dílně a budu ho renovovat.  
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Známý jawista, veteránista a renovátor 

pan Vladimír Zemánek dostal ode mne 

novoročenku a na oplátku mi poslal fotku 

svého „nanuka“ ze setkání v Týnci nad 

Sázavou v rámci 85. výročí založení 

Jawy. A nanuk je taky „oskútrovaný“ 
motocykl, ne???  ….tedy spíše 

kapotovaný, ale vyjde to na stejno.  

Na další fotce je číza mého kolegy, 

kterou jsem vám představil v minulém 

čísle občasníku. Když si ale fotky 

porovnáte, zjistíte, že nyní je bohatší o 

zadní nosič a kufr. Kolega našel na netu 

výrobce nosičů v Hradci Králové, zajel 

tam a na počkání mu nosič na míru a 

podle přání vyrobili. Ceny jsou příznivé, 

jednání příjemné, prý může jedině 

doporučit …..a kde to všechno 

najdete??? Podívejte se na  
http://moto1-jawa5.webnode.cz/. 

 

A ještě něco pro „rikšáky“. Objevil se 

další vozík vyrobený ve Velorexu, když 

zbyly korby od rikši, určené původně pro 

výrobu vozítek Velorex 435 D. Ale je to 

opravdu výrobek velorexu??? U těchto 

vozíků byla použita 12-ti palcová kola ze 

skútru (popř. čtyřkolového velorexu), ale 

tady jsou bantamy. Ale aspoň ta korba je 

neoddiskutovatelná část rikši Čezeta typ 

505. 

A druhý obrázek je od konkurenční 

značky MZ. Jeden student nabízel tento 

motocykl MZ 250 k prodeji nebo výměně 

za motocykl ČZ. Bylo zajímavé, že si 

stěžoval na konstrukční zpracování i na 

cenu náhradních dílů. Byl nakonec rád, 

že se motocyklu zbavil. A tak jsem si 

vzpomněl na doby, kdy někteří naši 

kamarádi uvažovali o zástavbě tohoto 

motoru do skútru Čezeta. 

 

       

Na obrázku je pán, který vlastnil a řídil jedno 

a to samé auto 82 let. Zemřel ve 102 letech a 

auto je stále ještě pojízdné. Tachometr 

ukazuje v momentě focení 1 783 333 km. 

Rolls-Royce Piccadilly-P1 Roadster 1928 

dostal od svého otce v roce 1928 za spěšné 

ukončení studií.  Po jeho smrti skončilo auto, 

stále pojízdné a v perfektním stavu, v muzeu 

ve městě Springfield.   
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ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR   (((SSSKKKOOORRROOO)))   
 

I jubilejní číslo musí mít závěr. Jenomže 

to slovíčko „skoro“ v nadpisu není 

samoúčelné. 

Aby toto jubilejní číslo bylo trochu 

odlišné nejen ve svém úvodu, ale i ve 

svém závěru, tak vám musím sdělit, že 

toto číslo kapitolou „Závěr“ nekončí, ale 

že bude následovat ještě technická 

příloha. Najdete tam přehled předstihů 

nejběžnějších československých 

motocyklů a skútrů, ale také podrobnou 

analýzu světýlek na rikšu, popř. i dalších 

dílů, jak je pro vás připraví kamarád 

Vláďa Mejstřík, jehož rikšu jsem vám 

představil v minulém čísle Občasníku, a 

který se pustil do renovace s nebývalou 

vervou a na vysoké odborné úrovni, 

takže jednotlivé díly zkoumá 

dopodrobna. Ale to je dobře, protože 

budeme mít konstrukční analýzu 

některých dílů s přihlédnutím k jejich 

závadám, problémů a taky třeba určitým 

nepřesnostem replikových dílů, které 

nám komplikují renovace. 

Protože se jedná o číslo zimní, čili také 

vánoční, novoroční a silvestrovské, tak si 

dovolím přidat několik vtipných vtipů a 

taky několik životních mouder, která se 

mi líbila. Jinak vám samozřejmě přeji vše 

nejlepší v novém roce, zdraví, životní 

pohodu, ale také mnoho šťastných 

kilometrů, levný benzin, bezporuchový 

provoz vašich strojů a bezvadnou adhezi 

jejich pneumatik. Samozřejmě že jako 

čtenáři máte stále možnost zasáhnout do 

obsahu Občasníku, napsat příspěvek, 

popř. napsat do redakce 

(marcel@skutrklub.cz) svoje náměty a 

připomínky (proto je tady ten dobový 

plakát na zlepšovací námět ). No a 

samozřejmě už nyní vás chci znovu 

upozornit na další číslo, které bude mít 

trochu inovovanou hlavičku a které bude 

doufám stejně pěkné, zajímavé a čtenáři 

vyhledávané, jako čísla předcházející.

 

Dobrý večer paní řidičko, silniční 

kontrola. Víte, že vám nesvítí 

levý světlomet? Vím. Tak to bude 

za 1000 Kč... ! Hmm, když já to 

neumím vyměnit. Tak to bude za 

1500...! Vytáhnu z kufru náhradní 

žárovky a sladce se zeptám...A vy 

to umíte vyměnit?? Policajti se po 

sobě poněkud šokovaně podívají a 

prý ,,To nemyslíte vážně, že ne?,, 

No máte na autě napsáno Pomáhat a 

chránit...tak když to vyměníte, 

tak mi pomůžete a rovnou mě 

ochráníte, ne? Paní řidičko!!! 

Dýchněte si a jeďte!!! A řekněte 

manželovi, ať vám to vymění!!!! No 

to teda jako ne...kvůli blbé 

žárovce si fakt manžela pořizovat 

nebudu!!! Proboha jeďte!!!!! 

 

……………………další stránka je určená 

především osobám starším než 18 let 
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Ještě taková jedna zajímavost ze 

zákulisí.  

Dostal jsem mailem nabídku na koupi 

Pragy V3S. protože je to veteránsky 

zajímavý náklaďák, rozeslal jsem tuto 

nabídku svým kamarádům, kdyby třeba 

náhodou měl někdo zájem nebo zase 

měl dalšího kamaráda, který by 

pragovku koupil. Velice mě pak 

překvapilo, když se mi od jednoho 

z kamarádů vrátila následující odpověď. 

Přepisuju ji zde v plném znění. Jak 

zjistíte podle nářečí, je to kamarád 

z daleka, ale jeho odpověď bude doufám 

i pro vás zajímavá. 

 
Ty vole, to je nejaký kokot, člověk by tu véesku aj kůpil, ale on, ten kokot, tam 

postaví jakůsi naolejovanů kundu */, že přes ňu není ani ta Pragovečka viděť. 

No, nezabil bys ho hňupa??? 

No a jináč, ešče jednúc hezké Vánoce a najebaný nový rok, kucííí... 

A jak říkal můj děda, drbej, dokud je tvrdej a až bude měkej, tak toho nechej..... 
 

*/ ….nejedná se o vulgární výraz, neboť je zcela běžně používán presidentem republiky 

 

   

….a ještě moudrost Jana Wericha 
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PPPFFF   222000111555      IIIIII...   
   

Tak si to představte, že se najdou 

opozdilci, kteří posílají PF-ky třeba až po 

Novém roce, a tak mi nezbylo nic jiného, 

než kapitolu PF 2015 také rozdělit do 

dvou částí. Všimněte se prosím, jak tím 

časopis získává na atraktivitě, protože 

nevíte, co přijde za kapitolu, a tímto 

vtipným přesunem se dostal Závěr skoro 

doprostřed tohoto čísla . To je 

obdivuhodné. Sám mám z toho radost, 

jak jsem to vymyslel. 

A kdyby se vám někdo pokoušel 

namluvit, že to dělám proto, protože 

Word, ve kterém píšu Občasník, je 

hrozný debil a je problém ho přesvědčit, 

aby nechal obrázky v místě, kam si je 

dám a svévolně je nepřehazoval jinam a 

že už se mi nechce vracet zpátky a zase 

si ničit pracně urovnané stránky …….. tak 

tomu prosím nevěřte, jsou to palné 

pomluvy, které nemají ani to nejmenší 

opodstatnění :-). 
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Obrázek 4  

Obrázek 3  

Obrázek 2  

Obrázek 6  

JJJAAAKKK   RRREEENNNOOOVVVUUUJJJIII   RRRIIIKKKŠŠŠUUU   ---   SSSVVVĚĚĚTTTÝÝÝLLLKKKAAA   
 

Upozornění: v článku níže vyjadřuji svůj osobní názor a nečiním si nárok 

na to, aby ho se mnou kdokoliv sdílel. 

 

Jelikož jsem svou rikšu 

přivezl ve stavu šrotu, 

potřeboval jsem po 

renovaci valníčku také 

světýlka. Je jich potřeba 

celkem pět. Dvakrát 

oranžová/bílá na přední 

stranu valníčku jako 

blinkr a poziční světlo, 

dvakrát oranžová/červená na zadní 

stranu valníčku jako blinkr a poziční 

světlo a jedenkrát celočevené s 

průhledným okénkem pro koncové a 

brzdové světlo a zároveň osvětlení RZ - 

dříve SPZ. Zde je potřeba podotknout, že 

v originále na zadní koncové světlo patří 

kombinace oranžová pro brzdu a červená 

s průhledným okénkem jako koncové 

světlo a osvětlení RZ. Ochránci zákona 

se s tím však těžko smiřují. Proto raději 

volím světýlko celočervené s průhledným 

okénkem.  

Hledal jsem, co mi trh nabídne. Tedy na 

internetu v e-shopech různých firem a 

také na burze, kde mimo jiné prodávají 

také ty e-shopy. Výhoda zde je, že 

nemusím platit poštovné, zase ale 

najedu 160 km. No jo, ale nejeď tam, 

když si můžeš vše nabízené vzít do ruky 

a prohlédnout. Nehledě na to, že se tam 

určitě seznámíš se zajímavými lidmi 

stejně „postiženými“. A to je k 

nezaplacení. Samozřejmě jsem potřebné 

díly našel. Ne však tak úplně přesně to, 

co bych potřeboval. Potřebujeme tedy 

barevné krytky, držáky žárovek a těsnící 

gumy. Barevné krytky oranžová/bílá s 

průhledným okénkem a celočervená s 

průhledným okénkem, to je v pořádku. 

Ale oranžová/červená s průhledným 

okénkem, to už v pořádku není. Jak by 

to vypadalo, kdyby směrem dozadu na 

rozích valníčku svítilo poziční světýlko 

červeně a v určitém úhlu také bíle? 

Oranžové světýlko v kombinaci s plně 

červenou druhou polovinou jsem 

nesehnal. Tady je potřeba průhledné 

okénko vyměnit za okénko červené. A 

hned dvakrát, tedy na obě zadní strany 

valníčku. Měli by se nad tím výrobci a 

prodejci trochu zamyslet a červené 

sklíčko nabídnout.  

 

 

  

Tak to bychom měli barevné krytky – 

obr.1. Dále máme gumovou podložku. 

Tu také hravě seženeme – obr.2. Neměla 

však vystřižené dírky pro šrouby, nutno 

dodělat. To není žádný problém, že. A 

konečně potřebujeme „střeva dovnitř“, 

tedy držák žárovek. To, co mi prodejce 

nabídl a já ochotně zakoupil, i když se mi 

to nějak na první pohled nezdálo, ale byl 

jsem tak trochu „u vytržení“, že konečně 

budu mít něco komplet pro moji (pozor, 

tady už vzniká citový vztah) …rikšu, a 

Obrázek 5 

Obrázek 1  
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také proto, že jsem byl na první velké 

motoburze. Koupil jsem pouze jeden 

kousek, protože prodejce jich už víc 

neměl. Ale ani mě to moc nemrzelo. 

Získal jsem kontakt a nebyl problém na 

příští burze věc dokoupit. Tak tedy mám 

krytky, gumy a jedem držák žárovek – 

obr.3. Když jsem si nakoupené díly 

dovezl domů a uklidnil se, přišel jsem na 

to, že držák žárovek tak, jak je, je k 

ničemu. Je to takové DO-DO, dodělej 

doma. Díl je vyříznut laserem, má 

patřičně vyhnuté pozice pro žárovky, 

dokonce i nějaké izolační podložky, ale 

co dál? Žárovku tam neupevním, natož 

aby měla spolehlivý kontakt. Něco tomu 

prostě chybí. Ne, že bych si s tím neuměl 

poradit, to uměl, ale hledal jsem opět na 

internetu. Našel jsem ještě jeden DO-DO 

držák – obr. 4, ten měl navíc izolační 

podložky z obou stran žárovky. Našel 

jsem ale také dokonalou repliku originál 

držáku, na jedné straně pevný kontakt 

(kostra) a na straně druhé pružný 

kontakt upevněný na izolační podložce a 

s vývodem pod šroubek – obr.5. To jsem 

tedy zajásal. Tento dokonalý výrobek 

jsem našel u dvou prodejců. Jednak na 

stránkách toho, co mi prodal ten šmejd 

(asi neměl v danou chvíli při prodeji 

tento dokonalý držák k dispozici) a 

potom ještě na jiných stránkách. A teď 

se podrž vážený čtenáři. Původně jsem 

neměl v úmyslu uvádět zde ceny, abych 

nikoho nepohoršil, ale tady se tomu 

vyhnout nejde. Můj prodejce, kterému 

láteřím a pomalu mu odpouštím, nabízí 

tento dokonalý držák za 155,- Kč a teď 

mě bábo po..r, ten druhý prodejce za něj 

chce 480,- Kč. A to ještě tvrdí, že je to 

„Orig.!“ Starou bačkoru Orig.!, orig mám 

k porovnání také a ten vypadá v 

detailech trochu jinak – obr.6. Není 

důležité, zda orig, nebo neorig, ale ten 

cenový rozdíl je obrovský. Takže tady je 

potenciál k zamyšlení. 

 

 

Dále jsem se trochu zabýval kvalitou 

provedení barevných krytek. Na burze 

jsem si prohlížel krytky nabízené 

několika prodejci a všechny byly stejné, 

se stejnými detaily, na které jsem se 

zaměřil. Dělá to na mě dojem, že 

existuje jedna forma a na té se všechny 

krytky vyrábějí a posléze distribuují 

prodejcům. Zkráceně, jeden výrobce a 

ten krytky dodává všem prodejcům. To 

se týká i gumových podložek. Ty jsou u 

všech prodejců také stejné. Nic proti 

tomu, to je pouze můj postřeh. 

Udělal jsem pár detailních fotografií a 

porovnal je s originální krytkou. Teď si 

porovnáme červenou krytku original a 

repliku – obr.7. Original krytka je dole a 

replika nahoře. Replika je vyrobena s 

takovým detailem, že i znak a číslo 

výrobku je totožné. Nejenom na této 

červené krytce, ale stejné „číslo dílu“ je i 

na ostatních krytkách. Tedy na barvě 

oranžové, protože ostatní krytky mají 

nahoře vždy oranžovou barvu. Liší se 

pouze v pomlčkách mezi čísly. Replika je 

nemá. Další detail je vidět z vnitřní 

strany krytek – obr.8. Original je vlevo, 

replika vpravo. Zde vidíme, že original je 

složený ze dvou kusů a replika je pouze 

z jednoho, což je určitě výhodnější z 

hlediska pevnosti. Dále vidíme, že 

original má průhledné okénko tvarované 

a replika rovné hladké, což přináší 

výhodu při výměně okénka v případě 

oranžové/červené kombinace krytky. A 

ještě jeden detail. Jde o otvor pro šroub. 

V original krytce je hladká plocha a 

replika na mě dělá dojem, jako by ve 

formě materiál nedotekl tam, kam má. 

Takto „nedoteklý“ materiál není jenom 

na kuse, který byl fotografován, je to na 

všech pěti krytkách, které mám k 

dispozici. 

Obrázek 7  
Obrázek 8  
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Další věc, která mě zaujala, je vnější 

tvar krytky při pohledu z boku – obr.9. 

Original je vpravo, replika vlevo. 

Naznačená cesta šroubu pro přichycení u 

originalu směřuje doprostřed základny, 

tedy do otvoru v plechovém držáku 

žárovek a u repliky směřuje někam do 

horní poloviny základny. Pokud však 

posadíme repliku i original na rovnou 

plochu (obr.10) a vložíme do otvorů 

šrouby, vidíme že oba směřují do středu 

základny. Což je O.K. Tady jsem měl 

dříve, než jsem si to vyzkoušel, obavu o 

těsnost mezi dosedací plochou a 

šroubem z hlediska vniknutí vody. 

Dosedací plochy šroubů jsou tedy ve 

správné poloze. Jistě můžete namítnout, 

že si všímám nepodstatných detailů. 

Ano, všímám. Ale když si nevšimnu 

nepodstatných detailů, přehlédnu i ty 

podstatné. Jako třeba, že nikdo nenabízí 

přepážku mezi žárovkami, aby každá 

svítila jenom „na svou rohožku“, aby 

třeba poziční světla nesvítila oranžovou. 

Dalším důležitým detailem je vlastní 

montáž. Jak to sešroubovat, aby 

světýlko drželo na svém místě a abych 

současně při utahování nerozloupnul 

plastovou krytku (ty dvoubarevné jsou 

lepeny ze dvou částí). Já vidím řešení v 

distančním sloupku, který bude zespodu 

přišroubován přes gumu a plech držáku. 

Tím napevno upevním světýlko tam, 

„kde bude bydlet“ a krytku přišroubuji 

šroubky z opačné strany do distančního 

sloupku, samozřejmě opatrně. A aby se 

šroubky držící krytku vibracemi 

nepovolovaly, distanční sloupek v horní 

půlce rozříznu a zmáčknu k sobě. Tím 

bude šroub držet jako sevřený v kleštích. 

Ještě dám pod hlavičku šroubku slabou 

gumovou podložku, abych zabránil 

vstupu vlhkosti cestou podle šroubku. 

Myslím, že tuto variantu měl na mysli i 

výrobce dokonalé repliky držáku 

žárovek. Myšlenku sešroubovat vše 

jedním, vlastně dvěma šrouby najednou 

zavrhuji. 

No a teď se Vám musím přiznat k tomu, 

že já tam žárovky mít nebudu. Já tam 

dám LED-ky. Tím snížím spotřebu při 

stejné svítivosti na takových 20 – 25 % 

oproti žárovce. Bude to stát o několik 

desetikorun více, ale to vzal hrom. 

Základní plech jsem si již nakreslil, 

iDílna.cz mi ho vypálí na laseru, LED 

diody už mám koupené a desku plošného 

spoje už mám také. O tom ale až zase 

příště. 

Na závěr bych chtěl poděkovat Marcelovi 

za pomoc a rady při mém konání. 

Pokud by mi chtěl někdo poradit, 

případně se na něco zeptat, pište mi na 

mail: RIKSA@POST.CZ  

Děkuj všem, kdo článek dočetl až sem. 

S pozdravem Rikša 
 

 
 

ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR   (((DDDEEEFFFIIINNNIIITTTIIIVVVNNNĚĚĚ)))   
 

Tak a už je opravdu konec. Doufám, že 

jste si v jubilejním Občasníku našli aspoň 

něco zajímavého a že nám (redakci) 

zachováte přízeň i v budoucnu. 

Technická příloha si taky určitě najde své 

čtenáře, protože s podobnými problémy 

se setkáváme i my ostatní, jen kolega 

Vláďa (tedy Rikša) to 

zpracoval do přehledného vědeckého 

pojednání. 

Na úplný závěr vám přeji vše nejlepší 

v novém roce, zdraví, životní pohodu a 

mnoho šťastných kilometrů. Je 

31.12.2014 15:05 hod. Končím s psaním 

(pro letošek) .  

Obrázek 9 
Obrázek 10 


