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Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého humoru,
prostě všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský občasník…..ani
jeho jedenapadesáté číslo.
Doufám, že se vám aspoň trochu líbilo
jubilejní padesáté číslo a že se vám budou
líbit i čísla další. Jak jsem již avizoval a jak
jste si všimli, tak se trochu změnila hlavička
Občasníku. Já myslím, že si nadpis časopisu
zaslouží informaci o tom, že Skútrklub Čezeta
se pozvolna blíží již svému 20. výročí
založení.
Jinak ale zůstává Občasník stejný. Komu se
líbí, čte ho, komu se nelíbí, tak ho nečte.
S tím nic neudělám, i když mě samozřejmě
každý nový čtenář potěší, mám radost, když
mi Tony napíše, že musí Občasník svým
německým kamarádům překládat. Málokterý
český motoristický časopis je překládán do
cizích jazyků .

skútristické vyznamenání, tedy „Řád zlaté
Čezety“, ale
bohužel mě
předběhl
generální
tajemní ÚV
KSČ soudruh
Gustav
Husák, který
Karlu
Gottovi
předal titul
„Národní
umělec“.
Hned
po
tomto
slavnostním
aktu
odjel
Karel
Gott
na Maledivy
na
dovolenou, odkud nám ještě poslal pozdrav
z pláže.
A co tedy můžete v tomto čísle očekávat?
Samozřejmě informace o tom, co jsme dělali
my tady u nás na „západě“ republiky,
podíváme
se
na
nějaké
zajímavosti,
zhodnotíme politicko-ekonomickou situaci u
nás i ve světě za uplynulé období a podíváme
se na plán akcí, co nás čeká letos v létě, tedy
v hlavní motorkářské sezóně.
Nesmíme také zapomenout na jednu letošní
významnou akci, a to je realizace památníku
J. F. Kocha – konstruktéra skútru Čezeta
v jeho rodné obci ve Mcelích. Já si myslím, že
bude nejlepší, když tím začnu.

Doufám, že vás potěšilo přání na titulní
stránce od určitě našeho nejlepšího a
nejpopulárnějšího zpěváka Karla Gotta.
Jak všichni víte, je držitelem mnoha „Zlatých
slavíků“ a já jako generální tajemník ÚV
ČSSČ jsem mu chtěl udělit nejvyšší
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Jako voják jsem byl u dělostřelců. I když
původně vyškolen jako tankový technik jsem
musel vzít za vděk službu u tzv. „bigošů“ a
starat se o pragovky V3S a tatrovky 813 jako
technik dělostřeleckého oddílu. Nicméně jsem
si z této doby přinesl znalosti o tom, co je to
„dělostřelecká“ příprava. Tak to jsem přesně
udělal tím, že jsem v čísle 49 napsal článek o
panu Kochovi a v minulém čísle o dvou
Jarkách - Brutarové a Kochové (dnes
provdané Ledkové).
Ten nápad na památník pana Kocha ve mně
tak postupně uzrával od chvíle, kdy byl vloni
v Mladé Boleslavi odhalen památník panu
Svobodovi
–
majiteli
továrny
na
stejnojmenné traktory v Kosmonosech, a pak
při vzniku parku Františka Šťastného – asi

našeho
nejznámějšího
motocyklového
závodníka v jeho rodné obci v Kochánkách.
Proč by podobný památník nemohl mít J. F.
Koch ve své rodné obci???
S tímto nápadem jsem se svěřil Milanovi
Veselému, který je velký fanda motocyklů
Praga 500 BD, což je další konstruktérský
skvost pana Kocha, pak jsem oslovil obě
„Jarky“, co by na to řekla rodina pana Kocha i
Jarka Brutarová jako jeho spolupracovnice
z ČZ…. a když jsem měl od všech souhlas,
tak jsem oslovil obecní úřad a paní starostku
ve Mcelích. Když jsem měl i předběžný
souhlas místního zastupitelstva, zajel jsem za
paní starostkou a začali jsme už jednat o
konkrétních možnostech a krocích, jak
dosáhnout našeho společného cíle.
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spoustu dalších veteránských organizací,
které mnozí z nás ani neznáme (VCC ČR,
ČKHV, AKAV, UKUVHT, MBK a RREC..…..kdo
z vás
ví,
co
všechny
ty
zkratky
znamenají???).
Jenomže,
žádná
ze
jmenovaných organizací nestojí za vznikem
tohoto památníku a jediná její zásluha by
byla finanční dar, který samozřejmě např. u
FKHV by byl podstatně vyšší než u
soukromých dárců – jednotlivců, ale nemá to
být propagace moci FKHV, ale akce
jednotlivců,
majitelů
strojů,
které
zkonstruoval pan Koch, rodiny a přátel pana
Kocha, ale v první řadě obce Mcely, která pro
tento památník vyčlení svůj pozemek a bude
se dlouhodobě starat o jeho údržbu.
Už při prvním jednání na OÚ Mcely jsme
stanovili termín slavnostního odhalení, a to:

Jak mnozí z vás vědí, oslovil jsem mnoho
kamarádů skútristů i majitelů pragovek
„beďarů“ s prosbou o finanční popř. i jinou
pomoc. Paní starostka Bešíková se celé akce
ujala velice aktivně a …………………. a já jsem
se bláhově domníval, že všechno bude
probíhat normálním způsobem, že celá akce
bude v režii obecního úřadu Mcely a že my
ostatní budeme pomáhat, seč nám budou síly
stačit. Zároveň jsme se dohodli, kde bude
památník umístěn, i termín, kdy proběhne
jeho
slavnostní
odhalení.
Také
bylo
dohodnuto, že jména sponzorů budou
zveřejněna v obecním zpravodaji a natrvalo
zapsána v obecní kronice.
Jenomže dva oslovení pánové, které zde
nechci jmenovat, si tuto akci vysvětlili trochu
po svém, začali jednat na vlastní pěst s tím,
že začali prosazovat svoje zájmy, jednali za
našimi zády a snažili se prosadit na desku
památníku organizace, které se o to „rádoby“
zasloužily. Ten první prosazoval Skútrklub
Čezeta a ČZ Strakonice, ten druhý pak FKHV
(Federace klubu historických vozidel) a

_sobota 22. srpna 2015 v 10:00 hod._
výstavy
motocyklů,
které
pan
Koch
zkonstruoval popř. značky ČZ, kde pan Koch
dlouho pracoval, mělo by být zajištěno
občerstvení,
posezení
a
v odpoledních
hodinách nějaké soutěže pro děti. Doufám, že
se máme na co těšit.
Z kraje května proběhlo na OÚ Mcely další
jednání za účasti zastupitelů. Dá se říct, že
jsme si upřesnili některé drobnosti, hlavním
Zástupci obce počítají s tím, že odhalení
bodem bylo to, že nás paní starostka
památníku bude jako celodenní akce, za
informovala o oficiálním založení veřejné
účasti hostů, motorkářů – a s tím spojené
sbírky po záštitou OÚ Mcely. Účet má číslo:
_269935108/0300_
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na který je možno zasílat finanční dary
až do

konečnou formu a velikost pamětní
desky. Proto jsem vás žádal o urychlené
zasílání finančních darů. Ještě jedna
poznámka. Pokud chce někdo finanční
prostředky
věnovat
formou
sponzorského daru, obraťte se ohledně
potvrzení přímo na OÚ Mcely na adresu
ou.mcely@tiscali.cz.

30.6.2015
(ale raději co nejdřív, aby bylo jasné,
kolik budeme mít na vlastní pamětní
desku
prostředků).
Další
jednání
proběhne v polovině června, kdy už
bude nejvyšší čas vybrat nějakou
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Ústředním
tématem
každého
čísla
Čezetářského Občasníku by měly být akce,
které pořádá naše Česká sekce Skútrklubu
Čezeta. A tak toto ani po padesátce
(občasníků samozřejmě ) nebudeme měnit.
Jako již tradičně byly první akce ve znamení
setkávání ne motorkářů nebo skútristů, ale
automobilistů, protože zimní počasí jízdě na
dvou kolech příliš nepřeje. I když ….před
zhruba 25 lety jsem měl to štěstí, že jsem se
seznámil s panem Josefem Eichlerem, který

býval vedoucím kvality v Jawě v Týnci nad
Sázavou. Měl v rukou silné revma, protože,
jak sám říkal, jezdil na motorce do práce
celoročně, a v té době (50. a 60. léta) asi
motorkářské oblečení ještě nebyla žádná
velká sláva. Píši to ale hlavně proto, že mi
vyprávěl, jak zkušební jezdci Jawy jezdili na
motorkách až do -5°C celou směnu. Klobouk
dolů……..to už by se nám asi dneska
nechtělo, ani s funkčním prádlem některé
světoznámé firmy.

Setkání v Roudnici 14.2.2015 ((*
**
**
**
**
*))
Naše každoroční výlety na
Křovoklát do muzea vznikly
tak, že nám byla zima dlouhá
a chtěli jsme se sejít dřív než
na
prvním
motorkářském
srazu nebo burze. Tak jsme vymysleli
Křivoklát. A naše zimní setkání? No ta vznikla
přece proto, že setkání na Křivoklátě jsou
moc pozdě a nechce se nám tak dlouho čekat
.
motocyklů a skútrů, a pak bylo v plánu
posezení v restauraci……samozřejmě s večeří
a nějakým tím pivkem (pro neřidiče).
Nevím, kolika akcí pořádaných naší sekcí
jsem se nezúčastnil, ale myslím, že tato byla
první. V době, kdy řádila chřipka, si mě
nějaký bacil našel, a i když to nebylo až tak
strašné, nechtěl jsem jednak bacily dále
roznášet a jednak mi bylo jasné, že bych
nebyl určitě nejlepší společník.
Ale podle informací a podle doručených fotek
byli všichny spokojeni s celou akcí a

Latošní akce se konala v organizační režii
Vaška Sochra, který nás pozval k sobě domů
do Roudnice nad Labem na prohlídku svých
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samozřejmě všichni moc a moc litovali, že
jsem taky nemohl jet, všem se po mně moc
stýskalo . Ale vážně, nebudu se rozepisovat

o něčem, kde jsem nebyl. myslím, že obrázky
z akce vám napoví víc. Každopádně si
myslím, že těch 5 hvězdiček je zasloužených.

Akce „Křivoklát“ 28.-29. 3. 2015 ((*
**
**
**
**
*))
Ti, kdo na Křivoklát jezdí, se
tam rádi každý rok vrací, ti,
kdo o naší akci pravidelně
každý rok čtou, tak vědí, o co
se jedná …..a vy ostatní???
Tak pro vás paltí tato informace: je to
parádní akce, kde se nás sejde pořádná

parta, prohlídneme si muzeum Jawa + ČZ
(pardon ČZ + Jawa, protože firma ČZ je
samozřejmě pro nás důležitější a je taky
v přízemí, zatímco za Jawou je třeba se
trmácet do patra ) pana Antoniho
v Křivoklátu.
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A
když
to
všechno
prodiskutujeme,
okoukneme, zkritizujeme (ono není co, ale
znáte to, „rypáci“ se vždycky najdou ), tak
se přemístíme do Roztok do hotelu, kde
zakončíme
příjemný
den
příjemným
posezením u dobré večeře a při vášnivých
motokářsko-skútristických diskusích …věšinou

tak do půlnoci. Škoda, že někteří soudruzi se
začnou během večera vytrácet a odjíždějí
domů.
To
zdravé
jádro
ale
zůstává
samozřejmě až do rána. Ráno následuje
společná snídaně, kde se ještě dokončují
večerní nedokončené rozhovory, a pak se
rozjíždíme domů…..tedy většinou.
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Letos jsme měli ještě nedělní dopoledne
okořeněno návštěvou kolegy Petra Abraháma
a jeho pěkného domácího muzea, ze kterého
si můžete aspoň prohlénout nějaké ty
fotečky. Teď mě tak napadá jedna stará
moudrost, která říká, že: „Jendou není nikdy,
dvakrát je náhoda a třikrát už je zvyk.“ a já
bych to trochu pozměnil: „Kdo má doma
jednoho veterána, není veteránista, kdo má
dva, tak snad z něj jednou veteránista bude,
kdo má tři a víc, tak je normálním řadovým
veteránistou.“ Když se totiž zamyslím nad
mými kamarády, tak musím konstatovat, že

žádný z nich nemá jen jeden stroj, a řekl
bych, že jejich počty ve všech garážích stále
narůstají, takže většina rozhovorů se už nyní
nesoustřeďuje na techniku, ale na téma:
„Kamráde, nemám to kam dávat, už se do
garáže nevejdu …“ Je pravda, že jsem svým
koníčkem asi trochu ovlivnil dva kolegy,
jeden si koupil ČZ 175, ten druhý stejný
motocykl asi po 20-ti letech uvedl do
provozu, ale to jsou (nebo snad na jaře
budou) motorkáři…….veteránisti se z nich
stanou, až jejich čízy budou mít v garážích
sourozence .

Abych se ale vrátil do Roztok. Ráno nám
přinesl pan majitel snídani a hned hlásil:
„Pánové, tak včera byl rekord !!!“. Hned jsem

se ozval s tím, že nás sice bylo hodně, ale že
to spočítám až podle společné fotky, jestli
nás tam bylo letost nejvíc. Ale on mě hned
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zastavil. „Ne počet lidí, ale počet medvědích
tlap!!! Včera jich bylo k večeři 17, dosavadní
rekord byl 15 !!! “ Tady asi dlužním nějaké
vysvětlení. Medvědí tlapa je totiž výborný
plněný řízek, který se stal jistou ikonou pro
naše každoroční návštevy. A pokud si
vzpomínáte na článek o loňské cestě dvou
„bláznů“ z Chomutova do Slavkova u Brna
Zetorem 25 po vlastní ose, tak jste se tam
asi dočetli, že si cestou taky na medvědí
tlapu zajeli…..dokonce dvakrát .

Abyste mě neobvinili, že zde používám
nějaké metody skryté reklamy, tak rovnou
upozorňuji, že se jedná o reklamu neskrytou
a záměrnou, protože mám rád snad všechny
smažené pokrmy a ty medvědí tlapy patří
určitě k tomu nejlepšímu 
A
jinak???
Bez
mrknutí
oka
pět
hvězdiček………muzeum,
medvědí
tlapy,
ubytování, snídaně (tedy mohl být párek,
jindy býval, ale každý ho taky nechce)…..a
hlavně velká účast, dobrá parta, skvělá
zábava…….tak to má být!!!

Veteráni v Chomutově 25. 4. 2015 ((*
**
**
**
*)) (((***************)))
A jsme u další tradiční jarní
akce. Vlastně taková první
společná akce na dvou (až
třech) kolech. Po loňských
pohárových žních znamenala
letošní i méně početná účast trochu ústup ze
slávy …….ale bylo to všechno způsobeno tím,
že vloni, kdy se na stupních vítězů objevila tři
modrá trička s nápisem „Skútrklub Čezeta“,

tak nám bylo vyhrožováno, že našemu klubu
bude účast na soutěži zakázána (doufám, že
jste poznali, že jsem zde opět využil svého
ostrovtipu )…..ale pro jistotu jsme letos
obsadili jen 3., 4., a 5. místo, takže jen jeden
pohár, abychom pořadatele zase trochu
uchlácholili a měli jsme přístup na soutěž
povolen i pro příští sezónu.
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Letos bylo všechno jinak. Sraz byl místo
v golfovém klubu u hotelu Aréna, nejelo se
ani na parkoviště do města jako obvykle, ale
na nějaké parkovišťátko kousek vedle, kam
jsme se nemohli vejít, a tak jsme parkovali
na trávě, což některé stojánky motocyklů

nechápou a beznadějně se boří a hrozí tím,
že motocykl uvedou do polohy „ležícího
střelce“, což ovšem v případě motocyklů
zaparkovaných v řadě vedle sebe může mít
docela tragický průběh …..a výsledek.

Ještě než se pustím do popisu katastrofického
scénáře, co nás čekalo ve městě, tak vám
musím napsat, jak to vypadalo u prezentace.
Kamarád Fanda Čech (a za ním hned Libor
Volek) se natlačili hned za početnou skupinu
německých soutěžících a jejich přihlášení
vypadalo asi takto:

Pořadatelka: „Ihre name?“
Čech: „Já jsem Čech“
Pořadatelka: „A vaše jméno?“
Čech: „Herr Čech!!!“ ……..následovalo krátké
ticho, a pak jeho přihlášení
Pořadatelka: „A vy?“
Volek: „ Já jsem taky Čech, ale Volek!!!“ …….
pak už vše probíhalo normálně 

Abych se ale vrátil k vlastní akci……. co tedy
bylo nejhorší???? Ve městě ani jeden stánek,
ani
jedna
pořádná
motorkářská
klobása..…jedním slovem..…katastrofa. Museli
jsme jít k nějakým asijským obchodníkům

vyměnit vysněnou klobásu na nudle, rýži
apod. hrůzy, které, jak uznáte, jsou pro
klobásu naprosto nesrovnatelným soupeřem
a hrají o několik stupňů nižší ligu. Po
smutném
zaplnění
žaludků
touto
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„imitací“klobásy jsme si trochu prohlídli
parkoviště závodních strojů. Bylo to takové
tradiční, jen mě tam tentokrát zaujaly
sportovní dvoudveřové Wartburgy a Trabant
s obytným přívěsem německých kolegů.

Pak už další průběh soutěže byl celkem
klasický, jen nás trochu zaskočil sníh na
kopečkách, když jsme si uvědomili, že už je
duben a máme již přezuto na letní gumy. Ale
naštěstí jsme i tato úskalí zvládli, ale na
náladové fotečky skútrů se sněhem jsme
nezapomněli.
Málem bych ale zapomněl, že ani tentokrát se
nám nevyhnuly poruchy. A hádejte, kdo byl
zase tím postiženým??? Můžete třikrát. Ano,
zase já, i když jsem letos vyjel s nově
zrenovovaným skútrem. Jenomže v Kadani

na náměstí najednou motor zhasl, a když
jsem ho chtěl znovu nastartovat, ozvala se
jen rána, a pak už se startér jen otáčel
naprázdno. Nezbývalo než přes kontrolu
projet na vlastní pohon a hned za ní otevřít
dvířka, podívat se na motor a ……a zjistit, že
fajfka sice drží dobře na svíčce, ovšem svíčka
se nachází úplně jinde, než bych očekával.
Naštěstí se závit v hlavě válce nepoškodil, a
tak po opětném našroubovaní svíčky jsme
mohli pokračovat v jízdě.
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Po návratu do cíle soutěže jsme se odebrali
do
restaurace,
abychom
ukojili
naše
vyhladovělé a vytřesené žaludky, ale …………
kuřecí řízek nebyl nejhorší (i když guáš byl
prý lepší ), ono je už skoro složité na něm
toho
moc
zkazit,
ale
ty
brambory
…..nejenom studené, ale ta chuť???
Když si tak vzpomínám na své dětství, tak
děda s babičkou chovali několik let domácí
prasata. No a vařili jim brambory, které pak
míchali se šrotem. Když se uvařil velký hrnec
brambor, děda ho vynesl na dvůr, postavil na

betonový
poklop
studny
a
nechal
vychladnout. A já jsem ty brambory chodil
ochutnávat. Musím vám zcela otevřeně
prozradit, že ty krmné brambory pro prasata
byly stokrát lepší než ty, které nám nabídli
kuchaři v hotelu Aréna . Snažil jsem se po
jejich přesolení aspoň něco sníst, ale někteří
vraceli prakticky celé porce brambor. Hlavně
že máme plná pole řepky a ještě nám pak to
řepkové svinstvo přidávají do pohonných
hmot, ale pořádné brambory tady už asi
nikdo neumí vypěstovat.
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Káva odpoledne došla, takže
hrnec od kávy a kolem něj asi
kelímků, jak každý přišel,
kelímek a snažil se natočit
prázdný kelímek postavil vedle

v hotelu stál
sto prázdných
vzal si čistý
si kávu. Pak
……a takhle to

fungovalo celé odpoledne. Ale to není nic
nového, stejné to bylo téměř každý rok.
Myslím, že jednou byla i odpoledne čerstvá
káva. Samozřejmě otázkou zůstává, jestli je
odpolední pití kávy zdravé .

Když proběhlo vysčítání hlasů a vyhodnocení,
tak
jsme
se
dozvěděli
od
jednoho
z pořadatelů, že na kruhovém objezdu
v Chomutově měli svého špeha, který
kontroloval, jestli všichni účastníci soutěže
dávali znamení o změně směru jízdy při
výjezdu z „kruháče“. Porušení předpisů bylo
prý za 20 trestných bodů , takže bylo
zřejmě zcela zásadním zásahem do celkového
hodnocení. Samozřejmě souhlasím s tím, že
se mají dodržovat předpisy, ale nějaká
zmínka od pořadatelů o tom, že bude během
soutěže probíhat kontrola dodržování pravidel
silničního provozu by asi byla na místě a
férová. Předpokládám, že jsem taky asi byl
tímto trestem postižen, protože jsem jel
poprvé na Čezetě 501/05, která nemá blikače
a ještě k tomu zcela nově zgenerálkovaný
motor, kterému se tak ještě úplně moc
nechce točit a jde ztuha, a proto je třeba

trochu brát za plyn, aby skútřík trochu jel.
Takže pravá ruka při znamení o odbočení
vpravo na plynové rukojeti zásadně chybí,
proto přiznávám, že při odbočení vpravo jsem
ukazování rukou trestuhodně bojkotoval,
zanedbával
a
opomíjel.
Ano,
můžete
namítnout, že jsem mohl znamení dát
vzpažením předloktí levé ruky, ale řekněte
mi, jestli ještě dneska někdo v běžném
provozu toto znamení zná??? Měl bych návrh.
Tak jako některé země vás nepustí na své
území, pokud nemáte cestovní pas s platností
delší než 3 měsíce, tak by to taky bylo třeba
dobré využít. Všichni, kdo mají platnost STK
menší než 3 měsíce, tak 20 trestných bodů
…..a hotovo!!! A nebo co třeba před startem
měřit emise výfukových plynů????  A tak
pro letošek musíme vzít za vděk 3. – 5. místo
v pořadí Pergler – Malypetrová – Vokáč, jak
vidíte na obrázku.

Takže letošní hodnocení bude jen za 4
hvězdičky. Sice chápu důvody pořadatelů,
kteří museli změnit místo konání, ale těch
důvodů pro odebrání hvězdičky je víc.
Parkoviště, kolobása, brambory, špioni ….

A to ani nemluvím o tom, že náš kolega
Fanda Čech, o kterém jste už četli na začátku
článku, se tak rozčílil kvůli chybějící klobáse
ve městě, že se zařekl, že už víckrát do
Chomutova nepojede.
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Pokusil jsem se
ho obměkčit a
uchlácholit tím,
že příští rok
přemluvím
manželku,
která
pojede
s námi autem,
vezme
si
s sebou
přenosný gril,
ve městě ho
rozdělá a bude
pro
naší
skútristicko-motorkářskou výpravu klobásy
grilovat. Do ledničky v autě dáme vychladit
nějaké to pivko a stolek a židličky se do auta
vejdou taky. Tak doufám, že se mi podařilo
nebezpeční jeho neúčasti zažehnat . Jen si
musíme v Chomutově v centru najít nějaké

vhodné místo pro nás piknik, abychom se
nedostali do konfliktu s nějakou místní
vyhláškou a nebyli jsme z místa (a města)
vykázáni ještě před tím, než se klobása
ugriluje. To by bylo hodně smutné.
Ale Fanda neměl úplně šťastný den. Tu čáru,
co vidíte na jeho čele, to není žádné
poznávací znamení provedené červenou
fixkou, ale na férovku roztržené čelo o skútra
čezeta v jeho garáži. Na jednu stranu je třeba
říct, že kdyby už měl skútra hotového,
nestalo se mu to, na druhou starnu vím, že
jsou podobná zranění nepříjemná, což
bohužel vím i z vlastní zkušenosti (Libor vám
o tom určitě rád povypráví ).
Je třeba ale říct, že na následujícím srazu
v Berouně měl už Fanda čelo dobře zhojené,
tak se snad podaří i zvrátit jeho jednoznačný
a apriori odmítavý postoj k příštímu ročníku
chomutovského srazu.

Avšak to malé a nevyhovující parkoviště ve
městě taky nebyla žádná výhra. Dříve se
soutěž konala společně s oslavami výročí
založení města. Teď to tak už není, a proto
bych měl pro pořadatele návrh. Netahejte nás
do centra města!!! Nic tam není, nejsou tam
klobásy, nemáme tam kam jít, když čekáme
na start, parkoviště je malé a nevyhovující a
myslím, že ti lidé, kteří se o veterány
zajímají, by se přišli nebo přijeli podívat i

k hotelu, kde je spousta místa a veliké
parkoviště.
Ušetřila by se spousta času, problémů, mohlo
by tam být podstatně lepší zázemí pro
soutěžící (občerstvení, toalety a pod.) a taky
pro návštěvníky, kteří by měli víc místa pro
prohlídku veteránů a nemuseli se mezi
jednotlivými
stroji
mačkat
jako
při
nastupování do „socky“ (městská hromadná
doprava pozn. red.).

Ale určitě se ptáte, co znamená těch pět
malých hvězdiček ….nemá to nic společného
se
slavnou
detektivkou
„Pět
malých
prasátek“, ale je to ohodnocení výkonu
našeho kamaráda Zdeňka Prchala, který se
po nemoci velice rychle zotavil a celé
odpoledne
s bravurou
sobě
vlastní

odmoderoval. Takže Zdeňku díky za tvůj
neotřesitelný veteránský entuziasmus a pro
vás ostatní ještě něco málo o „Prchalících“. O
tom prostředním Prchalovi (Davidovi) jste si
už přečetli v loňském čísle ve spojitosti
s cestou Zetoru do Slavkova (a třeba i jak mě
„napálil“ svými zfalšovanými historickými

13

fotografiemi ), o tom nejstarším (Zdeňkovi)
si můžete přečíst v následujícím článku z
„Občasníku“ pana Babiše a ten krásný
barevný designový návrh Čezety pochází od
toho nejmladšího Prchala……Jirky. Možná by
mohl
tento
návrh
využít
výrobce
elektroskútru Čezeta 506, aby se trochu
odlišil
od
skútrů
původních
s nenapodobitelným
a
nedostižným
dvoudobým motorem.

30. Skútr- a motosraz pořádaný ČSSČ
Beroun – Český kras 15. -17.5.2015 ((*
**
**
**
**
*))
Určitě jsme si všichni přáli, aby
se nám jubilejní sraz (ale
samozřejmě stejně jako každý
jiný) vydařil. To, že jeho
přípravu
zaštítila
místní
organizace ČSSČ Broumy, v čele s jejím
předsedou Mírou Vokáčem, bylo dostatečnou
zárukou toho, že sraz bude připraven na
Tady bych se ještě chtěl na chvíli zastavit u
problematiky přijímání členů do České sekce
Skútrklubu Čezeta. Jak asi mnozí z vás vědí,
žádné podobné oficiálnosti v mateřském
Skútrklubu
Čezeta
neprobíhají,
avšak
Ústřední výbor ČSSČ po zralé úvaze došel
k názoru, že i v tomto případě je třeba
sjednat pořádek. Proto již před vánocemi byli
„zkouškově“ přijati oficiálním způsobem dva

vysoké úrovni. Proto také ÚV ČSSČ a jeho
revizní komise odstoupily od běžných praktik,
kdy kontrolují přípravu akce. Jak se ukázalo,
všechna tato rozhodnutí byla správná. Takže
v pátek se nás sjela první řást v Berouně, a
po ubytování a večeři jsme se vrátili do
kempu, kde jsme ještě chvíli poseděli u
místního bufetu.
noví členové klubu, a to pánové Sochr a
Plachý (oni totiž pořád otravovali, jestli smějí
přijet na naší akci, jestli nám nepřekážejí
apod. ….to se prostě už nedalo vydržet pozn.
red.). Byl jsem ovšem pověřen ÚV ČSSČ,
abych sledoval reakce ostatních soudruhů,
jak budou na tento akt pohlížet. Musím
konstatovat, že jsem v mnoha případech
zahlédl závistivé pohledy, a tak ÚV rozhodl,
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že
podobným
způsobem
přistoupí
i
k ostatním
skútristům.
Dokonce
bylo
projednáno, že bude udělen status nejen
řádného člena ČSSČ, ale i zasloužilého člena
ČSSČ pro ty soudruhy, kteří již mnoho let
spolupracují se Skútrklubem Čezeta. Na
večerním posezení v bufetu jsem tedy
z pověření ÚV ČSSČ předal Mírovi Vokáčovi
dekret řádného člena ČSSČ a Liboru Volkovi a

Mojmíru Sovákovi pak dekret zasloužilých
členů ČSSČ. Na tomto místě je třeba ještě
připomenout, že při tomto slavnostním aktu
začal Jirka Nahodil žadonit, že by chtěl být
aspoň kandidátem, avšak status kandidáta na
člena ČSSČ zatím nebyl na ÚV ČSSČ
projednán, takže je to otevřená záležitost,
kterou se pokusím co nejdříve projednat a ve
spolupráci s ÚV ČSSČ dořešit.

Ale abychom se vrátili k vlastnímu srazu.
Když pominu to, že já osobně jsem se těšil na
ráno kvůli tomu, že vedle motorové pily
(značky Karel) jsem se stejně nevyspal, tak
se asi na ráno těšili i všichni ostatní, protože
nabitý program sliboval už předem, že se
opravdu nebudeme nudit. Snídaně byla opět
v restauraci mimo areál campu, a tak jsme

tam zajeli rovnou s našimi stroji. Než jsme se
najednli, tak se tam sjelo několik dalších
motocyklů a skútrů, což byli v převážně
většině děti, vnoučata a pravnoučata našeho
„vedoucího zájezdu“ a jejich kamarádi. Takže
po přívítání, několika objetí a políbení na
shledání jsme mohli vyrazit vstříc našemu
plánovanému programu.

Prvním cílem byl kostel a kláštěr Svatý Ján.
Je to opravu velice zajímavéí místo obklopené
skalami, ovšem nechtějte po mě žádné další
detaily. Kostel byl v době naší návštěvy
zavřený, kopce strašně moc vysoké, a tak
jsme se podívali na turistické mapy a
informační tabule a největším zážitkem byl

asi jeden „trvale opálený“ stánkař, který se
hrubě dožadoval prostoru pro postavení
svého stánku na úkor našich zaparkovaných
strojů, takže to chvíli vypadalo, že dojde
k urovnání tohoto sporu fackami, což bych
mu při naší přesile ani trochu nezáviděl.
(fotky byly převzaty z internetu pozn. red.)
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Jako dalším naším cílem přišly na řadu
Solvayovy lomy. Jedná se samozřejmě o
lomy na vápenec, které „zachránila“ skupina
nadšenců (jak je v podobných případech
obvyklé) a snaží se postupně vybudovat
v těchto prostorách jakési centrum vědomostí
a informací o celém Českém krasu, který

býval významným průmyslovým místem
právě pro těžbu vápence a přilehlé vápenky.
Toto muzeum či skanzen, jak bychom to
správně nazvali, nevím, pořádá i různé
zajímavé akce jako např. velké setkání
majitelů stabilních motorů apod.

Všichni jsem se těšili na vláček a na to, jak
zajedeme do podzemí. Vláček byl, podzemí
taky, ale trasa vláčku je bohužel jen na
povrchu a do podzemí se musí pěkně po
svých. Ale jízdu vláčkem jsme si pěkně

užívali, zvláště někteří svým hlasitým
pokřikem na turisty v okolí trati dávali jasně
najevo, jakou radost jim jízda vlaku
způsobuje, zvláště pak když ještě byla
podopřena pitím nealkoholického piva.

Po projížďce vláčkem jsme si prohlídli místní
muzejní prostory, což bylo již s fundovaným
výkladem našeho průvodce, se kterým jsme
pak dále pokračovali do podzemí, jak vidíte i
z obrázků. Výklad byl ale opravdu zajímavý a
určitě je v dnešní době pro nás až

nepochopitelné, v jakých podmínkách a za
jaké peníze se tenkrát pracovalo. Pak se asi
není čemu divit, že ti lamači to málo, co
vydělali, byli ochotni propít ve zdejší kantýně,
takže víc než smrtelných pracovních úrazů
bylo těch, co se „uchlastali“.
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Z těchto lomů jsme už jeli na oběd do Mořiny
……a samozřejmě jsme se cestou podívali na
lom Amerika, který je asi natolik známý, že
by byl hřích ho minout bez povšimnutí.

Cestou se k nám přidala další parta
motorkářů - Siderarclub Nasavrky, kteří
vyjížděli až ráno, protože někteří z nich měli
noční směny. A tak už v této silné sestavě
(prý to bylo 24 strojů !!!!) jsme dojeli do
Mořiny na oběd. Ten byl trochu delší než
jsme čekali, protože pan vedoucí měl při
sjednávání silné řeči o tom, že když náš není
150, že nám udělá klidně minutky, ale pak
žadonil, abychom si vybrali hotovky a ještě
jsme na ně čekali, protože prý někde vzadu
v salonku měl svatební hostinu. Na druhou
stranu porce byly pěkné, a tak kachnička se
zelíčkem zaplnila bez problémů i ty
nejhladovější žaludky.
Řádně posilnění a o něco těžší jsme se pak
vydali na jeden z našich nejznámějších hradů
……Karlštejn.

Vjezd na horní parkoviště je normálně
nemožný, a tak jsme museli jet za doprovodu
městské
policie
sledováni
desítkami
zvědavých pohledů turistů, kterých se tam
v té strašné uličce přeplněné různými
zbytečnými krámečky s ještě zbytečnějším
zbožím potulovalo opravdu dost. Všichni, kdo
měli foťáky, se vrhli na ztvárnění náladových
snímků, kde bude v pozadí notoricky známá
věž Karlštejnu. Na spodním snímku vidíte
kamaráda Zdeňka, který ve snaze nafotit
nevšední snímek…..ovšem unavený po dlouhé
ranní cestě, neudržel rovnováhu a pocítil
nepohodlnost karlštejnského asfaltu. Jen
těžko se mu vstávalo.
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Když nás policie doprovodila zase do
civilizovaného světa = kde se dá jezdit bez
policejního doprovodu , vypravili jsme se na
nějaké golfové hřiště, abychom si zase udělali
pá snímků s Karlštejnem jako pozadí. Naše
další cesta pak směřovala do Zdic, kde jsme
měli v plánu navštívit zajímavé veteránské
military muzeum. Jsou tam v převážné

většině zaparkovány stroje soukromých
sběratelů. Určitě tam pár hezký strojů
k vidění bylo. Všimněte si například klece na
předním nárazníku doprovodného vozidla.
Tam si vojáci vezli slepice, aby měli čerstvá
vejce. Ale přesto si myslím, že mír je asi lepší
i
za
cenu,
že
vajíčka
nakoupíme
v supermarketu a nevíme, odkud pochází.
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Poslední naší zastávkou před návratem na základnu do
berouna byla návštěva restaurace „U Hanáka“ v Nižboru.
Jedná se o stylovou restauraci vybudovanou ve starém
skladu na železniční zastávce v Nižboru.
Trochu jsme se protáhli, vypili kávičku ……Mojmír
uskutečnil u popelníku z vařazeného kuchyňského kastrólu
delší hovor (zřejmě s Myšičkou), a pak jsme se už po
skupinách začali přemísťovat do kempu v Berouně.
Po skupinách proto, že jsme měli cestou ztráty způsobené
poruchami strojů. Nakonec jsme se v kempu všichni sešli
a mohli jsme při večeři zhodnotit celý náročný den…… i
když někteří to nevydrželi a ojeli domů ještě před večeří.
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Večeře byla malinko problematická, protože
pan vedoucí měl trochu problém s tím, aby
náhodou neudělal víc řízků, než sníme ….asi
aby nebyl škodný, ovšem průměrný řízek se
starými bramborami za 130 Kč ….tam
opravdu škodný být nemohl . Večer jsme
zase poseděli a probrali s Nasavrčáky spoustu
zajímavých témat, zavzpomínali na staré
srazy a vypili nějakého toho Rychtáře 11°,
který se ukázal jako velice pitelný.

Ráno jsme se zase rozjeli do svých domovů,
avšak nezapomněli jsme Mírovi poděkovat za
perfektní
akci.
Sice
jsme
asi
nikde
nevzpomněli, že se jednalo o jubilejní 30.
sraz pořádaný ČSSČ, avšak jeho bohatý
program i velice pěkná účast tomuto
významnému jubileu plně odpovídaly. Míra
…a samozřejmě celý jeho realizační tým,
stejně tak jako vlastní sraz, získavají od
redakce Občasníku plný počet pěti hvězdiček.

Ještě na závěr této kapitoly bych se chtěl
vrátit k oněm jmenovacím dekretům. Kdo
z našich kamarádů byl již projednán ÚV ČSSČ
a schválen jako řádný popř. zasloužilý člen
České sekce Skútrklubu Čezeta, jsem již psal.
Myslím tedy, že by bylo na místě
připomenout, že v rámci pravidelných jednání
moudrého ÚV ČSSČ byli projednáni i další

skútristi s návrhem na udělení jmenovacího
dekretu a tím potvrzením jejich právoplatné
příslušnosti k ČSSČ. Aby to nebylo jen takové
nezáživné
povídání
o
organizačních
záležitostech ČSSČ, tak doufám nepohrdnete
fotokopiemi
jednotlivých
jmenovacích
dekretů…….a hádejte, kdo bude další???
Samozřejmě jen ten, kdo si to zaslouží !!!
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Další sekce v pořadí ……samozřejmě podle abecedy, je sekce Moravskoslezská, která pořádala
dvoudenní sraz, ale o tom si přečtete v reportáži, kterou mi poslal sám hlavní organizátor Ivan
Maroš.

II. Skútr jízda 8. – 9.5. 2015 ((*
**
**
**
**
*))
II. Skútr jízda (2015) se
konala ve dnech 8.- 9.5.2015
v
hasičské
zbrojnici
v
Žimrovicích.
Podle
mých
záznamů a propočtů se nám
nakonec sjelo za ty dva dny dohromady 41
motocyklů - 17 Čezet (jedna s Druzetou a
jedna Rikša), 2 Tatrany, Manet, pár Jawiček,
Zetek a několik dalších motocyklů různých
značek. Akce byla letos dvoudenní (chtěl
jsem nahradit jedním dnem loni zrušenou
Skútr jízdu). Absolvovali jsme dvě vyjížďky se
zastávkami na "doufám" atraktivních místech
v okolí.
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Naštěstí nám přálo po oba dny počasí a tak
jsme si to dostatečně užili a vlastně veškeré

dění probíhalo ve venkovních prostorech před
Hasičárnou.

V pátek nás spolehlivý vedoucí kolony zavedl
do nedalekých Jakubčovic, kde se nachází
dřevěná rozhledna s nádherným výhledem na
Jeseníky a Beskydy a po vyšplhání se až na
vrchní vyhlídku a skupinovém focení vyjížďka

pokračovala spanilou jízdou do centra
státního zámku v Hradci nad Moravicí. Tady si
účastníci Skútr jízdy mohli prohlédnout vnější
prostory hradeckého skvostu. Po asi hodinové
návštěvě jsme se vydali zpět do Žimrovic.

Jelikož druhý den byla vyjížďka delší, vyjeli
jsme o něco dříve. Při první zastávce v
bývalých Janských Koupelích se nám bohužel
naskytl nepěkný pohled na dnes značně
zdevastované lázně, které byly v minulosti
hojně využívány k léčení a víkendovým
pobytům návštěvníků z okolí. Při druhé
zastávce už to bylo mnohem veselejší a v
areálu zrenovovaného Davidova mlýna jsme
mohli vidět úplný opak toho, jak se starat o
dědictví, které nám tu někdo zanechal.

Opravdu byl to zvláštní pocit vidět v krátkém
čase na jedné straně doslova zničené lázně a
po několika minutách ještě před několika léty
zpustošený mlýn a dnes opravený a plný
atrakcí.
Trasa výjezdu pokračovala přes Vítkov,
Podhradí, serpentinami pod hradem Vikštejn
a skončila tak jako den předtím u hasičárny.
Věřím, že si tuto dvoudenní jízdu na našich
miláčcích všichni dostatečně vychutnali a za
rok přijedou znovu.
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Po celé dva dny bylo účastníkům nabízeno
občerstvení, jenž bylo hrazeno z příspěvku

poskytnutého
Opava.
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Klubem

historických

vozidel
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Tady jsem vás asi trochu zaskočil, protože
tuto zkratku z nápisu ještě zřejmě neznáte.
Ani nemůžete, protože právě teď (22.5.2015
7:39 hod.) jsem ji vymyslel. Právě na základě
velice zajímavých, podnětných a milých
dopisů našeho kolegy Tony Kratochvíla
z Německa jsem coby generální tajemník ÚV
ČSSČ ustanovil naši pobočku „Německá sekce
Skútrklubu Čezeta“. Samozřejmě s tímto
rozšířením klubu na západ budu usilovat o
vznik Západní sekce Skútrklubu Čezeta a

budu kandidovat do voleb při volbě
generálního tajemníka ÚV ZSSČ .
Na tomto místě bych chtěl ještě připomenout,
jak prozíravé bylo změnit název klubu ze
Skútrklub Brno na Skútrklub Čezeta. To by
asi bylo divné …..Německá sekce Skútrklubu
Brno.
Brňákům
doporučuji
případně
spolupracovat na vytvoření sekce Rakouské
popř. Maďarské.
Ale vraťme se k Tonymu a jeho dopisům:

Čau tajemníku,
moc dík, že na nás myslíš. Musel jsem se usmát, že sis zase „rejpnul“ do Gerži (tady asi došlo
k nějakému omylu, nejsem si ničeho podobného vědom pozn. red.) Jinak Občasník jsme už dávno
přečetli a přeložili do němčiny, ti moji týpci furt otravují. Protože dnes pořádáme u mne první sjezd roku
2015, tak ti pošlu pár obrázků, jedem totiž do muzea motorek.
Moc hezký pozdrav
Tony
Čau kluci,
sotva se Daniel 11.01. vrátil od Stalingradu, hned přesedl na speciálně upravený terénní motocykl a
zastřelil nám vysokou. Takže spontánně jsme zorganizovali první čezeťácký sraz v tomto roce, spojený s
návštěvou asi 30 km vzdáleného muzea. Dokonce jsme i získali první ženu do klubu, která pro začátek
směla uvařit kafe a starat se o nápoje.
Daniel ji za to chce vložkovat (asi motor), já ji slíbil mazání, Gerd pak vystříká dutiny.
Zdravím Tony
No uznejte, tento srdcervoucí dopis jsem
nemohl nechat ani bez povšimnutí ani jen pro
sebe. Samozřejmě přikládám i všechny
zajímavé obrázky, které jsem od Tonyho
dostal. Samozřejmě gratulujeme k získání
první ženy do klubu, a podle toho, co Tony
píše, tak to vypadá, že v jejich klubu funguje
opravdu kolektivní duch a že o svoji členku se
budou starat jako tzv. kolektivní manžel .
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Když už jsem u té německé sekce, tak ještě
na závěr jeden dopis od našeho německého
kamaráda motorkáře Leo Murgrauera, jehož

domácí minimuzeum jste mohli obdivovat
v předcházejícím čísle Občasníku:

Ahoj Marceli!
Chci ti poděkovat za zase jako pokaždé povedený Občasník číslo 50. Přečetl jsem vše, žádnou řádku jsem
nevynechal. Také jsem byl překvapen článkem o mém muzeu a dalšími mými fotkami. Samozřejmě jsem to
hned ukazoval manželce a synovi.
Včera mě navštívili dva kamarádi motorkáři a také jsem jim ukázal Občasník. Pochválili mě, že se o mně
píše na internetu atd. Potom jsme seděli dole u motorek, kecali a popíjeli kávu. Později jsme přešli na
pivíčka a vydrželi jsme do půlnoci.
Jako důchodce trávím teď volný čas buď ve sklepě nebo ještě více u počítače. Nejbližší akce je výstava
IMOT v Mnichově od 13.2. do 15.2. jezdíme tam každý rok. není to jen výstava, dá se tam koupit vše
týkající se motorek za akční ceny. Je tam vždy i hodně českých návštěvníků. Na sraz Elefantentreffen se
letos nechystáme, mají tam teď jiné podmínky (viz www,motorkari.cz). Většinou jsme tam byli v sobotu
autem, ale i dvakrát na motorkách.
Tak zatím zase dost psaní, zdravím tě a přeju dobré prožití zbytku nepříjemné zimy.
Ahoj Leo
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V této kapitole se vždycky dozvíte mnoho
zajímavého, a to jak z oblasti motoristické,
tak samozřejmě i nějaké ty hospodářskopolitické informace, které nelze opomíjet,
protože jak praví jisté přísloví „všechno se
vším souvisí“. Abychom ale zachovali jistý řád
ve sledu těchto informací, začneme se skútry
a skútristy.
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Míra „výhodně“ koupil motor z Prahy
Tento skútristický časopis – nejčtenější v ČR
(nevím jak na Moravě, tam může sitiace jiná,
je to přece jenom dálka ) nemá za úkol jen
informovat,
ale
jako
každé
správné
informační médium by mělo samozřejmě i
vychovávat, a to hlavně naší mladou
nastupující skútristickou (i motorkářskou)
generaci …… protože ty staré skútristy už
nezměníme, starý strom se těžko ohýbá.

A proč tento úvod??? Míra Vokáč koupil na
inzerát zgenerálkovaný motor od jistého pana
Havelky z Prahy. Vzhledem k tomu, že
většinou se nám dostanou do ruky motory
staré a opotřebované, které už mají něco za
sebou, je dobré si připomenout a ukázat, jak
vypadá takový nově zgenerálkovaný motor
od pana Havelky z Prahýýýý.
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Máme nové skútristy…..a „nové“ i starší stroje
Ivan
Maroš
poslal
fotky
nového
potencionálního skútristy, který bydlí údajně
někde blízko Ml. Boleslavi, ale zatím se

neohlásil. Je sice hezké, že už taky zaučuje
zřejmě vnoučka, ale mohl by se i někdy
někde objevit.

Co tu máme dál? Zbyněk Plachý si ke své
zelené rikše koupil další modrou. Romča si
s ním opravdu užije. Ale vlastně by mohli
jezdit jako duo. S tříkolkou se může jezdit na

řídičák „B“, takže třeba Romču přemluví ( já
myslím, že by ale musel nejdřív slíbit to
miminko ……a nebo už na něm začít rovnou
pracovat ).

A další skútrista předvedl svůj skútr před
renovací a po renovaci. Ani už nevím, od
koho jsem tyto fotky dostal, ale ten skútrista

se taky ještě nepřihlásil mezi nejlepší partu
skútristů v ČR …tzn. ČSSČ . Takže čekáme,
ještě jsou volná místa !!!!!

Tak ten skútr na regálu je v jednom muzeu,
jenomže jsem někam založil informaci o tom,
ve kterém , takže až ho někde objevíte při
svých letních toulkách, napiště nám do
redakce a my rádi otiskneme, kde mohou
návštěvníci tento kousek vidět.
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Na Bazoši se objevila informace, že „Kenny“
prodává svou zlatou krásku – Čezetu ve zlaté
metalíze.
Sice nevím, jestli už byla prodána popř, kdo
se stal jejím šťastným majitelem, ale i když
to není zrovna původní odstín, tak doufám,
že se neztratí někde v propadlišti dějin a že
se s ní ještě někdy někde setkáme.

Ivan Maroš někde objevil Čízu 175 v docela
pěkném stavu. Rozhodoval se, jestli ji koupit
nebo ne. Já myslím, že v tomto případě je
správná jenom jedna odpověď!!!! Snad
nemusím říkat jaká. Přece my veteránisté

máme za úkol uchovávat technické hodnoty
vyrobené našimi předky…..až do té doby, než
máme zaplněnou garáž tak, že se tam nedá
projít……pak je tady ještě jedna šance, a to
sehnat další garáž 

Dalším potencionálním kupcem nějakého
toho „veteránského šrotu“ je Mirek Rumler
z Prahy, který je teď takovým……řekněme
„externím spolupracovníkem“ našeho klubu.
Poslal mi tři fotky strojů, které mu někdo
nabízí. Jestli je ale koupil, nevím. Mohl jsem
se to dozvdět, protože se Mirek ke mně už
několik měsíců chystá ….jenomže ještě
nedorazil ….z Prahy k nám, to je dááálka .
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Skútry Vespa asi není třeba skútristům nijak
zvlášť představovat. Protože se jedná o
skútristickou ikonu, o praotce i pramatku
všech současných skútrů. Tak se asi není
čemu divit, že se vyrábějí některé zajímavé
doplňky s designem vespy. Jenomže nejsou

jen průmyslově vyráběné doplňky, naši
kolegové Gerd a Daniel z německé sekce
Skútrklubu Čezeta ukázali, že v oblasti
designu kolečka čili trakaře nejsou ještě
vyčerpané všechny možnosti.

Náš neúnavný a pravidelný slovenský
dopisovatel František Hamrak opět poslal
nějaké snímky z loňské sezóny, a tak si je

můžeme ukázat jako návnadu toho, co
můžeme prožít, až bude letos konečně teplo
a počasí bude motorkářsky příznivé.

Další náladové snímky, které evokují svrbění
dlaní a vyzývající k nastartování skútříka a
vyjetí na projížďku nám poslal Honza Kohout.
Oproti předcházejícím fotkám se však
nejedná o Slovensko, ale o Český ráj. Těch

krásných míst u nás i na Slovesnku je moc a
je jen na nás, jak jsme schopni a ochotni se
dívat kolem sebe, popř. nebýt líní, zastavit a
udělat si obrázek nebo se aspoň pořádně
rozhlédnout.
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Na netu se objevily fotky snad už skuečně
toho jawáckého litrového skvostu, který vrátí
slávu našeho motocyklového průmyslu a
vynese
opět
naší
zemi
na
vrchol
motocyklového Olympu. Já myslím, že si
musíme počkat na nějaké oficiální předtsvení
tohoto
motocyklu
(zatím
jsem
žádné
informace nikde neviděl). Myslím, že jedním

s rozhodujících faktorů bude i cena. A když
Jawa prodává jednoválce 650 za stejné
peníze jako japonci čtyřválce, tak cena
dvouválce by asi tak mohla být na úrovni
……no osmiválec na trhu momentálně
nemáme, ale šestiválce ano (BMW, Honda
Gold Wing), a tak přemýšlím, kolik zákazníků
si za takové peníze Jawu koupí.

Náš kolega skútrista Kamil Tichý si našel
místo, kde byly natáčeny oblíbené televizní
reklamy s „Tydýtem“ a jeho modrofialovým
skútrem. Je to určitě zajímavé porovnání.
A ještě se vrátíme trochu do historie, kdy na
výstavách bylo co vystavovat a o naše stánky
se značkami JAWA a ČZ byl ještě mezi
návštěvníky opravdu zájem. Fotky mně poslal
slovenský vetránista Zdeno Metzker.
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Z domova i ze světa……slovem i obrazem
Čím začít? Asi počasím. Velikonoce jsou
takovým magickým obdobím, kdy bývá už
občas i hezky a kdy mnozí z nás vytáhnou
poprvé své dvoukolové miláčky z garáží.
Někdo vyjede proto, že je delší víkend, jiný
proto, že si jede vykoledovat nějaká ta

vajíčka, a někteří vyjedou prostě jen proto,
že je hezky a že vyjel i soused. Jenomže letos
to nebylo s počasím nic moc. Tak jsme čekali
na máj, který začíná tradičně prvomájovým
průvodem, a kdy už by mělo hezké počasí být
pravidlem.

Na jaře také pokračoval válečný konflikt na
Ukrajině. Těžko lze napsat, jak to tam
vypadá, protože informace se velice různí, a
tak necháme to hodnocení na historiky. Nám
postačí pár obrázků z toho nešťastného

konfliktu ……. perfektně vyzbrojené sovětské
vojsko, dodávky „uhlí“ po železnici
na
Ukrajinu (foto bylo prý pořízeno na nádraží
v Ostarvě) a taky nebezpečí, které hrozí na
Ukrajině motoristům.

Když přijde jaro, je třeba připravit silnice na
letní motoristickou sezónu. Na našich silnicích
není potřeba nic opravovat, protpže silnice
jsou na jedničku, zatímco na západě mají se

silnicemi neustále problém. Museli změnit
jízdní pruhy ia za cenu, že se nebudou tyto
změny možná líbit feministkám ….popř. i
legislativcům z Evropské unie.
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V květnu na výročí ukončení II. Světové
války vyjeli ruští motorkáři „Noční vlci“, kteří
jeli z Ruska přes několik zemí na oslavy do
Berlína. Ne všude byli však vítáni. My jsme
však aktuálně pro vás pro naše čtenáře
připravili fotku vůdce této smečky motorkářů.
Ovšem na našem území byli pod kontrolou
naší ostražité policie.

Když už jsme u těch zahraničních událostí,
tak bychom neměli zapomenout na to, že
jedna z nejmocnějších žen světa Angela
Merkelová se několikrát zcela jasně vyjádřila,
jak vidí osud Eura a kam Euro směřuje.
To by teoreticky mělo potěšit ruského
prezidenta, který chystá vlastní silnou měnu
podloženou zlatem, avšak i tak se německé
kancléřky občas lekne, což se mu nepodařilo
zakamuflovat.

Ale vraťme se zase z ciziny domů. Tady
máme trochu jiné starosti. Jarní příroda nás
jako každoročně potěšila tím, jak nám začaly
časně růst kočičky, ale jinak nemáme na
nějaké ty nesmysly jako Euro a pod čas. Musí
se tady makat, protože je to sice nejblbější,

ale občas poslední možný způsob, jak sehnat
peníze.
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….a ještě trochu kultury
Kolega
skútrista
Zdeněk
Vachalec
je
neúnavným dodavatelem informací, z naší
kinematografie, ve kterých českých nebo

československých filmech se objevil skútr
Čezeta. Takže tady máte další příděl.

A co byste řekli v rámci kulturní rubriky
několika motoristickým vtípkům……aby ten
občasník nebyl takový suchý, strohý a
nezáživný.
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České sekce

Skútrklubu
datum

název akce

místo konání

P

7.2.
7.3.
21.3.
28.3.
4.4.
25.4.
25.4.
8.5.
8. - 9.5.

Burza ND
Burza ND
Burza ND
Burza ND
6. návštěva muzea motocyklů
Burza ND
Burza ND
21. Sraz historických vozidel
Sraz historických vozidel
2. skútrjízda MSSČ

Zlonín
Chotusice
Nupaky
Hobšovice
Křivoklát
Nupaky
Velká Dobrá (Kladno)
Chomutov
Pucheř
Údolím Moravice

15. - 17.5.

30. Skútr a motosraz

Berounsko

16.5.
30.5.
6.6.
7.6.

Burza ND
3. Sraz historických vozidel
Burza ND
5. Jarní vyjížďka

Nupaky
Cítoliby
Chotusice
Mopedy - Roztoky

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

13.6.
4.-6.7.
18.7.
25.7.

Burza ND
11. sraz PAvů
Burza ND
Burza ND

Nupaky
Lhotka u Mělníka
Nupaky
Chotusice

31.7. - 2.8.

31. Skútr a motosraz

Chomutov, Zwickau

1.8.
8.8.
15.8. (asi)

Burza ND
Burza ND
3. sraz moto čs. výroby
Odhalení památníku J.F.Kocha

Velká Dobrá (Kladno)
Nupaky
Mšeno

28. -29.3.

12. - 14.6.

22.8.
28. - 30.8.
5.9.
12.-14.9.
13.9.
27.9. (asi)
4.10.
25.10.
7.11.
15.11.
6.12.
12.12.

S k ú t r s r a z Zlínsko

32. Skútr a motosraz

Mcely
Zruč nad Sázavou

Burza ND
Chotusice
5. ročník Sraz sajdkár
letiště Chrášťany u Českého Brodu
Burza ND
Nupaky
Burza ND
Hobšovice
Burza ND
Velká Dobrá (Kladno)
Burza ND
Nupaky
Burza ND
Chotusice
Burza ND
Nupaky
Burza ND
Nupaky
Burza ND + odpolední posezení Chotusice + motorest Zlaté slunce
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V našem programu asi nejsou žádné velké
změny, jen termín veteránského srazu
v Cítolibech nebyl 23.5. ale 30.5., takže
Honza Wild tam odjel se svým Velorexem o
týden dřív a nešťastně mi volal: „Marceli, jsou
tu jen dva veteráni …já a můj velouš “ Snad
to ale nenechalo stín na našem přátelství. On
by snad jinak toho velouše ani nevytáhl
z garáže 
Sice je ještě dost času do našeho srazu
v Chomutově, odkud bude výlet do západního
Německa, ale budeme muset udělat nějakou
poptávkovou akci, kolik lidí pojede, aby naši
kamarádi
z Chomutova
mohli
zajistit
dostatečný počet lůžek pro naše ubytování.
Takže pokud víte, že pojedete, napište na
marcel@skutrklub.cz,
ale
ještě
budu
informace rozesílat mailem. Už v předstihu
zasílám formulář pro celní a devizové
prohlášení, který budeme všichni při cestě
přes hranice na západ potřebovat .
Ještě vám tady předkládám jeden zajímavý
článek z tisku o veteránech v Česku. Myslím,
že je to i zajímavé vzhledem k projektu
Čezety 506, o kterém jsem vás informoval
v předcházejících číslech.

Ještě dovolte, abych se na chvilku vrátil k aktuální situaci u nás
„doma“, a to jmenovitě do Prahy, kde je teď veliký problém ve
čtvrtích Dejvice a Bubeneč.
Zjistilo se tam, že v rámci úsporných opatření splašková voda
zřejmě recirkuluje zpět do vodovodního řádu, a tak tam mají lidé
trochu problémy se zakončením svého trávicího ústrojí……..tedy
jmenovitě s tím, aby udrželi stolici (viz propagační foto pražských
vodáren).
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Tak píšu, píšu a ejhle…najednou na mě jako
další kapitola vykoukne nápis „Závěr“. Už
zase závěr? Není to škoda? Vždycky když se
trochu rozepíšu, tak je najednou konec.
Přemýšlím, na co jsem zapomněl. Určitě se
ještě něco najde, a tak to všechno vtěsnám
do závěru.
Já
nevím,
jaké
máte
zkušenosti
vy
s programem Word, ale já se s ním už léta
někdy více a někdy méně úspěšně peru, a tak
představa, že bych se měl vrátit pár stránek
zpátky a něco tam změnit …. tak to tedy
vůbec Word nemá rád a okamžitě mi všechno
tak rozhází, že bych ho nejradši i s počítačem

zahodil.
Při výčtu významných dnů a událostí jsem
zapomněl na svátek matek, který letos
připadl na 10. května. Takže aspoň
dodatečně jeden ilustrační obrázek.
Jako další bod závěru bych chtěl poděkovat
Vaškovi
Sochrovi
coby
neúnavnému
fotoreportérovi, který zásobuje naší redakci
spoustou fotek z našich akcí. Už ani nepíšu,
které jsou moje, které jeho, prostě je to
oficiální
fotograf
redakce
Čezetářského
občasníku. Doufám, že jeho vnuk Matěj už
úspěšně složil řidičské zkoušky, takže bude
další mladý skútrista.

Ještě bych si tady
dovolil udělat jednu
neplacenou
reklamu.
Slyšeli
jste
o
Legiovlaku???
Je
to
zrenovovaný
vlak,
který putuje po celé české republice a
představuje návštěvníkům historii našich legií
v zahraničí. Je to spíš taková military akce,
ale stojí za to vidět ty 100 a více let staré

zrenovované
vagony,
vlakovou
poštu,
ošetřovnu, ozbrojené vozy apod.
Ve vlaku je parta nadšenců v dobových
uniformách, kteří vás budou o všem
informovat, a pokud byl váš děda legionář,
tak ho určitě najdou ve svých záznamech.
Vstup je dobrovolný a určitě nebudete litovat.
Přehled míst, kde bude vlak přistaven,
najdete na www.legiovlak.cz.
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Mám nového souseda – motorkáře. Sice
nejdřív vyjel na nějaké „rejži“……ale pak se
polepšil. Ve druhém kole vytáhl pořádný stroj
značky ČZ. Teď shání veteránskou značku,

tak doufám, že taky vyjede na nějaký ten
výlet s naším klubem. Libor bude mít
v oblasti svých zetek stopadesátek kolegu.
Mrkněte na fotečky …vypadá dobře.

Trochu se zpožděním jsem obdržel fotografie
z našeho srazu v Berouně od profesionální
fotografky…. jinak dcery vedoucího zájezdu.

Tak zatím jedna společná na ukázku a ty
ostatní najdete ve fotogalerii na stránkách
www.skutrklub.cz.

Skútr DVS
Pan Ivoš Šarlingr, majitel veteránského
motomuzea
v Pavlíkově
u
Rakovníka
(www.moto-veterani.cz ), se na mě obrátil
s dotazem, jestli něco nevím o skútru značky
DVS, který je v jeho sbírce a který by měl být
československé výroby. Podle jeho informací
byly při jeho stavbě zřejmě použity díly

z motocyklu Manet. Nezachoval se však
původní motor, takže ani není známo, jaký
tam byl. Skútr, jak sami vidíte, vypadá velice
profesionálně. Nevíte někdo něco o něm?????
Pokud ano, napište mi do redakce na
marcel@skutrklub.cz
nebo
přímo
panu
Šarlingrovi na mail: fandavet@seznam.cz.
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V minulém čísle jsme měli poprvé technickou
rubriku, kde kolega Vláďa Mejstřík se
rozepsal o svých zkušenostech z renovace
rikši, a to konkrétně si vzal na mušku
koncová světla.
K tomuto článku přišlo do redakce několik
mailů s dalšími variantami zadních světel,
které jsem mu přeposlal, a tak v příloze je
ještě upřesnění této problematiky. Ti dva
diskutéři byli Honza Wild a David Prchal a
Vláďa to všechno zapracoval do svého
pokračování svého článku.

A aby těch příloh nebylo málo, tak ještě
jedna ode mne.
Pro časopis Motor Journal jsem napsal článek
o Malotraktoru Škoda. Sice to není ani
motocykl ani skútr, ale už dnes je to téměř
neznámý a zapomenutý projekt, o kterém se
asi opravdu málo vědělo i v době jeho vzniku.
A tak vy, co pamatujete dobu, kdy většina
vozidel na našich silnicích byly škodovky 105
a 120, tak si můžete přečíst, jaké využití dílů
z těchto vozů se v Boleslavi připravovalo.
Ale začneme těmi světýlky.
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Světýlka - II. část
A ještě k tématu z minulého čísla.
V minulém čísle časopisu jsem se zabýval
světýlky. Na mou výzvu o dialog se ozvali
dva kolegové, kteří mi poskytli obrázky
krytek z dob dávno minulých. Proto Vás chci
seznámit i s těmito obrázky. Jedním, kdo se
přihlásil je pan Jan Wild. Poslal obrázky
krytek při pohledu zpředu, z vrchu a zevnitř.
Zde si prosím všimněte různého žebrování a

obr.1

také tvaru průhledného „sklíčka“ vespod.
Dnes v replikách má toto sklíčko zcela
jednoduchý tvar – pouze rovná destička a ta
složitost je součástí barevné krytky. Dále si
také všimněte zkrášlujícího prvku (prolisu na
horní stěně) na obrázcích č. 2 a 3 a také č. 5
a 6. To jemné žebrování jsem v nabídkách
replik ještě neviděl a ty ladné křivky z vrchu
také ne.

obr.2

obr.3 – skrz žebrování v horní straně krytky
jsou vidět ladné módní křivky

obr.4

obr.6 - zde je vidět detail průhledného sklíčka

obr.5

obr.7

obr.8

Jako druhý se odval pan David Prchal, který
poslal také obrázek krytky s prolisem v horní
části (obr.10) a dále obrázek krytky s
„čočkou“, kde je vidět i odlišné žebrování

(obr.11, 12, 13) a ještě zvláštnost – obrázek
těsnící gumy pod krytku, která je současně i
držák žárovek (obr.14).
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obr.9

obr.10

obr.11

obr.12

obr. 14 - těsnící guma zároveň jako držák
žárovek
obr.13
Na závěr bych chtěl poděkovat Marcelovi za pomoc a rady při mém konání. Pokud by měl někdo
nějakou připomínku k tématu či radu, popřípadě se chtěl na něco zeptat, pište mi na mail:
RIKSA@POST.CZ
Děkuj všem, kdo článek dočetl až sem.
S pozdravem Rikša
…..a až vás světýlka omrzí, tak si vezměte z dílny staré klíče a svářečku a něco si vyrobte 
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