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Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého
humoru, prostě všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský
občasník.
Asi jste si všimli, že právě se vám do
ruky
popř.
na
monitor
vašeho
elektronického zázraku dostalo opět po
delší době občasníkové dvojčíslo. Ne, že
bych z toho měl nějak velkou radost, ale
přece jen mimořádné číslo Občasníku č.
52 i předcházející starosti s realizací
památníku J.F.Kocha mě přece jen
zdržely, a já už teď vidím, že toto číslo
nestihnu napsat a vydat do posledního
letního dne tohoto roku a přesune se
nám tedy až do podzimu .
Když se tak podívám na podklady, co
mám pro Občasník nachystané, tak je
toho pěkný balík. Proto asi nebudu příliš
otálet a rychle začnu….a kde jinde, než u
akcí, kterých jsme se jako členové České

sekce zúčastnili popř. které jsme sami
zorganizovali. A že se nám občas něco
opravdu hóóódně povedlo, to se dočtete
v následujících kapitolách.
Ještě
však
než
se
ponoříte
do
zajímavého a někdy snad i trochu
veselého čtení tohoto Občasníku, tak tu
mám dvě smutné zprávy. Ta první se
týká pana Hadrávka a jeho syna, které
známe asi skoro všichni, kdo občas něco
renovujeme, z veteránských burz, kde
vždy prodávali velice široký sortiment
motocyklových tlumičů výfuků. Tady
předkládám oficiální zprávu zveřejněnou
na netu.

Brutální přepadení rodinné firmy na Táborsku má jednu oběť
Jeden ze tří těžce zraněných lidí zemřel v pátek ráno v nemocnici po středečním
brutálním útoku lupičů na rodinnou firmu v Horusicích na Táborsku. Právu to potvrdila
mluvčí jihočeských policistů Lenka Kozoňová.

Místo loupežného přepadení

Lupiči přepadli rodinu v tomto domě v Horusicích.

FOTO: Marek Kulhavý, Novinky

FOTO: Pavel Orholz, Právo

pátek 18. září 2015, 10:59
(Aktualizováno: pátek 18. září 2015, 12:26 )
„V případu byla nařízena soudní pitva, neboť jeden z těžce zraněných mužů v dnešních
ranních hodinách svým zraněním podlehl. Kriminalisté na případu nadále intenzivně
pracují,“ uvedla Kozoňová.
Minimálně tři lupiči zaútočili s železnými tyčemi ve středu večer v domě, kde sídlí rodinná
firma, která se specializuje na výrobu součástek pro motorky Jawa a ČZ. Měli na hlavách
kukly, některé lidi podle informací Práva svázali a mlátili je tyčemi do hlav. Na místě
zůstalo sedm zraněných, z toho tři těžce. [celá zpráva]
Záchranná služba obdržela informaci o zraněných v Horusicích ve středu v 21:20.
Záchranáři na místě museli ošetřit čtyři zraněné. Dva muži s těžkým mozkolebečním
poraněním byli v kritickém stavu transportováni na anesteziologicko-resuscitační oddělení
Českobudějovické nemocnice. Další dva muže záchranáři převezli do táborské nemocnice.
Jeden z nich byl podle personálu chirurgie propuštěn domů.
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Mluvčí nepotvrdila, že by lupiči byli maskovaní, nepotvrdila ani, že by přepadené svázali a
zbili železnými tyčemi. Policie podle ní nechce ovlivňovat svědky. Zabývá se různými
verzemi. Ta, že by firma nebyla přepadena zvenčí, je podle ní nepravděpodobná.
Policisté žádají v souvislosti s přepadením o pomoc svědky, kteří se ve středu mezi 19 a
22 hodinou pohybovali v Horusicích nebo v jejich blízkosti a všimli si podezřelých aut či
lidí, aby volali na linku 158.
A druhá smutná informace je už
sice dost neaktuální, avšak
dozvěděl jsem se ji až v létě,
takže proto takové časové
zpoždění.
V loňském
roce
koncem
prosince (snad 29.12.) zemřel
náš
kamarád
a
výborný
motocyklový
diagnostik
a
mechanik Jirka Bajtler. Bydlel
a svoji firmu Bajtler moto měl

v Horních
Počernicích
u
Prahy. Vzhledem ke svým
zdravotním
problémům
způsobených při havárii před
mnoha lety, se nezúčastňoval
našich srazů a jízd, ale pokud
mohl, chodil s námi v Praze
na předvánoční posezení, ze
kterého
také
pochází
přiložený snímek.
Čest jeho památce.
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Uvědomil jsem si, že vás svým nápisem kapitoly trochu mystifikuji. Mezinárodní skútrsraz
nebyl samozřejmě organizován Českou sekcí, ale naši členové se akce zúčastnili, jak je
obvyklé každým rokem.

Mezinárodní Skútrsraz Zlínsko „Rusava“
15.-17.5. 2015 ((*
**
**
**
*))
Tak hned na začátku článku
jsem trochu na rozpacích,
když si přečtu hodnocení na
skútrstránkách, tak je to
vždycky všechno super …..ale já to tak
nevidím a nejsem sám, a tak mám dvě
možnosti. Buď tu udělat odkaz na
skútrstránky a nebo to napsat trochu
jinak a z trochu jiného pohledu….. a
vystavit se nebezpečí, že bude zase
Občasník označen za bulvár, protože
nebudu ctít linii vytyčenou pravidelně
oslavnými články na všechny srazy. Jak

si asi správně myslíte, tak já se zase
vydám tou trnitou cestou.
Samozřejmě, že vím, jak je těžké
uspořádat sraz, i když někdy to ti
organizátoři trochu přehánějí, když
vykládají, že ještě hned v neděli, co se
vrátili ze srazu, kde bylo rozhodnuto o
novém
srazu,
který
budou
oni
organizovat, začínají sraz připravovat.
Já vím, že je třeba se pochválit (jak říkal
komik Petr Novotný), protože tak často a
tak dobře to za vás nikdo neudělá. 
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Pro nás „Pražáky“ je Rusava trochu
z ruky, a tak jsme museli vyjet hned
ráno. Měli jsme sraz v Kolíně na první
benzince ….to je ještě zvyk od doby, kdy
nebyl kolem Kolína obchvat. Polda se
trochu opozdil, protože kousek od
domova píchnul zadní kolo. Další
zastávka
byla
v Hlinsku
v řeznictví
……dopolední svačinka je vždy vítaná.
Dohonila nás i moje žena se servisním

vozidlem …… jenomže cestou ztratila
z vozíku rezervu na hlinikáči, takže mi ta
svačina hned chutnala o trochu míň.
V Hlinsku
se
také
přidal
Zbyněk
s Romčou, a já jsem byl určen jako
vedoucí zájezdu, a tak jsem všem slíbil
oběd
v motorestu
na
benzince
u
Kunštátu a v čele naší minikolony jsem
se vydal směrem na východ.

K motorestu jsme přijeli a tam jsme
místo nabídky jídel viděli nápis „Na
prodej“, tak si tam ještě aspoň někteří
doplnili nádrže, a než jsme vyjeli dál, tak
nás dohonil Vašek Sochr s autem a
dvěma skútry na vozíku – pro sebe a pro
vnuka, který byl čerstvým držitelm ještě
teplého řidičáku. Když jsme se nenajedli
v Kunštátu, tak jsem nabídl jako
alternativu Boskovice, protože jsem se
domníval, že ve větším městě bude
určitě líp, jenomže jsem neměl šťastnou

ruku. Zastavil jsem u velké restaurace,
s venkovním
posezením,
velkým
parkovištěm …..a tím končí výčet toho
hezkého, co nás tam čekalo. Malý výběr
jídla, katastrofální zeleninový pult ……,
ale najedli jsme se.
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Pak naše cesta pokračovala do Přerova,
kde na nás čekal kamarád Jarda Zlámal,
se kterým se známe hlavně se
sajdkársrazů.
Jakmile
jsme
projeli
Přerov, zastavili jsme u benzinky,
abychom se s Jardou přivítali a u kávičky
prohodili pár slov.
Dál už to bylo fajn, protože jsem
nemusel pátrat, kudy jet, a Jarda nás

bezpečně dovedl až do cíle naší cesty.
Sraz
pak
pokračoval
tradičním
způsobem, ……….přihlášení, ubytování,
pozdravení
s kamarády,
obdivování
strojů, ….a pak i odchod na večeři a zase
povídání, vzpomínání, občas nějaký ten
vtípek nebo narážka na něco, co se
někomu nepovedlo, nebo povedlo až
moc .

To už ovšem začaly problémy. Pan
domácí …tedy ubytovatel, no to byla
katastrofa, nikdo horší snad neexistuje.
Nevěděl, kolik má na které chatě pokojů,
kolik je tam postelí, nejraději by roztrhal
od sebe kamamrády popř. rodiny, a když
jsme se rozešli do pokojů a všechno bylo
v pohodě, tak to nemohl pochopit a stále
měl
snahu nás přehazovat podle
nějakého svého přiblblého seznamu.

K rozumu ho přivedl až zásadní a
nekompromisní doušek meruňkovice,
takže pochopil, že pokoje jsou plné a my
jsme ubytováni podle vlastních představ,
….tak
odešel
řešit
ubytovací
problematiku na vedlejší chatu. Večer
jsme poseděli, něco popili, pak jsme
některé unavenější kamamrády dovedli
na chatu a psychicky se připravovali na
hlavní den srazu – na sobotu.

Sobota nás přivítala krásným počasím a
dobrou snídaní. Pak už zase všechno tak
růžové nebylo. Jeli jsme do Bystřice pod
Hostýnem, pak na hrad Helfštýn, dál na
oběd spojený s exkurzí do pivovaru a
nakonec výjezd na Hostýn s návštěvou
chrámu. První hrůza nás čekala v podobě

rychlosti vyjížďky. Ta se špičkově
pohybovala až na úrovni neuvěřitelných
30 km/hod. Mysleli jsme si, že je to tím,
že vedoucí vyjížďky jede na Manetu a
ještě ve dvou, ale byli jsme ujištěni, že
je to tak schválně. Takhle jsme se
doplazili až na oběd.
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A oběd, to byla další smutná epizoda
srazu. Měli jsme objednaný řízek. Ptali
jsme se, jaké jsou, a byli jsme ujištěni,
že jsou kuřecí i vepřové. Tak jsme si
objednali vepřový a byli jsme ujištěni, že
budou, zatím že nosí kuřecí. Tak jsme
čekali a čekali (viz Ivo ) ….. a všichni
už byli po jídle a šli do pivovaru, my

jsme naše jídlo několikrát urgovali ….až
přišla jiná číšnice a oznámila nám, že
jsou pouze kuřecí řízky . Tak jsme
si dali to strašné maso bez chuti, které
vyrostlo z hormonů a antibiotik a k tomu
jsme dostali brambory obdobné chuti,
které jsme jedli (tedy spíš nejedli) na
jarním srazu v Chomutově.

Než jsme se najedli, tak už se všichni
houfovali, a my jsme se už na exkurzi
nedostali. Odpoledne už se jelo
rychleji,
ale
naprosto
neorganizovaně, takže vepředu jeli
ti nejrychlejší, Druzety a rikši
vzdadu, a tak my, co jsme jeli
spořádaně v koloně a jeli jsme
pomaleji za druzetou, jsme už na
křižovatkách nazastihli regulovčíky a

kam máme jet, jsme hledali podle
jízdního řádu na zástavce autobusu .
Pak jsme doháněli kolonu, ale
protože jsem měl ještě „syrový“
motor a ten se mi v tom horku a
dohánění
„kousl“,
musel
jsem
zpomalit. Ještě jsem cestou potkal
jednoho regulovčíka, který si už asi
myslel, že se vracím z Hostýna a poslal
mě rovnou do kempu .
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Na Helfštýn jsem nešel (ale nebyl jsem
sám), protože jsme opravovali u mého
skútra rukojeť plynu, do pivovaru jsem
nešel, protože jsem čekal na neexistující
řízek, tak mi už ani snad nevadilo, že

jsem nevyjel na Hostýn…….. v kempu
jsem byl asi první, a tak jsem si zašel do
hromadné sprchy, kde jsem byl sám a
krásně jsem si tu očistu těla po horkém
dni vychutnal.

Když jsem se vracel ze sprchy, přijela
dcera a kamarád Ivo, který už z dálky
křičel: „Jestli tenhle sraz bude mít
v Občasníku víc než tři hvězdičky, tak už
s tebou nepromluvím !!!!!“ a pokračoval:
„Vyjeli jsme na Hostýn až k chrámu, pak
nás volali zpátky dolů na parkoviště.

Mysleli jsme, že se tam něco bude dít,
ale bylo nám pouze sděleno, že tam
máme zaparkovat a vyjít znovu nahoru
pěšky . To je vrchol, to bych snad
musel být úplný pitomec, abych odněkud
odjel, a pak se tam vracel pěšky .“

Po večeři jsme se přemístili ven, kde
pokračoval večerní program. Předseda
klubu zhodnotil sraz a ocenil cenami
organizátora a ostatní významné osoby a
činy. Pak jsem byl vyzván, abych
pohovořil o připravované akci …odhalení
památníku J.F.Kocha. Dál pak pokračoval
kulturní program, ale my jsme měli u
našeho „pražského“ stolu jiný program.
Libor oslavil před pár dny polokulatiny, a
tak jsem mu „upekl“ dort, který jsem mu
tam předal.
Byl určitě hodně překvapen, protože
neměl ani tušení, že vaření a pečení je

můj (hned po Čezetách) největší
koníček…..dlouho jsem to skrýval .
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Další den po snídani, spakování věcí a
rozloučení nás zase čekala cesta zpátky.
To jsou takové ty smutnější chvíle
každého srazu, ale několik set kilometrů
před námi vždycky znamená, že si to
cestování ještě trochu užijeme.
No a teď „Babo raď !!!“, Ivo je můj
kamamrád, kromě toho se u něj občas

najde nějaká ta zbraň popř. skalpel,
takže si ho nechci rozházet. Na druhou
stranu moc dobře vím, že něco
organizovat není vůbec jednoduché, a
pokud se něco nepodaří, tak to vždycky
organizátory mrzí. Ivo, budeš se moc
zlobit, když jim nad rámec tvého přání
přidám půl hvězdičky za snahu?????

P.S. Ale na konec si neodpustím
poznámku ….tedy hlavně pro ty další
organizátory
podobných
srazů
a
vyjížděk. Vždycky platila zásada, že za
vedoucím vyjížďky jedou ta nejpomalejší
vozidla a podle jejich rychlosti se řídí i
rychlost vyjížďky. Dodržujte to, je to
vyzkoušená a fungující zásada. A stačí
tak málo. Říct to ráno, při rozpravě
s jezdci a kontrolovat si, aby sólisti
nepředjízděli řidiče na rikšách a se
sajdkárami.
A pokud se vám bude zdát, že moje
hodnocení se diametrálně liší od toho již
těsně
po
srazu
zveřejněném
na
skútrstránkách, tak vězte, že to má své
opodstatnění.
Nesleduji
detailně
skútrstránky ani aktivity „brněnské“ části
skútrklubu, ale vždycky zahlédnu jen
vyjížďky a jednodenní akce. Takže pro
účastníky
těchto
rychloakcí
je
celovíkendový sraz obrovským zážitkem.
Ale naše Česká sekce pořádala letos 4

(slovy čtyři) celovíkendové srazy, při
kterých
jsme
navštívili
několik
motoristických
muzeí
včetně
dvou
v Německu,
projeli
jsme
Šumavu,
navštívili jsme vápencové lomy, najezdili
jsme na srazech tisíce kilometrů, a tak
myslím mám a máme právo porovnávat.
Protože názory, které tady prezentuji
nejsou zdaleka jen názory mými, ale
určitě vždy se řídím názory ostatních
členů a účastníků, a když tam připíšu
svůj názor, tak na to upozorním.
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31. Skútr a motosraz Chomutov – Německo
31.7.- 2.8. 2015 ((*
**
**
**
**
*))
Když jsme se pro tento
sraz rozhodovali, nevěděli
jsme, co nás čeká, ale byli
jsme mile překvapeni. Ale
ke všemu se dostaneme. Na tento sraz
jsme měli dva návrhy. Jedním z nich byly
Vysoké Tatry, druhým právě Chomutov.
Vzhledem k tomu, že jsme však letos už
byli na srazu na Zlínsku, tak jsme ty
Tatry vzdali, abychom nejeli dvakrát
ročně po stejné trase. Pak se ukázalo, že
to bylo správné rozhodnutí, protože další
mezinárodní skútrsraz bude příští rok
právě na Slovensku.
Naplánovali jsme si cestu do Německa, a
to do dvou muzeí zaměřených právě na
motoristickou tematiku.
Ale začněme od začátku. Organizace
srazu se tentokrát ujali Chomutováci,
zkušení
organizátoři,
takže
byl
předpoklad hladkého průběhu. Ubytováni
jsme byli za Chomutovem ve Druhém
mlýně, Je to docela pěkný penzion,

s dobře vybavenými pokoji a pěknou
restaurací. Motorky a skútry jsme měli
uložené ve velké uzamčené garáži, takže
maximální spokojenost.

Musím předeslat, že tentokrát jsme kvůli
vzdálenosti preferovali motorky, jen
Vašek jel na skútru, protože je to jeho
jediné jednostopé vozidlo, které má pro
sebe patřičně upravené. Ale zase je
třeba říct, že skútr mu jezdí velice
pěkně, takže nebyl žádnou brzdou naší
kolony. A hlavně, jezdil hned za Liborem,
který vedl vyjížďku, tak bylo zajištěno,
že se hned neroztrháme, což by bylo
zvláště v Německu nepříjemné, protože
přece jen tady u nás doma se tak nějak
lépe ztracenci najdou než v cizině.
Nejdříve jsme vyjeli směrem do Vejprt,
ale nedojeli jsme v plném počtu.
Tentokrát měl problémy Polda se svojí
„Konopnicí“, ale to se musím vrátit o den
zpátky, když jsme jeli v pátek odpoledne

do Chomutova. Vedl jsem naší malou
kolonu se svojí „vytuněnou“ kejvačkou
354-kou a Polda si stěžoval, že jedu moc
pomalu. Tak jsem přidal a Polda kousnul
motor. Prostě Polda přecenil možnosti
svého stroje a myslel si, že mi může
stačit .
Tím začaly jeho problémy, které pak
pokračovaly v sobotu a neumožnily mu,
aby na svém stroji překročil západní
hranici našeho státu, protože by to bylo
značně riskantní. Tak tuto cestu odpískal
a vydal se na svém „kulhajícím“ stroji
k domovu.
Než
jsme
se
vrátili
z Německa, tak Polda už byl zpátky na
náhradním stroji, a tak se asi stal prvním
motorkářem, který na jeden motosraz
přijel hned dvakrát.
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Prvním naším cílem bylo Muzeum
automobilů
Augusta
Horcha
ve
Zwickau.
Naší
kolonu
skútrů
a
motocyklů doprovázely dva automobily,
a to naše octávka s kufrem plným birellů
a svačin a Michal Novotný jako hlavní
organizátor
se
svým
krásně
zrenovovaným „erkem“. Cesta probíhala
celkem bez problémů, i když jsme se
nevyhnuli některým objížďkám, a tak
jsme museli plánovanou trasu trochu
změnit. Trochu nám zkomplikovaly cestu

a hlavně celistvost naší kolony semafory
ve Zwickau, takže první část naší
výpravy dorazila k muzeu dřív, než ta,
která se nechala vést německou navigací
v Octávii.
Navigace
je
zřejmě
naprogramovaná na vyhlídkovou jízdu
německými městy, aby si je turisti řádně
prohlédli …… takže už někteří byli po
svačině, nám, co jsme měli svačinu
v autě soustrastně dávali kousnout, ….a
pak teprve dorazila Octávie vedená
navigací asi za 10 000 Kč .

Nakonec jsme se všichni před muzeem
sešli a mohli
jsme
vyrazit
vstříc
kulturnímu
zážitku.
Dokonce
se
nám
podařilo
vyjednat si i
jako
skupina
slevu
na
vstupném. Ale
důležitější bylo, co nás tam čekalo.
Myslím, že více prozradí obrázky, ale jen
bych připomněl, že muzeum zahrnuje
vozidla čtyř automobilek (Audi, DKW,
Horch, Wanderer), ze kterých vznikla
značka Auto Union (proto ty čtyři kruhy
ve znaku) …..a pak po znárodnění se
dostanete až k vozům IFA a Trabant
vyráběným už v NDR po rozdělení
Německa.
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A ještě moje osobní vyznání ……to
muzeum je krásné, protože zahrnuje
nejen
vlastní
automobilovou
(a
motocyklovou) historii, ale ukazuje i
výrobní zařízení, stroje, nářadí, ale třeba
taky i umývárnu dělníků…..a vrcholem je
samozřejmě replika městské dlážděné
ulice asi tak z 30. let minulého století
s krámečky a venku stojícími vozidly.
Tak tam jsem byl jak „Alenka v říši
divů“. Jsou různá veteránská muzea.
Velice strohá, kde vystavované stroje

představují 99 % výstavních exponátů
(Muzeum pana Antoniho na Křivoklátu),
pak muzea přeplněná dobovými doplňky
a předměty (Muzeum pana Bujárka
v Loukově u Semil), kde se vlastní
vozidla téměř ztrácejí, pak taková ta
muzea někde na poloviční cestě mezi
dvěma jmenovanými (např. Národní
technické muzeum v Praze), ale takhle
zasadit dobová vozidla do historické
ulice, to je opravdu skvost.

Umíte
si
to
představit
v našich
podmínkách????
Dlážděná
ulice
z
přelomu 50. a 60-tých let a na ni čezety,
kývačky, spartaky, felicie, šestsetrojka,
velorex, o zeď opřený stadion……a kolem
malé krámečky a provozovny???? Byli
jste v Technickém muzeu v Brně? Nevím,

jestli to tam stále je, ale viděl jsem tam
expozice, kde bylo vidět do různých
provozoven, dílen, do holičství apod. a
všude ty krásné dobové předměty
…..úplně to vidím. Asi bych v té ulici
chtěl v důchodu dělat správce .
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Jak by řekl klasik „plný dojmů“ (ale to
platí do slova i do písmene) jsem
s ostatními vyjel vstříc dalšímu muzeu
s tím, že už mě nic hezčího ten den
nemůže čekat. Možná ne hezčí, ale o to
víc překvapivé. Naším dalším cílem bylo
Muzeum motocyklů v Zschopau, které
je umístěné na zámku Wildeck a které je
věnováno z velké většiny strojům značek
DKW a MZ. Firma DKW je jednou

z nejznámějších
německých
firem
vyrábějících motocykly, která proslula
hlavně výrobou dvoudobých motorů, a
není asi žádným velkým tajemstvím, že i
naši konstruktéři motocyklů občas mrkli
přes hranice a něco málo trošičku
okopírovali. Ale to bych jim nezazlíval.
Dneska to dělají v Číně zcela nezakrytě a
ve velkém a nikdo se na ně nezlobí….. a
když zlobí, tak je zticha .

Vjeli jsme do Zschopau a rozhlíželi se,
kudy se jede k zámku, ale to jsme ani
nemuseli. Lidé na nás mávali, smáli se a
ukazovali nám cestu. Byli jsme rádi, že
naše výprava je tak srdečně vítána
v německém městě motocyklů, když

jsme ovšem dorazili na náměstí před
zámkem
a
uviděli
tam
seřazené
automobilové a motocyklové veterány,
pochopili jsme, že jsme se trefili do
nějakého veteránského srazu a že jsme
zřejmě považování za vítanou zahraniční
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návštěvu. Určitě nám nevadilo, že jsme
se stali tak trochu středem pozornosti a
kolemjdoucí obdivovali naše stroje.
Dokonce mezi německými veteránisty
jsme objevili i jednu čezetu. No a když
pak přišla s velkou slávou početná
krojovaná dechovka, bylo už na 100%
jasné, že to není všechno jen kvůli nám
. Abych vás ale příliš nenapínal. Zcela
náhodně a neplánovaně jsme se trefili do

termínu oslav nazvaných „Familienfest
am Bahnhof Zchopau und im Schloss
Wildeck“, které spadaly do třech víkendů
letních
slavností
nazvaných
„Erzgebirgisher
Eisenbahnund
Oldtimererlebnissommer 2015“ (v rámci
procvičení vlastních schopností při využití
internetových překladačů si to každý
iniciativně přeloží sám za domácí úkol
).

Vydali jsme se směrem do zámku, a tam
to úplně vřelo. Spousta stánků, jeviště,

kde
vystupovaly
německé
folklorní
soubory, mraky lidí ……. a tak nás docela
překvapilo, že jsme nemohli najít vstup
do vlastního motocyklového muzea a
organizátoři nám neuměli poradit a
dovedli nás úplně jinam . Pak někdo
ten vchod zamaskovaný stánky objevil, a
tak jsme se svolali a podařilo se nám
výstavu
motocyklů
navštívit.
Pan
pokladní byl asi motocyklový fanda, a
tak nás velice rád přivítal a vysvětloval,
co kde uvidíme.
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Muzeum bylo opět pěkné, myslím, že
nikdo nelitoval těch pár Euro za vstupné.
Myslím, že číz a jawiček jsme už viděli
v našich muzeích dost a dost, a tak
trochu prohlédnout i historii jiné značky
bylo vítaným zpestřením. Před odjezdem
jsme si zase ještě na parkovišti dali
malou svačinku, a když už i ostatní
veterány houfně opouštěly náměstí,
vydali jsme se také k domovu ….tedy

k přechodnému domovu, penzionu Druhý
mlýn.
A pak už zase klasika, zaparkovat stroje,
převléknout a hrrrr do hospody. Konečně
pořádné teplé jídlo a nějaké to
zasloužené pivko, Polda už na nás čekal
se svým obvyklým úsměvem, ….když
předtím dorazil na náhradním stroji.
Najezdil víc kilometrů než my po
Německu.

Večer
ještě

nám
trochu
zpestřil
Zbyněk, který
nám rozdal již
tradiční
upomínkový
letáček,
a
Mojmír, který
se
najednou
ztratil
jako
pára
nad
hrncem,….a
když jsme šli
spát, zjistili jeho spolubydlící, že je
zevnitř zamčený na pokoji. Nejdřív tedy
nebylo vůbec jasné, jestli tam je, ale
když jsme ho jinde nenašli (ani na
pokojích osamělých žen), pokoušeli jsme
se ho všemožně vzbudit. Naštěstí okno

bylo v přízemí,
tak jsme mohli
na okno i na
dveře
pořádně
bušit. Nejdřív se
probudil
„pan
domácí“, pak po
chvíli i Mojmír.
Otevřel
a
s ospalým a se
zcela nevinným
úsměvem
pronesl: „Někdo
tu
musel
zamknout!!!“….a takový recesista je
prostě náš kamarád Mojmír .
Ráno ještě bylo po snídani společné
focení, a pak už všichni domů. Směrem
na západ nás vyrazila veliká parta, ale
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postupně jsme odpadávali, jak každý
zamířil k domovu.
A hodnocení???? Plný počet tentokrát
částečně
německých
hvězdiček,

poděkování chomutovským klukům za
organizaci a Mojmírovi za večerní
kulturní vložku .
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32. Skútr a motosraz Zruč nad Sázavou
28.-30.8. 2015 ((*
**
**
**
**
*))
Když jsem v roce 2003
poprvé zavítal do kempu
V rákosí
ve Zruči
nad
Sázavou, který si v té době
pronajala moje kamamrádka z mládí
Věra, a kde jsem pak jen tak „z dlouhé
chvíle“ uspořádal o rok později
1. Posázavský Skútrsraz,
tak mě asi ani ve snu nenapadlo, že
ještě po více než 10-ti letech budu psát o
srazu ve Zruči (a myslím, že celkem již
sedmnáctém), i když už ne v Rákosí, ale
v Chabeřickém mlýnu.
Když se podíváte na mapu naší krásné
matičky země, tak zjistíte, že Zruč je

docela
blízko
pomyslného
středu
republiky, takže je relativně pro všechny
dobře přístupná, a hlavně tam máme i
Lojzu, který je už mnoho let hlavním
organizátorm těchto srazů.
Kdysi nás tam navštěvovali i moraváci –
brňáci, ale nějak na naše srazy už
zanevřeli, a tak si musíme vystačit my
„pražáci“ sami. A představte si, že nás ta
Zruč ještě nepřestala bavit, a když
někoho napadne nějaká jiná destinace,
tak si to odsouhlasíme, jedeme tam, ale
musí to být v jiném termínu, než je Zruč
…….tu přece nemůžeme vynechat, to by
bylo proti pravidlům a dobrým mravům.

Letos bylo to léto trochu náročnější, Zruč
byla
hned
týden
po
slavnostním
odhalování
památníku
J.F.Kocha.
Konečně jsem sundal Dněpra ze špalků a
chystal se ho na konci srpna (poprvé po
zimě ) trochu protáhnout. Dcera se
rozhodla, že stejně jako já Dněpra, tak
ona na konci sezóny vytáhne „sůzu
géeso“, a tak jsem vyjel z domova raději
dřív, abych měl náskok, protože (je to
zajímavé), ačkoliv je Dněpr 650-ka, tak
to géeso jako obyčejná 500-ka je
podstatně rychlejší .
Vyjel jsem, ale ne daleko ….asi 20 km za
Boleslaví jsem jel a jel a řadil a přidával
plyn a přitom jsem zastavoval a
zastavoval až jsem zůstal stát na
výjezdu na pole. Díval jsem se, co se
děje. Kardanka k zadnímu kolu se vesele
točila, ale kolo si ani neškrtlo a
beznadějně odmítalo se jakkoliv zapojit
do provozu, a tak jako normálně uvést
stroj do pohybu. Myslel jsem, že je to
nějaká porucha diferenciálu, a tak jsem

vyslal k dceři „SOS“. Ještě byla naštěstí
doma a jela pro mě autem …..blahořečil
jsem si, že jsem si kdysi na přední část
rámu u Dněpra přidělal bytelný ocelový
hák a u firmy AutoKelly si zakoupil
vlečnou tyč.
To byla paráda a jel jsem si v závěsu
jako pán. Když jsem takhle jel kdysi na
laně, bylo to o strach, že včas
nezabrzdím a najedu do auta, …pánové,
ta tyč, to je vynález k nezaplacení.
Cestou se sice ukázalo, že závada není
v diferenciálu, ale v zadním kole, kde se
naprosto rozsypala ložiska a kolo
vypadlo z drážkovaného náboje. To už
ale není tak zajímavé. Důležitě je, že
jsem dojel domů, přesedl rychle na
skútra a mohli jsme konečně vyjet do
Zruče. Čekala tam na nás večeře a
banda kamarádů, kteří sice nejsou ani
trochu škodolibí, ale rádi si nechali
vyprávět o tom, jak jsem v pátečním
provozu jel po přeplněné „sedmatřicítce“
na tyči za autem .
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Večer jsme zase poseděli a taky jsme si
plánovali cestu na druhý den. Nakonec
jsme se podle návrhu Lojzy rozhodli pro
návštěvu
muzea
vozů
RVHP
v
Strnadicích. Toto rozhodnutí se následně
ukázalo jako velice šťastným, protože
(bohužel) většina nás je už trochu
starších ročníků, a tak jsme si mohli
zavzpomínat na časy našeho mládí,
jinoštví
i
dětství. Jen
pro
ty
mladší
čtenáře
malé
vysvětlení.
Když jsme
byli mladí,
tak
jsme
byli
jinoši
nikoliv
tenageři .
Ale myslím,
že nám to
nikomu

nevadí a nevadilo a necítíme vůči
našemu jinošství žádnou křivdu a
neutrpěli
jsme
tím
ani
žádnou
psychickou újmu. Aspoň já ne.
Ovšem i přes dobrou zábavu večer
nesmíme zapomínat na povinnosti. A tak
jsem na základě rozhodnutí Ústředního
výboru ČSSČ byl pověřen předat další
jmenovací
dekrety.
Skútristi
Dusil,
Žížala a Wld byli jmenování řádnými
členy České sekce Skútrklubu Čezeta,
Lojza Vohnický pak členem zasloužilým,
zvláště kvůli dlouholeté organizační práci
v rámci zručských srazů, jak už o nich
byla řeč.
Na ÚV ČSSČ se dlouze diskutovalo o
tom, má-li skútrista Wild být řádným či
zasloužilým
členem.
Nakonec
bylo
Honzovi odhlasováno těsnou většinou jen
„řádné“ členství, a to hlavně pro jeho
časté výpadky v účasti na akcích ČSSČ
v posledních letech. Honzo, chtěl bych ti
jen vzkázat: „Když přidáš, osobně se
zasadím o změnu tvého členství na
zasloužilého člena ČSSČ !!!!“ 
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No jinak, zábava jako vždy dobrá, museli
jsme si zase sdělit spoustu nových
informací,
drbů,
vyřešit
mnoho
technických problémů ……prostě tak jako
vždycky. Ráno snídaně a odjezd na
vyjížďku.
Fotky vám zase poví víc, než jakýkoliv
popis muzeiních exponátů. V muzeu
jsme si dali kávičku, někteří se trochu
pohoupali na dětské houpačce (viz foto),

a taky nesmím zapomenout na milou
návštěvu manželů Wildů st., kteří se na
nás přijeli po delší době podívat a
pozdravit
se
s námi.
Venku
před
muzeem jsme si udělali zase společnou
fotku a na doporučení místních znalců
jsme odjeli do Bystřice na oběd. Tam
jsme byli myslím všichni spokojeni jak
s rychlostí obsluhy, tak i kvalitou a chutí
jídla.
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Ale co s načatým večerem???
…tedy vlastně odpolednem???
Někoho napadlo, že bychom se
mohli zastavit v motocyklovém
muzeu v Netvořicích, a tak
rozhodnutí padlo rychle ….a jeli
jsme. Někteří jsme tam už byli,
ale motorky coby postižení
veteránisti
můžeme
vidět
víckrát, a tak se zase prohlíželo,
diskutovalo,
vymýšlelo,
hodnotilo ……pan pokladní měl
zájem o Honzovu bílou jawu
panelku 250 tzv. Špinarku, že
by se jim tam hodila.
Tam se taky s námi Honza
rozloučil, protože Pražáci nemají

čas trávit celý víkend na srazu,
ale to jsme už na stránkách
Občasníků
probírali
několikrát……a
řekněme
si
otevřeně, že marně. Co naplat,
nelze nikoho nutit. Myslím, že
naše Česká sekce dosáhla, coby
jistá zájmová skupina, docela
slušné organizační úrovně, kde
se dokážeme dohodnout na
srazech,
vzájemné
technické
pomoci apod. A co nejvíce
oceňuji je to, že pokud se
dohodneme na nějaké akci, tak
všichni se snaží maximálně
přispět
k tomu,
aby
akce
proběhla bez problémů.
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Cestou zpět jsme se ještě zastavili
v pivovaru Kácov. Je tam dokonce hned
v sousedství další veteránské muzeum,
ale mužstvo už bylo značně znaveno, a
tak jsme ocenili skleničku vychlazeného
nealkopiva, někteří se zásobili petkami

s pivem, aby měli večer něco jiného na
zapití večeře.
Po návratu jsme si dali knedlíčkovou
polévku a motorkářský gulášek a opět se
až do noci sedělo, povídalo a taky
malinko popíjelo. Prostě zase takový
hodně pěkný a pohodový motorkářsko veteránský večer. Mám je rád, myslím,
že takový povedený sraz dokáže člověka
dobít pozitivní energií. Stejně tak, jak na
srazu si povídáme o tom, co jsme dělali,
tak při posezení u kávy někde na
zahradě nebo pod pergolou vzpomínáme
na to, jaké to bylo na srazu a jak to bylo
fajn. No a příjemné vzpomínky určitě
dokážou každému zpříjemnit život.
Takže 32. sraz ČSSČ opět bez ztráty
hvězdičky, není co kritizovat.
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33. Skútr a motosraz Lhenice
11.-13.9. 2015

1. místo

Slyšeli jste někdy o tom, že
nepřipravená akce bývá
nejlepší??? Tady se nedá
říct, že by akce byla úplně
nepřipravená. Ale když se podíváte do
našeho plánu akcí, tak tam tento sraz
nenajdete, prostě jsme tak seděli a
najednou někoho napadlo, že je škoda,
že jsme letos nebyli ve Lhenicích. A hned
následovaly otázky, proč by se to ještě
nenechalo napravit??? A tak jsem honem
psal mail Janince do Lhenic, abych
zajistil ubytování a jídlo, kluci jihočeši si
zase vzali za úkol vymyslet vyjížďku a
celkovou organizaci srazu. Takže tady
vidíte, že zase platí, co jsem už psal.
Někoho něco napadne a ostatní se snaží
pomoci, a to se mi na naší skútristické
partě moc líbí.
Dohodli jsme se, že pokud bude hezky,
pojedeme
na
motorkách
(my

________________________________
vzdálenější), abychom byli na přejezdu
trochu rychlejší. Hezky bylo, a tak jsme
v pátek vyrazili. Zase já s dcerou
k Liborovi, od Libora do Kladna pro
Frantu a Karla, a všichni pak společně do
Zdic pro Míru …..a tradičně do Milína
k benzince na kávu. Tam na nás čekal
tentokrát Mojmír a ještě k tomu nás
cestou dohonil Vašek se skútrem na
vozíku. Letos jsme si ani (zcela
vyjímečně) nemuseli v Milíně oblékat
gumu, protože nad jižními Čechami
nebylo zataženo. Po kávičce a krátkém
posezení jsme vyjeli na jih. Do Lhenic
jsme dojeli v pohodě a bez problémů.
Tam už nás čekali někteří kolegové, a
tak jsme zaparkovali a šli se rychle
ubytovat, protože hlad a vidina pečeného
vepřového kolena byly natolik motivační,
že nám všechno šlo velice rychle.

Večer po vydatné večeři jsme se
dozvěděli od Iva, že se bohužel
nepodíváme do jednoho soukromého
neveřejného muzea, protože klíč mají jen
dva lidé, jeden byl v zahraničí a druhý
vdával dceru . Tak jsem se dohodli na

následujícím programu: Holašovice –
skanzen vesnické architektury zapsaný
v seznamu Unesco, Trocnov – rodiště
Jana Žižky, Trhové Sviny – Muzeum
nákladních vozidel, …..a pak někde
daleko od civilizace Buškův hamr. To
však ještě nebylo všechno. Kamarád
Zbyněk
nám
připravil
na
večer
překvapení. Kromě již tradičního obrázku
připomínajícího
náš
sraz,
vytáhl
tentokrát daleko
větší kalibr, a to
skleněnou
medaili
s vypískovaným
znakem ČZ. Je
moc
pěkná
a
ještě se k ní na
konci vrátím.
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Po dobré snídani jsme vyjeli pod
vedením Michala do trochu chladného,
ale jasného rána. V Holašovicích jsme už
jednou v rámci našeho srazu byli, ale
někteří noví členové klubu projevili přání
do této vesničky zajet. Co bychom pro
ně neudělali, když jejich přání jsou tak
vznešená.

Tak jsme tam zajeli, zaparkovali na ulici
za značkou „zákaz zastavení“, protože
tam bylo dost místa na parkování pro
celou naší partu, a všichni jsme se
kochali
krásnou
starou
vesnickou
architekturou a jen přemýšleli, jak to
bude
vypadat,
až
tam
nějakí
přistěhovalci postaví mešitu .
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Další zastávkou byl Trocnov, rodiště Jana
Žižky. Je pravda, že socha našeho
slavného vojevůdce je daleko od silnice,
a tak jsme využili bližší atrakci v podobě
kiosku s kávou, sušenkami, zmrzlinou

apod. Když jsme se posilnili a trochu se
pokochali
posezením
na
slunci
a
pohledem na modrou a „vymetenou“
oblohu, tak jsme mohli zase kousek
popojet směrem k hlavnímu cíli vyjížďky.

Trhové Sviny jsou vzáleny ještě pár
kilometrů, ale Michal jako místní znalec
si s tím bravurně poradil a vyhnul se
všem místům, kde by hrozil silný provoz,
což by znamenalo jednak zdržení a
jednak nebezpečí roztrhání kolony……a
kromě toho jsme projížděli krásnou
přírodou po klikatých silničkách….. a to
jsme ještě jako bonus potkali nádherně
zrenovovanou Tatru T 111, která sice
byla správně vojensky khaki, ale byla tak
nablýskaná, že by imperialističtí vojáci
oslepli a určitě by se netrefili .
Po příjezdu do muzea jsme bezelstně
vstoupili a ocitli jsme se v říši pohádek
….veteránských pohádek. Kačeny, Barča,
vétřiesky,
espětky,
stojedenáctky,
stoosmatřicítky …….mezi tím nějaké
lahůdky jako třeba tatrovka z letiště

určená pro tahání letadel. Samozřejmě,
že jsou moje zkušenosti za volantem
nákladních
vozů
oproti
některým
kamarádům zcela zanedbatelné, ale když
jsem chodil mezi těmi nádhernými vozy,
které jsem vídal na ulici pod našimi okny
někdy před 50-ti lety, tak se mi ty
vzpomínky na mládí, na vojenskou
službu i na stavbu rodinného domku
velice rychle a příjemně vracely. Takže
doporučuji a vy čtenáři se aspoň
pokochejte
obrázky.
Jen
jednu
praktickou
poznámku
na
konec,
……neberte s sebou ženy!!!! Nepochopí
mužský zájem o staré náklaďáky, takže
ty naše ženy seděly na lavičce u vchodu,
poté, co během pěti minut proběhly
muzeum, a pak dvě hodiny kroutily
hlavami, co nás na těch autech baví .
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Už jsme ale přetáhli vhodný čas k obědu,
a tak jsme spěchali do Michalem
naplánovaného
a
vyhlédnutého
restauračního zařízení. Když jsme tam
dojeli,
úhledně
v řadě
zaparkovali,
zamkli stroje a uložili helmy …..tak jsme
zjistili, že motorest je zavřený kvůli
svatební hostině. Rychle jsme se vrátili
do města, kde hned na kraji byl velice
pěkně
vypadající
hotel
s velkou
restaurací …….. ale to taky bylo jediné
pěkné. Jinak katastrofa, jaká se v 21.
století v civilizované zemi, která splňuje
podmínky Evropské unie a je v NATO,
…..prostě nevidí. Jídlo skoro žádné, asi
4birelly v ledničce…..a když jsme se asi
po hodině dočkali nic moc povedeného
jídla, tak jsem měl brambory tak
studené, že jsem si je musel nechat
přihřát, a to zase tak moc velký rebel
nejsem a spíš přimhouřím oči. Tady už to
nešlo. Tak jako dělám někdy zadarmo
reklamu, tak tady udělám zadarmo

antireklamu.
Z daleka
se
všichni
vyhněte hotelu ATOS na Trocnovské
ulici v Trhových Svinech .
Po tomto nehezkém zážitku jsme se
přesunuli k poslenímu plánovanému cíli
naší vyjížďky, a to do Buškova hamru.
Tam jsme stihli poslední prohlídku, která
začíná zajímavým historickým filmem
z 50.–tých let, u kterého jsme si stihli
vypít kávičku, a pak nás už paní
průvodkyně provedla jak celým hamrem,
tak i obydlím, kde hamerníci bydleli.
Opět mohu všem vřele doporučit. Moc
hezká a zajímavá prohlídka. Když vidíte,
jak naši předci byli šikovní a zruční a co
všechno dokázali vyrobit a v jakých
podmínkách, tak vás přepadne taková
úzkost z toho, že dnešní učební obory
produkují z 95 % jen nešikovné flákače
popř. feťáky a že už nikdy nebudeme
moct být na naši řemeslnou přítomnost
tak hrdí, jako můžeme být hrdí na naši
řemeslnou minulost.
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Pak už nás čekala cesta zpátky, ale ta se
neobešla bez komplikací. Stejně tak, jak
se Poldovi zcela nepochopitelně kousl
motor
„konopnice“
při
cestě
do
Chomutova, tak se kousl Michalovi motor

jeho 501-ky. Poprvé a po najetých cca
2000 km, to už se většinou nestává.
S motorem měl problémy až do Českého
Krumlova, kde skútra odstavil domů a
večer za námi přijel do Lhenic už autem.

Celý den bylo krásné, téměř ukázkové
počasí, a tak když jsme seděli večer u
gulášku, začaly padat takové návrhy, že
je to škoda jet ráno rovnou domů, že by
to chtělo ještě nějakou projížďku, a tak
když se objevil nápad jet na Šumava na
Kvildu do nejvýše položené pekárny v
České republice na kávu a zákusek, tak
byl všemi jednomyslně odsouhlasen. Pak

ještě večer pokračoval v zajetí kultury,
protože jsme se s Ivem snažili zpěvem a
hrou na kytaru a ukulele trochu oživit
unavenou společnost, ale když se
ukázalo, že topinky s česnekem mají
daleko větší váhu než kultura a když
jsme pak už v pozdním večeru zjistili, že
si stejně hrajeme jen sami pro sebe,
odpískali jsme to a odešli taky spát.

Ráno po dobré snídani jsme zase vytáhli
naše stroje z garáže, spakovali tašky,

myslím, že jsme i všichni zaplatili útratu
 a pod vedením Libora jsme vyrazili
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opět trochu chladným, ale jasným a
slunečným ránem na Šumavu. Jihočeši
to už vzdali, Michal autem a Ivo na
skútru odjeli domů. Vašek naložil skútra

na vozík za svoje Volvo a jel s námi jako
doprovod autem, takže jsme už jeli jen
na motorkách a naše průměrná cestovní
rychlost se poněkud zvýšila.

Nejsem znalec Šumavy, ale všude, kudy
jsme projížděli, bylo krásně. Na Kvildě
jsme si opravdu dali vysněnou kávičku a
zákusek a poseděli venku před pekárnou
a opět pozorovali nádherně modrou
oblohu, která se hned tak nevidí. Byla
téměř polovina září, a tou dobou jsme už
také zažili hodně uplakané a deštivé
srazy. Tohle bylo o něčem jiném. Pak
jsme se ještě zastavili u říčky Vydry, kde
začíná
nějaké
strašně
složitě
pojmenovaný umělý kanál, který pohání

Čeňkovu pilu. Kolem ní jsme pak také
projeli a když jsme minuli hrad Rábí, tak
jsem přijeli do stejnojmenné obce, kde
jsme na návsi nebo na náměstí zastavili
na oběd. Byli tam čtyři restaurace a my
jsme si zrovna vybrali tu správnou (i
když část naší party byla ve vedlejší).
Moc chutné jídlo přinesené během
chvilky,
čepovaný
birell,
příjemná
obsluha, venku pod stříškou …….. oproti
hotelu ATOS v Trhových Svinech Ráj na
Zemi!!!

V Rábí se od nás odtrhli naši věční
milenci Zbyněk s Romčou a my jsme po
obědě pokračovali k naší známé a

pravidelně
navštěvované
benzince
v Milíně. Tam jsme opět poseděli na
kávičce a předběžně zhodnotili sraz,
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který se všem líbil. Tam se od nás odrhl
Mojmír a odjel směrem na Prahu a my
ostatní jsme vyrazili směr Příbram.
Nejdříve nám odjel Míra u Berouna, pak
Fanda s Karlem u Kladna, Libor u
Slaného, někde cestou odbočil Vašek

s autem, a tak jsme do Boleslavi
dojížděli sami s dcerou doprovázeni naší
doprovodnou Octávií se zbytkem naší
rodiny (žena + pes Šaryk). Najeli jsme
za víkend 730 km.
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Asi za dva dny jsem volal Liborovi a říkal
jsem mu, že se mi ten sraz moc líbil a že
si myslím, že byl jedním z nejhezčích za
celou tu dobu, co srazy pořádáme.
Odpověděl, že před chvílí mu nezávisle
na sobě volal Míra a Fanda a že oba říkali
to samé. Takže z moci úřední, jako
generální tajemník ÚV ČSSČ vyhlašuji
tento 33. sraz organizovaný Českou
sekcí Skútrklubu Čezeta jako nejlepší
v jeho dosavdní historii. Dostává tedy
plný počet 5-ti hvězdiček. Měl by možná
nárok na víc, ale nebudeme měnit
pravidla. Takže aspoň ty hvězdičky
trochu vylepším .
P.S. Ještě jsem ale slíbil, že se na konci
vrátím k té čezetářské medaili. Je to
možná trochu symbolické, že sraz, na
kterém
jsme
se
dohodli
vlastně
dodatečně a ani jsme nevěděli, jak velká
účast bude, a na kterém jsme dostali
skleněnou
čezetářskou
medaili
od
Zbyňka byl nakonec vyhodnocen jako
nejlepší v dosavadní historii. Myslím, že

Karel Pergler prohodil něco ve smyslu, že
by bylo hezké udělat na medaili stojánek
a odspoda ji osvětlit nějakou diodou …….
Karle, nechceš to vyrobit ve více
kusech???? Určitě by se našli zájemci. A
na tom stojánku by mohl být ještě nápis
33. Skútr- a motosraz Lhenice 2015
(nebo něco podobného). Já bych se
určitě přihlásil
k odběru minimálně
jednoho kusu.

Tak to jsme prošli ty hlavní akce, které jsme jako klub organizovali, ale naši členové se
účastnili i jiných akcí, na které se v rychlosti podíváme také. A některých akcí jsme se
třeba ani nezúčastnili, ale stojí za zmínku.
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Sraz veteránů Pucheř 8.5,2015
Na tento tradiční sraz veteránů a
vojenské techniky spojený s malou
veteránskou burzou jsem se zase zajel
podívat. Bylo tam určitě pár zajímavých
veteránů, ale vás určitě nejvíc zaujmou

skútry Čezeta. Našel jsem tam tři, ale
jejich majitele bohužel neznám, ze zcela
nepochopitelných
důvodů
se
nezúčastňují skvělých akcí pořádaných
ČSSČ.

Sraz veteránů Cítoliby u Loun 30.5,2015
Tento sraz vznikl tak nějak z ničeho nic,
ale schází se tam docela dost účastníků.
Naše klubové barvy tam hájil kamarád
Pavel Krejčí s Čezetou a pavem, ale byly
tam k vidění i některé další zajímavé
motocykly, a to nejen značky ČZ. Chtěl

jsem se také jet podívat na skútru, ale
zrovna začal tak prudký déšť, že jsem to
prostě vzdal a jel se podívat autem. Když
déšť ustal, bylo docela heky a sraz se
myslím povedl.
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Oldtimer Rallye Mladá Boleslav 4.-7.6.2015
Tato veteránská rallye má sice status
mezinárodní veteránské soutěže, ale je
to takový ten trochu snobský podnik,
který mě nijak neoslovuje, jako různé
soutěže elegance, kde je enormní
startovné
a
je
to
jen
snobské

představení drahých veteránů. Takže
jsem tam ani nebyl, ale aspoň na ukázku
dvě fotky účastníků. Byl tam i skútr
Čezeta,
zase
ovšem
s neznámým
jezdcem.

11. sraz PAvů Lhotka u Mělníka 3.-5.7.2015
Moje dítě – sraz Pavů už zahájilo druhé
desetiletí svého věku. A musím říct, že
se má čile k světu a že roste a sílí
v plném zdraví.
Letošní sraz byl trochu zvláštní. Přijel
jsem se tam v sobotu podívat, že pojedu
na vyjížďku, ale všichni odjeli dřív, než
bylo původně v plánu. Volal jsem
Zbyňka, ale nebral mobil, tak jsem vyjel

ve stopách vyjížďky a dohonil je v cíli
cesty, v Podřipském pivovaru. Zbyněk
tam ale nebyl, ani kamarád Vašek, který
tam měl teoretiky být. Zavolal jsem mu
a s hrůzou jsem zjistil, že na sraz
zapomněl, sedí doma a právě si dal
jednu orosenou „plzeň“. Tak jsem vyrazil
k němu, abych si aspoň dal kávu a
popovídal s ním.
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Jenomže jsme poseděli, a když Vašek
usoudil, že už asi alkohol vyprchal, vyjeli
jsme společně i s Matějem zpátky do
Lhotky. Tam se nám podařilo objevit
Zbyňka, který dostal pobyt na srazu jako
dárek od Romči, takže byl bez kontroly a
za odpoledne mohl vypít myslím asi tři
piva . Přivezl jsem mu vyšité klubové
tričko, takže byl rád a všichni jsme tam
ve stanu u klobásy a piva poseděli.
Samozřejmě jsme si i prohlédli vozíky i

jejich „tahače“, vždy se najde něco
zajímavého. Tentokrát jsem se zastavil u
krásného přívěsného vozíku, který si
jeden motorkář dovezl z Ukrajiny a
zrenovoval. Přece jen patřím (bohužel)
k té starší generaci, a tak jsem ihned
poznal, z čeho je korba vozíku vyrobena.
Ale vy mladší byste možná marně hádali.
Byla to původně pračka se ždímačkou,
jak vidíte z následujících obrázků.

Seděli jsme na kraji ve
stanu,
a
protože
bylo
neskutečné vedro, zvedli
jsme boční stěnu, aby tam
aspoň
trošičku
proudil
vzduch, takže jsme pak
viděli na stojan, na kterém
stála kubíková nádrž s vodou určená na
mytí. Najednou k nádrži přijela jawička
350 a velorexem a pavem a do pava
začali napouštět v nádrže vodu. Začali
jsme se předhánět ve znalostech, kolik
má PAv obsah a že jim to můžeme říct,
aniž by to měřili. Vašek hned vyběhl
s foťákem, že to musí zdokumentovat,
ale za chvíli byl zpátky. Řekl nám, že se
motorkářům – rodičům přehřál malý

synek a že ho potřebují ochladit, tak mu
dělají v pavu bazén. Za to samozřejmě
dostávají náš palec nahoru . K večeru
jsme s Vaškem odjeli domů, ale hezká
vzpomínka na bazén v pavu zůstala.
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Ještěd a Český ráj
S kolegy v práci jsme si udělali takové
dvě malé vyjížďky, a to 1.7. na Ještěd a
24.8. do Českého ráje. Jednalo se vždy o
jízdu jen několika motocyklů a skútrů, a
tak mi dovolte zase udělat jednu malou
reklamu a jednu antireklamu v oblasti
stravování a péče o turisty.
Na Ještěd jsme přijeli kolem šesté
hodiny večer, parkoviště byla přeplněná,
dokonce jsme si jako motorky dovolili
projet červenou na semaforu, který
zakazuje výjezd na nejvyšší parkoviště.

Říkali jsme si, že se s motorkami někam
vejdeme a riskli jsme to. Skutečně jsme
bez problémů zaparkovali a šli na kafčo
popř. birella, tak jak je u motorkářů
zvykem. Ale ouha……bufet před námi
zrovna zavřeli (toalety taky ), tak
jsme seběhli o kousek níž do kiosku, a
tam nám obsluha sdělila, že mají také
zavřeno a že už jen uklízejí. Do
restaurace do patra se nám nechtělo,
protože jsme zase chtěli za chvilku odjet.

Tak co nám zbylo, čůrat jsme šli na
vyhlídku vedle Ještědu a místo pití jsme
sušili hubu. Postěžoval jsem si pak
později kamarádovi Ivovi z Jablonce,
který to tam zná, a ten mi řekl, že
můžeme být rádi, že před námi bufet
zavřeli. Jsou tam prý tak špinavé stoly,
že by nám tam stejně nic nechutnalo. A
tak mi přišlo trochu líto, že Ještěd je
mezinárodně
obdivovaným
českým

architektonickým skvostem a majitelé
restaurací jen rejžujou a rejžujou bez
ohledu na to, jakou ostudu této skvělé
stavbě dělají. Nezbývalo nám nic jiného,
než sjet do Českého Dubu, kde jsme
poseděli v příjemné zahradní restauraci u
dobré večeře a ani se nám nechtělo
domů. Abych to tedy nějak zhodnotil,

Opačný příklad mám z naší cesty po
Českém ráji. Na fotce vidíte naší malou
skupinu dvou motocyklů a dvou skútrů
na parkovišti u zámku Hrubá Skála.
Kolega měl trochu problémy s Čezetou,
která se rozhodla, že kromě benzinu

s olejem zahrne do své spotřeby i
zapalovací svíčky. No, spotřeboval téměř
všechny svíčky, které jsme s sebou měli.
Bylo to neskutečné a nikdo mi zatím
nedokázal vysvětlit, proč motor „žere“
svíčky.

výlet fajn, cíl
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Ještěd ……..

v menších porcích a za menší peníze ),
posezení venku ve velkém stanu nebo
pod deštníky, vedle rybníka a velké
louky. Jezdí tam plno cyklistů, motorkářů
i návštěvníků s auty, kteří prostě
přijedou na večeři a posedět v přírodě.
Tak, jak dostává pohostinství Ještědu
palec dolů, tak si tento kiosek v Žehrově

Dohodli jsme se, že
zajedeme na večeři
do
Kiosku
u
rybníka v Žehrově.
Kdybyste se někdy
potulovali
v létě
tímto
krajem,
zapamatujte si to. Kiosek s velkým
výběrem jídla a pití (např. výborná
grilovaná krkovička 300 g, s oblohou za
170 Kč, samozřejmě i další jídla

vysloužil jednoznačně palec nahoru

.

Sraz motocyklů čs. výroby Mšeno 15.8.2015
Tento sraz je spíš takovým setkáním
majitelů motocyklů čs. výroby, který
pořádají nadšenci ze Mšena. To je ovšem
spíš motoristům známé tím, že je tam
plochá dráha, kde kromě různých
oficiálních závodů motocyklů se koná
také Mistrovství světa mopedů na ploché
dráze. Takže asi Mšeno nemá o
organizátory podobných akcí nouzi.
Letošní sraz už nebyl na plochodrážním
stadionu spojeným s kempem, ale na
náměstí.
Nevím
proč,
to
vědí
organizátoři, ale bylo to tam jak u
„Suchánků“
…žádný
kiosek,
žádné
občerstvení, žádná káva ….klobása snad
v hospodě, která otevřela těsně před
odjezdem na vyjížďku, takže z tohoto
ryze praktického a hlavně gurmánského
pohledu……. zklamání.
K vidění tam byly některé zajímavé
stroje, ale bylo spíš celé jen o tom, že
jsme se s dcerou svezli na motorkách a

měli jsme nějaký cíl, nejeli jsme jen tak
po okolí. Vyjížďka byla zase rozdělena na
dvě skupiny, a to pro silnější a slabší
motocykly.
Cíl
však
byl
stejný,
restaurace ve Štětí, kam jsme šli na
oběd. Tam jsme poseděli s Vaškem
Sochrem, a pak už jsme nejeli zpátky
s ostatními, ale naše posezení jsme si
protáhli o kávičku, a pak jsme už jeli
rovnou domů.
Co se dá říct na závěr? Jako projížďka
dobré, ovšem za startovné 100 Kč bych
si představoval něco víc, než plechovou
placku na bundu za pětikorunu. Ale snad
ty vydělané peníze přispějí klubu pro
pořádání jiných motorkářských akcí.
Jinak moje doporučení pro případné
zájemce
…..ráno
se
neregistrujte,
ušetříte stovku, placku oželíte ….a máte
na oběd !!!!! Pak už celý den je každému
jedno, jestli jste registrovaní nebo ne.
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Podobnou kapitolu jste už dlouho
v Občasníku neviděli, ale já jsem velice
rád, když mi čtenáři píší, i když jak
později uvidíte, tak ne každý podobný
dopis mi udělá radost . Jenže už jsem
mockrát
deklaroval,
že
Čezetářský
občasník
je
časopis
nezávislý
a
nestranný,
tak
to
prostě
nějak
překousnu .
Na začátek však chca nechca musím
uveřejnit velice důležitý mail, který jsem
dostal od předsedy Skútrklubu Čezeta,
tzn., že od nejvyšší autority přes skútry
Čezeta nejen v České republice a
v Evropě, ale myslím, že i na světě,

protože o žádném jiném podobném
klubu na světě nevím.
Určitě si pamatujete, že jsem již
několikrát připomněl skutečnost, že
předseda klubu nečte Občasník, a ačkoliv
mě to mrzelo, napsal jsem, že těch
několik set dalších čtenářů mi dává
záruku, že Občasník se na mediální sféře
dobře etabloval, a že s ohledem na počet
skútristů
je
počet
čtenářů
velice
optimistický a že mi dává jasnou
informaci
o tom,
abych ve své
publicistické práci pokračoval.
Ale zpátky k tomu mailu, Miro mi napsal
ohledně čtení Občasníků:

Ahoj,uz ich citam,pretoze sa rapidne zvysila uroven
a pomaly sa zacinaju vzdalovat urovni bulvaru. Miro
Samozřejmě, že to Miro trochu zlehčil,
protože Občasník nikdy bulvárem nebyl a
vždy nestranně a pravdivě informoval o
všech
důležitých
událostech
a
samozřejmě
přinášel
spoustu
zajímavostí, ale i tak jsem rád, že
Občasník dorazil na monitory počítačů i
do vzdáleného Brna .

Jako další pisatel se tentokrát aktivně
přidal Honza. Zřejmě ho potěšilo, že
minule získal jmenovací dekret řádného
člena ČSSČ, a tak nám chtěl ukázat, že
si jmenování zaslouží. A mně nezbývá
z tohoto místa nic jiného, než abych
zvolal: „Honzo, jen tak dál!!!!!“
(…a Mojmír na houpačce je ve Strnadicích)

Ahoj Marceli,
posílám
ti
krásnou
dopravní
značku,
co
jsem
vyfotil
v Maďarsku a před časem ti ji
slíbil. Když si to přečtu, tak
to
asi
znamená
„VESELE
–
UCÁKÁŠ“.
A
pak
ještě
dvě
fotky
ze
soboty, do občasníku se budou
určitě hodit – teda né, že bych
se chtěl vnucovat. Honza
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Honzo, opravdu se nevnucuješ, každý
tvůj podobný fotografický počin bude
určitě čtenáři oceněn. Kolega Jirka Hejl
mi napsal velmi hezký mail ohledně

památníku J.F. Kocha. Myslím, že jsem
toho o památníku napsal dost v minulém
Občasníku, ale stejně mě každý podobný
dopis potěší.

Ahoj Marceli,
díky za zaslání odkazu, je tam mnoho zajímavých informací a spousta
hezkých fotek. Hlavně díky za Tvůj velký podíl na zorganizování
vzniku památníku JFK a celé akce ve Mcelích. Byl to velmi hezký den.
Měj se, zdraví, JH
No a teď už přichází na řadu dopisy od
chomutovského
kamaráda
Zdeňka
Prchala. Sice ten první je ještě velice
příjemný, ale ten druhý …..nechával

jsem si ho až na konec, ale novinářská a
publicistická čest mi velí, že tento dopis
nesmím „zamést pod koberec“, a tak si
ho přečtete v plném znění.

Ahoj Marceli,
se zájmem jsem si přečetl nový Občasník. Nejen jako literární dílo
je povedený, ale hlavně ten veteránský počin - pocta panu Kochovi.
Jako (nyní už dlouholetý) spolupořadatel srazů v Chomutově o
organizaci cosi vím. Kdo to nezažil a nepoznal, nemůže ani hodnotit
a ocenit vydané úsilí. Na druhou stranu se kritizátorů najde vždycky
dost. Vyměněné
e-maily
raději
nepočítám,
telefonáty
rovněž.
Naježděné kilometry jsou kapitola sama pro sebe.
Celá léta mám pravidlo: když člověk něco chce (dokázat), musí si za
tím jít. Pravda, stojí to mnoho úsilí.
Marceli, vyjadřuji tímto VELKÉ poděkování za tento počin.
Díky omezeným vycházkám jsem na místě nebyl, ale určitě na místo
později zajedu.
Zdraví Zdeněk
Vážený pane šéfredaktore,
prosím o zveřejnění následujícího příspěvku:
Při návštěvě se mi podařilo vyfotit všem dobře známého kamaráda
(MM). Tentokrát to nebylo se skútrem ani jinými motocykly. Nejedná
se o nácvik divadelní hry "Běží liška k Táboru", ani o "Pytláka
Říhu" nebo něco podobného. Důvod je prostý. Rodina se dala na
velkochov králíků a obsahem vaku je seno! Jak sám říká, za dovezené
seno můžu odjezdit dávku kilometrů na
motocyklech (nejlépe na skútru). Ale jak
ho všichni známe, určitě si bude nárokovat
i jiný bonus....
Foto u auta: jelikož je tělem i duší
škodovák,
hned
musí
otestovat,
kolik
kubíků sena se vejde do kufru Scouta. (ZP)
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Tak to vidíte. Seno mi Zdeněk sám
nabídnul, a pak to použije proti mně. To
je tak, je doma a vymýšlí, jak koho
napálit. Dobře, beru to, králíky máme a
seno opravdu žerou …….jenom jsem
nepochopil, co bych si měl jako bonus
ještě nárokovat??? Snad něco od
králíků???  … i když na druhou stranu,
máme hezké bílé samice. Ale jak tak
vidím
našeho
chovného
samce
přezdívaného Myšák, nevím, jestli bych
samice uspokojil, když jsou zvyklé na
jeho výkony a rychlost šicího stroje .
Teď mě ale ještě napadlo, že jsem na
jeden dopis zapomněl. Měl jsem nějaké
problémy s elektrikou na své jawičce
350, kde jsem si v rámci svého tuningu
zapojil teploměr ….a on se mi zbláznil.

Byl jsem přesvědčen (a stále jsem), že
zapojení bylo správné …..plus, mínus a
čidlo …to snad ještě zvládnu, ale
teploměr se mnou nemluví a ukazuje
všechno možné, jen ne teplotu.
Tak jsem se obrátil na kamaráda
elektrikáře Vláďu Mejstříka se svým
dotazem: „A mám zase jeden elektrikářský
špek ze své jawičky  …… já pořád tvrdím, že
to není normální, aby skrz plné dráty něco
procházelo, že jsou v tom nějaké fígle  “, a

on mi vysvětlil, jak to v elektrice
funguje. Myslím, že toto vysvětlení je
natolik názorné, že se může hodit i vám,
pokud si nebudete s elektrikou rozumět
a budete mít pocit, že si z vás dělá
legraci.

Ber to tak, že ten plný drát není tak úplně plný, ale že je porézní,
což však není vidět. No, a když spojíš drát s baterkou, tak ten
proud, tedy jednotlivé malé proudíky, prolezou těma malejma dírkama
v drátu na druhou stranu a tam zase vlezou třeba do žárovky a tam
lezou dál, až se dostanou k vláknu. Jelikož ve vlákně jsou dírky
menší, tak se tam ti proudíci cpou a strkají, až si dají po hubě a
to je tak dopálí, prostě nasere až do běla a to je vlastně potom
světlo, které vidíš. Když pak vylezou z vlákna zpátky do drátu, tak
tam mají zase dostatek místa (relativně) a ta jejich zlost je
přejde, protože už si nepřekážejí a tím pádem ten drát nesvítí. Když
pak vedeš druhý drát ze žárovky (tím vlastně splníš podmínku, aby ti
proudíci mohli přelézat z jedné strany baterky do druhé) k baterce,
umožníš těm proudíkům se přesunout na druhou stranu baterky.
Proudíci mají zájem přelézt do druhé strany baterky, protože tam
jsou jejich baby a chlast. Jenomže nabitá baterka má ty proudíky a
proudice oddělené. Když pak všichni proudíci přelezou na druhou
stranu, tak je baterka vybitá.
Je to vlastně úplně jednoduché. I mezi těma proudíkama vládne chuť
na babu a chlast.
Vladimír
Tak už je vám to jasné??????? 

ZA
AJJÍÍM
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AV
VO
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Tak tady se zase podíváme na zajímavé
stroje ve vlastnictví našich členů, popř.
na další zajímavé konstrukce objevené
na internetu apod. Pak bychom se zase
ještě mohli trochu podívat na politicko-

ekonomickou situaci, která je velice
napjatá, a tak je třeba, abyste se jako
skútristi
a
motorkáři
v ní
dobře
orientovali, protože na svých cestách se
můžete setkat s různými nástrahami.

Naše a jiné stroje
Ale nejdřív ty krásné stroje. Začněme
Liborovou ČZ 350-kou s PAvem. Libor
dokončil renovaci a teď už s ní jezdí jako
závodník …..ale podle jeho slov: „Skútr

je skútr!!!“ Na dalších fotkách je skútr
Martina Vilímovského, který dokončil
renovaci. Doufám, že ho také uvidíme na
nějaké akci nebo srazu.
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Další skupina fotografií ukazuje pěknou
jawičku 90 Cross, kterou koupil kolega
Honza Kohout pro dceru, aby ho mohla
doprovázet, když jezdí na Čezetě. I když
se ví, že devadesátky měly své mouchy
a
problémy
se
spolehlivostí,
tak
designově je to myslím hodně povedená
motorka. Dominik Šimek je veteránista –
automobilista a velkou měrou se podílel
na výrobě přívěšků i „bošáků“ s nápisem

Čezeta. To všechno mělo natolik velký
vliv na jeho veteránské cítění, že si také
koupil Čezetu ….a ne jednu . K tomu
mě napadl slogan jednoho starého
pořadu: „Kamera chválí“ . Naproti
tomu je Jirka Pollak ze Švýcarska
dlouholetým skútristou, a takto nám
s manželkou
posílá
do
Občasníku
pozdrav.
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Když už jsem se dostal se svými
informacemi až za hranice naší vlasti,
tak se ještě podíváme za naši východní
hranici
na
Slovensko.
Neúnavný
dopisovatel František Hamrák mi poslal
fotku z výletu a tak vám jako první
můžeme ukázat budovu, kde se bude
odehrávat skútrsraz v roce 2016.

Kolega Jirka Hejl dokončil renovaci své
jawičky 250 Road King s atypickým
návěsným vozíkem podobným PAvu, ale
zřejmě s poněkud větším objemem. Při
odhalení památníku J.F. Kocha jste ji
mohli vidět mezi vystavenými motocykly.
Jak určitě víte, tak se vyráběly i
motocykly ČZ 175 v obdobných barvách.

A teď se podívejme na ty zajímavé
stroje, které se někde objevily, ale o
kterých toho moc nevíme. Velice

zajímavý přívěsný vozík si postavil jeden
polský fanda značky ČZ a ke svému
motocyklu ČZ 350 připojil řekněme ještě
jeden zadek stejného motocyklu, který
vybavil dvěma 20-ti litrovými bočními
kufry vyrobenými z kanystrů na benzin.
U inzerátu bylo napsáno, že jízdní
vlastnosti jsou takové, že je lepší vozík
nechat v garáži jako atrakci .
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Na bazoši se objevil opravdu zajímavý
moped
Stadion
S 11
s přívěsným
vozíkem, čili sajdkárem. Nevím, jakých
výkonů tato plně obsazená souprava
dosahuje. Pokud má moped neupravený
motor, myslím, že rychlost se limitně

blíží nule, pokud je motor vytuněný …kdo
ví, znáte ty mopedisty, někteří jezdí přes
stovku???  Ale ať to jezdí jakkoliv, na
sajdě chybí blatník, a to kazí celkový
dojem. Stejně bude Druzeta vždycky o
hodně hezčí .

Když se dívám na toho mopeda, tak
jsem si uvědomil, že jsem ještě
zapomněl na dva zajímavé stroje, které
se mi nyní budou hodit i z jiných důvodů
. Před několika stránkami jsem musel
zveřejnit moje kolchoznické snažení
v podobě převozu sena, a tady máte
možnost se podívat na zemědělské
začátky kamaráda Zdeňka Prchala. Já
jsem si aspoň od něj odvážel seno, ale
ten samohyb vyrobený z pionýra, tak to
byl jeho stroj v mládí, kterým odvážel
králičí hnůj …..tak a máš to!!! 

A ten druhý stroj??? To je ukázka toho,
jak se dá smysluplně využít ventilátorový
motor z Čezety. Myslím, že tento stroj
byl také asi původně určen ke svážení
nějakých zemědělských produktů, ať už
těch, které do živočišné výroby vstupují
….nebo vystupují. Jak vidíte, je tam i
přídavná převodovka a vzadu malá
šípová kola, takže zřejmě dostatečné
zpřevodování, aby to byl pořádný tahoun
a nezalekl se ani fůry řípy, kterou bylo
třeba co nejrychleji uklidit, protože byla
z družstevního pole.
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Něco pro Manetisty
Jakožto spoluautor knihy o Manetech a
šéfredaktor nestranného skútristického
časopisu
nesmím
zapomínat
na
manetisty – tatranisty. A tak jim bude
věnována tato podkapitola, kde se
doufám dozví některé zajímavé věcí a
seznámí se s jedním hodně bizarním
Manetem.
Původně jsem myslel, že tento příspěvek
dám do kapitoly „Čtenáři nám píší“, ale
dopis, který jsem dostal od pana Zdenko
Metzkera z Povážské Bystrice, mého

externího spolupracovníka při psaní
knihy o Manetech, mě přesvědčil, že toto
téma není jen tak obyčejný dopis, ale
zasluhuje si svoji vlastní „kapitolku“. A
myslím, že i ostatní čtenáři a nejenom
manetisti si tyto informace rádi přečtou.
Je to kus zajímavé, i když trochu
neveselé „socialistické“ historie států
Varšavské smlouvy a RVHP.
Mail začíná dopisem, který dostal pan
Metzker od svého známého a pokračuje
jeho vlastním komentářem.

Čau, Zdenku.
V r. 1974 bol som účastníkom rally FIM s cieľom Rumunská Constancia. Účasť
asi 2500 motocyklov z celého sveta, No fantázia. V cieľovom meste bolo
voľna asi tri dni, tak sa k nám priplietol čašník z nejakého hotela a že má
predkov zo Slovenska tak som sa mu venoval. Zobral ma domov, asi 35 km do
nejakej dediny a navštívili sme spolu asi 5 majiteľov skútrov Manet 100,
neviem odkiaľ boli kúpené. Podľa rozprávania v Rumunsku neboli ND tak si
pomáhali, ako sa dalo, a oni nemohli vycestovať von. Niektoré skútre mali
ešte výfuky pekáče a u jedného v stodole som videl rozrobenú sajdku a rôzne
tvary oskútrovania. Pevne verím že iste tam niečo podobného ufušovali. Bolo
mi ich ľúto. Chcel som im zaslať nejaké ND, no nešlo to ani cez Motokov.
Keď som videl ich zapálenosť do hromady šrotu, bolo mi všelijako. Tak, iba
toľko, opatruj sa Slávo.
Metzker: Dopĺňam ústnu informáciu, ktorú mi poskytol Slávo Vokoun – bývalý
vedúci podnikového servisu pred pár dňami pri osobnom stretnutí. Bol
pracovníkom Obchodno – technických služieb Pov. strojární.
S náhradnými dielami a Motokovom to bolo takto. Po 1968 sa vzťahy
s Čaušeskom zhoršili. Rumunsko sa pre svoju izoláciu nezadlžovalo jak na
východe, tak na západe. Vychádzalo dobre s Čínou.
Kamaráti na Motokove ho varovali, aby dal ruky od toho preč. Navyše
zahraničný obchod fungoval na bartrovom princípe. Výmenou tovarov. Aj cez
viac krajín. Napr. obrábacie stroje do Fínska, niečo od nich do Nemecka.
Odtiaľ nejaká komodita do Rakúska a až potom sa dostalo niečo potrebné na
určené miesto, ku nám.
Nevideli
u
náhradných
dielov možnosť finančnej
návratnosti.
Tie časy boli zvláštne.
Na
autá
u nás
boli
poradovníky a ministerské
poukazy.
NDR
bolo
odstrašujúcim
príkladom
dlhoročných poradovníkov.
Aj 15 rokov. Ale že boli
poradovníky v Maďarsku na
naše
mopedy
–
na
dvojrýchlostný
M210
sa
čakalo 4-5 rokov, to som
nevedel.
Až
Slávo
ma
o tom teraz informoval.
M210
sa
montovali
a expedovali z Kolárova.
Z nášho pobočného závodu.
Zdeno
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Tím ovšem tato kapitola nekončí. V létě se konal v Jeseníkách

Sraz Manetů a Tatranů, Losinka 19.-21.6.2015,

kterého se zúčastnil Vašek Sochr sice
s Čezetou, ale jeho vnuk Matěj na
Tatranu. Moc se jim to tam líbilo, a tak
se aspoň podívejte na pár fotek z toho
srazu. Přijel se tam podívat i Zbyněk
s Romčou, a protože má za úkol příští
rok uspořádat sraz motocyklů Jawa 650,
tak si to tam byl obhlédnout a hned si
tam zajišťoval termín na ubytování na

příští rok. A ani já jsem z toho nevyšel
naprázdno…..hned jsem od Zbyňka
dostal na příští rok úkol, abych na srazu
zajistil „kulturní program“, takže na sraz
musím taky, i když tuto novodobou
jawičku nevlastním. Ale co bych pro
kamaráda neudělal, pokusím se něco
vymyslet .
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Něco pro cyklisty
Jezdíme na skútrech a motorkách,
bavíme se o motorech, zkoumáme, jaký
je optimální mísící poměr benzinu
s olejem a který olej je nejlepší, ale
existují i jiní, kterým učarovala také dvě
kola, ale nepotřebují ani motor, ani
benzín ….stačí jim mazání na kolena a
svoje jednostopé stroje si pohánějí svoji
vlastní silou. Musím rovnou předeslat, že
je obdivuji, protože jízdu na kole
považuji za mimořádně náročný sport,
který provozuji zřídka a jen na rovinách.

Vzhledem k tomu, že jsem v Občasníku
ještě o bicyklech nepsal a tedy nevím,
jak moc tento dopravní prostředek
znáte, určitě neuškodí, když se na
začátku vrátím trochu do historie a
ukážu pár fotografií, jak to vlastně
všechno začalo a na čem se dříve jezdilo.
Ty další obrázky jsou už z letošní akce
Klášter Tour 2015 konané 13.6.2015.
Obrázky
jsem
dostal
od
kolegy
škodováka Petra Turka, který je velký
fanda a sběratel historických jízdních kol.
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…..a taková letní všehochuť
A tady se podíváme na to, co nám tu
zbylo. Nějaké ty informace z politické
scény, která je samozřejmě součástí
našeho života a nemůžeme ji zcela
ignorovat…..i
když
je
to
jeden
z nejlepších způsobů, jak si ušetřit nervy

a zdraví. Pak tu také uvidíte nějaké
zajímavosti z léta, co nám do redakce
poslali čtenáři, a nakonec třeba i nějaký
ten vtipný vtip, který jsem vyhodnotil
tak, že si ho nemohu nechat jen pro
sebe, že by to bylo značně egoistické.

Příchod Muslimů do Evropy už před mnoha
lety předpokládal i Josef Lada, když kreslil
svoje obrázky z vesnického života.

Uprchlíci z Afriky se sem valí na jednoduchých,
nebezpečných a špatně vybavených člunech.

Snad jediné, co uprchlíky ospravedlňuje je
válečný konflikt v Africe. Jak vidíte z obrázku,
do armády jsou povolávány a i pro nejsložitější
vojenské operace využívány zálohy.
Jak vidíte, s policií jsou problémy všude, nejen
u nás, kde si dokonce pořídila nové vozy.
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V létě bylo opravdu horko, které vadilo nejen
nám lidem, ale my naštěstí máme Evropskou
unii, která za nás vše bez problémů vyřeší.

Čím větší teplo v létě, tím větší zima v zimě.
Takže doporučuji zajistit dostatek topiva a
případně vybavit vozidla účinným topením.

Toto se nazývá: “Onemocnění nafukovacího
člunu”. Čím víc je nahuštěna vzduchová
komora, tím více se zatahuje vzduchový ventil!

Tento snímek jsem dostal pojmenovaný jako
„Největší na světě“. Je to krásný záběr, ale to
pojmenování jsem bohužel nepochopil.

Paní Nagyová-Nečasová byla zproštěna
obžaloby, že řídila tajné služby. Já se ani
nedivím, taky bych to asi vzdal !!!!!! 

Ještě malá mimotechnická pomůcka pro ty, co
mají (stejně jako já) nejasno v těch moderních
internetových službách.
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V létě se taky čile obchodovalo na internetových obchodech…..a za slušné ceny. Škodovka stodvacítka za
US $ 4 700 nebo nápis la Boheme za 2 584 Kč……to je odpovídající cena za nápis, celý skútr stál 6 800 Kč .

Něco
pro
kamarády rybáře,
aby si ujasnili, jak
jejich
koníček
hodnotí
jejich
manželky, i když
kdo ví, co je na
tom láká 
…..…a pak něco
pro
všechny
ostatní
ženáče
………aby si to
taky ujasnili, jak
na tom jsou.
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Tady není ještě úplně jasno, i když
některé akce už jsou naplánovány
s předstihem,
protože
místa
na
ubytování je třeba zajišťovat včas. Data
konání burz určitě počkají, až do zimního
vydání Občasníku (zatím jen můj odhad),
a tak se podívejme na ty akce, které už
jsou
naplánovány
(nebo
aspoň
předběžně se o nich uvažuje), abyste si
mohli případně plánovat dovolené apod.,
i když vím, že u některých skútristů je to
marné a že si stejně naplánují na termín
srazu rodinnou oslavu, která by se
samozřejmě mohla bez problémů konat
o týden dřív nebo později .
Na druhou stranu jsou zase mezi námi
tací, kteří proto, aby mohli jet třeba na
narychlo naplánovaný sraz, neváhají si
trošku pošlapat své rodinné štěstí a
předložit to manželce jako hotovou věc
…….přes kterou vlak nejede!!!!!
Ale vraťme s k těm našim akcím. U dvou
z nich jsou velké červené otazníky.
Jednak jde o zimní setkání, tedy
jednodenní akci, na kterou jezdíme tzv.
„autmo“. Návrh byl Jablonec nad Nisou a
sbírka motorek Iva Fraňka nebo nový
návrh od Zbyňka – návštěva zcela
nového
veteránského
muzea

v Radovesnicích, které leží mezi Kolínem
a Chlumcem nad Cidlinou viz. přiložený
leták.
Další nevyjasněná akce je Jarní vyjížďka.
Jirka Nahodil se v Berouně nabízel, že
v příštím roce uspořádá nějakou akci,
která bude mít zase start a cíl na jeho
chalupě, ale tou dobou byly už „karty
rozdány“. Jarní sraz si vzal na starost
Libor, letní sraz Polda, který slíbil, že se
polepší a že se už k těm jezerům
v Polsku trefíme. Manévrovací prostor
pro Jirku a jeho aktivity je tedy zúžen na
zbylé volné termíny. Takže bych chtěl
tímto vyzvat jak Jirku, tak i ostatní členy
i nečleny ČSSČ (tedy ty, kteří dosud
neobdrželi jmenovací dekret ), aby se
k těmto dvěma akcím vyjádřili a sdělili
mi své návrhy i protinávrhy, aby už bylo
v příštím Občasníku všechno jasné.
Samozřejmě i další návrhy termínů srazů
(Zruč, Lhenice) jsou mým návrhem a
zohledňují např. možnost účasti na burze
v Chotusicích. Zruč je jasná a Lhenice
předpokládám také, protože Ivo Dusil
slíbil se polepšit  a sehnat klíče od toho
neveřejného veteránského muzea.
A Moravskoslezská sekce se taky doufám
ozve, jak to u nich bude. ….Ivane !!!:-)

A teď ještě přehled barevného rozlišení
následujícího plánu akcí, abyste se v tom
lépe vyznali. Za každou novou informaci
děkuji ………za celou redakci Občasníku.

Mezinárodní skútrsraz
Akce organizované ČSSČ
Akce organizované MSSČ
Ostatní akce
Burzy
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České sekce

Skútrklubu
datum

název akce

místo konání

6.2.

Zlonín

30.4.
30.4.

Burza ND
zimní setkání
Burza ND
Burza ND
Burza ND
7. návštěva muzea motocyklů
Burza ND
Burza ND
21. Sraz historických vozidel

Chotusice
Nupaky
Hobšovice
Křivoklát
Nupaky
Velká Dobrá (Kladno)
Chomutov

6. - 8.5.

34. Skútr a motosraz

Český ráj

8.5.

Sraz historických vozidel
3. skútrjízda MSSČ
6. jarní vyjížďka
Sraz motocyklů Jawa 650
Burza ND
4. Sraz historických vozidel
Burza ND

Pucheř

5.3.

26. - 27.3.

20. - 22.5.
28.5.
4.6.

10. - 12.6.

Losinka (pořádá Zb. Plachý)
Nupaky
Cítoliby
Chotusice

S k ú t r s r a z Slovensko

30.7.

Burza ND
11. sraz PAvů
Burza ND
Burza ND

Nupaky
Lhotka u Mělníka
Nupaky
Chotusice

29. - 31.7.

35. Skútr a motosraz

Krkonoše

6.8.
13.8. (asi)
13. nebo 14.8.

Burza ND
Burza ND
4. sraz moto čs. výroby
Návštěva památníku J.F.Kocha

Velká Dobrá (Kladno)
Nupaky
Mšeno
Mcely

26. - 28.8.

36. Skútr a motosraz

Zruč nad Sázavou

3.9.

Burza ND

Chotusice

9. - 11.9.

37. Skútr a motosraz

Lhenice

4.- 6.7. (asi)

1.10.
podle dohody

5.11.

10.12.

Burza ND
Nupaky
Burza ND
Hobšovice
Burza ND
Velká Dobrá (Kladno)
podle počasí
podzimní vyjížďka
Burza ND
Nupaky
Burza ND
Chotusice
Burza ND
Nupaky
Burza ND
Nupaky
Burza ND + odpolední posezení Chotusice + motorest Zlaté slunce

49

P

Ještě se musím na chvilinku vrátit k těm
našim srazům a akcím. Míra Vokáč mi
v létě
poslal
odkaz
na
sraz
„socialistických“
vozidel
a
nedávno
krásné obrázky ze srazu autobusů. Už
několikrát jsme se bavili o tom, že
bychom takový nějaký sraz mohli
navštívit. A tak Míro, popř. i všichni
ostatní, jestli znáte nějaké termíny
těchto akcí pro příští rok, napište mi je
do dalšího vydání občasníku (takže cca
do konce tohoto roku), abych je mohl
nějak vmáčknout do našeho plánu akcí.
Už tam máme akcí víc než dost a asi to
všichni
všechno
nestihneme,
ale

můžeme mít přehled o tom, co, kdy a
kde se koná. Třeba nám to zrovna vyjde
a zase naše akce obohatíme.

PO
OU
UZ
ZÁ
ÁV
VĚ
ĚR
RC
CE
E
Sešlo se mi tady ještě pár věcí, které si
myslím, že do tohoto čísla Občasníku
ještě patří. Předně je to dopis, který
jsem dostal od kronikářky ze Mcel paní
Hejlové a kterého si moc vážím. Jednak

jsem rád, že jsem svým komentářem asi
vystihl tamní situaci, a jednak jsem hrdý
na to, že speciální číslo Občasníku
věnované pan Kochovi bude součástí
archivu ve Mcelích.

Vážený pane Malypetr!
Děkuji Vám za velmi pěkný a výstižný občasník na téma J. F. Koch.
Bude hodnotným dokumentem ve složce věnované slavnosti 22.8.2015
založené v archivu obce. Při jeho pročítání jsem si opět připomněla,
že realizace celé akce se mohla uskutečnit díky nadšení lidí, kteří
si váží dovednosti našich předků.
Vaše
hodnocení
"buranství"
dvou
mužských
členů
obecního
zastupitelstva je více než výstižné. Jejich počínání mi připomíná
zpátečnické
chování
některých
pantátů
v
tehdejším
obecním
zastupitelstvu, kteří kolem r. 1930 úporně odmítali zavedení el.
proudu do obce. Když potom přece jenom elektřina byla do obce
zavedena, nenašlo se jiné místo pro stavbu transformátoru než na
návsi v parku, kde je dodnes a nedělá zde žádnou parádu. Je to
napsáno v obecní kronice.
Nevěřím sice na nadpřirozené síly, ale připadá mi, že přihlouplé
názory oněch dvou chlápků byly ovlivněny nějakou negativní energií z
té trafostanice. Jak to dění zpovzdálí pozoruji, tak to bohužel není
jejich poslední negativní postoj ke všemu, co udělá opozice.
Nápad s každoročním setkáváním u pamětní desky a pokládáním kamínků
se mi také moc líbí a doufám, že se to uskuteční.
Přeji Vám mnoho pracovních a motoristických úspěchů!
Zdravím Hejlová J., Mcely
Pak tu máme další veteránské muzeum
(informaci mi zaslal opět Zbyněk Plachý),
která rostou jako houby po dešti (viz.
obrázek houby, který je právě teď na
podzim aktuální ). Je to určitě správně
a chvályhodné, ale už nějak ztrácím
přehled, co se kde nachází. Ještě před

pár lety to byla celkem
výjimečnost, když byly
někde
vystaveny
veterány, dnes můžete
takové muzeum navštívit,
ať zajedete prakticky do
kteréhokoliv
regionu
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Má to ovšem taky druhou stránku, a to,
že vlastně na trhu těchto muzeí vzniká
jistá konkurence, takže budou muset
muzea bojovat o návštěvníky, a to zase
může jedině vést ke zkvalitňování jejich
nabídky a služeb. Takže se máme určitě
na co těšit. Toto muzeum se nachází

v Borku pod Troskami, takže zhruba
mezi Jičínem a Turnovem, čili na okraji
Českého ráje. A tak bychom mohli tuto
muzeum
navštívit
buď
společně
s muzeem v Radovesnicích, nebo v rámci
jarního srazu v Českém ráji.

A nakonec jedna lahůdka. Podařilo se mi
sehnat jednu špionážní fotografii. Prý
některý z našich kamarádů (mám jen
neověřené informace, o koho se jedná)
chystá ke skútru Druzetu, a tak aby to
kamufloval, prováděl jízdní zkoušky
podvozku s karosérií od Velorexu a živou
zátěží, aby rozložení hmotnosti na rámu
bylo co nejvěrohodnější. Těšíme se, až
se tento skútr objeví na srazu se
správnou karoserií Druzety.

Ještě na úplný konec této rubriky vám
musím napsat dvě smutné zprávy, které
se objevily během posledních pár dnů.
Smutnými
zprávami
jsem
začínal,
smutnými zprávami bohužel končím. Ta

první z nich navazuje na informace
z úvodu občasníku a jen ji doplňuje. Zde
vám předkládám přepis z internetových
stránek firmy HF Moto.

V poslední hodině dne 3.10.2015 bohužel vzdal svůj boj se svými zraněními
zakladatel, duše a hlavní síla firmy

František Hadrávek
Jeho život byl natolik pilný a aktivní, že ani při maximálním úsilí nedokážu oslovit
všechny jeho přátele, známé, kamarády... Přesto doufám a věřím, že se tato smutná
zpráva dostane ke všem, kterým má co říci, podobně jako to, co tomuto předcházelo.
Děkuji Všem za projevenou úctu, soustrast, pomoc, bohatě postačí byť i jen pouhou
myšlenkou, vzpomínkou...
Ale život jde dál a budeme se snažit nadále poskytovat služby v kvalitě na jakou jste si
za ta léta navykli, a věřte že je to úkol velmi nelehký a poprosím alespoň v této nelehké
přelomové době o shovívavost a toleranci, je to velká ztráta pro všechny...
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Další zpráva je o celkem banální (dle
fotografií), avšak přesto tragické a
smrtelné
nehodě
skútristy
ze
Strakonicka. Je sice pravda, že 84-letých
aktivních skútristů u nás asi moc

nemáme a že zřejmě i vysoký věk byl
jednou z příčin této tragédie, avšak za
dobu, co sleduji dění kolem skútrů
Čezeta, jsem se ještě se smrtelnou
nehodou nesetkal.

Jihočeský kraj - 3.10.2015
Bohužel další tragickou dopravní nehodu v tomto týdnu vyšetřují strakoničtí
dopravní policisté.
Krátce po páteční 17:00 hod. jel motocyklista (ročník 1931) na malém
motocyklu, skútru značky ČZ 150, po silnici od obce Volyně na Strakonice,
kdy u Přechovic, z dosud nezjištěných příčin vjel vpravo mimo komunikaci,
kde havaroval do vzrostlého stromu. Zde následkům těžkého zranění podlehl.
Záchranáři mu nemohli nijak pomoci.
Komunikace byla po dobu nejméně dvou hodin zcela uzavřena. V Jihočeském
kraji se jedná o 55. oběť dopravních nehod.
por. Bc. Milan Bajcura, PČR
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Samozřejmě, že jsem měl
připravené ještě některé další
články a zajímavosti, ale
nesmím vás moc rozmazlovat.
Toto
číslo
mělo
hlavně
informovat o letošních letních
akcích, a ty ostatní věci si
nechám do zimního čísla, kdy
díky okurkové motorkářské
sezóně se mi budou všechny
nyní ušetřené články hodit .
Doufám, že vás čtenáře bude
čekat i jedna docela zajímavá
informace ohledně ……., kterou
pro vás připravíme společně s ………, ale
počkejte si 
Samozřejmě,
že
budu
netrpělivě
očekávat
vaše
názory,
podněty,
informace, zajímavosti, váš aktivní

přístup k organizaci našich
srazů apod. Mailová adresa,
na kterou můžete psát je
stále stejná:
marcel@skútrklub.cz.
A jaký byl ten letošní rok???
Sehnali jsme si krásné stylové
klíčky ke skútrům, absolvovali
jsme
pěkné
skútrsrazy
(dokonce
jsme
jeden
vyhodnotili jako nejlepší sraz
pořádaný ČSSČ), navštívili
jsme
několik
zajímavých
muzeí
včetně
dvou
v Německu. A jak to tak vypadá, ještě
nás nějaká ta akcička čeká, babí léto je
zatím ukázkové ……a tak kdybych si na
konci sezóny nenarazil nohu a nechodil o
berlích, tak by ten rok mohl být téměř

52

vzorový i pro mě a nejen pro vás, kteří
jste se našich krásných akcí zúčastnili.
Vzhledem k tomu, že zimní číslo vyjde až
v zimě 2016, tak vám všem přeji hezký
konec
tohoto
roku,
ještě
mnoho

příjemných a bezpečných kilometrů na
silnicích zalitých podzimním sluncem
…..no
a
závěr
roku
samozřejmě
s bohatým
Jéžíškem
a
veselým
Silvestrem.

P.S. A když jsme tu měli několik smutných zpráv a já končím přáním hezkého Silvestra,
tak snad mohu využít zbytek prázdné stránky pro pár vtipů. I když u těch „politických“ je
to otázka, jestli jsou k smíchu.
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