
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní setkání, Křivoklát, Český ráj,…… 

 

 

  

Poslední rozloučení s K. Ullmannem 
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ÚVOD 
 

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

občasník. 
Jaro je tady, i když momentálně ráno 

omrzlá auta tomu moc nenasvědčují. 

Jaro vždycky značí slunce, naději, 

příchod léta, krásného počasí, 

dovolených, dobré nálady ….. ale bohužel 

v dnešním občasníku budeme začínat 

jednou smutnou zprávou. 

Jinak vás čeká klasický a léty prověřený 

obsah, kde se seznámíte s našimi jarními 

akcemi, podíváme se na oslavu jedné 

60-ky a na první jarní sraz ČSSČ, který 

se letos uskutečnil po nějakém čase opět 

v romantickém prostředí Českého Ráje. 

Pak tu budou určitě nějaké ty 

zajímavosti ze skútristického a 

motorkářského prostředí a neodpustím si 

ani okénko do politiky.  

Já vím, že jsou třeba někomu z vás 

zprávy z politiky stejně protivné jako 

mně, ovšem daleko víc mě štvou politici, 

kteří ženou naší zemi a celou Evropu do 

muslimské záhuby. A jak my obyčejní 

„pičmunďáci“ můžeme proti této zlovůli 

našich volených zástupců bojovat???? No 

jedině tak, že je už příště nezvolíme a 

v současné době můžeme tak akorát, co 

by potomci Švejka, všechno zesměšnit. 

Samozřejmě je tradičně v příloze i 

aktualizovaný plán akcí ČSSČ ….a 

uvidíme, co se ještě vejde a co do 

redakce dorazí do uzávěrky čísla. 

Máte (asi většinou na monitoru) před 

sebou 55. číslo občasníku. Je to 

docela hezké číslo, ale abych to ještě 

trochu vylepšil, tak …….. určitě jste si 

všimli té slečny na titulní straně, 

doufám, že je to budoucí skútristka, ale 

zajímavá je ta informace 15 let. Já 

sice nevím, jestli té slečně je 15 let, ale 

ta informace nepatří k ní. 15. narozeniny 

má totiž Čezetářský občasník.  

Jeho 1. číslo vyšlo jako  

„Zima 2001“, 
takže toto číslo  

„Jaro 2016“ 
znamená, že Občasník už dostal 

„Občanský průkaz“ a úspěšně dokončil 

povinnou školní docházku. Vystavil jsem 

mu i takové malé vysvědčení. Je to graf, 

který ukazuje, kolik čtenářů ho čte.  

Tady mě potěšilo, že oproti 50-tému 

číslu (prosinec 2014), kde jsem podobný 

graf poprvé uveřejnil, se mezi čtenáři 

stále čtou i starší čísla. Možná to nejsou 

noví čtenáři, ale ti, co Občasník už četli, 

a ve starších číslech hledají nějakou 

informaci. A to je pro mě stejně dobré 

znamení, jako kdyby to byli čtenáři noví. 

Dokonce počet čtenářů u čísla 36 

překročil magickou hranici 1000 !!!, což 

je vzhledem k počtu aktivních skútristů 

velice povzbudivé. 

Děkuji vám všem čtenářům za vaši 

přízeň a společně se pokusíme náš 

Čezetářský občasník“ dotlačit 
k plnoletosti . 
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 Ve 46. čísle občasníku jsem vzpomínal na příjemné chvíle 

strávené s naším kamarádem  
 

Karlem Ullmannem. 
 

Před časem však přišla od jeho syna Pavla smutná zpráva. Karel 

po dlouhé těžké nemoci zemřel 5. dubna letošního roku, ve 

věku 74 let. 

Přemýšlel jsem, jak nejlépe na Karla zavzpomínat. Kdo ho znal, 

tak asi nezapomene na ty veselé večery na srazech, na Karlovy 

historky, ani na všechny rady ohledně skútrů, které díky svým 

zkušenostem nezištně rozdával. 

A jak jsem to vymyslel??? Požádal jsem kolegy a kamarády, aby 

mi napsali na Karla nějakou vzpomínku. A tady jsou: 

 

Velmi smutná zpráva. Mám a měl jsem Karla rád, byla s ním legrace a byl fajn kamarád. Byla to 

také osobnost, která věnovala Čezetám skoro vše. Upřímnou soustrast jeho rodině. 
 

Karlovi. 

Už ani nevím, kdy jsem se s Karlem seznámil. Bude to tak šestnáct let. Pro mě to byl nejen fanda 

Čezet, ale zvláště Druzet. Přiznávám, že jsem jej obdivoval pro jeho vztah ke skútrům. Také jsem 

obdivoval jeho temperament, smysl pro humor, jeho humorné historky ze života. Pro mě byl, 

stejně tak jako další, osobností na setkání Čezet a na setkáních klubu. Pomohl mně i s opravou 

sedla, nezištně, zdarma. Toto svědčí o jeho povaze, vždy byl kamarádský, měl elán, měl energii. 

Je velkou škodou, že nás Karel opustil. Mně jen zůstávají příjemné vzpomínky na něj. 

Karle, ahoj! 

Hanuš Čermák, Brno 
 

Ahoj Marceli. Děkuji za zprávu byť smutnou. Márty fousatej 

Martin Pleva, Kuřim 
 

Vzpomínek na Karla mám hodně, ale nejvíc mi asi utkvěla smršť zkumavek Ďábelského Krvesaje 

V Rákosí. Bohužel je to asi nepřenositelné na papír. Kdo byl ale u toho, určitě ví. 

Honza Wild, Praha 
 

Tu nejdelší vzpomínku budu mít asi já. V roce 2010 jsem od Karla v Praze koupil Druzetu, která 

zůstane dalších 50 let v rodině. Moc velký dík za krásné cesty s Tebou, Karle! 

Tony Kratochvíl, Německo 
 

Tento rok nás opustilo už nějak moc fajn lidí, netušil jsem, že to 

kromě mého otce a bratránka postihne i nezapomenutelného 

Karla. Upřímnou soustrast. Tehdá, když jsme vedle sebe 

zaparkovali sajdy na srazu v Roztokách, vzniklo zatraceně silné 

pole pozitivní energie a začaly se dít věci. Padaly dary z nebes. 

Najednou se objevil chlapík a Karel dostal skútra, pak mě někdo 

vnutil motor za odvoz, nakonec jsem ale prohrál, Karlovi přivezli 

ještě pět slepic. Jako vzpomínku na ten den posílám foto s Janičkou. 

Zdeněk Vachalec, Kladno 
 

AHOJ ! co řici ? Pokud budu moci tak bych se zúčastnil na pohřbu! Lojza Vohnický, Kutná Hora 
 

Moc smutné. Akurát som ho cez víkend spomínal v Spišskej Novej Vsi, na tie veselé historky s 

ním, ako mi rozsadol úplne nové okuliare... (ano, u toho jsem byl, byli jsme tenkrát tři na pokoji 

v Rákosí, myslím, že to byla taková poslední „velká“ společná akce s Karlem pozn.red.) 

Miro Gerža, Brno 
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S Karlem mám mnoho zážitků a tak bych snad jeden zmínil. Jeli jsme ze srazu skutrklubu, který 

se konal na Pastvinách. Pro nás to byla po ose na rikšu a druzetu dost dlouhá cesta. Naložili jsme 

své stroje na vozíky a na zpáteční cestě na obchvatu Hradce mě Karel začal najednou asi při 

100km/h předjíždět. Když celý manévr ukončil tak zastavil, a jak se přestala točit kola, tak 

upadlo levé kolo od vozíku. A slova Karla byla: „No já jsem už delší dobu viděl v zrcátku, že se kolo 

nějak vlní v blatníku, ale nechtěl jsem, abys mi ujel, tak jsem tě raději předjel.“ Vše dopadlo 

dobře, namontovali jsme rezervu a pokračovali k domovu. Karel byl výborný kamarád, bavič a 

velký znalec skútru Čezeta. Proto mu moc děkuji za předané zkušenosti a nevyčíslitelné informace 

kolem těchto strojů. Čest jeho památce. 

Libor Volek, Brandýsek 
 

Je mi to moc líto, i když jsem pana Ullmanna osobně neznal. Bohužel zase odešel jeden dobrý 

člověk, skútrista, milovník čezet. Doufám, že bude mít Následovníka v jeho sbírání a renovování. 

Čest jeho památce. 

Ivan Maroš, Hradec nad Moravicí 
 

Děkuji za zprávu! Vzpomínám na Karla, jak jsem s ním seděl pozdě večer u piva u prvního stolu na 

pravé straně, když se vstoupilo do hospody V Rákosí. Je mi strašně líto toho odborníka. Nevím, 

jak se mám vyjádřit. Kdybys jel na pohřeb tak si připomeň, že jsem si ho vážil. 

Leo Murgrauer,  Německo 

(a Tonda, který tam jednou se mnou byl na Goldwingu) 
 

A moje vzpomínka???? Honza už zmínil krvesajovou smršť, Miro 

zavzpomínal na rozsednuté brýle a já? Věřte nebo nevěřte, bude 

to docela vážná vzpomínka, ale já si ji hodně vážím.  

Když jsem psal knihu (myslím o sajdkárech), tak jsem přijel za 

Karlem domů do Klánovic a chtěl jsem od něj získat nějaké 

informace o Druzetě. Seděli jsme na zahradě u stolku, popíjeli 

kávu a Karel najednou povídal manželce: „Marto, jdi pro foťák a 

vyfoť nás, ať jsme taky někdy spolu na fotce, jak pracujeme a ne 

jenom, když chlastáme!!!“ Na takové odpoledne se nezapomíná (viz 

foto). A na úplně poslední fotce je naše poslední společná akce s Karlem – Křivoklát 2010. 

Marcel Malypetr, Mladá Boleslav 

__Čest jeho památce__  
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CO JSME DĚLALI – AKCE ČSSČ (I JINÉ) 
 

Moc se mi líbí, že po letech existence České sekce Skútrklubu Čezeta a Čezetářského 

občasníku nám roste počet akcí, o kterých mohu psát, i když asi stárne členská základna, 

tak starší a věku příslušně zkušenější členové se nechtějí nechat zahanbit a snaží se užít 

si to ježdění a společných akcí co nejvíc. A tak sice některé akce opakujeme, ale vždy 

jsou trochu jiné a něčím nové. A že jezdíme každý rok na Křivoklát, do stejného muzea a 

stejné hospody??? No a co na tom. Bývá tam stabilně velká účast a všichni si to setkání 

po dlouhé zimě náležitě užívají. 

Zimní setkání Radovesnice II  20.2.2016  (*****) 

 

Tato akce vznikla docela 

náhodou. Čtyři kamamrádi 

ke mně přijeli v zímě 

podívat se na sbírku skútrů, 

pak jsme šli do hospody „U Hymrů“, kde 

tenkrát dělali takovou dobrou grilovanou 

krkovičku ……no a zjistili jsme, že takové 

sekání není vůbec na škodu, že si máme 

co říct a že návštěva restaurace a 

konzumace dobrého jídla není nikdy na 

škodu, ať je to v kteroukoli roční nebo 
denní dobu .  

 

Další rok se už u nás sešlo kamarádů víc, 

byli jsme venku u bufetového stolku, 

vařili jsme kávu a grog a pojídali 

bábovku, kterou upekla moje žena. Pak 

jsme opět přejeli do restaurace, a tak se 

potom tato náplň akce ustálila. Nejdřív 

se jdeme někam podívat, a pak to 

zakončíme obědem a posezením 

v restauraci…..samozřejmě s řádnou 

skútristickou diskusí.  

Letos se celé akce ujal Zbyněk Plachý se 

svojí přítelkyní Romanou a dlužno 

přiznat, že se toho zhostili opravdu 

zodpovědně a přichystali nám 

překvapení v podobě výborného 

občerstvení, ne-li obžerství ….ale jak to 

bylo??? Sraz byl u Lučického mlýna 

v Lučicích u Chlumce nad Cidlinou. Je 

tam velké starožitnictví. Když jsme se 

sešli před vchodem do mlýna, Zbyněk 

tam měl zaparkovaný svůj dodávkový 

vůz, a když otevřel zadní dveře, zjistili 

jsme, že celý ložný prostor je zaplněn 

různými lahůdkami …..víc už není třeba 

ani psát. Jsme Češi a dobré jídlo je pro 

nás dostatečně velké lákadlo k tomu, 

abychom se mu dokázali intenzivně 

věnovat. 
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Po tomto velice příjemném 

občerstvovacím „zdržení“ jsme vstoupili 

do několikapatrového mlýna plného 

krásných starých krámů. Bylo rozhodně 

co obdivovat a mnozí z nás neodolali 

pokušení a nějaký ten starý skvost si 

koupili. Co takhle krásná hruška z alpaky 

a v ní ukrytých 6 krásný malých 

frťánků??? Co myslíte? Odolal jsem? 
Ano, správně ….neodolal . 

Když jsme se dostatečně vystarožitnili, 

tak jsme přejeli do vesničky Radovesnice 

II, kde je úplně nové veteránské 

muzeum. V tomto případě už asi bude na 

místě svěřit komentář fotografiím, 

protože sami nejlépe uvidíte, jaké 

skvosty a bohužel i „neskvosty“ tam 

můžete vidět. Každopádně je ale jisté, že 

veteránská muzea rostou jako houby po 

černobylském výbuchu, což je 

samozřejmě dobře, ale myslím, že ani 

nestíháme všechna ta nová muzea 

průběžně navštěvovat. 



 

 7 

   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po řádné a důsledné prohlídce muzejních 

exponátů jsme se autmo přemístili do 

Chlumce nad Cidlinou, kde jsme měli 

v jedné restauraci zajištěné stoly, a tam 

jsme náš velice příjemně strávený 

společný den ukončili. Moc hezká akce a 

Zbyněk dostává plný počet bodů 

……hlavně za tu tlačenku  
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1. letošní burza Chotusice  4.3,2016 
 

Tady bude můj komentář 

opravdu jen krátký. Na 

tradiční burze v Chotusicích 

se nás zase tradičně pár 

sešlo a měli jsme opět sraz v 9:00 u 

Poldy. Tam nám Polda ukázal první 

vzorky vlaječek na skútry, které jsme si 

u něj objednali a které konečně vyrobil. 

Na obrázku vidíte dva základní motivy. 

Samozřejmě bude existovat i vlaječka se 

znakem klubu bez dodatku „Česká 

sekce“ a také pro některé fajnšmekry 

kombinované vlaječky, které budou 

z každé strany jiné. Z jedné strany bude 

znak klubu, z druhé strany bud státní 

vlajka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abyste si ale nemysleli, že nejdůležitější 

současní burzy byla prohlídka vlaječek, 

tak vás musím hned druhou fotkou 

vyvést z omylu. Základem burzy je přece 

řádně propečená klobása na dřevěném 

uhlí. Tady hvězdičky neuděluji. Kolik by 

jich asi taky bylo???? No počítejte se 

mnou ….160 km obě cesty, takže peníze 

za naftu cca 250 Kč, vstup a parkovné 

100 Kč, klobása, pití a kafe taky asi 100 

Kč …….takže suma sumárum dopolední 
výlet na klobásu za 450 Kč  ….to by 

moc hvězdiček nebylo … 

7. „Křivoklát“  19. - 20.3.2016  (****) 

 

Každoroční návštěva 

motocyklového muzea na 

Křivoklátu je už tradiční 

akcí, která má docela 

dobrou účast. Asi nemá cenu se o této 

akci nějak zvlášť rozepisovat. Snad jen 

dvě věci, jedna příjemná, ta druhá 

méně. Oproti zvyklostem, začnu tou 

příjemnou. Pan Antoni má muzeum Jawa 

+ ČZ, ale už dříve tam byly zastoupeny i 

jiné značky. Např. Laurin & Klement, 

Stadion, Manet ….a letos k nim přibyla 

asi nejkurióznější česká značka 

motocyklů Čechie. Ostatně, co by to bylo 

za muzeum českých resp. 

československých motocyklů bez tohoto 
motocyklového jezevčíka .  
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A ta druhá informace je taková, že nás po akci přespává 

v Roztokách čím dál tím méně. Přitom přecce jen sedět 

celý večer u nealka a v noci jet domů ……proč? Napište mi 

to! Je pro vás těch 200 Kč za přespání nestravitelných, 

nebo máte žárlivou manželku a nebo snad to nedělní 

dopoledne by vám scházelo ve vašem domácím pracovním 

nasazení???? Tráva na sekání ještě není, dříví na topení si 

můžete naštípat do zásoby …….tak v čom ďélo??? Vždyť to 

ranní posezení u snídaně je tak příjemné . 

 

Samozřejmě že opět více napoví fotky. Akce se opět 

povedla, a pokud někdo večer ujede, je to jeho rozhodnutí 

a na hodnocení průběhu akce to nemohu brát jako 

měřítko. Ale přece ……..vy večer odjíždějící kolegové, 

kazíte nám to trochu, takže kvůli vám jen 4 hvězdičky !!!!! 
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60. výročí představení skútru Čezeta 

Dolní Bukovina 23. 4. 2016  (*****) 

 

Zrovna dnes, když píšu 

tento článek je 1. května 

2016. A právě před 60-ti 

lety tzn. V roce 1956 byla 

Čezeta poprvé představenana veřejnosti, 

a to v prvomájovém průvodu ve 

Strakonicích. Pokud si dlouholetí čtenáři 

Občasníku vzpomenou, tak před 10-ti 

lety jsme se sešli u nás doma a 

s kamarády skútristy a motorkáři (byl tu 

ještě i Karel Ullmann pozn. red.) a tento 

svátek jsme oslavili prohlídkou mé 

skromné sbírky skútrů…a trochu to zapili 

šampáněm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uteklo 10 let, a tak jsme si řekli, že 

bychom měli oslavit toto výročí ještě 

trochu víc. To znamená ne jen 

jednodenní setkání, ale pořádnou oslavu 

s přespáním do druhého dne. Termín 

jsme naplánovali na 23.4., protože jsme 

předpokládali, že 30.4. – poslední sobotu 

v měsíci, bude opět veteránská soutěž 

v Chomutově. Bohužel došlo ke kolizi 

termínů vinou magistrátu Chomutova, 

který tuto soutěž s organizátory soutěže 

pořesunul na den oslav založení 

Chomutova a konala se vyjímečně již 

předposlední sobotu v dubnu. Už ale 

nebylo možno termín oslavy 60-tin 

Čezety měnit. Měli jsme objednaný 

penzion Naveta v Dolní Bukovině, 

občerstvení i hudbu, a tak jsme letos 

Chomutov vynechali. No, zase si 
k pohárům pomohl někdo jiný . 
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Ale vraťme se k naší oslavě.  Přiznávám bez mučení, že to byla moje 

iniciativa, a tak jsem byl velice mile 

překvapen, když se i přes nepřízeň 

počasí dostavila docela početná parta 

skútristů, která mi přivezla krásné dárky, 

ale taky jedno veliké překvapení…….za 

své dlouholeté působení ve funkci 

Generálního tajemníka Ústředního 

výboru České sekce Skútrklubu Čezeta 

(ČSSČ) jsem byl kolegy zvolen za 

presidenta ČSSČ a k tomu jsem dostal 

příslušnou presidentskou vlajku. Musím 

se přiznat, že mě to hodně překvapilo, 

zaskořilo ……a samozřejmě potěšilo. I tak 

si ale myslím, že tuto presidentskou 

funkci bych si nechal jen jako „čestnou“. 
 

 

Oslava se každopádně vydařila, kapela 

Pohodáři nám vyhrávala až do pozdních 

nočních hodin, hladem a žízní taky snad 

nikdo netrpěl, někteří si dokonce 

zatančili ……… a myslím, že bych mohl 

hodně vsadit na to, že toto byla největší 

a možná jediná oslava tohoto výročí. 

Velký úspěch měla čerpací 

stanice s meruňkovicí 

umístěná na švédském 

stole. Ta byla asi nejvíc 

v obležení a všem myslím 

natankovaná meruňovice 

chutnala. 

 

Horší to bylo ráno. Sice jsme si snídani 

naplánovali až na 8:30 hod., ale přesto 

venkovní teplota neodpovídala tomu, že 

se musíme domů dopravit na skútrech. 

Dokonce na plachtách kryjících skútry 

byl i led, a tak aspoň ranní horká 

polévka, čaj a káva podávané v příjemně 

vytopené jídelně dávaly určitou naději, 

že tu cestu v nepříznivém počasí nějak 

vydržíme . 
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Pak se odjezd trochu zkomplikoval, když 

jediný Manet ve „startovním“ poli se 

rozhodl běžet jen na volnoběh a 

jakýkoliv pokus o zvýšení otáček 

okamžitě zmařil zastavením motoru. 

Takže musela karoserie dolů, a po 

vyčištění a následné 

výměně svíčky a po 

vyčištění všech trysek se 

zjistilo, že kablík na 

kondezátoru leží jen vlastní 

vahou a není s ním nijak 

vodivě připojen. Když 

manetík dostal nový kondík, 

tak už zase vesele zavrčel a 

jelo se domů. Měl jsem to tentokrát 

nejblíž, tak jsem dojel domů nepromrzlý 

a živý, ale někteří na tom byli hůř. 

Mojmír mi večer volal tajnou zprávu, že 

Honza se rozehříval půl hodiny ve vaně. 

Když jsem se na to Honzy následně 

zeptal, jednoznačně toto 

odmítl jako pomluvu a řekl 

mi, že se rozehříval ne půl, 

ale třičtvrtě hodiny a že 

pravidelně každých 5 

minut si dopouštěl horkou 
vodu !!!!!  

Já myslím, že tato akce si 

5 hvězdiček zaslouží. 
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34. Skútr a motosraz ČSSČ 

Český ráj 7.- 9.5. 2016  (*****) 

 

Tak jsme se zase po 

několika letech vrátili do 

Českého ráje. Toto nepříliš 

velké území však zahrnuje 

mnoho krásných míst, hradů, zámků, 

skal, rybníků, zákoutí, ale taky pěkně 

zakroucených silniček, po kterých je 

radost se projíždět. Sice nejsou všechny 

v úplně nejlepším stavu, takže je 

potřeba občas zrak odpoutat od 

přírodních krás a věnovat se dírám na 
silnici ……. ale ta pozitiva převažují . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libor sraz naplánoval s ubytováním 

v Nebákově. To je tak zastrčené místo, 

že i podle mapy se těžko hledá. Na 

druhou stranu…kde se vám podaří spát 

v chatce pod úrovní hladiny rybníku? 

Nakonec v pátek dorazili všichni 

přihlášení, takže jsme mohli večer 

posedět a probrat zase všechny důležité 

otázky. Bohužel, večer byl rušen 

několika nezodpovědnými jedninci, kteří 

hýkali a povykovali u televize, protože 

prý probíhalo jakési mistrovství světa. 

Asi to byla pravda, protože když jsem se 

podíval na obrazovku, vždycky se tam 

někdo honil za jakýmsi černým 
„podpadkem“ nebo co to bylo . Tito 

nadšenci, co upřednostnili tento 

pochybný pořad před posezením u stolu 

s technicky vyspělými a na slovo vzatými 

odborníky v oblasti oprav, údržby a 

renovací skútrů Čezeta se připravili 

vlastní vinou o možnost získání spousty 

nových a neocenitelných technických 

informací. Během večera dostali také dva 

další členové ČSSČ (Jirka Nahodil a 

Štěpánka Malypetrová) dekret Řádného 

člena ČSSČ. 
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Aby to nebylo tak jednoduché a aby se 

neobešel žadný sraz bez oprav, tak 

tentokrát jsem si vytáhl Černého Petra 

já. Sice jsem měl radost z toho, že při 

příjedu do Nebákova měl můj skútr 

nejzdravější ostrý zvuk, ale kamamrádi 

to tak neviděli a stěžovali si, že se rámus 

nedá poslouchat a že mi určitě vypadlo 

výfukové koleno z válce nebo že ho 
minimálně nemám dotažené . Tak jsem 

si musel na chvilku pod skútříka lehnout 

a zjistil jsem, že pravda je někde 

uprostřed. Koleno dotažené bylo a přesto 

vypadlo . Možná vám to trochu připadá 

jako rébus, ale je to jednoduché, utrhl se 

držáček na kolenu ve svaru. Náhradní 

výfukové koleno s sebou opravdu 

nevozím, tak nezbylo nic jiného, než za 

pomoci kamaráda Karla a kusu drátu 

z plotu kolem kempu koleno přitáhnout 

k držáku motoru….a vydrželo celý sraz. A 

moje doporučení zní…..vozte s sebou 

pořádný kus vázacího drátu, nejlépe kus 

silnějšího a kus slabšího .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abych se ale vrátil k našemu srazu. 

Program jsme měli opravdu nabitý, takže 

snídaně v 8:00 a 8:30 výjezd. První 

zastávka byla u restaurace pod 

Troskami, kterou někteří využili pro 

vypití ranní kávičky, kterou nestihli u 

snídaně, jiní to využili pro údržbu. Jirka 

dokonce otočil polaritu u akumulátoru a 

zkoušel, co to udělá. Neudělalo to nic, 

takže zbytek srazu již odjezdil 

s ukostřeným mínus pólem a všechno 

fungovalo. Tady bych chtěl upozornit na 

to, že toto přepólování nikdo z mých 

kamarádů nechápe, ale funguje to. 

Takže jen mohu doporučit článek od 

Vládi, myslím v minulém čísle Občasníku, 

kde odborně vysvětluje tok elektronů a 

podobných zvířátek, která se pohybují 

elektrickými kabely. Když si to přečtete, 

tak pochopíte, že i elektrony se řídí zcela 

jinými zákony, než byste poředpokládali 

a že jejich cesty stejně jako cesty Páně 

jsou nevyzpytatelné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 

Z Trosek jsme odjeli do muzea 

motocyklů v Borku pod Troskami. Je to 

celkem nové muzeum, ale velice pěkné a 

najdete tam několik zajímavých strojů 

nejen české výroby, které jsou doplněny 

poličkami se spoustou modýlků a dalších 

zajímavých drobností, které asi ke 

každému historií se zabývajícímu muzeu 

patří. Myslím, že se muzeum všem líbilo 

a že ani nikdo nic neodmontoval, takže 

jsme mohli pokračovat v cestě. Nejdřív 

jsme ovšem museli zajet do Turnova 

k benzince, protože někteří soudruzi včas 

nenatankovali palivo, a pravda je taková, 

že Český ráj není rozhodně rájem 

čerpacích stanic, a tak uvnitř tojúhlníku 

mezi městy Mnichovo Hradiště – Jičín – 

Turnov prostě nenatankujete. Kdysi ještě 

byla benzinka v Sobotce, ale díky 

privatizacím a podobných převratným 

změnám v naším společnosti již asi 20 
let chátrá . A znáte to, jak to vypadá, 

když přijedou motorkáři na benzinku??? 

První jde platit a vyjde s kávou, za ním 

druhý se zmrzlinou, pak začnou ženy 

shánět toalety …..a tak se vždycky 

odjezd trochu protáhne, dokud se všichni 
neobčerství a nevyčůrají . 
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Další cesta vedla na Hrubou Skálu, ale 

tam je o víkendu neskutečně moc lidí a 

jakmile zastavíte, tak je u vás okamžitě 

mužíček, který natahuje ruku a chce 

peníze za parkovné. Takže tam naše 

zastávka trvala asi tak dlouho, jako když 

zastavíte na stopce na křižovatce. 

Kousek za Hrubou skálou jsme odbočili 

dolů na Krčkovice, abychom si nechali 

změřit rychlost radarem umístěným 

v Moskviči Veřejné bezpečnosti , a dále 

kolem Věžického ryníka zvaného „Věžák“ 

zpátky nahoru do kopce na Vyskeř. Ale 

pravým důvodem byla zastávka u 

Pekařovy brány, která je právě pod 

Vyskeří a kde jsme si udělali pár fotek. 

Pak už naše cesta vedla přes Vyskeř, 

Skokovy, Žehrov a Žďár do Svijan, kde 

jsme v pivovaru měli objednaný oběd. 

Myslím, že se tam všichni dobře najedli, 

někteří navštívili pivovarskou prodejnu 

se spoustou reklamních i jiných 

předmětů, a po krátkém slehnutí oběda 

popř. po poobědové kávičce jsme vyrazili 

na odpolední polovinu vyjížďky. 
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Ta měla být minimálně stejně zajímavá 

jako ta dopolední, protože zahrnovala 

zase několik zajímavých míst. Vyjeli 

jsme směrem na Pěnčín a pokračovali 

jsme na Sychrov, kde jsme si mohli za 

jízdy prohlédnout rozlehlý zámek. Pak se 

naše cesta jakoby trochu odklonila od 

Českého ráje, ale to jen opticky, protože 

jsme se dostali na opačnou stranu 

dálnice od Turnova na Liberec. Projížděli 

jsme po hezké a krásně klikaté silnici 

pod sklaním hradem Frýdštejn a dále 

přes Malou Skálu až k výletní restauraci 

na břehu Jizery, která se jmenuje 

Zrcadlová koza. Byli jsme tam kolem 

třetí hodiny a to bylo právě ve chvíli, kdy 

tam měl být i dojezd z vyjížďky 34. srazu 

motocyklů československé výroby 

(všimněte si ….i náš sraz byl 34-tý !!!!!), 

a tak jsme se těšili, že si prohlédneme 

stroje našemu srdci blízké, popř. 

potkáme nějakého toho stejně 

postiženého kamaráda. Dali jsme si 

nealko (po absolvování docela ošklivé 

fronty) a čekali a čekali a čekali. 

Jenomže jsme ještě měl další program, a 

když skoro do čtyř hodin přijeli asi tři 

zbloudilí motorkáři na starších jawičkách, 

tak jsme to vzdali a pokračovali v naší 

naplánované trase. 

Posledním místem, které jsme chtěli 

navštívit byla vyhlídka na vrchu 

Kozákov. Při přeseunu se však bohužel 

díky nezopovědnosti některých soudruhů 

naše parta roztrhla, takže 

my, co jsme zůstali vzadu, 

jsme pak hledali cestu na 

vyhlídku. Sice jsme cestu 

našli a na vyhlídku dojeli, 

jenže z druhé strany, a tak 

jsme se připravili o průjezd 

krásnými serpentýnami. 

Někteří, ti odvážnější a 

mladší, se vydali vzhůru na 

vyhlídkovou věž, my méně odvážní, 

starší a rozumější jsme využili služeb 

místního kiosku s občerstvením a 
ochutnali jejich klobásku . Když jsme to 

všechno absolvovali a 

pohledem do dálky zjistili, že 

je trochu mlžný opar, i když 

bylo jinak krásně slunečno, a 

že asi za hranice neuvidíme, 

tak jsme se vydali už 

spořádaným způsobem na 

zpáteční cestu do kempu, 

která už proběhla bez 

jakýchkoliv problémů. 
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Po večeři jsme se usadili venku, protože 

v restauraci byli zase ti rušiči večerního 

klidu před televizí a taky pivo z kiosku 

bylo lepší než to v restauraci. Tak jsme 

povídali, něco málo popili, a když už 

začalo být chladno, přemístili jsme se do 

restaurace. Tam stále seděla parta těch 

sportovních nadšenců u televize, ale 

v sobotu moc nadšení nebyli, seděli jak 

hromádka neštěstí a nepovykovali ani 

nehýkali, takže jsme se u vedlejšího 

stolu mohli celkem nerušeně bavit. Naší 

zábavu však kolm 11. hodiny přerušila 

paní vedoucí, která začala provokativně 

obracet židle na stůl, a vzhledem 

k tomu, že to byla paní vedoucí poměrně 

rázná a nekompromisní, tak jsme se 

vzdali bez boje a odešli spát. 
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Pokud teď očekáváte větu, že jsme se 

ráno po snídani rozloučili a rozjeli domů, 

tak se jí nedočkáte, protože náš sraz a 

program pokračoval i v neděli.  

To jsme už tak nepospíchali, a tak 

odjezd byl až kolem 9. hodiny. 

Z Nebákova jsme jeli přes Libošovice a 

Sobotku do Mladé Boleslavi. Tam byla 

instalována po dobu asi 14 dnů výstava 

historických motocyklů v městském 

muzeu v Boleslavském hradu a zrovna 

jsme se s naším srazem do tohoto 

termínu trefili. Tak jsme si prohlédli 

motocykly, a pak i zbytek muzeiních 

exponátů z Mladoboleslavska a bylo to 

docela zajímavé, všechno. Pak jsme si 

ještě udělali na hradním nádvoří 

společné fotky a odjeli na oběd A ten 

taky nebyl ledajaký. 
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Jeli jsme do Debře nad Jizerou, kde sídlí 

firma RossoMoto zabývající se prodejem 

a servisem motocyklů Ducati. 

S prodejnou je spojená restaurace, kde 

jsme měli objednaný oběd. Když dorazila 

paní majitelka, tak nás provedla sbírkou 

motocyklů Ducati a MV Augusta, která 

patří jejímu manželovi. Nejsem sice 

žádný fanda značky Ducati (i když patří 

do koncernu, ve ketrém pacuji, a tak mě 

k ní váže jen koncernová loajalita) ani 

neobdivuji silniční stroje, kde je rychlost 

alfou i omegou, ale sbírka to byla určitě 

zajímavá a i po nás veteránisty se tam 

našly stroje z minulého století, u kterých 

si umím představit, že by stály v mojí 

garáži.  

P.S. Před obědem ještě Jirka dlažební 

kostkou trochu vylepšoval design krytu 

řetězu, který se ukázal po přejezdu 

obrubníku u chodníku ne jako zcela 
ideální . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po prohlídce a dobrém obědě ….a po 

opravě Jirkova skútra provedené kusem 

dřeva a dlažební kostkou jsme už 

konečně vyjeli směrem k domovům. Já a 

dcera ještě ne a celou zbylou kolonu 

jsme vedli přes vesničky až do Bezna 

k benzince, kde teprve nastalo konečné 

loučení. Jirka ještě chvilku pokračoval 
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v boji s krytem řetězu, protože jeho tvar 

stále neodpovídal jeho představám o 

rychlé a plynulé jízdě. A tak do skútříků 

přibyl nějaký benzín, do žaludků kafíčko, 

a pak už skutečné loučení a odjezd 

domů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pražáci jeli přes Benátky na Prahu, 

Kladeňáci domů přes Mělník a my 

s dcrou jsme se vrátili do Boleslavi. I 

když jsme byli téměř místní a sraz byl 

tak říkajíc „za humny“, tak jsem najezdil 

asi 280 kilometrů. Myslím, že u tohoto 

srazu je 5 hvězdiček zcela na místě a že 

by ho nikdo z účastníků neohodnotil 

jinak, protože během celého víkendu 

jsme se opravdu ale opravdu nenudili. 
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P.S. Ale na něco 

jsme zapomněli……a 

to by byla veliká 

chyba. Zbyněk 

samozřejmě i pro 

tento sraz připravil 

upomínkový letáček, 

který se letos nese 

ve znamení 

historických nálepek 

na sirkách čili 

zápalkách, a pak 

také na dekrety 

nových „řádných“ 

členů ČSSČ. 

No a ještě možná 

přijdou vhod 

některé další 

informace z našeho 

putování po Českém Ráji. 

 

 

 

 

Výstava motocyklů v muzeu Mladoboleslavska byla 

motivována připravovanou expedicí Česko – Singapur 2017. 

Výtěžek z této výstavy jde právě na podporu této expedice. 
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XII. Sraz motocyklů Jawa 650/660  

Strážné v Krkonoších  20.-.22.5,2016  (*****) 
 

Sraz motocyklů Jawa 

650/660 je tradiční akcí 

těchto jawařů a já jsem 

tam byl pozván jen jako 

host, který měl za úkol 

povyprávět o skútrech, aby si jawaři 

nemysleli, že u nás neexistovala žádná 
jiná značka motorek než Jawa . Ti 

skalní motorkáři už byli na místě od 

čtvrtka a tvrdě likvidovali soudky 

s pivem….Kozel 11° se ukázal jako 

vhodný nápoj. Hlavní organizátor Zbyněk 

měl od Romči pivo zakázané (důvody 

soukromě sdělím za mírný poplatek 40 

Kč), ale byl taky trochu nervózní z toho, 

že mu přijelo přece jen víc účastníků, 

než čekal, a tak neměl chuť ani na jídlo 

ani na pití, a to až do té doby, než se mu 

povedlo všechny ubytovat …..třeba i na 

vedlejší chatě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nás, kteří jsme přijeli v pátek, čekal 

dobrý gulášek, a pak už přišlo na řadu 

pivko a dostala se na řadu i moje 

přednáška. Nevím, jak moc jawaře 

zaujala, ale nevypískali mě ….ale to bylo 

možná jen s ohledem na můj pokročilý 
věk . Po mně následovala další 

přednáška, a to na téma nová legislativa, 

STK, odebírání techničáků na silnici 

apod. Bylo to velice zajímavé a Robert 

Vacek z Autoklubu ČR, který přednášel, 

jednoznačně prokázal, že ho to baví, že 

má vyhlášky v malíčku a že je moc 

dobře, když i v centrálních orgánech jsou 

lidé, kteří fandí motorkám a motorkářům 

a jen nekritizují, ale hledají schůdná 

řešení. 

Celý večer se nesl v podobném duchu 

jako naše večery skútristické, řešily se 
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technické i osobní problémy, jen si 

myslím, že vzhledem k nižšímu věku 

jawařů oproti nám byl průtok piva do 

žaludků podstatně větší. O půlnoci ještě 

dostal jeden kolega dobrý nápad. Zaběhl 

do kufru na motorce a přinesl sklenici 

domácího sádla, dva bochníky výborného 

chleba a haldu cibule ……….už jste si 

všimli, že někdy ta nejjednodušší jídla 

jsou nejlepší??? Přiznám se, nevydržel 

jsem do ranního kuropění a šel spát. 

Ráno nás čekala vyjížďka asi 125 km, a 

tak jsem chtěl být jako řidič použitelný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když jsem psal o větší spotřebě piva 

oproti skútrsrazům, musím také napsat, 

že toto nezůstalo bez následků a ráno (v 

10:30 hod.) vyjela na vyjížďku asi 

polovina účastníků. Ovšem ……..jednalo 

se o mezinárodní sraz, protože v pátek 

k večeru přijeli tři Fini (2 muži a jedna 

žena ) na jawičkách a samozřejmě po 

ose. Mluvilo se o 2 000 km, protože si 

ještě udělali nějakou zajížďku cestou, ale 

ráno na vyjížďku jeli !!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjížďka byla z hlediska kilometrového 

taková střední, ale jak Zbyněk prohlásil, 

že ti jawaři zdaleka nevydrží tolik, co 

skútristi, tak to s délkou vyjížďky nechtěl 

přehánět . V půl jedenácté jsme vyjeli 

směrem k Peci pod Sněžkou, kde se ti 

adrenalinumilovní svezli na bobové 

dráze. My starší a rozumnější jsme 
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zůstali u svých strojů, diskutovali o 

technice a Polda prohlížel zrakem rybáře 

místní přehradu na Úpě a počítal 

pstruhy. Pak vyjížďka pokračovala po 

území Polska. A jak jsme se vrátili domů, 

tak jsme jeli k vojenskému opevnění a 

pevnosti Stachelberk. Absolvoval jsem 

prohlídku pevnosti, sestoupit po 186-ti 

schodech do hloubky 34 metrů bylo ještě 

celkem „lidské“, ale ta cesta zpátky 

…..tak to pro nás dříve narozené už 

opravdu není. Neumím si představit 

poplach, kdy vojáci museli běžet nahoru 

možná s plnou polní …..strašná 
představa .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motocykly jsme měli zaparkované pod 

rozhlednou, ale myslím, že většině úplně 

stačily ty schody do země, další schody 
nad zem už byly jen pro ty nejotrlejší . 

Pak už následoval návrat zpátky a na 

chatě pořádný řízek s bramborovou kaší. 

Další průběh srazu byl již klasický a ráno 

čekal všechny návrat domů.  

Jak jsem už psal, na srazu jsem byl jako 

host, a tak nevím, jak vypadaly  

předcházející srazy 

jawařů – šestistovkařů, 

ale mohu posoudit to, že 

Zbyněk celou akci dobře 

zorganizoval a o všechny 

účastníky se dobře 

staral, takže minimálně 

za vyjížďku a Zbyňkovu 

starostlivost je na místě 

5 hvězdiček. 
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6. jarní výjížďka Týnec n./S. - Lešany  28.5.2016 …   

ČSSČ (*****), autobusy (****) 

Když máte v řadách 

kamarádů dva 

bývalé autobusáky 

(jako my Libora a 

Míru), tak bylo jen otázkou času, 

kdy navštívéme nějakou 

autobusáckou akci. Tímto 

úokolem byl pověřen Míra Vokáč. 

Nejřív zkusil naši účast 

dohodnout s partnou autobusáků 

v Kolíně, ale byli naprosto 

neochotní se s námi jakkoliv 

„přátelit“, přestože naše i jejich veterány 

se sice liší velikostí, ale 

pocházejí ze stejné doby. 

Úplně jiná reakce ho čekala 

v případě oslovební RTO 

Klubu. Ti byli velice rádi, že 

jejich sraz navštívíme, a tak 

jsme v sobotu 28.5. byli 

v docela slušném počtu na 

sežadišti autobusů na 

autobusovém nádraží v Týnci 

nad Sázavou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Za chvilku se podle plánu odjíždělo do 

Lešan do vojendkého muzea. Tam bylo 

asi několik různých akcí a výstav, ale my 

jsme jako hlavní program měli prohlídku 

autobusů. Samozřejmě, tam byli k vidění 

i jiné veterány, např. řada tatrovek 

počínaje typem 603 a konče typem 700 

byla docela zajímavá. Samozřejmě i 

návštěva stánku s klobásami byla velice 

zajímavou součástí naší cesty. 
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Odpoledne jsem ještě byli pozvání na 

občerstvení k Wildům st., kteřáí bydlí 

kousek vedle Týnce nad Sázavou. 

Takovou nabídku jsme samozřejmě 

nemohli odmítnout, a tak jsme skoro 

všichni (bez Míry Vokáče, který odjel na 
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rodinnou oslavu, a Jirky Nahodila, který 

se odjel „kochat“) odjeli do Chrástu ……a 

nechali se hýčkat skvělým pohoštěním. 

Utopenci v nás mizeli jak vojáci 

v bungru, dobře vychlazené nealko pivo 

také přišlo všem k chuti….no a pak ještě 

kávička a domácí koláče. Ani se nám 

nechtělo pryč, ale mraky se začaly 

podivně stahovat, a tak jsme radši 

vyrazili na zpáteční cestu. Libor nás 

protáhnul všemi vedlejšími silnicemi, 

které se nacházejí v prostoru od Týnce 

do Brandýska, takže jsme si natrénovali 
vjíždění z vedlejích silnic na hlavní . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Někteří se sice samozřejmě cestou 

odpojili a odjeli jiným směrem, ale naše 

skupina dojela až k Liborovi. Začalo 

hřmít a pršet, a tak jsme rádi přijali 

pozvání na další kávičku a čekali, až se 

to nejhorší přežene. S dcerou jsme 

k domovu vyjeli asi kolem sedmé hodiny 

a vypadalo to, že už je déšť pryč, ale 

dohonili jsme ho. Takže jsme se u 

benzínky převlékli do gumy a v pohodě 

dojeli domů. Bylo to asi 330 km. A 

hodnocení???? Já fakt nevím, jak to 
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mám teď udělat. Naše vyjížďka, počet 

účastníků, to je rozhodně na 5 

hvězdiček. Ovšem ty autobusy, to bylo 

trochu zklamání. Bylo jich sice hodně, 

ale jen typy RTO a ŠM, žádná Praga RN, 

žádný RT, žádné rarity …tahač „trambus“ 

tam byl bez autobusového návěsu, 

žádný  vlek …………….já vím, že je asi 

velký rozdíl zrenovovat Čezetu a 

autobus, ale přesto, ti veteráni existují, 

na srazy jezdí a my jsme zrovna měli 

smůlu, že jsme viděli jen „ertéóčka“ a 

„ešemky“. Takže srazu autobusů 

odebírám jednu hvězdičku. 

 

P.S. Aby bylo jasné, za co jsem odebral hvězdičku, a když už jsme se dostali na téma 

historických autobusů, tak se podívejme, jaké autobusové – veteránské skvosty jsme 
očekávali, že uvidíme……a neviděli  

 
 

RTO 
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ZAJÍMAVOSTI 
Ještě než se pustíme do těch politických vtipů, které jsou bohužel někdy až k pláči, tak se 

podívejme na pár zajímavostí ze světa dvou (ale i více) kol. Začal bych trochu záhadným 

nápisem. Ale nedivte se. Po elektrické Čezetě 506 se objevil na servru eBay další pokus o 
vzkříšení našeho kultovního skútru. Tak jsem ho nazval „Čezeta 507“ . 

Čezeta „507“  
 

Nejlepší úvod k následujícím fotografií bude asi překlad tetu z inzerátu:  

 

 Cena:  3 400,00 amerických dolarů 

 Místo:  Harrisburg, Pennsylvania, US 

 Výrobce:  jiný 

 Model:  Čezeta replika postavená na Kymco People 200 GTi 

 Rok: 2012 

 Najeto:  384 mil 

 VIN: RFBV4K211CB150111 

 Barva: černá 

 Objem motoru: 200 

Popis: 

Jedná se o repliku Čezety. Je to 

laminátové šasi usazené na podvozku 

Kymco People 200 GTi (2012) s méně 

než 400 najetými mílemi. 

Začali jsme vytvořením formy ikonického 

raketového předku ze skútru Čezeta 

(1957). Pak jsme ho rozšířili a vytvořili 

sedlo a „napasovali“ na Kymco People 

200 GTi, to samé jsme udělali i se 

zadkem. Původně jsme chtěli vyrábět kit 

a nabízet ho k prodeji, ale bylo by to 

příliš drahé a komplikované, tak jsme se 

rozhodli produkci ukončit. Toto je jediný 

kus! 

Takhle je kompletní, jak ho vidíte, 

motorka, laminátové části (houkačka, 

světlo, lišty …) a sundavací části. Skútr 

je přihlášený v Pensylvánii. Barvy a 

pruhy (linky) jsou dobré, ale ne 

perfektní. 

Bylo na tom hodně práce, je to posazené 

na nový skútr. Cena je jen část toho, co 

jsem investoval. Prodávám, abych mohl 

začít s novým projektem. 

Nutno složit zálohu 500 USD do 48 hod. 

po skončení aukce. Hotově nebo krytým 

šekem k vyplacení. Převzetí pouze na 

místě. Spolupracujeme s přepravcem, 

pokud si to zařídíte, ale zboží nebalíme.  

Publikováno na eBay.com 
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Expozice JFK v budově Autoklubu AČR 
 
Pan Faltys se nevzdal , a tak když 

nepochodil se svými nápady při realizaci 

památníku J.F. Kocha vloni ve Mcelích, 

tak vymyslel:  

EXPOZICI PAMÁTKY VÝZNAMNÉHO 

ČESKÉHO MOTOCYKLOVÉHO 

KONSTRUKTÉRA, SPORTOVCE A ČINOVNÍKA 

AČR JAROSLAVA FRANTIŠKA KOCHA - 
Salonek PRAGA v budově Autoklubu AČR v 
Opletalově ulici, Praha. 

Takže všechno špatné je pro něco dobré, 

pan Koch bude mít další vzpomínkové 

místo, určitě si to zaslouží. 

Pan Faltys kromě toho organizuje 28. 5. 

2016 sraz motocyklů Praga k 90. výročí 

jejich existence. K tomuto výročí budou 

vydány i pamětní medaile. Naší redakci 

se podařilo sehnat nějaké podklady a 

návrhy, tak se na ně podívejte. 
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Tak to byla teorie a teď se podívejme, jak to dopadlo ve skutečnosti. 
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To není Harley, to je „Jawason“ 
 

Oslava historie dvou slavných značek se 

spojila do jednoho nádherného stroje. 

Zatímco za minulého režimu si jawaři 

předělávali své stroje po vzoru chopperů 

H-D, nyní se historie obrací. V pražském 

dealerství Harley-Davidson odhalili 

zajímavý motocykl s charakteristickou 

nádrží a barvami Jawy. 
Zdroj:http://auto.idnes.cz/harley-

davidson-iron-883-verze-jawason-

pod-drobnohledem-p10-

/motorky.aspx?c=A160314_121107_mot

orky_hig 

Nejsem v žádném případě ani trochu 

fanda motocyklů Harley Davidson, i když 

jejich kult uznávám. Ano, málokterá 

značka má takové jméno, i když třeba 

v kvalitě to není až tak moc vidět. Ale 

udělat z nějaké nové motorky retro stroj, 

to není vůbec špatný nápad. Napadlo mě 

to už dávno, když jsem dceři koupil 

starší Suzuki GS 500, která má paralelní 

vzduchem chlazený dvouválec, který je 

podobný motorům jawa, zvláště pak 

půllitru. Říkal jsem si, proč nemůže Jawa 

vyrábět podobné motocykly, byly by to 

tradiční dvouválce a dosahovaly by určitě 

velice slušných jízdních výkonů, myslím, 

že lepších než současné jednoválce. Ten 

motor umí jezdit jako cesťáček pod 3,5 

l/100 km, ale taky se umí vytočit nad 

10 000 ot./min. a ujíždí vám pod 

zadkem. 

Tady máme ale předělaný harley, a tak 

se podívejte na pár obrázků……i harley 
může být hezký . 
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Zetor 70 let 
 

Už jsme si povídali o šedesátinách 

Čezety, tak proč se taky nepodívat na 

jedny sedmdesátiny. Sice traktory jsou 

trochu vzdálené našim skútrům, ale 

staré zetory určitě patřily ke koloritu ulic, 

po kterých jezdily i čezety. No a vy starší 

si určitě rádi připomenete svoje dětství, 

které je možná v mnoha případech 

spojeno s prázdninami u babičky na 

vesnici, kde byly zetory nejobvyklejším 

dopravním prostředkem. A vy mladší …. 

podívejte se, jak vypadaly traktory, ještě 

než tu byly John Deery, New Hollandy, 

JCB apod. 
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Sbírejte veterány – dobře uložíte peníze 
 

Myslím, že v názvu jsem řekl vše 

podstatné. Ale není to asi nic nového. 

Když se podíváte na ceny veteránů dnes 

a před deseti nebo dvaceti lety, tak je to 

propastný rozdíl ….někdy stačí 5 let, aby 

se z nějakého nevýrazného veterána stal 

prodejní šlágr. Však i naše skútříky 

Čezety zapadají do tohoto rámce 

zvyšujících se cen.  

Když jsem v první polovině 90. let sháněl 

Druzetu a měl jsem nabídku kompletní 

Druzety v původním a velice pěkném 

stavu za 4 500 Kč, tak se mi to zdálo 

moc drahé. Napsal jsem jednomu 

sběrateli a obchodníkovi s veterány, 

který se zabýval i prodejem veteránů do 

zahraničí, s dotazem, jestli ta cena je 

odpovídající. Odpověděl mi, že se jedná 

o bezcenné vozidlo, a pokud chci 

veterána, ať si koupím radši DKW z 30. 

let. Tenkrát jsem naštěstí neposlechl a 

myslím, že bych Druzetu už dneska 

prodal za trochu jiné peníze. Teď se 

podíváme na jeden zajímavý článek 

převzatý z denního tisku, který se tímto 

tématem zabývá, ale nejdřív ještě jedno 

krásné malé autíčko. Tipli byste si, za 

kolik se prodalo????? 

 

Nejmenší auto světa našlo kupce za 4,2 miliónu korun 
 

Když se nejmenší auto světa Peel P50 prodávalo jako originální nový vůz, 

stálo v přepočtu necelých 7000 korun. Nedávno se tohle strašně vtipné 

vozítko prodalo v aukci za 120 000 liber, tedy asi 4,2 miliónu korun. 
 

Nejmenší auto světa 

má několik výhod –

 vejde se do výtahu, 

můžete si ho vzít za 

nápravu a prostě ho 

odtáhnout, kam 

chcete, protože váží 

pouhých 59 kg a jeho 

provoz je prý levnější 

než chůze. Nevýhodou 

je, že se do něj těžko 

složí jeden člověk, že 

nemá zpátečku a že je 

jich na světě už jen 28. 

A jedno z nich bylo 

právě prodáno v aukční 

síni RM Sotheby´s za 

neuvěřitelné peníze. 

Když jsme o autě před 

nedávnem psali, 

předpokládalo se, že 

očekávaná cena je 

někde kolem 100 000 liber. Že bude 

ještě o 20 000 liber překonána, nečekal 

nikdo. [celá zpráva] 

Vždyť tohle je největší nárůst ceny 

motorového vozidla v historii aukční 

síně. V roce 1964 vyrobený vůz byl 

jeden ze sta, které firma Peel 

Engineering vyrobila. Cena byla o třetinu 

nižší, než stála dobrá motorka. 

V současné době však tohle auto stojí 

dokonce víc než Porsche 911 GT3 nebo 

Mercedes-AMG S63 4Matic L. 

Tak pokud máte doma „hadraplán“, 

zkuste ještě chvíli počkat, a pak ho 

nabídnout aukční síni k prodeji. Třeba 

budete milionáři. 
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Tatřička na prodej 
 

Tato stránka by taky mohla patřit do 

kapitoly „Dopisy (nebo maily) čtenářů“, 

ale vzhledem k tomu, že se jedná o téma 

„veterány“ a jejich hodnota popř. tržní 

cena, tak jsem tento mail od jednoho 

kolegy  - veteránisty přidal ještě k této 

tématice. Myslím, že to stojí za přečtení 

a prohlédnutí, protože suma, o které se 

hovoří, je asi pro nás smrtelníky trochu 
„mimo mísu“ . 

Kdyby někdo z kamarádů chtěl 

dobře investovat, je k mání tato 

100% udělaná TATRA 87, nebylo 

třeba žádné vaření, byl to 

neskutečně krásný nálezový stav. 

Majitel má kupce za 4,1 mil. Kč, 

rád by dostal alespoň o 100 – 200 

tis. více. Na požádání rád 

poskytnu kontakt. S pozdravem 

Otto H. 
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Vespaexpedition 
 

Jednou za rok jezdím vlakem….už asi 5 

let, a to vždycky na první jarní burzu ve 

Zloníně. Má to několik výhod. Nemám 

zaparkované auto několik kilometrů před 

vesnicí, nemusím platit vstupné, vlak mě 

doveze až přímo do středu vesnice a 

ještě k tomu se nemusím bát 

v mrazivých únorových dnech dát si 

nějaký ten svařáček nebo groček. 

Nejsem sám, toto kouzlo vlakového 

spojení objevuje v tomto případě čím dál 

tím více veteránistů, takže i na nádraží 

v Mladé Boleslavi se setkávám ráno 

s kamarády veteránisty a při povídání 

nám ta necelá hodina cesty líp utíká. 

Letos jsem potkal kamaráda Petra 

Petříčka, který kdysi s námi jezdíval 

s Uralem na srazy. Vyprávěl mi o svém 

synovi, co provedl za poslední rok. Bylo 

to moc zajímavé povídání.  

Vy se podívejte na článek 

z Boleslavského deníku, a pokud byste 

chtěl znát víc informací o této bláznivé 

cestě, tak se podívejte na: 

http://www.vespaexpedition.cz/ nebo 

http://www.cestovatelskyobchod.cz/vesp

a-expedition. Rád se někam jedu 

podívat, ale podobná cesta by mě ani ve 

snu nenapadla. Takže pokud máte 

cestovatelského ducha, zavítejte na tyto 

webové stránky, stojí to za to. 
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DOPISY ČTENÁŘŮ 
 

V této kapitole se podíváme na některé 

zajímavosti, o kterých naší redakci 

informovali čtenáři, a přidáme i nějaké ty 

historické fotečky, abychom před těmi  

stresujícími politickými informacemi přišli 

na jiné  a trochu lepší myšlenky. 

Jak jsem už psal, oslava 60. výročí 

prvního představení Čezety nám 

termínově kolidovala s veteránskou 

jízdou v Chomutově, a tak jsem rád, že 

Zdeněk Prchal nám aspoň poslal pár 

informací a fotek, o co jsme letos byli 

ochuzeni. Samozřejmě, kdo má zájem o 

víc informací a fotografií, může se 

podívat na webové stránky VCC 

Chomutov. 

 

Sraz historických vozidel Chomutov 23.4.2016 
 

Sraz historických vozidel Chomutov 2016 (22. ročník) se konal tentokrát 

ne poslední sobotu v dubnu (30.dubna), ale již 23. Důvod byl takový, že 

se konaly Chomutovské slavnosti, tentokrát na obvyklém místě – 

v městském parku. V přilehlém divadle se konal Technodays. Ten pořádá 

Hospodářská komora v Chomutově, je zaměřený na učební obory a 

prezentaci firem, kde se po vyučení uplatnit. Co z toho plyne? Že o 

stánky s nejrůznějším sortimentem – včetně klobás – bylo postaráno :o). 

Došlých přihlášek bylo 120(!!), další účastníky jsme byli nuceni 

odmítat. Startujících bylo nakonec kolem stovky, přijela spousta 

vozidel „na čumendu“. Bylo na co koukat, jak motocykly, tak automobily. 

Start prvního vozidla – nejstaršího z přítomných – Chrysler 58 touring 

z roku 1925 vyjel na trať s úderem poledne. Kolem 14. hodiny vyjel na 

trať poslední automobil. Trať vedla na četné žádosti a přání 

pravidelných účastníků „do hor“. Tentokrát na Blatno, Mezihoří, 

Boleboř, Jirkov, Červený Hrádek, Drmaly, Vysoká Pec, Vrskmaň, 

Strupčice, Pravice – letiště, Odlice, Březno, Spořice a zpět do 

Chomutova. 

Počasí jsme měli objednané pěkné, bohužel někteří na trati zmokli. 

Taktéž vyhlašování výsledků se odehrálo v útrobách Hotelu Aréna. Tam 

jsme „zakotvili“ místo Golf clubu. 

Letošnímu ročníku byl přítomen double decker, spousta účastníků byla 

z Německa. Ve „startovním poli“ byla jen jedna Čezeta 502. 

Ze známých důvodů nepřijeli pravidelní účastníci ze Skútr klubu. 

V příloze posílám několik ilustračních fotografií ze srazu. Odkazy na 

galerie jsou na:  

http://www.vccchomutov.cz/index.php/2012-04-25-20-45-59/197-fotografie-

z-akci-v-roce-2016#sraz-cv-2016 

Tolik pohled jednoho z pořadatelů, bez zážitků účastníků. Sraz se 

z pohledu pořadatelů povedl, byl to úspěšný ročník. Jeden skončil, 

chystáme ročník 2017. Naviděnou… 

Za VCC Chomutov 

Zdeněk Prchal 
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Nedal si říct…a co já se do něj namluvil 
 

Tolik se toho už namluvilo o manželství, 

96 % ženatých mužů (ty 4% gayů se prý 
berou z lásky ) všechny svobodné 

varuje, ale je to marný, je to marný, je 

to marný. Ani hesla typu: „je lepší být 

dobře oběšený než špatně ženatý“ 

nepomáhají a všichni ti svobodní adepti 

manželství si myslí, že to se jim stát 

nemůže, že ta jejich je ta pravá a hlavně 

úplně jiná než ty ostatní. Omyl!!!!!! 

Nechme je při tom, až si to pár let 

prožijí, pak se přidají k těm, co před 

manželstvím varují, ale to už bude 

pozdě. Ani moje varování nebral Michal 

Žížala vážně, varoval jsem ho, že zvláště 
ty smíšené páry (muž a žena ) nedělají 

dobrotu, ale šel do toho…..však se 

podívejte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michalovi samozřejmě za celou redakci a 

myslím, že i za vás čtenáře, můžeme 

pogratulovat a přát mu, aby právě jemu 
to vyšlo .  

A Michale, na Křivoklátu zapíjíme, děti i 

vnoučata…….takže doufám, že to stihneš, 

Vzorná četa už se těší na slivovičku 

!!!!!!!. 
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Trochu skútristické historie 
 

Kolega Zdeněk Vachalec dělal doma 

pořádek, a tak objevil nějaké starší 

rodinné fotografie, a protože jejich 

rodina byla spojena se skútry Čezeta, 

myslím, že se pár těch dobových 

obrázků bude hodit. 
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……a ještě pár dalších foteček od čtenářů: 
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Smolík v původním stavu 
 

I když riskuju, že mi zase někdo napíše, 

že se vytahuju (to je úděl nás novinářů 
, každé vozidlo, které tady zveřejním, 

tak si ho všichni prohlédnou bez 

poznámky, pokud je to vozidlo moje, tak 

se vytahuju …… bohužel některé 
„čtenáře“ si vybírat nemohu ), tak 

jdu se svou troškou do mlýna. 

Před časem jsem koupil „Smolíka“ čili ČZ 

250 typ 471/00 v původním stavu. Jeho 

první majitel motocykl odhlásil a jezdil 

s ním do lesa na houby. Nechal 

odmontovat blikače a přidělat nosič na 

košík s houbami. Motocykl byl vyroben 

21.6.1974 a určitě jsou zajímavá i 

výrobní čísla rámu a motoru. Rám má 

číslo 0069, motor 0307. Motocykl má 

najeto 47 tis. km. 

Minule jsem v Občasníku zveřejnil článek 

o renovaci veteránů, který se zabýval 

otázkou, jestli veterána renovovat nebo 

jen repasovat a nechat v původním 

stavu. Pro tento způsob jsem se rozhodl i 

já. A tak přes zimu byl motocykl 

rozebrán (jen motor zůstal v rámu), 

všechny součástky i spojovací materiál 

očištěny, vyleštěny, promazány, drobné 

odřeniny opraveny „štětečkováním“ 

….zvláště černé díly, minimálně taky 

tmavá zelená. Takže celý motocykl je 

v původním stavu s původními díly, jen 

blikače jsem musel sehnat původní 

nereplikové. 

Myslím, že to celé dopadlo velice dobře. 

Překvapilo mě, v jak dobrém stavu byl 

třeba chrom na ráfkách. U takto 

zachovalého motocyklu je myslím tento 

způsob renovace ….čili vlastně jen 

repase asi nejlepším způsobem, jak 

motocykl zachovat veteránsky v co 

nejhodnotnějším stavu. Posuďte sami. 
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POLITICKÉ OKÉNKO 
 

Vzhledem k zásadním změnám v Evropě, 

ke kterým dochází migrací …dříve se 

tomu říkalo nájezdy divokých kmenů a 

které mají i nemalý vliv (a zřejmě ještě 

budou mít) na naši krásnou malou 

zemičku, nemůže ani Čezetářský 

Občasník stát stranou a musí poukázat 

na tuto situaci i na postoje našich i 

zahraničních politiků. 

Začneme doma u předsedy vlády, a pak 

se podíváme na jednoho velice aktivního 

ministra. Budeme pokračovat dalšími 

politiky a významnými osobnostmi, pak 

se přesuneme do zahraničí, podíváme 

se, jak tuto situaci vidí humoristé a jaký 

to bude mát dopad pro nás motorkáře. 

Nejdřív ovšem pár informací o ne příliš 

důvěryhodném zdroji informací, jakým 

se stala Česká televize, pod svým 

současným přizdisráčským vedením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta krásná veliká prdel je z jedné 

demonstrace (snad v Německu), takže 

už i jinde si asi všimli, co nám to ta naše 

slavná ČT předkládá za sračky . 
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A máme tady slavného pana premiéra, 

jak vidíte, chudák onemocněl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vidět, že pan president má pro určité 

věci zcela zásadní, jasné a hlavně účinné 

řešení. Nebo napadá vás něco jiného, jak 

se to blba plešatýho zbavit????? Za 

peníze slíbené v Bruselu nás tu nechá 

imigranty třeba ušlapat. 
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A máme tady dalšího dárečka. Jak na něj, to zase naopak 

vidíme díky paní Ružičkové, která se asi opravdu musí v hrobě 

obracet, když to tady vidí.  

. 

A koho tu máme dále??? Opět sladce 

spícího pana knížete a jednu zasloužilou 

matku, která imigrační vlnu vidí z úplně 

jiného úhlu. Zřejmě její manžel, také 

pan ministr, na ni nemá dost času a ona 

trpí nedostatkem sexu. Tak třeba se jí 

podaří nějaké černouška ulovit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativy na řešení problémů s imigranty 

přicházejí z různých končin naší země. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netradiční řešení přicházejí i z cizích 

zemí. Tady je například řešení 

z Maďarska.  

 

Když už jsme u té ciziny, podívejme se 

ještě na to, jak to vidí Putin a Merkelová. 
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Atentátník z bruselského letiště si v září 

2015 vystřihl selfíčko se svojí druhou 

mámou !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Že je Angela i u nás hodně populární je vidět i z toho, že  

její podobizna bez problémů vyhrává soutěž o nejlepší 

masku na různých maškarních plesech po celé naší 

zemi. Ta podoba je opravdu věrná!!!!!! 
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Ale abyste viděli, že investigativní 

novinář nemůže jen sedět na 

zadku a psát od stolu, ale že 

musí vyrazit přímo do středu 

událostí a získávat informace od 

těch nejdůležitějších osob vidíte 

na tomto obrázku. Jeden člen 

naší redakce byl při jednání 

s Angelou vyfotografován naším 

německým zpravodajem Tony 

Kratochvílem. 

Jak vtipně Tony doplnil obrázek 

textem, vidíte, že náš redaktor se 

nespokojil jen s reportáží 

s Angelou, ale vzal spravedlnost 

do svých rukou a převáží ji tam, 

kam patří !!!!! 
 

Trochu černého humoru, aneb jak to vidí karikaturisté a humoristé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo, ale ona to zase taková legrace není, 

takže ještě jeden obrázek s dost vážným 

a alarmujícím textem, a pak už ten 

slíbený dopad pro motorkáře. 
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CO SE NEVEŠLO – ZAJÍMAVOSTI II. 
 

Ještě zapátrám v redakčním šuplíku a 

počítači a podívám se, jestli tam ještě 

nezůstaly nějaké „drobky“. O jednom 

vím určitě. Kolega mě nedávno žádal, 

jestli nemám hodnoty otáček náhonu 

tachometru, které odpovídají určitým 

rychlostem. Samozřejmě, že jsem měl, a 

tak je tady posílám i vám, třeba se vám 

budou někdy hodit. 

 

V našem klubu je několik majitelů rikš a 

třeba ještě někteří přibydou. Všichni 

shání kabinu řidiče. A co takhle si udělat 

rovnou kabinu dvojitou čili 

dvoupatrovou. Ve světě je to celkem 
běžné . 
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Brütsch Mopetta  
 

Zajímavý a divný název, co????? A ještě 

zajímavější a podivnější vozidlo. Jak 

„TO“ nazvat??? Minivozítko, tříkolka, 

zakapotovaný moped nebo skútr????? 

Každopádně se jedná o vozidlo, které 

bylo vyráběné v NSR (BRD, čili Západní 

Německo) v roce 1957.  

Jednomístná tříkolka byla vybavena 2-

taktním motorem ILO o objemu 49 cm3 a 

o výkonu 2,3 k. Převodovka byla 

třístupňová. Karosérie byla vyrobena ze 

sklolaminátu.  

Myslím a hlavně doufám, že si vozítko 

rádi prohlédnete. 
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K našemu plánu akcí ještě několik poznámek: 
 

Je sice ještě docela brzy, abychom 

plánovali akce na rok 2017, ale na 

druhou stranu ….. o organizaci akcí je 

takový zájem, že je třeba dát budoucím 

organizátorům šanci, aby si mohli 

případné termíny zamluvit …..jak 

v našem plánu, tak i v příslušných 

destinacích. 

Pro příští rok jsou tu tedy dva zamluvené 

termíny: 

Jirka Nahodil …… Děčínsko, Krušné Hory 

Zbyněk Plachý …… Žambersko a nějaké veteránské muzeum 

 

A já mám taky nápad, co takhle zajet do geografického středu České republiky.  

To bychom zvládli třeba během srazu ve Zruči na Sázavou: 

 
Geografický střed (těžiště) České republiky leží v 

obci Číhošť u Ledče nad Sázavou na 

Havlíčkobrodsku. Pomocí složitého 

matematického výpočtu to určili odborníci z 

Univerzity Karlovy a geodetického ústavu. 

Geometrický střed republiky je těžištěm plochy 

ohraničené státními hranicemi. V praxi si to lze 

představit tak, že bychom obrys Česka vystřihli z 

kartonu a drželi na špičce prstu. Pokud by 

papírová pomůcka na prstě držela vodorovně, 

máme prst právě v geometrickém středu - těžišti. 

Střed české republiky na základě matematického 

určení z více než 300 trojúhelníků má souřadnice 

49° 44´ 37,5“ severní šířky a 15° 20´ 19,1“ 

východní délky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ovšem dřív, než bude rok 2017 nebo 

sraz ve Zruči nad Sázavou, tak bude 

ještě srpen letošního roku, a tam máme 

plánovanou návštěvu památníku J. F. 

Kocha při příležitosti 1. výročí jeho 

odhalení. Víkend je jasný, jen není jasná 

sobota nebo neděle. 

Nabízel jsem v rámci této „vyjížďky“ 

navštívit Letecké muzeum v Mladé 

Boleslavi a taky by asi bylo dobré někde 

objednat oběd …..pokud bude větší účast 

a ne jen k jednomu stolu do hospody. 

Takže bych žádal budoucí účastníky, aby 

se k tomu vyjádřili a já mohl včas tuto 

vyjížďku trochu připravit. 

Možná se vám to zdá brzy, ale slíbil jsem 

paní starostce ve Mcelích, že až tam 

pojedeme, tak jim oznámím termín. Asi 

nás tam nebude čekat celá vesnice, ale 

myslím, že by to byla slušnost, abych je 

o tom informoval a nechal jim možnost 

se tam s námi případně setkat. 

 

Od kolegy Jiřího Štědronského jsem dostal reklamní časopis firmy Moira, jejíž 

termoprádlo možná také v chladných měsících používáte. Byla tam zajímavá dvojstrana. 
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ZÁVĚR 
 

Je konec jara a já mám 

naspěch, abych jarní číslo snad 

ještě na jaře stihnul. Musím se 

trochu ospravedlnit. Nějak 

jsem se dopisováním knihy 

spisovatelsky vyčerpal, a tak 

jsem si potřeboval od 

klávesnice trochu odpočinout 
. 

Už je za námi i krásný 19. Mezinárodní 

skútrsraz na Slovensku, ale do tohoto 

čísla se to už nevejde. Ale 

slibuji, že tím bude začínat číslo 

letní !!!!! 

Sezóna nás motorkářů a 

skútristů je v plném proudu, 

takže si už musíme jen přát, 

aby nám všem přálo počasí a 

aby ceny benzínu opět (jako 

každé léto) nešplhaly příliš vysoko…..tak 

vysoko, jak zvedá Libor lahev 
lihuprostého nealka . 

 

Po uzávěrce: 
 

Nezlobte se na mě, že tento Občasník 

nezakončím až tak moc vesele, a tak 

bohužel navážu na neveselý začátek 

Občasníku, kde jsem vzpomínal na Karla 

Ullmanna.  Přetiskuji vám zde článek, 

který vyšel před časem v Boleslavském 

deníku. Jedná se o požár sbírky 

veteránů. Jejich majitel Jiří Zlámal je 

jednak můj kolega z firmy Škoda a 

jednak je to velký sběratel, obdivovatel a 

znalec vozů Škoda 1000 MB, které jsou i 

pro mě tak trochu srdeční záležitostí 

(jednak to bylo moje první auto od 

rodičů, se kterým jsem postavil dům a 

tím ho bohužel zničil, a jednak jsem si 

pak koupil stejnou tisícovku ve stejné 

barvě tj. „levandulová modř“ v původním 

stavu, která momentálně čeká v garáži 

na podobnou repasi jako „Smolík“, o 

které jsem psal v tomto čísle). 

Je to smutné, když „červený kohout“ 

zničí vaše mnohaleté snažení a taky 

spoustu peněz, které musíte chtě nechtě 

do každé renovace investovat.  

 

 


