ÚVOD
Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého
humoru, prostě všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský
občasník.
V předcházejícím čísle Občasníku jsem
slíbil, že začnu krásným Skútrsrazem ve
Spišské Nové Vsi. Ale už se o tom teď
v „Úvodu“
nebudu
víc
rozepisovat,
nechám to na samotnou reportáž.
Ale tento sraz mi pomohl jako jistý „oslí
můstek“ k tomu, abych se rozepsal o
něčem úplně jiném. Na skútrsrazu jsme
se
samozřejmě
potkali
s kolegou
Milanem Doleželem, vypili jsme trochu
Spišské borovičky a pokračovali jsme
v rozhovoru, který jsme už začali na
srazu před dvěma lety. Jedná se o
problematiku složitého a pro laiky
nepřehledného označovánáí
typů a
provedení skútrů Čezeta řady 502. Jen
tak pro osvěžení paměti. Skútry Čezeta
typu 502 existují jako typy 502/00,
502/01, 502/05 a 502/06 …..a dále
v provedeních 502.01, 502.02 a 502.03.

Je to trošku složité, ale my skútristi –
čezetáři to chápeme, problém nastává
občas na STK a
na dopravních
inspektorátech obecních úřadů. Druhý
problém
občas
bývá
s připojením
návěsného vozíku PAv k Čezetě.
Milan se obrátil přímo na ČZ Strakonice a
dostal dopis, který vše vysvětloval a
umožnil Milanovi všechny potřebné
úkony na dopravním inspektorátu vyřídit
a dokončit. A tak takovým naším cílem
bylo projednat s ČZ Strakonice jisté
zevšeobecnění tohoto dopisu, který by
byl platný, všemi akceptovaný a kdykoliv
použitelný.
Z těchto
důvodů
jsem
oslovil
ve
Strakonicích
paní
Mgr.
Kateřinu
Vláškovou
z kanceláře
obchodního
řiditele ČZ a.s. a dostal jsem následující
odpověď:

Od: Vlášková K. Mgr. Strakonice CZ [mailto:katerina.vlaskova@czas.cz]
Odesláno: 28. června 2016 8:07
Komu: Malypetr, Marcel
Předmět: RE: skútry Čezeta

Vážený pane inženýre,
v prvé řadě děkuji za Váš zájem o skútry ČZ.
Bohužel Vás budu muset zklamat, ale současné stanovisko vedení společnosti není
nakloněné myšlence vytvoření jakéhosi „univerzálního povolení“, které by bylo veřejně
přístupné. Naopak zvítězila strategie jednotlivých personifikovaných žádostí pro každý
konkrétní problém. Podobnou žádost (univerzální povolení pro připojení vozíku PAV pro
ČZ skútry) jsem s vedením společnosti projednávala nedávno a rovněž to bylo zamítnuto.
Omlouvám se, že pro Vás nemám lepší zprávy, ale problémy majitelů skútrů ČZ budeme
řešit jako doposud, tj. na základě jejich jednotlivých žádostí.
Děkuji za pochopení a přeji Vám příjemný den.
S pozdravem,
Mgr. Kateřina Vlášková
kancelář obchodního ředitele
CZ a.s.
Tovarni 202
CZ-38601 Strakonice
Tel.: +420 383 342 237
E-mail: katerina.vlaskova@czas.cz
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Takže jak vidíte, snaha byla, dobrá vůle
ze strany ČZ nikoliv. Ještě jsem pak
s paní magistrou dále komunikoval a
podivil se, proč si sami chtějí přidělávat
práci tím, že musí jednotlivě vyřizovat
každou žádost, když už jednak nejsou
motocyklovou firmou a jednak, když by
to šlo jednoduše zevšeobecnit, dát to
třeba na oficiální webové stránky ČZ
nebo třeba našemu Skútrklubu delegovat

nějakým dopisem určitou pravomoc tyto
sporné případy řešit.
A tak vám (nám) nezbývá nic jiného,
když se dostaneme do sporu s nějakým
orgány popř. jednotlivým orgánem (a
tady pozor, některý orgán je opravdu
….orgán) , než napsat do ČZ Strakonice
a požádat je o pomoc. Doporučuji využít
nahoře uvedenou mailovou adresu paní
Vláškové, je to příjemná a ochotná paní.

A teď už pojďme na vlastní obsah „Občasníku“, který je opět rozdělen do známých kapitol
a jak jsem už slíbil, začínáme Slovenskem.

CO JSME DĚLALI – AKCE ČSSČ(I JINÉ)
Tady si dovolím udělat takový úvod, i
když samotný článek napsala zástupkyně
šéfredaktora Štěpánka Malypetrová a
fotografiemi opět vypomohl Vašek Sochr.
Myslím,
že
kromě
prvního
srazu
Skútrklubu
na
Macoše,
jsem
byl
účastníkem všech ostatních srazů, a tak
myslím mám právo trochu hodnotit.
Každý sraz je nějaký, na
některý se vzpomíná
rádo, na některý
méně, i když i ten
sraz, který se
třeba
něčím
moc nepovedl
(např.
ubytování,
stravování
apod.)
je
nakonec
ve
vzpomínkách
veselý, protože
jsme byli mladší,
dobře jsme se bavili
a že jsme si museli
jezdit s petkami pro pivo,
že ráno míchali vajíčka pro 60 lidí
v malém rendlíku, že sprcha byla jen pod
sudem a voda studená …..tak na to se
časem zapomene, a pokud ne, tak se na
to vzpomíná s humorem. A to jsem ještě
nemluvil ani o tom, kolikrát mi Mojmír
obsadil moji povlečenou postel a já si
musel povléknout jinou .
Znáte možná něco o práci v týmech,
víte, že takový tým má svého vedoucího,
ale může existovat i neformální vedoucí.
Je to takový člověk, který sice je
řadovým členem, ale ostatní k němu cítí
důvěru, jsou ochotni se mu svěřovat

anebo třeba pracovně akceptovat jeho
nápady bez připomínek. Tohle mě
napadlo ve chvíli, když jsem si
připravoval tento článek a chtěl jsem
nějak vysvětlit tu zvláštní atmosféru
tohoto srazu. Neslyšel jsem od nikoho
jediné křivé slůvko (vlastně jedno
ano…výčep piva nahoře v patře), jen
samá chvála o tom, jak byl
sraz
pěkný.
Prvotní
obavy
některých
kolegů
z délky
cesty po ose se
rozplynuly jako
pára
nad
hrncem
a
všichni
by
klidně
ještě
přidali
třeba
100
km,
kdyby to bylo
nutné.
Je pravda, že i já
to tak cítím, že tento
sraz
byl
takovým
vrcholem všech dosavadních
srazů a akcí a pokusím se zcela
subjektivně své pocity vysvětlit. Dobrá
parta, příjemná cesta, setkání s přáteli
v kempu…všechny nás „dostalo“ to
přivítání na radnici a hlavě ten zpěv….to
asi nikdo nečekal. Všimli jste si, jaké tam
bylo v sále ticho!!!!!!!! To byla nádhera.
No a večer bezvadná zábava, jakou už
dlouho
nepamatuju.
A
cestou
zpátky…..moje prasklá řídítka způsobila
to, že se všichni snažili, v neděli
odpoledne sehnali nová řídítka a večer se
vrhli na jejich výměnu. K tomu padla
ještě lahvinka Spišské borovičky a bylo
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to všechno úžasné. Dneska je takové
moderní přirovnání, které by asi tvrdilo:
“Ten sraz měl koule“, já jen říkám, byl to
krásný sraz, všichni znovu děkujeme
Františku Hamrákovi za jeho organizaci a
úplně na konci bych si moc přál, aby

takové
srazy
s tak
bezvadnou
atmosférou byly i nadále. I když to asi
nepůjde, každý sraz je jiný a každý má
svoje kouzlo………ale za tu „spišskou
atmosféru“ bych se tedy přimlouval.

XIX. mezinárodní sraz Skútrklubu
Spiš 9.-13.6. 2016
Konečně nastal vytoužený
čas odjezdu, čtvrtek půl
sedmé ráno. Dokonce se
mi podařilo přehodit noční
na kolegu, tak jsem se
zvládla i vyspat. Napakovat auto,
vystrkat skútry z garáže - žluťáska 501 a
501/502 hybrid s dvaapůlou motorem a hurá do Kolína. Sraz na první benzínce
v osm hodin. Dorazili jsme první, ale
zanedlouho se ozval zvuk dvoutaktu,
respektive několika dvoutaktů a zpoza
křoví se vylouply další tři Čezety - Libor
na zelenobílé 502, Fanda na 502 v barvě
žabičky a Míra na své červené 502,
Tatran s Matějem v sedle a Kývačka
dvaapůla vedená Karlem. Banda byla
kompletní. Odrazili jsme od břehu směr

(*****)

Chrudim. Chrudim. Kdo vymyslel schody
na silnici? No nic, pokračujeme dál. V
Rosicích u Chrasti nás čeká pozdní
snídaně, Zbynďa s Romčou ohřáli párky
a uvařili kafčo. Za chvíli se objevil ještě
Kamil na 502 a Zbyněk měl už
nachystanou Ošklivku 501. Takže v
celkovém počtu osmi strojů a dvou
doprovodných vozidel jsme se vydali na
cestu do Hranic na Moravě. Na konci
města
je
autokemp,
moc
hezký
autokemp s velmi „příjemným“ panem
vedoucím. První etapa cesty za námi bez
větších závad, jen Libor vyhořel a pak
mu v kloubku upadlo táhlo řazení,
takové normální skútrařské závady.
Večer zakončen u pivka, tláči, tvarglů a
pak i řízků k večeři, tedy vše jak má být.
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Druhý den nás čekal přejezd na
Slovensko a cesta až do Hrabušic. Cesta
měla být v zásadě jednoduchá pouze s
jedním omezením - bez dálnic, na autech
nemáme dálniční známky. Takže hned za
Ružomberokem jsme najeli na dálnici a
mazali po ní až do Liptovského Mikuláše.
Vašek se chytře oddělil a jel po vedlejší,
aby neplatil na dálnici pokutu, no tak
platil mimo dálnici, za překročení
rychlosti, jojo, stane se. V Liptovském
Mikuláši
mají
v
pátek
odpoledne
dopravní špičku asi jako všude jinde, ale
hlavně tam mají cyklistickou stezku a po

té se dá jet i na motorce, pokud ovšem
nepředjíždíte polici, že Libore? Druhý den
tedy uběhl opět hladce a navečer jsme je
již nahlásili v kempu na srazu. Večer
trochu nastal problém - živá hudba, asi i
„hudebníkům“ došlo, že je něco špatně,
když začali hrát a všichni opustili sál.
Přesunuli jsme se tedy k ohništi, ale i tak
byla zima a všichni brzo zapadli do peřin.
Pouze
nás
večer
trochu
rozhodil
projíždějící policista, který varoval, že se
tu hrozně krade. Uf, do rána nic
nezmizelo, tak v pohodě...

Sobota byla v režii Franty Hamráka a
musím uznat, že se mu to moc podařilo.
Spišská Nová Ves s nejvyšší kostelní věží
a uvítáním na radnici byla naprosto
luxusní. Dále i Spišský hrad a Levoča s
nejvyšším kostelním oltářem, sice nás
tam zamkli a už to vypadalo, že se ven
nedostaneme, ale nakonec jsme i toto

překonali a ukončili sobotní vyjížďku
výbornou zmrzlinou na náměstí. Ovšem
druhý večer i přes počáteční únavu
vygradoval ve velice dobře vyvedenou
akci s country hudbou, tancováním,
obloženými chleby a velkým množstvím
Spišské borovičky.
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V neděli brzo po ránu odjezd. Zase si
zabalit všechny věci, napakovat auto a
vyrazit stejnou trasou zpátky. Tentokráte
plánovaně po dálnici - tedy bez aut, ale
přesto nás chytli. Skútry fakt mají
konstrukční rychlost přes 80 km/h, takže
nás zase pustili a z dálnice jsme sjeli až
na jejím konci v Ružomberoku. Pak
jedna zastávka u benzínky, před kopci a
ejhle, první větší závada, ale o to
zásadnější - prasklá řídítka. Když jsme
vyráželi z domu, každý napakoval nějaké
ty náhradní díly, ale samozřejmě se
pokazí vždy to, co nikdo nemá, teď tedy
řídítka. Tak první mrtvola na vozík a
vzhůru do kopců na hranice. Nahoře
fotka pod památníkem partizánů, pak

obídek a nápad. V Rožnově je prodejce
motodílů, mohl by mít nová řídítka.
Chvíle hledání na internetu, ať žijí chytré
mobily, a telefonát. Řídítka budou,
cestou tedy zastávka v Rožnově pod
Radhoštěm,
nákup
řídítek
a
pár
drobností a večer bylo co dělat. Ještě
před večeří byl z mrtvoly zase pojízdný
skútr. Abych si taky nasypala popel na
hlavu, pokud jedete v koloně, dávejte
bacha, zda ti před vámi nebrzdí, tam kde
byste to nečekali, no prostě se mi
podařilo nabořit Matěje, ale tykadla na
Tatranu to přežila, jedinou újmu utrpěla
SPZ-ka a její plastový držák. Večer ještě
padl zbytek borovičky a už nás čekal jen
poslední den cesty.

Ráno vše vypadalo dobře, pouze pan
vedoucí v kempu asi už víckrát skútristy
neubytuje. Cestou se párkrát objevilo
trochu deště, ale nic hrozného. Pak přišla
další závada. Tatran už se tak těšil
domů, že odmítal ubrat plyn. Je

zajímavé, jak složitě se mění lanko plynu
na jednom mrňavém skútříku. Hodinka a
něco zdržení na Studené loučce. Cestou
se oddělil Zbyněk a Kamil a dále šlo
všechno bez problémů, tedy pokud
nepočítám Libora a nádrž opět vyjetou
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až do sucha. Na druhou stranu přišlo
schování se v myčce u benzínky v
pravou chvíli. Nad hlavou se přehnala
průtrž mračen a bouřka. Vyjížděli jsme
jen v lehkém deštíku a sraz s

doprovodnými vozidly byl až v Církvicích
u benzínky. No a další dělení probíhalo v
Kolíně. Tak jak jsme se sešli ve čtvrtek,
zase jsme se rozdělili v pondělí. Dojezd
domů naprosto v pořádku.

Co na závěr? Velice povedený sraz a
velké poděkování Frantovi Hamrákovi a
jeho týmu, neb oficiální program srazu
byl skutečně honosný. Každopádně
vydařená byla i cesta tam a zpátky.
Ujeto asi 1300 km v našem podání, a
někteří i více. Takže laťka 19. Skútrsrazu
byla nasazena velmi vysoko, uvidíme jak
se s tím Brňáci na příštím jubilejním 20.
srazu poperou.
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12. sraz PAvů Lhotka u Mělníka 8.-10.7.2016 (*****)
Sraz PAvů je už tradiční
akcí. Z naší party tam
pravidelně jezdívá Zbyněk
Plachý a Kamil Landsmann
a my ostatní, co už tolik alkoholu a
nočního hluku nevydržíme, se tam
jezdíme jen v sobotu podívat na otočku,

abychom si trochu prohlédli stroje. Už
několik let se tam scházíme s Vaškem
Sochrem, Letos jsem jel i s dcerou a
velmi mile mě překvapilo, když mě
pořadatelé hned u vhcodu poznali a oba
s dcerou jsme dostali VIP vstupenky.

Část účastníků byla na vyjížďce (myslím,
že větší polovina střízlivěla po probdělé
páteční noci), a tak jsme si sedli, dali si
klobásu a pivo (jak jinak???? ) a
v příjemné
společnosti
pavistů
a
velorexářů čekali na příjezd účastníků
z vyjížďky, abychom si mohli jejich stroje
prohlídnout. Když jsme tak stroje
procházeli
a
kochali
se
jejich

rozmanitostí, tak mě dostihl David
Vojáček alias Špek, čili předseda
pořádajícího klubu. Řekl mi, že jako
zakladatel těchto srazů musím při
oficiálním zahájení promluvit. Vzhledem
k tomu, že jsem já pořádal 2 ročníkya
tento ročník byl dvanáctý, tak tento sraz
pod hlavičkou Motorbikers Mentos klubu
byl jubilejní desátý.

Takže ve tři hodiny po oficiálním zahájení jsem
ze sebe vymáčnul několiv slov, sklidil jsem
lehký potlesk a byl jsem propuštěn. Mezitím
nám Zbyněk „padnul za vlast“, tak jsme
vyrazili k Vaškovi na kávu, pak na malou
vyjížďku,
kde
jsme
prohlédli
Vaškovo
zemědělské království (foto bude v příštím
čísle) a vydali se k domovu. Bylo to moc fajn,
všechno.
Jen nás tam bylo bohužel trochu málo .
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Vyjížďka do Pekelných dolů 24.7.2016 (*****)
Tato akce vznikla docela
náhodou……prostě si někdo
vzpomene, že ho svědí ruce
na řídítka a že bychom
někam mohli vyrazit. 21. století jako
století mobilů přeje podobným hrrrrr-

akcím,
takže
éterem
se
rozletí
elektromagnetické vlnění nebo nějaké
podobné svinstvo a jsme dohodnuti. Ve
dvě hodiny odpoledne se sejdeme na
motorkářské benzince v Dubé, a pak
vyrazíme do Peklených dolů.

Počasí nebylo úplně ideální, občas spadlo
pár kapek, ale to nás přece nerozhodí.
Jako stroje byly předepsány skútry
Čezeta a Tatran, ale já jsem požádal o
výjimku, protože jsem potřeboval trochu
vyzkoušet nové ukrajinské elektronické
zapalování
v Dněpru přede srazem

v Krkonoších, kam se jede n a
rychlejších strojích. Později se ještě
ukázalo, že dalším bojkotujícím je Matěj,
jehož Tatran si postavil hlavu po
důkladném umytí…..asi si řekl, že tak
čistě vymydlený se nebude někde špinit
v Pekelných dolech.
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Ve dvě jsem se blížil k benzince směrem
od Jestřebí a Vašek s Matějem přijížděli
zrovna z druhé strany. Tak jsem si sedli,
dali si něco k pití a čekali, kdy přijedou
ostatní. Ale čakali jsme hodinu …..pak se

konečně ozval zvuk dvoudobých motorů
a přiřítil se Libor s Fandou a Mírou
…….Míra cestou měnil zadní kolo, kde
ucházela duše. Tak jsme mu to zpoždění
kolektivně omluvili.

Dlouho jsme se ale nezdrželi a už jsme
pokračovali cestou k Pekelným dolům.
Cestou zase spadlo pár kapek deště, ale
nebylo to na „gumu“, projeli jsme to.
Díky tomu proměnlivému počasí nebylo v
„Dolech“ nijak přeplněno, a tak jsem
zasedli ke stolu, někdo si dal dršťkovku
(bez drštěk), někdo kávičku …..já jsem
k ní přidal palačinku s borůvkami a byla
moc dobrá. Seděli jsme, jedli, pili a
pozorovali ty dárce orgánů, kteří nahoru
na parkoviště vjížděli po zadním kole.
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Když nadešel čas, vyjeli jsme zprátky do
Dubé s tím, že se tam dohodneme, co
dál. Když jsme dojeli, byla dohoda velice
krátká. Vašek navrhl, abychom všichni
k nšmu zajeli na kafe…..a nebylo co
řešit. Vašek nás zase protáhl těmi jeho
ztratkami (znáte to, sice delší, ale o to
horší silnice ), a pak jsme se už

oddali pohostinství Vaškovy rodiny. Když
jsme se opět posilnili, odpočinuli si ….a
čas už zase pokročil, tak jsme se rozjeli
k domovům. Byla to jen taková vyjížďka,
ale bylo toho v mém případě skoro 200
km. Bylo to zase jedno krásně strávené
odpoledne.

35. Skútr a motosraz ČSSČ
Krkonoše 5.- 7.8. 2016

(*****)

Tak tenhle sraz byl takový „druhý pokus"
. Před dvěma lety jsme už stejný
sraz, na stejném místě a se stejným
programem
absolvovali,
ale
díky
některým objektivním problémům ……jako třeba že
vedoucí vyjížďky nezná trasu a nevezme si s sebou
mapu , jsme nenavštívili všechna plánovaná místa.
Polda slíbil, že se to už nebude opakovat !!!! Věřili
jsme mu.
Protože se jednalo i o motosraz, tak jsem vyjel
s Dněprem, abych ho po loňské sezóně pokažené
poruchou středu zadního kola, trochu provětral. Když
jsem seřizoval motor po výletu do Pekelných dolů, kde
mi začal klepat ventil, tak jsem asi měl víc zbystřit,

když jsem našel misku ventilu ležet
ve víku hlavy. Už cestou do hor jsem
cítil, že motor nejde úplně tak, jak
bych si představoval, ale to u
ukrajinského stroje bývá celkem
běžné. No nicméně jsem na místo
srazu v pohodě dojel a těšil se, že
motor se při zítřejší jízdě v horách
ještě trochu „zaběhne“.
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Večer byl opět tradiční, poseděli jsme ,
dobře
pojednli,
popili
a
nesmím
zapomenout na to, že Polda byl
definitivně potvrzen za zasloužilého člena
ČSSČ, k čemuž obdržel příslušný dekret.
Je třeba připomenout, že na jednání ÚV
ČSSČ proběhl takový malý souboj
jednotlivých zástupců, má-li být Polda
jmenován řádným nebo zasloužilým
členem. Když už to vypadalo na plichtu,
tak
jsem
zasáhl
z moci
čestného
presidenta ČSSČ a jednoznačně a tvrdě
jsem se postavil za jeho jmebnování
zasloužilým členem. Polda se výrazným
způsobem
podílel
na
vzniku
presidemntské zástavy, a tak takový čin
musí být po zásluze odměněn. Je to
myslím i dobrý příklad pro vás ostatní
….president ČSSČ umí snaživé členy
odměnit !!!!!
Když už jsme u těch odměn. Jmenovací
dekret
je
základní
odměnou
za
příkladnou práci v klubu, druhý stupeň
odměny
bude
fotografie
před
nastartovanou Čezetou (musí být použit
olej M2T a mazací poměr 1:25, aby bylo
nastartování na fotografii vidět !!!) a
nejvyšší odměna bude fotografie před

rozvinutou
presidentskou
zástavou.
Fotografie členů u obou vyšších odměn
budou zveřejněny v následujícím čísle
Občasníku na čestném místě.

P.S. Přivítali nového člena – skútristu Vlastíka Hartmana (v pruhovaném tričku)
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Polda nám místopřísežně slíbil, že se už
trasu po Polsku naučil, takže výlet bude
z topografického
a
kartografického
hlediska bez jakýchkoliv závad. Druhý
den se ukázalo, že měl Polda pravdu a
drobný organizační zádrhel se vyskytl až
při návratu na území ČR.
Ráno po bohaté snídani jsme vyrazili
směrem k Polsku a první zastávka byla u

takového zvláštního domu, kdy asi
soudruzi z Polska udělali chybu a
postavili ho na střechu. Pak jsem
pokračovali dál a čekali, že přijedem
k těm rybníkům. Rybníky se nekonaly,
byla to prý jen přehrada a byla ještě
schovaná za křovím podél silnice. Ale
nikdo se koupat nechtěl, takže jsme ji
minuli bez většího zájmu.
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P.S. U tohoto obrázku bych se chtěl na
chvilku zastavit. Je fakt, že barák
postavený
na
střechu
se
nemusí
každému líbit, je fakt, že někteří si místo
prohlídky baráku dali raději klobásu
….ale klobásu pečenou a ne syrovou!!!
O motorkářích se říká, že mají trochu
volnější mravy a je to vidět i na
některých motosrazech, ovšem našich
srazů se to nikdy netýkalo. Tato veřejná
produkce Zbyňka a Romany nás trochu
nemile překvapila a pohoršila. Víme, že
se budou zřejmě brát, ale i tak by se
mohlo podobné představení odehrávat
v soukromí. Blažený výraz Zbyňka sice
chápeme, ale omluva za takové veřejné
pohoršení to rozhodně není !!! 
Jeli jsme, jeli ……a motor mého Dněpra
stále nějak ztrácel výkon, musel jsem do
kopců víc a víc řadit, a tak jsem byl moc
rád, když jsme překročili státní hranice a
dojeli do Harrachova. Tam jsme se
dočkali prohlídky ve sklárně, ale já jsem
ji bojkotoval za účelem prohlídky mého
ukrajinského
boxera.
Nebylo
to
veselé……..pravý válec se ukázal jako
sice funkčí, ale bez jakéhokoliv valného

výkonu. Když se všichni vrátili z exkurze,
tak jsem pokračovali v cestě ……a
doufali, že se zastavíme ve stejné
hospůdce jako minule na kávičku popř.
něco
nealkoholického.
Jenomže
hospůdka byla zavřená, takže jsme
museli vzít za vděk kávou z přilehlé
benzinky. Tak to byl ten jediný malinký
nedostatek výletu, ale káva z benzinky
byla dobrá a plněné trubičky taky.
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Pak jsem se už vrátili k chatě do
Strážného………motor mého stroje mlel
z posledního,
a
tak
jsem
nechtěl
absolvovat
další
jízdu
horami
a
pokračoval po rovině k Vrchlabí. Tím
jsem všechny zmátl a vydali se za mnou
……ještě jednou se omlouvám za
způsobený chaos. Dojeli jsme na místo a
já jsem se pod dohledem Jirky Nahodila
a posilněn zlatavým mokem pustil do
hledání závady malého výkonu pravého

válce. Tak pokus – omyl ….výměna
svíčky, fajfky, kabelu, cívky ………a nic
nepomohlo. Tak jsem sundal víko ventilů
a zjistil jsem, že výfukový ventil se
nepohybuje ve vodítku jen nahoru a
dolů, ale i výrazně do strany ……..takže
vodítko v pr….. . Přiznám se bez
mučení, druhý den jel potupně Dněpr (a
já na něm) na tyči za autem. Nemělo
cenu vodítko ventilu jízdou dále ničit.

Jinak večer opět příjemný, i když se nám
to zase sportovní nadšenci pokoušeli
pokazit nějakou Olympiádou v televizi. A
ráno po snídani odjezd na prohlídku
muzea vozů Škoda do Trutnova. Je tam

parta nadšenců, kteří si říkají „Reincars“
a mají krásně zrenovované vozy od 30.
let do koce 80. let (vozy s motorem
vzadu). Povídání našeho průvodce bylo
moc zajímavé, a když jsme viděli jejich
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prostorách v garáži . Určitě vám víc
prozradí fotky.

dílnu, tak asi mnozí z nás jen zamáčkli
slzu v oku. Tam by se to makalo na
veteránech
a
ne
ve
stísněných
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Ale nebyl jsem s těmi závadami sám.
Zbyňkova javička 650 si asi řekla, že už
ty dráty v zadním kole má dost dlouho, a
tak se rozhodla pro výměnu. Ale sobotní
oprava se ukázala jako nedostatečná,
tak Zbyněk s Romčou vzdali návštěvu

muzea v Trutnově a volným tempem
pokračovali k domovu. A dojeli!!!
Tak a to je konec dalšího pěkného srazu.
Dávám bez uzardění pět hvězdiček, můj
Dněpr dostává jen čtyři …..za to, že dojel
aspoň zpátky z Polska do Strážného.
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Letní provětrání veteránů v Rejšicích 13.8.2016 (*****)
Umíte si to představit???
Malá
vesnička
Rejšice
….kousek od Mcel (rodiště
p. J. F. Kocha). Projíždíte
vesnicí a všimnete si, že jsou tam
otevřena vrata do dvora jednoho domku,

kde vidíte stát řadu motorek a kousek od
vchodu blafe stabilák. Nic se neplatí,
zavezete svůj stroj mezi ostatní krasavce
a jdete si prohlédnout, co tam všechno
přijelo.
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V garáži, kde je rozpracovaný Populár je
prodej piva a kávy, nikde žádné zábrany,
jdete kam chcete, všechno si můžete
prohlídnout. Venku leží motor z Polulára
napojený na baterku a majitelé ho na
přání nastarují a můžete se pokochat
jeho příjemným zvukem.
Venku stojí lavice a stoly pod velkými
deštníky, na stolech jsou sladké i slané
zákusky …..zdarma . A tak si sednete
s kamarádem, dáte si klobásu, nelako,

nebo kávičku se zákuskem, popovídáte
si, všechno si řádně prohlédnete a máte
dobrý pocit z toho, že jste prožili
příjemné
odpoledne
se
stejně
postiženými lidmi. Bylo to nezvyklé,
překvapující, hezké ……..nechtěl jsem
dávat hvězdičky na tak malou akci, ale
co
kdyby
to
náhodou
někdo
z organizátorů četl . Tak zase plný
počet hvězdiček.

4. sraz motocyklů čs. výroby Mšeno 20.8,2016
Této akce jsme se již
s Vaškem
zúčastnili
v předcházejících letech, a
tak jsme už měli nějaké ty
zkušenosti. Přijel jsem na čas na 9.
hodinu, ale musel jsem počkat na Vaška
s Matějem. Vašek byl ještě v práci, neboť
s heslem „Ani zrno nazmar!!!“ končily
v jejich podniku žně. Vašek zkušeně
okamžitě vyrazil do restaurace s vidinou
klobásy, ale byla poslední. Tak ji věnoval
vnukovi a sám se pustil do tlačenky.

Zapomněl jsem předeslat, že jsme se
nepřihlásili,
protože
za
100
Kč
startovného obdržíte jen plechovou
placku na bundu v ceně cca 5 Kč, což
není
úplně
rentabilní
investování
stokoruny. Organizátoři naplánovali trasu
do Nové Paky, a tam se nám zrovna
nechtělo. Za chvíli přijel Mojmír, a tak
přisedl do restaurace. Počkali jsme, až
všichni odjedou, a pak jsme se vydali na
soukromou vyjížďku.

Byl jsem pověřen vedením skupiny, a tak
po dotankovaní benzinu jsme vyrazili
hezkou krajinou ze Mšeného směrem na
Doksy. Tam byla plánovaná první
zastávka …na zmrzlinu. Paní zmrzlinářka
je velice bodrá a příjemná paní, takže

Vaškovi natočila s úsměvem do kornoutu
6 druhů zmrzliny. Já jsem tak vybíravý a
mlsný nebyl, takže jsem se, stejně jako
Matěj, spokojil s jedním druhem. Mojmír
si pochutnal na kávičce.
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Pomalu ale jistě se blížilo poledne a čas
oběda, a tak jsem byl pověřen výběrem
vhodnému restauračního zařízení. Moje
volba jednoznačně padla na Kiosek u
rybníka v Žehrově. No a jaké jsme měli
porce, to vidíte na fotkách ….byl jsem
kolektivně pochválen. Poslední náš cíl
byla kávička u nás doma. Tak jsme zase
chvilku tedy u nás poseděli v chládku u
kávy, pak kamarádi zkritizovali moji
neuklizenou
garáž
a
velkou
rozpracovanost  a příjemný den se
chýlil ke konci. Ještě jsem je dovedl
k benzince na konci Boleslavi a tam
odtud už jsme jeli každý domů. Tak
abych se moc nechválil, tentokrát
hvězdičky nedávám, zase by jich bylo

pět . Nehodnotil bych však vlastní akci,
ale jen naši soukromou vyjížďku. Ale byl
to moc hezký den.
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1. návštěva památníku J.F.Kocha 21.8.2016 ()
Nevím, jak začít ……konec
dobrý
všechno
dobré,
ale…… tato akce měla být
původně v sobotu, ale kvůli
jednomu
nejmenovanému
kolegovi,
který někdy v sobotu pracuje, byla
přeložena
na
neděli.
Ale
ten
nejmenovaný kolega si vzal nakonec
dovolenou a odjel se ženou někam za

hranice všedních dnů. To by ani tak
nevadilo, ale meteorologové se zase
jednou trefili, takže po řadě veder přišlo
v neděli prudké ochlazení a déšť. Ten
nejmenovaný kolega se nám někde
z dálky smál, jak mokneme, a my jsme
se proto rozhodli, že od nás obdrží žlutou
kartu !!!!!! Libore, je ti to jasný??? 

Počasí bylo opravdu mizerné, a tak se
nás sešlo na skútrech jako do mariáše.
Já, dcera, Vašek Sochr s Matějem,
Mojmír Sovák, Míra Vokáč a Vlastík
Hartman. Manželé Krejčí dorazili autem

se skútrem na vozíku, a pak Jirka
Štědronský, Zbyněk Plachý s Romčou a
po dloooouhé době Petr Routner ….a
všichni v autech. Ten den to nebylo
špatné řešení .
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Za obec se zúčastnili Hejlovi a paní
starostka.
Samozřejmě,
že
hlavní
hvězdou dne byla paní Jarka Brutarová,
která přijela i přes takovou nepřízeň
počasí a přivezla asi z nás nejvěší
kámen, pocházející z nějakého ostrova
ve Švédsku, kdy bydlel její bratr.
Chvilku jsme postáli, pak jsme uložili
přinesené kameny k památníku, chvilku

si ještě povídali, nakonec jsem se
rozloučili
a
pokračovali
jsme
v naplánovaném
programu.
Ten
pokračoval odjezdem do Mladé Boleslavi
a obědem v restauraci „Na Rozvoji“.
Myslím, že byla většina strávníků
spokojena, i když Romča zase měla
nějaký kulinářský problém . Její pohled
do Zbyňova talíře je dost výmluvný.
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Náš program pak pokračoval návštěvou
Leteckého
muzea
Metoděje
Vlacha
v Mladé Boleslavi a památníku Františka
Šťastného v Kochánkách. Přes den déšť
ustal, ale když jsme se rozjížděli
z Kochánek k domovům, tak už zase
mraky zlověstně hrozily a někteří trochu
zmokli.
Určitě
budou
zajímavější
fotografie než můj strohý popis. A
hodnocení???? To počasí bylo velice
nepříjemné, Honza Wild a Kamil Řehák

se vraceli zcela promočení z půlky cesty.
I s nimi by však účast nebyla nijak
závratná. Akce ale proběhla podle plánu.
Tak pro tentokrát udělám výjimku. Místo
hvězdiček uděluji akci dešťové kapky
……a znamenají, že i přes nepřízeň počasí
jsme celou akci zvládli a nevzdali to !!!!!
Doufám, že nás to neodradí a že za rok
bude lepší počasí i větší účast.

Bylo by to fajn!!!!!
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Když jsme navštívili park Františka
Šťastného, tak doufám nepohrdnete
zajímavou prezentací (v příloze), která

vám přiblíží jak soukromý život, tak i
sportovní úspěchy tohoto známého
závodníka.
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Vyjížďka do Berouna 28.8,2016 (*****)
Míra Vokáč se dozvěděl o
zajímavém
soukromém
automuzeu v Berouně, a
tak hned zorganizoval toto
Byli jsme dohodnuti, že se

sejdeme v neděli v 10:00 u Kauflandu
v Berouně. Také se tak stalo a bylo fajn,
že se nás sešlo docela dost ….od Sochrů
dokonce 3 generace jezdců .

Po krátkém přivítání jsme ihned odjeli do
muzea. Je to v areálu velké dopravní
firmy a v muzeu bylo opravdu na co
koukat. Jedna místnost motorek, další
velká
místnost
s osobními
vozy
….škodovky, tatrovky, ale taky Carevna
nebo předválečné ameriky.
No a

v poslední místnosti náklaďáky, autobus,
Velorex, Jeep Willys, UAZ 452, polský
Fiat 125 a třeba i 1203-ka. Je vidět, že
firma vydělává a pokud vydělané peníze
končí nákupem a renovací veteránů, tak
z našeho veteránského pohledu je to
naprosto ideální situace.

setkání.
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Po prohlídce muzea jsme odjeli do
restaurace na oběd. Jídlo bylo moc
dobré, dali jsme si pečené vepřové
koleno …..ale to nealko????  Budvar

a nebo nějaká německá sra..a. Někteří
to řešili nákupem domácí limonády, ale
po vepřovém kolenu???? To není dobrý
nápad.
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Další naše cesta vedla do Sklářské hutě
v Nenačovicích, kde jsme v příjemně
vytopené místnosti se sklářskou pecí
vyslechli velmi zajímavou přednášku o
výrobě skla, o historii českého sklářství a
dnešních
problémech
s chybějícími
skláři, konkurencí z Číny i předražováním
jejich výrobků pražskými obchodními
firmami. Při tom výkladu jsme si
prohlíželi výrobu hranatých barevných
váziček s ozdobnou kuličkou vmáčknutou

do žhavé taveniny. Pak jsme ještě
prohlédli obchůdek s jejich výrobky a
dokonce tam uzavřeli nějaké „kšefty“. Po
tomto přehřátí jsme zasedli na terasu
místní hospůdky a konečně mohli uhasit
žízeň
trochu
normálním
a
dobře
vychlazeném nealko pivem. Při tom
Vašek uzavřel obchod, od místního
starousedlíka koupí celkem pěkného a
zachovalého
skútra
Čezeta
502/05
……panelka z roku 1964 …….dobrý kauf!!!

Jenomže ještě bylo brzy, a tak jsem
přemýšleli, jak si odpoledne i vyjížďku
protáhnout. Zvítězil nápad odjet do
Roztok do hotelu našeho kamaráda Jardy
Antoniho, kde jsme si dali odpolední
kávičku. A potom jsme už opravdu
vyrazili k domovu. S tím, že jsme to

z Boleslvi měli asi nejdál, tak jsem
najezdili příjemných 270 km ….dobrý
výlet.
A
hodnocení???
Za
krutou
venkovní teplotu cca 32°C ani za
mizerné nealko v Berouně hvězdičku brát
nebudu.
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A na závěr výzva …..pokud vás napadne
nějaká
podobná
jednodenní
akce,

neváhejte se svěřit ….a prožijeme zase
třeba krásný společný výlet.

ZAJÍMAVOSTI
Tak jsme prošli naše akce a teď se
podíváme na nějaké ty zajímavosti.
Začneme u skútrů resp. motocyklů, pak
se krátce zastavíme u aut, bude také
okénko pro ženy a tradičně to zakončíme
pohledem na politickou situaci.

A hned začneme u jedné dobré zprávy.
Ceny našich veteránů stále stoupají,
takže můžeme mít dobrý pocit z toho, že
vlastnictvím
veteránů
zhodnocujeme
svůj majetek.
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Bílé boky ano či ne?
Názor tehdejších odborníků na pneumatiky s bílými boky z časopisu Svět
motorů 2/1960
Znáte to jistě — jako opěšalý motorista
nebo jako čekatel na osobní automobil se
divíte těm, kdož krášlí svůj nový vůz
všemi možnými i nemožnými ozdobami.
Jakmile

však

máte

vůz

ve

výhledu,

začnete uvažovat: „Co by tomu tak jen
slušelo..." a sháníte ozdoby a zvláštnosti,
které

druzí

nemají.

Bílé

boky

pneumatik vypadají hezky (i když jen
tehdy,

jsou-li

čisté).

Protože

u

nás

běloboké pneumatiky v prodeji nebyly,
začala

se

dělat

gumová

mezikruží

odnímací bílé boky pneumatik, které se
vložily

svými

patkami

pod

ráfek.

Takovéto odnímací bílé boky se používaly
i v cizině. Dosti se u nás rozšířily.

třením, vznikajícím při jízdě mezi bílým

Z řad jejich použivatelů začaly přicházet

bokem a pláštěm. To je možno zjistit ve

do redakce dopisy s dotazy, zda jsou

většině případů u plášťů, které mají bílé

nebo nejsou odnímací bílé boky vhodné,

boky namontovány. Nedá se říci, že bílé

zda pneumatiku neporušují svým stálým

boky

třením, plazením po boku pneumatiky

možnost

(vyvolaným odstředivou silou). Vyskytly

čímž trpí hlavně vzhled pláště.

se také případy, kdy se duše při použití

Dalším

samostatných

bílých

pozvolného
a

dosti

zničí,

ale

odírání

vážným

dávají
bočnice,

nedostatkem

prodřela.

bílých boků je, že jsou v části, která sedí

Obrátili jsme se proto na Výzkumný

v ramínku ráfku, silné, často více než 3

ústav

plastikářské

mm. Tato šířka posune patku pláště

technologie v Gottwaldově se žádostí o

směrem dovnitř ráfku, a to tak hluboko,

vyjádření

gumárenské
v

této

boků

pneumatiku

a

dnes

že špice patky pláště přesahuje dosedací

odpověď:

plochu ráfku. V tom případě se duše o

Podle našeho názoru a zkušeností, které

přečnívající konce patky pláště opírá a v

uveřejňujeme
jsme

získali

záležitosti
jejich

z

praktického

a

provozu,

důsledku deformační práce, při které se

působí bílý bok nepříznivé na bočnici

špice

autopláště. Bočnice se narušuje stálým

prodře a může dojít při náhlém úniku
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patky

pohybuje,

se

autoduše

vzduchu k havárii. Přečnívající patka v

způsob použití bílých boků je technicky

dosedací ploše ráfku je znázorněna na

dokonalý, bezpečný a ekonomický pro

přiloženém

obrázku.

výrobu.

pláště

nedoporučuje

se

Pro

bezdušové

Výzkumný

ústav

používat. Při této montáži nelze zaručit

plastikářské

technologie

těsnost pláště na ráfku. V zahraničí se

používání

dnes

již

bílých

boky

nepoužívají

samostatně
a

bílé

montované
jsou

boky

bílé

ani

boků.

gumárenské

výrobu

a

nedoporučuje
samostatných

Gumárenské

závody

nahrazeny

vyrábějí dnes část osobních pneumatik s

různobarevnými boky vcelku s pláštěm,

navulkanizovaným bílým bokem po jedné

a to jen po jedné straně pláště. Tento

straně pneumatiky.

Samostatné bílé boky tedy — ne.
Letos se na trhu objevily dva zajímavé
doplňky pro motorkáře. Je to jednak
velice lehký a skladný stan, který se
určitě vejde do batohu na každou

motorku. Druhým zajímavým doplňkem
je batoh, se kterým budete zaručeně
vypadat
jako………jako
motorkář
s batohem .

Pokud pracujete často v garáži a máte
problém s tím, že si vždycky odložíte
nářadí a nevíte kam nebo pro něj
nemůžete dosáhnout, doporučuje tzv.
Nářaďovenský
asistenční
pes.
Dokonce se prý už někde zabývají jeho

výcvikem, ale nepodařilo se mi zjistit
kde. Výšku psa doporučuji zvolit podle
toho, montujete-li motorku na zemi nebo
na montážním stojanu. Pokud pod
motorkou často ležíte, je vhodný
jezevčík,
jak
vidíte
na
obrázku.

Pozn. Psa je možno podle ceny
přenášeného
nářadí
vybavit
slušivou maskou pro odrazení
zlodějů
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Na starší auta čeká past
Nástupce Naturalu 95 uškodí jejich motorům
Do Česka míří nový typ benzinu, tzv.
„édesítka“.
Novinka
na
čerpacích
stanicích do tří let plně nahradí současný
nejprodávanější
Natural
95
(E5),
obsahující do pěti procent lihu. E10,
který bude obsahovat více lihu, ale
nesvědčí motorům vyrobeným před
rokem 2005. Informovaly o tom páteční
Lidové noviny.
Zvýšit podíl ekologičtějšího lihu nutí
petrolejářské
společnosti
evropská
legislativa, která nařizuje snížit emise
CO2 o šest procent do roku 2020. „A to
bohužel bez zavedení „édesítky“, tedy
benzinu s vyšším podílem lihu, nepůjde,“
řekl Václav Loula z České asociace
petrolejářského průmyslu.
Podle nejnovějšího plánu by měl bez
náhrady stávající Natural 95 úplně
zmizet. Řidiči starších vozidel tak budou
mít smůlu. Pokud nebudou chtít riskovat
zničení motoru, nezbude jim než

tankovat o tři koruny dražší Natural 98,
který líh obsahovat nebude. Pak existuje
ještě možnost nákupu zcela nového
vozidla.
„Ve chvíli, kdy dojde k zavedení E10, by
na trhu neměla být v nabídce souběžně
paliva E5 a E10. Český logistický a
distribuční systém na tuto variantu není
připraven,“ vysvětlil mluvčí českého
zastoupení koncernu Shell Petr Šindler.
Podobně hovoří také zástupci společnosti
MOL. Pokud by navíc existovaly obě
varianty najednou, hrozí, že by si dražší
a ekologičtější E10 nikdo nekupoval a k
úspoře CO2 by nedošlo.
Podle analýzy společnosti TÜV SÜD
Czech jezdí u nás zhruba 3,3 milionů
osobních vozidel vyrobených před rokem
2005. Z nich je kolem tří čtvrtin
poháněno benzínem a právě je změna
nejvíc postihne.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/409695/na-starsi-auta-ceka-past-nastupcenaturalu-95-uskodi-jejich-motorum.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy
Znáte nové dopravní značky???

V Brně havaroval kamion řízený opilou dvojicí,
muž šlapal na pedály, žena na klíně točila volantem.
Neuvěřitelná nehoda se stala v BrněLíšni. Namol opilí milenci si užívali
milostných hrátek za jízdy za volantem.
Jízda skončila nehodou. Kamion se
zahraniční značkou vjel plotem do areálu
v Trnkově ulici v Líšni a způsobil
dvacetitisícovou
škodu.
Během
vyšetřování ale podle policistů postupně

vyplynulo
na
povrch
několik
neuvěřitelných okolností. Pětatřicetiletý
řidič kamionu nadýchal policistům 2,54
promile
alkoholu.
Devětadvacetiletá
žena, která se nacházela v kabině řidiče,
ho ještě překonala. Výsledek její
dechové zkoušky stanovil přístroj na 3,1
promile.
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Podle policistů kamion havaroval poté,
kdy se dvojice oddávala nezvyklé
kratochvíli - opilí jezdili po parkovišti s
několikatunovým kolosem. Žena, která
nikdy nevlastnila řidičský průkaz, přitom
seděla muži na klíně. "Role při řízení měli
pravděpodobně rozděleny tak, že muž
šlapal na pedály a žena točila volantem,"
řekl policejní mluvčí Pavel Šváb. Jisté

podle něj je, že řidič neměl z vozu
dostatečný výhled. Podle informací
agentury Mediafax se zřejmě více než
řízení věnoval sexu.
Policisté ani státní zástupce neměli pro
jednání podnapilé dvojice pochopení.
Oba
dva
budou
podle
Švába
pravděpodobně čelit stíháni za ohrožení
pod vlivem návykové látky.

Okénko pro ženy
Ženy si určitě zaslouží taky nějaké
zajímavosti. A když už jsem to tak pěkně

uvedl tím článkem o té veselé řidičce
z Brna, tak ještě přidám pár obrázků.
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Politické okénko

Jak
vidíte,
naše
státní hranice jsou
řádně označeny a
připraveny a major
Terazky
řádně
okomentoval
názory paní Mgdy
Faltové.
Babička zase dala
veřejně najevo, co
si
myslí
o
Sobotkovi. 

Zajímavý názor
Můj postoj k imigraci je tento:
Pokud cizí pes podleze plot, protože ho soused bije, zaslouží
nakrmit a ochránit.
Pokud podleze, aby mi sežral maso z grilu, zaslouží páskem
přes zadek a odvést zpátky.
Pokud podleze, aby pokousal moje děti, zaslouží chytit a
utratit.
Ani v jednom případě mě náboženství psa nezajímá.

IRSKÁ STÁTNÍ HRANICE
UPOZORNĚNÍ PRO MUSLIMY
Vstupujete na území, kde
neplatí právo šaria!!!
Posuňte si hodinky
o 1400 let dopředu!
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….a co náš pan president???

Čtenáři nám píší
Myslím,
že
těch
špatných
a
pesimistických zpráv bylo dost, tak se
zase vraťme k našim motorkám a
skútrům. Jako první bude dopis z ciziny.
Spíš než dopis, tak obrázky. Tony
Kratochvíl z Německa se ujal funkce
organizátora,
zprostředkovatele
a
přemlouvatele
zahraničních
majitelů

Druzet, aby se zúčastnili srazu Druzet, o
kterém se dočtete v další kapitole. Tony
mi poslal jednu reklamu s Čezetou, a pak
fotky společného výletu se slovenským
kamarádem.
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V dalším dopisu mi Tony napsal o
jednom srazu a poslal několik fotek.

Přeposílám jeho dopis psaný v Německu,
takže bez háčků a čárek.

Pri 26°C jsme s Volkerem v sobotu rano dne 13.08.vyrazili na nas sraz
pobliz Neuruppinu v byvalem NDR, kde jsme asi s 15-ti nadsenci organizovali
sraz veteranu, auto, moto a traktoru, vetsinou vychodni produkce.
Sraz se konal v dnes uz jako muzeum slouzici cihelne z roku 1890, kde se
hlavne po valce palily cihle pro vybudovani vybombardovaneho Berlina.
Pres kanaly je cihelna napojena na reku Sprevu, proto byly mozne vyjizdky
jak na clunu, byvalem vlacku ci starym Lanz-Buldogem s privesem po terenu
cihelny s prujezdem starymi kamny. Pri ucasti asi 2 500 spokojenych
navstevniku to byl vydareny vikendovy program pro pametniky i deti.

A teď i já bych se rád zařadil mezi
čtenáře – dopisovatele. Byl jsem se
podívat
na
SRAZU
LIDOVÝCH
VOZÍTEK. Možná jste četli nebo viděli
moji knihu „Československé motorarity“,
kde jsem o těchto vozítkách psal.
Bohužel vzhledem k povolenému rozsahu

knihy se tam dostalo pouze jedno po
domácku vyrobené vozítko. Ostatní jsem
musel oželet, i když podkladů bylo dost.
Ale sraz vozítek, který pořádal Jiří
Soukup – sběratel, fanda a znalec
vozítek, jsem si nechtěl nechat ujít.
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Sraz se konal 23.7.2016 v Krucemburku
u rybníka, který je mezi motorkáři
známý tím, že tam jeden sajdkárista
poslal
po
vodě
karosérii
„loďky“
k motocyklu Velorex 560 i se svými
dětmi. Asi zapomněl, že karosérie má
odspoda díry na šrouby…..děti se

podařilo zachránit, sajda byla vylovena
až při vypuštění rybníku .
Ale vraťme se k vozítkům. Byl to smutný
sraz. Sešla se 3 (slovy tři) vozítka,
z toho jedno nepojízdné. A tak si říkám,
když se nás sejde na srazu málo, že je to
škoda, ale jsou na tom někteří i hůř.

Jeden čtenář, který nechce být jmenován, poslal zajímavý obrázek
od moře s následujícím komentářem.
Toto se nazývá: “Onemocnění nafukovacího člunu”.
Čím víc je nahuštěna vzduchová komora, tím více se zatahuje
vzduchový ventil!
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PLÁN AKCÍ ČSSČ PRO ROK 2017
Plán akcí ČSSČ zůstává pro příští rok
zhruba termínově stejný, jen přibyde
navíc jeden letní víkendový sraz. Detailní
plan bude v příštím Občasníku, teď jen
uvedu
termíny
víkendových
srazů,
abyste si už mohli podle toho plánovat
další akce, dovolené apod. Já vím,
vždycky to opakuju, a pak se stejně

najde spousta výmluv, proč ten či onen
nemůže, ale to už je věc každého
soudruha. Chtěl bych ale předem
upozornit, že už nebudeme na poslední
chvíli měnit termíny kvůli jednotlivcům.
Letos se nám to v podobě deštivého
počasí dvakrát pěkně vymstilo (akce
Mcely a sraz ve Lhenicích).

12. – 14.5.2017…………..…..Krušné Hory
8. – 11.6.2017 ………..……..……..Lažánky
30.6. – 2.7.2017…….…...…………..Nýrsko
4. – 6.8.2017……………....……….Žamberk
25. – 27.8.2017.……….Zruč nad Sázavou
22. – 24.9.2017………………….…..Lhenice
Důležitou akcí by však měl pro nás skútristy být jubilejní XX. sraz Skútrklubu Čezeta, ale
o tom už v následujících řádcích.

XX. mezinárodní sraz Skútrklubu
Hálův Mlýn, Lažánky 8.-11.6. 2017
Toto není žádná tajná informace a
můžete se to dočíst na stránkách
Skútrklubu. A taky asi víme, že hlavními
organizátory jsou manželé Kubálkovi
z Brna. Ale aby i naše Česká sekce
Skútrklubu Čezeta přišla v rámci tohoto
jubilejního srazu se svojí „troškou do

mlýna“ a do „Mlýna“, tak jsme
s kamamrády vymysleli, že bychom
mohli k tomuto srazu přispět tím, že
vyzveme všechny majitele Druzet k co
největší účasti a pod halvičkou tohoto
jubiljeního
srazu
bychom
chtěli
uspořádat i

I. mezinárodní sraz
Vzhledem k tomu, že do srazu zbývá
ještě dost času, myslím, že i někteří
z těch, kteří mají Druzetu ještě v regálu,
na montážních kozách nebo v lakovně,
by to mohli stihnout. Snažím se
zmapovat existující Druzety, ale je to
složité a informace chybí. I když třeba
znám RZ skútru s Druzetou, je jméno
jejího majitele legálně nedostupné, a tak
bych vás všechny žádal o takovou malou
službičku. Ukážu tady Druzety, u kterých
neznám majitele nebo na ně nemám
spojení a vy čtenáři mi můžete pomoct
tím, že mi pošlete informaci na můj mail
marcel@skutrklub.cz nebo upozorníte
majitele Druzety na tuto výzvu a třeba
ho požádáte, aby se mi sám ozval.

Druzet

K dnešnímu dni se mi ozvalo již několik
majitelů Druzet, kteří mi předběžně
účast přislíbili. Jsou to Libor Volek, Míra
Vokáč, Honza Smitka, Milan Vančura,
Václav Lener, Vašek Fuerst a Tony
Kratochvíl + jeho zahraniční kamarádi
(Německo, Slovensko, Maďarsko).

Doufám a pevně věřím, že druzety do
srazu dokončí a zprovozní i Polda Tuma,
Zbyněk Plachý, Milan Bartal a Bohouš
Rychtecký.

No a pak jsou ti další, které neznám,
nemám na ně kontakt a nebo na maily
neodpovídají. A tady bych vás chtěl
požádat o pomoc. Myslím, že Druzeta je
dnes velmi ceněný a těžko dostupný
veterán a že si zaslouží naší pozornost.
Samozřejmě budu majitele Druzet ještě
bombardovat samostatnými maily .
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Pan
Michal
Krejčí
ukázal tuto Druzetu
na www.velorexy.cz
s informací, že se
jedná
o
dovoz
z Bavorska. Ozve se
mi???

Červenobílá Druzeta
RZ
BMA
66-04.
Poslení majitel pan
Jaroslav
Pospíšil
(nebo Pospíchal???)
z Brna. Také nemám
kontakt, i když se
spolu trochu známe.
Tyto dvě Druzety byly
kdysi takto vystaveny
ve
veteranském
muzeu
v Lesné
u
Znojma a byly určeny
na prodej. Zná někdo
z vás
jejich
další
osud? Není třeba ta
Druzeta
z minulé
stránky
se
znojemskou RZ jedna
z nich???

Poslední známá RZ
VY 24 - 31,
žádné další informace
nemám.

Poslední známá RZ
KO 1-61-36,
žádné další informace
nemám.

A co tyto ostatní,
neznáte majitele?
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Tato
červenobílá
Druzeta ZN-1-65-00
byla letos na setkání
veteránů ve Slavkově.

Druzeta RZ TU 36–
20. Poslení majitel
pan Michal Medek
snad
z Hradce
Králové
na
moje
poslední
maily
nereagoval. Ozve se?

Majitel pan Miroslav
Gajdoš z Bratislavy.
Nemám kontakt.

Je to doma vyrobená
laminátová Druzeta,
kterou prodal pan
Koňák
z Ostravy
někam do Čech. Kam
a komu asi???

Původní majitel pan
Václav
Dytrych
z Prahy ji prodal. Kdo
je teď asi majitel?

Majitel
pan
Karel
Feureisl z Točníku.
Nemám kontakt.

Tak co, přátelé, už jste narazili na nějaký
známý stroj, o kterém mi něco můžete
napsat??? Jak jste se mohli před
pár stránkami dočíst, byl
jsem na 12. srazu
PAvů.
Uspořádal
jsem první dva
srazy a bylo to
tak
trochu
z hecu, protože
na
internetu
byla diskuse na
téma, že sraz
PAvů je blbost
a nedá se to
uskutečnit.
Tenkrát
jsem
dokázal, že je to
možné a byl bych moc
rád, kdyby se mi to povedlo i u
Druzet. Vím, že nikdy se nebudou
scházet na srazu stovky Druzet jako u
Pavů, ale o tom to přece není. Bylo by
ale moc hezké, kdyby se majitelé Druzet
sešli aspoň jednou za rok na nějakém
svém srazu, který by samozřejmě mohl
být součásní nějaké větší akce, třeba

Mezinárodního skútrsrazu ….ale není to
podmínkou. Je jen na nás, jestli budeme
chtít. Za pokus to určitě stojí.
Vy všichni majitelé Druzet,
na které mám spojení,
dostanete ode mne
ještě mail s těmito
dvěma stránkami
z Občasníku (to
proto, že ne
všichni majitelé
Druzet
čtou
Občasník )
a taky s dalšími
informacemi
a
mailovými
adresami na ostatní
majitele
Druzet.
Mnoho
Druzet
je
v muzeích, ale myslím, že ani
to by nemuselo být překážkou jejich
účasti.
Na 1. Srazu Druzet bych rád přivítal i
Druzety přivezené na vozíku, třeba
nepojízdné popř. bez RZ. Když bychom
udělali fotky z tohoto srazu, nebude to
tam vidět. 
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ZÁVĚR
Myslel jsem, že vzhledem k tomu, že
mám ještě jiné „psací“ aktivity, udělám
společné číslo Občasníku léto – podzim
2016, ale když jsem si na posledním
srazu vyslechl nelichotivé poznámky, že
už dlouho Občasník nevyšel, přehodnotili
jsme v redakci celou situaci a bylo
narychlo dokončeno toto 56. číslo
Občasníku jako letní s tím, že jsou zde
reportáže z akcí do konce srpna. Zářijové
a pozdější akce najdete až v podzimním
čísle.
Jak jsem již psal, v podzimním čísle bude
taky už téměř kompletní plán akcí pro
rok 2017, pokud budou již na internetu
zvěřejněny termíny burz a dalších akcí.
Jinak bude zase jen odhad termínů podle
letošního roku. K termínům srazů, které
pořádá ČSSČ mi můžete posílat vaše
připomínky, ale myslím, že některé
termíny jsou již pevně sjednané a na
těch ostatních jsme se dohodli na

posledním srazu.
Na závěr jsem si nechal ještě dvě
informace. Při cestě na sraz motocyklů
čs. výroby na Zrcadlové koze měl
v Jičíně havárii náš kamarád Vlastík
Hartman. Trochu to odnesla noha, ale
skútr podstatně víc. Řidička vycouvala
z řady
zaparkovaných
vozidel
tak
razantně, že do ní narazila z obou stran
projíždějící vozidla. Jedním byla bohužel
Vlastíkova Čezeta.
Druhá informace se týká kamaráda Jirky
Hájka,
který
sice
stále
Čezetou
vyhrožuje, ale ještě na ni nevyjel. Za to
ale už dostal k padesátinám od manželky
skútristické triko. Tak se snad dočkáme i
toho skútru.
Na závěr vám přeji hezký zbytek
motorkářské sezony a těším se na vaše
maily ohledně Druzet . A na doplnění
stránky ještě pár vtípků.
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