
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zruč a Lhenice – naše oblíbené stanice 

PPlláánn  aakkccíí   ČČSSSSČČ   nnaa  rrookk  22001177   

….a zase nějaké zajímavosti a informace 
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ÚVOD 
 

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

občasník. 
Kvapem se blíží Vánoce, datum 

21.12.2016 už je téměř přede dveřmi a 

já už dneska s naprostou jistotou vím, že 

nestihnu podzimní číslo vydat na podzim, 

ale až po Novém roce. No jo, co 

naděláte, objektivní i subjektivní 

obtíže……subjektivní ty, že jsem pracoval 

na doplněném a rozšířeném druhém 

vydání knihy Skútr Čezeta, které vyjde 

v novém roce, a doufám, že ještě 

v zimních měsících, objektivní potíže 

jsou ty, že ten čas ubíhá stále rychleji, 

což mám potvrzeno od mnoha svých 

kamarádů !!! 

Vzhledem k tomu, že se vydání tohoto 

čísla tedy opozdí a po něm bude 

následovat zimní číslo 2017 (snad) 

s malým časovým odstupem, tak se tady 

hlavně podíváme na ty aktuální (tedy 

před několika měsíci aktuální) akce, 

kterých jsme se jako klub nebo 

jednotlivci zúčastnili. Určitě se zmíním o 

složité hospodářsko – politické situaci ve 

světě, která zcela určitě zásadně 

ovlivňuje náš veteránský život. Sice 

nevím jak, ale něco by se našlo. 

Nějaké ty zajímavosti se sem určitě 

vejdou taky, stejně jako připomenutí 

plánu akcí ČSSČ na příští rok a určitě 

neuškodí zase trochu toho mírného tlaku 

na druzetisty, aby nezapomněli na naši 

snahu uspořádat  

1. mezinárodní sraz Druzet. 
A ostatní, to se uvidí. Třeba mě ještě 

něco napadne, co by tam mělo být, tak 
se nechme společně překvapit .   

 

POZOR !!!!! jedno upozornění z vlastní 

zkušenosti. Chtěl bych vás upozornit na 

jednoho hodně nefér pána, od kterého 

jsem chtěl koupit Jawu 350 Tramp 

„plácli“ jsme si, ale nic se nedělo. 

Nakonec mi řekl, že dostal nabídku o 6 

tis. Kč vyšší a že na mě kašle. Jenže 

neprodal a motocykl byl na Bazoši znovu 

(viz foto). Jen lhal a snažil se vytlouct 

větší prachy. Takže bacha na 

prodávajícího jménem:  

Jan nebo Josef Ježek (asi), bydliště: 

Hradec Králové, Nový Hradec, ulička z 

ulice Zámeček, blízko Hvězdárny, mobil: 

727 807 086 a mail: 

63jezek@seznam.cz (v inzerátech má 

různá jména, příjmení odhaduji podle 

mailu, ale mobil má stejný). Tak se od 

něj nenechte vydírat, je to hajzlík !!!!! 

 

CO JSME DĚLALI – AKCE ČSSČ (I JINÉ) 
 

Žádné překvapení pro členy klubu ani 

dlouholeté čtenáře….podzimní akce ČSSČ 

= Zruč + Lhenice. Ale nemyslete si, 

nebude to žádná nuda. Ke srazu ve Zruči 

si přečtete ještě jeden zajímavý dodatek, 

a sraz ve Lhenicích, tak to byla 

adrenalinová záležitost …..tedy hlavně 

v pátek večer. A pak taky jedny 

padesátiny a nějaké menší jednodenní 

akce. Kromě toho nějaké nové stroje 

skútristů …..a nejen skútry, politické 

okénko – třeba prezidentské volby v USA 

….a další a další zajímavosti. Nuda 

rozhodně nebude!!!!! 
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Ovšem nejdřív ještě jedna hodně dobrá zpráva na začátek !!!!! 
Ahoj,  

tááák dobrá "věc" se podařila a 20.11 2016 v 0:54 h se nám narodila malá 

dcerka Rozálie.  

Snažím se jí nenásilně vnucovat správné hračky a správnou společenskou 

příslušnost, ale zatím stále rezolutně odmítá . Tak nevím, jestli to 

jednou dotáhne až na členku Skútrklubu . V nejhorším si z ní za pár let 

alespoň udělám spojence, aby zabavila maminku a já mohl "utéct" na sraz . 

Mějte se fajn  

Michal  

Tak to jsou krásné starosti, 

ale jestli pak si Michal taky 

uvědomil to, že každá mince 

má i tu druhou rubovou 

stranu. A protože je mou 

povinností ho na toto 

upozornit, tak aspoň jednu 
poučku z deníku otce : 

 

 

36. Skútr a motosraz ČSSČ 

Zruč nad Sázavou 2.- 4.9.2016  (*****) 

 

Tak už ani nevím, kolikátý 

sraz ve Zruči to byl, už 

moctý. Ale tentokrát byl 

tak trochu jiný ….po letech 

se tam ani neukázal Lojza Vohnický. Byl 

v sobotu na burze v Chotusicích, a tak 

jsme si mysleli, že se aspoň večer 

přijede podívat. No, ten termín byl asi 

trochu nešťastný, ale je to někdy těžké 

každému vyjít vstříc. Ještě se k tomu 

vrátím v kapitole o našem plánu akcí. 
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Byla naplánována účast 12-ti lidí a taky 

jsem se tak večer v pátek v plném počtu 

dostavili na místo. Letos poprvé dorazili i 

naši jihočeští kamarádi Ivo a Michal, 

takže bylo o čem povídat. Museli jsme 

také probrat plán vyjížďky na druhý den. 

Narychlo jsem udělal návrh, když jsem 

se dozvěděl, že Lojza letos nebude 

velitelem kolony. Kupodivu byl návrh bez 

větších připomínek přijat, a tak jsme 

mohli směle hledět k zítřejšímu ránu a 

novým skútristickým zážitkům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snídaně byla v půl osmé, ale start se 

nám povedl až před devátou hodinou, 

protože jsme ještě čekali na Pavla 

Krejčího se ženou, kteří přijeli až ráno. 

Pak už jsme pod vedením Libora a jeho 

skvělé navigace vyrazili směr Čáslav a 

dále Berlova vápenka v Závratci u 

Třemošnice. Vápenka je hned u silnice a 

je nepřehlédnutelná. Je tam však i nově 

zřízeno muzeum vápenictví, a tak jsme 

udělali něco pro svoje vědomosti a 

muzeum jsme prohlédli a zároveň i 
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vyslechli zajímavé vyprávění paní 

pokladní. Když jsme muzeum opustili, už 

bylo takové horko, že došlo na svlékání 

teplých motorkářských oděvů, zvláště 

když další dílčí cíl naší vyjížďky byl 

vzdálen jen asi 8 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byla to krásná kamenná přehrada 

Pařížov. Když jsme k ní dojeli, byla 

zavřená vrata na hráz a hrázný obědval 

 ….museli jsme čekat. Nejsem sice 

znalec přehrad, ale je mi to trochu divné, 

když se turisti nemohou podívat na hráz 

přehrady bez toho, aby slušně poprosili 

pana hrázného. Když jsme však na hráz 

přišli, zjistili jsme, že jsme spíš na Velké 

čínské zdi, protože kolem nás bylo téměř 

jen sucho ….a jen dole protékal nějaký 

malý potůček (jedná se o říčku Doubravu 

pozn. red.). No tahle přehrada, byť 

stavebně krásná, je zřejmě určena pouze 

k zadržování záplav při tání sněhu a 

dlužno dodat, že zadrží i tání hlubokých 

závějí. Jen nevím, jak moc sněhu 

v tomto kraji v zimě napadne. 
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Vedro bylo větší a větší, a tak se 

přihlásila žízeň. Při průjezdu Golčovým 

Jeníkovem zavětřil Libor restauraci a 

hned jsme tam zaparkovali a vykoupili 

celý chladící box Birellu. Vzpomněl jsem 

si při tom na pohádku Císařův pekař, kdy 

Císař Rudolf je na obědě u pana 

komořího Langa, dvořani a čeleď jsou ve 

sklepní a alchymista Scota za chvilku  

hlásí: „Veličenstvo, tenhle ten dům vyjíst 

a vypít nám nedalo vůbec žádnou práci 
“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po krátkém odpočinku jsme vyrazili do 

geografického středu České republiky, 

který se nachází vedle obce Číhošť ….ano 

je to ta obec, která je tak nechvalně 

známá Číhošťským zázrakem v 50. 

letech minulého století ..….a jeho 

důsledky. Střed naší země jsme našli a 

řádně se tam vyfotili a zapsali do knihy 

návštěv. Když jsme odcházeli, nějaký 

člověk začal Liborovi vyčítat, že jsme 

vjeli na trávu, kam je zákaz vjezdu. 

Žádný tam nebyl, a tak po krátké slovní 
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přestřelce to vypadalo, že si Libor zlomí 

o čelist toho člověka zase nějaký prst. 

Nakonec to ten domorodec vzdal……..asi 

dostal strach, když mezi motorkáři viděl 

samé šedivé nebo plešaté hlavy, se 

kterých jde hrůza kamkoliv přijedou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Další naše cesta vedla do Ledče nad 

Sázavou, kde jsme měli objednaný oběd 

v restauraci U Martina. Myslím, že byli 

všichni spokojeni a že točený 

nealkoholický Bernard byl vhodným 

nápojem v parném dni.  

Posledním cílem naší vyjížďky měl být 

Jawáč ….tedy Jawasraz v Jizbicích u 

Čechtic. Ovšem u oběda se u vedlejšího 

stolu začaly objevovat takové názory, že 

bychom měli jet jinam. Zvláště aktivní 

byl Zbyněk, který tvrdil, že tam bude jen 

spousta ožralých motorkářů a že tam nic 

zajímavého neuvidíme. Jsem demokrat a 

byl jsem tedy připraven vyhovět přání 

většiny účastníků, protože pro mě, jako 

pro generálního tajemníka ČSSČ a 

čestného presidenta ČSSČ je 

spokojenost členské základny alfou i 

omegou !!!! Proč ale právě Zbyněk byl 
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tak aktivní???? Došlo mi to až později. 

No jistě….potkal by tam spoustu 

kamarádů značně posilněných 

alkoholickými nápoji a Romča by se 

nestačila divit, s kým že to ten její 

vyvolený kamarádí  . ……a tak jsem jeli 

znovu po několika letech do velkého 

vetešnictví v Martinicích. Ale upřímně 

řečeno, žádné velké nákupy tam nikdo 

neudělal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak už jsme vyrazili zpátky do Zruče, ale 

cestou nám zkomplikovaly dvě drobné 

závady. Nejdřív Vlastíkovi vypadla 

žárovka dobíjení, způsobila skrat a řekla 

si o novou pojistku. Druhá závada byla 

složitější. Pavlovi začal vynechávat 

motor u skútra, zastavil, motor se zase 

vzpomatoval a zase chvíli jel ……až se 

zastavil definitivně. Myslel jsem si, že je 

to nějakými nečistotami v karburátoru a 

i jiní to tak viděli. Míra se už vrhal na 

dvířka u motoru, když někoho napadlo 

podívat se do nádrže a smálo se na něj 

suché dno. Tak samozřejmě Pavel sklidil 

potlesk, bylo mu doporučeno, aby si 

přepnul na rezervu a vrátil se asi 1 km 

k benzince a natankoval si. Tím byla 

závada odstraněna. 

Pavel se ovšem dušoval, že před 

výjezdem ráno dolil plnou nádrž a ujeli 

jsme 150 km !!! Ovšem kdo nezná Pavla 

Krejčího, musím ho trochu popsat. 

Skútrista tělem i duší, v nejlepších 

letech, s mírnou nadváhou. Jeho paní je 
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usměvavá bez nadváhy a svého muže 

všude věrně doprovází. Mají červeno-

bílou 502-ku a pava a s touhle kombinací 

bez problému stačí jakémukoliv tempu 

vyjížďky. Je to neskutečné, co ten skútr 

vydrží a jak jede, je to pořd dva, tři, 

plnej……..A tak se nesmíme divit, že po 

dotankování nádrže byla průměrná 

spotřeba spočítána asi na 6,5 l/ 100 km 
 Byl jsem tam na srazu s Jawou 350 

typ 354 a s Pavem, ale jezdil jsem solo. 

Zrovna se mi to hodilo, tak jsem si 

spočítal za víkend spotřebu 3,25 l/ 100 

km ….klasik by řekl: „éto paradóxy“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Po návratu na základnu jsme zaparkovali 

stroje a zasedli ke zlatavému moku. 

Objevily se i tekutiny bezbarvé, ale díky 

své nevýrazné barvě byly okamžitě 

zlikvidovány. V této bohulibé činnosti se 

k nám připojil i Pavel Krejčí a manželce 

s úsměvem předal klíčky od auta, že 
dneska je řada na ní . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po večeři, kterou málokdo dojedl pro její 

množství, jsme zase poseděli u pivka a 

taky jsme se s Ivem zase trochu 

postarali o kulturu, já na kytaru, on na 

harmoniku ….a občas jsme to vzali i jako 

vokál a docela jsme si to užívali. Jen 

nevím, jestli to tak viděli a hlavně slyšeli 

i ostatní. Abych nezapomněl, Zbyněk 

nám zase rozdal tzv „čumkarty“ čili 

upomínkové obrázky na sraz. Jednu také 
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umístil do skříně v jídelně a zkontroloval, 

jestli je tam i ta loňská. Byla. No a pak 

už večerka, spánek, snídaně, placení, 

loučení a odjezd domů. A bez kecání a 

připomínek ……pět hvězdiček, k tomu 

halda legrace a dobré nálady.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co jiné středy v naší zemi ??? 
 

Navštívili jsme v Čihošti střed naší republiky, ale 

tak jako nemusí být vřdycky 1 + 1 = 2, tak ani 

střed nemusí být jen jeden. Našel jsem na 

internetu zajímavý článek, a kdo se o tyto 

zeměpisné údaje trochu zajímá, tak si ho určitě se 

zájmem přečte. 
 

Kde leží střed. 
 

Při sledování soutěží v našich televizích, co jich jen 

máme, v denících, časopisech, na internetu a 

kdoví kde ještě, zjistíme, že oblíbenou otázkou 

bývá, kde leží ten či onen střed toho či onoho. 

Každopádně střed ležící na katastru jakékoliv obce 

se stává atrakcí, která přispívá k jejímu 

zviditelnění. Není proto divu, že se vedou „ostré“ 

spory o vlastnictví každého z těchto pomyslných 

pupků světa. 

 

Určení středu daného území vychází z 

metody tzv. těžiště. Takto je například 

vypočítána poloha středu Čech, Moravy, 

České republiky i Evropy. Rychlým 

řešením se zdá být spojit nejsevernější 

bod s nejjižnějším a nejzápadnější s 

nejvýchodnějším a průsečík spojnic vzít 

za hledaný střed. Omyl, takhle to 

nefunguje. Tak by střed České republiky 
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byl jižně od Prahy. Další metodou by 

mohlo být najít poledník, tedy 

rovnoběžku, půlící spojnice středního 

poledníku a střední rovnoběžky a 

průsečík označit za střed. Ani tak to 

nemusí vždy fungovat. Nejsprávnější 

metodou je určit těžiště oblasti. Jinak 

řečeno, když postavíte na pomyslnou 

špičku nože pouze Českou republiku a 

ona bude v naprosto vodorovné poloze, 

špička určí pravý střed. Matematicky to 

jde udělat tak, že pokryjete území 

čtvercovou sítí bodů a do výpočtu 

zahrnete jen ty body, které leží uvnitř. 

Pak určíte průměr vodorovných a 

svislých souřadnic. 

 

Střed České republiky označený 

pomníkem najdeme u obce Číhošť, 

nedaleko Ledče nad Sázavou, přesně 

400 m severovýchodně od kostela. Jiný 

pomník, který také značí střed ČR, 

najdeme v nedalekém Golčově Jeníkově, 

asi 15 km severovýchodně od Číhošti. 

Pravda je, že těžiště (střed) České 

republiky vychází opravdu v blízkosti 

obce Číhošť, ale střední poledník a 

rovnoběžka jej posouvají více na východ 

k obci Skuhrov, 15 km severně od 

Havlíčkova Brodu. Spolu se středem v 

Golčově Jeníkově pak tvoří všechny tři 

takřka rovnostranný trojúhelník. 

 

Střed Čech a dokonce i střed Evropy 

je podle vyprávění starých Pražanů na 

severním okraji Prahy, na kopci zvaném 

Ládví. Označen je veřejně přístupnou 

věží. Omyl, věž tu slouží geodetům a 

střed Čech neznačí ani náhodou. Obecně 

se má za to, že střed Čech je severně od 

obce Petrov, asi 6 km západně od 

Jílového u Prahy. Leč střed podle těžiště 

vyšel východně od města Jílové u Prahy, 

poblíž obce Skalsko u rybníka Markvart, 

v oboře Březka, veřejnosti nepřístupné. 

Zajímavostí je, že leží v přírodním parku 

Střed Čech, opravdu asi 15 km východně 

od obce Petrov. Průsečík středního 

poledníku se střední rovnoběžkou však 

posouvá střed asi o 30 km 

jihojihozápadně k obci Křečovice u 

Sedlčan.

 

Střed Moravy má být na kopci Předina 

u obce Dobrochov (mezi Vyškovem a 

Prostějovem). Na kopci stojí rozhlasový 

vysílač Brno, mylně však pokládaný za 

střed Moravy. Navíc není jasné, jedná-li 

se o střed historického území Moravy, či 

země Moravskoslezské z roku 1933 

včetně české části Slezska. Pravda je, že 

střed země Moravskoslezské jako těžiště 

vychází jihozápadně od Prostějova, 

poblíž obce Určice. To je asi 10 km 

severozápadně od kopce Předina. Střední 

poledník a rovnoběžka posunou střed 

ještě o 20 km severněji, k obci Kostelec 

na Hané, asi 5 km severně od 

Prostějova.

 

Střed Evropy je naopak zapeklitá věc. 

Předně je potřeba, aby se upřesnily 

především východní hranice Evropy a 

poté aby se s nimi nějaký čas také 

nehýbalo. Potom je potřeba připočítat 

všechny ostrovy, pokrýt mapu sítí 

čtverců a začít počítat. Střed Evropy 

včetně všech ostrovů vychází na území 

Litvy, asi 10 km západně od Vilniusu, a 

pokud ostrovy vynecháme, posune se 

střed asi 80 km jihovýchodně od 

Vilniusu, na hranice s Běloruskem. 

 

Střed Evropské unie je aktuálně 

neurčen, protože po Brexitu nebyl ještě 

nikým nově spočítán. Podle vizí Járy 

Cimrmana, že střed Evropy se bude 

nacházet v Havlíčkově Brodě, bylo by 

také jistě zajímavé, kam by situoval 

střed EU. Škoda jen, že za svého života 

neměl tento český velikán o EU vize 

pražádné. 
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37. Skútr a motosraz ČSSČ 

Lhenice 16.- 18.9. 2016  (*****) 

 

Laik neznalý poměrů by 

řekl, že se jedná opět o 

tuctový tradiční sraz, který 

je stále stejný, ale hrubě a 

téměř fatálně by se mýlil. Počasí nebylo 

zrovna motorkářské, ale spíš skútrisické 

s hodně přivřenýma očima, takže řečeno 

jinak …bylo hnusně. Vzhledem k naší 

vzdálenosti do jižních Čech jsme 

s dcerou zvolili jízdu na nových skútrech, 

abychom byli aspoň odspoda chráněni od 

vody a neměli jsme už kousek za 

Boleslaví z motorek boty plné vody. Zase 

byl sraz u Libora, a pak po vypití kávičky 

se společně vyrazilo na jih. 
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Jako vždy při cestě tímto 

směrem byla zastávka u 

benzinky v Milíně, kde se 

tankovalo do nádrží i 

káva do zimou těžce 

zkoušených těl skútristů a 

motorkářů. Pak ovšem 

nepokračovala trasa klasickým 

způsoben, ale trochu jsme si zajeli ….to 

úmyslně…do Strakonic k panu Herdovi, 

kterému Libor vezl nějaké díly. Tam jsme 

se chvilku zdrželi, popovídali si a vydali 

se dál na jih. Jenomže ….Libor to zase 

vzal svojí navigací Tom Tom, která nám 

už připravila nejednu horkou chvilku, ale 

tentokrát to už bylo až moc horké, i když 

vlastně ne, protože „naštěstí“ chvílemi 

pršelo a bylo tak mokro, že ani hodně 
horká chvilka nemohla vzplanout . 

Zase jsme jeli po cestě, která se 

zužovala a zužovala, asfalt se změníl 

v kostky, kostky v trávu, tráva ve vyjeté 

koleje …………… někteří to vzdali, ale když 

jsem viděl, že přede 

mnou Libor i Míra na 

Čezetách ujíždějí, myslel 

jsem, že svoji yamahu 

také úvozem protáhnu. 

Možná za sucha !!!! Ale 

tentokrát ani náhodou. Ještě že 

nablízku byl Matěj, který mi pomohl 

dvouapůlmetrákový skútr otočit ……..ale 

Libor a Míra se v tu chvíli už vraceli také, 

protože ani lehká Čezeta nepřekonala 

jízdu terénem, kterou navigace označila 

za průjezdnou silnici. Nakonec jsme tedy 

všichni dojeli do cíle ve Lhenicích, ale za 

tmy, se skútry obalenými blátem a i 

trochu s pokaženou náladou. Naštěstí 

nás opět čekalo pečené koleno od 

Janinky a nějaký ten zlatavý orosený 

mok ze sudu, takže ta vidina tohoto 

obžerství nás udržovala i v těžkých 

chvílích a v hlubokém rozbahněném 
úvozu v naději na lepší zítřky . 

 
 

Tato situace měla několik závažných důsledků: 

1. Nikdo za to Libora nepochválil 

2. Míra Liborovi doporučil, aby si 

zajel k autorizovanému prodejci 

navigací Tom Tom a už jednou 

pro vždy si nechal vymazat trasy 

určené pro koňské povozy. 

3. Libor se pokusil následně obhájit 

a celou situaci vysvětlil, takže 

vám tady předkládám jeho 

vysvětlení:  
 

Ahoj kamarádi skútristi 

po podrobném bádání mapy jsem 

zjistil, že cesta, kterou mě táhla 

navigace a skončila v polích za 

obcí Milejovice je ta samá, kdy 

před pár lety jsme jeli do Hoštic 

a skončili jsme z druhé strany z 

obce Neuslužice. Chybí nám jen 

opravdu kousek ke zdolání celé 

trasy. Tak snad někdy příště.  

Libor  
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Ráno už bylo veselejší, a přestože bylo 

nutno tento nepříjemný zážitek omýt ze 

skútrů, bot i kalhot několika kýbly vody, 

tak se škody na vozidlech, oblečení i na 

morálce celého mužstva nakonec ukázaly 

jako minimální a dovolily nám 

pokračovat ve stanoveném programu 
srazu . 
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Takže ráno po snídani jsme vyjeli 

směrem do Pořežan do motoristického 

muzea, ale někteří z nás cestu na skútru 

vzdali a jeli autem. Nebyl jsem zrovna ve 

své kůži, a tak jsem také cestu 

absolvoval v autě. Po prohlídce muzea 

jsme si nechali doporučit jednu 

restauraci a nebyli jsme rozhodně 

zklamáni. Myslím, že si každý vybral 

podle chuti. 
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Pak jsem se radili, co dál, a vzhledem 

k tomu, že se počasí trochu umoudřilo, 

jsme se vrátili do Lhenic, my „autaři“ 

jsme nasedli na motorky a skútry a vyjeli 

jsme ještě na odpolední vyjížďku, kterou 

tentokráte vedl místní rodák a znalec 

jižních Čech Jirka Hájek. Dovedl nás do 

Prachatic na náměstí do cukrárny, pak 

ještě někam k obchoďáku na zmrzlinu a 

vyhlídkovou trasou jsme se vraceli 

zpátky na základnu. 
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Pak už zase následoval příjemný 

společenský večer, což se nijak 

nevymykalo obvyklým klubovým 

večerům. Poseděli jsme nahoře 

v salonku, protože dole zase bouřil sraz 

spolužáků, kteří se vždycky dokáží 

pořádně rozšoupnout, i když jejich 

ukončení školní dochází spádá hluboko 

do období rozvinutého socialismu. 

Obsluhovala nás maminka s dcerou, a 

vzhledem k tomu, že jsme v klubu 

věkově dost od sebe vzdálení, tak 
obdivovatele našly obě dvě . 

Pedofilové obdivovali dceru, ti ostatní 

maminku . Zbyněk Plachý nám opět 

rozdal tzv „čumkarty“. Které připravil 

letos pro všechny naše srazy, Jirka Hájek 

přinesl svoje podnikání z burzy a nabízel 

k prodeji nášivky s motorkářskou 

tematikou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráno po snídani byl odjezd domů, který 

se ovšem neobešel bez problémů. 

Karlovi nějak vypověděla službu jeho 

kejvačka, a přestože motor si vesele 

bručel, zadní kolo se ani nepohnulo. Ale i 

to se stává. Přece jen mezi válcem 

motoru a zadním kolem je spousta 

růžných dílů a dílečků, které se mohou 

pokazit. Naštěstí Jirka Hájek měl vozík, 

kam se kromě jeho motorky vešla i 

Karlova, takže nakonec vše dobře 

dopadlo a Karel se mohl vrátit domů. 
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A hodnocení akce???? ……vzhledem 

k tomu, že jsem o pár dní starší než 

prototyp Čezety představený před 60-ti 

lety ve Strakonicích na 1. máje a možná 

vzhledem i k letošním zdravotním 

problémům si vážím každého prožitého 

srazu se svými přáteli víc a víc. Už dávno 

jsem Liborovi odpustil to, že jsem málem 

skútra utopil v bahně, 

a ze všeho nejvíc 

převažuje ta radost 

nad tím, že se 

dokážeme sejít a 

prožít krásný víkend i 

v době, kdy se k nám 

počasí vyloženě otočí 

zády, dokážeme se 

dobře bavit a ze všech problémů si 

udělat legraci.  

Já vím, že to tak někteří nevidí a řeknou, 

že jsme blázni, že oni přece do deště 

nepojedou ……ale o tom to právě je 

dokázat celé té partě, že i já přijedu, 

když je hnusné počasí, protože vím, že 

oni si myslí to samé a přijedou taky. Tak 

za to, že jsme tam 

jeli, nám všem dávám 

5 hvězdiček. Heslo 

sportovců je: „Není 

důležité vyhrát, ale 

zúčasnit se“….a my 

jsme se nejenom 

zúčastnili, my jsme i 

všichni zvítězili.  
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Vyjížďka Jizerské Hory 8.9,2016  
 

S několika kamamrády z práce jsme se 

dohodli, že se prostě odpoledne 

pojedeme projet. Vložili jsme své osudy 

do navigačních schopností a dovedností 

kamaráda Tomáše Racka a jako naprosto 

nehomogenní skupina motocyků a 

jednoho skútru vyrazili na projížďku.  

Vzhledem k tomu, že bylo pohádkově 

ukázově nádherné počasí a že jsme 

navštívili taková zajímavá a krásná místa 

jako je přehradní nádrž Souš nebo chata 

Smědava, tak vám tady představím 

aspoň pár foteček, abych se s vámi o ty 

krásné pohledy podělil. A jinak si 

myslím, že „Jizerské hory“ by určitě byl i 

skvělý víkendový sraz a bylo by možno 

navštívit i velkou umělou vodní nádrž 

kousek za hranicemi naší vlasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sraz motocyklů čs. výroby Zrcadlová koza 10.9,2016 
 

Když byl tento sraz v létě, tak jsme se 

tam jeli podívat v rámci našeho 

víkendového srazu v Českém Ráji, ale 

nedočkali jsme se plánovaného příjezdu 

motocyklů zpátky na Zrcadlovou kozu, 

což je takové vyhlášené výletní středisko 

u Jizery na Turnovsku resp. Maloskalsku. 
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Teď jsme už nenechali nic náhodě a 

vyrazili jsme tam přímo hned po ránu, 

abychom zhlédli ty naše krásné 

historické stroje, kterými se náš 

socialistický motocyklový průmysl chlubil 

a proslavil po celém světě, ….zatímco ten 

náš kapitalistický motocyklový průmysl 

jen ukázal privatizaci, vytunelování a 

následný krach slavné značky ČZ a 
živoření firmy Jawa . 

Ale vraťme se k té „Koze“, rozhodně se 

bylo na co dívat, pohosštění tam 

samozřejmě bylo od rána k dispozici, a 

tak v takovém prostředí se cítíme jako 

ryba ve vodě a nic nám tam neschází. 

Nesešlo se nás moc a věděli jsme, že 

nechceme absolvat asi 100 –

kilometrovou vyjížďku rychlostí 40 

km/hod a méně, ale že si po prohlédnutí 

motocyklů uděláme vlastní program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

To se také stalo, a tak po startu, kdy 

kolem nás projelo asi více než 100 

krásných motocyklů a skútrů, jsme 

nasedli na naše stroje a vyrazili pod 

vedením Libora po krásách Českého ráje. 

A když jsme už byli v těchto končinách, 

tak jsme si dali znovu motocyklový 

„výstup“ na Kozákov krásnými 

serpentýnami. Tam zase byla menší 

pauza, kde jsme se kochali krásným 

rozhledem, a pak jsme si dali další 

nealko pivo. 
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Pak už nazrál čas na pořádný oběd, 

takže volba Kiosku u 

rybníka v Žehrově byla 

jako jediná 

navrhovaná a tím i 

porojednávaná 

varianta přijatá 

100 % hlasů. 

Opět jsme zvolili 

dobře. Libor pak 

spěchal domů na 

další domácí akci a 

my jsme s Vaškem a 

Matějem zajeli k nám 

na kafe, a pak se ještě 

trochu projeli. Prostě taková 

příjemná sobota…….a pro příští 

sezónu bych na podobné 

akce řekl: „jen  houšť a 

větší kapky“ ….škoda, 

že nás bylo málo, 

ale každému se to 

prostě vždycky 

nehodí. Ale 

latinské přísloví 

praví: „Tres 

facium kolegium“ 

čili „Tři tvoří 

kolektiv“, a tak není 

potřeba masová účast. 

……ale ti ostatní mohou 

jen své neúčasti litovat.  
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ZAJÍMAVOSTI 
 

Honza 50 
 

Nejen 70-tiny a 60-tiny …….ale už došlo i 

na –ceti leté, kteří se nám postupně 

stávají –sáti letými, což je příjemné 

zjištění, protože nás začínají dohánět. No 

tak počítejte se mnou …..když bylo 

Honzovi 10, byl jsem dvakrát starší. Teď 
je mu už padesát  a mně teprve 

šedesát , takže mě dohání a já jsem 

starší už jen 1,2 krát !!!!! Kromě toho si 

taky nemůže být jistý, že si na něj někdo 

za 10 let ještě vzpomene . Když to 

vezmu podle sebe, tak když mi bylo 50, 

obdržel jsem blahopřání od vedení 

Skútrklubu formou „pietní“ vzpomínky na 

stránkách klubu. Ovšem jak je vidět, 

postupem času se už vzpomínají 

vedením klubu jen kulatiny brněnských 

členů (Borovec, Kubálkovi), takže tohle 

byla pro Honzu ještě šance si ty kulatiny 

trochu užít .  

Vzhledem k tomu, že jsme byli o oslavě 

informováni s mírným předstihem, stihli 

jsme zadat designérskému studiu M&M 

zakázku na návrh nějakých těch 

upomínkových drobností pro oslavence, 

a tak se stalo, že z této spolupráce 

vypadly následující návrhy: nápis na 

lahvinku meruňkovice, svícen pro práci 

v dílně (když vypnou proud) návrh na 

firemní tričko: 
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Tady mi prosím dovolte malou 

poznámku: Pokud ten horní nápis čtete 

jako Prim, tak jste se přehlédli, pokud si 

myslíte, že to je nápis Prim a je v něm 

chyba, tak se mýlíte. Ale zkuste si otočit 

tuto stránku o 180°, což je prakticky 

vzhůru nohama, kdo to neumí, otočte si 

celý monitor o 180°, což je taky 

prakticky vzhůru nohama …..a pokud 

máte monitor ještě zastaralý a těžký a 

jste na tom fyzicky ještě relativně dobře, 

udělejte před monitorem stojku ….a pak 

nápis přečtěte, třeba vás něco napadne 

. Musím říct, že v tomto případě 

odvedlo designérské studio  M&M kus 

poctivé práce (i když si to kdysi vymyslel 
Honza sám ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samotná oslava probíhala 1.10.2016 ve 

vysokohorském prostředí ve 

Vysokém, kde to všichni 

dobře známe a kde 

kvalita pohoštění je 

zaručena. Honza 

ovšem vymyslel na 

odpoledne program 

….a zase se tady 

musím trochu zastavit. 

Honza prostě nechtěl mít 

děti v mládí z nerozumu nebo z nějaké 

mladické pošetilosti, ale na výrobu dcery 

dlouho trénoval, aby práci odvedl 

kavlitně. Takže jeho dcera 

je ve věku, kdy Honzovi 

vrstevníci mají již tak 

staré vnuky, takže 

mu nezbývalo než 

rozdělit odpolední 

program pro děti a 

dospěláky, zvláště když 

programem pro dospěláky 

byla exkurze do pivovaru v Nové Pace.  
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Tam jsme odeji autobusem s představou, 

že se budeme vracet ve značně 

podnapilém stavu, což se nám bohužel 

nesplnilo, protože zřejmě novopacký 

pivovar (přestože se chlubil exportem do 

celého světa a výrobou různých piv 

dokonce i s příchutí „marjánky“), tak 

zřejmě striktně dodržuje nějaké nařízení 

Evropské unie, protože jak by jinak bylo 

možné, že odjíždíte z exkurze v pivovaru 

a můžete si klidně sednout za volant 

…….vzpomněl jsem si na svoji jednu 

exkurzi v Becherovce, po jejím 

absolvování  bych nemohl za volant ještě 

asi dva dny . Asi je dneska jiná doba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jinak samozřejmě oslava, tedy setkání 

s kamarády u spousty dobrého jídla a 

pití nemůže být jiná než příjemná, pokud 

ji nikdo nezkazí. To se naštěstí nestalo, a 

tak šlo jen o to, kdo déle vydrží jíst, pít a 

neusnout. Večer také proběhla tombola, 

takže jsme měli možnost vyhrát i 

hodnotné dárky……a třeba Kamilovi se 

tak líbily slunečné brýle od firmy Kia, že 

byl za ně ochoten dát snad cokoliv, já si 

dovolím tvrdit, že pro jejich získání by 

byl snad ochoten být i nevěrný vlastní 

ženě. Nakonec se mu je podařilo získat 

výměnou za jinou hodnotnou výhru, a 

tak k té nevěře nemuselo dojít. Takže 

Honzo, do další padesátky vše………………     NEJ !  
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Nové přírůstky do garáží našich členů a kamarádů 
 

Přátelé skútrů a ostatních jednostopých 

strojů, představte si, že ta nákaza nebo 

móda kupovat si Octávie, Spartaky apod. 

dorazila z Brna už i do českých zemí. 

Takže klucí z Roudnice se pochlubili 

Octáviemi, Zdeněk přešel rovnou na 

zahraniční značku Simca …..a abych ty 

obrázky doplnil, tak jsem přidal svoji 

tisícovečku, která už asi 10 let čeká 

v garáži na to, až na ni budu mít čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale nebojte, pořád naším hlavním 

koníčkem zůstávají motorky a skútry, ale 

aby ten přechod nebyl tak násilný, tak 

jsou tací, že to spojí a za užitkový vůz 

Škoda 1202 STW připojí užitkový valník 

s užitkovou rikšou ….což už je téměř na 

úrovni špeditérské firmy, ale někteří se 

spokojí třeba jen s krásným valníčkem 

s korbou z rikši ….jen ještě bude 

potřebat vrátit do původního stavu 

podvozek a postavit ho na 12“ kola od 

skútru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vraťme se k těm motorkám, podíváme 

se na jednu velikou raritu, a tou je doma 

vyrobený historický skútr uložený na 

půdě jednoho kamaráda. Doufejme, že 

bude jednou zrenovovaný a pojízdný 

(tedy ten skútr). A jako protipól tomuto 

skoro vraku pohled na úplně nově 

zrenovovanou Jawa 350 typ 354, Libor si 

dal záležet. Červenou Jawu má každý, 

ale ty dvoubarevné jsou taky moc pěkné. 
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Když jsme u té renovace, tak vám tu 

dám něco k zamyšlení. Jakou máme 

dneska možnost? Buď se nám podaří 

objevit někde u strejčka motocykl v 

„málezovém“ v tomto případě tzv. 

„kurníkovém“ stavu, a nebo se obrátíme 

třeba na Aukro nebo Bazoš, kde můžeme 

za nějaký ten „drobný“ peníz nakoupit 

pěkný motocykl v lehce předrenovačním 

stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdá se vám 800 400 Kč trochu moc?? 

Ale ne, ceny nám rostou i na daleko 

mladších  dílech na veterány, než je 

stará Čechie. A týká se to i nás skútristů. 
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…..a nějaké další zajímavé stroje 
 

Ale podívejme se třeba taky na chvilku 

za hranice naší vlasti, jaké tam jezdí 

stroje. Tentokrát bych se soustředil na 

tříkolky, triky, rikši …jak chcete. Také 

patří do kategorie motocyklů a díky třem 

kolům umožňují některé zajímavé 

využití. Podívejte se na čtyři z nich. První 

z nich je určená pro zhýčkané majitele 

aut, kteří si ho chtějí i na tříkolce vézt 

kousek s sebou, ta druhá je určena pro 

zatvrzelé pivaře, kteří se svého 

oblíbeného moku nechtějí zříct ani za 

jízdy, ta třetí …to je jasné, je pro 

vícečlenné rodiny a rodinné výlety, no a 

ta poslední je určena pro seniory, aby na 

svých toulkách přírodou měli maximální 

pohodlí a mohli si svůj zasloužený 

důchod řádně užívat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Pokud ovšem nejste tak nároční, máte 

štěstí a ještě ke všemu se nebojíte pustit 

do pořádné renovace, tak máte možnost 

z tříkolky v žalostném nálezovém stavu 

si vyrobit kouzelné vozítko, které vám 

budou všichni závidět. Není sice určeno 

pro  cesty za tisíce kilometrů vzdálenými 

cíli, ale o to je krásnější a určitě ho 

budou lidé více obdivovat než obytný 
auťák za několik melounů . 
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Další aktuální politické okénko 
 

Tak čím bychom začali???? Měli jsme 

tady Dalajlámu ….a to zase bylo divadlo 
. Karlík si u jeho návštěvy trochu 

zdříml, a tak nezbývá než vzpomenout 

na Dalajlámova velkého kamamráda 

Václava, ten to s ním uměl jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když už jsme u 

toho Václava, tak 

ještě něco: 

Jednak jedno 

upřímně myšlené 

varování před 

jeho osobou a 

jednak jeden 

opravdu upřímně 

myšlený nápad, 

který nám do 

redakce poslal 

jeden  čtenář. 

Zřejmě četl 

v Občasníku 

článek o naší 

návštěvě leteckého muzea metoděje 

Vlacha v Mladé Boleslavi, a tak se obrátil 

na naši redakci. 

A abych nezapomněl, když už jsme po 

Havlovi pojmenovali úplně všechno, tak 

ten kámen je jen třešničkou na dortu při 

vzpomínce na jeho alkoholem 

prošpikovaný život chartisty i presidenta. 
 

Dopis čtenáře: 
 

Miluji historii letectví. Moc mě mrzí, že se při změně názvu 

největšího leteckého přístavu v ČR  zapomnělo na průkopníka českého 

letectví  Jana Kašpara. Chtěl bych kompetentním úřadům navrhnout 

doplnění názvu.  

Nový název: LETIŠTĚ KAŠPARA VÁCLAVA HAVLA  
S pozdravem a přáním hezkého dne Evžen Čihák 

 

Samozřejmě, že evropskou politikou 

stále hýbe imigrantská krize, Angela 

Merkelová, a taky samozřejmě nějací ti 

dovedové, kteří by se chtěli na vlně 

multi-kulti nechat odvézt třeba až na 

Pražský hrad. Doufám, že jim to  

neumožníme, byla by to pro nás 

katastrofa. A tak různí Dienstbierové, 

Sobotkové, Horáčkové, Bělobrádkové 

….jen si přečtěnte jeich názory a výroky. 

Je to k pláči. Ale podívejme se na to 

trochu zblízka. Už je to trochu obehraná 

písnička, ale nebezpečí stále trvá . Zdá 

se, že blbců neubývá . 
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            Jo, a taky jsme vyznamenávali  
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Ale to jsme se zatím pohybovali jen po 

politické scéně Evropy …ale co teprve ve 

světě, tam se děly věci!!! Volby 

v Americe. Dlouuuuuhá šaškárna, 

spousta peněz, osočování, urážek, …. 

Nakonec z toho vyleze jen jeden člověk 

jako vítěz. A vylezl asi te správný, 

protože dcera si zrovna koupila Jawu 350 

Trampa. Díval jsem se do katalogu, ale 

Jawa 350 Clintonová neexistuje, takže 

zvolila dobře, a doufám, že dobře zvolili i 

Amíci . 

Putin prý zkraje záviděl Trumpovi jeho 

sexuální úspěchy, a tak se snažil ho 

trochu napodobit. Jenže místo misek 

k tomu využil zakládající členky strany, 

což asi nebyla úplně nejlepší volba. Pak 

se situace trochu uklidnila, a jak ukazuje 

fotografie z jejich společného víkendu na 

jednom rančí v Americe, je to už OK. 

 

A jajký ohlas měl volba amerického prezidnta u 

nás ….no to nám úplně jasně zhodnotil pan 

Ovčáček, mluvčí prezidenta republiky. Myslím, že 

si pan prezident vybral dobře. No. Jen ta volba 

našeho presidenta mětak trochu v noci straší. 

Budeme teď chvilku vážní??? Zkuste se podívat na naše prezidenty od začátku existence 

státu, je na tom hodně pravdy. A povídání o naší zemi??? To je taky na zamyšlenou!!!!! 
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Svátky vánoční, ale i další významné i nevýznamné dny 
 

Politika je politika, je to svinstvo a asi se 

to nezmění. Ale nás asi zajímá víc náš 

všední život, který přináší své 

každodenní radosti a strasti. Tak se 

podíváme i na to, co se tady u nás dělo. 

Jak je vidět, z politiky našich 

demokraticky zvolených zástupců se moc 

radovat nemůžeme, tak si musíme najít 

radisti trochu manší a všední. Tak třeba 

jsme někteří viděli obrovský měsíc, 

schovaný za Ještědem vypadal moc 

hezky.

Ale úplně jsem zapomněl, že předtím 

jsme měli ještě další významné dny, a 

to Svátek všech svatých, zvaný 

Dušičky, v kalendáři zapsaný jako 

Památka zesnulých a moderně 

nazývaný Halloween. No a pak ještě 

nesmíme zapomenout na svátek 

Svatého Martina, protože ten slavíme 

čím dál tím víc …hlavně kvůli 

svatomartinským husičkám a vínu . 

Na obrázku vidíte reklamu na Martinská husí prsa s klobásou po česku!!!

No a pak už za pár dní chodil Mikuláš a 

nakonec začal čas adventní, který jsme 

oslavili  za pomocí adventních věnců. A 

jak praví klasik: „Soudruzi, to je už podle 

chuti každého soudruha, že!!!“ ….. jak 

vidíte z obrázků, tak adventní věnce 

mohou být rozličné. Musím se pochlubit, 

že letos byla Mladá Boleslav moc hezky 

vánočně vyzdobená a kruhové objezdy 

byly ozdobené jako velké adventní 

věnce, bylo to myslím docela dobrý 

nápad. No a jéžíšek snad vás taky 

navštívil. A já si myslím, že pro dnešek 

vánocemi skončím, protože PF-ky uvidíte 

(a že jich je letos docela slušná úroda) 

až v příštím čísle Občasníku. 

 

A co takhle pořádné 

vánočky??? Měli jste 

taky doma??? Je to 

veskrze dietní řešení. A 
dobré . 
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PLÁN AKCÍ ČSSČ PRO ROK 2017 
 

Plán akcí ČSSČ je oproti stavu, jak jste 

se mohli dočíst v minulém čísle 

Občasníku, trochu pozměněn. Víc hlav 

víc ví, a tak jsme dali s kamarády hlavy 

dohromady a hledali kompromisní řešení, 

aby byly termíny co nejlépe rozloženy a 

nebyly v kolizi s jinými akcemi. Snažím 
se vás „Účastníky zájezdu “ vždy 

informovat o termínech co nejdříve, 

abyste měli čas udělat si čas ….všimněte 

si, v této větě se mi povedl tzv. 

„absolutní rým“, což každý nedokáže. 

Jedná se o skvělý rým dvou slov čas – 

čas…..tak prosím, hlavně si ten čas 

udělejte, abyste zase nezjistili (někteří), 

že na poslední chvíli musíte jít strašně 

nutně slavit čtvrté narozeniny Aničky 

Bortové, což je dcera sousedky 

z vedlejšího vchodu v paneláku, se 

kterou se vaše manželka občas potká 

v samoobsluze, když si kupují tampóny 
. 

Ovšem mám pro vás jedno zásadní 

překvapení.  My starší si dobře 

pamatujeme, jak v dobách rozvinutého 

socialismu měli zemědělci heslo: „Ani 

zrno nazmar!!!“ a na tomto základě 

Ústřední výbor ČSSČ ustanovil letošní 

rok jako rokem: 

 

„Ani jeden měsíc bez akce ČSSČ!!!!!“ 
 

Abyste si ovšem nemysleli, že vám 

všechno spadne do klína a že Ústřední 

výbor ČSSČ všechno vyřeší za vás. Tak 

to tedy ne !!!!! Zatím máme akcemi 

pokryto 11 měsíců (s tím, že vyjížďka 

v říjnu má již svůj cíl, ale bude 

upřesněna podle počasí)…. chybí shodou 

okolností 11. měsíc. Takže vyhlašuji 

velkou soutěž o uspořádí klubové akce 

v listopadu příštího roku. A odměna??? 

No samozřejmě, kdo vymyslí nejlepší 

akci, bude za odměnu jejím hlavním 

organizátorem !!! 

Můžete namítat, že nemáme žádnou akci 

v dubnu, ale doufám, že letos bude zase 

co největší účast členů ČSSČ na 

veteránské soutěži v Chomutově, takže 

to asi můžeme považovat tak trochu za 

„naší“ akci, popř. by se určitě hodila 

nějaká vyjížďka o velikonocích, pokud 

bude hezké počasí, což by uprostřed 

dubna být mohlo. 

 

XX. mezinárodní sraz Skútrklubu 

Hálův Mlýn 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 Druzet 

 

Vzhledem k tomu, že do srazu zbývá 

ještě dost času, myslím, že i někteří 

z těchm, kteří mají Druzetu ještě 

v regálu, na montážních kozách nebo 

v lakovně. Snažím se zmapovat existující 

Druzety, ale je to složité a ionformace 

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 něj 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. 

Tak tento odstavec jste si již mohli 

přečíst v minulém Občasníku. Ten si na 

stránkách Skútrklubu otevřelo do 



 

 33 

dnešního dne kolem 320 čtenářů a 

představte si, že nikdo z nich nezná 

žádného majitele z představených 

Druzet, protože mi 

nikdo nenapsal. Tak 

jsou dvě 

možnosti, buď 

jsou Druzety 

tak vzácné a 

tak vzorně 

chráněné  a 

utajované 

svými 

majiteli, že o 

nich nikdo 

neví (což asi 

není úplně 

pravděpodobné), 

anebo se zase na 

to všichni čtenáři 

krásně vykašlali a řekli 

si: „Ať se snaží, když si to 

vymyslel!!!“ ….což je asi vereze 

pravděpodobnější. Víte, je to 

jednoduché……pokud se Druzety 

nesejdou nebo se jich sejde jak do 

matiáše, tak se vlastně vůbec nic 

nestane. Chleba nebude levnější, ani já 

nebudu více či méně slavný, jen 

promarníme příležitost něco podobného 

uspořádat, sejít se ve větším počtu, 

udělat si nějakou pěknou společnou 

fotku, popopvídat si o radostech a 

strastech majitelů a řidičů Druzet. Moc 

mě mrzí, že se této doby 

nedožil kamarád Karel 

Ullmann, který byl 

veliký fanda Druzet 

a který by mi 

určitě 

s propagací této 

akce pomohl a 

měl by z ní 

velkou radost. 

Nanapdlo mě, že 

bychom ke srazu 

Druzet mohli dát 

dovětek – memoriál 

Karla Ullmanna. 

Oslovil jsem jeho syna, 

jestli nemá námitek ….bohužel 

dosud neodpověděl. 

Všechno se nemusí podařit tak, jak se 

podařil sraz Pavů. Když jsem si ho 

vymyslel a sháněl účastníky, tak se mi 

přihlásil jeden klub, který měl 7 členů 

a motocykly s PAvy, a já jsem měl 

radost, že najednou bude o tolik 

účastníků navíc. Nakonec nikdo z klubu 

nepřijel, protože prý nevěřili, že se to 
opravdu uskuteční  ……a 

paradoxní je, že po 

dvou letech mě 

požádali, jestli 

mohou pořádat 

sraz místo mne, 

jestli jim to 

„know how“ 

srazu 

přenechám. 

Dohodli jsme 

se a 

podívejte, jak 

se má sraz 

k světu a 

z původních asi 43 

účastníků se jich dnes 

scházejí stovky. Proč to 

píšu??? Asi tušíte. Pokud některý 

majitel Druzety nevěří, že se může jakýsi 

„Sraz Druzet“ uskouetčnit, tak může se 

svoji Druzetou přijet na Skútrsraz, a pak 

se k nám přídat. Někdy mám pocit, že 

když někoho přemlouvám, aby přijel na 

sraz, že si myslí, že mu snad Druzetu 

ukradu nebo že za to mám nějaké 

zvláštní výhody  …….omyl, jen práci 

navíc. Mrzuté je, když má někdo 

hotového skútra a nalakovanou Druzetu 

v regálu a už od léta tvrdí, že to za rok 

nestihne připojit a že tedy s Druzetou 
nepřijede . Mrzí mě to. Ale 

nutit nikoho nemohu. 

Takže závěrem jen 

jedno, termín srazu 

se nám přiblížil o 

půl roku a když 

máme 

přislíbenou 

účast druzetistů 

z Německa, 

Slovenska, 

částečně i 

s Maďarska, bude 

ostuda, kdyč Češi 

nepřijedou.  

Kousek vedle Mladé 

Boleslavi máme krásný 

železniční viadukt, který je v nejvyšším 

místě vysoký 27 m. Pokud se nám sraz 

Druzet nepovede, nepůjdu z něj skočit, 

ale myslím, že máme šanci na docela 

pěknou akci. Nechte si to ještě projít 

hlavou !!!!!!!!!!!!! 
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Kalendář 2017 a 2018 
 

Už několik let vydává redakce 

Čezetářského Občasníku Čezetářský 

kalendář „na zeď“. Jedná se o formát A4, 

na šířku, s měsíčními listy, takže 12-ti 

obrázky (+ titulní list). Nejprve to byly 

motocykly a skútry, pak třeba kalendář o 

Čezetě a nakonec se téma ustálilo na 

skupinové 

fotografie 

z našich 

společných akcí. 

Někomu se tato 

forma kalendáře 

líbí, jiní by radši 

viděli klubový 

kalendář tohoto 

typu, ale s jinou 

tematikou, které 

jsou vždy 

v prodeji na 

burzách a na 

kždý měsíc 

zobrazují nějaký motocykl nebo skútr. 

Jak z toho ven (pozor, nepřehazovat 

mezery )??? Nedávno jsem se zastavil 

u kolegy Vaška Sochra, a tak jsme asi 
našli řešení….udělat dva kalendáře . Já 

vím, bude to dvojnásobná práce, ale co 

bych pro kamarády neudělal. 

Vzhledem k tomu, že jsem pamětník 

státních pětiletých plánů, tak jsem se tak 

trochu zamyslel, na jaké téma by 

kalendáře měly být ….. vzhledem 

k tomu, že přece jenom se jich největší 

počet prodá 

v rámci České 

sekce Skútrklunu 

Čezeta, tak by 

měly být 

přednostně 

věnovány 

strojům a lidem 

z tohoto klubu. 

Jenomže letos 

máme taky 

mezinárodní sraz 

v jubilejním 20. 

roce založení 

Skútrklubu 

Ćezeta, v rámci kterého se snažíme 

uspořádat 1. sraz Druzet. A tak plán 

témat „technických“ kalendářů je 

následující: 

 
2018  – Druzety, pokud se sejde na srazu dostatečný počet Druzet. Pokud by Druzety 

nevydaly na celý kalendář, budou použity fotky Druzet členů ČSSČ a doplněny nejlépe 

rikšami, popř. dalšími skútry členů ČSSČ. 

2019  – skútry členů ČSSČ (od původního stavu až po špičkové renovace, od 501-ky, 

až po 502 – de Luxe) 
2020 – motocykly ČZ členů ČSSČ (od předválečné ČZ 175 až po čezeťácké třiapůly, 

možná i jedno překvapení) 
2021 – motocykly Jawa členů ČSSČ (od péráka, přes kejvačky, panelky, sportky, 

bizony, kalify, konopnice až po Trampa …..a na titulní straně bude „sport“ ….Jawa Boxer) 
2022 – motorové i ruční invalidní vozíky a francouzsaké hole členů ČSSČ (podle 

aktuálního stavu !!!!!) 

 

Samozřejmě toto téma dávám do 

diskuse ….je na to čas, a pokud to 

chceme mít hezké, tak bychom se 

k tomu asi měli všichni, kdo bude mít o 

podobný kalendář zájem) nějak vyjádřit. 

U firmy, kde nechávám kalendáře 

tisknout je množstevní sleva od 10-ti 

kusů, to by asi mělo být minimum, které 

bychom nechali tisknout. Samozřejmě, 

že ve hře je možnost udělat formát A3 

(zatím jsme měli jen A4), to ovšem 

vyžaduje kvalitnější fotky a proto trochu 

času na focení. Předpokládám, celkovou 

fotku a několik detailů, možnost je třeba 

do rohu dát malou fotku majitele …..a 

pod. 

Samozřejmě, že je možno jednotlivá 

témata mezi sebou proházet, ale 

vzhledem k tomu, že jsme Skútrklub 

Čezeta, považoval bych toto pořadí za 

logické. Doufám, že se potencionální 

zákazníci k tomuto tématu vajádří. 

Samozřejmě, podle možností a počtu 

akcí bude souběžně dál vydáván 

kalendář s reportážními fotografiemi 

účastníků jednotlivých akcí, který je 

podle Vaška Sochra vlastně kronikou 

činnosti klubu v jednotlivých letech.  
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Ale skútristický kalendář není jen náš 

výmysl. Něco podobného dělají i 

kolegové v Německu a Tony mi poslal 

obrázky, takže se mohu s vámi o ně 

podělit. 
Jen ty skútry nejsou tak úplně Čezety .
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ZÁVĚR 
 

Už to nebudu protahovat, to důležité 

jsem, myslím, napsal a stejně už mám 

několika týdenní skluz od konce 

podzimu. Ale slibuji, že hned začnu 

pracovat na zimním čísle a moc se těším, 

že mi přijdou nějaké nové adresy 

majitelů Druzet, popř. nějaké nové 

podnětné návrhy ohledně akcí letošního 

roku popř. kalendářů apod. 

Právě v současné době vládnou počasí 

kruté mrazy tedy podle vlasty Buriana 

„kruty“, a tak vám přeji, abyste 

nepodlehli nějaké závažné chorobě, 

třeba rýmě. Sice nevím, proč je rýma či 

„rýmička“ ženami vzhledem k nám 

k mužům tak zesměšňována, nicméně 

jsem slyšel, že prý ženy mají porodní 

bolesti proto, aby pochopily, jak je 

mužům, když mají rýmu!!!!! 

Ovšem ještě nekončíme, a když je teď 

zrovna venku úplně jinak, než je vhodné 

pro jízdu na motorce nebo skútru, tak 

třeba nepohrdnete ještě nějakou 

přílohou ke čtení ….pro ukrácení zimních 

večerů. 

Ohledně srazu Druzet jsem v neustálém 

písemné styku s Tony Kratochvílem, 

který se ujal role prostředníka a 

zástupce skútrklubu pro cizinu v oblasti 

organizace srazu Druzet. Tony, moc 

děkuji, vážím si toho. Tady u nás 

v Česku ale taky nezahálíme, pracujeme, 

vymýšlíme, sháníme, zřejmě na 

skútrsrazu budeme mít pro Druzety 

trochu odlišnou trasu nebo aspoň náskok 

v jízdě před kolonou, abychom pak sólo 

skútry nebrzdili. Doufám, že se toho 

ujme Tomáš Borovec, má to tam do míst 

srazu nejblíž.  

Do nového roku vám všem samozřejmě 

přeji hodně zdraví, mnoho štěstí, 

úspěchů ….a pak taky šťatsných 

kilometrů. 

 

 

PŘÍLOHY 
 

Už dvakrát (někteří i víckrát ) jsme 

navštívili obec Mcely na Nymbursku. Já 

jsem teď náhodou objevil o Mcelích 

zajímavý článek na netu, tak jestli máte 

chuť, můžete si něco přečíst.  

Kolega Jiří Štědronský se trochu (trochu 

dost) zahloubal do řetězů, a vy máte 

možnost nyní nahlédnout do tabulky, co 

který motocykl potřebuje za řetěz. A 

dále ….článeček o tom, jak je 

naplánovaná další výroba jawiček v Indii 

(pokud to bude pravda). 

Následuje zajímavý článek od policisty 

České republiky, který zřejmě jako jeden 

z mála pochopil heslo „Pomáhat a 

chránit“, takže vysvětluje některé nové 

věci, které se objevily v naší legislativě. 

A na závěr informace o tom, že bylo 

v Praze otevřeno muzeum Trabantů. 

Třeba i tam se jednou vypravíme v rámci 

nějaké vyjížďky. 

 

 

STŘEDNÍ ČECHY – SEVEROVÝCHOD – POLABÍ - MCELY  
 

Zázračné místo 
 

V devatenáctém století se ve Mcelích 

třem dívkám prý opakovaně zjevila 

Panna Marie. Zázrak vyvolal velký zájem 

a do vesnice přibývaly zástupy zbožných 

poutníků i zvědavců. Objevilo se ale i 

mnoho pochybností a do vášnivé debaty 

se zapojila dokonce Božena Němcová, 

žijící v nedalekém Nymburku. 
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Svatojiřský les a jeho okolí oplývají 

zázračnou mocí již od keltských dob. Na 

nedaleký vrch Chotuc se pořádaly poutě 

už v pohanském období. Zdejší kult byl 

tak mocný, že se ani katolická církev 

neodvážila procesí zakázat, a nechala 

proto raději postavit na vrcholu vlastní 

svatyni, aby dala poutím nový 

náboženský význam. Pozůstatky 

keltského hradiště vesměs již pohltil 

lesní porost, ale ducha dávných věků zde 

pocítí každý vnímavější návštěvník 

i dnes. 

Ač téměř na dohled od Prahy, leží Mcely 

na míle vzdálené ruchu všedního života.  

Genius loci učaroval před pár lety 

i současným majitelům mcelského 

zámku. Z jeho ruiny během několika let 

vybudovali místo, které se může 

pochlubit několika 

významnými cenami za 

přístup k životnímu 

prostředí i citlivou 

rekonstrukci. Od roku 

2010 zde fungují lázně a 

zcela přístupný je také celý 

anglický park. Pán domu, 

Američan a původním 

povoláním chemik, se kdysi 

do tohoto místa zamiloval 

natolik, že prodal svou 

firmu v Silicon Valley a 

kalifornský ranč a 

přestěhoval se do středních 

Čech. V jedné z místností 

zámku má dnes vlastní 

alchymistickou laboratoř a výsledky 

některých jeho experimentů ochutnáte 

čas od času i v klubu, ukrytém ve 

sklepení ze 17. století. 

V tichu nedaleké Jabkenické obory hledal 

úlevy při svých procházkách i hluchý 

Bedřich Smetana, který se sem ke 

sklonku života uchýlil ke svému zeti. 

Zemřel v roce 1884, a tak se již nedočkal 

realizace bizarního nápadu svého 

podporovatele, přítele a majitele 

sousedního zámečku Alexandra Thurn-

Taxise, který zde zřídil experimentální 

safari. Dějiny české hudby tak 

nezaznamenaly příběhy o skladateli 

prchajícím před bizony, klokany, pštrosy 

nebo plameňáky, které hrabě Thurn-

Taxis svého času choval. 

V roce 1880 věnoval Bedřich Smetana 

svému příteli a majiteli zámku v Loučni 

part pro klavír a housle Z domoviny. 

V Jabkenické oboře hledal Bedřich 

Smetana klid a inspiraci ke konci svého 

života a za devět let zde složil svá 

nejslavnější díla, počínaje Šárkou z cyklu 

Má vlast. Rozsáhlá obora s myslivnou 

byla původně sídlem lesního úřadu knížat 

Thurn-Taxisů, kde od roku 1875 působil 

zeť Bedřicha Smetany Josef Schwarz, 

manžel jeho dcery Žofie.  

 

ŘETĚZY 
 

Vážený pane kolego,  

měnil jsem sekundární řetěz u 501. Je možné, že některé informace by mohly zajímat 

kolegy veteránisty – viz přiložená tabulka. Výhradním distributorem řetězů je společnost 

CONTRA,s.r.o.  

Dle informací od této společnosti se používají v zásadě 2 druhy řetězů: řetězy průmyslové 

a řetězy motocyklové. Motocyklové řetězy jsou širší, mají silnější destičky a tím i vyšší 
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životnost a samozřejmě i cenu. Hrozí ale určité nebezpečí, aby díky svému profilu někde 

nedrhly – např. o kryt.  

CONTRA doporučuje pro veterány řetěz průmyslový, cena pro skútr 501 i 502 (100 článků) 

je 276 Kč. Velkou otázkou je přípustné opotřebení, tzn. protažení řetězu. Udává se 

dovolené protažení 0,1 mm/článek, tzn. pro řetěz s roztečí ½“(12,7 mm) celková max. 

přípustná délka řetězu 128 cm.  

Také je udáváno povolené protažení max. 1%, tzn. 127+1,27=128,27 cm.  

Dle zkušeností pracovníků firmy CONTRA jezdí řada motoristů na řetězech vytažených 

podstatně víc, ale ničí si tím řetězová kola. (Tady si neodpustím malou poznámku, že 

snahou výrobců a prodavačů  řetězů je měnit čili kupovat řetězy co nejčastěji).  

Řetězy lze zakoupit např. ve Stránčicích u Prahy, Kunická 220, tel. 244 001 147, 

popř. si řetěz telefonicky objednat a následně vyzvednout u CONTRA, Praha 4,                                                                                                 

Pod Terebkou 1236/9.  

Mnoho dalších zajímavých informací o řetězech lze samozřejmě získat na internetu.   

S pozdravem  

Jiří Štědronský                                                       
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Návrat legendy. Motocykly Jawa se opět budou vyrábět! 
 

Stroje z dílny Jawa se v Indii díky licenci 

vyráběly již v minulosti, a to pod 

značkou Yezdi. Nyní se Jawy do Indie 

vrátí díky automobilce Mahindra. 

Indický konglomerát Mahindra Group, 

mimo jiné vlastnící studio Pininfarina a 

značku 

SsangYong, 

podepsal 

prostřednictvím 

své dceřiné 

společnosti 

Classic Legends 

licenční smlouvu 

na výrobu 

motocyklů značky 

Jawa pro indický 

trh a další asijské 

země. Produkce 

má začít za dva 

roky, přičemž 

Mahindra chce nabídnout především 

stylové stroje s retro designem. 

Mahindra tímto způsobem rozšiřuje své 

zastoupení v oblasti motocyklů. Firma už 

vyrábí dvoustopé stroje pod vlastní 

značkou, loni od koncernu PSA převzala 

většinový podíl ve společnosti Peugeot 

Motorcycles. Vedle Jawy navíc zakoupila i 

práva na zaniklou značku BSA. 

Zatímco BSA se má pod vedením 

Mahindry orientovat na mezinárodní 

trhy, Jawa zacílí na Indii. Tam je totiž 

dobře známá, motocykly Jawa se v Indii 

už v licenci vyráběly, prodávaly se pod 

značkou Yezdi. Licenční výroba probíhala 

od šedesátých let až do roku 1996, kdy 

byla ukončena kvůli stále přísnějším 

emisním normám, kterými už stroje 

neprocházely. Právě to je důvod, proč se 

Jawy z Indie v 

Evropě patrně 

nedočkáme – 

emisní pravidla by 

nesplnily. 

Výroba bude 

probíhat v továrně 

Mahindra 

Pithampur ve státě 

Madhjapradéš po 

boku stávajících 

dvoustopých strojů 

značky Mahindra. 

Motocykly Jawa 

pak podle 

prohlášení Jawy mají nabídnout stylový 

vzhled. První Jawu z indické dílny by 

Mahindra ráda představila na výstavě 

Auto Expo v roce 2018. 

Značku Jawa dnes v Česku používají dvě 

společnosti. Původní firma, dnes nazvaná 

Jawa Moto, sídlí v Týnci nad Sázavou a 

nabízí pět různých modelů. V Divišově 

nedaleko Benešova pak funguje Jawa 

Divišov, výrobce závodních speciálů pro 

plochou nebo ledovou dráhu, který se od 

mateřského podniku osamostatnil v 

devadesátých let. 

 

Informace od policisty 
 

Jsem policista ČR a trochu jsem sepsal 

pár základních věcí (některá jsou již delší 

dobu známá, jiná jsou nová), které byste 

měli vědě a třeba nevíte  

Nové řidičské průkazy skupiny B 

mají platnost 10 let. Zkontrolujte 

si datum platnosti uvedené v 

řidičském průkazu. První nové 

řidičáky vydané od 1.5.2004 se 

již musí znovu měnit. Jinak 

výměna je nutná vždy při 

změně trvalého pobytu do jiné 

obce nebo změně příjmení. Po 

výměně se u řidičáků skupiny B 

získaných do 31.12.1999 objevila 

skupina A1 a u ní kód 150 - pozor, 

neznamená to motocykl s obsahem 150 

ccm, ale je to pouze harmonizační kód, 

podle kterého policie pozná, že je to 

pouze motocykl s obsahem 50 ccm s 

neomezenou rychlostí a manuální i 

automatickou převodovkou(= simson, 

pionýr) U řidičských průkazů dělaných 

od 1.1.2000 se skupina A1 nepíše, 

ale lze řídit motocykly s manuální i 

automatickou převodovkou s 

obsahem 50 ccm, ale rychlost je 

omezena na maximálně 45 

km/hod.(= babeta). Od 19.ledna 

2013 můžou všichni se skupinou B 

řídit motocykl s obsahem 125 ccm, 

ale pouze s automatickou 

převodovkou(= skútr) ale POZOR POUZE 

NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY.  V rámci 

celé evropské unie lze se skupinou B 

táhnout i přívěs a tvořit soupravu o 
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celkové hmotnosti do 3500 Kg. U druhu 

této soupravy padlo omezení maximální 

hmotnosti přívěsu do 750 Kg pro 

všechny řidičáky bez ohledu na datum 

získání.Důležitá je celková hmotnost 

uvedená v technickém průkazu.Nelze si 

myslet, že když táhnu prázdný přívěs a 

souprava má okamžitou hmotnost do 

3500 Kg, tak je to v pořádku. Vždy 

musíme počítat s celkovou hmotností, 

jako když je přívěs naložený.Příklad 

možné soupravy: tažné vozidlo má 

celkově 2000 Kg, lze připojit přívěs o 

celkové hmotnosti až 1500 Kg .   

Pokud by jste překročili celkovou 

hmotnost u takové soupravy nad 3500 

Kg (např.: tažné vozidlo 2001 Kg + vlek 

1500 Kg), tak pokuta minimálně 25 tisíc 

Kč + 12 měsíců zákaz řízení.  Od 

7.11.2014 ještě novinka u skupiny B - 

lze vytvořit soupravu o hmotnosti do 

4250 Kg, ale v tomto případě nesmí 

celková hmotnost přívěsu překročit 750 

Kg = to jest tažné vozidlo maximálně 

3500 Kg + přívěs maximálně 750 Kg.  

Nově ještě vznikl nový druh řidičského 

oprávnění " kód B96 ". Je to řidičské 

oprávnění na soupravy skupiny B také do 

4250 Kg, ale přívěs může vážit třeba 

2000 Kg. Příklad soupravy: tažné vozidlo 

má 2250 Kg, lze připojit přívěs o celkové 

hmotnosti až 2000 Kg.  Tento řidičský 

průkaz lze získat bez nutnosti učit se 

testy.  Postup získání skupiny "kód B 

96":   

 

- přihlásím se do autoškoly ( přihlášku nutno potvrdit od praktického lékaře)   

- zaplatím kurzovné zhruba 2500 Kč   

- absolvuji zhruba 90 minut jízdy v autoškole ( zde není předepsán počet hodin jízd 

= lze i 0 hodin)   

- jdu na zkoušku s komisařem, kterému zaplatím 700 Kč a u zkoušky dělám pouze 

zkušební jízdu 30 minut   

- pak si požádám o vydání nového řidičského průkazu a mohu jezdit po celé EU.   

 

Pozor ještě u nových řidičských průkazů 

se nezapisují brýle tak jako dřív, ale 

nově jsou tam harmonizační kódy a 

řidičáky se nově dělí na řidičáky pouze s 

brýlemi kód 01.01, řidičák pouze na 

kontaktní čočky kód 01.02., a řidičáky 

kdy mohu používat brýle i čočky jak chci 

kód 01.06. Vždy se musím řídit pouze 

podle toho kódu. Pokud tam nikdo nemá 

žádný harmonizační kód, ale brýle při 

řízení mu lékař předepsal, tak nutno si 

nechat vystavit nový zdravotní posudek 

a dojít s ním na odbor dopravy, dle 

trvalého bydliště a nechat si vystavit 

řidičský průkaz s harmonizačním kódem, 

jinak hrozí zákaz řízení (řešit do 5 dnů 

od předepsání brýlí). Obráceně to taky 

musím řešit, mám brýle a kód v řidičáku 

třeba 01.01., jdu na operaci a brýle už 

nosit nemusím, tak zas nový zdravotní 

posudek a dojít na odbor dopravy a 

nechat si vystavit nový řidičák bez 

kódu.      

Zdravotní posudek musí mít při řízení u 

sebe nově každý řidič od 65 let = první 

prohlídka. Další prohlídka v 68 letech a 

pak pravidelně každé 2 roky, zrušili tu 

první prohlídku v 60 letech. Tato 

povinnost platí i mimo ČR …. nutno v mít 

v angličtině.  Jinak pozor při cestě mimo 

území ČR je nutný souhlas vlastníka 

vozidla, pokud vlastník necestuje ve 

vozidle (viz. příloha).  Pozor na 

leasingová vozidla. Pokud je v TP jako 

vlastník leasingová společnost a já jsem 

tam uveden jako provozovatel, tak to 

nestačí. Leasingová společnost musí dát 

souhlas na provozování vozidla mimo 

ČR.  Povinná výbava vozidla: výstražný 

trojúhelník, jedna reflexní vesta-

umístěna v dosahu řidiče = při 

nouzovém vystoupení z vozidla mimo 

obec si jí musí řidič obléct, náhradní 

žárovky a pojistky - od káždého druhu 

ve vozidle jedna náhradní, běžné nářadí 

= šroubovák,..., autolekárnička - pozor, 

aby nebyla prošlá, hever+klíč na kola + 

náhradní kolo nebo nově pro všechna 

vozidla = soupravu pro bezdemontážní 

opravu vozidla.  Výstražný trojúhelník se 

musí při poruše umístit za vozidlo: 

dálnice min.100 metrů, mimo obec 50 

metrů a v obci taky min. 50 metrů -

pokud není blíže křižovatka.  Jinak 

trojúhelník se musí použít ještě při 

vlečení vozidel. Umístí se na zadní část 

vlečeného vozidla za okno, na 

nárazník,...., jinak pokuta 2000 Kč,  je 

zakázáno při vlečení vozidel zapínat 

výstražná světla, tak jak to každý dělá. 
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Je to klasifikováno jako zneužití funkce 

výstražných světel.  Tato povinná výbava 

by měla podle vídeňské úmluvy z roku 

1968 stačit i na cesty mimo ČR, ale 

praxe je jiná. Zejména na Slovensku a 

Rakousku požaduje policie reflexní vesty 

pro každého pasažéra ve vozidle, + 

tažné lano (v ČR bylo zrušeno). V Polsku 

u všech vozidel a v Chorvatsku u 

firemních vozidel hasící přístroj.   Pozor 

za špatný technický stav vozidel hrozí 

zákaz řízení na 6-12 měsíců a pokuta 5-

10 tisíc Kč. Jsou to zejména tyto 

závady:   

 

- vzorek u letních pneumatik je menší jak 1,6 mm   

- prasklina na čelním okně ve stírané ploše větší jak 2 cm   

- únik provozních kapalin(olej, palivo, chladící kapalina)   

- prasklý výfuk a tím větší hluk   

- nesvítí nějaká žárovka za snížené viditelnosti na levé straně   

- tmavé folie na čelním okně a na předních bočních sklech (zákon tam nepovoluje 

žádné dodatečné folie, ani bezpečnostní).  

 

Za propadlou technickou prohlídku je 

pouze pokuta 2000 Kč, pokud je vozidlo 

jinak zjevně v pořádku.   

Za navigaci přidělanou přísavkou na 

čelním okně je pokuta 2000 Kč.   

Za prošlou dálniční známku na předním 

okně pokuta 5000 Kč (nutno odstranit po 

ukončení platnosti i cízí dálniční známky, 

rakouské, slovinské...)  Nezapomenout 

napsat číslo SPZ na dálniční známku i na 

kupon.  V Čechách neplatí dálniční pro 

motocykly, ale pozor v Rakousku 

motorka musí mít dálniční známku.   

Za chybějící povinnou výbavu (i třeba 

jen část) pokuta 2000 Kč.  Od 1.1.2015 

se již nevylepuje zelená známka o 

měření emisí. Staré se nechávají. Pokud 

se zelená známka odstraní a bude pod ní 

poškozen povrch registrační značky, tak 

je nutno značku vyměnit za novou nebo 

si na emisích koupit bílou známku, která 

má homologaci.   Od 1.1.2016 je možno 

požádat o třetí registrační značku, pokud 

používám nosič kol, který se upevňuje 

na tažné zařízení a zakrývá zadní 

registrační značku. Ti kteří to doposud 

řešili zakoupením plastové (neschválené) 

značky, tak mají smůlu. Policie to už 

nebude tolerovat.   

Rovněž pozor na změnu významu 

některých dopravních značek od 

1.1.2016.  U značky "silnice pro 

motorová vozidla" došlo ke snížení 

rychlosti ze 130 Km/hod. na 110 Km/ 

hod., pokud není dodatkovou tabulkou 

povoleno více. Dálniční známka u této 

značky je nově vyžadována jen tehdy 

pokud je tam dodatková tabulka "s 

poplatkem".   

K 1. lednu 2016 byla kategorie 

rychlostních silnic zrušena a naprostá 

většina rychlostních silnic byla přeřazena 

do kategorie dálnic. Zbylé rychlostní 

silnice jsou zařazeny mezi silnice I. třídy 

a označeny jako silnice pro motorová 

vozidla s novou maximální povolenou 

rychlostí 110 km/hod, kterou je možné 

ve vybraných úsecích zvýšit až na 

130 km/hod.  

Zásadní změna je u značky "zákaz 

vjezdu nákladních vozidel", zde byla 

vypuštěna věta, že tato značka platí pro 

nákladní automobily od 3500 Kg. Nově 

platí pro všechna vozidla ( i do 3500 Kg), 

která mají v technickém průkazu 

uvedeno: kategorie N1 nebo nákladní 

automobil.  Pokud nebude přímo ve 

značce nebo dodatkovou tabulkou 

vyznačeno, že platí pro vozidla až od 3,5 

t, tak je to pro běžné dodávky a všechna 

vozidla, která mají vzadu přepážku 

(mřížku) za pokutu 2000 Kč. Body za to 

nejsou.  

Zde aktuální seznam všech značek 

platných od 1.1.2016   

[www.zakonyprolidi.cz]   

U těch vozidel do 3500 Kg kategorie N1 

je problém i v zahraničí. V Rakousku 

musí mít tato vozidla (i česká) vylepenou 

rakouskou ekologickou známku na 

předním skle. Lze jí získat na některých 

STK v ČR v síti DEKRA za 1200 Kč.Pozor 

pokud pojedu do Vídně a nebudu mít 

tuto plaketu, tak pokuta až 2300 EUR.  

  

policista ČR  
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TRABANT MUZEUM MOTOL – OTEVŘENO! 
 

Před čtvrtstoletím 30. dubna 1991 vyjel 

z linky poslední Trabant, na jejich počest 

ve stejný den po čtvrtstoletí otevřeli 

Martin a Alena Huclovi muzeum Trabantů 

v Motole na Praze 5...  

 
Není to ledajaké muzeum, Trabanty 

samozřejmě hrají hlavní roli, ale celá 

expozice je naladěna ve stylu doby, 

která je provázela. Vitríny jsou plné 

dobových exponátů od součástek pro 

nejrůznější předměty, v přívěsném 

vozíku za  šestistovkou první generace ( 

pětistovek bylo jen zanedbatelné 

množství) si můžete prohlédnout to, co 

se tehdy vozilo s sebou, jaké konzervy 

se tenkrát na cestách ohřívaly, nechybí 

ani připomínka režimu, jehož návrat 

bychom neměli nikdy dopustit, protože 

vedl k devastaci veškerých hodnot. Vše 

je však pojato vtipně, starší jedinci si 

jistě zavzpomínají na mládí, kdy se 

Trabant stal milým společníkem, protože 

nových automobilů byl vlastně zoufalý 

nedostatek; i když jste měli peníze, tak 

jste museli čekat v dlouhém pořadníku... 

Na slavnostní otevření muzea v sobotu 

30. dubna, které sídlí v budově Stanice 

technické kontroly na Plzeňské ulici 215b 

v Praze 5 - Motole, se sjely další 

automobily Trabant 600, 601 a 1.1 (ten 

jediný čtyřdobý se čtyřválcem VW Polo, 

s nímž výroba končila), a to i 

v zajímavých úpravách coby závodní 

stroj, kabriolet, či opravdu vyšperkovaný 

vůz kategorie  custom cars. Expozice 

v patře budovy přibližuje vývoj typu od 

Trabantu 600 přes nejznámější model 

601, dokonce i ve vojenském provedení 

Kübelwagen pro službu v NDR, až po 

onen zmíněný  čtyřtakt; nechybí ani 

předchůdce P 70, další lidový vůz 

s karoserií lisovanou z Duroplastu. 

Nakonec továrnu ve Zwickau ve 

východní části Německa opustilo v letech 

1957 až 1991 více než tři miliony 

Trabantů, v naprosté většině 

dvoutaktů... 

Martin Hucl připravoval muzeum se svojí 

rodinou a přáteli déle než tři roky, 

v expozici najdete rovněž závodní 

Trabant 601, s nímž startovala (a to 

velmi úspěšně!) jeho maminka Helena 

Huclová především v závodech do vrchu, 

ale i v automobilových soutěžích 

s Alenou Egemovou od roku 1967, a to 

až do roku 1974, tedy než se Martin 

narodil. Byla absolutní favoritkou třídy 

A2 - 600, dařilo se jí zejména na trati 

Zbečno - Sýkořice, kde porazila všechny 

soupeře dvakrát za sebou v letech 1972 

a 1973, a to přesto, že se objevili i jezdci 

s vysokootáčkovými  čtyřtakty Honda 

N600! Připomínají ji sportovní poháry, 

závodnické boty, ale i botičky, které 

dostala jako děcko. Martin ji už závodit 

nezažil, od jeho narození se i za 

volantem v běžném provozu objevovala 

jen výjimečně... 

Při vstupu do expozice narazíte na 

těžkou velkoknihu, kterou musíte listovat 

oběma rukama, ale dozvíte se, jak se 

vlastně Trabanty vyráběly, zejména o 

lisování Duroplastu! Pod knihou ve 

vitríně je dvoudobý dvouválec v řezu. 

Můžete i usednout za volant do trenažeru 

a vyzkoušet, jak se řadilo pákou 

s deštníkovou rukojetí. Pro děti je 

připravena autodráha, s Trabanty, 

ovšem. Zajímavostí je v Trabant Muzeu 

Praha Motol opravdu dost, návštěvu 

doporučujeme i těm, kteří zrovna nejsou 

příznivci  pryskyřičníka pádivého, jak se 

Trabantu také říkalo. Více informací 

najdete nawww.trabantmuzeum.cz. 

TOM HYAN 
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Nabídka Mototechny n.p.  
 

Nabídku Mototechny dílů pro mopedisty nám do redakce poslal Zdeněk Prchal. Dozvěděl 

se, že si mopedisté stěžují na předražené díly na burzách. Mototechna je má lacinější !!! 
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…...po uzávěrce 
 

Jeden nejmenovaný kamarád, kterého uháním, aby stihl dokončit renovaci Druzety, se 

vymlouvá na nevytápěnou garáž, a ještě ke všemu mi jako omluvenku své druzetové 

nečinoosti poslal tuto účtenku. Tak Bohouši, to tedy ne, to by tedy takhle nešlo !!!!! 

 

Teď tu mám pro vás dvě aktuální doporučení. Celé 

léto jako motorkáři pijeme nealko pivo, tak si dejte 

přes zimu taky nějaké pořádné. A na druhou stranu 

jednu varování, pozor na ptačí chřipku !!!!! 

 

 

I motorka může v zimě nastydnout, zvláště když ji necitlivě používáte v nevhodném 

počásí tzn. při teplotách nižších než -10 °C. Pokud si myslíte, že se bez toho neobejtdete, 

požádejte manželku nebo přítelkyni, ať vám na ni uplete slušivý obleček !!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co na závěr??? Vzpomínka na letní sraz na Slovensku…pohled na Vysoké Tatry je 

úchvatný!!! A blíží se nám první jarní burza ve Zloníně, kam jezdíme vlakem. To zase 

bude v Neratovicích nával lidí !!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


