ÚVOD
Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého humoru, prostě
všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský občasník.
Jak jsem už slíbil v minulém čísle Občasníku, které
jsem dokončil dneska ráno (7.7.2017), tak toto
letní a jubilejní šedesáté číslo bude plné jubileí,
krásných čísel ….ale bohužel už méně krásných

hodnocení a méně hvězdiček, avšak reportáže
budou začínat jubilejním 20. srazem Skútrklubu
Čezeta.
Abychom ale začali u těch jubileí.

Rok 2017 je tedy rokem:
60. výročí zahájení sériové výroby skútru Čezeta (podzim 1957) a zároveň k tomu vám vychází toto
60. číslo vašeho oblíbeného magazínu „Čezetářský občasník“. 
Je to ovšem také rok, kdy se konal jubilejní
20. sraz Skútrklubu Čezeta …..a já jsem si k tomu splnil takový svůj dávný sen uspořádat
1. mezinárodní sraz Druzet,
kterých se za 3 dny konání srazu sjelo neuvěřitelných
20 kousků – jedna lepší než druhá.
Když jsme tu měli ta čísla 20 a 60, nezdá se vám, že tu chybí číslo 40??? Ale nechybí, hned ho dodám.
40. skútr a motosraz sraz pořádaný Českou sekcí Skútrklubu Čezeta se koná za měsíc v „Orličkách“.
Myslím si tedy, že toto jubilejní číslo je tak trochu slavnostní a že se do toho můžeme pustit.
P.S. Ještě taková organizační poznámka pro ty, kteří Občasník tisknou apod. V minulém čísle jsem už zúžil
okraje a teď jsem po létech přešel z již méně používaného písma Verdana na písmo Arial, tak doufám, že tím
nikomu nezpůsobím nějaké prohlížecí nebo tiskařské potíže.

XX. mezinárodní skútrsraz (***)
1. mezinárodní sraz Druzet (*****)
Hálův mlýn 8. - 11. června 2017
Jak začít? Vezmu to trochu ze
široka. Uspořádat velký sraz
motocyklů nebo skútrů a zajistit
k tomu vhodný program, to není
jednoduché. Sám jsem si to vyzkoušel a vím, co to
obnáší. Byl jsem asi jeden z prvních, kteří pořádali
Skútrsraz bez podpory kolegů ze Skútrklubu
z Brna…tedy řekněme bez podpory předsedy
klubu apod. Za tu dobu se situace trochu změnila.
Účastníků je čím dál tím víc, ale také se zvyšují
jejich požadavky na kvalitu ubytování a stravování,
což je myslím naprosto v pořádku a mělo by to tak
být. Trochu se ovšem zapomíná na to, že i
program by měl být trochu zajímavý. Vy, kteří
jezdíte na srazy pořádané Českou sekcí
Skútrklubu Čezeta nebo kteří si aspoň o těchto
srazech přečtete reportáže v Občasníku, víte, že
se snažíme v rámci našich srazů navštěvovat
zajímavá místa, muzea, technické památky apod.
Doba návštěv zámků a hradů je za námi, jsme

motorkáři, máme blíž k technice než k hrnečkům a
obrázkům někde na zámku, tak se to snažíme
respektovat. Účastníci tohoto srazu určitě
pochopili, že narážím na páteční odpolední
program – návštěva Permonia v Oslavanech, což
je dětský zábavný park a myslím, že jako program
pro motorkáře to bylo dost nedůstojné. Jeden malý
kiosek, kde skoro nic není a ještě je tam napsáno,
že se omlouvají zákazníkům, ale že v letních
měsících nemají celý nabízený sortiment. Všechny
děti, co tam byly, měly s sebou svačinu, nás na to
nikdo neupozornil, že si máme s sebou namazat
chleba se sádlem .
Vloni, když se rozhodlo o místě srazu i o
tom, že sraz bude jubilejní a tedy nadstandardně
krásný a nezapomenutelný, jsem hned začal
s hlavními organizátory jednat o tom, že bych chtěl
uspořádat 1. mezinárodní sraz Druzet, že to
z hlediska organizátorů nic neznamená, že se
prostě jen budu snažit nalákat co největší počet
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druzetářů. Za pomoci Tonyho Kratochvíla, Ivana
Maroše i dalších kamarádů jsem začal intenzivně
shánět adresy a spojení na majitele Druzet, abych
jich na sraz nalákal co nejvíc. Postupně jejich
počet narůstal až k hodnotě 29, ale pak zase
někteří odpadli, a tak konečný počet 20-ti Druzet,
které se na srazu sešly a během tří dnů vystřídaly,
je myslím naprosto krásný výsledek, který málokdo
z nás očekával.
Musím se přiznat, že jsem trochu zasáhl
do organizace ve chvíli, kdy jsem se bál, že
Druzety budou příliš zdržovat kolonu sólo skútrů,
tak jsem požádal organizátory, aby nám nějak
upravili trasu nebo časy výjezdu, abychom
nezdržovali a nezpůsobovali nepříjemnosti.
Bohužel jsem netušil, že budeme posláni do
dětského zábavného parku, kde se ani nenajíme,
a tak mě trochu mrzelo, že mi to pár lidí vytklo, že
jsem to tak blbě zorganizoval. Kritika se
samozřejmě snesla i na hlavu Martina Kubálka,
který nás do Oslavan dovedl, ale měl jsem pocit,
že v tom byl stejně nevinně jako já. Jen mě tak
napadlo ……. my všichni, co nejsme z Brna, jsme

pro Brňáky póvl, a to nemyslím jen nás „Pražáky“
tzn. nás z Čech, ale taky třeba Moraváky ze
severu (ale třeba i už tak z blízka jako z Kuřimi
nebo Blanska – viz nedávné vydání oslavné
publikace o Brnu ) ….to jste nám nemohli
ukázat nějaké zajímavější místo v Brně nebo u
Brna? To tam nic lepšího nemáte? Nejsem znalec,
ale vím, že třeba Technické muzeum v Brně je
daleko zajímavější než nějaké Permonium.
Přečetl jsem si opět oslavné ódy na
stránkách Skútrklubu, ale na mě asi zbyde zase ta
rubová
strana
mince….abych
napsal
to
nepříjemné. Několik kamarádů mě už na místě
oslovilo s tím, jestli jsem už někdy nedal ani jednu
hvězdičku, že v žádném případě nesmím dát víc
než 3 hvězdičky,… někteří mi dokonce kvůli tomu
napsali mailík. Naopak, druzetáři byli spokojeni
s tím, kolik se nás sešlo, dostal jsem pochvalu za
samolepky i Pamětní listy, to ostatní „společné“ se
jim taky nelíbilo. Takže mi nezbývá nic jiného, než
abych hodnocení tohoto srazu rozdělil na dvě
části….na tu všeobecnou a na tu druzetovou.

20. mezinárodní skútrsraz (***):
Páteční příjezd: strašná silnice, u prezentace chaos, ubytování nebylo ….museli jsme čekat,
nakonec ubytování nebylo tak špatné, pokazila to jen noční návštěva zlodějů
Večeře: asi tak dětská porce, to, co jsme si objednali v přihlášce, neplatilo 
Snídaně na lodi: fronty, málo jídla, na některé se nedostalo, ostuda cateringové firmy 
Výlet lodí: přehrada není velká, ale nápad to byl dobrý a projížďka příjemná, někteří ji bohužel
strávili ve frontě na jídlo, mnozí zbytečně 
Odpolední program pro druzetisty: Permonium Oslavany, katastrofa, už jsem o tom psal
Večeře: už trochu lepší než ve čtvrtek, aspoň to už byla dospělá porce
Snídaně: Nic moc, párky bez chuti a asi i bez masa
Dopolední program: Špilberk……posezení u piva, prohlídka, asi se tam nic jiného nedá dělat
Oběd: Stejná cateringová firma, nepříjemní lidé, problémy, tahanice
Odpoledne: Prezentace Čezety 506, firma Čezeta Motors zklamala, jeden rozložený skútr,
nemožnost projížďky, čekali jsme víc
Večeře: konečně dost jídla !!!!!!!!!
Večerní program: Standa Borovec nám představil historii neexistujícího Skútrklubu Brno 
Snídaně: už zase pokrok oproti minulé snídani

1. mezinárodní sraz Druzet (*****):
Jak jsem už psal, sešlo se celkem 20 Druzet, a to ze 4 zemí (Česká republika - 15, Maďarsko - 1,
Německo - 2, Slovensko - 2) a vy je všechny uvidíte na následujících obrázcích. 2 Druzety přivezli
jejich majitelé na vozíku (u jedné není dokončena renovace, druhá je bez STK) a nestihl jsem je
vyfotit, stejně jako posední 20. druzeta, se kterou přijel její majitel až v sobotu odpoledne a minuli
jsme se. Tak ty budou na obrázkách taky, ale ne přímo ze srazu.
Už jsem se setkal s tím, že někteří majitelé nechtějí být jmenováni. Na to asi mají právo a ochrana
osobních údajů je dneska „in“, tak proč jim nevyhovět. Obrázky Druzet budou bez jmen majitelů, ale
já myslím, že u veteránů je důležité, jak vypadají a ne, kdo je vlastní.
Každopádně si myslím, že aspoň drtivá většina majitelů Druzet byla se srazem spokojena, všichni
prohlíželi stroje kolegů, diskutovali, myslím, že i samolepky a pamětní listy (mimochodem –
domnívám se, že o hodně lepší než ty ze skútrsrazu) udělali účastníkům radost.
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Poslední dva obrázky jsou z archivu redakce.
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Já vím, někteří si řeknete, že jsem si
sraz Druzet vymyslel a že jsem si ho
taky řádně pochválil, ale můj kritický
pohled na vlastní skútrsraz není
zdaleka osamocený a ojedinělý.
Organizovat sraz pro 150 lidí je hodně

tvrdý oříšek, ale na druhou stranu …..už rok
předem jsme věděli, kde se sraz bude konat, bylo
to v Hálově mlýně projednané….a po roce, když
tam přijedeme, tak se pan majitel diví, že je nás
hodně a má tam ubytované žáčky ze školy???
Tady je asi něco špatně. Neříkám, že na straně
organizátorů, ale třeba by jiná ubytovací destinace

byla lepší z hlediska jednání jejího majitele. A co
dětské porce k večeři, snídaně, která nevyšla pro
všechny, anebo „dětský koutek“ jako hlavní část
odpoledního programu???? Nechme to. Je to za
námi a moje radostné pocity z počtu Druzet, které
se sjely na srazu, a z víkendu prožitého s přáteli
jednoznačně převyšují ty ostatní, méně veselé.

Dostat na fotku všech 150 účastníků není možné,
a tak aspoň ta část, co zrovna byla „po ruce“

aspoň dokumentuje to, že sraz byl skutečně velký
– foceno na Špilberku 10.6.2017
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__Účast České sekce (ČSSČ):__
Zatím jsem psal jen takové ty obecné pohledy na
skútrsraz a zatím jsem vynechal účast naší České
sekce. Vím, že oproti těm ostatním skútristům
(zvláště z jihovýchodní části republiky) to moji
kolegové čtou a tak nemohu vynechat nějaké to
povídání o naší cestě, která nebyla vůbec
jednoduchá. Ale řekněme si to rovnou
…nezklamali jsme my, ale technika.

Staré české přísloví „Nové koště dobře mete“, se
bohužel nedá aplikovat na tak složitý stroj, jakým
je skútr Čezeta, a tak přísloví: „Nový skútr dobře
jezdí“ jednak neexistuje a jednak po zkušenostech
s Matějovým nově zrenovovaným skútrem ho asi
ani nebudeme prosazovat do Ottova naučného
slovníku, ani do dalších podobných vědeckých
publikací.

Drama s účastí na skútrsrazu začalo už dřív, když
se z motoru mého skútru s druzetou ozvaly
zlověstné zvuky. Nevěřil jsem, že by se mohl
jednat o nějakou vážnou závadu, a tak jsem hledal
nějakou banální závadu, jenže to bylo podstatně
horší. Bylo to nečekané, protože motor měl najeto
po celkové GO (vybrus, klika) jen asi 1400 km.
Během jednoho týdne musel motor ze skútru ven,

klika musela na generálku, protože naprosto
zmizelo ojniční pouzdro ….zbyl po něm jen uvnitř
„pozlacený“ výfuk a pár šupinek v karteru. A tak
musím tady ještě jednou veřejně poděkovat
Liborovi Volkovi a Mírovi Vokáčovi, kteří se z velké
části zasloužili o to, abych mohl s modrou
Druzetou na sraz. Bylo to za míň než za pět minut
dvanáct. Díky !!!
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Výjezd na sraz byl tentokrát ve čtvrtek ráno, a i
když to k Brnu není zase až tak moc daleko, tak se
nakonec ukázalo, že jsme vyjeli skoro pozdě.
První sraz byl tradičně v 8:00 hod. v Kolíně na
první benzince…..já, dcera, Libor, Fanda, Karel,
Vašek, Matěj ….a náš technický doprovod. Měli
přijet ještě další majitelé Druzet z Kolína,
Nymburka a Prahy, ale zklamali naši důvěru . A

tak jsme v našem známém složení vyjeli ke
Zbyňkovi. Ještě v Kolíně jsme se však jako
skupina roztrhli, protože Matějův skútr začal
protestovat. Ke Zbyňkovi jsme už dojeli
s Matějovým skútrem na vozíku a výborné
pohoštění,
které nám
Zbyněk
s Romčou
nachystali, bylo doplněno hledáním závady na
skútru.

Nakonec Matěj vyjel, ale jen k nedaleké benzince,
kde se extempore s hledáním závady opakovalo.
Všechno, co šlo, bylo vyměněno, ale skútr nadále
odmítat plnit funkci, jaká by se od skútra po
celkové renovaci očekávala. Tak po krátké dohodě
byl skútr umístěn u Zbyňkova bratra, abychom ho
na vozíku nevozili celé dny s sebou a měli jsme

vozík volný pro případné další porouchané stroje.
A tak díky kaloricky vydatnému pohoštění u
Zbyňka jsme vydrželi až do cíle, kam jsme přijeli
naštěstí včas, protože ubytování nebylo připraveno
a my jsme měli dost času se se všemi přivítat,
vystát frontu na přihlášení a dát si nějaké to pivko,
které po celodenní štrapáci přišlo vhod.
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Během celého skútrsrazu jsme si to myslím docela
dobře užívali, i když ta návštěva Permonia všem
zkazila náladu, někteří účastníci jednotlivě
odjížděli, hledali nějakou hospodu, kde by se mohli
normálně najíst. Většina lidí tam zaplatila vstup 90
Kč, aby pak následně zjistila, že byla za tyto
peníze pouze vpuštěna do houfu dětí na školním
výletě . Myslím, že tohle ale byla jediná chvíle,
kdy jsme byli opravdu zklamáni, jinak jsme vše

ostatní brali s humorem …..i když nevím jak Polda,
když na něj nevyšla na lodi snídaně .
Vzhledem k počtu Druzet, se kterými jsme přijeli,
jsme se přece jen tak nějak víc drželi té party
druzetářů a s námi i naši kamarádi na sólo
skútrech. Ale pivo se nechalo pít, občas se
objevilo i něco mezi pivem …..taková ta
desinfekce, jak se říká u našich východních
sousedů „aby se nám nechopilo žaludku “, a tak
o zábavu nebyla nouze.

.

Po návštěvě restaurace jsme se vrátili do kempu,
abychom se mohli opět věnovat večerním
radovánkám. Někteří se věnovali svým strojům,
Fanda nebyl spokojen s tím, že mu benzin tekl
podle svého uvážení a ne podle polohy kohoutu,
Karel si pro změnu opět zlomil stojánek u svého

kalifa, aby všem ukázal, že má i policajta . Večer
po večeři byla opět rozprava s jezdci a Miro
vyznamenával výrazné osobnosti. Naší skupinu to
nějak minulo, asi nebyly vypsány ty správné
kategorie…např. soutěž o největší prsa, břicho
apod.
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Sobota byl hlavní srazový den který byl ve
znamení návštěvy Špilberku v Brně. Dojeli jsme
tam za dlouhou dobu pod vedením Policie. Přesun
byl trochu zdlouhavý, Několikrát jsme stáli, ale u
takového počtu vozidel v koloně, která má vydržet
pohromadě, je to asi normální a nic moc jiného se
nedá vymyslet. Na Špilberku jsme pěkně Druzety
zaparkovali od kraje a hezky vedle sebe, aby se
nám dobře fotily. No a co myslíte, že ti moji
kamarádi vymysleli??? Obsadili první hospodu a
nehodlali ji opustit . Bylo dohodnuto, že se
rozdělíme na dvě skupiny, abychom mohli
absolvovat prohlídku podzemních bývalých
vězeňských prostorů. Oběd byl formou švédského

stolu, kde jsme se měli taky vystřídat na půl, jenže
to byla ta samá cateringová firma jako na
lodi…..takže hned ten první hošík, co byl u párků a
grilovaného hermelínu by potřeboval z každé
strany jednu, aby si uvědomil, že má zákazníkům
sloužit a ne mít na ně hubu. Nechápu, jak se
taková firma může udržet na trhu…..asi je jich
nedostatek, ale zažil jsem tedy podstatně lepší
cateringové firmy a služby .
Když jsme to všechno absolvovali, vrátili jsme se
do kempu, kde nás měla čekat firma Čezeta
Motors a představit elektroskútr Čezeta 506, na
kterém jsme se teoreticky měli nechat i svézt.
Bohužel, dorazil jen podvozek a jeden polotovar
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laminátové karoserie, takže opět tak tak trochu
zklamání . Večer už byl klasický, se
zhodnocením celého srazu, s rozdáním tomboly,

pro druzetisty Pamětní listy od ČSSČ ….a pak
ještě nějaké to posezení u pivka.
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V neděli ráno byl odjezd domů. Snídaně byla
vydatná, dokonce zbylo nějaké maso od večeře.
Najedli jsme se, rozloučili a vyjeli. Cestou domů
jsme se zastavili na doporučení Zbyňka a Romči
v restauraci na oběd. Byla to Krčma u Jonáše v
Chrástu. Pokud držíte dietu, doporučuji tuto

restauraci, protože než se dočkáte jídla (cca 2
hodiny), tak se vám žaludek tak scvrkne, že prostě
to zhubnutí se musí dostavit. Byla to hrůza.
Strašně moc jsme se tam zdrželi a ještě jsme to
měli domů moc a moc kilometrů…..zvláště někteří
…třeba já .

Pak jsme museli vyzvednout skútr Matěje a náš
technický doprovod ho zavezl až na místo. To jsou
služby, co??? Motor skútru už putoval na
„reklamaci“ a mě opravdu zajímá, co s ním
nakonec bylo, že stávkoval. Takové podivné
projevy neochoty spolupracovat byly nad naše
teoretické i praktické znalosti, a tak se jen tak
v kuloárech šeptalo o možném poškození gufera

na klikovce……ale počkejme si na konečný verdikt
.
Jak jsem celý sraz ohodnotil, to jste si už přečetli a
počet hvězdiček viděli. Myslím, že dávat menší
počet hvězdiček, jak někteří kolegové navrhovali,
by už bylo nefér. Ale já bych se v tom konečném
hodnocení stejně ještě spíš vrátil k tomu
připojenému srazu Druzet.
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soudruha, že???“ Majitelé Druzet, kteří teď čtou
tento článek, vědí, že jsem se dobrovolně přihlásil
k tomu, že je budu informovat mailem o všem
novém, co se v oblasti Druzet stane, takže
zůstaneme doufám ve spojení. Těsně před srazem
jsem totiž získal kontakty na další majitele Druzet,
kteří by možná
mohli na další
sraz již také
přijet. Je to sice
hudba
budoucnosti, ale
myslím, že se
nesmí
nic
zanedbat. Vždyť
možná
při
příštím
srazu
Druzet proběhne
sčítání Čezet a
Druzet
do
Guinessovy
knihy
českých
rekordů.
Já jsem moc rád, že se mi podařilo aspoň některé
váhající jezevce vyhnat z jejich nory a donutit je
poprvé v životě usednout za řídítka Čezety
s Druzetou, i když vím, že to třeba nebylo z jejich
strany úplně lehké a že si museli hodně máknout,
aby to stihli. Myslím ale, že účasti na srazu
nelitovali. Moc hezky mi to napsal Polda do
dotazníku, který jsem druzetistům ohledně srazu
rozeslal, a tak bych ho tady odcitoval a tím
povídání o těchto dvou srazech ukončil:

Myslím, že jsem se dost snažil, aby byla účast co
největší a věřte, že nás mohlo být možná i o 10
víc, ale objevily se jednak objektivní potíže
(zdravotní, finanční, možná i časové), ovšem
někteří majitelé také trestuhodně zanedbali
přípravu ……a pak tu jsou ti, kteří se mnou přestali
komunikovat
a
nepřijeli.
Samozřejmě
nikoho
nemohu nutit,
jen jsem si
myslel,
že
sraz
Druzet
bude pro každého majitele Druzety dost významný
na to, aby se ho zúčastnil, protože se ještě nikdy
nic podobného nekonalo. Tak trochu mě napadá
analogie se srazem PAvů, který jsem před léty
také vymyslel a prosadil i proti „kecům“ na různých
internetových chatech, že to není možné a že je to
nereálné. A jak to dopadlo? Sraz se uskutečnil, byl
moc pěkný …….ale jedna motorkářská parta, která
se přihlásila asi se 7-mi účastníky a díky níž by
celkový počet PAvů překročil číslo 50, nepřijela.
Hádejte proč??? Když jsem se jich ptal, tak mi
napsali, že se báli, že se to neuskuteční a že by
tam jeli zbytečně a vypadali jako pitomci…………a
po dvou letech mě požádali, jestli mohou sraz
pořádat místo mne??? A dneska se už na sraz
sjíždí PAvů několik set. Tak možná takhle
přemýšleli i někteří majitelé Druzet a nechtěli
vypadat jako pitomci, možná že teď litují, ale stejně
to nepřiznají. Ale jak praví jistý lampasák ve filmu
Tankový prapor: „Soudruzi, to je věcí každého
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CO JSME DĚLALI – AKCE ČSSČ (I JINÉ)
39. skútr a motosraz Nýrsko 30.6. – 2.7. 2017(*****)
Tento opět řekněme předem, že
velice povedený sraz by mohl mít
podtitul „Zase ten hadr…“, ale je mi
jasné, že bych byl nevybíravě
plísněn od vlastní dcery, a tak to raději vynechám.
Sraz si vymyslel a organizoval Libor. V kempu byli
s obytným přívěsem, a tak tam dohodl ubytování,
a vyjížďka po krásách Šumavy, tak ta se k tomu
přímo nabízí. Když přidáte dobrou partu a
množství motocyklových muzeí v tomto kraji,
nemůže vám z toho vyjít špatný sraz.

Takže teoretické předpoklady pěkného srazu byly
splněny, pak už zbývají takové ty drobnosti, jako
spolehlivost strojů, počasí apod., které se už
ovlivňují trochu hůř, u počasí je to téměř až
nemožné .
To se také stalo, a tak když jsme po týdnu 30-ti
stupňových veder vyjížděli do chladnějšího a
z hlediska vodních srážek nejistého počasí, nebylo
to zrovna veselé, a to jsme ještě nevěděli, že na
Kvildě nás v poledne bude čekat jen 10°C
…...brrrrrrrr .

První dílčí sraz byl v Krnsku pod viaduktem. Já,
dcera, Vlastík s úplně novou Jawou 350 s PAvem
a poprvé taky kolega Zdeněk, který sedlal taky
starší jawičku 350/640. Dohodli jsme se totiž, že
vyrazíme na jawách, protože vzdálenost na jich
Čech je stejná jako na sraz k Brnu, ale tam jsme
vyjížděli už ráno. Takže já jsem jel na své staré
„tuningové“ jawičce 350/354 a dcera na Trampovi,
kterého jsme koupili na podzim z Holandska od
dovozce Jawy. Jeho přihlášení bylo jednodušší
než u „Egypťana“ (viz minulý Občasník ).

Dcera Trampa vyzkoušela na trati několika set
kilometrů a jezdil dobře, takže jsme doufali, že bez
problémů zvládne i cestu do Nýrska. Jenže už
před Mělníkem stávkoval a my jsme spravovali. Po
vyčištění karburátoru zase jel …..ale jen za Mělník,
tam se situace opakovala. Už dávno jsme prošvihli
slíbený příjezd k Liborovi do 14:00 hod, a tak jsme
řešili, co dál. Nakonec se podařilo opět Trampa
uvést do chodu a dcera k Liborovi dojela, i když
pouze s motorem vytočeným přes 4 000 otáček,
jinak nejel.
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My jsme pak od Libora se zpožděním vyrazili už i
s Karlem, Fandou, Vaškem a Matějem do Broum
k Mírovi a dcera se s doprovodným vozidlem
vrátila domů pro náhradní motocykl.
V Broumech nás samozřejmě čekalo pohoštění,
ale spěchali jsme, protože jsme měli časový skluz.

Tak jsme v rychlosti snědli výborné koláče, které
nám Helena nachystala, a už jsme zase posílení o
dva další členy výpravy (Čezetu a Kalifa) putovali
dolů na jih. Libor a Míra nevěřili počasí, a tak jeli
na skútrech. My ostatní s jawičkami, Vašek na své
Hondě.

Cestou jsme se ještě zastavili u benzinky na
kávičku, musel jsem si dát velkou, protože jsem
měl nějaký kofeinový deficit, když jsme nestihli
kávu ani u Libora ani u Míry. Pak už jsme jeli do
kempu …..tam ovšem paní kempná byla trochu
akurátní a myslím, že počítání ji dělalo trochu
problémy, takže jsme si vystáli u recepce ďůlek.
Ještě že jsme si vtipně dali gulášek předtím.
Nakonec se nám ale podařilo se přes všechny

příkazy, zákazy, pravidla a nařízení ubytovat a
mohli jsme si v klidu večer posedět u pivečka a
probrat plán na následující den. Večer opět
příjemný, nikdo se nepral, nikdo nenadával,
nestřílelo se (to až druhý den), a tak jsme jen
vyhlíželi oblohu a mobily, jak to vypadá s mraky a
počasím na druhý den. Večer dorazila i dcera na
Suzuki i s doprovodným vozidlem, a tak jsme byli
v plném počtu nachystáni na ranní program.
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Ráno po snídani jsme vyjeli a měli jsme před
sebou následující trasu: Po snídani Muzeum
motocyklů v Železné Rudě, pak oběd v
Prášilech, dále Srní, Modrava, Kvilda, Kašperské
Hory - tam druhé muzeum motocyklů, popřípadě
cukrárna a zpět do Nýrska. Bylo to naplánováno
na 150 km, nakonec to vyšlo na 170 km a

řekněme, že krásných šumavských kilometrů
(kromě jednoho kusu silnice, která byla tak na
překousnutí jazyka a popraskání drátů v kolech, a
to při jakékoliv cestovní rychlosti). Jen, jak jsem už
psal, ta teplota 10°C na Kvildě nebyla zrovna letní
a dala se do mě taková zima, že mi musel Zbyněk
půjčit mikinu, pak už to bylo o hodně lepší .
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Večer byl řízeček a zase bylo posezení, když nás
vyhodili, začalo se střílet ….. Ivo vytáhl svoji
flobertku a za pomocí jakýchsi nástavců a udělátek
dělal malý ohňostroj . Pak na „šestnáctce“ se
ještě trochu popíjelo, aby se nám lépe spalo. Ráno
nás totiž nečekal jen návrat domů, ale ještě jedno
motocyklové muzeum, o kterém kolovaly samé

superlativy. Tak jsme se těšili, co ještě uvidíme.
Muzeum v „Kašperkách“ jsme už jednou navštívili
a věděli jsme, že je docela hezké, muzeum
v Železné Rudě nás ovšem trochu zklamalo. Není
tam moc exponátů, některé dokonce za sklem, i
když se zrovna nejedná o žádné skvosty, tam jsme
byli malinko zklamáni.

Ráno po párečku jsme řádně uklidili chatky,
sundali povlečení, narovnali ho paní kempné před
recepci a vyjeli jsme do Chlumčan u Plzně. Tam
jsme našli patrovou budovu s nápisem „Galerie
motocyklů“, přivítal nás pan Bárta, její majitel …..a
když jsme vešli dovnitř, tak myslím všem spadla

čelist. V prvním patře tři řady motocyklů – v jedné
řadě převážně zrenovované předválečné jawičky a
na konci řady pár kousků anglické čtyřdobé
klasiky, ve druhé krajní řadě převážně v původním
stavu dochované předválečné motocykly ČZ a
uprostřed haly řada motokrosových a enduro
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motocyklů ČZ, které jsme tak maximálně znali
z Katalogu motocyklů ČZ od Honzy Vošalíka.
Dole v přízemí pak novější motocykly Jawa i ČZ,
rikša ČZ 150 a Orthopedie, a pak čtyři krásné
historické vozy Rolls-Royce a v koutečku jen tak
přikrčené jedno Ferrari. A to nám ještě pan majitel
řekl, že až přijedeme za 3 možná i za 2 oky, že

bude vedle stát další stejná výstavní hala, která
bude taky plná. Kdosi prohodil, že když ty motorky,
co má v této hale, postaví kousek od sebe, že má
hned plnou druhou halu, ……ale majitel se ohradil,
že na tyto motorky ani nesáhne, že do druhé haly
přijdou úplně nové exponáty, které zatím čekají v
depozitu. Klobouk dolů.

Vždycky když vidím něco podobného, tak si
uvědomím, jak je to nespravedlivé. Na stáncích je
plno bulvárních časopisů o tom, který nevýznamný
zpěvák se kde ožral a s kým se vyspal, jestli
nějaké slepici, která kromě své postavy nemá
vůbec nic v hlavě a které vypadlo na nějakém
večírku ňadro z nějakého kusu hadru, který si
nějaký krejčí vycenil na dvacet tisíc a říká tomu

„špičkový model“ …….tito lidé, kterým říkáme
„celebrity“ a jsme z nich úplně na větvi jsou
naprostí nýmandi proti těm, kteří dokáží vytvořit
nějaké sbírky čehokoliv a uchovat hodnoty našich
předků a jejich umu pro budoucnost. Je to prostě
nespravedlivé, ale společnost si to tak žádá. Ještě
že patřím k té druhé menší skupině a obdivuji
krásné věci víc než ožralé celebrity .

22

23

Z Chlumčan jsme pak vyrazili do Kařezu na oběd.
Tam to zase bylo trochu slabší s čekáním na jídlo,
protože obsluhu značně zaskočilo, že je plná
restaurace a stále nám opakovali, že je nás
v hospodě hodně.
Nakonec jsme se dočkali, ale na jejich omluvu je
třeba říct, že porce byly velice pěkné, takže

hladoví jsme určitě neodjížděli. Další plánovaná
zastávka
byly
ovšem
nedaleké
Broumy
s pohoštěním, které by za normální situace bylo
velice bohatým hlavním jídlem. Teď však přišlo
hodinku po obědě, a tak když jsme odjížděli, jen
stěží jsme zapínali bundy …nějak se za to
odpoledne srazily .

Ještě bych se ale vrátil k Trampovi. Když jsme tak
večer seděli a diskutovali o možných závadách,
kdosi si vzpomněl, jak Fanda hodil u své jawičky
hadr pod sedlo tak nešťastně, že ucpal sání, a pak
trvalo hodně dlouho, než se tato závada našla.
…..a dlouho jsme se mu smáli. Smáli jsme se i teď
při té vzpomínce, jen moje dcera se jaksi nesmála
a říkala, že taky pod sedlo hodila hadr, ale že

vlastně neví, kde ten Tramp má sání. Tak jsme se
vraceli k Liborovi s tím, že se musí hned podívat,
jestli hadr v sání není v naší motorkářské partě
chronická závada a představte si ……..JE !!!!!!!!
 Dcera vyndala hadr a Tramp jel . Tak
osedlala Trampa, mně půjčila Suzuki a já jsem
musel svoji jawičku nechat u Libora.
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A tak konec dobrý, všechno dobré…všichni jsme
dojeli v pořádku domů, já jsem si druhý den u
Libora jawičku vyzvedl a ještě jsme si ten
víkendový sraz u kávičky krásně zhodnotili. Tady

v tom případě, kdybych nedal pět hvězdiček,
myslím, že bych mohl být i fyzicky napaden …..a
hlavně, pět hvězdiček je tady naprosto na místě !!!
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40. skútr a motosraz Deštné v Orlických horách
--4. – 6. srpna 2017
Tento jubilejní 40. skútr a
motosraz
byl
původně
nazýván jak „Žamberk“, ale
vzhledem k tomu, že většinou nazýváme naše
srazy podle místa ubytování, tak jsem ho musel
přejmenovat. Naštěstí Deštné v Orlických horách
(viz znak níže) tentokraát deštné ani deštivé
nebylo, a tak jsme si zase užili hezký víkend.
Hlavním organizátorem byl Zbyněk Plachý a
rovnou si řekněme, že ze čtyř malých nedostatků
během celého víkendu zavinil přesně 50 %, ale
k tomu se průběžně dostaneme.
Chtěli jsme s Liborem jet se sajdami, já s Dněprem
a Libor s Druzetou, ale Dněpr se rozhodl, že jeho
vztah k ježdění zůstane ještě zřejmě nějaký čas

(*****)

negativní a odmítavý, a tak i Libor vyrazil na sóle.
Sraz byl dohodnutý v Poděbradech u Jíříka pod
ocasem ve 2 hodiny v pátek. Tam jsme se také
sešli, dali si zmrzlinu a pokračovali v cestě po
staré hradecké na Hradec Králové, kde jsme měli
dohodnutý sraz s Vlastíkem. Ještě ale než jsme
dojeli k dohodnuté benzince, jsme potkali na
strouze čili v „pangejtu“ v Hradci za kruháčem
čekajícího Jirku a Mojmíra, tedy Pražáky. Jirka jel
na svém dněpro-uralu se sajdou a manželkou,
Mojmír sedlal skútříka Italjeta. U benzinky jsme na
Vlastíka chvíli čekali, ale jakmile se v kolorytu
nezáživných zvuků čtyřdobých motorů ozval
zdravý dvoudobý zvuk, bylo nám jasné, že už jede.
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Vlastík za odměnu (za pozdní příjezd) dostal úlohu
vedoucího kolony, a tak jsme za ním vyrazili na
zbylých pár desítek kilometrů. Cesta nám ubíhala
rychle, ale kousek před cílem se najednou v kopci
Vlastíkův skútr zastavil a vypadalo to, že začal
mladým skútrům závidět variátor, protože odmítl si
nechat zařadit jakýkoliv rychlostní stupeň. Takže
jsme udělali válečnou poradu na silnici a dopadlo

to tak, že dobře. Skútr byl odvezen domů a Vlastík
přijel večer s jawičkou. Aspoň ale závada na
řazení byla dobrým důvodem k nekončícím
rozhovorům na téma, co by to asi mohlo být a
v čem je zakopaný pes. Prakticky obdoba diskusí
ohledně závady u skútru Matěje během
skútrsrazu.

Jo, abych nezapomněl, tak ta
závada
skútru
byl
první
nedostatek na srazu, druhý byl
ten, když jsme se dozvěděli, že
reklamy na pivo „Krakonoš“ na
slunečníku
jsou
klamavé,
protože zákazníci si prý žádají
„Plzeň“, za kterou jsou ochotni platit 42 Kč za
půllitr, čemuž jsme se i my venkované, zvyklí na
lacinější druhy piv, museli chca nechca

přizpůsobit. K večeři byl tradiční motorkářský
gulášek, který se panu kuchaři povedl, takže
bohužel tu předraženou plzeň bylo na co pít . Jo,
málem bych zapomněl. Odpoledne se na náš sraz
přijel
podívat
tatínek
Zbyňka
s krásně
zrenovovaným renaultíkem 4 CV. Přece jen ty
starší renaulty byly aspoň lepší a hezčí o to, že
jejich přední kapotu nezdobí kosočtverec – známý
piktogram dámského přirození – v nadživotní
velikosti .

Večer se už projevil
třetí
nedostatek
……Zbyněk měl nový
mobil,
to
byla
katastrofa.
Pořád
s ním všude chodil,
koukal se do něj, něco
v něm hledal …nebo
ho hledal, když ho nedej bože na chvilku někde
odložil a měl během dvou minut mobilový absťák.

Ještě nikdy nebyl tak protivný jako tentokrát
s mobilem. Hrůůůůůůůza :-(.
Ráno po snídani jsme vyrazili směrem na
Žamberk. Jen jsme se ještě zastavili u jednoho
kostelíka, kde pan farář má zřejmě bráchu
sklenáře, a tak trochu vylepšili střechu kostela.
Abych to ale upřesnil, jedná se o Poutní kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Neratově Bärnwaldu, co je prakticky až těsně u polských
hranic. Nejde však jen o obnovený kostel. Do
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Neratova se vrací postupně život, funguje tady
Sdružení Neratov, které se stará nejen o zde
umístěné chráněné dílny, ale taky třeba o speciální
školu pro postižené děti. Fyzicky lépe vybavení

jedinci navštívili po zdolání příslušného kopce
kostel, ti méně zdatní a línější zůstali dole a
"hlídali" motocykly…..byla jich většina 

Po
prohlídce
kostela jsme již
pokračovali do
Žamberku, kde
jsme
byli
objednáni
na
10.
hodinu
do Muzea
Starých Strojů a
Technologií, které je umístěno v areálu bývalé
textilní Vonwillerovy továrny. Přiznám se, že
nevím, proč v češtině píšeme v názvu všechna
písmena velká, ale buď jsem v oblasti českého
jazyka přecitlivělý nebo jsme už začali přejímat
některé zvyklosti z angličtiny, asi abychom se

přiblížili západnímu světu
. Toto muzeum zatím
ještě není oficiálně otevřeno, jak jsme se dozvěděli
od našeho průvodce. Jeho výklad byl velice
zajímavý a myslím tak trochu „neformální“, takže
jsme získali spoustu zajímavých informací jak o
historii továrny, tak o současné snaze majitelů –
dvou bratrů, kteří se pustili do tohoto nelehkého
úkolu, a zatím to vypadá, že to mají dobře
promyšlené a že díky jejich snaze vznikne velice
zajímavé muzeum. Ovšem už nyní je prakticky 100
% v provozu nejvyšší patro továrny, které slouží
jako kulturní sál pro různé účely, který majitelům
určitě přinese nějaké ty korunky do kasy, ale také
je jediným funkčním zařízením tohoto typu
v Žamberku.

Ve dvoře továrny funguje renovační dílna, kde
jsme mohli vidět např. rozpracovanou generální
opravu zřejmě říčního motorového člunu, ale taky
opravované parní kotle. Tady bych asi měl zmínit,
že v této dílně byla před nedávnem postavena

podle dochované dokumentace funkční parní
lokomotiva, která byla příslušnými úřady schválena
do provozu. Zajímavé je, že se tak stalo
v Čechách asi po 60-ti letech. V zadním traktu
továrny je také umístěn funkční stabilní parní stroj,
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který ovšem během naší návštěvy „okupovala“
neproniknutelným a silně utajeným způsobem
Česká televize, takže ani náš průvodce nevěděl,
co se tam natáčí.
Já myslím, že už to povídání stačí, fotografie asi

řeknou víc. Ovšem jako strojař mohu doporučit
všem podobně postiženým …..uložte si informaci o
tomto muzeu do přední přihrádky ve vašem
mozku, aby nezapadla, byla by to škoda. Stojí to
za to.
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Po
opuštění
muzejních
prostorů byl čas na oběd, a
tak informace o tom, že
jedeme do „Čestické hospody“
byla velice příjemná, protože
kdo ji zná (leží na trase
Hradec Králové – Žamberk),
tak ví, že o dobré jídlo a velké porce tam není
nouze. Před hospodou už na nás čekalo další milé
překvapení v podobě dalšího veterána pana
Plachého seniora, a to Tatra 12 v úpravě pro
Poštu. Takhle starý veterán, to je už skutečně
nádhera, a vy ho můžete obdivovat aspoň na
přiložených fotkách. Po kaloricky i objemově

náročném obědě, který
byl
zpestřen
nedýchatelným
vzduchem v restauraci a
jedním
uřvaným
človíčkem
nastupující
generace (toto vše bylo ovšem výrazně
kompenzováno naší mírně baculatou servírkou
v odvážně krátkých minisukních – Vašek ji
několikrát fotil, doufám, že mi poskytne nějakou
fotku ) jsme opět nasedli na naše stroje, jejichž
povrchová teplota na slunci dosahovala teploty
rozpálené pánve na smažená vejce a odjeli jsme o
kousek dál do skanzenu.
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A zase to musím
upřesnit. Jednalo se o
Podorlický
skanzen
Krňovice, což je pro
vaši lepší představu
těsně vedle Třebechovic pod Orebem. Také jsme
tam vyfasovali průvodkyni, byla sice oproti našemu
průvodci z muzea v Žamberku blonďatá, výrazně
mladší, trochu prsatá…..ale její výklad byl
podstatně méně erudovaný a nadšený, takže jsme

byli rádi, když jsme cestou po skanzenu potkali
nějakého mužského zaměstnance, který nám
povyprávěl třeba o nově postaveném dřevěném
vodním mlýnu, který vznikl z jedné přivezené ruiny
a podle dobových fotek a informací. Nemusím být
mlynář, ale přesto mě třeba zaujme hodnota, jaký
musí být vteřinový průtok, aby se mlýn točil popř.
aby mohl mlít. A víte, jaký má třeba takové
mlýnské kolo výkon? Zajímavá hodnota. Zajeďte si
do Krňovic a dozvíte se to .

Byli jsme nadšeni, že ve skanzenu kvůli nám grilují
tři vepřové kýty a ve staré peci pečou několik
pecnů domácího chleba. Pak jsme ovšem byli
vyvedeni z omylu. Toto pohoštění nebylo prý
zohledněno ve vstupném a bylo určeno pro
svatební hostinu, takže jsme skanzen byli nuceni

opustit, neboť to vůbec nevypadalo, že by nás
svatebčané chtěli mezi sebe pustit. Je to divné, ale
je to tak. Nevím, proč mezi sebe motorkáře
nechtěli, my bychom si určitě mezi sebe nevěstu
rádi vzali ….jak tak znám kamarády, tak někteří
určitě .
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Pak už nezbývalo nic jiného, než se vrátit na
základnu v Deštném a těšit se na večerní řízeček.
Ještě jsem ale zapomněl zdůraznit, že vedle
penzionu byla požární nádrž s teplotou vody cca 8
– 9°C a že tam někteří výjimečně otužilí jedinci
dobrovolně smáčeli svá těla. No hrůza. Kdybych
tam byl nucen po ránu vlézt, tak mi nebude
chutnat nejen snídaně, ale ani ta večeře, byť je
v mém subjektivním hodnocení řízek na samém

vrcholu „potravinového řetězce“ . Po večeři jsme
zase poseděli v družném rozhovoru, někteří jsme
to vydrželi až do jedné hodiny, ale to už se
z většiny pokojů ozývalo zatvrzelé chrápání. Už
zřejmě i Zbynďa odložil svůj nový mobil …. Nerad
bych roznášel nějaké drby, ale viděli jste určitě
Mistra Beana s jeho medvídkem. Takhle si nějak
představuji, že funguje i Zbyněk se svým mobilem,
možná má pro něj i tu malou postýlku .

Ráno bylo stejný……opět moje dcera a Vlastík
vlezli do té „ledárny“, pak byla snídaně, balení a
odjezd. Ještě jsme chtěli udělat nějaké hezké
fotky. Hlavní fotograf Čezetářského občasníku
Vašek Sochr vždy myslí na to, aby z našich akcí
zbyla nějaká ta pěkná společná fotečka. Takže

jsme na jeho pokyn poslušně rovnaly naše stroje
(a jak se praví v jedné písničce) všichni, až na
jednoho ……ten sice v kostele nerozložil svoje
karty, ale odmítal zařadit svůj motocykl do řady
mezi ostatní a snažil se ho prosadit dopředu před
všechny ostatní motocykly, čímž by je zastínil a
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naše rovnání by bylo platné jako v pr… zuby .
Tak jsme mu to nedovolili a on se urazil…..hádejte
kdo??? No samozřejmě Zbyněk….a to je ten čtvrtý
nedostatek, protože jeho motorka není na žádné

společné fotce. Přemýšlel jsem o tom, proč tak
zatvrzele stavěl motocykl před všechny ostatní, a
myslím, že jsem na to přišel. Určitě chtěl na
sedadlo motocyklu položit svůj nový mobil .

Pak už následoval odjezd domů a myslím, že na
něm nebylo nic moc zajímavého. Skončil další
sraz, dokonce jubilejní, a je třeba říct, že jsme se
zase hezky projeli po krásných
klikatých silničkách Orlických hor,
viděli zajímavé muzeum i skanzen
……a určitě jste pochopili, že
všechny ty 4 nedostatky neměly
žádný zásadní vliv na hodnotu srazu,
a tak mohu zase bez uzardění udělit
plný počet hvězdiček. Byl to čtyřicátý
sraz. Doufám, že se dočkáme i 50.

srazu, který by měl při současné frekvenci srazů
vyjít do roku 2019. V tento rok také firma ČZ
oslavuje výročí 100 let od založení, tak doufejme,
že nejen náš jubilejní sraz, ale i
oslavy ČZ společně užijeme a
oslavíme.
P.S. Zbynďovi došly obrázky na
„Čumkarty“ a už používá dokonce
obrázky konkurenční firmy Jawa a
dokonce
motocykl
vyráběný
v zahraniční (Slovensko) …..tak mu
nějaké pošlete 

34

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Mám tu několik dopisů či spíše mailů od
kamarádů, a tak je se musím s vámi o nějaké ty
zajímavé informace a fotografie podělit.
Nejdřív to bude informace od Tonyho Kratochvíla
z Německa o novém elektroskútru, pak informace

od Ivo Šarlingera (majitele Motomuzea v Pavlíkově
u Rakovníka) o novém exponátu - motocyklu Eso,
který získal do svojí sbírky. Pár fotografií od kolegy
Zdeňka Vachalce na téma Čezeta a nakonec
ještě dvě fotky od kolegy Matěje Galy.

Schwalbe
Ještě jednou "Elektrika"
Již v roce 2011 zkoušela jedna
firma v Zschopau vyrábět dříve
populární Schwalbe („vlaštovka“),
tentokrát jako elektrickou verzi.
Bohužel finančně zkrachovala.
V roce 2014 koupila mnichovská
firma Govecs výrobní práva a
vyrábí s firmou Bosch elektrickou
Schwalbe v polské Wroclavi. Je
vyrobeno prvních 600 kusů, které
přijdou na trh v červenci. Dosah
mezi 50-100 km dle akumulátorů,
cena 5 390 €.
To je můj nový
přírůstek.Byly
vyrobeny pouze
4kusy a je jen
tento.Včera
podle fotky se
poznal
pan
M.Souček
v
Divišově.

Když jsme byli v muzeu v Chlumčanech,
obdivovali jsme tam motocykly Eso, které byly
hned na kraji celé řady terénních a enduro
motocyklů ČZ. Jsme zvyklí na dvoudobé motory, a
tak čtyřdobý motor z československé produkce je
spíš raritou a známe ho hlavně z poválečné Jawy
500. Kromě toho je firma Eso pro nás spojená spíš
s plochodrážními motocykly, a tak pohled na téměř
cestovní motocykl je o to zajímavější.
Ivo mi k tomu napsal je těchto pár vět:
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Od kolegy Zdeňka Vachalce tu máme zase nějaké
fotečky na téma Čezeta. Kdysi jsem viděl nějaký
medailon o zpěvákovi Michalu Tučném. Tam
mluvila jeho dcera a mně utkvělo v paměti, že
říkala, že pro tátu bylo všechno „country“….
oblečení muselo být country, oběd byl country a
jejich Škoda 105 byla taky country. A tak když se

podívám na fotky od Zdeňka, vždycky mě
napadne, že pro něj zase musí být všechno
„retro“…… ale osobně musím přiznat, že jak to
„country“ tak i „retro“ je mi sympatické.
P.S. A ta voda, kterou vidíte za skútrem v černém
rámečku, je opravdu moře, a to moře Černé
v Bulharsku.

Ahoj Marceli,
loni jsem na srazu sliboval najít fotku mé
babičky se skútrem Čezeta. Tady je jediný
pozůstatek.
Babička je v kopii mailu tak Ti k tomu
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může dát bližší
info ;). Skútr
byl šedo-modrý,
se
startérem,
tipuju 502/00.
Jezdila na něm
každý
den
do
zaměstnání
z
Budišova
Nad
Budišovkou
do
Nových
Lublic
do
mateřské
školy. Troufám
si tvrdit rok
cca 1970.
Přeji
pěkný
večer a již se
velmi těšíme na
sraz
:),
posílám
foto
pro připomenutí
:)
Matěj Gala
Úplně jsem zapomněl na další zajímavé fotky,
které jsem dostal od jednoho známého. Představte
si, že jsem si přes Aukro koupil lakovanou
karoserii na skútr Čezeta, a když jsme začali
s prodejcem komunikovat, tak jsme zjistili, že se
léta známe, jen jsme se už dlouho neviděli.
A tak slovo dalo slovo, trochu jsme při prodeji

poklábosili a Martin Přeček mi slíbil, že mi pošle
fotky své přestavby Jawy, se kterou vyhrál soutěž
přestaveb. A jestli byste chtěli vidět jeho další
výtvor, nalistujte starší Občasník, kde je reportáž
z loňské
návštěvy
veteránského
muzea
v Radovesnicích II, kde je umístěn jeho
čtyřválcový „showbike“.
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ZAJÍMAVOSTI
Už jste viděli parní motocykl??? Sice neznám jeho
výkonové parametry, ale co vím určitě, že do jeho

stavby se nepustím, i kdyby zdražili bezin . Ale
jinak. Je to paráda!!!

V minulém Občasníku jste si na tomto místě mohli
prohlédnout závodní motor Jawa. A tak jsem
zapátral v archivu a našel jiný zajímavý motor,
který sice není náš tuzemský, ale je určitě
zajímavý. Ten článek není úplně aktuální a nevím,

jestli vývoj tohoto motoru nějak pokročil, ale
vzhledem k tomu, že se v článku píše o tom, že by
motor mohl být použitý pro motocykly, se snad i do
našeho Občasníku aspoň trochu hodí.

Pětitaktní motor Ilmor
Vývojářská společnost Ilmor, známá například ze závodů Moto GP vyvíjí
pětitaktní tříválcový motor o obsahu 700 ccm, který by se jednou mohl
použít i na motocyklech. Jak vlastně motor pracuje a jaké budou jeho
výhody?
Koncept pro pětitaktní motor vynalezl Gerhard Schmitz už zhruba před
10ti lety a společnost Ilmor jej nyní použila při vývoji svého motoru.
Jak to tedy funguje?
V motoru jsou tři válce, dva menší (vysokotlaké), které pracují v klasickém
čtyřtaktním cyklu a mezi nimi je jeden větší válec (nízkotlaký) pracující v
dvoutaktním cyklu (dochází jen k expanzi a výfuku). Spaliny, které
produkují dva menší válce nejdou do výfuku, ale jdou střídavě do válce
středního (z každého jednou za 2 otáčky), kde vykonávají další práci,
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čímž se zvětšuje termodynamická účinnost motoru. Spaliny tedy jdou
do výfuku až ze středního válce.
Motor tedy pracuje s pěti cykly, které začínají u malých válců:
1) sání
2) komprese
3) expanze
4) výfuk z malých válců je zároveň plněním a expanzí ve středním
válci
5) konečný výfuk ze středního válce
Pětitaktní tříválcový motor Ilmor - parametry:
Obsah:700 cm3
Výkon:130 k (95,6 kW) při 7000 ot./min.
Točivý moment: 166 Nm při 5000 ot./min.






Výhody pětitaktního motoru:
Vyšší termodynamická účinnost
Nižší spotřeba
Měl by být o 20% lehčí než stejně výkonné čtyřtakty
Výroba nebude nákladná, jelikož motor využívá pouze
konvenční technologie
Ilmor by nyní již měl pracovat na druhé fázi vývoje, kdy by měl
použít prototyp motoru v testovacím vozidle, s tím že chce ještě
více snížit spotřebu a zvýšit výkon.
Parametry motoru vypadají víc než zajímavě a když se k tomu
ještě připočte výrazně nižší spotřeba paliva, snad i nižší váha a
navíc při ceně, která by byla srovnatelná s cenou čtyřtaktů, tak
si myslím, že se do budoucna rozhodně máme na co těšit.
Abyste mohli řídit motocykl s tak výkonným
motorem (a dokonce i s mnohem menším ),
potřebujete řidičský průkaz. Jak je to u nás

s řidičáky, to asi všichni víme, jak to vypadá u
našich jižních sousedů v Rakousku, si přečtěte
v krátkém následujícím článku.

Řidičské průkazy v Rakousku.
Jak se výměna řidičských průkazů řeší v sousedním Rakousku (píše Petr Dvořák):
Při svém mnohaletém pracovním působení v této
žádost o sociální dávky atd.). Po mém dotazu, co s
zemi jsem byl nucen si opatřit v roce 1991 řidičský
ŘP se na mě udiveně podíval a odvětil: „Co byste
průkaz této země, neboť podle nějakých předpisů
s ním dělal, jezděte dál, platí vám až do r. 2035“.
byl nutný k možnosti používat tamní firemní auto
Když jsem mu odpověděl, že za tu dobu, co
při mých služebních cestách. Jeho vydání
vlastním rakouský, jsem u nás nuceně vyměnil už
trvalo asi týden na základě předložení českého
čtyři, se jenom usmál a pravil:“My jsme právní stát
průkazu, místopřísežného prohlášení o praxi v
a u nás jednou vydaný dokument má trvalou
řízení a kolku v hodnotě cca 500,- Kč.
platnost.“
Průkaz je podobný našemu tehdejšímu, růžovému.
Pro jistotu jsem se ještě úředníka otázal, jestli
S koncem minulého roku, kdy vrcholila u nás
musím jako senior absolvovat pravidelnou
hysterie s nucenou výměnou ŘP, jsem se zastavil
lékařskou prohlídku po uplynutí 2 let. Bylo mi
na okresním úřadě v jednom městečku Rakouska
vysvětleno, že by se to u nich považovalo za
v blízkosti našich hranic, abych se poptal,
šikanu a jelikož v Rakousku každý ve svém zájmu
jak provést onu výměnu, jelikož mi to prý podle
chodí na preventivní prohlídky, má ošetřující
našich úředníků EU nařizuje.
lékař ze zákona za povinnost nahlásit na příslušný
Přijal mě velmi ochotný a zdvořilý úředník
úřad, pakliže je pacient k řízení nezpůsobilý.
(mimochodem
jeden úředník
vyřizuje
pod
Odcházel jsem z tamního úřadu se studem v duši,
hlavičkou „Občanský servis“ vše, co běžně
že žiji v zemi, kde je zvůle politiků a úředníků nade
potřebujete, tedy např. i stavební povolení, pas,
vše.
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S tím by vrchní prchl.
Čech postavil Velorex schopný jet až 225 km/h
(Pozn. red.: Nápis je převzatý z internetu a redakce upozorňuje, že se nejedná
o skútristu Herr Františka Čecha, ale o Čecha národností nikoliv Čecha jménem)

15.7.2017 | Marek Bednář
http://www.autoforum.cz/fascinace/s-tim-by-vrchni-prchl-cech-postavil-velorex-schopny-jet-az-225-kmh/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

S Velorexem si člověk spojí spíše Josefa Abrháma, než vysokou rychlost.
Stroj Vojtěcha Chvaliny ale má nemalých 324 koní na tunu.
Vozy značky Velorex, dá-li se tak těmto strojům
vůbec říkat, nebudí zrovna respekt. Člověk si je
spojí většinou s přezdívkami jako „hadraplán”
nebo „prchající stan”, neboť jde o jediné silniční
vozidlo na světě, které bylo homologováno s
plátěnou karoserií.
Rám vozu, konstrukční základ, byl vyroben z
ocelových trubek a byl potažen koženkovým
plátnem. Má to jistě své přednosti (kterou karoserii
vozu umyjete v pračce?), nevýhody ale budou u

Velorexu vždy převažovat.
Jednu z věcí, kterou od něj nešlo očekávat, byla
rychlost. Pokud ovšem potkáte Velorex, který
bude znít úplně jinak, než je běžné, je potřeba se
mít na semaforech na pozoru. Může to totiž být
stroj Vojtěcha Chvaliny, který má oproti sériovému
stavu čtyřnásobný objem. Místo motoru z Jawy
250 tu totiž je litrový dvouválec Suzuki 1000 o
výkonu 146 koní a 110 Nm. A stále pohání jen
jedno zadní kolo.

Aby stroj z roku 1962, kdy tento konkrétní Velorex
vznikl, zvládl takový výkonový nášup, nepochází
z něj už téměř nic. Prošel kompletní renovací, při
které byly vyměněny nejen funkční díly, ale také
většina trubek tvořících rám karoserie.

Došlo také na nový koženkový potah, novou
sedačku, potaženou tentokrát skutečnou kůží a
novou palubní desku. Zapůsobí také detaily, jako
xenonové světlomety s „angeleyes”, zakázkové
blatníky předních kol a motorkářský nápis na
zpětném zrcátku.
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Od obyčejného Velorexu se tento stroj, svého
času nazvaný „Superhadrák”, odlišuje zejména
dřevěnou palubou nad motorem. Ta byla vyrobena
zakázkově a vystupují skrz ni dva bavlněné
vzduchové filtry, pro každý válec jeden. Dvouválec
Suzuki dostal kromě nich také speciální
elektroniku, jinak zůstal zcela sériový. Řetězem
pohání zadní kolo také od Suzuki, obuté do
pneumatiky o rozměru 205/40 R17.

Vpředu jsou kola Jawa 3,25x16, které prošly
dílčími úpravami, jako např. vypletení silnějšími
dráty. Jsou na nich obuty motocyklové pneumatiky
Continental o rozměru 100/80 R16. Vpředu je
pochopitelně také největší brzdná síla, vidíme
šestipístkové třmeny Tokico s plovoucími kotouči o
průměru 320 mm. Vzadu je dvoupístek stejné
značky a 220 mm kotouč.

Interiér dostal nový volant s dost nevkusnými
změnit, neboť každé podobně vypiplané dílo si
plameny v ramenech, ale dřevěný věnec je
zaslouží uznání. Nakonec, jak se můžete
zajímavý. Je tu také rádio Panasonic s výsuvným
přesvědčit na videích, je to docela rychlý stroj.
monitorem a někam do prostoru se vešel i
Poměr výkonu a hmotnosti 324 koní na tunu
čtyřkanálový zesilovač a 30 cm subwoofer. A také
znamená mimo jiné maximálku 225 km/h. A také
je ve výbavě vyhřívání sedačky, jen nejde
životnost zadní pneumatiky jen 3 000 km, ale to je
vypnout; motor Suzuki je vodou chlazený a pod
jistě to poslední, co majitele trápí. Pakliže by vznikl
sedačkou si našel místo chladič.
nějaký „remake” filmu „Vrchní, prchni!”, možná by
Tento stroj není nový, světlo světa spatřil už před
stálo za to obsadit i tento Velorex. Jen by pak
pár lety. Mluvilo se o něm ale jen málo, což je
mohlo hrozit, že falešný vrchní nebude dopaden
podle nás škoda. A tak jsme to chtěli zkusit
nikdy...
---------------------------------------------Tak toto byl převzatý článek z internetu, ale
svědků to byla tak těžká havárie, že mu spadnul
myslím, že docela zajímavý. Ostatně Velorex jako
z hlavy i kulich .
veterán patří do období našich oblíbených skútrů
Ovšem toto všechno píšu jen proto, abych mohl
Čezeta a různé historky se pojí i s některými členy
pokračovat v povídání o vytuněných velorexech.
naší České sekce ……..tak např. Polda chtěl po
Tento není jediným exemplářem se zabudovaným
jednom hodně povedeném večeru prodat skútr,
odlišným motorem. Takových staveb už bylo víc,
koupit si Velorex a začít jezdit s jinou partou
jak vidíte na přiložených obrázkách. A pak ještě
(naštěstí si to včas rozmyslel ) anebo Libor,
bude následovat jeden článek a zcela speciálním
který tak dlouho zkoušel kroužit s Velorexem
Velorexu s pohonem na přední kola.
kolem domu, až ho převrátil ….a podle očitých
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Tady se můžete podívat na zástavbu agregátu
Trabant ještě trochu zblízka a na lepší fotografii.
Já myslím, že podobně upravená vozítka jsou
z hlediska nás „diváků“ velice zajímavá. Ale
samozřejmě druhou stránkou mince je jejich
možnost zapojení do běžného silničního provozu,
jestli jsou podobné přestavby úředně pochváleny,
jestli toto vozidlo přejde přes STK…..a nebo jestli
se to musí udělat nějak „jinak“, což tady asi
nebudeme radši rozebírat  a necháme to na
každém majiteli, aby si s tím poradil. A můj osobní

názor na podobné přestavby??? Osobně bych
zjednodušil a zprůhlednil legislativu, aby podobná
vozidla byla připuštěna do provozu, protože každý
majitel, který podobné vozidlo postaví, vloží do
podobného projektu spoustu peněz, času a
energie a určitě bude jezdit tak, aby si toto vozidlo
nezničil nějakou hazardní jízdou. Jsou to vozidla
pro radost. A když se podíváte, na jakých
vozítkách se dochovala „černá“ čísla a co tedy
všechno smí po silnici jezdit, tak tohle je proti tomu
Rolls-Royce v kožence.

A jestli už máte té techniky dost, tak potěšte své
technické oko pohledem taky na něco krásného,

třeba na sličnou „zřejmě majitelku“ ne příliš dobře
udržovaného Velorexu.
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Od firmy Čezeta Motors s.r.o. mi dorazil tento
„reklamní“ mailík, a tak se díky němu můžete
podívat na výrobní štítek nové Čezety 506 s logem
výroční edice. Tento mail včetně původního
nadpisu, nás má asi upozornit na to, že skončilo
období, kdy se všichni dohadovali, jestli se to tomu
Smithovi podaří nebo ne, jestli se opravdu
elektrická Čezeta bude vyrábět nebo jestli jen
„vyházel“ peníze a celý projekt se dostal do slepé
uličky.
Já jsem to už v některém předchozím čísle
Občasníku psal, vždycky jsem tomuto projektu
fandil, protože nás veteránisty nijak nepoškodí,
naopak, propaguje a zviditelňuje skútry, které my
sbíráme a na kterých jezdíme, dokazuje, že design
navržený panem J. F. Kochem v 50. letech
minulého století byl vlastně geniální a Čezetu tak
postavil na úroveň takových evrgrínů jako VW
Brouk, Fiat 500 nebo Mini Cooper, které se po

letech znovu vyrábějí a taky s úplně jinou
technikou, v případě VW a Fiatu dokonce
s pohonem jiné nápravy než v originále, a jsou
přesto prodejně úspěšné.
Takže asi jediným sporným bodem zůstává cena,
která se nám zdá příliš vysoká. Ovšem nemůžeme
srovnávat cenu dnešní elektrické Čezety s cenou
v 50. letech. Ani srovnání vzhledem k průměrnému
platu by nebylo úplně fér, protože tenkrát jste
koupili Čezetu se starým a řekněme pro skútra
nevhodným
motorem,
který
byl
převzat
z motocyklu, a sám pan Koch byl velice
nespokojen, že ho musel použít, protože na
výrobu speciálního motoru nebyly investice. No a
dneska
koupíte
Čezetu
s nejmodernějším
pohonným agregátem. Takže srovnání by bylo asi
možné jen s podobným výrobkem na trhu, což je
trochu problém, protože elkektroskútry zde
prodávané jsou technicky úplně někde jinde.

Už nás nic nezastaví.
Pouze pro vás
V roce 2017 slavíme 60. výročí Čezety, které si zaslouží být vidět. Na všech
Čezetách z výroční šestisetkusové edice bude štítek s logem výroční edice a číslem.

Vestavěný úsměv
Díky tomu, že stavíme od nuly, můžeme do její konstrukce přinést řadu unikátních
úprav a komponent, které dělají Čezetu ještě unikátnější. Původní Čezeta 501 a 502 si vysloužila láskyplnou
přezdívku „prase“ nebo „prasátko“, i na nové Čezetě najdete dvě malá prasátka, jejichž podobu na sebe vzaly
dva přední brzdiče. Pro ještě lepší brzdný účinek jsou osazeny speciálně vyvinutými brzdovými destičkami od
české firmy Goldfren.
Radost ze života
V letošním roce bude vyrobeno v rámci
limitované edice k výročí 60ti let Čezety
pouze 600 kusů modelu 506.
P.S. Tak to byla ta hezčí strana mince.
Bohužel zřejmě existuje i ta druhá „rubová“ strana, která
postrádá lesk té strany lícní.
Nedávno jsem zprostředkovaně vyslechl zklamání jednoho
potencionálního zájemce o Čezetu 506: „Zastoupení na
Příkopě 23 v Praze nedodržuje pracovní dobu. Přijedete tam
a zjistíte, že už tu nejsou …asi bylo zrovna venku hezky, a
tak šli k vodě. A když se konečně dostanete k jednání o
možnosti zakoupení Čezety, zjistíte, že prodejce zajímá jen výše vaší zálohy, kdy ji dáte ….a jestli už ji
nejlépe náhodou nemáte s sebou. A když dojde na jednání o termínu dodávky, tak jen sliby, vykrucování,
hledání výmluv ….. prý to celé vypadá jako jeden veliký podvod.“ A teď „babo raď!!!“, kde je pravda??? Já
myslím, že v tomto případě je jediným rozhodčím čas, ten ukáže, kde je pravda.
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POLITICKÉ A SPOLEČENSKÉ OKÉNKO

PANE BOŽE - slyšíš ?!?!¨
Panebože, miloval jsem svoji ženu -a ty jsi mi ji vzal!
Miloval jsem herce Menšíka -a ty jsi mi ho vzal !
Teď miluji Kalouska i Sobotku! Slyšíš ?!?! SLYŠÍŠ??!!
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vesničany a řekl: "Podívejte se, v těchto klecích
je 5000 opic, které můj šéf už od vás koupil.
Každá tahle opice má teď cenu 50 dolarů. Já
vám je prodám za 30 dolarů, a až se šéf vrátí z
města, vy mu je můžete prodat po 50 dolarech."
Vesničané dali dohromady všechny úspory a
opice koupili zpět. Od té doby už nikdy neviděli
ani šéfa ani jeho asistenta. Pouze opic bylo
všude okolo jako na začátku - jen peníze a
úspory zmizely.

"Výuka novodobé ekonomie"
Vážení přátelé,
jestli máte problém pochopit současnou
celosvětovou finanční krizi, podáváme vám
pomocnou ruku.
Kdysi v Indii do jedné vesnice přijel muž a
oznámil vesničanům, že vykupuje opice a za
každou dá 3 dolary. Vesničané věděli, že v okolí
je mnoho opic, a tak přestali hospodařit na své
půdě a všichni šli chytat opice. Muž opravdu
koupil stovky opic za dohodnutou cenu. Ale
počet opic v přírodě se brutálně snížil. Tím
vesničané polevili v úsilí a vrátili se k farmaření.
Nato muž oznámil, že bude kupovat opice po 7
dolarech. Toto znovu vyburcovalo vesničany a
opět začali chytat opice. Ale počty opic se zase
snížily a lidé se vrátili na svoje farmy. Muž zvýšil
nabídku na 10 dolarů, ale již bylo velmi těžké
chytit nějakou opici. Muž tedy oznámil, že bude
kupovat opice za 50 dolarů za kus, a protože
musí načas odjet do města, bude ho zastupovat
jeh o asistent, který bude jeho jménem opice
vykupovat. Jakmile muž odjel, asistent svolal

Pokud jste trik pochopili - vítejte na Wall Streetu
a v MMF! A nyní už víte, proč nám zlikvidovali
naše- ZPS závody přesného strojírenství,
závody Kolben-Daněk, Švermovy, Šmeralovy
závody,Teslu - elektrotechniku,TRIOLA - výrobu
košil,
výrobu
koberců,OP
Prostějov
oblečení,hutě a slévárny,a v zemědělství chovy
skotu, prasat, drůbežea proč se všude seje
řepka? Mizí ovocné sady, zelenina, brambory,
mlékárenské závody, mizí jeden po druhém,
jsme soběstační již jen v tom,
aby jeden druhému záviděl i to h-v-o,
které nám ještě zbývá ... !
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Naše země a její města
Už delší dobu mi tady v redakci na stole leží pár
zajímavých fotografií z našich významných měst, a
tak je snad už konečně na čase, abych je taky
zveřejnil. Asi jsem staromódní, ale vytvořit
umělecké dílo, jak dva hošani močí do naší
republiky ….. tak na tom nic uměleckého ani
hezkého nevidím, ale třeba to neumím vzhledem
ke svému pokročilému věku správně posoudit .
Na druhou stranu je ale pravda, že ani cizinci naši
krásnou zemi nijak nešetří:
Česko a Prahu nedávno navštívil spisovatel Dan
Brown, autor bestselleru Šifra mistra Leonarda.

Velmi se zajímá o kryptografii a nezištně poskytuje
informace o tématu nové knihy, která má zatím
pracovní název "Šifra praotce Čecha".
Tento známý odborník na kryptologii totiž zjistil, že
když spojíte čtyři krajní body Česka a pak pražský
orloj s orlojem olomouckým, vznikne magický
symbol. Naznačuje tento symbol snad konečné
řešení otázky další existence českého národa?
Naznačuje, kam tento národ směřuje? Je to
latentní znamení pro vesmírné civilizace, že právě
zde mají přistát? Je to všechno jenom náhoda?
Otázky, samé otázky.

A ještě něco od našich východních sousedů a
o městě, které kdysi patřilo do Československa.
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Už v reportáži ze skútrsrazu jsem se tak okrajově
zmínil o vztahu Brňáků ke všem okolním
obyvatelům České republiky, které nemají
v občanském průkazu bydliště Brno a v rodném
listu rodiště Brno. Nikdy jsem zatím neslyšel, že by
byly v Čechách jakékoliv averze proti Moravákům
a že by byli nazýváni Brňáky apod. Ale časy se
zřejmě mění a vypadá to, že Pražákům došla
trpělivost. Zaslechl jsem v rádiu takovou jednu

krásnou příhodu, která se odehrála v pražském
metru, že se musím s vámi o ni podělit .
Metro má odjíždět ze stanice a vzadu někdo drží
dveře, takže odjezd není možný. V tu chvíli se
ozve z reproduktorů v celé soupravě hlas řidiče:
„Pro slepé cestující máme hlášení, že dveře se
zavírají, pro hluché cestující máme světelný signál,
že se dveře zavírají …….pro Brňáky bohužel zatím
žádný speciální signál nemáme  .“

------------ Několik dobrých rad -----------Ať už jste z kteréhokoliv města a budete mít v létě
Pokud budete pracovat podle návodu, letadýlko
dlouhou chvíli, tak můžete využít jeden skvělý
bude fungovat a můžete potěšit třeba svoje děti
starší sovětský nápad na výrobu malého domácího
nebo vnoučata, protože ještě určitě nic podobného
letadýlka.
neviděli.

Pokud máte dietu a lékař vám
povolil denně jen jeden plátek
salámu popř. jednu skleničku
vína, mám pro vás skvělý typ,
jak vyhovět přání lékaře a dietu
ve zdraví přežít.
Vše bylo klinicky vyzkoušeno a
funguje to naprosto spolehlivě.
Hlavně
po
jedné
vypité
skleničce je vám už všechno
úplně jedno :-)
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AKCE ČSSČ
Pár poznámek:
41. skútr a motosraz
Zruč nad Sázavou – jako
vyjížďka je plánováno
navštívit dvě motocyklová
muzea, a to Radovesnice
II a Bříšťany, jinak místo a
vše ostatní zůstává stejné.
2018 – cesta do
Maďarska k Balatonu. Po
zralém uvážení jsme došli
k názoru, že by asi bylo
ideální navštívit Maďarsko
mimo hlavní turistickou
sezónu, takže rozhodnutí
padlo na červen, a to i za
cenu toho, že se
nezúčastníme
mezinárodního skútrsrazu
v Prostějově. Termín ještě
není stanoven, ani přesný
počet dní, které bychom
na výletě strávili včetně
cesty.
Jinak další srazy 2018
jsou
zatím
víceméně
otevřené, jeden návrh je
znovu „Druhý mlýn“ u
Chomutova a cesta po
Krušných horách tentokrát
na sever, jak původně
navrhoval Jirka Nahodil
pro letošní rok.
A jinak máte prostor ke
svým
nápadům
a
návrhům. Ještě je myslím
v našem klubu dost těch,
co žádný sraz dosud
nezorganizovali, tak tady
máte
volné
pole
působnosti. Já si myslím,
že je ještě po naší vlasti
dost zajímavých míst, kde
jsme nebyli a která jsme si
neprohlédli. Tak zkuste
zapojit svoji představivost,
nebuďte
skromní
a
nestyďte se za svůj nápad.
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ZÁVĚR
Tak to vidíte, že aspoň jednou jsem stihl Občasník
vydat dřív, než po termínu. A to je vždycky řečí
.
A co říct závěrem …..neodbydu to jednou větou,
jak se někteří z vás těšili. Tento Občasník
nevydávám snad nějak narychlo, abych to měl co
nejdřív za sebou, ale chtěl jsem, aby aspoň
vzpomínky na jubilejní 20. Skútrsraz a 1.
Mezinárodní sraz Druzet byly ve vašich pamětích
trochu živé. Pak jsem samozřejmě taky nechtěl
vydat jubilejní 60. číslo se zpožděním . Je sice

pravda, že už proběhla další akce, a to 2. návštěva
památníku J. F. Kocha a vy jste se tady o ní nic
nedočetli, ale jednak jsem si dal takový osobní
závazek, že Občasník vydám po našem srazu
v Orlických horách a jednak ……ať mám taky o
čem psát v podzimním čísle, to už bude akcí
méně.
Když jsem psal 50. číslo, tak mě napadlo udělat si
takovou statistiku počtu čtenářů Občasníku, a tak
po těch 10ti dalších číslech si to můžeme
zopakovat.
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(byť poměrně závažných) dělat legraci, tak snad
ještě není tak zle. A já vám slibuji, že hned, jakmile
se naši politici začnou chovat slušně, zodpovědně
a nebudou myslet jen na svá koryta, ale taky na
blaho nás občanů a tedy jejich voličů, a jakmile
přestane Evropská unie vydávat rozkazy a pokyny
na úrovni rozhraní mezi debilitou a kretenismem
(kvóty uprchlíků, zrušení názvu „Rum“, předpis o
velikosti nakládaček a zahnutí banánů apod.), tak
já okamžitě zruším „Politické okénko“. Slibuji.
Když už jsem u té redakční práce, tak musím zase
po delší době poděkovat svým dvěma redakčním
fotografům … Vaškovi Sochrovi a mojí dceři
Štěpánce, kteří jsou autory většiny fotek z našich
akcí, občas se podaří i mně včas zmáčknou
spoušť, ale bez jejich spolupráce by to bylo
všechno o hodně fotograficky chudší.
Do konce léta nám ještě zbývá více než měsíc,
takže nám snad bude přát i počasí a my ještě
urazíme pár těch jednostopých a nejlépe
dvoudobých kilometrů. Naše Česká sekce pořádá
ještě tradiční sraz ve Zruči nad Sázavou
v Chabeřickém mlýnu. Doufám, že to zase bude
stejně příjemná akce, jako každý rok. A snad i
podzim nám bude příznivě nakloněn a připraví
nám ještě pár hezkých slunečných víkendů,
abychom mohli naše plechové milenky ještě
párkrát provětrat.

No, co k tomu dodat???
Za prvé je vidět prudký pokles počtu čtenářů
v poslední době , za druhé je fakt, že se čtenáři
vrací i ke starším číslům a počet návštěv,
doufejme, ještě časem vzroste i u posledních čísel,
tak jako minule . Průměrný počet čtenářů mezi
těmito dvěma stavy se zvýšil o 53 % (ze 445 na
669), tak snad není důvod rozpustit redakci
Čezetářského
občasníku.
Nejčtenější
číslo
s rekordním počtem 1100 čtenářů (k 13.8.2017)
bylo číslo 36. Snažil jsem se zjistit, čím bylo tak
mimořádné, abych se poučil a stejně úspěšná
čísla psal i nadále, ale na nic jsem nepřišel. Pokud
vy čtenáři to víte, napište mi to.
Jak jsem vás informoval, tak jsem učinil v grafické
úpravě některé změny, obsahové změny jste asi
zaregistrovali v podobě „Politického okénka“. Je mi
jasné, že to někoho třeba vůbec nezajímá, já
osobně taky vypínám zprávy v televizi a nekazím
si večery politickými zprávami, různými skandály a
prasečinami, které nám předkládá nejen naše
zkorumpovaná politická scéna, ale celá slavná
Evropská unie. Když ale dostanu mailem nějaký
pěkný politický vtípek, tak se o něj s vámi rád
rozdělím. Jsme národ „Švejků“, jak se o nás
prohlašuje, a tak ani v dobách, kdy nás něco trápí,
bychom na humor neměli zapomínat. Je nám
bytostně vlastní, a dokud si dokážeme z problémů
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P.S. ………..že je asi lepší, když končí tiskové
„dílo“ sudou stránkou??? Představte si, že by
třeba noviny končily lichou stránkou, takže by celá
zadní strana byla prázdná. Mně by to osobně moc
nevadilo, protože na výsledky z fotbalu rozhodně
nejsem zvědavý a je mi úplně jedno, kam si ti kluci
kopnou ten kus nafouklé kůže, ale někteří by třeba
na tu zadní prázdnou stranu koukali jak bagr na
suchou hlínu .
A máte nějaký návrh, jak tu poslední stranu
zaplnit. Já bych doporučoval takový nějaký lehčí
žánr. Ještě jsem vám zapomněl vysvětlit, proč jste
našli na titulní straně pozměněné logo Občasníku.
To proto, že se jedná o jubilejní 60. číslo, a taky
proto, že jsem tam umístil obrázek Čezety

vyrobené z alternativního materiálu, kterou jsem
dostal k narozeninám……….ano, ta Čezeta je
upletená z vlny, oči vás neklamou.

Prasata a vepřové získávají díky plánované okupaci Evropy muslimy zcela nový rozměr a význam. Tak se
nesmíte divit, že se objevují i tam, kde dosud nebyli. Na následujících obrázcích vidíte, jak si jeden občan
veze domů kance na hlídání, pak obrázek z erotického časopisu, kde je prezentována poloha 69, a nakonec
….. svého momentálně nepojízdného Dněpra jsem zapůjčil jednomu prasátku, abych měl v této zvířecí říši
dobré kontakty.

Následuje několik dobrých rad. Jsou v tomto pořadí. ….. laciný PAV, vzhledem k neustálému zvyšovaní jeho
ceny (původní cena 800 Kčs, dnes minimálně 20 krát víc); pak návod, jak si jednoduše pořídit servírovací a
jídelní stolek k televizi, za třetí rada pro ty, které opustila jejich přítelkyně, manželka nebo milenka. Rada sice
pochází ze zvířecí říše, ale jak vidíte, je použitelná i pro naše lidské pokolení. A rada do života nakonec !!!!!
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