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ÚVOD 
 

Milí pUátelé skútr], motocykl], dobrého čtení a neotUelého 
humoru, prostE všichni vy, které ještE nepUestalo bavit číst ČezetáUský 

občasník. 
 

Te@, kdyţ píšu tento jarní úvodník, 
atakují venkovní noční teploty i v našich 
mírných oblastech kolem Jizery hodnoty 
kolem -15°C, coţ v]bec není z hlediska 

jednostopých zájm] teplota pUíznivá a 
optimistická, ale …..jednak vEUím, ţe 
se to zase zlepší (zatím to tak 
fungovalo na jaUe kaţdý 
rok) a já s tím jeţdEním 
ani letos nijak 

nepospíchám. Jistý 
pan MUDr. 

s ortopedickým 
zamEUením se 
rozhodl, ţe pro 
lepší cit pUi Uízení 
mi trochu 

proš[ouchne 
karpální tunely 
…..prý to bylo 
potUeba, prý uţ na 
jejich konci nebylo 
vidEt svEtlo , ale abych 

se pUiznal, uţ jsem zaţil 
pUíjemnEjší vEci . 

A co jinak???? Zvolili jsme si nového 
pana presidenta, a protoţe to bylo tak 
fifty fifty, tak z toho vyplývá, ţe polovina 
z vás asi s volbou spokojena je a 

polovina ne.  

Na druhou stranu nám udElala velikou 
radost Ester Ledecká na Zimní olympiádE 

a z jejich dvou zlatých medailí máme 

 

 

doufám radost všichni, jak politici Uíkají 
…napUíč politickým spektrem. 
V tisku se také objevily zprávy o tom, ţe 
je jiţ (konečnE !!!!!) v prodeji první 
elektrická Čezeta 506, více se dočtete 

uvnitU listu. 
SamozUejmE se uţ taky 

rozebEhly první naše 
klubové akce a o tEch 

dalších se dočtete 
v pUíslušné kapitole. 
Dokonce vás tam 
čeká jedno velké 
(a doufám, ţe 

pUíjemné) 
pUekvapení. 
Vzhledem k tomu, 

ţe Občasník vyjde 
doufám ještE 

v dobE, kdy 
nebudou ještE vlahé a 

teplé večery a vám 
zbyde tUeba trochu víc 

času na čtení, tak jsem pro 
vás pUipravil „veteránskou“ 

pUílohu, tentokrát o autobusech, kterou 
myslím udElám radost všem našim 
autobusák]m, ale i snad ostatním 
fand]m našich starších krásných 
„socialistických“ vozidel. Ale pokud se 
vám autobusy zdají k nám skútrist]m a 
motorkáU]m pUíliš velké, tak nEkdy pUíštE 
bude pUíloha o vozidlech podstatnE 
menších. 

 

CO JSME DDLALI – AKCE ČSSČ(I JINÉ) 
 

Jak jsem uţ psal, letošní plánované akce 
našeho klubu jsou uţ v plném proudu, i 
kdyţ to máme tak velice rozumE 
zaUízené….uvEdomili jste si to????  
PUes léto jedeme na plný plyn, poUádáme 
celovíkendové srazy, najíţdíme stovky a 
stovky kilometr] za Uídítky našich 
skvElých stroj], pak na podzim začneme 
pUibrţ@ovat v podobE jednodenních 
vyjíţdEk a končíme společným obEdem u 
Zlatého slunce po Chotusické burze.  

Pak si dáme povinnou plánovanou 
Uidičskou pUestávku (vánoční) a 
s pUíchodem Nového roku začneme 
pomalinku zrychlovat.  

Začneme o Nový rok na Típu, pak nEjaké 
jednodenní zimní setkání, pUeUadíme na 
dvojku ….a dáme si dvoudenní návštEvu 
na KUivoklátu, pak veteránskou soutEţ 
v ChomutovE, a jakmile se oteplí, tak 
zase poUádnE otočíme plynovou rukojetí 
a plnou parou (no spíš ř5 oktanovým 
benzinem) vpUed. 
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Nový rok na Típu 1. ledna 2018  (*****) 
 

TeknEme si to otevUenE ….. 
akce na Típu bez Vaška 
Sochra uţ není to, co byla. 

ProstE nám tam všem 
chybEl. NEkolik se nás tam nesešlo, my, 
MatEj Fišer, Volkovi, Nahodilovi, ZdenEk 
Vachalec se „stovkou“ – škodovkou…..a 
jako jediný pravovErný zástupce 
skútrklubu Jirka ŠtEdronský na ČezetE. 
Vyšlápli jsme si Típ nahoru (je to strašný 
kopec, i kdyţ odspoda tak nevypadá), 

dali si klobásu a pivo (aspoO já) a 

doklouzali se zase zpátky na parkovištE 
…nEkteUí po nohách, nEkteUí pouţili i 
sedací část tEla, ale všechno dopadlo 
dobUe. Sportovci Volkovi byli rychlejší, 
takţe nám ujeli dUív (stejnE jako 
normálnE spEchající Praţáci Nahodilovi) 
neţ jsme se vrátili dol], Jirka ŠtEdronský 
taky uţ odjel, a společná fotka u 
ZdeOkovy škodovky je uţ tedy jen torzo 

naší novoroční výpravy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pokud se chcete dozvEdEt nEco víc o praotci Čechovi, podívejte se na tento zajímavý 

odkaz. UrčitE se dozvíte nEco nového o naší historii  

https://www.stream.cz/mraziva-tajemstvi/10023354-praotec-cech 
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Zimní setkání Jablonec n.N. 17.2.2018    (*****) 

 

Nerad bych to zakUikl, ale 
z této akce se zase začíná 
stávat jistá tradice. Ale 
pokud se tradice stane 

z pUíjemné akce, tak proti tomu nelze nic 
mít ani vznášet nEjaké námitky. Já jsem 
námitky vznesl, ale nebylo mi to nic 
platné. Hlavní organizátor Ivo má prostE 
svoji hlavu a svoji pUedtsvu o podobných 
akcích a jaksi od nás host] si do toho 

nenechá moc mluvit. Ale nechtEl bych 
pUedjímat, pokud se bude akce opakovat 
….chystáme odvetu !!!!  
Bylo to zase moc fajn setkání. Prohlídka 
motocykl] byla moc fajn, pohoštEní 
skvElé jako obvykle , takţe aspoO jako 
ochutnávku a hlavnE s ohledem na 

minulý Občasník s článkem o 
zahraničních projektech motocykl] Jawa 
a ČZ …..motocykly Yezdi a Socovel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No a kdyţ jsme se pokochali, posilnili se, 
probrali d]leţité motorkáUské, vetránské, 
renovátorské a technické záleţitosti, tak 
jsme se pUemístili do jedné místní 
restaurace na obEd, kde mEl náš 

pUíjemný den skončit. Bohuţel, nEkteUí 
nevydrţeli (pUekvapivE napU. Praţáci), 
ale byli ochuzeni nejen o dobré jídlo, ale 
i o pUíjemné posezení. TUeba se do pUíštE 
umoudUí a taky posedí. 
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10. „KUivoklát“ 24. - 25.3.2018 (*****) 

 

Kaţdoroční tradiční 
návštEva motocyklového 
muzea na KUivoklátu byla 

letos uţ 10. ročníkem.  Je 

to zajímavé, ţe tato akce, která je 
prakticky kaţdým rokem stejná, pUiláká 
docela velký počet účastník]. A i kdyţ je 
všechny na společné fotografii nevidíte, 
protoţe nEkteUí se trochu opozdili a 
nestihli fotografování, tak vEUte, ţe se 
nás sešlo 26.  
Od majitele muzea jsem dostal za úkol 
zdokumentovat nový pUír]stek, který 
ovšem nebyl aţ tak moc vzácný, ale jeho 
majitel, který ho do muzea zap]jčil, si 
pUál mít jeho fotku. Takţe se m]ţete 
podívat i vy na Jawu 50 Mustang 

upravenou pro závody ve sprintu. 

Další pr]bEh dne byl uţ pak opEt 
tradiční, nEkteUí spEchali dom] uţ 
z muzea, nEkteUí ještE zašli na večeUi, a 
pak odjeli, a samozUejmE zdravé jádro 
z]stalo opEt aţ do rána.  
Nejedná se o ţádnou velkou akci, jde jen 

o pUátelské setkání po zimE, a tak to 
myslím i velice dobUe plní svoji úlohu. 
Zábava byla dobrá, opEty probEhl 
výmEnný obchod a z auta do auta se 

stEhovaly díly zreovované i díly pUed 
renovací, k majitel]m se dostaly 
kalendáUe z dotisku ….. a taky se mi 

konečnE podaUilo doprodat všechny 
vlaječky od Poldy. Myslím, ţe v rámci 
moţností této drobné „jarní“ akce je pEt 
hvEzdiček plnE na místE. 
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Vzhledem k tomu, ţe tato akce se kovala 

uţ v první jarní dny, byla naplnEna nutná 
a postačující podmínka k tomu, aby 

mohlo být vydáno jarní číalo Občasníku. 
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ZAJÍMAVOSTI 
 

Elektrická Čezeta s výr. čís. 0001 je v prodeji 
 

Legendární česká motorka Čezeta se začíná opEt prodávat – v elektrické verzi 
 StUeda 2Ř.2.201Ř 

 

Legendární česká motorka Čezeta se 

vrací – k dostání je od včerejšího dne 
v elektrické verzi za 332 992 korun. 

Retro kousek bude prodávat v Česku a 
na Slovensku e-shop Alza.cz. 

Čezeta se začala vyrábEt pUed šedesáti 
lety v továrnách České zbrojovky 
Strakonice a jednalo se tehdy o ryze 

český sériovE vyrábEný elektroskútr, 
který pouţíval kompletnE české patenty 
a vEtšinu tuzemských komponent]. 
Model Čezeta 506, jenţ se proslavil 
pUezdívkou prase, bude dostupný ve 
ţlutém a bílém barevném provedení. 
Žlutý stojí zmínEných 332 řř2 Kč, 
limitovaná bílá varianta vyjde o ř0 
tisíc Kč dráž. Jako lákadlo pro zájemce 
bude k dispozici i jeden z prvních 
vyrobených kus]. 

Oba modely pouţívají výkonný 
elektromotor, díky nEmuţ dosáhnou 
maximální rychlosti 123 km/h, resp. 

90 km/h v pUípadE levnEjší varianty. 

Dojezd draţšího modelu činí na jedno 
nabití 150 km, levnEjšího 100 km. 

Zájemci si mohou skútry prohlédnout na 
showroomu e-shopu v Praze 7, pUípadnE 
se na nE mohou podívat prostUednictvím 
YouTube kanálu AlzaPower. 

NejvEtší český e-shop s elektronikou 

není pouze „retro friendly“ – do 

budoucna počítá  s nasazením moderních 
technologií v čele s elektromobilitou. Po 

pilotním testování elektrické dodávky 
Voltia pro rozvoz zboţí má v plánu 
nahradit v pUíštích letech všechna firemní 
vozidla za elektromobily. Jiţ dnes je 

součástí vozového parku společnosti 
elektrické SUV Kia Soul. 
KromE toho si firma objednala čtyUi kusy 
nedávno pUedstaveného elektrického 
kamionu Tesla Semi, které by mEly 
slouţit k synchronizování centrálních 
sklad] v Česku, na Slovensku, 
v Ma@arsku a dalších evropských zemích. 
Nedávno navíc získala členství v domácí 
Asociaci pro elektromobilitu. 

Naši čtenáUi určitE zaregistrovali články o 
moderní verzi takzvaného prasete, tedy 
skútru Čezeta. První zmínky o novém 
modelu se objevily v roce 2014, kdy byla 

pUedstavena prvotní myšlenka a 
prototyp. Od té doby uplynula v Uece 
spousta vody a dnes si m]ţete koupit 
první sériovE vyrobený kus elektroskútru 
Čezeta 506. 

https://www.otechnice.cz/legendarni-ceska-motorka-cezeta-se-zacina-opet-prodavat/
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Jawa Scrambler 

 

 
„Je to jedna z nejhezčích upravených jaw, co jsem kdy vidEl,“ Uíká o svém fotoúlovku 
spolupracovník iDNES.cz Jan Altner. Kdyţ jawu pUestavEnou ve scrambler stylu na ulici 
argentinského mEstečka San Antonio zahlédl, rozbEhl se za ní, aby poUídil aspoO pár 
snímk]. 

„V ArgentinE v malém mEstečku San Antonio, asi sto 

padesát kilometr] od Buenos Aires, snídáme a jede 
kolem pEkný jednoduchý a čistý scrambler,“ 
popisuje Honza Altner. „Kdyţ jsem si všiml značky, 
tak mi málem upadlo kafe z ruky a honil jsem ho po 
námEstí.“  
Mladý Argentinec si pUedElal jawu do scrambler stylu 

vlastníma rukama, stálo ho to sedm mEsíc] práce a 
na sv]j stroj je patUičnE hrdý. 
KoUeny mašin s tímto zvláštním jménem sahají 
do Anglie konce 20. let minulého století. V té dobE 
vznikly motocyklové závody nazývané scramble, ve 
kterých bylo jediným cílem i pravidlem 
zároveO pUepravit se z bodu A do bodu B v co 

nejkratším čase. Základem úspEchu tedy bylo jet 
co nejrychleji cestou necestou. PUirozenou 
potUebou se tedy staly r]zné terénní úpravy 
motorek. 

Dnešní terminologií „mEstská endura“ se pozdEji v 
šedesátých letech stala symbolem nespoutané 
svobody, kterou nelze nalézt nikde jinde, neţ v 
sedle motorky. 

Scramblery poskytovaly moţnost divoké jízdy 
mEstem i pUíleţitost vybít adrenalin v písečných 
dunách na pobUeţí oceánu nebo travnatých 
pastvinách na venkovE. V tom čase vznikly v 
zámoUí první uzavUené okruhy v kalifornské poušti 
a scramble se pomalu začal mEnit v motokros. 
 

Zdroj: https://auto.idnes.cz/jawa-scrambler-0pu-

/motorky.aspx?c=A180223_100326_motorky_fdv 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=155212/148644_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=148704/142083_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=154601/148007_0_
https://auto.idnes.cz/jawa-scrambler-0pu-/motorky.aspx?c=A180223_100326_motorky_fdv
https://auto.idnes.cz/jawa-scrambler-0pu-/motorky.aspx?c=A180223_100326_motorky_fdv
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PAv z NEmecka     
 

Leo, kamarád z NEmecka mi poslal 
zajímavý odkaz na jakého si „PAva“, 
který se objevil n nEmecké „Aukru“. Tak 
se podívejte, co naši západní pUátelé 
nabízejí za cca 700 € coţ je cca 1Ř 000 

Kč, takţe srovnatelná cena s naší českou 

laminátovou replikou PAva. Tak jen 

posu@te, který je lepší …..ale pokud jsem 
mEl moţnost vidEt ten náš český, tak je 
vyrobený dost kvalitnE …..a to mE jeho 
výrobce ani neplatí za reklamu . 

 

 

 

 

 

 

 

NEjaké novinky z Aukra  
 

Kdysi jsem dostal takové dobové 
bakelitové pouzdro na náhradní svíčku. 
Je velice zachovalé a zajímavé, a tak 
kdyţ se objevilo podobné pouzdro na 
náhradní ţárovky na Aukru, zajásal jsem 
a pustil se do draţby. Bohuţel, částka 
rychle opustila dvouciferná čísla, 

zanedlouho i trojciferná čísla, a tak jsem 

se stal jen pasivním pozorovatelem a jen 
se divil, jakým bezcenným platidlem se 
stala česká koruna, kdyţ vydraţená 
suma za kousek bakelitu se zastavila na 
hranici 5 600 Kč. Neskutečné . 
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To byl takový veselý pUíbEh o nEkom, 
kdo neví, co s penEzi. Pak jsou takové ty 
ménE veselé pUíbEhy. TUeba kdyţ 
kamarád Mirek z Prahy shánEl startovací 
segment do motoru. VidEl jsem jeden na 
Aukru, a tak jsem ho na nEj upozornil. 

Mirek ho koupil (viz první dvE 
fotografie), protoţe vypadal velice 
zachovale. Kdyţ pak segment zaplatil a 
dostal, tak pUidElal tu tUetí fotografii, 
která v té nabídce na Aukru jaksi 
scházela . 

 

No a abych pUispEl i já se svou troškou 

do mlýna. Tak jsem si koupil na Aukru 
jawičku 640-ku, bez doklad], u 
které byla poznámka, ţe ji 
chybí startovací segment 
a pravý tlumič výfuku, 
protoţe byly pouţity 
pro jinou motorku 

jako náhradní díly. 
Kdyţ jsem si pro 
motorku pUijel, 
Uazení fungovalo, ale 

páka se volnE dala 
prošlápnout, takţe 
s tím segmentem to 
vypadalo, ţe je to pravda, 
ale víko bylo pevnE zašroubované, 
takţe kontrola nebyla moţná. Ţe 
motocyklu chybí navíc zadní svítilna a na 
fotce na Aukru to nebylo vidEt, to jsem 
nerozporoval, protoţe jsem to povaţoval 
za drobný nedostatek, který se lehce 
vyUeší nákupem na burze. 
Kdyţ jsem však doma motorku poUádnE 
prohlédl a trošku „odstrojil“, tak jsem 
zjistil, ţe segment sice je na místE, ale 
nemá do čeho zabrat, protoţe chybí 
komplet celá spojka a primární UetEz je 

pUeUíznutý zUejmE flexou. Z druhé strany 
pak chybEl polovodičový usmErOovač 

trojfázového alternátoru.  
Napsal jsem to prodejci, ţe 

motocykl, který mi prodal, 
je trochu „ménE“ 

vybaven, neţ bylo na 
Aukru uvedeno ……a 
čekal jsem návrh 
nEjaké finanční 

kompenzace 

pUípadnE aspoO 
nEjakou omluvu nebo 

výmluvu.  
A mám kontrolní otázku 

(jak praví klasik). Jak 
myslíte, ţe to dopadlo??? Od 

prodejce jsem obdrţel mail plný 
výhruţek, ţe mE dá k soudu za 

poškození svého jména, ţe jsem si díly 
z motorky sám vymontoval a te@ po nEm 
chci peníze . 

Takţe aţ budete kupovat motorku od 
nEkoho, kdo jich má plnou stodolu a 
pUilepšuje si jejich pUekupnictvím, tak si 
dejte pozor, jestli se náhodou nejmenuje 
Martin Souček a není z HeUmanova 
MEstce . 

 

Byla zima     
 

Tak to dlouho vypadalo, ţe ţádná zima 
nebude, ale nakonec se pUece jen počasí 
umoudUilo a chvíli zima byla, aby 
meteorologové nevypadali jako úplní 
blbci, kdyţ nám nEkdy v záUí tvrdili, ţe 
bude nejchladnEjší zima za posledních 50 

let ….a on byl skoro nejteplejší leden . 

Ale objevil se jeden zajímavý obrázek 
z úklidu snEhu, prý je to nEjaký majitel 
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rikši s kabinou, který se nechce ani 
v zimE se svým milovaným strojem 
rozloučit. Hned jsem si vzpomnEl na 
kamaráda Libora, který s rikšou jezdí, 
ale není to jisté, ţe na té fotce je to on 
.  

Na druhou stranu jsem zrovna dostal 

mailem takový zajímavý článek o 
strejdovi Liborovi, tak myslím, ţe te@ je 
na nEj vhodná pUíleţitost ho 
zveUejnit……ovšem podobnost jména je 
čistE náhodná . 

 

Strejda Libor 
  

Učitelka zadala svým ţák]m 5. tUídy úkol. Zjistit od rodič] pUíbEh s ponaučením na konci. 
Druhý den ve škole dEti vyprávEjí své historky. 
Katka Uíká : M]j tatínek je farmáU a chová slepice kv]li vejcím. Jednou jsme je v košíku 
vezli do obchodu na pUedním sedadle, kdyţ v tom jsme nabourali, košík vyletEl a vajíčka 
se rozbila. " A ponaučení?", ptá se učitelka. 
"Nedávej všechna vejce do jednoho košíku. 
"DobUe", Uíká  učitelka, te@ Lucka. 
"Naše  rodina má taky farmu. Ale chováme slepice kv]li masu. MEli jsme jednou tucet 
vajec, ale vylíhlo se nám jen 10 kuUat. A poučení je - nepočítejte slepice, dokud se 
nevylíhnou. 
" To je pEkný pUíbEh", Uíká učitelka, 
"Pepíčku, jaký máš pUíbEh ty?" 
"Ano paní učitelko, m]j tatínek mi Uekl pUíbEh o strýčkovi Liborovi. Strýček Libor byl s 
paragány v Kosovu a jeho vrtulník to jednou dostal. Musel nouzovE pUistát na 
nepUátelském území a jediné, co mEl, byla láhev Slivovice, kulomet a mačeta. Neţ dopadl 
na zem, vypil lahev slivovice, aby se nerozbila, a pak pUistál pUímo mezi stovkou 
povstalc]. Zabil jich 70 kulometem, neţ mu došly náboje, potom zabil dalších 20 
mačetou, neţ se mu zlomila čepel a zbytek zabil holýma rukama." 
"Svatá dobroto", zdEsí se učitelka, "a jaké ponaučení ti tatínek Uekl z tohoto hr]zného 
pUíbEhu???" 

                               "Neser strejdu Libora, když je nalitej." 

 

……a ještE aktuální dodatek na téma Aukro 

 

Jak vidíte, tak ceny vetrán] nám utEšenE rostou. Nevím, jestli všechny motocykly byly za 
tyto ceny prodány (Smolík ano, to je konečná částka), ale …. Jeden kamarád veteránista 
Uíkal, ţe očekává v prodeji veterán] jistou stagnaci. Tak uvidíme, jak to dopadne. 
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PLÁN AKCÍ ČSSČ 
 

Plán našich akcí znáte už z minulého čísla 
Občasníku, te@ jen došlo k nEkterým drobným 
upUesnEním termín]. Jedna vEtší zmEna tu pUece 
jen je, a to je zcela novE pojatá vyjíž@ka v rámci 
našeho letního srazu ve Vysokém nad Jizerou ve 
dnech 27. – 29.7.2018. 

Organizování vyjíž@ky se aktivnE ujal kolega 
Lukáš Strouhal, který se rozhodl pojmout tuto 
vyjíž@ku ve zcela odlišném stylu, takže když to 
Ueknu jinými slovy ……. v rámci našeho moto- a 
skútrsrazu se zúčastníme 28.7.2018 společné 
vyjíž@ky, která se bude jmenovat: 

 

Výškové prémie Liberecka. 
 

 

Tato akce má vlastní internetové stránky: 
 

www.vyskovepremie.cz, 
 

kde se m]žete dozvEdEt veškeré podrobnosti o 
jejím pr]bEhu a nové informace jsou pr]bEžnE 
doplOovány (i když určitE nEjaká pUekvapení si 
organizátor nechává až na 
samotnou akci). Zde také 
najdete pUihlášku, kterou je 
nutno se na tuto vyjíž@ku 
pUihlásit, protože počet 
účastník] je omezený, hlavnE 
z hlediska možností parkování 
na jednotlivých stanovištích. 
No a samozUejmE jako vždy je 
také tUeba naplánovat místo 
obEda s odpovídajícím počtem 
míst.  
Na této akci je kromE toho, že 
má vlastní logo, ještE jedna 
zvláštnost. A tou je snaha 
organizátor] udElat z této akce 
každoroční tradici. Bude se 
jednat vlastnE o jednodenní srazy motocykl] 
československé výroby, které budou spojeny 

s vyjíž@kami nejen na Liberecko, ale určitE i 
kousek dál ……Jizerské hory, PojizeUí, Český ráj, 
Turnovsko…. a já bych ten výbEr nechal hlavním 

organizátorovi, protože podle 
návrhu trasy letošní vyjíž@ky 
určitE nemusíme mít strach 
z toho, že by se jednalo o 
nudnou akci. Takže držme si 
palce.  
Ta 1. osoba množného čísla 
je tady napsána zámErnE, 
protože Lukáš mE pUizval jako 
spolupoUadatele a 
samozUejmE se mnou i celou 
naší Českou sekci Skútrklubu 
Čezeta, která by mEla být 
jakýmsi základním článkem 
mezi účastníky. A tak volejte, 
pište, mailujte, faxujte …..ale 
úplnE stačí, když se pUihlásíte 

na výše uvedené webové stránce vyplnEním 
pUíslušného formuláUe.  

  
  
 

SamozUejmE, že z hlediska organizačního zajištEní a hlavnE délky trasy bude pro nás klub v letošním roce 
nejd]ležitEjší akcí: 
 

_Expedice Balaton_ 
 

Její pUípravy pokračují podle plánu a všichni 
doufáme, že se nám akce povede. Ubytování 
v rámci ČR je zajištEno stejnE jako posezení ve 
vinném sklípku, objednání míst v kempu u 
Balatonu zajiš[uje náš ma@arský spolupracovník 
David, který poslal nabídky na ubytování ve dvou 
kempech, které byly cenovE i obsahovE 
srovnatelné, takže jsme výbEr nechali na jeho 
uvážení a jeho zkušenostech.  
Jak vidíte, tak oba kempy 
leží pUímo u Balatonu a 
také z té „naší“ strany, 
odkud pUijedeme, takže 
nemusíme zbytečnE Balaton 
objíždEt, a pokud dorazíme včas, tUeba nám ještE 

zbyde chvíle na to, abychom do Balatonu smočili 
svá cestou tEžce zkoušená tEla, a to 
zvláštE v oblasti, kde končí záda, 
a pak už o kousek dál začínají 

nohy . 
SamozUejmE jsem uvítal 

rozhodnutí koleg] jet 
s Druzetami, za zo mají od 

generálního tajemníka ÚV ČSSČ a 
čestného presidenta ČSSČ veUejnou 

pochvalu pUed nastartovanou Čezetou!!! 
Tak si myslím, že naše výprava by mohla být 
docela pestrá a že neudEláme s našimi stroji 
ostudu ani u nás ani jinde po zemích Rakouska – 
Uherska . 

http://www.vyskovepremie.cz/
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SPOLEČENSKÉ A POLITICKÉ OKÉNKO 
 

Tak se sice politici stále hádají a nevíme, kdy se 
dohodnou, já myslím, že asi ta doba nenastane, 
ale nedEje se asi momentálnE nic tak závažného, 
co by mElo nEjak zásadní vliv na naši 

motorkáUskou obec. A tak se aspoO podívejte na 
pár obrázk] z našeho společenského dEní, abyste 
mEli aktuální informace.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

        
            Korunovace debila Českým k rálem k 80-tiinám 
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Naší redakci se podaUilo odhalit, proč byl Miroslav 
Kalousek úspEšný ve volbách v jednom pražském 
obvodu. Zaútočil na voliče a jejich city svoji 
minulostí, kdy jako pionýr se vyznačoval svými 

skvElými recitačními schopnostmi. A pak se 
divíme, že se tak rád poslouchá a žvaní a žvaní a 
žvaní ……. , a to v jakémkoliv stavu, ale vEtšinou 
úmErnE k množství požitého alkoholu. 
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Redakce obdržela tajnou fotografii celého našeho 
strategického letectva, protože díky 
automatickému rozesílání tEchto snímk], počítač 
vyhodnotil fotografii s Aviemi jako určenou pro 
redakce veteránských časopis] . Je to tak dobUe, 
protože aspoO vidíme, že bojová pohotovost 
našeho letectva je stoprocentnE zaručena.  
I když druhá vEc je ta, že jeden nejmenovaný 
kolega komentoval tuto fotografii slovy: „DUíve 
v Aero Vodochody stálo v hangáru víc stíhaček, 
než je dnes celé naše letectvo “, ale jak vidíte 
z vedlejšího snímku, létání není tUeba se bát, vše 
dobUe dopadne, a tak bych jen ještE doporučoval 
k tEm Aviím nEjaké rychlé motospojky na skútrech 
Čezeta, pUípadnE na jawách 350 . 
 
A nesmíme zapomínat na naše ženy, které jsou 
nedílnou součástí našeho života a občas nám 
pUipraví nEjaké milé pUekvapení . Ovšem ne 
vždy. Jeden kolega si postEžoval naší redakci, že 
chtEl zabezpečit rodinu v zimE z hlediska zajištEní 

dUeva na topení a aby ušetUil, poUídil si dvacet let 
starou štípačku dUeva. A co myslíte? Pochválila ho 
žena? Ne, naopak dostal vynadáno a štípačku 
musel vrátit . Tady se jasnE ukazuje, že ženy 
nEkdy nechápou naše dobUe mínEné investice. 
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Myslím, že se sem ještE nEjaká ta zajímavost 
vejde, a tak bych vám chtEl pUipomenout, že 
prožíváme období, kdy se stáváme „svEtovými“ a 
musíme tomu pUizp]sobit i sv]j mateUský jazyk. 

Vím, že nEkteUí starší kolegové s tím mají problém, 
a tak bych tady rád pUipomnEl základní zmEny, 
které se udály v našem mateUské jazyku 
v posledních letech. 

 
Je to ještE čeština? 
 
Do našeho jazyka proniká tolik nových slov, že pokud bychom se díky nEjakému stroji času mohli potkat se 
svým dUívEjším já, nedokázali bychom se sami se sebou domluvit a nestačili bychom se divit. 
 
Zcela rutinnE googlujeme, skypujeme, mailujeme, surfujeme po netu, uploadujeme a stahujeme aplikace, 
remastrujeme, esemeskujeme, chatujeme a blogujeme. Nemít písíčko nebo mobil m]že jen naprostý debil, 
bez tabletu a facebooku jste outsider, kdo neví co je instagram nebo twitter, jako by ani nebyl, stejnE jako ten, 
kdo neumí stáhnout fotky z rajčete. Kolik účt] na sociálních sítích dnes máš, tolikrát jsi človEkem. Anebo kolik 
status] dennE na sv]j profil umístíš...dUív byl d]ležitý hlavnE politický profil, dnes je hlavním životním cílem a 
nejvEtším challengem lidí udElat si pUi každém prdu selfie, best of pak vyvEsit na ze@, a získat co nejvíce lajk] 
a smajlík] od svých follower]. Kdo není online a neumí jezdit na in-line bruslích je nula, stejnE jako ten, kdo 
nemá vlastní webovou stránku, permici do fitka, nEjakou tu kérku nebo piercing. To je snad horší než být 
trash-youtoober, houmlesák, anorektik, fe[ák, stalker nebo bulimik. 
 
Anebo když nEkdo termíny hardware a software zamEní za hardporno a softporno. Ikdyž občas to dnes 
splývá, protože to, co se dnes vidí v reklamních spotech a písničkových videoklipech, by bylo ještE nedávno 
považováno za porno... 
 
Kapsy máme plné sim karet, v hlavE zase piny od debetních a kreditních karet, protože platit cash je out. Jiný 
level je bezkontaktní platba či internetové bankovnictví. Současný slovní maglajs se netýká jen technologií, 
i v oblastech bEžného života dEláme vEci, které kdybych vyprávEla svému dvacetiletému já, v]bec bych 
nechápala o co go. Dnes napUíklad nepUikládáme léčivé náplasti, ale tejpujeme (tape-páska), nekupujeme 
oblečení ale outfity, nedbáme na vzhled ale na look nebo image, nechodíme do obchod], ale shopp], 
shopping center, outlej], second-hand], hypermarket], megastor], oblíbený je také teleshopping a E-shoppy 
I-shoppy. HlavnE nekoupit fake, ale jen original. To je must. 
 
Nechodíme na kurzy nebo školení, ale na workshopy, nejsme pracanti ale workholci, nejsme vyčerpaní, ale 
máme syndrom burn-our, nejsme váhavci, ale trpíme prokrastinací, umElci nemají dílny nebo výstavní ateliéry 
ale show-roomy. Jediní kdo je nepotUebuje, jsou sprejeUi, street-artisti a outdooroví performeUi, ti mají 
showroom všude openair. V televizi nás nebaví zpEváci a herci, ale showmani, megastar a celebrity z oblasti 
showbyznisu, sledujeme sitkomy, one-man show, stand-up-comedy, reality show. Remaky jsou v žebUíčcích 
sledovanosti number one. 
 
Papapláše nahradili vipáci, o naše vlasy a zevnEjšek se nestará kadeUník a kosmetička ale stylista a vizážista, 
popUípadE vlasoví mágové, kteUí jediní vEdí, co je IN. Pokud je neposlechnete, jste zcela OUT. Ple[ová voda 
je taky out, lepší je micellární lotion, místo natírání k]že tElovým mlékem aplikujeme bodymilk. Klasické 
salóny krásy kde jste se mohli nechat vylepšit nahradila beauty-centra, kde vás nevylepší, ale zcela pUedElají. 
Hitem je permanentní make-up, lifting, botox, ultrazvukové liposukce a galvanické žehličky na ple[, detox je 
spolehlivým evergreenem. Top jsou mezzonitE. 
 
MEní se i profesní složení společnosti-dUíve neznámí aj[áci nebo hackeUi jsou dnes velmi početnou skupinou, 
stejnE jako exekutoUi či podomní obchodníci zvaní šmejdi, kteUí vás svými pUedraženými faky zcela vyfuckují. 
Klasického holiče nepotkáte-výše zmínEní vlasoví mágové a stylisté je zcela pUeválcovali, maskéry nahradili 
make-up artisté. Podnikatel byl po revoluci velmi prestižní povolání, dnes je to spíše nadávka. Poslíčky 
nahradili kurýUi, popeláUe zas technici v nakládání s odpadem, šlapky nahradily call girls. V této souvislosti se 
dnes používá i výraz sociální pracovnice, což mi v]či skutečným sociálním pracovnicím pUipadá dost 
nespravedlivé. Ale je to vtipné. 
 
Novinkou jsou tUeba kreativci, ožívají témEU vyhynulé vEdmy a kartáUky, oblíbení jsou koučové a lektoUi 
čehokoliv. SekretáUky se zmEnily v asistentky, Ueditelé v manažery, vedoucí v lídry, hudební skupiny mají své 
frontmeny, kteUí se stávají pro teenagery novodobými bohy. Nebo spíš ikonami a idoly. 
 
Nedávno jsme všichni vyhazovali VHS kazety abychom je nahradili cédéčky a ty posléze dývídýčky... no a te@ 
už jen stahujeme, legálnE či ilegálnE, takže tu máme další současnou profesi - novodobé piráty... 
Když kouUíme tak cigarety light, colu pijem taky light, dámské vložky máme dokonce ultra light. Ultralighty jsou 
také letadélka, tak pozor aby se to nepletlo, protože dnes i menstruační vložky mají kUidélka. Takže 
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čarodEjnice už nepotUebují létat na koštEti... mimochodem nedávno v jedné oblíbené talkshow nEjaká dáma 
tvrdila, že má na čarodEjnictví živnostenský list. 
 
Než klasické manželství žijeme radši singl, vEtšina matek otci svého dítEte neUíká manžel ale pUítel, populární 
je také registrované partnerství. Žádný neverending love story, na to není čas. Existence bez handsfree je 
vyloučená, na hambáč a kapučíno chodíme do mekáč], rosticerií, pizzerií a pub], hlavnE aby tam byla wi-fi 
free zone a non smoker aerea. Neodpočíváme, ale relaxujeme, letenky nezamlouváme, ale bookuje, nejlépe 
u low cost společností. Dovolenou kupujeme last moment nebo first minut a zásadnE all inclusive, neradíme 
se, ale konzultujeme, nejčastEji s tetičkou wikipedií nebo strýcem googlem, nemáme znalosti a dovednosti ale 
know-how (v dobE nezamEstnanosti je nám ale i to best know-how zcela na hov..). Hlavní je mít správný 
životní feeling a self-couching, neztratit self-control a mít všechno vytunEný, vymazlený, vychytaný a 
právnicky ošetUený. 
 
Na drink chodíme nejradši v dobE happy hours, abychom ušetUili money, místo inteligentní konverzace se 
spolusedícími pak čumíme na displeje inteligentních phon], a pokud už dojde na výmEnu informací, tak 
maximálnE o tom, jaké je zde heslo na wikinu, jakou apku kdo má, jakou platformu a nejnovEjšího androida, 
vyčejndžujeme si flashky nebo USB, posíláme multimediální zprávy. Místo večírk] poUádáme party, kde 
posloucháme popík, haus, oldies či elektro, dýdžejové naše uši zásobují r]znými remaky. Do sebe pak na 
rautech ládujeme finger food, bagety sendviče, tacos, burritos, hotdogy, churritos, burgery, popcorn, 
heescaky, pannacottu. Obsluha bývá nahoUe bez, nebo místo oblečení mají slečny na tEle body-painting. 
 
Jsme pUece svEtoví !!! 
 
Jak vidíte, tak to není nEkdy s tou češtinou 
jednoduché. Bohužel mezi tu starší generaci 
patUím taky, takže je mi to trochu „proti srsti“, i když 
na druhou stranu díky svým nevalným znalostem 
angličtiny občas nEjaké to moderní slovo i 
pochopím nebo aspoO dokážu pUečíst nebo 
vyslovit. Je asi jasné, že pro nové vEci a nové 
činnosti musejí být nové názvy, a tak wifi, USB ani 
internet radši nebudeme do češtiny pUekládat, aby 
nevznikala krkolomná a nepoužitelná slova jako 
v dobách Obrození, kdy knihovtipníci vymýšleli 

nová česká slova napU. místo „kapesník“ tak 
„čistonosoplenka“ apod., ale na druhou stranu 
nahrazovat plnohodnotná a významovE správná 
česká slova slovy cizími (napU. obchod versus 
shop) je zbytečné. I když asi to má hluboký a 
zásadní reklamní účel, protože určitE v shopu 
bude zboží kvalitnEjší, levnEjší a krásnEjší než 
v nEjakém obyčejném obchodE . 
Ovšem že nová doba pUináší i problémy si m]žete 
pUečíst v následujícím článečku – je to takový 
smutný pUíbEh z našeho hlavní mEsta. 

 
Kam jsme se to jen dostali? 
 

Turista bloudí po Vršovicích a strašnE potUebuje na WC. 
V tom uvidí barevný nápis EUROTOILETS. 
Vejde do mramorem obložené místnosti, kde za pultíky postávají slečny v slušivých uniformách. 
Jedna mu hned vyjde v ústrety: "Dobrý den! Co pro Vás m]žeme udElat?" 
Turista se kroutí: "PotUeboval bych využít Vaše služby!" 
Slečna se posadí za počítač: "PUejete si kabinu, anebo pisoár?" 
"Kabinu!" 
"Dáváte pUednost barvE modré, zelené, r]žové nebo klasické bílé?" 
"TUeba i bílouúúú..." 
"Máte radEji toaletní papír, nebo Vám m]žeme nabídnout současný hit s intimní sprchou?" 
"Papííííír!" 
"VýbornE! PUejete si jednovrstvový, vícevrstvový, barevný, s v]ní r]ží nebo radEji svEží mentol?" 
"Stačí i noviny!" 
"Retro Uešení bohužel zatím nemáme v nabídce, ale dEkujeme Vám za námEt k rozšíUení našich služeb. Jako 
protihodnotu Vám rádi poskytneme zdarma použití umývárny." 
"Budete si pUát hudbu klasickou, nebo radEji nEco UíznEjšího?" 
"Aáááááá...." - zavyje turista. 
"Ano, znám. Takže výbEr operních árií. SkvElá volba." 
"Budete platit kartou nebo v hotovosti?" 
Turista vytáhne penEženku a zaplatí nemalou sumu za papír, který právE vylezl z tiskárny. 
Potom pUes zuby procedí: "Tak - kde se m]žu vysrat??" 
Slečna se poohlédne, nakloní se k turistovi a pošeptá mu do ucha:"NemEla bych to vlastnE Uíkat, ale my 
chodíme naproti do hospody. Tady máme jen zákaznické centrum. Provoz je v OstravE!" 
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ZÁVěR 
 

Je jaro, ale ještE je počasí trochu nejisté a 
motorkáUská sezona se ještE nerozjela na plné 
obrátky, tak ani Občasník nem]že být nabitý 
informacemi o našich akcích. Na druhou stranu tu 
ale ještE máte myslím velice zajímavou pUílohu a 
taky odkaz na „naše“ nové webové stránky. Jak 
vidíte, slovo „naše“ jsem dal do uvozovek, ale 
myslím, že v pUíslušné kapitole jsem vztah 
webových stránek www.vyskovepremie.cz a 
našeho klubu ČSSČ dostatečnE objasnil. 
Na závEr „ZávEru“ jarního čísla vám čtenáU]m 
vždycky pUeji hodnE sluníčka, hezké silnice, levný 

benzin a hlavnE hodnE š[astných kilometr]. U 
tohoto pUání myslím z]stanu i letos a doufám, že 
se potkáme na co nejvEtším počtu akcí. Vzhledem 
k tomu, že mi tato kapitola vyšla takto neš[astnE, 
tak ještE stránku doplním nEjakými obrázky 
…..snad nEco vyhrabu v archivu redakce. 
P.S. V poslední dobE mE oslovilo nEkolik skútrist] 
či motorkáU] s prosbou o pomoc a často psali, že 
nemohli sehnat na mE kontakt. Takže znovu 
opakuji svoji mailovou adresu:  

 

marcel@skutrklub.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.vyskovepremie.cz/
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PĮÍLOHA 
 

…….tentokrát o autobusech, pro autobusáky i jejich pasažéry 
 

V občasníku č. 55 jste se mohli dočíst, že jsme v rámci našich vyjíždEk navštívili sraz historických autobus] 
ve vojenském muzeu v Lešanech. SamozUejmE, že naši dva bývalí autobusáci Libor a Míra byli ve svém živlu, 
a jen díky tomu, že majitelé autobus] si je zamykali uchránili svoje stroje pUed tím, než aby tito naši dva 
„zavodníci“ si to „er[ákama“ rozdali po muzeu .  
Ale nejen oni dva, všichni jsme v mládí jezdili er[ákama, ertéóčkama, ešemkama a pod., takže jsme u 
autobus] společnE zavzpomínali na mládí, ale 
hlavnE obdivovali jejich majitele, že se pustili do tak 
náročných renovací, a to časovE, prostorovE, ale hlavnE 
finančnE. Takže informace, že taková renovace vyjde na 
„meloun“ asi vzhledem k cenám renovací našich 
skútr] byla spíš trochu pUi zdi, a pokud je pravdivá, tak je 
to asi jen odhad bez vlastní práce. Protože tEch vlastních 
odpracovaných hodin musí být nepočítanE.  
KaždopádnE v této pUíloze naleznete pár zajímavých 
fotografií historických autobus] v článku 
Autobusová doprava ČSD (v dobách první republiky), 
pak se m]žete podívat na článek pUevzatý z časopisu 
Automobil Škoda 706 RTO, a nakonec pár informací o tm, 
jak se provádí renovace RTO-čka, tady se jedná 
dokonce o stavbu kloubového autobusu RTO – 
K (a trochu se u toho zastavíme, protože to je 
prostE paráda). 
 
JeštE snad poznámku.  
Pokud byste o toto téma tedy autobusy, poštovní autobusy, hromadná doprava na našem území apod. mEli 
zájem, tak vEUte, že v prodeji je spousta krásných knih, encyklopedie autobus], trolejbus], hromadné dopravy 
apod. Stačí se jen trochu porozhlédnout po netu. 
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….a ještE než se začtete do zajímavého článku o ertéóčkách, tak co takhle pro zpestUení nEjakou tu 
raritku??? MEl bych tady jeden asi docela neznámý autobus Tatra na podvozku T111 a myslím, že ještE 
ménE známý autobu…..ale to už není autobus, bylo to nazváno „pUepravník osob“ a celá ta paráda byla na 
podvozku „Barči“ Už jste to vidEli??? 
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…….autobus Škoda 706 RTO –K (a návEs NO 80) 
 
Začalo to tím, že jsem chtEl ukázat pár fotek 
z renovace autobudu RTO. Na portálu veteránisty 
a také skútristy Jirky Pollaka jsem celkem náhodou 
našel pár zajímavých obrázk] z renovace a 
vlastnE stavby tohoto zajímavého kloubového 
autobusu. Vzhledem k tomu, že jsem na obrázku 
našel odkaz na www.busportal.cz, tak jsem se tam 
podíval a nEkolik hodin sedEl u monitoru a jen se 
díval na ty „blázny“, kteUí tahají naprosto zničené a 
zkorodované autobusy z kopUiv a renovují je. To je 
nádhera. PUed nimi klobouk dol] …to je nádherné 
fandovství, 

proti nim jsme my sbEratelé a renovátoUi motorek a 
skútr] opravdu jen takhle úplnE malinkatí . 
Prohlédl jsem celý celý portál v segmentu 
„veteráni“, kde bylo k dnešku 1024 pUíspEvk] a 
vybral z toho ty, které se vEnují tomuto krásnému 
autobusu, a to bu@ snímky p]vodního prototypu 
z Karosy Vysoké Mýto, a nebo te@ jeho opakované 
stavbE. Takže pokud budete mít zájem, už 
nemusíte celý portál prohlížet (ale i tak je tam 
spousta moc zajímavých pUíspEvk]), ale stačí se 
podívat na následující stránky: 

 
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=9097&secid=7 
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=8477&secid=7 
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=7700&secid=7 
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=7667&secid=7 
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=5702&secid=7 
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=5676&secid=7 
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=5671&secid=7 
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=5667&secid=7 
 
Takže začneme tEmi obrázky ze zahraničního 
portálu, kterými Jirka Pollak propaguje naše 
krásná historická vozidla v zahraničí, a pak se 
m]žete podívat na pár hezkých fotek. A kdo má 

zájem, m]že se zahloubat do tEch výše 
uvedených odkaz], kde najde mnohem víc 
informací. 

 

 

http://www.busportal.cz/
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=9097&secid=7
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=8477&secid=7
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=7700&secid=7
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=7667&secid=7
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=5702&secid=7
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=5676&secid=7
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=5671&secid=7
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=5667&secid=7
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Tak co vy na to??? Já myslím, že je to naprostá 
paráda. Ale když už už jsem nakousl to téma 
kloubových autobus], tak ještE dvE informace a 
obrázky. Na tom levém obrázku vidíte polský 
autobus Jelcz, který se vyrábEl podle našeho 
vzoru. Nevím, jestli to byla licenční výroba, ale 
v rámci RVHP panovaly r]zné nám již dnes 
nepochopitelné vztahy. I když vlastnE proč 
nepochopitelné, dnes se také v hospodáUské 
oblasti dEjí vEci, že rozum z]stává stát . 
Druhý obrázek ukazuje prototyp kloubového 
autobusu na bázi Uady ŠM, který ovšem nesmEl 
být vyrábEn, protože privilegium výroby 
kloubových autobus] dostalo Ma@arsko a jeho 
značka autobus] Ikarus. 

 

 
Na pUedminulé stránce, kde jste mohli vidEt dvE 
titulní stránky z obálky dobového časopisu SvEt 
motor], je také zmínka o autobusovém návEsu, 
který byl určen za tahač Liaz. Je to taky velice 
zajímavý projekt, který mEl ve svých dobách určitE 
své opodstatnEní. Byl určitE výraznE lacinEjší než 
autobus, a pokud se tUeba jednalo o dovol 
zamEstnanc] na nEjaké odlehlé pracovištE a 
autobus by byl jinak nevytížen, mohlo to být 
užitečné Uešení.  
Zastavme se chvilku u nEj Zatímco kloubový 
autobus RTO-K byl v roce 1959 vyroben v jediném 
exempláUi a nedochoval se, takže te@ vlastnE 
probEhla jeho nová stavba podle p]vodní výrobní 
dokumentace. Zatímco tento automobilový návEs 
nazvaný NO 80 (zUejmE NávEs Osobní pro 80 
osob) se dochoval, by[ v žalostném stavu, a tak se 
m]žete tady podívat z jakého vraku se podaUilo 
renovátor]m postavit zase zánovní kousek. 
Čtete ale ČezetáUský občasník, a tak by asi bylo 
ode mne hezké, 

kdybych se i v pUíloze o Čezetách zmínil. 
Napravím to .. 
Když se podíváte na autobusy Uady RTO vyrobené 
v Karose Vysoké Mýto a pak se podíváte na 
prototyp tUímístné rikši Čezeta 505, kterou vyrobili 
učni z Karosy, tak vidíte stejné designové rysy ….a 
to jak v oblasti pUedního okana, tak (pokud se 
nemýlím) tUeba i stejná koncová svEtla. Už od 
dvou kamarád] jsem si vyslechl názor, že by chtEli 
repliku této rikši postavit. Od toho jednoho už 
myslím nebezpečí stavby nehrozí, protože má už 
úplnE jiné zájmy , a.e ten druhý je dost velký 
blázen na to, aby se do toho pustil. Vždycky jsem 
si myslel, že je to nesmysl, ale te@, když jsem 
vidEl, za jakých hromad šrotu vznikají 
v renovačních dílnách nádhernE zrenovované 
autobusy, tak už vEUím tomu, že i tohle se jednou 
povede. 
No a te@ už se podívejme na ten návEs trochu 
podrobnEji. 
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Tak jsme si myslím v dnešní pUíloze zaautobusili docela dost, určitE 
jsem Liborovi i Mírovi tou pUílohou udElal radost (ale opravdu nic za 
to nechci ). A pokud nebude nic naléhavEjšího, do pUílohy dalšího 
čísla mám pUipravený článek o trochu „lehčích“ vozidlech . 


