Je léto ….čas dovolených,
není nad spánek s dobrou knihou 

ÚVOD
Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého
čtení a neotřelého humoru, prostě všichni vy,
které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský
občasník.
A máme tu léto. Já jsem se ze svého
dlouholetého skluzu ve vydávání Občasníku
trochu vymanil a tak v tomto letním čísle máte
vlastně jen akce, které probíhaly na jaře, ale já
si myslím, že z hlediska faktografického je to
naprosto jedno, a pokud by vznikly nějaké
časové diskrepance, tak je určitě lehce
překonáme. Od těch dob, co znám slovo
„prokrastinace“ mám úplnou hrůzu z toho, že
by se mě to mohlo taky týkat. Takový
strašný slovo. 
V minulém úvodníku jsem
velice rád ukázal fotografii
naší
dvojnásobné
olympijské
vítězkyně,
po
proběhnutém
mistrovství
světa
v hokeji bych tu mohl
ukázat tak nanejvýš oči
pro pláč, ale protože se
jich dočkáte v příloze (kterou
už mám hotovou), tak aspoň na
„oslavu“ našeho už pravidelného předčasného
vyřazení černý puk .
A co vás čeká v tomto čísle? Tak samozřejmě
dvě hlavní akce, a to jsou srazy pořádané
ČSSČ, zvláště pak pětidenní sraz spojený
s cestou do zahraničí, a když jste si na titulní
straně přečetli titulek „Expedice Balaton“, tak
už je asi zbytečné, abych psal, do které země
to bylo. To ovšem neznamená, že první sraz
v Polici nad Metují byl nezáživný. Naopak si
myslím, že tato destinace byla vybrána velice
vhodně, protože Adršpach je sice turisticky

vykřičené
místo,
ale
tak
trochu na
okraji
naší republiky a mimo hlavních turistických
cest, takže mnozí z nás byli v tomto koutě
republiky poprvé. I já se k tomu přiznávám .
Samozřejmě, že kromě těchto velkých akcí
jsme se zúčastnili i menších jednodenních
akcí a vyjížděk a určitě stojí za to si
je
připomenout
několika
fotografiemi. No a ve
společenském
a
politickém okénku se
podíváme, jestli ještě
český národ neztratil svůj
pověstný
humor,
a
nezapomeneme ani na
ženy. Pravidelné rubriky
zajímavostí a plánu akcí ČSSČ
uzavře závěr ….a jako třešnička na
dortu ta slíbená příloha, tentokrát trochu
netradičně na listech na šířku, aby to nebylo
tak fádní.
Ještě na (jak rád říkám) závěr úvodu jedna
omluva. Do minulého čísla jsem už nestihl
zapracovat informace o Velikonocích. To by
ani tak moc nevadilo, ale vzhledem k tomu, že
Leo z Německa poslal moc hezké přání, tak to
musím napravit. A když už tady ukážu hezké
přání z Německa, tak taky ještě obrázek o tom,
že ne ve všech rodinách byla oslava Velikonoc
pochopena stejně .
Jen pro starší 18-ti let
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CO JSME DĚLALI – AKCE ČSSČ (I JINÉ)
42. skútr a motosraz Police nad Metují
11. – 13.5. 2018 (*****)
Začněme pro změnu od konce.
Jednalo se o letošní první sraz a
nebylo na něm znát, že by to byl
takový nějaký sraz „na rozjezd“,
Zbynďa do toho pořádně šlápnul a
zorganizoval moc hezký sraz, jako kdyby to už
někdy předtím dělal . V neděli ráno, těsně před
odjezdem, jsem mu slíbil 5 hvězdiček, jestli to
nepokazí, a protože to už ani pokazit nešlo, tak tu
jsou v plné parádě .

objevil Mojmír se svým tradičním širokým
americkým úsměvem na rtech.
Zase jsme se sešli v takové malé partičce u nás
doma …..já, dcera, Libor, Míra, Mojmír a Karel a
po kávičce jsme vyrazili společně směr Police nad
Metují, přesněji do Chatové osada Ostaš kupodivu
pod vrchem Ostaš.. Byla to taková hezká projížďka
a dokonce vyšlo i setkání s Poldou a Monikou,
kteří na nás čekali u jedné benzinky. Ostatní přijeli
rovnou na místo srazu, Nahodilovi tak pozdě, že
už skoro svítalo .
Bohužel, termín srazu kolidoval s mistrovstvím
v hokeji, takže někteří otravovali se sledováním
televizní obrazovky, na které se honili blázni za
kusem gumy, kterou jste si mohli prohlédnout na
obrázku v úvodu.
Tito
řekněme
„fandové“
ještě
nepochopili,
že
fandit
našemu
mužstvu
je
v poslední
době
zcela
zbytečné,
protože
už na
mistrovství
odjíždějí jen tak ze
setrvačnosti a bez
jakékoliv motivace
a
snahy
něco
dokázat. Ale naše
malá
skupinka,
která zůstala venku, si aspoň místo hluku ze
stadionu užila písničky za doprovodu kytar
místních čundráků.

Účast byla velice dobrá, i když došlo k nějakým
změnám na poslední chvíli, Zdeněk si namohl
záda při sekání trávy (a to údajně nesekal kosou,
ale motorovou sekačkou, ale nevíme, jestli měl
v nádrži benzín a mohl nastartovat ….v další
reportáži od Balatonu se totiž dočtete, že Zdeněk
má trochu psychický blok při nákupu benzinu ),
nejmladší Nahodil se „hodil“ marod, Vlastík musel
odjet na pohřeb, ale nakonec vše s přehledem
stihnul, a naopak, jako blesk z čistého nebe se
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Ráno po snídani jsme vyrazili směrem do Police
nad Metují, kde byly v plánu návštěvy dvou muzeí.
Nejdřív to bylo muzeum Merkuru (pro mladší
čtenáře odkojené stavebnicí Lego a střílečkami na
počítači by chtěl vysvětlit, že Merkur jsou tradiční
kovové stavebnice „našeho mládí“ a že málokterý
kluk z naší generace si s nimi nehrál). To bylo
vidět i v muzeu, kde všichni jen ukazovali do
vitrínek, co v mládí měli a co mají ještě stále

schované, i když jim táhne třeba už na
sedmdesátku. Prostě Merkur byla stavebnice, na
kterou se nezapomíná !!!  Dalším muzeem bylo
malé muzeum papírových modelů, které už nebylo
tak zajímavé, přece jen pro nás veteránisty je
kovový materiál stavebnic bližší než papír. I když
klobouk dolů, co se dá všechno z papíru postavit a
jakou strašnou trpělivost to vyžaduje.

Pak následovala projížďka s cílem restaurace Na
vyhlídce nad Broumovem. Dostali jsme typ, že tam
mají dobré bifteky z krkovičky, tak jsme se nechali
přesvědčit ….a nelitovali jsme. Ani se nám moc
zpátky nechtělo, protože Zbyněk vyhrožoval
výstupem na horu Ostaš, což někteří z nás

předem odmítli, i když Zbyněk chtěl tyto
„neposlušné“ potrestat tím, že jim nepředá
čumkarty, ale ani tak nás dříve narozené
nepřesvědčil. Jirka si myslel, že zdolá horu na
německém válečném motocyklu, ale ……
motocykl se jmenuje Sahara a ne Himaláj, je určen
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pro roviny a ne pro hory, takže zklamal . I Mojmír
z prvotního úsměvu v sajdě, když předjížděli ty, co
šli pěšky, se ve vyšších polohách změnil tak trochu

ve výraz hrůzy, jestli se taky ještě dostanou dolů
. Večer jsme zase poseděli, něco málo vypili, tu
a tam zazněl i nějaký vtípek a šlo se spát.
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No a ráno….jako normálně, snídaně, sbalení,
vystěhování, rozloučení a odjezd. Ještě jsme
chvilku poseděli u benzinky, kde se s námi zase
loučil Polda s Monikou. Všechno se to trochu
protáhlo, takže ti vzdálenější ještě zajeli na oběd,
kde
jsme
v užším
kruhu
prodiskutovali

problematiku odjezdu na Expedici Balaton. Ale tím
vás nebudu zatěžovat, to nechám jen pro
účastníky. A hodnocení jsem už vyřkl na začátku
reportáže, takže konec. Ale dobrý !!! Zbynďo,
děkujeme…..máš povoleno pořádat další srazy .
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43. skútr a motosraz 14. – 18.6. 2018 (*****)

Expedice Balaton

Tento sraz bude opět zapsán zlatým
písmem do historie našeho klubu, a
to nejen kvůli tomu, že jsme při něm
projeli čtyři státy Evropy - Čechy,
Slovensko, Rakousko a Maďarsko a
celkem najezdili za 5 dní přibližně 1550 km (liší se
to podle místa bydliště), ale také tím, že se nám
vyhnuly nějaké závažné závady, že jsme všichni
dojeli a také že tři kolegové absolvovali tuto trasu
s Druzetami……paráda!!!
Nápad absolvovat tuto cestu do Maďarska s cílem
objet Balaton se tak nějak zrodil při diskusi
s maďarským motorkářem a veteránistou Davidem
Bélafim. Kolegové v Maďarsku už podobnou akci
organizovali pro jiný český klub, takže s tím měli
zkušenosti. I my jsme se na tuto naši největší
letošní akci samozřejmě připravovali, a tak jako
správný vysloužilý úředník jsem rozesílal a
přeposílal maily a volal, sbíral informace a
předával je dál, a tak snad ani nikoho nepřekvapí,
že k dnešku je v mém adresáři s názvem Expedice
Balaton přesně 200 přijatých a odeslaných mailů a
ještě nějaké přibudou.
Nejdřív se řešila účast, pak problematika výjezdu
motorových vozidel starších než 50 let z naší
republiky (POZOR!!! …..je to ošetřeno zákonem
), dále přišel na řadu výběr kempu, pak
ubytování v České republice na poloviční cestě,

zaplacení zálohy v Maďarsku, k tomu jsme si ještě
vymysleli speciální trička, pak ještě výběr jídel jak
v penzionu na Moravě tak i v Maďarsku …….ale
asi jsme to všechno zvládli, protože si myslím, že
drtivá většina účastníků byla spokojena, a pokud
se našli jedinci, kteří spokojeni nebyli, zavinili si to
sami , ale to bych tady nechtěl nějak detailně
rozebírat. Každý svého štěstí strůjcem. A pokud se
někdo vydá na pětidenní cestu 600 km daleko, pak
se straní kolektivu a dělá dusno, aniž by to bylo
nutné, tak ten kolektiv ho začne ignorovat, čímž se
ta názorová propast ještě prohloubí. Naše parta je
docela dobře a zdravě semknutá, zvyklá si
pomáhat a případné problémy řešit v klidu a věcně
a toto naše skútristické přátelství si nenecháme
kazit. Myslím, že se to tam naplno ukázalo.
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Původní počet účastníků byl 20, a to ve věku od
1,5 až do 75 let, mělo jet 13 skútrů Čezeta (z toho
3 s Druzetami) a jedna jawička 350. K tomu dvě
doprovodná vozidla s vozíky. Bohužel, těsně před
startem jeden kolega onemocněl, takže narychlo
jsme odvolávali, co se odvolat dalo, aby finanční
dopad byl co nejmenší.
Tentokrát jsme pojali výjezd jako tzv. hvězdicovou
jízdu, jela „severní větev“ nad Prahou a Brnem,
západní větev pod Prahou a Brnem a jako sám
voják v poli přijel Michal jako „jižní větev“ . Sraz
byl u penzionu ve Vacenovicích na Hodonínsku
v 17:00 hod ve čtvrtek a dá se říct, že jsme to
skoro všichni tak akorát stihli. Obě větve – severní
i západní – měly ještě malé větvičky, které se

sbíhaly v nějakém místě „mezipřistání“. Severní
větev mezipřistála u Zbyňka …..samozřejmě
s nezbytným a výborným pohoštěním od Romči,
západní větev měla první mezipřistání u Libora,
druhé myslím u Benešova. Všichni jsme dojeli a
večer nás čekal raut a posezení …….mělo být u
vína, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o
lahvové víno z ledničky a ještě k tomu jen bílé, ve
většině případů se to zvrhlo v konzumaci piva
s kombinací drobných zahřívadel. Vlastík, který
měl díky své rychlosti trochu „políbený“ čumáček u
skútra, za pomocí Zbyňka trochu opravoval, my
ostatní jsme se věnovali většinou jen povídání a již
zmíněné konzumaci haldy jídla a pití.
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Snídaně byla v 7 a vyjížděli jsme směr Balaton. Po
čtvrtečních 300 km nás čekala stejně dlouhá etapa
v pátek. Od večerního rautu a od snídaně nám
zbyly obložené mísy, takže jsme měli i jídlo na
cestu a nemuseli jsme se nikde zastavovat na
oběd. Měli jsme ovšem zdržení, Zbyňka zradilo
dobíjení, a tak musela Druzeta na vozík, abychom
se nezdržovali opravou. Dojeli jsme do kempu
Zala v Keszthely kolem šesté hodiny, takže rychle
ubytovat a na večeři ….byla pro nás speciálně
připravená a uvařená v kotlíku. Pak se
samozřejmě začaly řešit další organizační věci
týkající se cesty kolem Balatonu, a najednou se
ukázalo, jak nebezpečné je vzít si sebou partnerku
…..ale
posuďte
sami.
Moje
žena
jela
v doprovodném vozidle s vozíkem a musela jet,

dcera jela jako jediná žena ve startovním poli, a ta
by si tu šanci objet si Balaton nenechala ujít, ale
jinak ……….Polda měl Moniku ….a oteklou
ručičku , Michal měl Lenku a malé dítě na hlídání
, Zbyněk měl Romču
a rozbitou Druzetu,
Zdeněk měl Lídu a prý bolavá záda, i když pak
ostatní hovořili o zcela jiných důvodech, když je
viděli, jak „prý“ místo snídaně, oběda i večeře vaří
pytlíkové polévky z prášku  ……je fakt, že
objednaný oběd stál 3300 Ft., což je cca 264 Kč,
ale výborná polévka, velká porce dobrého hlavního
jídla a opravdu dobrý speciální maďarský
zákusek….a to všechno v turistické oblasti
Balatonu ….já myslím, že to rozhodně nebyla
přehnaná cena. Zvláště ne oproti večernímu rautu,
který nám byl účtován 400 Kč/ osobu .
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Málem bych zapomněl se přiznat. Ani mně se
nevyhnuly
nějaké
ty
drobné
technické
problémy…..a kdybych je tady neuvedl (a to třeba
jen proto, že bych opravdu zapomněl), tak to bych
si zase vyslechl kritiku . Takže do mě!!! Když
jsme před lety jeli na Grossglockner, praskl mi
těsně před odjezdem po cca 10 000 km tlumič
výfuku v pertlu (probroušený od chromíře). Ještě
mi to stačil kamarád zavařit a já jsem s tím najel
dalších 6 500 km. Letos jsem namontoval tlumič
nový (tedy opět původní a nachromovaný), ale už

jsem si přibalil starší výfuk s sebou jako náhradní
díl (měl jsem s sebou i řídítka, tři kamarádi mi to
doporučili ….dobráci ). No představte si, že před
odjezdem v sobotu jsem poprvé nastartoval a
ozval se zdravý a ostrý zvuk sportovního motoru
ČZ . Bylo to zatím takové mírné, Karel mi to
pochválil, tak jsem jel, ale cestou se to zhoršovalo.
Večer se mi to opravovat nechtělo, a tak jsem
s touto sportovní úpravou dojel ještě další den do
Vacenovic, ale pak už to bylo nad moje síly ten
rámus poslouchat a s dcerou jsme výfuk večer
vyměnili.
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Vraťme se do děje. Cesta kolem Balatonu byla
velice hezká a příjemná, první větší zastávku jsme
měli na poloostrově a městě Tihany, kde jsme se
zastavili v kavárně na kávičku, pak si prohlédli
z vyhlídky u kostela zátoku Balatonu a cestou
zpátky k vozidlům si ještě koupili zmrzlinu. Pak
jsme pokračovali do restaurace, kde nás čekal
oběd, o kterém jsem již psal. Naše vozidla tam
budila značný zájem, takže se personál restaurace
rozhodl při našem odjezdu se s námi vyfotit. Asi
jsem zapomněl zmínit, že doprovod nám dělali
maďarští kolegové se dvěma tříkolkami Velorex a
jednou čízou 350. Jeden „hadrák“ jel vpředu, druhý
vzadu, byli propojeni vysílačkami, a tak všechno

klapalo jako hodinky. Nikdo se moc neztrácel
(kromě doprovodného vozidla, na které jsme
museli občas čekat …ženská za volantem ).
Po obědě nás čekala poslední zastávka, a tou byla
návštěva retrocukrárny s retrozmrzlinou. Dal jsem
si ji, byla s karamelem a oříšky a moc dobrá. Když
jsme odcházeli, jedna paní cukrářka se zamilovala
do Liborovy Druzety, obsadila skútra a odmítalla
ho opustit . Dlužno podoknout, že paní cukrářka
zdaleka nebyla „retro“ a kdo ví, jak by to dopadlo,
kdybychom Libora nehlídali….věřím, že by neměl
ani jazykové bariéry . Pak už jsme se vraceli
do kempu, urazili jsme kolem Balatonu asi 210 km.

Zbynďa hlásil, že Druzeta funguje, Polda hlásil, že
ani lahvinka „tulamorky“ nezmenšila otok jeho
ručičky, Michal hlásil, že se aktivně podílel na
výchově (kromě kojení, to zajišťovala manželka,

osobně jsem to zkontroloval ), Zdeněk po těch
pytlíkových polívkách nic nehlásil. Někteří cítili
potřebu zasáhnout do techniky, a tak Libor leštil
šoupátko v karburátoru, aby dobře šoupalo, Vlastík
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nechával vychladnout baterku, jejíž teplota po
jízdě vždy dosahovala teplot, při kterých se už
srážejí bílkoviny . Pak jsme se všichni zase sešli
v restauraci, kde bylo docela veselo a kde jsme

popíjeli nějaké maďarské pivo a s Davidem
diskutovali o vážných tématech, třeba jako EET
v Maďarsku a u nás, dálniční poplatky apod.

Když už jsem u tohoto tématu, tak snad by bylo
dobré připomenout, že restaurace v kempu byly
asi největší slabinou celého zájezdu. Celkem malý
výběr jídel, nemožnost platit kartou, skoro žádní
hosté a i to málo odešlo hned z večera, zbyli jsme
jen my. V pátek oficiálně začala turistická sezona,
ale nebylo to nikde vidět. A Kamil, který byl na
dovolené ve velkém kempu u Balatonu v plné
turistické sezóně, to potvrzoval. Jako by maďarští

soudruzi neměli zájem večer hostit turisty a
vydělávat. Jiný kraj, jiný mrav.
A bylo zase ráno, poslední maďarské. Takže
sbalit, spakovat, naložit a směr Vacenovice, kde
nás očekávala po dlouhém výletu pravá česká
(nebo moravská) večeře …vepřo, knedlo, zelo.
Michal už s námi nejel, nedostal na pondělí
dovolenou, takže mu nezbývalo nic jiného, než
naložit skútr na vozík a spěchat domů autem, aby
byl doma ještě v neděli. Nám ostatním pak cesta
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ubíhala celkem v pohodě, Libor vybral po
Maďarsku jinou trasu, která byla sice delší, ale o to
horší, jak praví klasik  ….ne, nebyla horší, ale po
hlavnějších silnicích, takže jsme občas způsobili
kolaps dopravy tím, že se za námi vytvořila asi tak
kilometrová kolona . Cestou už na nás byla znát

únava, takže při zastávkách se mohutně
odpočívalo, utrácely se zbytky maďarských
„fufníků“ za bagety a benzin a stále jsme se
utěšovali tím, že už to máme „jen“ 200, 100, 50 km
….že už jsme na Slovensku, že už jsme
v Čechách.

Ještě jsme měli trochu zpestření tím, když nám
Zdeněk všem vynadal, jak si to představujeme, že
by on měl tankovat v Rakousku na kartu, že na
podobné pochybné transakce kreditku nepoužívá
……bohužel jsme se už nedozvěděli, k čemu ji
tedy používá, ale jak jsem viděl v amerických
filmech, tak se dají kreditkou otevřít i dveře, když
se to umí . Nakonec jsme dorazili šťastně až
k penzionu, Zdeňkovi benzin nedošel, protože ho

měl v nádrži své Jawy ještě asi na 200 km , a tak
asi ani svoje výhrůžky, že půjde po večeři
s kanystrem obíhat vesnici a žebrat o benzin
nemyslel příliš vážně, protože k žádné kanystrové
turistice nedošlo.
Večer jsme zase poseděli (kdo chtěl) a dobře se
bavili (kdo chtěl). Už ale jsme se tak trochu těšili
domů, i když jsme věděli, že nás čeká ještě jednou
těch 300 km. Ráno byly k snídani párečky a ještě
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něco navíc, takže základ pro náročnou cestu jsme
měli dobrý. Rozhodli jsme se, že zase pojedeme
na dvě skupiny, jako jsme přijeli, protože
z hlediska vzdálenosti je to tak pro nás výhodnější.
Vyjeli jsme společně a to byla asi chyba, proto
Matěj a Dan se hned ztratili a odbočili s jinou
skupinou. Ta správná skupina je začala hledat, a

tak se stalo, že ve druhé vesnici od startu se naše
dvě skupiny potkaly  a bouřlivě se zdravily ,
což ocenili místní občané, když poprvé v životě
viděli, jak v jejich vesničce se čistě náhodou po
ránu potkají dvě party starých skútrů. To se
nestává každý den .

zdržení. A tak se není co divit, že domů jsme
dorazili kolem sedmé hodiny večer.
Bez jakéhokoliv uzardění dávám pět velkých
hvězdiček (bohužel, jejich větší počet jsem si už
před léty zakázal), a to nejen za to, že to byl
nádherný výlet, že jsme si užili pět dní hodně
ježdění a hodně dobré zábavy, že jsme poznali za
řídítky skútrů zase nové kraje, že máme krásná
oranžová trička, která nám budou tuto cestu
připomínat ….ale taky proto, že jsme si tento sraz
nenechali zkazit. A pokud se někomu nelíbil a
představoval si něco jiného (i když nevím co,
protože jsme se nijak neodchýlili od plánované
trasy ani programu) a pokoušel se tuto svoji
zapšklou náladu přenést na ostatní, tak měl smůlu
. Víte přátelé, říká se, že od jednoho
shnilého jablka se nakazí celý
pytel jablek. A my jsme dokázali,
že to nemusí být pravda, a pokud
jsou jablka zdravá, tak se nakazit
nenechají .

Naše skupina se zastavila na oběd v Hodoníně, ne
proto, že bychom zabloudili, ani jsme se pro nic
nevraceli, jen prostě existuje ještě další Hodonín, a
to na cestě z Kunštátu do Bystřice nad
Pernštejnem. Trochu jsme tam zase čekali na
jídlo, protože kuchař měl prý malou pánev
a málo hořáků a bla bla bla…..no
prostě, moc jim to nešlo . Kávu
jsme si už nedali, ta byla
naplánovaná doma u Zbyňků a
Romčů, takže to bylo další malé
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Vyjížďka 7. dubna 2018
Sezónu jsme zahájili poměrně
časně, protoţe bylo krásné
počasí a motorkáři se začali
rojit po silnicích, tak jsme
nechtěli zůstat pozadu. Se
Zdeňkem jsme vyjeli na malou vyjíţďku a byli
jsme dohodnuti s Lukášem Strouhalem, ţe se
setkáme na benzince, a pak se ještě trochu

projedeme s cílem dát si někde kávičku a
trochu probrat letní sraz. Tak jsme si nejdřív
dali v Osečné zmrzlinu, a pak jeli do Hodkovic
na benzinku za Lukášem. Společně jsme pak
projeli Záskalí a dojeli k jedné naší budoucí
„Horské prémii“, kterou navštívíme při letním
srazu, a dali si kávičku. Jak vidíte z fotek, tak
na sjezdovce byl ještě sníh.

Vyjížďka 14. dubna 2018 (*****)
Hned další víkend na to jsme
uspořádali
uţ
opravdickou
klubovou
vyjíţďku
s programem. Sešli nebo spíš sjeli jsme se
v Ţabovřeskách nedaleko od Budyně nad Ohří,
kde je malé muzeum motocyklů Simson. To
jsme si prohlédli, a kdyţ jsme se uţ chystali
k odjezdu, přijela sympatická manţelská

dvojice
v příšerném
starém
„závodním“
hliníkovém samohybu se značkou Citroen a
praţskou registrační značkou. Důkladně jsme
si ho prohlédli a dohadovali se, o co se vlastně
jedná. Byla to taková obdoba závodního vozu
Aero Minor z 50. let. Hliníkový cedník na nudle
upravený jako helma však jasně hovořil o tom,
ţe majitel vozidla má kladný vztah k recesi.
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Pak jsme jeli na oběd do motorestu „U
grobiána“, kde jsme poseděli u dobrého jídla.
Naše další cesta měla smutný cíl, a to

návštěvu hrobu našeho kamamráda Vaška
v Roudnici nad Labem, který naše řady
skútristů náhle opustil v loni na podzim.
17

Po krátkém hledání jmse hrob našli, zapálili
svíčky a na Vaška společně zavzpomínali. Pak
uţ jsme se začali pomalu postuponě rozjíţdět
ke svým domovům, ale já jsem ještě
doprovázel kamarády od Kladna apod. ,
protoţe se mi nechtělo ještě domů. Zastavili
jsme se ve Mšených Lázních na kávičku. Zase
jsme poseděli a probrali zbytek otázek, které

jsme ještě předtím nestihli projednat. Kdyţ
jsme opustili lázeňskou kavárnu a šli ke svým
skútrům, zase kolem projíţdělo to zvláštní
hliníkové autíčko a jeho posádka nás velice
hlučně zdravila, coţ asi překvapilo trochu i
přísedící …..určitě nečekali, ţe motoristé na
starých strojích jsou tak druţní .

Pak jsme uţ opravdu jeli k domovům, ale
směrem na Broumy, abychom doprovodili
Míru. Cestou z pátky jsme se ještě s Liborem a
Karlem zastavili na další kavičku u benzinky
v Niţboru, kde byla velice příjemná paní
kávovařička. Cestou mi uţ pak kolegové
odbočili ke svým domovům a já to musel do
Boleslavi dojet sám. Byla to docela slušná

porce kilometrů a myslím, ţe vyjíţďka byla
moc hezká jak díky programu, tak i svojí
celkovou délkou a přízni počasí. Proto dostává
plný počet hbězdiček.
P.S. Ale to ještě tentokrát příběh nekončí.
Kdyţ jsem rozeslal informace o této vyjíţďce
kamarádům, ozval se mi Zdeněk Vachalec, ţe
toho majitele auta zná a ţe to je jeho kamarád.
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Ahoj, Marceli, k tomu exotovi v Citroenu. Je to můj kamarád Jarda Hořák a
viděný stroj je uţ čtvrtý v řadě. Je to architekt a tyto pozoruhodné
retrovozy si dělá doma na koleně dle vlastní fantazie. Měl bych mít někde
pár fotek. Dopošlu. Podílel se i na pořadech s Davidem Vávrou a dělal pro
ně vozítka, třeba jezdící klavír v Šumné Poličce.
Tady se objevuje sám pan vynálezce.V 5:55min.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10202227178-sedesatsest-sumnych-mest/20852216236/titulky
Čau Z.
Pokud se vám líbil seriál „Šumná města“, podívejte se na to.

Jízda veteránů Chomutov 28. dubna 2018
Kaţdoroční účast jsme letos
z důvodů termínových kolizí
oţeleli, a to jak na Jízdě
veteránů v Chomutově, tak i na
mezinárodním
skútrsrazu

v Plumlově. Barvy našeho klubu hájil
v Chomutově Honza Wild s dcerou, a tak
vyuţiji jeho informace a fotky, abych vám
aspoň podal nejdůleţitější informaci z tohoto
veteránského klání:
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Povaţuji za svou občanskou povinnost podat krátké hlášení z Chomutova.
Skútrů bylo poskrovnu - přesně jeden kus. A ten byl Michala Novotného,
který ho jako jeden z organizátorů přivezl jen na start. Já jsem to letos
absolvoval ve Velorexu, protoţe se mi jako spolujezdec nominovala Ţanda a
ta zatím nesplňuje podmínky vyhlášky pro jízdu na motocyklu. I kdyţ podle
dokladů je vlastně Velorex taky motocykl. Ale to běţná policejní kontrola
neodhalí. Dojeli jsme si pro bramboru, ale i tak dobrý. A ještě jsem před
startem stihl krátký rozhovor pro nějakou televizi, ani nevím, pro
jakou.Třeba se ti nějaké fotky hodí do Občasníku. Zdraví Honza

Setkání veteránů Žabovřesky 1. května 2018
Kdyţ jsme byli na vyjíţďce
v Ţabovřeskách, tak jsme se
dozvěděli, ţe 1. května se tam
koná setkání veteránů. No a
protoţe je 1. máj svátek, takţe
máme volno nejen my nezaměstnaní, ale i ti
zaměstnaní, tak se nás tam pár sešlo. Prý

někde poblíţ byl sraz traktorů veteránů, a tak
se jich tam taky pár objevilo. Prohlédli jsme si
veterány, dali si něco k jídlu a k pití, vyfotili se
se dvěma neznámými majiteli skútrů a zase jeli
domů. Takové příjemné zprestření prvního
máje ….lepší neţ jít do průvodu 

Setkání veteránů Pucheř 8. května 2018
Toto je tradiční vesnická
veteránská akce, o které jste se
uţ mohli v Občasníku několikrát
dočíst. Letos jsme tam vyrazili
s Liborem. Prohlédli jsme si
vetrány, některé byly opravdu zajímavé, dalí si
klobásku, která byla moc dobrá, prošli si burzu
a ještě se seznámili s jedním Druzetistou,
kterého jsem si dal hned do své druzetářské
databáze a uvidíme, jestli rozšíří naše řady na
II. srazu Druzet příští rok.
S Liborem jsme se pěkně projeli, a pak jsme
ještě zavítali k nám, kde jsme zkoumali
podivné zapalování na Jawě Tramp mojí
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dcery, které je sice od VAPE, ale funguje jinak
neţ klasické VAPE. A vymysleli jsme to. Pak
jsem ještě Libora vyprovodil kus cesty, aby se

sám tak daleko nebál  …..a zase, hezká
vyjíţďka, příjemný den. Škoda ţe se nikdo
nepřidal.
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Setkání veteránů Roztoky 8. května 2018
Řekněme si to upřímně: „Nebyl jsem tam“, ale Zdeněk Vachalec ano, takţe od něj
krátký dopis a pár fotek:
Ahoj, Marceli, posílám pár obrázků z Roztok.Vytáhl jsem tam zas
po letech sajdu, porucha odstraněna. Kdyţ jsem úspěšně vyměnil
gufero a pořád to blblo, napadlo mě prohodit karburátor a
ejhle…. zdravý zvuk! Z.

Abyste si nemysleli, ţe akce pořádá jen Česká sekce Skútrklubu Čezeta, ale i jiné sekce, které mají
pro své informace místo v našem (vašem) Občasníku. Takţe jak „Německá“ tak i „Moravskoslezská“
sekce měly svoje akce:

Skútrjízda Durynsko N(Německé)SSČ 9. - 13. 5. 2018
Marceli,
minulou
sobotu
jsem
poradal maly sraz cezet
v Durynsku, zucastnilo
se nas
15 lidi vcetne mercedesu
syna jako doprovodne vozidlo. Az
na to, ze Gerdovi uz tradicne
cestou
dosel
benzin,
jsme
absolvovali celkem 230 km bez
zavad. Tony
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5. skútrjízda M(Moravskoslezské)SSČ 25. - 26. 5. 2018
Informace o této akci jsem dostal aţ z Německa od Tonyho.
Zdravim. Tentokrat jeste s krasnym zazitkem ze Slezska a snad
neco do obcasniku (?)
V poradi uz popate poradal Ivan Maros sraz skutru a ceskych
motorek v oblasti kolem Zimrovic u Opavy. Uz ve ctvrtek se
zacali sjizdet prvni ucastnici z Madarska, Slovenska, Nemecka a Ceska.
Ubytovani se snidani v kempu za lidskou cenu, ci v hasicarne zdarma, vecer
i pri taboraku a kytare.
Ivan vyuzil maximalne nabidku mistnich moznosti, jak krasnych cest, mirna
stoupani s peknymi pohledy na krajinu, tak i hezkych cilu jako vetrny mlyn,
muzeum Koprivnice, zamek u Koprivnice s vyrobky byvalych zamestnancu
fabriky atd.
Prirozene ze se do deni opet zapojila cela rodina, od babicky, ktera se
specializuje na gulas a vejce, pres vsechny dcery a manzelku az po vnuka,
ktery ale jeste posloucha motory z briska maminky. Zhodnoceni cele akce v
hasicarne uz jsou tradice, pri ktere ruzne jazyky pak nejsou na zabranu.

23

Akce se zucastnily tri druzety, asi 20 skutru a zbytek tvorily vetsinou
cezety a jawy, celkem 35 ucastniku.
Tony

Spanilá jízda Bezno 8. června 2018
Automotoklub Bezno pořádal
tuto Spanilou jízdu veteránů –
tedy hlavně motocyklů jiţ po
několikáté.
Je
to
taková
správná „domácí“ akce, ráno se
zaregistrujete, nic neplatíte, jen nahlásíte
jméno, typ motocyklu a mailovou adresu,
abyste mohli dostat příště pozvánku, a pak uţ
dostanete samolepku, kafe a domácí koláč .
Účast byla přes 50 motocyklů.
Po startu jsme projeli Boleslaví a pokračovali
směrem do Českého ráje, kde jsem vyjeli na
vrch Muţský na známou Vyhlídku, kde jsme se
vyfotili a dali si jedno nealko, protoţe sluníško
začalo nějak pálit. Vzhledem k tomu, ţe tento
Automotoklub pořádá i srazy historických kol,

tak dalším cílem naší vyjíţďky bylo muzeum
v Mnichově Hradišti, kde právě probíhá
výstava historických jizdních kol (viz také
příloha). Tam jsme se zdrţeli asi víc, neţ jsme
chtěli a měli v plánu, takţe pak uţ jsme
spěchali do Kuřivod do motorestu na oběd.
Vývar i řízeček byly dobré, na to Birell a kafčo
a zase jsme frčeli zpátky.
Byla to docela fajn projíţďka, ale začaly se pak
honit mraky, tak jsme radši namířili k domovu, i
kdyţ zhodnocení celé akce pokračovalo ještě
v místním kulturním domě v restauraci. Byli
jsme tam se Zdeňkem K., z Roudnice přijeli
Matěj a Dan, Jirka Hejl s Road Kingem a taky
dva starší pánové na skútrech, kteří přislíbili
účast i na některé naší další skútristické akci.
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Oltcity, Renaulty, autobusy ….a Zdeněk
Zdeněk Vachalec se letos
překonává, stále někde jezdí a
zásobuje
mě
fotkami
a
informacemi. Ani přesně nevím

kdy, ale ono je to stejně jedno, vyrazil na
několik akcí najednou, poslal mi k tomu
následující strohé informace a pár fotek:

Nazdárek, Marceli,
posílám pár obrázků, jak jsem slíbil.
Vzal jsem to nejdřív přes Lešany, kde
jsem
omrknul
novinku
pojízdnou
transfúzní stanici a seznámil se s
doktorem Šimrem, kolegou skútristou.
Pak uţ jsem sfištěl do Hubenova, kempu
u mlýna. Nádherné místo, příjemní lidé.
Večer po prohlídce Slapské přehrady
byla i přednáška pana profesora Branka
Remka, která přiblíţila zrod těchto
dnes
ojediněle
dochovaných
vozů,
posledních opravdických Citroenů.
A to jsme se ještě přichomítli ke srazu
Renaultů, bylo se na co dívat.
S pozdravem Zdeněk

26

ZAJÍMAVOSTI
Borcovi někde ze Semil ukradli dvě motorky, našly se v poli u Bakova.

…..jo, a pak se ještě našla karoserie skútra, ale uţ se neví, jestli někomu chybí 
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V Německu byly Čezety na prodej ….ceny příznivé 

Motocykl a rikša s výbavou pro vaření kávy…..moţná i něčeho jiného

GDPR v praxi
Nový zákon o ochranně osobních dat nám
vstoupil v platnost. Zase další vychytávka od
Evropské unie. Jedna bývalá kolegyně z práce
mi psala, jaké jsou s tím problémy a hned taky
přidala, co znamená ta zkratka. GPDR = Go
Do Prdele, volný překlad: „Jděte do prdele“.
Tento zákon je určitě „směroplatný“  i pro náš
časopis, a tak kdyţ Zdeněk Vachalec nafotil
hezkou mladou paní ve „střediskové vesničce“
v Křečovicích před JZD a nazval ho „A Otík
nikde“ a tato paní nedala souhlas se
zveřejněním své fotografie, musel jsem ji
příslušně upravit. Doufám, ţe nebudu muset
takto upravovat všechny obrázky v Občasníku,
protoţe to uţ by asi nebylo ono. Místo obličejů
a SPZ-ek šedé
fleky a místo jmen
tečky ….. .
Katastrofa.
Na druhou stranu
má tento zákon i
určité
výhody.
Např. aţ umřete a
nedáte souhlas se
zveřejněním svého
jména, tak vaši
pozůstalí mohou
jen
nakopírovat
tzv.
„universální

parte“ a pak vás pohřbít do anonymního hrobu,
čímţ se výrazní sníţí náklady na pohřeb.
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Na jaře se objevily nové dopravní značky, jsou výjimečně srozumitelné.

SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
Na politické scéně je stále stejný bordel, naši
europoslanci hlasují pro to, aby byly české
republice uděleny sankce za nepřijímání
uprchlíků, a protoţe oproti sviním divokým se

tyto svině europoslanecké střílet nesmějí, tak
se podívejme aspoň na některé zajímavosti ze
společnosti
bez ohledu
na
politickou
příslušnost.
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PLÁN AKCÍ ČSSČ
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V červenci nás čeká sraz ve Vysokém a
vyjížďka „Výškové prémie liberecka“ viz
www.vyskovepremie.cz.
Na vyjížďku jsou stále volná místa, stačí se
přihlásit….tak neváhejte, mělo by to být pěkné.
Další trochu komplikovanou akcí bude tzv.
„trojakce“ 18. srpna. Ráno je sraz motocyklů
ve Mšeném, kdo bude chtít popř. kdo to má při
cestě by se tam mohl zastavit kolem 9. hodiny,
prohlédli bychom si startující stroje, dali si
kávičku, a pak bychom se přemístili
k památníku J. F. Kocha do Mcel. Tam bychom

mohli být třeba na půl jedenáctou, a pak po
krátkém vzpomínkovém setkání bychom mohli
společně jet do Rejšic (je to kousek) na setkání
veteránů. Tam by byla i klobáska a nějaké to
nealko ….a zase pár veteránů, motorky i auta.
Myslím, že to ještě prohovoříme ve Vysokém
večer u táboráku a pečených buřtech, a pak to
rozešlu mailem, abyste vy, co se tady s námi
scházíte, měli veškeré informace. Pokud
s někým z vás čtenářů nejsem v mailovém
spojení a informace chcete dostávat, tak se
ozvěte na marcel@skutrklubcezeta.cz.

Akce ČSSČ 2019
Ano, je relativně dost času, ale přesto jsem už tady tento plán prezentoval. Od chvíle uzávěrky
minulého Občasníku však došlo k dalšímu upřesnění, a tak se podívejte, co nás čeká příští rok. Ty
jarní srazy jsou trochu namačkané na sebe, ale kolegové při Expedici Balaton to odsouhlasili ….a
hlavně, problém je objektivní ….nejsou jiné volné termíny v kempu na Peruci.
17. - 19.5.2019 _Expedice Drážďany_ (odjezd už v pátek ráno, program začíná po obědě,
omezený počet účastníků – organizace M. Malypetr + K. Gerolt)
31.5. - 2.6.2019 České středohoří (kemp Peruc, objednáno 30 míst – organizace M. Malypetr)
14. - 16.6.2019 Mezinárodní sraz skútrů Zvůle + _2. Sraz Druzet_ ?????
(ustanovení nového rekordu v počtu skútrů a Druzet, skútry – M. Doležel, Druzety – M. Malypetr)
červenec 2019 .................zatím bez návrhu
2. - 4.8.2019 ??? Výškové prémie (II. ročník) ....ubytování zatím neurčeno (vyjížďku opět zajišťuje
Lukáš Strouhal)
30.8. - 1.9.2019 Zruč nad Sázavou (Chabeřický mlýn.... organizace jako obvykle Lojza Vohnický)
13.-15.9. nebo 20.-22.9.2019 ??? _100 let výročí ČZ Strakonice_ (ubytování Lhenice –
organizace M. Malypetr, L. Volek)
Jak vidíte, tak jeden termín je ještě volný

Myslím, že na to máme docela dobře
„zaděláno“.
P.S. Ten červencový sraz by asi mohl
být v jižních Čechách (Libor tam
objevil pěkný kemp), ale
celkem blízko od Zvůle,
takže bychom asi radši
volili
jinou
lokalitu,
abychom dvakrát nejeli
na skoro stejné místo.
Ale jak jsem psal, tento
termín
je
zatím
neobsazený. Myslím, že
v naší krásné vlasti je
nepřeberné
množství
zajímavých míst, stačí se jen
trochu porozhlédnout a nebýt líný
něco zorganizovat. Někteří členové ČSSČ mají
ještě nesplněného Bobříka:
„organizátor srazu“ .
Chtěl bych však upozornit budoucího
organizátora tohoto srazu, že se bude jednat o
jubilejní

(červenec 2019) a přímo čeká na
aktivitu někoho z vás. Kdo dřív
přijde, ten dřív mele …….
pište, volejte, předhánějte
se, pokud bude návrhů
hodně,
zařídím
celoklubové hlasování
. Zbyněk mluvil o
tom, že se mu moc
líbilo v „Ostaši“, není
tam akce s ubytováním
ve Strážném (Poldo
!!!!!). Hovořilo se i o
možnosti
ubytování
ve
Strážném při akci „Výškové
prémie“. Takže
máte
o
čem
přemýšlet. Ale upozorňuji, že červencovou akci
je třeba většinou objednávat hodně dopředu
kvůli ubytování.
Oba letošní srazy se zatím vydařily na jedničku
s hvězdičkou a doufám, že to tak bude i
pokračovat. Stejně tak bychom si určitě přáli,
naplánovat si stejně pěkné srazy na rok příští.

_50. Skútr- a motosraz ČSSČ _
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ZÁVĚR
Často v úvodu píšu vtipnou větu: „Na závěr úvodu ……“ a nyní bych asi měl napsat: „Na začátek
závěru ….“. ….jo, myslím, že je to dobrý nápad.
Takže na začátek závěru bych chtěl
hlavně uvést, že v průběhu mého psaní toho
Občasníku proběhly zásadní personální změny
ve vedení Skútrklubu Čezeta a Miro Geržu
nahradila údajně po všelidovém hlasování (o
kterém u nás nikdo nevěděl, asi v Čechách
nejsme lidi ) Jitka Čezetka Kubálková. To
není můj výmysl, takhle se opravdu
podepisuje…a ještě přidává „šéfin“
No a samozřejmě, aby bylo zadosti
učiněno přísloví, že „Každé nové
koště dobře mete!!!“, tak nová
předsedkyně udělala zásadní
rozhodnutí, které má jednak
výrazně posílit její vliv mezi
jejími brněnskými obdivovateli
a jednak má výrazně zlepšit
formu internetových stránek
Skútrklubu. Toto rozhodnutí
je takové, že nadále nemůže
Čezetářský občasník být
umístěn na těchto stránkách.
Sice neumím odhadnout, co bude znamenat
předsednictví Čezetky pro Skútrklub a jestli
bude naplněno i další hezké české příloví:
„Běda mužům, kterým žena vládne!!!“,
nicméně s tím Občasníkem je to velice

pozitivní zpráva. Jak už teď samozřejmě víte,
tak Občasník začal od tohoto čísla vycházet na
nových a vlastních stránkách, takže už bude
naprosto
nezávislý. Ovšem na
druhou stranu musí
vedení
Skútrklubu
počítat s tím, že
máme i jiná přísloví,
třeba“ „Jak se do
lesa volá, tak se
z lesa ozývá!!!“ ….no
a když jsem byl tak
nevybíravým způsobem se
svým Občasníkem vyhozen ze
stránek Skútrklubu, nemůže asi
po mě nikdo chtít, abych pro tu
brněnskou partu nespokojenců dělal
něco víc, než je běžné u každého jiného
člena skútzrklubu. Když to vezmu, že na
posledním srazu bylo cca 75 skútrů Čezeta
….a kolik lidí z toho se aktivně zapojuje do
činnosti klubu víc, než jen účastí na akcích?
Čezetka má zřejmě těch aktivních lidí tolik, že
je může házet přes palubu. Asi jsem nebyl
v managementu firmy Škoda dostatečně
dlouho, abych podobná skvělá rozhodnutí
dokázeal pochopit .

Napadlo mě, že bychom si uprostřed závěru mohli udělat takovou malou inventuru toho, jak
se za dobu činnosti České sekce Skútrklubu Čezeta vyvíjely aktivity těchto subjektů. Vezměme to tak,
že ta naše (Česká sekce“ vlastně pracuje zruba po dobu, co vychází Občasník, protože tou dobou
jsme začali pořádat srazy, takže cca 17 let.
1. Za toto období 17 let jsme zorkanizovali 43 celovíkendových srazů (skútrklub 17, a to ještě
poslední roky to za vedení klubu organizují člové v regionech).
2. Z naší iniciativy vzešel 1. sraz vozíků PAv (letos byl již 14. ročník), dále 1. sraz motocyklů
ČZ 200 OHC Cagiva , ale také 1. sraz Druzet.
3. Z naší iniciativy jsme nechali vyrobit přední kufry na Čezetu,
nechali jsme vyrobit přívěšky a „bošáky“ s logem Čezeta,
nechali jsme navrhnout a vyšít trička s logem klubu, nechali
jsme vyrobit klubové a státní vlaječky určené pro montáž na
skútry nebo PAvy. Před delší dobou byly vyrobeny obkladačky
(pro moraváky kachle) se znakem klubu a také porcelánové
sošky skútru Čezeta (dnes je kopíruje a prodává pan Smith)
4. V nakladtelství Grada byly vydány 4 knihy s tématikou
ˇčeskoslovenských skútrů“ (zatím bylo prodáno cca 6500
výtisků) , jedna kniha se stejným obsahem byla vydána soukromým nákladem.
5. 17 let vychází Čezetářský občasník, vyšlo již 64 čísel, celkem v rozsahu hodně přes 1000
stran. Několik let vydáváme klubové kalendáře.
6. Před třemi lety jsme iniciovali a výrazně se podíleli na realizaci památníku J.F. Kocha ve
Mcelích.
Možná jsem něco vynechal, ale i tak si myslím, že naše Česká sekce není jen přítěží pro Skútrklub
Čezeta a že jsme udělali mnohem víc, než mnozí jiní, kteří jsou jen výrazně hlasitější .
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Na závěr závěru bych chtěl
udělat jistý závěr z toho, co jsem
právě v úvodu a středu závěru
napsal . Celá tato situace a
špičkové manžerské rozhodnutí Jitky
Čezetky mě donutilo celou situaci
řešit. Jak vidíte, řešení se našlo
v podobě
vlastních
webových
stránek, na kterých jsme začali
s dcerou intenzivně pracovat a vy
můžete posílat svoje návrhy na
zlepšení, nápady, náměty apod.
některé už dorazily a určitě se budu

všemi zabývat, i když rovnou musím
říct, že vše je závislé na časových
možnostech dcery, co stihne na webové
stránky dávat. Má časově náročnou
práci a i své koníčky (koníčky ), takže
musíme udělat nějaký kompromis mezi
tím, co bychm chtěli a tím, co stihneme.
Každopádně si myslím, že díky novým
stránkám se zlepší naše vzájemná
informovanost a že bude vše fungovat.

Přátelé, krásné léto a mnoho
šťastných kilometrů!!!

P.S. dodatek závěru
Už mám i nějaké ty reakce kamarádů na rozhodnutí paní předsedkyně Jitky Čezetky, tak si myslím, že
je na místě s s vámi o ně rozdělit:
Marceli,
co to je??? Ta osoba se podepisuje “šéfin” 
Takových máme myslím dostatek i bez Brna . A to nic proti
brňákům. H.
Čau Marceli,
první náhled stránek vypadá dobře, bude to ještě spousta práce. S Jitkou
mě to mrzí, je to od ní dost malicherný rozhodnutí. Těším se na příští
občasník.
Pěkný věčer K.
Ahoj Marceli,
o volbě jsem až doteď nevěděl, asi nebyla nikde prezentována (snad ve zprávách ze srazu, ale ty
jsem nečetl), jen jsem si v poslední době všiml Jitčiných četných, až křečovitých komentářů na
stránkách Skútrklubu. Ale že půjde až tak daleko a zakáže jeho prezentaci na stránkách Skútrklubu, to
by mě nenapadlo. To v tom Brně nejsou žádní chlapi, aby jí to zatrhli?
Zdravím I.
Ahoj Marceli,
než jsem se prokousal úplně celou zprávou, tak jsem si pro sebe musel říct, jak je asi důležitá, ta...
skoro jako bývalá mistryně obrany ČR. Zkrátka na začátku jsem zajásal nad novým číslem občasníku,
ale pak jsem se uklidnil a smířil se se změnou.
Zdraví J.
Ahoj Marceli,
moc děkuju za Tvé "obtěžování". A jsem rád, že jsi také dospěl k životnímu závěru, že se patří na
všechny vysrat. Spolupráce, kdy je člověk závislý na druhých, je vždycky na hovno. Takhle
budeš mít klid a vše pojede podle Tvé taktovky.
Díky a hezké léto. Ať to frčí jak Prase :o) L.
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PŘÍLOHA – ESKA CHEB A CYKLISTIKA
V minulém čísle Občasníku jsem vám slíbil, že se budeme v příloze věnovat vozidlům trochu menším, než jsou autobusy, a to bych teď velice rád splnil. Už
z nadpisu vidíte, že jsem se opravdu přenesl od autobusů na opačnou stranu portfolia silničních vozidel, a to k jízdním kolům. Já sice vím, že cyklistika nemá
se skútry nic moc společného, ale když se podíváte na nějakou výstavu jízdních kol, tak uvidíte, jakým vývojem prošla cyklistika, a pokud jste tím
veteránismem nakaženi, tak určitě i vy trochu podlehnete kouzlu starých jízdních kol a bohužel i té nostalgii, co všechno bylo a co už není…..třeba Eska
Cheb. A tak se podívejte na pár obrázků, jak nás slavná privatizace připravila o další prosperující firmu, která v minulém století chrlila tisíce kvalitních jízdních
kol.
Než se však podíváme do Chebu, podívejme se do Mnichova Hradiště, kde byla v místním muzeu na zámku otevřena 19.4.2018 výstava jízdních kol.
Účastnil jsem se vernisáže, a tak vám tu mohu ukázat pár fotografií. Prohlédněte si je dobře, protože na konci této přílohy vás čeká, jedna záludná anketní
otázka, která ukáže, jak moc jste byli pozorní.
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A teď už je čas na tu otázku, co jsem vám slíbil………“Poznali jste na
fotografiích z vernisáže výstavy, které dvě fotografie tam nebyly
pořízeny???“
No každopádně Eska Cheb zmizela v propadlišti dějin a nám zůstaly jen
oči pro pláč a holá ….
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