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ÚVOD 
 

Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého humoru, 
prostě všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský občasník. 
 
Jak jste se uţ dočetli v minulém čísle 
Občasníku, tak došlo v jeho distribuci 
k zásadním změnám, nikoliv však v jeho 
obsahu. Tyto samostatné a nezávislé webové 

stránky České sekce Skútrklubu Čezeta 
vás budou nadále aktuálně informovat o tom, 
co se v tomto klubu děje, jaké jsou nové akce, 
co se chystá a v Občasníku si pak přečtete 
reportáţe z jejich průběhu a jejich hodnocení.  
Myslím, ţe uţ je 
zbytečné se vracet 
k tomu, proč k této 
změně došlo (i když ten, 
koho to zajímá, se určitě 
mohl pobavit diskusí na 
stránkách 
www.skutrklub.cz ), 
a já jen budu rád, kdyţ 
se tyto stránky opravdu 
stanou „našimi“ 
stránkami, které nám 
budou pomáhat a které také budeme náleţitě 
vyuţívat. Sám ještě nevím, co všechno bude 
moţné na ně umístit a co s dcerou stihneme 
obhospodařovat jak obsahově tak i 
administrativně (nebo adminově???).  
Určitě budou v aktualitách připomínány blíţící 
se akce, aby třeba různí Mojmírové se 
nemuseli divit, ţe uţ je sraz příští týden  

….nebo ţe dokonce byl minulý týden . 
V kalendáři uţ nyní máte historii našich akcí od 
roku 2011, takţe kdo neví, kdy byl který sraz, 
můţe se podívat.  
Moţná ţe díky těmto novým stránkám se 
budou informace někde trochu dublovat, ale 
vzhledem k tomu, ţe si někteří z vás 
Občasníky tisknou, musí i nadále obsahovat 
kompletní informace o činnosti ČSSČ, aby byla 

dodrţena kontinuita. Sám 
si taky Občasníky tisknu, 
je jich uţ několik šanonů, 
a tak přerušit tuto 
bohulibou publikační 
činnost kvůli několika 
křiklounům z Brna by bylo 
značně nedůstojné, 

neefektivní, 
nespravedlivé, neférové 
…a proti zájmu čtenářů. 
Tu radost jim neudělám. 

Ať si brněnský šovinismus nadále vzkvétá, a 
podle reakcí vás čtenářů vím, ţe mnohým 
z vás se toto nadřazené chování Brňáků nelíbí, 
i kdyţ to nikde veřejně neprezentujete. Já bych 
to zase asi uzavřel další hezkým českým 
příslovím…. 

žádný strom neroste až do nebe!!!

 
 
A co titulní strana??? Byli jste uţ na Čezetě 
v Bulharsku? Manţelé Vachalcovi ano, ale to 
se psal rok 1968 nebo 69. 
Zdeňkovi děkuji za hezké 
fotky z rodinného alba (i za 
ty současné) s motivem 
Čezety a rád je všechny 
postupně zveřejním 
v Občasníku. Škoda ţe i 
jiní majitelé Čezety tak 
často nefotili. Čas i 
technika za těch 50 let 
neskutečně pokročily a 
nám uţ dnes tyto fotografie 
připadají jako archaické, i 
kdyţ si my „starší“ na tuto dobu 
velice dobře pamatujeme. Moji rodiče 
sice ţádnou motorku neměli, ale kdyţ se 
podívám na fotky z konce 60. let, kdy si rodiče 
koupili první auto – tisícovku, tak ta nostalgie 
z těch fotek na vás úplně dýchne. 

A co tedy najdete v tomto 65. čísle Občasníku? 
Nečekejte nic převratného, reportáţe z akcí 

ČSSČ, nějaké ty zajímavosti, 
moţná mi zbude někde kousek 

místa a vyplním to nějakým 
tím kresleným vtípkem. 
Pokud objevím něco 
zajímavého, určitě 
přidám i nějakou přílohu. 
Některé aktuality, které 
byly dříve součástí 
Občasníku, se nyní 

objevují aktuálně na 
webových stránkách ČSSČ, 

takţe o ně můţe být Občasník 
ochuzen. 

Všem, kteří jste mi napsali a 
podpořili mě i moji dceru při vzniku a 
přípravě nových webových stránek, moc 
děkujeme a doufáme, že nezklameme 
očekávání, které my, ale určitě i vy do 
nových stránek vkládáte. 
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CO JSME DĚLALI – AKCE ČSSČ (I JINÉ) 
 

44. skútr a motosraz Vysoké nad Jizerou  

                                               27. – 29.7. 2018 (*****) 

1. ročník „Výškové prémie Liberecka“ (*****) 
 

Tento sraz byl tak trochu 
výjimečný, protoţe sobotní 
vyjíţďka byla tzv. externě 

zajištěná (pro lingvisty: outsourcing), coţ je teď 
současný hit zajišťující zvýšení produktivity. Ono 
to sice tak není úplně pravda, protoţe 
s Lukášem Strouhalem, který si „Výškové 
prémie“ vymyslel a vydupal ze země, jsme byli 
od začátku dohodnuti na spolupráci, ale 
určitě ta první věta z pohledu současného 
moderního managementu zní hodně hezky. 
Ovšem, kdyţ uţ jsem začal tak nějak jinak, 
budu tak nějak jinak pokračovat.  
Den po srazu jsem dostal tento mail: 
„Dojel jsem dobře, bylo to 

krásné, ale krátké. Vše to 

nějak rychle uteklo. Dneska za 

mnou byl v práci Míra a shodli 

jsme se, že to byl jeden z 

nejlepších srazů. Horší je to dnes v 

práci. Libor“…je to moţná divné, ţe začínám 

reportáţ hodnocením, ale mám k tomu svůj 
důvod.  
V kauze Čezetářský občasník versus webové 
stránky Skútrklubu Čezeta jsem se dozvěděl 
z chatu od dvou pisatelů, ţe mým největším 
prohřeškem bylo neobjektivní hodnocení 
Skútrsrazu 2017 v Hálově mlýně. Ať se 
zeptám účastníků z Čech, severní Moravy, 
Slovenska nebo Německa, tak se ten sraz 
nikomu nelíbil a samozřejmě Brnáci obviní 
mě, ţe to byl mů subjektivní názor. Nebyl 
. Takţe jsem dnes začal názorem 
jiných účastníků srazu, aby bylo jasné, ţe 
Občasník není „můj monolog“, ale je 
psán ve spolupráci s mými kolegy, se 
kterými máme naštěstí v 99,99 % stejný 
názor . 

 

 
 
Sraz byl limitován počtem lůţek na horské 
chalupě, kde jsme byli ubytování, ale nakonec se 
ukázalo, ţe jsme se všichni bez problémů vešli a 
ţe taková parta, která se tam sešla, byla právě ta 

správná na to, abychom si uţili opravdu hezký 
víkend. Tentokrát se nenašel nikdo, kdo by svými 
připomínkami chtěl narušovat krásné večery 
tohoto malebného horského prostředí. 
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Jinak vlastně to bylo všechno úplně normálně 
hezké a příjemné, ţádné mimořádnosti. V pátek 
odpoledne jsme se sešli u nás doma …. přijel 
Libor, Karel, Míra a Fanda a po kávičce jsme vyjeli 
do Vysokého nad Jizerou. Tam uţ na chatě byli 
jako domácí v plné sestavě Dan s Lenkou a Matěj, 
tak i ti kamarádi, kteří nejeli cestou přes Boleslav 
…Zbyněk s Romčou a Vlastík. Kromě nich, tam 
byla halda jídla a jiţ naraţený soudek s plzeňskou 
dvanáctkou, takţe nebylo o čem jednat, stačilo 
zasednout.  
Ovšem přišlo překvapení v podobě velkého hrnce 
výborného domácího krkonošského kysela, do 
kterého se všichni s chutí pustili. Jediný drobný 
problém měla Romča, která s hrůzou zjistila, ţe 
nedílnou součástí receptu na kyselo je i kmín (!!!), 
který tam paní domácí neopomněla dát ve 
správném mnoţství. Takţe Romča si opět zahrála 
na Popelku (das Aschenputtel  - pro zahraniční 

čtenáře ), jenţe místo suchého popelu 
s hráchem přebírala kyselo a kmín, coţ je práce 
podstatně sloţitější. Ţádní holubi jí u toho 
nepomáhali, a kdyţ dojedla, tak to vypadalo, ţe 
talíř půjčila na dojedení mravencům .  

Pak uţ večer probíhal ve velice příjemné 
atmosféře, po kyselu následovaly opečené 
špekáčky, pivánečko jsme tu a tam proloţili něčím 
kaloričtějším . Ale jen s „Mírou“ pardon s „mírou“ 
(i kdyţ Míra s mírou pil taky ), abychom druhý 
den zvládli všechny ty výšiny a nezatočila se nám 
z těch výšek hlava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ráno bylo opět jako 
vymalované, takţe jsme 
vyrazili do Vysokého na 
náměstí na první 
srazové místo, kam 
přijeli další dva 
účastníci vyjíţďky. 
Pak jsme 
společně odjeli do 
Drţkova, kde bylo 
hlavní srazové 
místo a odkud se 
uţ vyráţelo pod 
vedením Lukáše na 
perfektně 
naplánovanou 
vyjíţďku. Pokud byste 

měli zájem, 
můţete se 
podívat na 

stránky 
www.vyskove

premie.cz, kde 
najdete její 
přesný popis, a 
samozřejmě i 
různé zajímavé 

informace o místech, která jsme 
navštívili. Samozřejmě, 

ţe na této webové 
adrese najdete i 

odkazy na 
mnoho fotek, 
které byly 

pořízeny 
během celé akce.  
Hned na parkovišti jsme dostali 
plechovou placku na oděv a 
samolepku na naše vozidla. Pak uţ 

jsme vyrazili směrem na Horní Černou 
studnici (869 m.n.m.). Tam si někteří 

vyběhli na rozhlednu, ostatní jen tak 
postávali a 
prohlíţeli 

rozhlednu 
odspoda. Dcera si 
to vyšlápla a 
přinesla mi pak moc 
pěknou vstupenku, 
Tak vám ji tady 
musím ukázat. To 
zase někdo myslel 
hlavou. Na 
vstupence máte 
všechno, co je 
z rozhledny vidět. 
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Pak nás čekala největší souvislá část vyjíţďky 
směrem na Bedřichov (707 m.n.m.), kde byl 
objednaný oběd. Jen cestou jsme se zastavili na 
„fotografickou“ zastávku. Vyfotili jsme se na louce, 
aby bylo za námi celé panorama hor a měli jsme 
důkaz, ţe jsme opravdu jezdili v horách .  

Oběd, myslím, všechny uspokojil, jednak jsme si 
objednali jídlo uţ předem, takţe jsme nemuseli 
dlouho čekat, a jednak, aspoň podle reakcí mých 
spolustolovníků soudě, byl i velice chutný. Na to 
nějaké to pivko-nealko, pohár, kávička, prostě jsme 
chvíli déle poseděli v příjemném prostředí pod 
slunečníky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezitím tam dobublaly čtyři chopery, byli to 
motorkáři z BARBARS Jablonec, kteří nám pak 
velice profesionálně zajisťovali průjezd Libercem. 
Po obědě jsme totiţ jeli asi na nejznámější místo 
Liberecka a na naši nejvyšší výškovou premii – 
Ještěd. Mezitím jsme však ještě měli zastávku 

v Technickém muzeu Liberec, kde jsme si 
prohlédli zajímavé exponáty …..Libor studoval 
zajímavě převodované kolo, aţ vymyslel, jak to 
funguje , Zbyněk prohlíţel tatřičku, protoţe 
výroba výdřevy na stejné vozidlo ho čeká …..a 
nakonec jsme se my „oranţoví“ vyfotili v 
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„pryskyřníku pádivém“ tedy Trabantu – kabrio  
(na fotce není Zbyněk, protoţe měl s sebou 
Romču, a tak nebyl pánem svého času ). 
Průvodce v muzeu nám také vysvětlil, jak to tam 
funguje s vlastnictvím exponátů, jmenovitě 
amerických křiţníků a dalších velice cenných 

historických automobilů. Stihli jsme prohlédnout 
dvě haly ze tří, škoda, ţe nebyl uţ čas na tu třetí 
halu, technická muzea jsou vţdy velice zajímavá, 
a tak kaţdý, aspoň trochu technicky nakaţený 
návštěvník, kam myslím všichni veteránisti 
patříme, má stále co obdivovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Další cesta uţ byla opravdu na ikonu Liberecka 
Ještěd (1012 m.n.m.), kam zase Lukáš vyjednal 
volný průjezd aţ na horní parkoviště „U kiosku“. 
Všechny naše stroje tuto cestu zvládly, jen potom 
ten kameny dláţděný výjezd z parkoviště na 
hlavní cestu se zdál být odspoda trochu 
krkolomný, ale jak je vidět, tak staré české 
motocykly a skútry byly na podobné záludnosti 
dobře připraveny, a i můj sovětsko-ukrajinský 
Dněpr, jehoţ předkové byly prověřeny válkou a 

cestou od Moskvy aţ do Berlína, si s tímto 
kopečkem hravě poradil. 
Na Ještědu jsme pobyli asi půl hodinky, trochu se 
občerstvili hodně dobře vychlazenými nápoji popř. 
jiným mraţeným zboţím, trochu se porozhlédli po 
okolí, protoţe byl sice do dálky trochu zamlţený 
pohled, ale viditelnost byla jinak dobrá, a jak jistě 
víte (nebo nevíte), na Ještědu nemusíte vţdy 
natrefit na dobré počasí. Umí tam být i hodně 
ošklivo . 
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Po sjezdu, který zvládla většina motocyklů a 
skútrů bez problému, si jen Zbyněk na svém 

nejméně retro motocyklu trochu „převařil“ 
brzdovou kapalinu a vypadalo to, ţe zbytek 
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vyjíţďky vzdá, ale kdyţ kapalina vychladla, dojel 
nás a pokračoval s námi dál směr skokanské 
můstky. Myslím, ţe nejen já, ale hodně z nás se 
dostalo poprvé v ţivotě do takových míst, aby si 
mohly skokanské můstky takto prohlédnout. Na 
100 % vím, ţe za těch 20 let, co na skútrech 

jezdíme a zúčastňujeme se různých srazů, jsem 
ještě nikdy pod skokanským můstkem nebyl. Kdyţ 
se nám všem podařilo ten strmý kopec od 
doskočiště nahoru zase vyjet, spadlo na nás pár 
kapek vody, ale včasným odbočením k naší 
poslední výškové prémii, jsme dešti ujeli. 

Tím posledním místem, které bylo v plánu naší 
sobotní vyjíţďky, byl:  

Obří sud – Javorník (650 m.n.m.). 
Sice jsme k němu museli od parkoviště kousek 
pěšky, ale i to jsme zvládli, takţe jsme opět 

svlaţili naše přehřáté organismy chladným pitím, 
zmrzlinovým pohárem nebo, jako v případě 
Zbyňka, jiţ ten den druhou porcí svíčkové. Kdyţ 
jsme se pak vrátili a nastal čas loučení, dostali 
jsme ještě jako pozornost lahvové pivo se 
specielní nálepkou naší tak hodně moc vydařené 
akce. „Účastníci zájezdu“ se začali rozjíţdět na 
všechny strany, naší partu dovedl Lukáš aţ 
někam k Frýdštejnu, abychom trefili co nejlépe do 
Ţelezného Brodu a dále zpátky na naši základnu 
ve Vysokém.  
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Kdyţ jsme dorazili do cíle našeho sobotního 
putování, čekalo nás opět kyselo ….po kterém se 
jen zaprášilo, a pak výborná grilovaná 
krkovička…a světe div se, další soudek 
plzeňského. Ţenská část osazenstva nějak záhy 
opustila venkovní prostory a uvnitř řešila „ţenské 
otázky“, a my ostatní jsme byli postaveni před 

problém plného sudu piva s úkolem ho vyprázdnit 
během večera. Během večera došlo ještě k tové 
jedné zvláštní situaci, kdy naši venkovní skupinu 
likvidátorů plzeňského moku navštívila Romča, 
v pyţámku a s kabelkou typu E55, zřejmě s cílem 
najít nějakého amanta. Jak sami vidíte z fotografií, 
podařilo se . 

 

Abych se ale vrátil k té problematice zlatavého 
moku. Jeho dopití se nám nakonec téměř podařilo 
i za cenu, ţe pan domácí, který fungoval jako 
číšník, musel zamknout chalupu a přislíbil vydání 
klíčů aţ po splnění úkolu. Někteří jedinci to 
psychicky nevydrţeli a zbaběle lezli do chalupy 
otevřeným oknem v koupelně. Nebudu je tady 
jmenovitě uvádět, určitě se za svůj hanebný 

postoj k problematice vyprázdnění sudu ještě 
dnes stydí . 
Ráno bylo trochu těţší neţ předchozí den, ale 
zase jsme si ten spánek trochu protáhli, takţe se 
to tak nějak vyrovnalo a všichni byli ţiví. Po 
ranním párečku a kávičce jsme ještě nějaký čas 
poseděli a vypustili do horkého ranního vzduchu 
zbytky zbytkáče, a pak jsme se uţ chystali 
k odjezdu. 
Elektrikář Vlastík ovšem nezklamal, opět měl 
problémy s elektrikou. Minule se pokoušel vyrobit 
vařič z akumulátoru, tentokrát z cívky. Vzhledem 
k tomu, ţe svíčka bývá horká normálně, tak uţ 
moc jiných moţností nemá. Vlastně ještě by šel 
určitě naţhavit kondenzátor . Ale on uţ si s tím 
ohříváním nějak poradí. 
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Ať mi upadne ruka i s klávesnicí, jestli se tam 
někomu nelíbilo. A pokud jsme se hostitelům příliš 
za ty tři dny nezprotivili, a pokud nás zase někdy 
v budoucnu pozvou, tak si dovolím tvrdit, ţe nikdo 
z nás neodmítne . Vzhledem k tomu, ţe 
maximální počet hvězdiček je pět, tak jsem je 
tomuto víkendu udělil hned dvakrát. Ty jedny jsou 

za celý celovíkendový sraz, ty druhé patří hlavně 
Lukášovi a jeho kamarádům za pečlivě a 
perfektně připravenou sobotní akci. Lukáš uţ 
v hlavě spřádá plány na další ročník, sice vím, co 
chystá, ale nebudu to zatím prozrazovat, jen vím, 
ţe pokud to půjde, zase se moc rád zůčastním

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak jsem se s takovou 
vervou pustil do této 
reportáţe ze srazu ve 
Vysokém, ţe jsem 
úplně zapomněl na to, 
ţe tomuto srazu 
předcházela ještě 
jedna krásná výjíţďka, 
kterou zorganizoval 
kamarád Míra.  
Míro, hned to napravím a omlouvám se, ale na té fotce 
z parkoviště pod Ještědem ti to sluší, tak mi to určitě 
odpustíš  
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Vyjížďka 22. července Zbečno 2018  (*****) 
 

Ještě ţe existují kamarádi, kterým 
smím posílat maily .  
Samozřejmě jsou tací, kteří jsou 
z mých mailů zděšeni, ţe musí 

dělat kvůli tomu divadlo, ţe jim pošlu mail o nějaké 
nehodě, coţ si myslím, ţe je v dnešním provozu 
celkem na místě …………..ale to je jiný případ, uţ 
jsem tyto psychicky labilní motokáře vyškrtl ze 
svého adresáře, aby se chudáci někde v Praze 
nezhroutili třeba na rušné ulici a nedostali se taky 

do mailu o dopravní nehodě.  
Takţe můj mail o existenci jistého Hamouzova 
statku si přečetl kamarád Míra a protoţe to tam 
zná, vymyslel nedělní vyjíţďku s návštěvou nejen 
tohoto statku, ale i dalších zajímavých míst. To je 
ten rozdíl oproti těm, co si stěţují a nic pro klub 
neudělají . To, ţe se koná vyjíţďka, tak to uţ 
smím laskavě napsat i stěţovatelům, a tak účast 
byla docela dobrá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sešli jsme se ve Zbečně přímo před Hamouzovým 
statkem, který jsme někteří navštívili a řádně 
prohlédli. Já myslím, ţe fotky napoví víc. A pokud 
byste chtěli slyšet i výklad průvodce, tak se asi 
budete muset zastavit osobně, to bude platit úplně 

stejně i při další exkurzi, kterou jsme navštívili. 
V Hamouzově statku je funkční pec, kde se kaţdý 
týden po dobu turistické sezony peče chleba, ale 
je velký zájem, musíte mít štěstí. 
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Pak jsem se přemístili do vodácké hospůdky „U 
Jezzu“, kde jsme se dobře najedli …velký výběr 
jídel a jde jim to od ruky, ţádné flákání, všichni se 

musí rychle najíst. Před hospůdkou jsme se ještě 
všichni vyfotili i se Zdeňkovou růţovou Druzetou 
…..a u vody, aby to bylo stylové. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Další naše cesta vedla do malé vodní elektrárny 
Šlovice, kde je Čechův mlýn a Elektroskanzen. 
Musím se přiznat, ţe ač nejsem elektrikář, tak 
výklad našeho průvodne byl natolik zajímavý, ţe 
jsem vydrţel aţ do konce, i kdyţ někteří uţ 
znaveně odpadávali. Šlo nejen o zajímavé 
informace z oblasti vzniku elektrofikace nejen u 
nás, ale i ve světě, ale hlavně o ten zápal a 

nadšení, se kterým nám náš průvodce všechny ty 
informace, jména, letopočty, kilometry vedení a 
hodnoty napětí sypal z rukávu, jak kdyby to 
předčítal. Klobouk dolů, mě to osobně nadchlo a 
vřele to doporučuju kaţdému, kdo se aspoň trochu 
o tuto problematiku zajímá, popř. kdo rád 
poslouchá o tom, jak se naši předkové dokázali 
prosadit ve světovém měřítku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praţáci odjeli, mají to samozřejmě domů daleko, a 
my ostatní jsme zajeli do jednoho kempu u 

Berounky na zmrzlinu, a pak uţ k našemu 
vedoucímu zájezdu domů na kávičku. To 
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samozřejmě není nikdy jen kávička, ale Helenka 
vţdycky něco upeče, abychom nezhubli. Pak ještě 
následovala kulturní vloţka v podobě jízdy 
Mírových pravnuků na terénních motorkách, ale 
pak uţ jsme opravdu všichni spěchali domů. I kdyţ 
bychom mohli ještě sedět a povídat, tak čas je 

núprosný .   
A hodnocení. Hádejte??? Krásná vyjíţ´dka, 
zajímavá místa, zajímavé exkurze, dobrý oběd, 
výborné pohoštění na závěr …….jak byste to 
hodnotili vy??? Asi jako já. Plný počet !!! 
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Dvoudenní vyjížďka 4.-5. srpna 2018 Lhenice - Šumava  (*****) 
 

Slyšeli jste určitě názor, ţe 
neplánované akce jsou většinou 
lepší neţ ty plánované??? Já 
myslím, ţe ano, a ono to tak 
opravdu někdy vyjde. Zastavil jsem 

se u Libora na kafe a najednou povídal: „Co 
budeme dělat přes víkend? Má být horko, jsem 
doma, sám, sice v sobotu dopoledne jsem v práci, 
ale pak bychom někam mohli vyrazit!!!“ 
Tak jsme ani moc dlouho nepřemýšleli, protoţe to 
znamenalo sehnat během dvou dnů přespání, a 
tak volba padla na Lhenice a penzion Ingrid, kde 
jsme uţ sice přes rok nebyli, ale předpokládali 
jsme , ţe paní domácí je nám stále příznivě 
nakloněna. Tak jsme to rozjeli a povedlo se. I kdyţ 
hodně narychlo, tak přesto se nás přihlásilo 5, 
Janinka mi ubytování bez problémů zajistila, a tak 

jediným zádrhelem zůstalo to, ţe v penzionu je 
večer svatba a nedostaneme tam ani večeři, ani 
snídani. Ale jsme velcí kluci a hlavně máme 
v případě potřeby všichni z čeho trávit …ţádný 
neduţivý souchotinář mezi námi nebyl. Nebudu 
hodnotit důvody, proč kdo jel a nejel, někomu jsem 
to ani neposílal (Praţáci by určitě nejeli, na tuto 
vzdálenost si uţ vozí motorky na vozíku , aby si 
neomačkali prdelky , a Fanda si asi leštil doma 
svého „mercedesa“ ….nevím, kam s ním bude 
jezdit, asi na srazy mercedesů, počkám si, aţ nám 
poví, jak se mu tam líbí. Srazy vyhlášených 
„snobských“ vozů musí být bezvadné, nedávno mi 
jeden známý líčil své záţitky ze srazu Felicií – i to 
uţ je prý snobská katastrofa, co se tam děje 
). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjíţděl jsem uţ po obědě, měl jsem to tentokrát já 
nejdál, u Libora uţ čekal Karel, Míru jsme měli 
potkat ve Zdicích na benzince a Ivo na nás čekal 
večer ve Lhenicicíh, protoţe to měl jednak kousek 
a jednak přijel z druhé strany neţ my. Dle 
meteorologů a Norů (www.yr.no) mělo být vedro 

bez kapičky deště, tak jsme samozřejmě vyjeli na 
motorkách …… ale Míra uţ na nás čekal zahalen 
do igelitu, ţe se tam nějak začíná mračit a ţe uţ 
na něj padlo i pár kapek deště. Od Zdic jsme uţ 
jeli pod zataţenou oblouhou a vlastně pořád po 
mokré silnici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U Čimelic začalo poprchávat a před námi bylo tak 
černo, ţe jsem to psychicky nevydrţel a začal se 

soukat za pomocí Míry do gumového oděvu (přes 
zimu se mi guma srazila). Libor se oblékal o 
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kousek dál na benzince, Karel spoléhal na 
motorkářskou bundu. Vyjeli jsme, ale to, co nás 
čekalo bylo tzv. na hony vzdáleno od toho, co 
prognózovali meteorologové. Snad padaly i 
kroupy. Kdyţ Libor stále nezastavoval, u odbočky 
na Strakonice jsem to vzdal a zastavil pod 
dálničním nadjezdem. Míra a Karel 
stáli se mnou, Libor dojel o jeden 
most dál. V tom se nedalo jet. 
Kdyţ uţ se déšť umoudřil 
natolik, ţe jen „pršelo“ a kdyţ 
uţ jsme stejně věděli, ţe naše 
boty jsou plné vody a 
s ostatními částmi našeho 
oblečení to asi nebude o moc 
lepší (byť bylo schované pod 
gumou ), tak jsem jeli dál, 
protoţe zvláště Karel zastával 
jednoznačně v tu chvíli asi ten nejsprávnější 
názor: „Chlapi, je to jenom voda, ta uschne!!!“  
Jeli jsme dál, ale já jsem musel přemýšlet o 
smysluplnosti práce meteorologů, o tom, z čeho 
jsou vlastně financováni (zřejmě z našich daní ) 
a proč jim veškerá veřejnoprávní i soukromá 
média věnují takovou pozornot, tolik vysílacího 
času nebo prostoru na svých stránkách, kdyţ ještě 
v poledne meteorologové neví, ţe bude pršet a my 
uţ odpoledne potkáváme houkajícící hasiče, kteří 
si za sebou vezou člun (!!!!) ….aby zřejmě 
evakuovali lidi ze zatopených domů . Uţ 

několik let bojkotuju politické zprávy, televizní 
noviny apod., protoţe ty kecy se mi příčí 
poslouchat, asi stejně dopadnou i zprávy o počasí. 
A to jsem slyšel, ţe meorologové mají jedny 
z nejvýkonnějších počítačů!!!  Jestli by nebylo 

lepší, kdyby vystrčili hlavu z okna a podívali 
se, jestli se od západu nemračí ??? 

Bylo by to levnější a mnohem 
přesnější !!! 

Do Lhenic jsme dojeli trochu se 
zpoţděním, Ivo (jak je u něj 
obvyklé) byl uţ zase nervózní, 
ţe na nás dlouho čeká a ţe to 
tam je jak u „Suchánků“, tak 

jsem rychle zaparkovali, 
ubytovali se a vyrazili do místní 

hospůdky na večeři a nějaké to 
zaslouţené pivko po náročné cestě. 

V hospůdce byl kuchař sympaťák a obsluha 
taky, takţe jsme se tam dobře bavili, povečeřil 
povedené výpečky s knedlíčkem a zelím, nějaké to 
pivko ….a dokonce nám bylo povolenou 
konzumovat přinesený alkohol s tím, ţe dostane 
ochutnat i slečna jídlonosičová, která má prý 
pálenky obzvláště v oblibě . Ale padla desátá 
a hospůdka nekompromisně zavírala a my jsme šli 
spinkat. Dali jsme si ještě prcánka od Iva, ale pak 
uţ nějak nebyla síla na nic dalšího a všichni jsme 
zapadli do postelí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ráno bylo naštěstí uţ zase „letní“, jasné, modrá 
obloha ….a tak jsme naloţili naše baťůţky a vyjeli 
k benzince na snídani. Teprve tam se 
rozhodovalo, kam dále pojedeme. Byla zvolena 
trasa objetí Lipna po jeho jiţní straně, čili 
s nutností zajet do Rakouska, byl naplánovám 
oběd u Sv. Tomáše, a pak někde kávička a cesta 
domů. Všechno to fungovalo, Libor nás vedl a 
nejdřív jsme zajeli ke kostelu do bývalé obce Zadní 
Zvonková, která byla v době „ţelezné opony“ 
komunisty srovnána se zemí. Po revoluci se díky 
sbírkám podařilo obnovit lespoň zdevastovaný 
kostel a hřbitov. Je to smutné, kdyţ obec, která má 
asi 1300 obyvatel musí být zlikvidována jen proto, 
ţe leţí v pohraničním pásmu . Děly se křivdy, 

bohuţel se dějí stále, i kdyţ v jiné podobě. To asi 
ţádný společenský řád neodstraní. 
Pak jsme pokračovali v naší naplánované cestě, 
jen v Rakousku jsme minuli první přechod zpátky, 
a tak jsme se po Rakousku projeli trochu víc, neţ 
jsme plánovali. Nicméně Šuma je ze strany 
Rakouska sice jiná, ale taky krásná, takţe jsme 
viděli nejen krásné horské scenérie, ale taky 
příkladně posekané louky, čisté a uklizené vesnice 
a hezké silničky, které to vše spojují. S Karlem 
jsme uţ dojíţděli ke Sv. Tomáši na benzinové 
páry, ale nechtěli jsme v Rakousku tankovat, 
neměli jsme eura a nechtěli jsme tankovat na kartu 
…… účastníci Expedice Balaton to určitě pochopí 
!!!  
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Kdyţ jsem k Tomášovi dojeli, čekala nás dvě 
překvapení. Milé a nemilé. To milé bylo v tom, ţe 
tam stálo několik krásných traktorů – veteránů 
z Rakouska, to nemilé bylo v tom, ţe Ivo najednou 
změnil svůj názor na další průběh dne a rozhodl se 
jet domů na oběd. Nenechal se přemluvit 
….vypadalo to tak, ţe se buď vrací domů 
minimálně po dvou letech nebo ţe ho tam čeká 
dvacetiletá milenka. Tohle je věcí kaţdého 
soudruha, ale pro mě je to nepochopitelné, abych 
opustil partu kamarádů, které jsem neviděl rok, 

kteří přihjeli řekněme 250 km a s kterými si mám 
co povídat za oběd doma, kde jsem kaţdý den . 
Tak skvělý oběd neumí nikdo uvařit, abych to 
vyměnil ….a kdyby přece ano, tak si ho ohřeju 
večer v miklrovlnce . 
My jsme v klidu poobědvali, prohlédli si znovu 
traktory, které podle nálepek zdolaly i 
Grossglockner  (kdysi jsem o tom četl) a 
úspornou jízdou se vydali k nejbliţší benzince, 
která je aţ v Lipně. Pak naše cesta pokračovala do 
Vyššího Brodu na kávičku, ale ta byla vyjímečná 
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pouze svojí cenou. Pak uţ jsme pokračovali podle 
Vltavy směrem an Český Krumlov. Stálo to určitě 
za to, protoţe na Vltavě bylo asi tolik různých 
člunů jako aut v odpoledním nedělním provozu na 

silnicích. Myslím, ţe bude třeba na vodáckých 
řekách zřídit přísná pravidla podobná těm silničním 
……ještě ţe se jedná prakticky o jednosměrku .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cestou mezi Větřním a Českým Krumlovem jsme 
zahlédli na levé straně starší černý Golf s rozbitým 
levým předním blatníkem, ale nevěnovali jsme mu 
ţádnou pozornost. Stál mimo vozovku a jen 
červené čáry od dopravní Policie na silici svědčily 
o tom, ţe došlo k nějké nepříjemnosti. Tak jsem 
pokračovali směrem k domovu. Znovu jsme 

projíţděli Lhenice (přesně v 16:30 hod), ze kterých 
jsme ráno vyjíţděli. Já jsem musel trochu častěji 
tankovat, protoţe můj „Egypťan“ se rozhodl, ţe 
minimálně spotřebou benzinu výrazně překoná 
třistapadesátky (coţ se mu bohuţel povedlo 
spotřebou cca 5,3 l/ 100 km ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesta nám ubíhala celkem dobře, aţ snad tak 5 
km před odbočkou na Milín se ucpala strakonická 
silnice a my jsme naštěstí pokračovali po střední 

plné čáře mezi auty. Musím poděkovat řidičům aut. 
Někteří nám uhýbali, někteří nás ignorovali ……. 
ale nenašel se ţádný škodolibec, jak se občas 
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stává, který bynám bránil v předjetí. Snad uţ i 
automobilisté pochopili, ţe jedinou výhodou 
motorkářů j to, ţe se mohou někde protáhnout, 
kam se auto nevejde. Jinak ţádnou výhodu 
motorka asi nemá  …..a proto ji máme tak rádi, 
ţe??? . Odbočili jsme na Milín, dali si kávičku a 
začali se pomalu loučit, protoţe to byla poslední 
společná zastávka před naším postupným 
odjezdem k domovům. 
Všiml jsem si, ţe mám v mobilu sms-ku. Přečetl 
jsem si ji a strnul, přečetl jsem ji i ostatním:  
„Ahoj Marceli, cestou domů mě porazilo 
auto v protisměru. Jsem v nemocnici 

na pozorování, jinak mám 

zlomené rameno. Tím jsem letos 

dojezdil. Přeji vám klidnou cestu 

domů. Ivo“ …..bylo to jak studená sprcha, vůbec 

nám nebylo do řeči. Jen jsme se zmohli na to 
uvaţovat, ţe ten černý Golf a ta vysoká blondýna, 
co chodila kolem a telefonovala, byly asi viníky 
nehody. A nespletli jsme se. 
Pak uţ jsme dojeli všichni domů, ale myslím, ţe 
jsme na Iva pořád mysleli. Druhý den byl ivo 
s ramenem na operaci, a pak jsem si nechal od něj 
trochu nehodu popsat, protoţe z internetu jsme se 
dozvěděli toto: 

  
 Ivo mi pak vše trochu vysvětlil: 
„Ahoj Marceli, 

pořád jsem v nemocnici, 

domů bych mohl snad 

koncem týdne. Zoperované 

to mám hezky, tak snad 

se to i slušně zahojí. 

Ale stejně to bude na 

dlouhou neschopnost. Ani 

nevím, jestli ještě budu 

mít odvahu na nějakou motorku vlézt, 

jak to byl hrozný zážitek. 

No byl to tam dost masakr. 2 auta 

přes silnici a asi jako jediný 

zraněný já. 

Jel jsem zvolna 

(asi 50km/h) 

jako 

předposlední v 

koloně, za mnou 

ještě nějaká 

motorka. 

Silnička tam 

byla dost 

ouzká, 

kroucená, 

zprava řeka, 

zleva skála. V 

tom se spoza 

skály vyřítilo 

černé auto a 

namířilo si to 

k nám do 

protisměru, kde 

trefilo auto 

přede mnou. 

Kdyby se auta byla zaklínila, asi 

bych to ubrzdil, měl jsem slušný 

odstup, ale auta po sobě sklouzla a 

to černé, protijedoucí, mě taky 

trefilo.  

Pořád nevím, kde mám trosky Bubliny, 

na krumlovskou policii se nemůžu 

dovolat. Skoro bych čekal, že za mnou 

přijdou, abychom si porovnali, co kdo 

o nehodě víme, ale asi to tak nebude. 

Nevím ani, jak se jmenuje slepice, 

která mě porazila... 

Fakt jsem s tím nemohl nic dělat, jel 

jsem opatrně, pomalu, žena na mne 

čekala s obědem, z pumpy se se mnou 

loučila 

slovy: Hlavně 

opatrně. 

Načež jsem ji 

ujistil, že 

nespěchám, že 

se jedu 

projet. A za 

20 minut jsem 

jí volal ze 

sanity...Ivo“ 

 
Neštěstí nechodí 
po horách ale po 
lidech. Ivovi 

samozřejmě 
všichni přejeme 
brzké uzdravení a 
doufáme, ţe na 
dvoukolové stroje 
nezanevře. Jinak 

by musel na naše srazy jezdit svým Trabantem , 
aby aspoň dodrţel ten dvodobý dvouválec. 
Já jsem za dva dny najezdil asi 675 km, coţ je 
myslím na 35 let starou motorku a ještě výrazně 
strašího jezdce docela dobrý (za neděli to bylo 435 
km). Kromě toho nepříjemného konce, který potkal 
kamaráda Iva to byly krásné dva dny. Takţe 
vyjíţďka dostává 5 hvězdiček, jen ta jedna je za 
Iva modrá ….to je modrý kříţ, v jehoţ péči se teď 
Ivo nachází. 
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3. setkání MCELY – památník J.F.Kocha  18. srpna 2018 (****) 
 

Jiţ tradiční setkání u památníku 
J.F. Kocha – konstruktéra 
legendárního skútru Čezeta v jeho 
rodné obci ve Mcelích se 
uskutečnilo jiţ po třetí. Tato akce 

byla termínově ve stejný den jako setkání 
motocyklů čs. výroby ve Mšeně a setkání veteránů 
v Rejšicích, coţ je jen několik kilometrů od Mcel. 
Chtěl jsem tyto akce spojit, ale všechno dopadlo 
trochu jinak. Vezměme to postupně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

První průzkumy účasti vypadaly dost pesimisticky. 
Vzhledem k tomu, ţe se nám teď nahrnulo docela 
dost akcí za sebou, tak mnozí věnovali víkend 
rodinným výletům apod. …..a kdyţ omlouváme 
účast skútristů na akcích, protoţe slaví čtvrté 
narozeniny syna sousedky z vedlejšího paneláku, 
tak musíme omluvit účast i kolegy, který slaví 

devádesátiny tchýně ….to bych povaţoval 
dokonce i za váţnější omluvu . Paní starostka 
Mcel mě upozornila, ţe v obci jsou dvě svatby, 
takţe nepřijdou ani místní obyvatelé (ostatně těch 
nikdy moc nepřišlo), ani paní Jarka Brutarová se 
na můj mail neozvala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nakonec se vše v dobré obrátilo a účast byla 
aspoň taková, ţe stálo za to udělat společnou 
fotku . Jsem moc rád, ţe přijeli noví návštěvníci, 
které jsem poznal a pozval aţ letos a doufám, ţe 
aspoň něketří z nich se budpou našich akcí 
zúčastňovat častěji. Něco málo po desáté hodině 

jsme zahájili oficiální část, já jsem si dovolil 
pronést krátký proslov, protoţe nikdo jiný se 
k tomu neměl, kdyţ jsem vzpomenul, jak slavný 
skútr nám pan Koch zanechal, ţe jeho výroba 
pokračuje s elektrickým pohonem i v dnešní době 
…tedy po více neţ 60 letech, změnil se můj 
proslov v jakousi diskusi na toto téma.  Avšak to 
k podobným setkáním neodmyslitelně patří, 
protoţe tím vlastně všichni dají najevo svůj zájem. 
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Pak následovalo společné foto a oficiální část byla 
u konce. Rozloučili jsme se s paní kronikářskou 
Hejlovou a jejím muţem, kteří jsou pravidelnými 
účastníky našich setkání, Vláďa s bratrem odjeli, 
protoţe tam byli auty (snad se dočkáme i jejich 
příjezdu na motorkách ) a jako první skútrista 
odjel Jarka. Který při příjezdu s kopce ukázkově 
zadřel motor, tak byl rád, ţe ho zase rozchodil a 
pomalu se vypravil k domovu. 
My ostatní jsme vyjeli směrem do Rejšic podívat 
se na tu vesnickou veteránskou oslavu. Bohuţel, 

tato akce není nikde moc veřejně prezentována, 
nemá ţádné svoje stránky, kam by bylo moţno 
nahlédnout,  a tak se stalo, ţe jsme přijeli moc 
brzy, akce ještě byla v příparvách, sud 
nenaraţený, udírna neroztopená…..takţe jsme si 
prohlédli zatím jen vystavené stabiláky, pan majitel 
nám je předvedl i v chodu a my jsme se rozhodli 
odjet na oběd do Ţehrova do kiosku „U rybníka“, 
coţ je v poslední letech takové naše oblíbené 
místo, které nás nikdy svou pohostinností a 
uměním kuchře nezklamalo. 
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To uţ jsme ovšem zase přišli o některé členy naší 
výpravy …..Pavel nedobíjel, a tak vyrazil do 
Roudnice jen na batreku, Honzovi se zdálo, ţe se 
mračna zlověstně stahují, a tak do Police nad 
Metují odjel radši rovnou, Zdeněk s Druzetou 
vyrazil za kamarádem do Luţických hor …..a tak 
zbytek naší výpravy v počtu 6-ti motocyklů a skútrů 
se vydal do Českého ráje s cílem najít Ţehrov. Ujal 
jsem se vedoucí úlohy a musím říct, ţe kromě 
malé zajíţďky do Libošovic jsme oběd v Ţehrově 
stihli. 
Tam jsme poseděli, nevím, moţná dvě hodinky a 
pěkně jsme si popovídali. Jídla bylo opět dost, 

mraky někam zmizely, takţe o teplo taky nebyla 
nouze a mluvit bylo stále o čem. Kdyţ byl čas 
k odjezdu, tak jsme vyrazili všichni společně a 
dojeli aţ na benzinku v Mnichově Hradišti. Tam 
jsme se rozlozučili, a pak uţ se začali rozjíţdět do 
svých domovů. Já myslím, ţe akce dopadla dobře, 
i kdyţ s těmi Rejšicemi to tak úplně nevyšlo, ale i 
kdybych věděl, ţe akce začíná aţ od dvou hodin, 
nečekali bychom tam tak dlouho. A taky jsem 
zapomněl napsat do pozvánky, ţe k památníku 
vozíme kameny ………….tak já si tedy uberu 
jednu hvězdičku . 

 
P.S. 
Uţ v úvodu jsem děkoval Zdeňkovi za dodávku 
fotgrafií naší redakci, která je po „odchodu“ Vaška 
Sochra značně fotograficky oslabená. No a 
Zdeněk z Rejšic odjel za kamarádem směr Sloup 
v Čechách a Luţické hory. Jen tak „mezi námi“, 

Zdeněk je tak trochu „showman“ a umí sebe i svoji 
růţovou Druzetu dobře prodat. A to se stalo i 
v sobotu. Zdeněk odfrčel, a já pak od něj dostal 
následující dva maily s fotkami: 

 

Nazdárek, v Luštěnicích jsem potkal partičku sajdkáristů Harleyáků. Dali jsme 

oběd v příjemné hospůdce a pěkně jsme si pokecali. Takže příští rok vím, kam na 

oběd . 

 
 

V Pekelných dolech jsem způsobil lehčí rozruch, ve Sloupu nechal skútra před 

cukrárnou jako poutač (za hoďku měli narváno)a pak si vybral sladkou odměnu . 
Brou, Z. 
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Německo-česko-slovenský sraz v Altfriesacku u Wustrau 

v Brandenbursku 13. – 19.8. 2018 (*****) 

 

Německá, moravskoslezská a 
slovenská sekce skútrklubu Čezeta 
spojili scé síly a uspořádali malý 

srázek cca 80 km nad berlínem. První informaci mi 
poslal Tony a já ji zde uvádím v plném znění: 

 

Marceli napsal jsem male rikani ohledne naseho maleho srazu u Volkera.  

Ivan ti k tomu na rajceti posle par obrazku, a pak to muzes nekde zverejnit pokud 

je to tak o.k., jinak to vymazni. 

 

Tady bych si dovolil udělat malou vsuvku. 
Čezetářský občasník je časopis o skútrech a 
skútristech a hlavně pro skútristy, a jak jste si 
mohli všimnout za ta léta, tak navzdory několika 
křiklounům informuje nestranně a informace 
necenzuruje. Takţe pokud nějaký čitatel napíše do 

redakce Občasníku, rádi jeho názor zveřejníme. 
Takţe Tony, pokud máš pocit, ţe bylo vše O.K. a 
pokud se na konci dopisu přimlouváš za 5 
hvězdiček, neexistuje jediný důvod, proč by 
informace o vašem srazu neměla být zveřejněna. 
To samozřejmě platí pro všechny dopisovatele. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dobu od 13.08. do 19.08 nas pozval kamarad Volker k sobe do Berlina. Presto ze 

ze zacatku byl vetsi zajem, tak nakonec dojelo nekolik kamaradu az ze Slovenska a 

Ivan ze Slezska. Volker s nemeckou duslednosti pro nas pripravil program jako 

celodenni prohlidku Berlina, ale i koupani u more ve Warnemünde, coz se libilo 
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hlavne nasim bratiam z Tatier. Volker kombinoval i zajimave vyjizdky po okoli, 

jako navstevu nedaleke cihelny, kde se v tomto case konal velky sjezd veteranu. 

Nase cezetky byly stale oblehany starsi generaci, ktera jeste znala jak jawy tak 

i skutry z dob mladi. Velke sympatie jsme nasli vzdy pri projizdkach vesnicemi, i 

kdyz jsme zanechavali dlouhodobou pachovou stopu. K programu patrila vyjizdka po 

jezerech Volkerovym clunem a padlovani v kanoich pod dozorem Ivana, ktery jako 

zkuseny kormidelnik dohlizel, abychom se vsichni neutopili. Ivan dostal na cely 

sraz MZetu od Volkera a byl tak nadseny, ze pry pristi motorka bude jen modra 250 

MZ. Snad mi Marcel dovoli udelit Volkerovi 5 hvezdicek za sraz…………..ano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Ivan splnil svůj slib a poslal mi zhodnocení a detailní popis celé akce: 
 
Ahoj, 

krátká reportáž z malého srazu čezet a jiných skútrů se sídlem v brandemburské 

vesničce Altfriesack obklopené spoustou jezer a kanálů. 
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V pondělí 13.8. se všichni účastníci sjeli do místa určení, po namáhavé cestě 

byli všichni rádi za brzké ulehnutí, jelikož nás čekal bohatý, ale namáhavý 

týden. 

V úterý po snídani proběhl za mého řízení malý kurz výuky plavby na kajaku, ale 

všichni to zvládli na jedničku, a pak jsem jen po večerech sledoval, jak se po 

návratu s výletů vždy někdo sunul s kajakem k vodě, tak moc se jim to líbilo. 

Odpoledne se již vyjelo na první vyjížďku, po obědě jsme se vydali navštívit 

nejbližší větší město Neuruppin a po procházce kolem jezera a posezení u celkem 

cenově dostupné kávy v přístavní kavárničce, se vyrazilo zpět do Altfriesacku. 

Večer nám organizátor srazu Volker připravil grilováni, a po výměně informací z 

právě skončeného dne, jsme naplánovali program výletu na následující den. 

Ve středu se vyrazilo auty na návštěvu Postupimi a Berlína, auta jsme nechali u 

motorkářského baru (Spinner Bruecke), kde dle slov místních se přes víkend sjíždí 

až 5000 motorek. Do centra se už pokračovalo berlínským S-Bahnem, ale stálo to za 

to, postupně jsme navštívili Postupimské náměstí se zbytky Berlínské zdi, 

památník holocaustu (obludné kvádry, na kterých posedávají turisté), Říšský sněm, 

Brandemburskou bránu a po přesunu U-Bahnem taky Alexandr platz a Berlínské muzeum 

motocyklů. No a pak zase nadzemkou k autům a zpět do Altfriesacku. 

Ve čtvrtek nás čekalo koupání u moře, po dvouhodinovém dálničním přesunu do 

Warnemuende se nám otevřel pohled na Baltské moře, věřte, že když je ve stínu 

35°C,tak vám připadá ze břehu i ten Balt teplý, ale praxe byla jiná, zakousl jsem 

se a po prsa tam vešel, ale určitě milejší byla procházka přístavem a lázeňským 

městečkem. Takže někdo se vykoupal a jiní zase poseděli v kavárně nebo 

restauraci. Večer zase grilování a dobrá nálada. 

No a ty zbývající dva dny už jen jízdy na motorkách,v pátek proběhla jízda po 

okolí a tak naše šesti motocyklová parta postupně navštívila zámek a monument v 

Reinsbergu, mini lesní zoo zahradu a následně i malou prohlídku městečka Wustrau, 

den byl zakončen projížďkou na motorovém člunu po jezeře. A konečně v sobotu 

došlo na to, proč jsme se v Brandembursku vlastně sjeli, tentokrát v sedmi 

motocyklech, navíc volkspolicelní emzeta, se v koloně vyrazilo pod Volkerovým 

vedením do staré, dnes už nefunkční cihelny v Mildenbergu, kde se konal dvoudenní 

sraz veteránů, každý účastník s historickým vozidlem měl vstup zdarma a ještě 

dostal malé občerstvení. Akce pěkná, spousta zrenovovaných motorek a aut, možnost 

prohlídky staré cihelny, jízda vláčkem, burza dílů, hudební vystoupení. 

Samozdřejmě všude panoval obdiv nad našimi Čezetami a hlavně té s Druzetou, každý 

se u nich fotil a chtěl si na ně sednout. A nastal poslední večer srazu, myslím, 

že všichni byli spokojeni a i když odjížděli trošku vyčerpání tím náročným 

týdnem, vzpomínky jim zpřijemnily cestu domů. 

Já to měl jednoduché, přijel jsem na sraz autobusem a projížděl se týden na 

zapůjčené MZ 250es a domů dorazil v neděli večer vlakem. 

Tak zase příště. IM 

 

45. skútr a motosraz Krušné hory 

27. – 29.8. 2018 (*****) 

 

Sraz „Krušné hory“ má uţ taky 
trochu svoji tradici, jen s tím 
rozdílem, ţe jsme dřív jezdili du 
penzionu Druhý mlýn. Letos Michal 
vymyslel tuto změnu ubytování, 

jednak proto, ţe ve druhém mlýnu nebylo na tento 
termín volno, a jednak proto, ţe jsme měli 
plánovanou vyjíţďku na sever, takţe toto řešení 
bylo optimální. 
No ale aby to nebylo zase tak moc jednoduché, 
tak si Michal týden před srazem pochroumal nohu 

a vítal nás s berlemi. To ovšem samozřejmě 

s sebou neslo další komplikaci v tom, ţe nemohl 

vést naší vyjíţďku na skútru, ale autem, a to ještě 
za pomoci najetého řidiče …svého otce. Jako další 
problém se ukázalo počasí ….předcházející 
tropická vedra a neskutečné sucho, které 
zachvátilo uţ přes 90 % rozlohy našeho území se 
mělo jako mávnutím kouzelného proutku na víkend 
změnit, teplota měla klesnout o 20°C a více a mělo 
začít pršet. Tentokrát se bohuţel meteorologové 
trefili, a tak jsme si měli vychutnat rozmary počasí 
s plnou parádou ….coţ se i stalo. 
Původní předpoklad, ţe pojedeme na motorkách, 
jsme přehodnotili na skútry, jen Vlastíkovi jsem to 
napsal mailem pozdě ….nebo Vlastík není zvyklý 
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číst tak často maily jako já, takţe hrdinně vyjel na 

motorce .  

Já jsem po návratu z Maďarska musel trochu 
připravit svého skútříka ……..vrátit opravený tlumič 
výfuku a hlavně vyměnit zadní pneumatiku, která 
si někde cestou z Maďarska odloţila vzorek a já 
jsem se bál vyjet na zcela hladkém plášti do 
očekávaných dešťů. Jenţe po 10 kilometrech 

jízdy, kdy jsem měl pocit, ţe kaţdou chvíli spadnu, 
jsem to vzdal ….přední kolo mělo axiální vůli a 
nešlo dotáhnout . Vzdal jsem to a vrátil se domů 
vyměnit Čezetu za Yamahu. Tím jsem sice trochu 
„pokazil“ naši kolonu českých motocyklů, ale 

vyhnul jsem se průtrţi mračen , kterou projeli 

Vlastík a moje dcera kdesi před Mělníkem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nakonec vše dobře dopadlo a sešli jsme se v 
„komorní“ sestavě v Horském hotelu Lesná, 

ubytovali se a zasedli v asi 500 m vzdálené 

restauraci  k zaslouţené večeři a nějakém 

tomu pivíčku.  

Jídlo bylo dobré , pivo také, a kdyţ jsme se 

vrátili na ubytovací chatu, tak jsme ještě chvilku 
poseděli, abychom se přivítali s naším novým 

kolegou Radkem, jeho ţenou a Zuzankou . 

Doufám, ţe se s nimi budeme setkávat na srazech 
častěji. 
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Ráno bylo chladné a 
obloha nevěstila ţádný 
slunečný den. Uţ na 
skútrech jsme dojeli na 
snídani, tam se sešli 
s Michalem a jeho řidičem 
a po snídani jsme vyrazili 
rovnou vstříc našim 
náročným cílům. Michal 
sliboval náročný program 
a dlouhou vyjíţďku, takţe 
nebyl důvod s odjezdem 
otálet. 

 

První zastávka byla na přehradě Fláje. Ta je ale 
v rekonstrukci, takţe tam nebylo moc co prohlíţet, 
naše zastávka byla jen krátká a jeli jsme dál na 

vyhlídku Komáří vížka (808 m.n.m.), která je nad 
teplickou pánví a kde jsme se mohli kochat 
krásným rozhledem. 
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Po krátkém občerstvení a zahřátí (ani tu nebudu 
rozvádět, čím bylo provedeno ) jsme sjeli kousek 
dolů směrem na Krupku a navštívili jsme hornické 
muzeum Štola Starý Martin. Tam jsme si prohlídli 
jak venkovní expozici, tak jsme si v helmách a 
v předklonu prošli i těch 600 m štoly. Jej jich tam 
prý provrtáno asi 30 km …. no a k tomu jsme se 
dozvěděli, ţe ta dvě kladívka ve znaku horníků je 
ostré a tupé kladivo. S těmi horníci hloubili šachty. 
Horník a jeho pomocník s těmito nástroji vyhloubili 
za jednu směnu 2,5 cm. Horník za to dostal 30 
krejcarů, pomocník půlku ….ţádný velký peníze . 

……A nezapomněli jsme se v helmách vyfotit 

. Radkovi začalo zlobit dobíjení jeho Jawy 

250 a on se rozhodl udělat na jeden den ze svého 
motocykly exponát muzea a druhý den si pro něj 
přijet autem. Tak neţ jsme se vrátili ze štoly, 
odmontoval z motorky vše, co šlo, a zamaskoval ji 
mezi historická hornická vozidla. Jak jsem se 
později informoval, tak tam motorku našel druhý 
den v pořádku…..jen prý trochu stihla porůst 
mechem . Přes zimu to prý opraví – a 
doporučení ČSSČ jako Zbyňkovi : „VAPE“ …  
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Další naše cesta vedla na oběd do Oseka. Tam 
jsme trochu dlouho čekali na polévku, ale nakonec 

jsme se dočkali a jídlo bylo zase dobré . 

Vyjeli jsme se zpoţděním proti plánovanému 
harmonogramu. Karlovi začal trochu stávkovat 
skútr. Několikrát jsme zastavovali, dolévali benzin, 
vypadalo to, ţe má ucpanou rezervu, ale nakonec 
to byla učebnicová závada – ucpané odvzdušnění 
nádrţe. Tady se musím zase trochu pochlubit, 
protoţe jsem na to přišel já . Ty závady Karla 
nás ale trochu zdrţely, a tak jsme přijeli trochu se 
zpoţděním do Dolu Julius III v Litvínově, kde je 

umístěno Podkrušnohorské technické muzeum 

. Michal musel trochu ţadonit, aby nás vzali 

na prohlídku ještě po pracovní době, ale nakonec 
se povedlo, muzeum jsme prohlédli (i kdyţ uţ jsme 
vzdali hodinové promítání filmu) a pan průvodce, 
tak to je kapitola sama pro sebe . Doporučuju 
….to se musí vidět a slyšet. Kaţdopádně jsem 
prvně v ţivotě viděl důlní kombajny, se kterými 
naši předrevoluční úderníci rubali tisíce tun uhlí 
denně, lámali rekordy před kaţdým sjezdem KSČ 

 a pracovali aspoň na 130% !!!!! 
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To ale nebyl konec …ještě nás 
čekala cesta na zámek Jezeří, 
kam jsme sice dojeli, ale uţ 
bylo dost pozdě, takţe jsme 
chvilku jezdili po cestičkách 
kolem zámku a snaţili se 
dojet minimálně aţ na 
nádvoří, ale kdyţ jsme 
zjistili, ţe slibovaná vyhlídka 
je přístupná zřejmě jen pěšky, 
tak jsme to vzdali. Přece jen se 
uţ pomalu ale jistě blíţil čas večeře 

, byli jsme uţ dost unaveni 

těmi hornickými exkurzemi i 
oblékáním a svlékání 
gumových obleků, protoţe i 
nějaký ten krušnohorský 
deštík nás cestou potkal. 
Tak jsme uţ zamířili 
k nejbliţší benzince trochu 

doplnit naše na poklep 
prázdně znějící nádrţe, a pak 

uţ zpátky k našim ubytovacím 
prostorům.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Myslím, ţe jsme s Radkem nebyli sami, kdo hned 
po příjezdu a zaparkování skútrů myslel na své 

zdraví a spálil bacily něčím ostřejším. Bylo to 

potřeba a udělalo nám to před večeří moooooc 
dobře. Pak jsme vyrazili zase do nedaleké 
restaurace, kde jsme seděli trochu stísněně u 
baru, protoţe tam probíhaly souběţně další dvě 
oslavy ….německá stříbrná svatba a oslava 
narozenin. Zvláště účastníci té svatby byli velice 
rozjaření a vypadalo to, ţe buď ţenich je pořádný 
„kohout“ nebo nevěsta je „slepice“ a nebo ţe 

oslavenci jsou majitelé největší slepičárny 
v Německu, protoţe kolem nás chodilo spoustu 
masek více či méně připomínající drůbeţ . 
Noční přesun na ubytovnu proběhl bez komplikací 
(nepočítám-li to, ţe jeden kamarád se rozhodl ve 

23:36 hod. zvonit v kapli , coţ mohlo způsobit 

chaos u domorodců, kteří si podle zvonění seřizují 
hodinky ), po příchodu na chatu jsme se ještě 

rozhodli jako „šláftruňk“ zlikvidovat zbytek 

hruškovice, coţ se nám podařilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ráno jsme vyrazili na snídani pěšky, abychom 
vydýchali nějaký ten „zbytkáč“, jen Polda 
s Monikou jeli na motorce, zřejmě jako mladí 
milenci byli po noci hodně unaveni a ten necelý 

půlkiláček k restauraci byl nad jejich síly. Teploměr 

po ránu ukazoval kolem 5°C ….a zřejmě 

nekecal, takţe ranní procitnutí a probuzení bylo 
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opravdu kvalitní. Po návratu ze snídaně a 
naloţení všech našich věcí jsme vyrazili 
na cestu k domovu, kterou jsme si ještě 
zpestřili návštěvou Hory Sv. Kateřiny. 
Je tam rozhledna, která by měla mít 
otevřeno od 10 hod., ovšem 
vzhledem k nepřízni počasí se nikdo 

neměl k tomu, aby ji otevřel. Tak jsme chvilku 
čekali, porozhlédli se po okolí a pak jsme 

vyrazili cestou do údolí, kde jsme 
jednak očekávali trochu větší teplo a 
naplánovali jsme si kávičku u 
benzinky za Chomutovem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tam uţ jen zbývalo se rozloučit, protoţe cestou od 
Chomutova přes Louny a dále na Slaný jsme se 
začali jednotlivě od naší malé kolony odpojovat a 
jeli si domů odpočinout . A jaký závěr??? 
Vzhledem k tomu, ţe uţ během večera se začaly 
objevovat nápady, kam pojedeme na vyjíţďku 
příště, je vám jasné, ţe se asi sraz všem 
účastníkům líbil a chtějí se na toto místo vrátit. 
Účast nebyla velká a byl jsem trochu zklamaný a 
podléhal pesimistickým úvahám o tom, jestli těch 
srazů není moc a jestli bychom neměli vyslyšet 
české přísloví „méně je někdy více“, ale asi ne. 
Ukazuje se, ţe i v menších počtech účastníků mají 

tyto akce smysl a ţe jsou velice příjemné a také při 
vhodně zvolených cílech vyjíţděk zajímavé. Vţdyť 
pro příští rok uţ máme zase zaplněný kalendář 
novými srazy a uţ se dokonce objevily názory, 
jestli by se tam dal tento sraz v Krušných horách 
ještě nějak „vmáčknout“ . Sraz dostává plný 
počet hvězdiček, Michal jedničku (a pomyslnou 

medaili) za organizaci vyjíţďky a navíc naše 

poděkování a obdiv, jak to s berlemi všechno 

zvládnul , i kdyţ to pro něj bylo často dost 

náročné a asi i bolestivé. 
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46. skútr a motosraz ZRUČ nad Sázavou 

7. – 9.9. 2018 (*****) 

Na tento sraz ovšem připadají další dvě výročí, a to: 

20. skútr a motosraz pořádaný ČSSČ ve Zruči nad Sázavou 

15. výročí od prvního srazu ve Zruči n. S. (21. – 23. 5. 2004) 
 

Těchto dvou výročí si nikdo z nás před srazem 
včas nevšiml, ani já, ani Zbyněk, který vyráběl 
„čumkarty“, ani Libor, který je, myslím, jedním 
z mála „zakládajících“ členů ČSSČ, kteří se 
prvního srazu zůčastnili a kteří byli i na tomto 
letošním srazu. Musím se přiznat, ţe jsem na toto 
výročí myslel uţ dřív, ale pak přišly na pořad dne 
problémy způsobené Jitkou Čezetkou Kubálkovou, 
novou „šéfin“ Skútrklubu Čezeta,  a tím nutností 
vzniku našich vlastních webových stránek ….a 
taky jsem se trochu soustředil na 50. skútr a 
motosraz ČSSČ, který by se měl uskutečnit 
v příštím roce a kde jsme dlouho nevěděli, kde ho 
zorganizujeme a kdo se toho ujme.  
Toto kulaté výročí srazu ve Zruči jsem však měl 
v úmyslu připomenout,  a tak jsem si uţ dávno 
připravil podklady, abych se mohl trochu vrátit do 

historie. Jak jsem uţ uvedl v úvodu, 1.sraz ve 
Zruči nad Sázavou se jmenoval: 

První posázavský sraz skútrů 
a cílem jeho vyjíţďky byla exkurze ve vodním díle 
Ţelivka, v motocyklovém muzeu na hradě Kámen 
a taky návštěva Pacova, kde byla přesně před 100 
lety (1904) zaloţena motocyklová federace FIM. 
Ostatně více se dočtete v Čezetářském občasníku 
č. 13, který sice momentálně není „on line“ 
dostupný, ale co nevidět bude na našich webových 
stránkách. 
Zajímavé ovšem je, podívat se na „startovní 
listinu“. Moţná budete někteří z vás překvapeni. 
Bohuţel, mnozí z účastníků byli jen na prvním 
srazu a znovu se jiţ neobjevili, někteří uţ bohuţel 
nejsou mezi námi. Účastníci jsou seřazeni podle 
toho, jak se přihlásili: 

 

Řehák Kamil 
Sovák Mojmír 
Nahodil Jiří 
Nahodil Rudolf 
Holub Luboš 
Poláková Gita 

Medek Michal 
Borovec Stan. st. 

Čermák Hanuš () 
Rychtecký Zdeněk 
Rychtecký Bohum. 
Volek Libor 

Rumler Miroslav 
David Vratislav 
Paleček Jiří 

Ullmann Karel () 
Kraus Václav 
Zmek Martin 

Borovec Stan. ml. 
Novotný Michal 
Vodička David 
Marcel Malypetr 

 

Účast 22 lidí byla na prvním srazu asi velice dobrá 
(jen tak pro zajímavost účast na 2. ročníku byla 25 
lidí), a tak, pokud se podíváte na fotografie 
z různých dalších ročníků, zjistíte, ţe účast se plus 
mínus pohybuje na stabilní úrovni, i kdyţ 

pamatujeme i slabší ročníky (kdyţ jsme večer 
seděli s Liborem u piva sami ). Myslím, ţe to na 
zavzpomínání stačilo a teď uţ bychom se zase 
měli vrátit do současnosti a podívat se, jak to 
vypadalo ve Zruči letos. 

 
O Zbyňkově 
„čumkartě“ jsem 
uţ psal, tak proč 
s ní nezačít. 
Zbyněk přijel jako 
jediný s Druzetou 
(ani skútrů moc 
nebylo) …ale to 
bylo moţná i tím, 
ţe na skútrech 
jsme byli kvůli 
počasí před 14 
dny v Krušných 
horách , 
nicméně nám to 
Zbyněk stále 
připomínal, ţe 

jsme „Skútrklub Čezeta“ a dokonce se uchýlil i 
k výhrůţkám a ještě před zahájením srazu mi 
napsal: „Kdo zítra nepřijede do Zruče 

na skútru nedostane u Slunce pamětní 

pohár.“ Tak nevím, jestli jsme neudělali s těmi 

motorkami chybu. Ale kdyţ uţ nedostaneme ten 
pamětní pohár …..Zbyňku, tak aspoň zmrzlinový, 
jo??? . 
Předpověď počasí byla tentokrát daleko příznivější 
neţ před 14 dny, a tak jsme i věřili tomu, ţe se 
počasí povede a bude nám přát. Kromě nějakých 
výjimek v pátek se to i povedlo, a i kdyţ nějaký ten 
mráček přešel přes oblohu, tak kromě chvilkového 
stínu ţádné jiné škody nenapáchal. 
Lojza nám zase vše v Chabeřickém mlýnu zajistil, 
ale odcestoval na dovolenou do Jiţních Čech, 
takţe se nepřišel ani večer s námi pozdravit. Tady 
je vidět ten neblahý vliv manţelek a přítelkyň, jak 
jsem o něm psal po našem výletu na Balaton. 
Zase příkaz manţelky a příjemné setkání 
s kamarády motorkáři se vám najednou změní 
v nutnost někde běhat po jihočeských lesích a 
hledat houby . Jo, teplá strava a čisté ponoţky, 
to není zadarmo, i kdyţ daň je někdy příliš vysoká 
. 
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Byli jsme dohodnuti, ţe se sejdeme u mlýna tak 
kolem čtvrté hodiny. Já jsem se ještě jel cestou 
podívat, kam pojedeme na vyjíţďku, ale s dcerou 
jsme dorazili k mlýnu včas. Zbyněk uţ nás 
očekával s otevřenou garáţí a vzorně 
zaparkovanou Druzetou. Ubytovali jsme se a 
zasedli ke zlatavému moku, bohuţel značky 

Gambrinus, coţ je sice takové hezké cizí slovo, ale 
jinak je tento pivní mok ….řekněme to asi takto: je 
zřejmě lepší neţ malinovka . Všichni přihlášení 
přijeli, aţ na Mojmíra . A proč nepřijel Mojmír??? 
Zase zasáhla vyšší moc v podobě manţelky 
„Myšičky“ a musel jet někam do pryč, myslím, ţe 
tam kdosi mluvil a nějaké zahraniční dovolené. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na večeři jsme se pak jako obvykle přemístili do 
interiéru do jídelny, kde večeře začala gulášovou 
polévkou, a nevím, jestli byla na Karla moc horká 
nebo moc silná, ale nakonec se s ní porval jako 
chlap (viz foto) . Dcera to pro letošek vylepšila 
druhým pejskem ….ale nalezenec Taša byla 
docela spokojená, zvláště pak ráno, kdyţ  dostala 
od kaţdého něco na zub . Samozřejmě, ţe jako 
poslední přijeli večer Praţáci, to jsou ti, kteří čím 

později přijedou, tím dříve odjíţdějí …..ale večeře 
na ně ještě zbyla. Ten večer jsme trochu protáhli, 
tak jsem se do postelí dostali tak asi něco před půl 
druhou (někteří z nás), ale to uţ se tak někdy 
stane. Jednak je stále o čem povídat a kdyţ pak 
někdo postaví na stůl „problém“ v podobě nedopité 
lahve slivovice, tak je potřeba se s ním tak nějak 
chlapsky porvat . Čím méně lidí tento problém 
řeší, tím je pak jeho řešení delší a náročnější . 
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Dohodli jsme si snídani na 8. hodinu a odjezd 
v 9:00 hod. To se nám podařilo splnit. Ráno se 
nečekaně objevili další účastníci, a to manţelé 
Krejčí a Honza Smitka, který projíţděl kolem a 
přijel se na nás podívat. Taky jeden domácí 
motorkář, který se zúčastnil před rokem srazu 
„Kalifů“ na chvíli k nám zavítal, ale pak musel jako 
řidič na svatbu   

Vydali jsme se nejdřív pro benzin, a pak směrem 
na Kutnou Horu, abychom navštívili sbírku 
stabilních motorů pana Růţičky. Stroje jsme si 
prohlédli, poslechli jsme si nějaké to blafání 
velkého stabiláku, s panem Růţičkou jsme 
podiskutovali na téma „renovace“ a současné 
problémy s nedostatkem dobrých řemeslníků, a 
pak jsem se i s majitelem strojů venku vyfotili. 
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Dalším cílem naší cesty byla restaurace 
v Přítokách, ale bylo ještě celkem brzy. Nakonec 
jsme se rozhodli, ţe na oběd pojedeme hned, ţe 
to chvíli trvá, neţ nás obslouţí a ţe to časově 
vyjde. Byla to pravda, všechno to klaplo, jak 
časově, tak chuťově, protoţe jídlo bylo opravdu 
chutné a všichni (doufám) byli spokojeni. Po obědě 

byla naplánována cesta do Martinic na velký 
„blešák“. Uţ jsme tam dvakrát byli, ale vţdycky si 
tam odtud něco přivezeme. Na místě jsme zjistili, 
ţe prostory blešáku se trochu změnily a zmenšily, 
ale „hrabárna“ je to pořád slušná, krámů tam je aţ 
aţ. Nějaké drobnosti jsme nakoupili, a pak jsme se 
sešli u kávičky. 
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Po vypití kávičky jsme se vydali na cestu zpátky. 
Někteří uţ odjeli dřív a nás zbývající si vzal do 
parády Libor a chtěl nás dovést k nějakému 
dřevěnému mostu. Prý jsme uţ přes něj kdysi jeli. 
Projeli jsme různé kotáry kolem Sázavy, ale most 
jsme neobjevili ….tak třeba příští rok, aţ si to Libor 
líp nastuduje. 
K večeři byl guláš a po večeři jsme zase poseděli. 
Někteří uţ odjeli domů, tak nás bylo na povídání o 
trochu míň, a taky se projevila únava 
s předchozího večera. Tak jsme zalehli tentokrát 
trochu dřív.  
K snídani pak byly tradiční párečky, pokud se 
někomu porce zdála příliš velká, naši pejsci mu 
ochotně pomohli s likvidací potravinových 
přebytků. No a po snídani klasické balení, loučení, 
odjezd. Kamarádi ze „západu“, co odjíţděli 
směrem na Beroun, se ještě rozhodli navštívit 
farmu Čapí hnízdo. A my ostatní jsme vyrazili 
k domovům nejkratší cestou. 

A hodnocení??? Nenašel jsem nic ( a kolegové 
taky doufám ne), co by mělo odebrat tomuto srazu 
hvězdičku. Takţe plný počet …… a těšíme se na 
příště na dřevěný most…..snad zatím nespadne, 
jako ten betonový v Itálii .  

 

47. skútr a motosraz Strážné (Krkonoše) 

21. –23.9. 2018 (*****) 

Minulou reportáţ ze srazu ve Zruči 
jsem zahájil vzpomínkou na první 
sraz pořádaný ČSSČ právě ve Zruči 
nad Sázavou, tuto reportáţ zahájím 
takovou malou úvahou.  

Kdyţ je sraz někde v místech, kam se přepravují 
kamamrádi z Kladenska přes Boleslav, tak se u 
nás zastaví na kafe, a pak jedeme společně. 
Tentokrát mi Libor napsal, ţe se nezastaví, ţe 
jedou rovnou do Nové Paky, aby stihli otevřenou 
prodejnu Motodíly Korda, kde často nakupujeme 
díly na renovace. A to je téma mojí úvahy.  
Všiml jsem si poslední dobou, ţe uţ nejsou 
veteránské burzy tím, čím bývaly. Existuje spousta 
e-shopů, zavedení prodejci replikových dílů mají 
své kamenné obchody, dílů je na trhu dostatek, a 
tak pomalu ale jistě burzy ztrácejí na své 
atraktivitě. Mají asi význam pro vetránisty, kteří ve 
šrotech hledají poklady, jeden mů známý takhle 

objíţdí burzy, hledá díly na motocykly NSU a 
občas něco někde najde. Ale my veteránisti věrní 
českým značkám se vlastně bez burzy uţ skoro 
obejdeme ….není to, co bývalo. A zase jet kvůli 
klobáse třeba 100 km a zaplatit vstup 100 Kč není 
úplně ekonomické, takţe bych řekl, ţe účast na 
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burzách dost znatelně poklesla. Kromě toho není 
problém si díly u prodejce telefonicky (nebo 
mailově) objednat, dohodnout se s ním, co má a 
co ne, popř. počkat, aţ to seţene, a pak si to 
najednou všechno koupit. A kdyţ je to seriózní 
obchodník, tak v případě, ţe si koupíte omylem 
jiný díl, tak vám ho vezme zpátky. Kromě toho si 
na burzách prodejci myslí, ţe zřejmě právě ve 
dnech konání burzy se materiál jejich rezavých 
dílů změní ve zlato a podle toho nastavují ceny. Je 
to někdy aţ úsměvné.  
Byli jsme kdysi s kamarádem na burze a on sháněl 
vypínač blikačů na Čezetu. Ten se prodával tak za 
50 – 100 Kč podle stavu. Našli jsme vypínač a 
prodejce měl cenu asi 300 Kč. Divili jsme se a on 
řekl: „To je na Libeňáka!!!!“ Asi měl pravdu, na 
Libeňáku byl na zapínání světel nebo já nevím na 
co, ……….ale tenkrát jsme se tomu docela s chutí 
zasmáli. Bohuţel, tak to je a ta kouzelná slovíčka 
jako „Libeňák, Kalif, Bizon, Půllitr, Pérák ….“ 
okamţitě zdraţují kaţdý díl o desítky aţ stovky 
procent . 
Mohlo by se zdát, ţe noví prodejci replikových dílů 
spasili nás veteránisty a ţe problém renovací je 
pro nás 100 % vyřešen. To by byl ovšm omyl. Na 
burzách koupíte uţ dneska vlastně jen hodně 
přebraný šrot, a pokud si koupíte repliku, nemusíte 
být s ní úplně rozměrově nebo funkčně spokojeni. 
Určitě ti, kteří renovují třeba i na kšeft a díly kupují 
často, vám potvrdí, ţe díly nepasují, lanko má buď 
dlouhý nebo krátký bowden, elektroinstalace je 

někde krátká a někde vám přebývá 30 cm kabelu 
atd. atd. Nechci tady hledat a rozpitvávat příčiny a 
odsuzovat výrobce replik za nekvalitní práci (i kdyţ 
by si to v mnohých případeh zaslouţili ) , ale 
faktem je, ţe motocykly se vyráběly spoustu let a 
rozměrově se tak nijak moc neřešily, jak se 
opotřebovávaly raznice, tak se jeden díl 
přizpůsoboval druhému a časem se to celé třeba 
někam rozměrově posunulo. Toto se dělo i při 
výrobě aut. Takţe nám asi nezbyde nic jiného, neţ 
tento stav akceptovat a replikové díly i jejich 
prodejce vybírat co nejlépe a počítat s tím, ţe 
z replikových dílů třeba motocykl sloţíme, ale 
nebude to za jedno odpoledne . 
Ale zátky k našemu poslednímu letošnímu srazu, 
který nebyl tak úplně obyčejný. 

 
 
Tak v pět u Kordy!!! S dcerou jsme tam dorazili 
trochu dřív, a tak jsme vyhlíţeli, kdy se objeví na 
kopečku třistapadesátky jawičky. Přijely za deset 
minut pět, a tak kamarádi stihli otevírací dobu jen 
tak tak. Mezitím ještě dorazil Radek s „novým“ 
Burgmanem 650 na vozíku. Den předtím ho v noci 
přivezl, ani ho z vozíku nesundal a přijel rovnou na 
sraz. Míra nakoupil a mohli jsme vyrazit směr 
Stráţné. Ještě jsme si naplánovali ve Vrchlabí 
zastávku u benzinky, abychom dotankovali a ráno 
nezdrţovali. Sice ještě předtím Radek ve 
Studenově přejel odbočku, takţe jsme se chvíli 
trochu naháněli, ale nakonec jsme se všichni sešli 
u benzinky. Pak uţ následoval jen krátký 
bezproblémový přejezd do Stráţného.  
Po zaparkování strojů a ubytování jsme se sešli 
venku u stolu, protoţe pátek byl ještě krásný teplý 

letní den, a tak jsme jen pozorovali v dálce mraky, 
ti movitější sledovali i blíţící se pohromu počasí na 
svých chytrých mobilech …..a při výborném guláši 
a dobrém pivu nám večer hezky utíkal. 
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Pak Míra zavelel: „Dovnitř!!!“ a my jsme ho 
poslechli. Tam jsme se dozvěděli, ţe se rozhodl 
právě v pátek večer s námi oslavit své 
nadcházející 75. narozeniny. Tak jsme si s ním 
připili …..a protoţe jsme s touto oslavou 
vůbec nepočítali, zaběhl jsem do pokoje 
pro připravené dárky , abychom mu je 
postupně s gratulacemi mohli předat. Jak 
vidíte na obrázkách, myslím, ţe jsme se 
určitě s našimi nápady trefili do černého a 
v případě mikiny i s velikostí .  
Pak uţ probíhala jen a jen velice dobrá zábava, 
dokonce došlo i na tolik oblíbené razítkování 

klubovým razítkem (viz předchozí stránka), naši 
hostitelé to pak ještě vylepšili nočním tatarákem, 

takţe chuť na pití neupadala …..a někteří 
jedinci vydrţeli aţ do půl druhé. Pak uţ ale 
docházelo k tomu, ţe si někteří pletli 
pohlaví svých sousedů a pokoušeli se najít 
kyprá ţenská prsa tam, kde opravdu ţádná 
nebyla . Myslím, ţe oslavenec Míra mohl 

být nadmíru (moţná i nad Míru) s oslavou a 
zábavou spokojen, protoţe jsme se opravdu 

dobře bavili. 
Mezitím nám ještě Zbyněk rozdal tradiční 
čumkarty, které jsem musel taky razítkovat. 
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Ráno snídaně a v 9:00 odjezd ……po ránu se 
ještě přiřítil kamarád Zdeněk, snad rovnou z práce, 
aby náš stav doplnil, a my jsme pak po vydatné 
snídani vyrazili do hor. A to nejen obrazně, ale i ve 
skutečnosti, protoţe z Vrchlabí jsme to tentokrát 
otočili na opačnou stranu tzn. na Špindlerův 
mlýn. Tam jsme zastavili u přehrady, abychom se 
podívali a přesvědčili, ţe i v této přehradě chybí po 
létu spousta vody, a ţe nejsou na suchu jen 
přehrady v Paříţově, kde jsme „nedávno“ byli, 
nebo v Lese království, jehoţ snímky teď kolovaly 
mailem, nebo na Pastvinách, jak nám na hrázi 
vykládal kolega Zdeněk. Kromě prohlídky 
přehrady, která je m.j. zajímavá i tím, ţe tam za 
evropské miliony postavili nějaké blíţe 
neidentifikovatelné ţelezné kůly, které 

momentálně stojí 
hodně vysoko nad 
hladinou a vypadá 
to, ţe jsou jen 
zábranou proti 
vjíţdění aut na dno 
přehrady , tak 
kolega Karel 
potřeboval vyměnit 
svíčku, protoţe se 
mu zdálo, ţe jeho 
Jawa 350 jako 
jednoválec špatně 
zdolává horský 
terén. Polda nám 

vylíčil, kdy a proč byla přehrada postavena a jak 
před tím povodně ničily Vrchlabí např. v roce 1896. 
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Jiţ předem nám Polda rozdal propustky do 
KRNAPU a my jsme mohli ze „Špindlu“ pokračovat 
stále vzhůru aţ na Špindlerovu boudu. Zapomněl 
jsem asi podotknout, ţe zlom v počasí tentokrát 
meteorologové předpověděli správně, tak pokud 
jsme ze Stráţného vyjíţděli v 9°C, na Špindlerově 
boudě byly jen 4°C. Na motorkářský výlet uţ nic 
moc, takţe po rozhlédnutí se a nafocení několika 
obrázků jsme uţ zase spěchali trochu níţ, 
abychom se trochu „ohřáli“ …. i kdyţ to ohřátí nás 
čekalo samozřejmě jen takové relativní . 
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Naším dalším cílem bylo: Krakonošovo 
moto muzeum Dolní Štěpanice 
(http://www.krakonosovomotomuzeum.w
bs.cz/), kde jsme si i s odborným 
výkladem prohlédli ne velkou, ale velice 
zajímavou sbírku hlavně soutěţních 
motocyklů. Toto muzeum má však jednu 
zajímavost, a tak jsem radši pouţil přímo 
jejich komentář z webových stránek, 
abych to nepokazil:   
Od 27.2.2013 vystavujeme 

unikátní motocyklový betlém, 

který zhotovil náš kamarád 

Mirek Urbanec. Betlém byl 

vyroben v roce 2013, což je 

právě 100 let od startu první  

 

motocyklové šestidenní 

soutěže, a je věnován 

památce na Mirkova otce, 

jenž ho na myšlenku výroby 

motocyklového betlému 

přivedl už v roce 1979. Dále 

vystavujeme přes 50 

Mirkových obrazů, které 

zachycují významné úspěchy 

vynikajících 

Československých jezdců a 

motocyklů JAWA a ČZ a také 

modely soutěžních motocyklů 

Jawa, které také Mirek 

vlastnoručně vyrobil. 
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Po prohlédnutí muzea jsme zase nasedli na sedla 
svých strojů a vydali se o kousek dál do dalšího 
muzea. Tím bylo Muzeu socialistických vozů 
Velké Hamry (http://www.socialist-cars.cz). Tam 
jsme vyfasovali svérázného průvodce …. občas 
nevím, co si mám o těch průvodcích myslet. Určitě 
mají plno informací a zřejmě jsou i trochu otráveni 
jejich neustálým opakováním a moţná i naprosto 
laickými návštěvníky. A tak, kdyţ my prošedivělí 
návštěvníci, kteří dokonce o motorismu i něco 
vědí, navštíví podobné muzeum, tak nám občas 
připadá výklad průvodců tak trochu školní a naivní. 
Asi to tak musí být.  

Nicméně jsme viděli zajímavou sbírku vozů, která 
určitě za zhlédnutí stojí, i kdyţ zase vzhledem 
k tomu, ţe socialistické vozy byly a asi stále jsou 
dostupné, tak by ve sbírce mohlo být méně 
závodních Pick-upů (Škoda Felicia), které uţ 
zdaleka nebyly vyrobeny v období socialismu, a 
mohlo tam být více vozů, které tam patří 
…..Warburg 900, Syrena, Záporoţec, Nysa, Š 
1203, Polski Fiat Polonez, …a našly by se i další. 
Prohlídka s výkladem byla docela dost dlouhá, 
takţe čas uţ pokročil, a my jsme se urychleně 
vydali na cestu zpátky, na naší základnu ve 
Stráţném.
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Jak jste si určitě všimli, nikde jsem nemluvil o 
obědě, a to proto, ţe jsme na cestu vyfasovali 
balíčky se svačinou, takţe jsme se uţ těšili na 
pořádné jídlo. To se samozřejmě dostavilo 
v podobě grilované krkovičky a jehněčího, takţe se 
všichni najedli do sytosti a mohli se opět věnovat 
řádnému zapití a večerní zábavě. Jenomţe uţ to 
nebylo ono jako v pátek ….. přece jen se projevily 
důsledky bujaré oslavy z předcházejícího večera a 

v neposlední řadě i 
únava 

z nadstandardně 
dlouhé vyjíţďky 
180 km a ze zimy, 
která nás tak náhle 
zastihla po parném 
létu v tu 

nejnevhodnější 
dobu.  
Ovšem i tak byl 
sobotní večer 
velice příjemný a 
dobrá zábava 
nechyběla, i kdyţ 
jednotlivci pomalu 
odpadávali a 

ztráceli se ve svých pokojích. O to však lepší bylo 
ráno, kdy se nám lépe vstávalo. Na snídani jsme 
moc nespěchali, a tak jsme ještě po snídani 
chvilku poseděli a povídali, a pak teprve začalo 
postupné balení, loučení a odjezd. Jeli jsme 
s dcerou a po cestě jsme projeli drobným 
deštíkem, ani nemělo cenu zastavovat. Odpoledne 
ale přišly pořádné slejváky, takţe jsme s tím 
počasím měli vlastně ještě velké štěstí. 
A hodnocení??? Je to většinou takové jednotvárné 
…… osvědčené ubytování v příjemném prostředí, 
výborné jídlo, velice dobré místní pivo, krásná 
dlouhá vyjíţďka, návštěva zajímavých míst včetně 
míst, kam je normálně vjezd zakázán (včetně 
výstřihu kamarádky Mileny ), ţádné 
technické problémy, ţádné kolize, večer bezvadná 
zábava …..zase nevymyslím nic jiného neţ pět 
hvězdiček  () .  
Poldo, díky za krásný závěrečný letošní sraz. 
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ZAJÍMAVOSTI 
 

14. sraz PAvů 6. - 8. 7. 2018 (*****) 
 

Letošní čtrnáctý ročník srazu Pavů 
asi nebyl nicím vyjímečný. Nebyl 
ţádný rekordní počet vozíků, 
počasí bylo „letní“ a všechno 
fungovalo normálně. Jeli jsme se 

tam s dcerou podívat jen v sobotu na otočku, 
abychom pozdravili Zbyňka – kaţdoročního 

účastníka, ale měli jsme smůlu. Zbyněk sice přijel, 
postavil stan, ale pak zmizel k nějaké kamarádce, 
prý něco slavit …… no, nebudu to tady nějak 
pitvat, Romča si to s ním uţ asi vyřídí sama 
….moţná uţ Zbynďa klečel celé odpoledne 
před garáţí na prázdných lahvích od piva a 
nesměl celé odpoledne jít „druzetit“ .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na srazu se objevily zmenšené repliky PAvů, a to 
hned v několika velikostech. Ty jen trochu 
zmenšené byly připojeny za Babettami, ten víc 
zmenšený byl připojen za elektromotocyklem  
jedné hodně mladé motorkářky.  

Ve „startovním“ poli vozíků byl také jeden 
„autobus“ (vozík vyrobený v Kovodruţstvu České 
Budějovice – viz foto) a jeden Kobras. Čezetu 
jsme našli jen jednu, ale pěkně udělanou, jen se 
nám nepodařilo potkat se s majitelem, abychom ho 
mohli pozvat na naše skútrakce. 
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David Vojáček slíbil, ţe uţ budou brzy hotové nové 
internetové stránky, kde budou detailně popsány 
všechny srazy Pavů, k těm prvním dvěma jsem mu 
poslal podklady. Tak snad se dočkáme, minimálně 
do příští, trochu jubilejního (patnáctého) srazu. 
Jako zakladatel srazu Pavů stále drţím 
současným organizátorům palce a přeju jim, aby 

tato skvělá akce vydrţela ještě hodně dlouho. Sice 
jsem byl na srazu jen chvilku, abych se podíval co 
nového a pozdravil se s pořadateli, ale i tak dávám 
pět hvězdiček ….jednak je to moje trochu srdeční 
záleţitost a jednak se mi moc líbily ty zmenšeniny 
PAvů a jsem moc rád, ţe motorkáři stále mají chuť 
vymýšlet nějaké novinky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čezeta - Cadilac  
 

Uţ se tu kdysi objevila Čezeta Gold Wing, tak proč 
ne Čezeta – Cadilac. Autorem tohoto slovního 
spojení je kamarád Zbyněk, kterému se podařilo 
zakoupit tento skvost dobově napadený šikovným 
kutilem, a rozhodl se skútr zrenovovat v této jeho 
současné tuningové podobě. To je samozřejmě 
správný počin a za redakci Čezetářského 
občasníku Zbynďu za toto rozhodnutí chválíme. 
Ale vzhledem k tomu, ţe tak nějak letos proflákal 
ten sraz PAvů (viz článek nahoře), tak moţná ani 
nezaregistroval, ţe tam byl k Čezetě – Cadilac 

k vidění dobový přívěs PAv – Cadilac (viz foto 
dole), takţe jsem tím doufám nasadil Zbyňkovi 
brouka do hlavy, jak mezi „cadilacová“ zadní křídla 
umístit závěs na PAva . 
A to samozřejmě není všechno. Kdysi dávno 
v dobách zkoušek Druzet ve Skútrklubu Praha se 
objevila i Druzeta s odděleným blatníkem ….a 
zase křidýlko z Octávie, takţe ala Cadilac. Takţe si 
uţ stačí jen vybrat, jestli bude Cezeta – Cadilac 
sólo, s přívěsem nebo s Druzetou??? 
Nechme se překvapit. 
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Milenci na Čezetě  
 

 
 
Vážení  příznivci legendárního motocyklového skútru Čezeta, 
  

u příležitosti 60. výročí  světové výstavy Expo 58´ jsme se rozhodli znovu 

vzkřísit porcelánovou figuru Milenci s Čezetou. 

Výtvarníci jako je  Jaroslav Ježek, který získal ocenění Zlaté hvězdy, Jiří 

Černoch, Jitka Forejtková a další umělci v té době úzce spolupracovali s naší 

porcelánkou Royal Dux a vytvořili nezapomenutelná díla. Na výstavě bylo 

prezentováno mnoho porcelánových výrobků, které vznikly u nás a z té doby nesou 

společný název "bruselský styl" a jsou velmi oblíbené do dnes.  Jsou dokonalé 

svou nadčasovostí a jednoduchým tvarem. 

 Mezi nimi je i porcelánová soška označována jako "Skútr" nebo "Milenci na 

Čezetě". Poprvé se skutečná Čezeta objevila v prvomájovém průvodu v roce 1956, o 

dva roky později se prezentovala v Bruselu na EXPO 58, u nás ji převedl do podoby 

porcelánové figury o něco málo později Jiří Černoch a úspěch měla veliký. Krásný 

tvar, barevně dobře řešený, navíc jediná motorka, na které mohla slečna usednou 

na sedačku bokem a nechat plápolat za jízdy svou tehdy módní širokou sukni! ! A 

tak si vyznavači skútru pořizovali porcelánové sošky Milenců na Čezetě. 

Právě tento výrobek, jehož starý návrh i formu máme, jsme se rozhodli v 

souvislosti  s šedesátým výročím světové výstavy, ale rovněž odstartováním nového 

stylu, vzkřísit a nabídnout našim zákazníkům. Retro, současný trend, se nevyhýbá 

ani nám. A když něco nabídnout, tak skutečně to nejlepší, co duchcovská 

manufaktura v minulosti dělala. 



 

 

50 

 

Oprášili jsme staré formy, opravili je a máme tu výsledek, který chceme uvést na 

trh v září 2018. 

Můžete si vybrat buď čistě bílou figurku, nebo v několika barevných kombinacích, 

které jsou stylizovány jak do retro barev, tak máme i moderní pojetí dekorace v 

kombinaci provokativní červeno-žluté. 

U této příležitosti výročí a připomenutí Čezety bude výstavní expozice  v Muzeum 

v Ústí nad Labem, kde můžete vidět jak skutečnou starou Čezetu, tak naše 

porcelánové figurky. 

Pokud Vás zaujali naši Milenci na  Čezetě, prosím kontaktujte porcelánovou 

manufakturu Royal Dux. 

Budeme se těšit na spolupráci a potěší nás každý zájem o tento retro skvost. 
  

S přáním příjemného dne,  

Pavlína Zauperová 
  

Vedoucí odborný referent vývozu a 

tuzemského prodeje a balírny v Royal Dux Český porcelán a.s. 

Závod Royal Dux 

Sadová 1414, 419 01 Duchcov 

Email:odbyt.royaldux@cesky.porcelan.cz 

Web:  www.royaldux.cz 

Tel.: +420 417 835 261 

Mobil:+420 601 377 213 
 

 
 

 

 

 
 

Naše „nové“ sroje  
 

Dobrý den, jen pro 

zajímavost posílám fotky 

svého "hodináře" v původním 

stavu. TP nemám, čísla na 

štítku souhlasí s číslem 

motoru. Domnívám se, že na 

skútru je vše původní, pouze 

lišty jsem dokupoval. Podle 

čísla si myslím, že mohl být 

vyrobený někdy po půlce roku 

1958. Tzv. "okopové plechy" 

jsou asi původní domácí 

výroba, protože je to rovný 

hliníkový plech bez prolisů. 

Přední nosič jsem k němu také dostal, ale měl jinou šedou barvu, než je na 

motocyklu. S pozdravem Petr Jahorný  

………..krásný kousek, co říkáte, to uţ se dneska najde jen výjimečně. Gratulujeme !!! 
 

 
Od kolegy Davida Netušila jsem dostal tento velice 
příjemný mailík:  
„Dobrý den, jako poděkování, že jste 

mě inspiroval a poslal dobovou 

brožurku barevné kombinace 502 de 

luxe, která se mi zalíbila a kterou  

 

jsem realizoval, Vám  posílám 

výsledek renovace. Včera dokončená. 

Netušil“ 

Jsem moc rád, ţe další krásně zrenovovaný 
skútřík Čezeta spatřil světlo světa. Ta barevná 
kombinace z prospektu určitě stála za napodobení. 
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Zbyněk Plachý zachránil další Čezetu ….koupil ji 
. Při jeho přístupu ke skútříkům se dostal tento 

hodinář do nejlepších rukou. A myslím, ţe skončí 
v jeho muzeu. 

 

 
Další příjemný mailík jsem dostal z Německa od 
kamaráda Leo Murgrauera. Leo má takové domácí 
malé muzeum motorek ve sklepě a v nějakém 

starším čísle Občasníku byste z něj našli fotky. 
Myslím, ţe právě tam skončí jeho nový přírůstek. 

 

Ahoj Marcel! 

Dekuji za oznameni o novych strankach skutrklubcezeta. 

Preju vam hodne uspechu a uz se tesim na dalsi obcasnik. 

Napisu ti malou "story" 

Jel jsem autem ke kamaradovi do Klatov a po ceste jsem se zastavil u prodejny 

motorek ve meste Regen. Stala tam mala skladaci motorka. Tuto znacku uz jsem 

hledal delsi dobu. Cena byla slusna, tak jsem moc nevahal a koupil jsem tu 

motorcicku. Rok vyroby 1994, najeto 790 km maximalni rychlost 45 km/h za 400€. 

Prikladam fotky. 

Ahoj Leo 
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Jirka Hájek dokončil renovaci skútru, ještě naháněl 
veteránské doklady, aby mohl s námi uţ letos 
někam vyjet …..a uţ se pustil do renovace rikši. 
Jenomţe domů se s ní nevyjde, a tak renovuje 

před domem. Ještě ţe tam kolem jeho domu není 
velký provoz …..myslím, ţe vlaků přejede víc neţ 
aut. 
Kaţdopádně je hezké, ţe Jirka nezahálí . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To jsem takhle jednou v odpoledne vytáhl svůj 
stroj, který sice není nejstarší, ale který nejdéle 
vlastním ….a to uţ 47 let, a jsem dokonce jeho 
prvním majitelem …no prostě Pionýra, kterého 
mám od patnácti, a vyrazil jsem do nedaleké obce 

v údolí Jizery, kde má chatu kamarád Vlastík. 
Poseděli jsme u kávy a nealko piva, ale našel mě 
tam další kamarád skútrista Honza, který letos 
dokončil renovaci Felicie a přivezl mi ji ukázat. 
Vlastík udělal aspoň narychlo dvě fotky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čezeta 506  
 

Brit oživil firmu Čezeta a nebojí se ji srovnávat s Muskovou Teslou. 
Nestíhá vyrábět, zájem o luxusní skútry je hlavně v zahraničí 

 

 Brit Neil Smith hodlá zrychlit výrobu elektrických skútrů Čezeta. Většina z nich zamíří do zahraničí. 

 Nyní firma vyrábí zhruba 12 elektromotorek měsíčně, do tří let by se Smith rád dostal na objem 75 
skútrů za měsíc. 
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 Zahraniční zákazníky plánuje Smith nalákat i díky novému showroomu v centru Prahy, který chce brzy 
otevřít. 

 

Britský podnikatel Neil Smith, který před pěti lety 
oţivil značku skútrů Čezeta, se srovnání s velkými 
jmény nebojí. "Chceme kolem Čezety vybudovat 
podobnou komunitu majitelů, jakou má třeba Tesla, 
Harley Davidson nebo Vespa," říká Smith ve svém 
domě v Mirošovicích u Prahy. 
Dům zároveň slouţí i jako klub pro zájemce o 
elektromotorku. To by se ale brzy mělo změnit. 

Smith plánuje showroom přestěhovat do centra 
Prahy. "Hodláme ho otevřít na Příkopech nebo na 
Václavském náměstí. Bude naší vlajkovou lodí," 
uvádí Smith, který opět nabízí srovnání s 
kalifornskou automobilkou Tesla. Nepůjde totiţ o 
prodejnu, novou Čezetu si zájemci budou moci 
nadále koupit pouze přes internet. Podobnou 
strategii má i majitel Tesly Elon Musk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavním cílem showroomu je tak nalákat nové 
zákazníky, především zahraniční turisty. Vývoz je 
pro Čezetu, která od původního modelu z 50. let 
převzala ikonický design i přezdívku "prase", 
klíčový. "Máme zhruba 75 objednávek, z toho 68 je 
ze zahraničí," vysvětluje Smith. O elektrické skútry 
je zájem ve Velké Británii, Německu, Francii, ale 
také na Novém Zélandu či v Japonsku. 
Showroom v centru hlavního města Smith zaplatí 
částečně z peněz, které nedávno vybral pomocí 
crowdfundingu. Od drobných investorů získala 
Čezeta 600 tisíc eur (asi 15,2 milionu korun). 
Většina této sumy nicméně zamíří do prostějovské 

továrny, kde se skútr vyrábí. "Nyní vyrábíme 
zhruba 12 motorek měsíčně, do tří let bychom se 
chtěli dostat na objem 75 motorek za měsíc," 
plánuje Smith. Čezeta v současnosti nestíhá 
vyrábět, stejně jako další tuzemské firmy ji 
ovlivňuje nedostatek pracovníků. 
"V byznysu, jako je ten náš, to cítíte výrazně. 
Všichni dodavatelé se nám omlouvají, ţe nestíhají 
dodávat a ţe si musíme počkat další měsíc. Takţe 
se teď budeme snaţit dělat nějaké věci sami," říká 
Smith. První na řadě je vlastní lakovna. Ceny 
lakovacích firem se totiţ podle Smithe za poslední 
rok kvůli rostoucí poptávce téměř zdvojnásobily.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Továrna v historickém areálu strojírenského 
závodu Wikov má kapacitu na to, vyrábět aţ dva 
tisíce elektromotorek ročně, tedy 166 za měsíc. To 
je podle Smithe ideální objem. "Rolls Royce dělá 
asi tři tisíce aut ročně. I my chceme být luxusním 

produktem," nabízí Smith další srovnání se 
slavnou značkou. 
Původně chtěl pro Čezetu sehnat peníze od lidí, 
kteří v Česku investují do rizikového kapitálu. S 
několika investory se sešel, ale i pro ně byl jeho 
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projekt příliš 
riskantní. 

"Hodně lidí 
nevěří, ţe je 
moţné přijít na 
trh s luxusním 

elektrickým 
skútrem a uţivit 
se tím," říká Brit. 
Podle něj by 

pomohlo, kdyby menší firmy a start-upy podporoval 
vládní fond. "Mladí lidé zde mají nadšení a spoustu 
dobrých nápadů. Kdyţ do nich vláda bude 
investovat, můţe zde vzniknout řada 
technologických společností," myslí si muţ, který 
dříve pracoval pro poradenskou společnost Ernst & 
Young. Díky ní se pracovně dostal i do Prahy, 
kterou si zamiloval a uţ zde zůstal. 
Cena elektrického modelu Čezeta 506 se pohybuje 
nad 300 tisíci korunami. I to je podle Smithe důvod, 
proč o skútr bude větší zájem v zahraničí neţ v 

Česku. "Nechci 
říci, ţe si to Češi 
nemohou dovolit, 
ale kupní síla 
třeba v Německu 
je pořád o 
poznání vyšší," 
říká Smith. 
"Udělali jsme si i 

studii, podle 
které měl být 
naším typickým 
zákazníkem 
úspěšný muţ 
ve věku od 35 
do 50 let. Ale 
zatím je to 
těţké určit, v 
Německu si 
motorku koupil třeba i vedoucí pekárny," směje se. 
Motorka na jedno nabití ujede 150 aţ 200 
kilometrů. Baterka se opět nabije za necelé čtyři 
hodiny. Čezeta můţe jet rychlostí aţ 120 kilometrů 
za hodinu. 
Zájem je i o původní benzinový model Čezety z 50. 
let. Ten se dnes stal téměř nedostatkovým zboţím. 
Kdo si chce zachovalou Čezetu koupit, musí si 
připravit aţ sto tisíc korun. 
Skútry na elektrický pohon v Evropě dnes vyrábí 
hlavně BMW, svůj 
ekologický model 
představila loni i 
Vespa. Výrobcům 
elektromotorek 
nahrává fakt, ţe řada 
evropských měst 
hodlá zakázat vjezd 
dieslových vozidel do 
svých center. 

 
Miliony pro „prase“. České crowdfundingové kampaně lámou rekordy, těží z nich i Čezeta 

 
Crowdfunding, neboli hromadné financování 
projektu drobnými investory, má v Česku tradici od 
roku 2011. Začínalo se výběrem částek v řádu 
desítek tisíc. Letos jiţ nejsou výjimkou hromadné 
"on-line" investice přes deset milionů. Nejnovější a 
v tuzemské historii nejúspěšnější 
crowdfundingovou akcí je právě uzavřená investice 
15 milionů korun do výrobce elektromotocyklů 
Čezeta Motors. V posledních dnech se jedná jiţ o 
druhou hromadnou investici která přesáhla deset 
milionů. Minulý týden totiţ developerský projekt 
firmy Bidli, která patří realitnímu podnikateli Jiřímu 
Lejnarovi, díky hromadnému financování přes 
internet získal od investorů třináct milionů. Těm 
slibuje, ţe z nakoupených dluhopisů získají výnos 
sedm procent ročně. „Obliba crowdfundingu je 
mimo jiné dána přetlakem peněz v ekonomice, kdy 
vedle fondových struktur vznikají i tyto nefondové 
platformy, které však nejsou regulovány a investor 
nemá ochranu srovnatelnou s fondovým 
prostředím,“ uvádí šéf investiční společnosti 
Amista Ondřej Horák. Průmysl a energetika   
Barča. Připomeňte si výrobu mladoboleslavské 
legendy pohledem Viléma Heckela Čezeta Motors 
současný investiční trend potvrdila a Bidli tento 
týden překonala, kdyţ uzavřela hromadnou 
investici na 15 milionech korun. Tu získala na 

platformě Crowdberry od téměř sedmdesáti 
investorů, kteří se stali spolumajiteli 15 procent 
firmy. Pokračující zájem investorů a poptávka z 
celé Evropy vedla management k rozhodnutí 
nabídnout dalších pět procent firmy a navýšit 
cílovou částku na 20 milionů korun. „Naši investoři 
svůj vklad neberou jako akci z níţ by chtěli kaţdý 
rok nějakou dividendu. Jde jim o to, ţe 
zainvestovali do startupu, který má do pěti let od 
rozjezdu šanci získat velkého strategického 
investora. V tu chvíli vydělají jako podílníci firmy,“ 
popisuje Neil Eamonn Smith, šéf a majitel 
společnosti Čezeta. Patnáct milionů se Čezetě 
formou platformy Crowdberry podařilo vybrat za 
dva týdny. „Crowdberry nám sestavilo privátní joint 
venture partnerství na míru, které jsme nyní 
uzavřeli, ale zájem investorů nás přesvědčil k 
nabídce dalších pěti procent firmy,” doplnil Smith. 
Průmysl a energetika   Do Indie se vrací výroba 
legendárních českých motocyklů Jawa, licenci 
získala Mahindra Díky prodlouţení kampaně ve 
firmě očekávají příchod dalších dvaceti nových 
spolumajitelů a posílení kapitálové struktury 
společnosti. „V poslední době se stává 
crowdfunding jednou z nejoblíbenějších metod 
financování nových, zejména ale fintechových 
projektů,“ zhodnotil vývoj šéf poradenské 
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společnosti CapGemini Zdeněk Přibyl. Podívejte 
se do dílny Čezety: 1080p 720p 360p Čezeta • 
VIDEO E15, Michal Nosek V době ekonomického 
růstu a stabilních výhledů mají banky i privátní 
investoři větší vůli a více prostředků k investování. 
„Poptávka po investicích do zajímavých projektů 
kaţdým rokem roste. Z druhé strany je pak 
poměrně silná nabídka projektů, které hledají 
rizikový kapitál, na který si skrze banky či jiné 
druhy financování nedosáhnou. Crowdfunding se 

tak za posledních pět let stal velice oblíbenou 
platformou financování malých a středních 
podniků. U České republiky však existuje stále 
velké mnoţství problémů a výzev, jako je 
otevřenost firem externímu financování či důvěra 
investorů, kterým vyspělé trhy nečelí. Moţnosti 
jsou tu tak omezenější neţ u zahraničních 
nadnárodních platforem v USA či v západní 
Evropě,“ uvedl František Bostl ze společnosti 
Starteepo. 

 
Více na https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/miliony-pro-prase-ceske-crowdfundingove-
kampane-lamou-rekordy-tezi-z-nich-i-cezeta-1349271?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-
internetu 
 

Muzeum Kopřivnice 
 

O nových prostorách kopřivnického technického 
muzea jste se uţ v Občasníku dočetli. Kamarád 
Zdeněk Prchal se tam byl podívat, moc se mu tam 
líbilo a všem návštěvu doporučuje. Dostal jsem o 
něj haldu fotek, ale vybral jsem ty nejzajímavější 
pro Čezetářský občasník. Jedná se o skútr pana 
Ing Hausmana, který byl jedním ze soutěţících  
prototypů při rozhodování o výrobě 
československého skútru v 50. letech minulého 
století. Kromě kompletného skútru je tam i šasi 
dalšího skútru, který se uţ nedočkal karoserie. 
Současný majitel těchto skvostů je nechal 

zrenovovat a do muzea je zřejmě zapůjčil. Neumím 
si představit, ţe by se jich chtěl zbavit. 
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NSU Kettenkrad HK 101 
 

Hledal jsem cosi na netu a narazil na odkaz na 
pásové motocykly. Asi se ptáte, co dělají pásové 
motocykly v Čezetářském občasníku??? Nejsou to 
ani motocykly značky ČZ, ani konkurenční stroje 
našich skútrů, naopak se jedná o stroje z úplně 
opačného konce motocyklového spektra. Jenomţe 
mně se vţdycky tyto stroje moc líbily, ani nevím 
proč. Snad proto, ţe byly tak nelogické, ţe asi 
neměly ţádnou výhodu, ţe jsem nikdy neměl 
moţnost takový stroj vlastnit …….no prostě jsou to 

mastodonty…. zpředu motocykl (ale jen kousek), 
vzadu pásový transporter. 
Často tady zmiňuji stále stoupající ceny našich 
motocyklů – veteránů, uţ nás nepřekvapují sumy 
kolem půl milionu, ty ceny nad půl mega jsou uţ 
vyhrazeny vyjímečným motocyklům, ale cena 
pásového motocyklu posouvá hranice maximálních 
cen uţ opravdu mimo moţnosti člověka 
vydělávajícího si prací. A tak se podívejme na 
článek, který vám tento válečný motocykl trochu 
pořiblíţí 

 

Německá armáda používala motorky i tanky, ale dokonce i jejich křížence,  
tzv. Kettenkrady, pásové motorky. Jedna může být vaše, jenže draho. 

 
Auta či motorky si kupujeme jako dopravní 
prostředky a zčásti také jako hračky. V prvním 
případě musí být auto co nejspolehlivější a jeho 
provoz by měl být relativně levný. V druhém 
případě to je ale celkem jedno - např. vyšší 
spotřeba nevadí, protoţe s hračkou člověk nejezdí 
tak často. Musí to ale být auto aspoň trochu 
zajímavé. 
Někdo si koupí sporťák, jiný splašenou hromadu 
trubek s motorem, někdo další třeba kabriolet. 
Fandíte-li motorkám, výběr je podobně široký. A 
dokonce to ani nemusí být úplně motorka, ale 
třeba levoboček motorky a tanku. Jak jinak si 

vysvětlit to, co tu máme dnes před sebou – NSU 
Kettenkrad HK 101, stroj vyráběný v letech 1939 - 
1948. I takhle bizarní věci někdo vyrobil a ano - i 
takhle bizarní věci se dnes dají koupit. 
Tušíte správně, tuhle věc vyvinulo Hitlerovo 
nacistické Německo, a to zejména pro válečné 
nasazení. Byl to jediný stroj, který zvládl utáhnout 
menší kanóny dělostřelectva, uvezl tři lidi a který 
byl zároveň dost malý na to, aby se vešel do 
letadla Junkers Ju 52. Také to bylo nejmenší 
vozidlo, které mohlo pouţívat standardní kola 
pásových vozidel německé válečné výroby.
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Je to přesně to, jako co to vypadá. Vpředu je jedno 
kolo, jeden světlomet a řidítka, jako u kaţdé jiné 
motorky. Také tu sedí jezdec/řidič na sedle, ale ne 
úplně obkročmo jako na motorce, má nohy aspoň 
trochu chráněny. Za ním je něco jako mini-tank, 
prostor, který nabídne sezení pro další dva lidi a 
který má po stranách malé pásy. Ty pohání 
čtyřválcový motor Opel o výkonu 35 koní. Ţádná 
velká síla to tedy není, ale také se bavíme o věci, 
která je stále blíţ motorce neţ tanku. Hmotnost a 
rozměry tomu nicméně tolik neodpovídají, tyhle 
stroje údajně při délce tří metrů váţily 1,5 tuny. 
Nelze se tak divit maximálce pouhých 70 km/h. Od 
toho nicméně nevznikaly, byly to pracovní nástroje 
a jejich trakce na pevném, ale i písčitém terénu 

byla mimořádná. A běţně se za ně připojovaly 
ještě přívěsy, ať uţ zmíněná děla či cokoliv jiného. 
Proč jsme ale začínali hovořit o hračkách? Je léto 
a jak uţ jsme zmínili jeden z asi 9 tisíc vyrobených 
kusů je nyní k mání. Na to, kolik jich vzniklo, je 
jeho cena dost vysoká, nicméně do dnešních dnů 
jich asi moc přeţívat nebude.  

125 tisíc Eur (3,2 milionu Kč) 
je ale kaţdopádně pořádný balík. Tím spíš, ţe 
reálná pouţitelnost takového stroje i na něco 
jiného neţ jízdu po poli je víc neţ diskutabilní. 
Pokud ale nejkratší cesta pro rohlíky vede právě 
po poli a chcete při ní vypadat opravdu stylově... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další zajímavosti 
 

Věděli jste o tom, ţe naše Policie má nová 
vozidla? Jedná se o nákladní provedení vozidel, 
někdy hanlivě přezdívané jako „trakaře“. Takţe si 
dejte pozor na silnicích, jsou lehce přehlédnutelné. 

Ovšem na druhou stranu Policie „pomáhá a 
chrání“, takţe vám můţe pomoct třeba odvézt 
náklad jako např. v tomto případě na sraz 
tuningářů (viz druhý snímek). 

  
Na červenec letošního roku připadalo jedno neslavné výročí, které 
se zapsalo do historie nejen pod názvem „Vraţedkyně století“, ale 
i jako jedna z nejtragičtějších dopravních nehod: 
Přesně před 45 lety, 10. července 1973, se stal jeden 
z nejděsivějších kriminálních činů v české historii. Tehdy 
dvaadvacetiletá Olga Hepnarová (30.6.1951- 12.3.1975) vjela 
svou nákladní Pragou RN plnou rychlostí do hloučku nic 
netušících lidí, kteří čekali v Praze na tramvaj. Zemřelo osm lidí, 
dvanáct jich bylo zraněno. Za tento čin byla odsouzena k trestu 
smrti. Nejhorší na tom všem je, ţe vlastně ona byla moţná jedna 
z prvních, která vraţdila s pomocí náklaďáku. Kolik bláznivých 
atentátníků ji uţ v posledních letech napodobilo!!!!!  
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Aukce skútrů v aukční síni 
Dorotheu ve Vídni letos 
v dubnu (informace z článku 
z MotorJournalu) byla pro nás 
zajímavá tím, ţe se draţily i 
Čezety. A tak můţeme trochu 
popřemýšlet a porozjímat o 
cenách. Vyvolávací ceny všech 

Čezet byly 200 € ……ceny, za 
které byly stroje vydraţeny, byly 
podstatně vyšší. Vzhledem 
k tomu, ţe ofocené snímky 
z časopisu nejsou kvalitní, 
raději to vypíšu. 

Čezeta 501/03 (1959) 2 990 € 
(76,5 tis Kč), Čezeta 505/01 
rikša (1963) 4 600 € (117,7 tis 

Kč), Čezeta 505/01 rikša 
s budkou řidiče (1962) 5 060 € 
(134,6 tis Kč). Nevím, jestli 
zrovna Rakousko je z hlediska 
veteránského nám nějak 
výrazně nakloněno, ale ceny 
jsou docela vysoké. A tak se asi 

nemůţeme divit narůstajícím cenám i u nás. Pokud je to cena za 
Čezetu (v tomto případě s Druzetou), tak jsme si jiţ na vysoké 
ceny tak nějak zvykli, ale pokud někdo nabízí 100 000 Kč za upozornění, tak kolik by asi byla cena???  
Hořká čokoláda (údajně z kvalitní belgické čokolády) s obrázkem Čezety jsem viděl v obchodě za 80 Kč. Tak 
na tu ještě myslím máme . 
 
Kdyţ uţ jsme byli u těch cen, tak ještě několik 
zajímavostí. Třeba to, ţe na Aukru byl nabízen 
Pérák 250 (1946) za 220 000 Kč. Kdyţ za tyto 
peníze býval půllitr Jawa 500 OHC, tak jsme si 
říkali, ţe je to neprodejné. Jak jsme se mýlili, 
ţe???  Dnes je půllitr uţ skoro třikrát draţší.  

Z Německa se ozval Tony a poslal mi dva odkazy 
na Ebay. Na jednom je nabízena jedna známá 
Druzeta a prodejce zřejmě čeká na nejvyšší 
nabídku, druhý odkaz je na prodej Čezety 506 za 
13 333 €, jedná se o nový stroj, který jeho majitel 
údajně koupil za 15 753 € !!! ……..stávajícím 
kurzem je to 405 000 Kč. V ceně je dokonce 
plexištít, připojení Bluetooth a nabíjecí kabel . A 
pak ţe je Čezeta 506 neprodejná??? 
 



 

 

59 

 

Kamarád Zbyněk Plachý se pochlubil svými 
druzetistickými úspěchy na letošních veteránských 
akcích …..a poslal k tomu obrazový materiál, 
s Druzetou byl i v Maďarsku. Dokonce letos ještě 
pomáhal jednomu kolegovi s kompletací Druzety. 

Jakmile s ním mluvím telefonem, tak spěchá a 
říká, ţe si jde ještě do garáţe „zadruzetit“ 
……neuměl jsem si představit, o co se jedná, ale 
postupně …..tak nejdřív ty druzetí úspěchy 
letošního roku: 

 
Naší redakci se podařilo získat unikátní fotografie a odhalit to 
tajemství Zbyňkova „druzetění“. Zbyněk má doma totiţ druzetový 
trenažer, 

kde oba 
s Romčou 
pravidelně 

trénují. 
Tak takhle 
se rodí 
úspěch !!!!! 
Redakce 

Občasníku 
chválí a 
gratuluje!!! 
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Ovšem na druhou stranu ….trenaţery jsou stará 
známá věc. Kdyţ jsem dělal autoškolu na auto, 
měli jsme tam trenaţer, určitě ho ti „zkušenější“ 
z vás pamatují . Byl to takový kotouč 
s nakreslenými křiţovatkami, a kdyţ jste přehnali 
zatáčku, tak kotouč vyletěl z vodících kladek, bylo 
třeba ho znovu nasadit a ještě jste dostali 
vynadáno, ţe s tím měla obsluha práci .  

Ale i ve starších dobách se trénovalo, a jak praví 
další krásné české přísloví „těţko na cvičišti, lehko 
na bojišti!!!“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lékárničky a povinná výbava ….zase změna, a 

to s platností od 1.10.2018. Uţ si asi 

výrobci lékárniček dost napakovali kapsy a další 
výměna obvazů by byla do očí bijící, tak se to asi 
poprvé v ţivotě trochu zjednodušuje. Předávám 
vám tady informaci z denního tisku, ale nebyl tam 
specifikován obsah motolékárničky.  
Tak jsem ještě zasurfoval a zapátral na 
www.kalkulackaruceni.cz/povinna-vybava-auta/ 
a zjistil, ţe motolékarnička bude od 1.10. t.r. 
obsahovat pouze 4 zdravotnikcé 
potřeby, jak se níţe dočtete. A 
samozřejmě i zredukovaná 
povinná výbava automobilů se 
odráţí ve výbavě motocyklů. 

MOTOLÉKÁRNIČKA 
 

Zdravotnický materiál                            množství (ks) 
 

Obvaz hotový s 1 polštářkem                                  1 
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 
 

Obvaz hotový s 2 polštářky                                      1 
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 
 

Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1 250 mm)               1 
 

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu   1 
 
 

P.S. To znamená, ţe všechny ostatní informace o změnách povinné výbavy, které kolovaly letos  

internetem jsou překonané a neplatné. Pro informaci je uvádím: 
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Převodové oleje 
 
Kolega Jiří Štědoňský nám k tomuto tématu napsal: 
Ve Zruči se diskutovalo o oleji do 

převodovky.  Možná, že moje poznatky 

by mohli někoho zajímat. Protože můj 

skútr byl dlouhá léta mimo provoz, 

byl jsem zvědav co tam po renovaci 

nalít, když dříve za mých mladých let 

používané oleje EPU, PP7, popř. PP80 

nebo 90 už většinou nejsou k dostání. 

A protože se v řadě podniků používají 

např. do převodovek obráběcích strojů 

oleje řady MOGUL TRANS (a tím jsou 

pro někoho "levně" dostupné) a já 

jsem měl v garáži 2 litry oleje Mogul 

Trans 90, napsal jsem do Benziny 

žádost o porovnání olejů PP80, PP90, 

Mogul Trans 90 a Mogul Trans 80W-90. 

Odpověděl mi ing. Václav Loula, 

ředitel jakosti Benzina, s.r.o.:  

Převodové oleje Mogul Trans 90 i 

Mogul Trans 80W-90 plně nahrazují 

dříve běžný olej PP90, mají vyšší 

výkonostní a viskozní úroveň, 

používají moderní aditiva a 

jakostnější základové oleje. Jsou 

vhodné i pro převodovky, ve kterých 

jsou použity bronzové a měděné 

materiály, nepůsobí korozivně. Jedná 

se o oleje API GL 4. 

Rozdíl mezi Mogul Trans 90 a Mogul 

Trans 80W-90 je ve viskozitě a 

použitelnosti při nízkých teplotách.  

Mogul Trans 90: kinematická viskozita 

při 40 st.C je 150 mm2/s 

Mogul Trans 80W-90: kinematická 

viskozita při 40 st.C je 115 mm2/s.  

Tzn, že Mogul Trans 90 má vyšší 

únosnost mazacího filmu, Mogul Trans 

80W-90 je podstatně tekutější v zimě 

při mínusových teplotách (Mogul Trans 

90 tuhne při cca mínus 21 st.C, Mogul 

Trans 80W-90 tuhne při cca 30 st.C.  

Vzhledem k tomu, že veteráni jezdí se 

svými veterány v zimě jen vyjímečně, 

lze považovat olej Mogul Trans 90 pro 

převodovky motoveteránů za plně 

vyhovující.  

PS: Já mám tento olej v převodovce 

ČEZETY bez problémů už 2 roky.  

 
….a ještě jeden skvost z Bazoše za příjemnou 
cenu 33 000 Kč ….hodináře s Pavem laciněji 

neseţenete. Jen ta specifikace je trochu nezvyklá 
a Pav dostal moderní ostré linie 

 

Prodám ČZ hodinář bohužel nemá původní kola a je v něm i jiný motor,  

původní je k tomu plus jedno kolo. Pav po renovaci. Bez dokladů. 
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Znamení o změně směru jízdy 
 
Ve Zruči nebyla jen diskuse na téma „převodové 
oleje“, ale na řadu přišlo i téma ohledně znamení o 
změně směru jízdy, kdyţ to upřesním, tak padla 
otázka, jestli ještě stále platí, ţe ruka vztyčená 
v lokti informuje o odbočení na opačnou stranu. 

Tak jsem trochu zapátral v silničním zákonu č. 
361/2000 Sb., který doznal k 1.7.2018 určitých 
změn. Tak se na to společně podívejme, ať víte, 
jak se správně chovat na silnici, abyste 
neporušovali zákon. 

 

§ 30 
Znamení o změně směru jízdy 

 
(1) Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat kromě případů uvedených v jednotlivých ustanoveních také 
vţdy při změně směru jízdy, vybočování z něho, nebo jestliţe to vyţaduje bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích.  
 

Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat při:  
- přejíţdění z jednoho jízdního pruhu do druhého (§ 12 odst. 5),  
- přejíţdění vozidla z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu (§ 14 odst. 2),  
- předjíţdění cyklisty (§ 17 odst. 2), - zařazování se před předjeté vozidlo (§ 17 odst. 3), 
 - odbočování (§ 21 odst. 1),  
- zajíţdění k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku za účelem  
- zastavení nebo stání (§ 25 odst. 5), a při opětovném vyjíţdění (§ 25 odst. 6),  
- vyjíţdění z kruhového objezdu (§ 30 odst. 5).  
 
Vybočuje-li řidič ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy při:  
- objíţdění (§ 16 odst. 1),  
- předjíţdění (§ 17 odst. 2),  
- vyhýbání,  
- otáčení.94 

 
(2) Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na 
okolnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na řidiče jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu.  
 
(3) Znamení o změně směru jízdy se dává směrovými světly. Není-li jimi vozidlo vybaveno nebo při 
jejich poruše, dává se znamení upažením. Paží ohnutou v lokti nahoru se dává znamení o změně 
směru jízdy na opačnou stranu. Vyţadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení dávané směrovými světly 
nebo paţí dostatečně viditelné například pro šířku nákladu nebo za sníţené viditelnosti, musí se dávat 
znamení jiným zřetelným způsobem, například způsobilou a náleţitě poučenou osobou. Jinak smí řidič 
provést zamýšlený jízdní úkon jen tehdy a takovým způsobem, aby nebyli ohroţeni ani omezeni ostatní 
účastníci provozu na pozemních komunikacích.  
 

Pravou paţí ohnutou v lokti nahoru se dává znamení o změně směru jízdy vlevo, a naopak. 
Poţadavek na dostatečně viditelné znamení o změně směru jízdy se vztahuje i na znamení 
dávané způsobilou a náleţitě poučenou osobou. Aby nedošlo k ohroţení bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích, bude v některých situacích, např. při odbočování vlevo, nutné, 
aby řidič setrval u pravého okraje vozovky a umoţnil ostatním řidičům bezpečné projetí po své 
levé straně. 

 
(4) Znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly ponechá 
řidič jen do doby ukončení změny směru jízdy, vybočení z něho, nebo 
pokud vozidlo nezaujme místo v jízdním pruhu, do kterého přejíţdí. 
Znamení o změně směru jízdy paţí se dává jen před započetím 
jízdního úkonu.  
 
(5) Při vjíţdění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, 
nepřejíţdí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého podle § 12 odst. 5, 
řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíţdění z kruhového 
objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy. 
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Konečně dobré zpávy  
 

Mám pro vás dobré zprávy. Ta první je pro „Druzeťáky“. 
Cena vašeho majetku prudce vzrůstá !!! Pokud ovšem 
byste se „Druzeťáky“ teprve chtěli stát, je tato informace 
pro vás nepříjemná, protoţe budete muset sáhnou o 
hodně hlouběji do kapsy. No, nemyslím, ţe toto je reálná 
cena (zatím), protoţe v této cenové úrovni se pohybují 
úplně jiné motocykly, ale trend růst cen Druzet je asi 
nezadrţitelný. 
Druhá dobrá zpráva má vztah k STK a já jsem vybral 
podstatné informace z článku zveřejněného na webu 
https://www.motorkari.cz/clanky/moto-novinky/stk-
pro-motorky-jednou-za-ctyri-roky-40010.html. 
 

STK pro motorky jednou za čtyři roky 
Text: Honza Zajíček; Copyright © Motorkari.cz 

 

Od prvního října by měla začít platit novela zákona 
o provozu vozidel na veřejných komunikacích. 
Kromě dalších novinek, o kterých si povíme, to 
vypadá, ţe bychom nemuseli jezdit na technickou 
kaţdé dva roky, ale lhůta se prodlouţí na 
dvojnásobek. 
Moţná jste v běţných médiích 
zaregistrovali informace o nově schválené 
novele zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. Jedním z hlavních 
přetřásaných témat je zavedení 
půlmilionové pokuty za stáčení 
tachometru. To je určitý pokrok, který 
konečně staví oblíbené omlazování 
motorových vozidel mimo zákon. Otázkou ale dál 
zůstává odhalování a dokazování tohoto trestného 
činu, takţe se asi ze dne na den nedočkáme 
změny stavu, kdy je pomalu úspěch najít motorku s 
více neţ 40 000 kilometry na tachometru… 
Dalším tématem je změna řazení v koloně při 
tvoření takzvané uličky pro záchranáře. Tahle věc 
je důleţitá, proto si ji zapište za uši. Za a) prostor 
mezi pruhy vytváříme uţ při dobrţďování do 
kolony, ne aţ kdyţ na nás troubí spěchající sanitka 
a za b) uličku tvoříme mezi levým a přiléhajícím 
pruhem. Takţe kdyţ stojíme v koloně na D1 u 
Prahy, z levého pruhu uhýbáme doleva, z 
prostředního a pravého doprava. Takhle to funguje 
všude v okolních státech a jen u nás se doteď 
dělala ulička od pravého pruhu, coţ mnozí řidiči ani 
nevěděli. A protoţe jsme motorkáři, tak pro 
úplnost: za neoprávněný vjezd do uličky můţe být 
udělena pokuta aţ 2 500 korun. 

A teď to nejdůleţitější. V novele se upravují i 
podmínky pro STK. Velkým tématem je moţnost 
otevřít si autoservis při stanici technické kontroly. 
Teoreticky by to mohlo znamenat zjednodušení, 
kdy technik objeví nedostatek, v servise vám ho 

rovnou opraví a nálepce uţ nic nebude bránit 
v cestě. Na druhou stranu jsme v Čechách, 

takţe hrozí objevování závad, které ve 
skutečnosti nejsou, jen aby se dalo 
vydělat servisu. A jestli máte nejbliţší 

STK daleko a těšíte si, jak vám 
technickou udělá Franta z vedlejší 

vesnice, tak se dál těšit nemusíte. Jednak 
není vůbec levná sranda takovou technickou 

vybudovat a jejich počet je limitován. I kdyby měl 
Franta nejvíc nejlepší STK v kraji, kde je plno, má 
smůlu. 
V tom případě vám musíme spravit náladu 
informací, se kterou přišel v aktuálním čísle 
časopis Svět Motorů. Od prvního října se 
prodlužují lhůty pro první povinnou STK ze 4 
na 6 let a další už nebudete muset dělat co dva 
roky, ale jednou za 4! Ministr Ťok k tomu pro 
Svět Motorů řekl: „Chtěli jsme motorkářům vyjít 
vstříc. Obecně se v mnoha případech jedná o 
hobby záležitost, a proto tyto stroje majitelé 
zpravidla udržují ve velmi dobrém stavu. Z 
praxe vyplývá, že stanovená lhůta čtyři roky 
pro pravidelnou kontrolu je dostačující.“  
Aby tím stanice nepřišly finančně na buben, budou 
to muset vynahradit traktoristi, jejichţ stroje jezdí 
víc jak 40 km/h. Těm se lhůta naopak zkrátí ze 4 
na 2 roky. Otázkou je, jak od onoho 1. října budou 
stanice fungovat a jestli dostanou potřebné 
prováděcí předpisy... 
Jistě dobrá zpráva, ale aby to nebylo jenom tak, 
zase vám radost trošku zkazíme. Do pěti let totiţ 
musí STK nakoupit další přístroje, mezi které patří 
například hlukoměr třídy II. Ano, hádáte správně, 
technici si brzy posvítí na naše laděné výfuky. 
Jestli dnes ještě někde uměli nad motorkou v 
perfektním stavu s uřvaným výfukem přimhouřit 
oko, tak to do pěti let nejspíš skončí. 
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 POLITICKÉ A SPOLEČENSKÉ OKÉNKO 
 

Dnešní politické okénko nebude plné vtipů, 
vtipných obrázků a sarkastických průpovídek 
nejvyšších politických nebo státních představitelů. 
Letošní rok, jehoţ letopočet  končí na osmičku, je 
přímo předurčený ke vzpomínání na slavné i 
potupné roky naší historie, které také končily touto 
číslicí.  
A kdyţ uţ jsme si připomněli slavné období 
designu 50. let, které vyvrcholilo výstavou EXPO 
58 a k němuţ se nyní tak rádi vracíme. O deset let 
později bylo daleko hůř. Pro nás starší znamenal 
rok 1968 počátek velice smutného období. 

_21. srpen 1968_ byl pro mě jako 

dvanáctiletého kluka velice emotivním záţitkem a 
velice dobře si na tu dobu pamatuji. Kdyţ několik 
dnů přímo pod vašimi okny jezdí nepřátelská 
armáda, kdyţ se pod vašimi okny střílí a vy leţíte 
s rodiči na podlaze, na takové chvíle se 
nezapomíná. A tak kdyţ se objevil na netu 
zajímavý článek o okupaci naší země, rozhodl 
jsem se ho tady zveřejnit. Samozřejmě nemohu 
ručit za správnost všech uvedených údajů, ale já 
myslím, ţe  

„na každém šprochu pravdy trochu“. 
 

Okupace ČSSR 1968     (               ) 

 

Moc zajímavá informace, která se po léta skrývala 
a sváděla se na Rusy. Ono samotné vedení SSSR 
Rusy není tak jednoznačné. Je samozřejmě rozdíl, 
kdo tam vládl. Po Carech Rus byl Lenin, pak aţ 
Černěnko, poté Rus Jelcin, který to tam 
ekonomicky pořádně podělal a pak to zbylo na 
Rusy z Leningradu, Putina a Medveděva. Gruzínec 
Stalin, Ukrajinec  Breţněv, skoro Ukrajinec 

Chruščov, skoro Gruzínec Andropov, skoro 
Ukrajinsko-Gruzinec Gorbačov nebyli čistí Rusové 
a měli pomíchané předky nebo ţili s manţelkami 
druhých států, coţ mělo zřejmě vliv na jejich 
rozhodování,  jako kdyţ např. Chruščov dal Krym 
Ukrajině a vidíme, co je z toho dnes po tolika 
letech za problém. Ostatní je moţno vyhledat a 
nebudeme to dále proto rozvádět. 

 

 
 

Zajímavá informace! 
 

Toto jsou velmi zajímavá fakta a jdou velmi dobře zjistit 

Okupace Československa Rusy v roce 1968? Ani náhodou!  

O situaci v Československu v dubnu 1968 jednalo politbyro KS SSSR ve sloţení:  7 Ukrajinců (včetně L. I. 

Brežněva), 1 Bělorus, 1 Litevec, 1 Kirgyz, 1 Kazach a jen jeden Rus.  Kdyţ po vášnivé diskuzi došlo k 

hlasování o intervenci do ČSSR, tak intervence zvítězila v poměru 10:2 (Litevec se zdržel a Rus byl proti 

!!!).   

Do Československa byly dne 21. srpna poslány dvě sovětské armády, a to 1. ukrajinský sbor složený 

výhradně z Ukrajinců a 1. záloţní uralský sbor, kde bylo téměř výhradní zastoupení zauralských národností. 

V první vlně do Československa přišlo celkově 63 Rusů !!!, z toho bylo 42 armádních ţurnalistů !!!  Aţ v roce 

1970 se začal záloţní sbor stahovat zpět do SSSR a 1 ukrajinský front začal být nahrazován nově vzniklým 3. 

sborem,  jemuţ se přezdívalo zahraniční, a v něm pak uţ byla většina Rusů, kteří s rokem 1968 neměli nic 

společného. Ve své podstatě okupace Československa byla ukrajinskou záleţitostí ! 
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No ale kdyţ máme ten Čezetářský občasník, tak 
bychom tu měli mít taky nějaké Čezety, ne??? A 

máme. Dva obrázky mi poslali Tony Kratochvíl 
z Německa a Libor Volek. Díky. 
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PLÁN AKCÍ ČSSČ 2019 A 2018 
 

Celoroční plán akcí ČSSČ 
pro letošní rok i známé 
termíny pro rok příští 
naleznete na našich 
webových stránkách pod 
odkazem „Kalendáře“. No 
a pod odkazem „Aktuality“ 
pak samozřejmě naleznete 
aktuální pozvánky na právě 
blíţící se akce a krátké 
informace z akcí, které 
právě proběhly. 
Minule jsme trochu řešili 
problematiku jubilejního 50. 
skútr a motosrazu ČSSČ, 
který byl zatím 
„neobsazen“. K jeho 
organizaci se postupně a 
plíţivě přihlásil Libor, takţe 
si myslím, ţe příprava 
srazu bude v těch 
nejpovolanějších rukách. 
Zatím bych označil 
destinaci jako „Východní 
Čechy“ a počkáme, co 
Libor vymyslí. 
Také sraz na Peruci 
„České středohoří“ se 
začíná trochu vyjasňovat. 
Čáru přes rozpočet mi 
udělal uzavřený hotel, kde 
jsem plánoval stravování. 
Opět Libor přišel se 
řešením……na sobotní 
večer bude zajištěno 
grilování a soudek piva. No 
nezní to krásně??? 
Vzhledem k tomu, ţe uţ 
většina hlavních letošních 
akcí je za námi, tak uţ 
dávám do popředí kalendář 
na příští rok a znovu na vás 
apeluji, abyste si nějak ty 
termíny ujasnili a věděli, 
kam pojedete. Na sraz 
v Krušných horách byla 
celkem nízká účast. Jde o 
to, ţe organizátoři se snaţí 
a zajišťují akce, a pak je 
mrzí, kdyţ se sejde parta 
jako do mariáše.  
Pokud by se ukázalo, ţe počet akcí, které 
pořádáme,  je nad časové moţnosti našich členů 
se akcí zúčastňovat, budeme muset celou naší 
činnost přehodnotit a třeba některé celovíkendové 
srazy změnit na nějaké vyjíţďky …..viz dvoudenní 
vyjíţďka na Lipno, popř. jednodenní viz Zbečno. 

Minimálně asi zatím budeme muset sníţit počet 
míst, která pro jednotlivé akce zamlouváme 
v penzionech. Jak jste si ale uţ přečetli v reportáţi 
ze srazu z Krušných hor, malá účast nevadí a 
zatím to vypadá, ţe menší parta lidí, kteří se chtějí 
bavit, je lepší, neţ halda kritiků s otrávenými 
obličeji (popř. i kecy ). 
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Abyste viděli, co nás (vás) příští rok 2019 

s Českou sekcí Skútrklubu Čezeta čeká (pokud 
se zúčastníte plánovaných akcí), tak vám tady 

nabízím takovou malou ochutnávku. Třeba některá 
místa znáte, některá ne, a pokud je chcete poznat, 

tak není nic jednoduššího . 
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PO UZÁVĚRCE 
 

Dojeli na nich až do Austrálie.  
Historické čezety jim ukradli z garáţe v Brně. 

 

 
Aţ do Austrálie dojeli na historickým motorkách 
čezetách Marek Vantuch s Ivanou Haraslínovou. 
Před pár dny o své stroje přišli. „Krádeţe jsme si 

všimli v neděli večer po příjezdu do garáţí, kde 
jsme je měli uschované. Objely s námi půlku světa 
a přirostly k srdci,“ řekl Vantuch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motorky měla dvojice uskladněné ve společné 
garáţi v novostavbě v brněnské Přadlácké 
ulici. Krádeţ nyní vyšetřuje policie. „Jedna 
motorka měla být kompletní, druhá nebyla 
kompletní. Oba jsou to historické stroje, 
celková škoda je podle majitele asi 150 tisíc 
korun,“ přiblíţil policejní mluvčí Bohumil 
Malášek. 
Policie pracuje s dvěma verzemi. S náhodnou 
krádeţí, nebo ţe si stroje někdo vytipoval, 
například sběratel. Policisté uvítají kaţdou 
pomoc při vyšetřování. „Je moţné, ţe motorky 
uţ mohou být i v zahraničí. Pokud by někdo 
někomu nabídl takovou motorku k prodeji 
nebo byla někde vystavená, pro nás je to 
důleţitá informace,“ sdělil Malášek. 
Vantuch přiznal, ţe uţ od lidí několik tipů 
dostali. „Bohuţel ani jeden nemohl mít s 
našimi motorkami nic společného, takţe zatím nic nevíme,“ poznamenal. 
Jak pomoci? 
Svědci se mohou obracet přímo na policii, nebo mohou kontaktovat majitele motorek přes facebookovu 
stránku Do Austrálie nebo přes web www.vantuch.cz. 
 
Obrazový důkaz toho, ţe kamarádi cestou ze 
srazu ve Zruči nad Sázavou opravdu navštívili 
ještě Čapí hnízdo, jsem dostal aţ dodatečně. Prý 
dokonce poseděli u vedlejšího stolu vedle pana 
Babiše, ale neměl čas, takţe s ním neprobrali 
ekonomické problémy veteránského hnutí. A 

doufám, ţe se  
cestou chovali 
slušně, aby náhodou 
čáp jejich přičiněním 
nemusel navštívit 
nějakou stopařku. 
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ZÁVĚR 
 

Uţ taky konečně závěr. Občasník jsem psal 
průběţně, aby informace o srazech byly co 
nejaktuálnější, a tak se stalo, ţe toto číslo je 
docela obsáhlé, protoţe jsem měl vţdy ještě 
záţitky ze srazu v ţivé paměti, a tak 

jsem snad ani na nic zásadní ho nezapomněl. 
Během posledního víkendu, kdy jsme absolvovali 
sraz ve Stráţném, se počasí skokově změnilo …já 
bych to asi charakterizoval následujícími obrázky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ale s tím se prostě musíme smířit, léto je definitivně pryč. Včera (23.9.) nastoupil svoji vládu podzim, a tak si 
uţ jen můţeme přát, abychom se ještě nějaký ten hezký podzimní den svezli na motorce nebo skútru, vloni se 
nám to podařilo ještě v listopadu. Bohuţel v tento den to taky bylo přesně 1 rok, co jsme se naposled potkali 
s Vaškem Sochrem na benzince v Dubé …utíká to . 
 

Podzim ovšem můţe na někoho uţ 
působit depresivně, jako na toho 
pracovníka (obr. vlevo). Nenechte 
se stresovat, i podzimní práce na 
zahrádce mají „své řešení“ (obr. 
vpravo) . Zima ještě (snad) na 
dveře neťuká, tak nemusíme 
podléhat panice a místo přípravy na 
zimní spánek si můţeme připravit 
nějakou pěknou renovaci ve své 
dílně, abychom neměli tak dlouhé 
zimní večery. 
 

  

Ještě ke kauze „Čezetářský občasník“  
 

Ještě bych se vrátil k důvodu vzniku mých nových 
webových stránek, na kterých se právě nacházíte, 
pokud čtete tento Občasník. Nová „šéfin“ 
Skútrklubu Čezeta Jitka Čezetka Kubálková 
zaloţila na stránkách www.skutrklub.cz nové 
fórum, kde zřejmě očekávala stovky příspěvků od 
nespokojenců, kteří si přejí z těchto stránek 
Občasník odstranit. Nějak to nevyšlo  
….ozvali se 4 (slovy čtyři) čtenáři (nepočítám-li 
sebe)……a z toho vlastně jen jeden výslovně 
rozhodnutí Jitky Čezetky podpořil. 
První byl Tony Kratochvíl, který se k rozhodnutí 
paní šéfin nepřipojil. Na jeho příspěvek reagoval 
jistý anonym „skútrbrno“ (no anonym,…. asi není 
moc lidí, kteří ještě nepochopili, ţe ţádný skútrklub 
Brno neexistuje a všichni jsme to viděli v Hálově 
mlýně, kde Standa Borovec prezentoval historii 
tohoto neexistujícího klubu ). Tak tento anonym 

zjevně vůbec nepochopil smysl smířlivého 
příspěvku Tonyho a opět vyskočil jak čertík, jak je 
jeho zvykem ….ještě ţe si za to chudák Tony 
nevyslouţil od jeho synka výhruţku fyzické 
likvidace své osoby při případné návštěvě Brna, 
jako já . 
Dalším přispěvatelem byl pan Jozef Časnocha, 
který myslím napsal velice solidní příspěvek, se 
kterým jsem opět ve své odpovědi souhlasil (stejně 
jako s příspěvkem Tonyho). Panu Časnochovi 
děkuji za objektivní a rozumné názory a přikládám 
fotografii (na další straně), ze které je vidět, ţe 
nemám problém si s Jitkou sednout u piva a ţe se 
to i v minulosti dělo (neţ měla funkci ), ovšem 
nyní rozhodla na dálku právě ona a bez moţnosti 
si u toho piva sednout. Takţe pokud je nebo bylo 
mé jednání ohledně další budoucnosti Občasníku 
trochu tvrdé, je to jen proto, ţe jsem byl na dálku 
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„zahnán do kouta“ a musel jsem se bránit. A pokud 
jste ještě kdokoliv z vás absolvoval základní 
vojenskou sluţbu, tak určitě víte, ţe z kouta se dá 
uniknout jen protiútokem!!! …nebo jen jako 
poraţený, coţ se asi nikomu nechce. 
Posledním přispěvatelem byl další anonym 
Arpi350, který se ovšem hned následně představil 
jako Ing. Arpád Mura kandidát vět …..a můj 
Občasník nevybíravým způsobem zkritizoval, čímţ 

se přiznal, ţe ho čte, protoţe jak by to jinak věděl, 
co tam píšu . Dohodli jsme se na tykání a na 
tom, ţe si bez fóra a jen mailem napíšeme, co mu 
vadilo na mé reportáţi z Hálova mlýna, a já ţe mu 
vše vysvětlím ……….. uţ se nozval . A zároveň 
nikdo další …..uţ 2 měsíce je toto téma na fóru 
mrtvé. 
Takţe z původního předpokladu Jitky Čezetky 
Kubálkové, jak ji jej brněnská stranická základna 
podpoří v jejím rozhodnutí, vyplynulo jediné 
………… zrušení Občasníku na stánkách 
Skútrklubu bylo pouze a jen jejím osobním 
rozhodnutím, tedy opravdu nedemokratickým, jak 
sama přiznala. V tomto jejím rozhodnutí ji jako 
jediný podrţel právě pan Ing. Arpád Mura kandidát 
vět slovy: „Jitko, drţ se a neboj se dělat 
nepříjemná rozhodnutí. Čas ukáţe, ţe to bylo 
dobře.“ 

P.S.  Jitko Čezetko a pane Arpi kandidáte vět, 
čas uţ ukázal. Jsem opravdu rád, ţe tímto 
„nakopnutím“ jsme byli nuceni si zaloţit vlastní 
webové stránky ….ani nevíte, o co volněji se 
mi dýchá a lépe píše . 

 

Po uzávěrce II  
 
Ještě mi tu zbyl kousek místa, tak ho musím vyuţít. Před chvilkou mi přišla do počítače zpráva, ţe na portálu 
navratdoreality.cz je nový zajímavý příspěvek. Třeba i vás zaujme: 
 

ČR: Tohle je ten nový šampión, který o víkendu pokořil rekord v počtu promile 

alkoholu v krvi. V pátek tento 41-letý týpek z Ostravska zapařil, v sobotu si 

místo snídaně dal dvě piva a vydal se na Bruntálsko na hřiby. V lese si však 

zlomil kotník a během ošetření v nemocnici v Krnově mu naměřili 8,83 promile 

alkoholu v krvi. První jídlo si dal až s pivem před odjezdem do nemocnice. Ještě 

po dalších necelých osmi hodinách měl v krvi stále přes pět promile. Jeho výkon 

je novým českým rekordem, světový rekord drží Polák, který nadýchal 12,3 promile 

po oslavě s kamarády. 
 

To není návod na řešení chladných podzimních 
dnů. Tento rekord se nesnaţte překonat !!! Laťka 

je příliš vysoko. A ještě dvě fotky od Zdeňka 
Vachalce i s jeho písemným doprovodem: 
 

Ahoj, předsedo! 
Zdravím Tě z lázní, přímo z hogofogo hotelu Priessnitz. Veteráni mě dohánějí i zde, v horách. Dnes jsem se 
nachomýtl k moc pěkné svatbě. V pátek si odskočím na Trofeo rally a v sobotu mám za rohem Kolštejnský 
okruh. Na ten se těším velmi, bude to jako za časů Franty Šťasnýho. Ahoooj, Z. 
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PŘÍLOHA – ČKD (ČESKOMORAVSKÁ KOLBEN-DANĚK) 
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