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  ÚVOD 
 

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

 

Tak a je tu rok 2019, který nám jako skútristům 
přináší jubilejní 

_50. celovíkendový sraz ČSSČ_ 

a 

_II. mezinárodní sraz Druzet_ 

Samozřejmě zase v rámci celorepublikového a 
mezinárodního srazu československých skútrů, 
který letos opět proběhne v jihočeské Zvůli, a 
jehož součástí bude vytvoření nového českého 
rekordu v počtu československých skútrů a Druzet 
na jednom místě. Sraz pořádá pro velký úspěch 
opět Milan Doležel, takže se máme (doufám ) 
na co těšit. 
Nesmíme ovšem ani zapomenout na další 
plánovaný sraz mimo území naší vlasti, a to na: 

_III. expedici – Drážďany,_ 

která bude, doufejme, stejně úspěšná jako 
předcházející zahraniční expedice 
„Grossglockner“ a „Balaton“. 
Jen bych se hned na začátku rád zmínil o titulní 
straně tohoto čísla. Jedna jde o Zbynďovu 

Druzetu ….pokud pojedete na sraz Druzet, není 
nutné, abyste se kvůli tomu ženili, jako ten šťastný 
muž, co Druzetu řídí.  
A ta škodovka??? 40 let jsem pracoval ve  
škodovce v Boleslavi a typ 742, čili škodovky řady 
105/120/130, byly prvními vozy, které se vyráběly 
během této mé praxe. Proto mě velice potěšilo, 
když se po letech objevil v Anglii tento jediný 
prototyp Škoda 120 L Combi, o kterém se léta 
vůbec nevědělo, jestli vůbec existuje. Jeho projekt 
byl záhy zastaven a zrovna asi ve chvíli, kdy byl 
na představení obchodním zástupcům v Anglii. 
Doufám, že i vám se tato netradiční škodovka líbí. 
A když se pro srovnání podíváte na prototyp 
Škody 1000 MB Combi, tak je vidět, že oba byly 
„upečeny“ ve stejné kuchyni ….a možná i ve 
stejné troubě . Když už jsem ta auta takto 
„nakousl“. Poslední sériově vyráběný kombík byla 
Škoda Octavia Combi ze 60. let, která vydržela 
ve výrobě až do 70. let minulého století. 
Pak se objevil další kombík až  v 90. letech po 
zavedení předního náhonu, a to jako typ Škoda 
135/136 L Forman, následovala nová Felicia, 
Octavia, Fabia a nakonec i Superb. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Ale to myslím už k našim čtyřkolovým 
kombíkovým miláčkům bohatě stačí a teď bychom 
se měli podívat, co nás (vás) čeká v tomto čísle. 
Nečekejte žádné závratné novinky, je to zimní 
číslo, i např. časopis Motocykl spojuje dvě zímní 

čísla (1 + 2) do jednoho, aby měli o čem psát . 
Takže nějaké ty zimní akce našeho klubu, pár 
zajímavostí a samozřejmě hlavně plán akcí na 
letní sezónu. A třeba se vám bude hodit i pár 
informací z přílohy. Hezké čtení. 
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CO JSME DĚLALI – AKCE ČSSČ (I JINÉ) 
 

Setkání veteránů pod Řípem  1. 1. 2019 
 

Tato akce je spíš akcí zdravotní 
než motoristickou. Takové 
vyvětrání se na zdravém vzduchu 
po Silvestru, a nejn po Silvestru, 

ale po celých vánočních svátcích je docela 
příjemná záležitost.  
Měl jsem nějaké nápady, jak bych se mohl aktivně 
srazu zúřastnit, ale předpověď silného větru mi 
nějak vzala odvahu a já jsem se opět zúčastnil jen 
jako divák. Jediný, kdo přijel s vetránem byl Libor 

s rikšou. A tak jsme si tam prohlédli stroje 
účastníků, někteří si zakoupili i nějaké to 
občerstvení, protože tam poprvé již fungoval 
stánek. Zdeněk Vachalec přijel s tetičkou nebo 
s tchýní, ale nějak podezřele rychle spěchal pryč.  
Tak jsem si udělali pár fotek a taky se vypravili na 
cestu domů. Libor vyrazil s rikšou jak o závod, ale 
jak se později přiznal, jízda se silným bočním 
větrem nebyla žádná procházka růžovým sadem a 
měl prý co dělat, aby se někde nepřevrátil. 
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Když jsem došli na parkoviště, přijela tam takovoá 
velká nesourodá parta motorkářů, chvíli se tam 
fotili a natáčeli, pozdravili se s Mikulášem a zase 
odjeli. A tak jsem udělali to samé. 
Bylo to takové malé příjemné novoroční setkání 
s přáteli. Ale přece jen jeden pozitivní závěr to pro 
mě mělo. Ten krásně zrenovovaný a blafající 
stabilák Lorenz mě donutil, abych se taky konečně 
rozhoupal a něco udělal se svým stabilákem 
Slavia, který jsem kdysi před lety dostal od 

kamaráda a který stále čekal na svoje 
zprovoznění. Přiznám se, že dalším podpůrným 
argumentem byl fakt, že kamarád vloni po dlouhé 
těžké nemoci zemřel, i kydž na to neměl ještě věk.  
Stabilák jsem svěřil odborníkovi, kterého jsme 
vloni v září při našem srazu ve Zruči navštívili. 
Motor dostal nový správný chladič a po dalších 
drobných úpravách už zase vesele blafe, jako by 
to ani nebyl takový stařík. Tak už vím, co si 
v neděli odpledne pusím ke kávičce místo rádia . 
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Návštěva u kamaráda „jawisty“  23.2.2019   
 

Tato návštěva u našeho kamaráda 
a prohlídka jeho sbírky motorek je 
vždy takovou příjemnou zimní akcí, 
kdy se scházíme po delší době ve 

větším počtu, a tak si máme stále o čem povídat. 
Letos se nás sešlo rekordních 30, ale už je to tak 
na hranici prostorových možností.  
Prohlédli jsme si hlavně nově zrenovovanou 
exportní Super Sportku v zajímavé světe modré 

barvě. U motorek se samozřejmě i vášnivě 
diskutovalo, ale některé otázky zůstaly 
nezodpovězeny, třeba jak invalida řadil na 
Orthopedii, když nedosáhne na řazení .  Je 
ovšem také pravda, že byli tací, že je víc zajímalo 
pohoštění než motorky . Někteří po prohlídce 
motorek odjeli, ale většina nás se přemístila do 
tradiční restaurace, abychom si jako vždy 
pochutnali na obědě. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po obědě se postupně začaly jednotlivé skupinky 
(po autech) vytrácet, a nás tam zbylo pět včetně 
našeho hostitele a nějak jsme se rozseděli, takže 

jsme odcházeli až za tmy. Ale opět to bylo velice 
pěkné a příjemné setkání……a pak jsme ještě 
v menší partě pokračovali u mě doma. Dobrý!!!  
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11. setkání na Křivoklátu   23.- 24. 3. 2019  (*****)  
 

Jedenácté setkání v motocyklovém 
muzeu v Křivoklátu zahájilo druhou 
desítku této populární akce, na 
které byla většinou velice dobrá 

účast členů ČSSČ. Sice pravidelně se na 
stránkách Občasníku rozčiluju, že většina 
účastníků odjíždí domů, když mohou večer 
posedět, přespat a odjet až ráno, ale je to, jak 
praví klasik, věcí každého soudruha, že soudruzi!!! 
 Na druhou stranu to má tu výhodu, že tam 
zůstane na noc jen ten, kdo zůstat chce a kdo se 
chce bavit. 
Letošní účast byla trochu slabší, protože několik 
„stálých“ účastníků se omluvilo kvůli zdravotním 
problémům, rodinným oslavám a nebo taky …… 
(kdo se podíval do Aktualit na 
www.skutrklubcezeta.cz, už ví) kvůli vyproštění 
úvízlé kamarádky. Vzhledem ke GDPR nemohu 
uvádět nějaké podrobnosti, ale nechci vás napínat, 
dopadlo to dobře, „kamarádka“ byla vyproštěna 
….a podle ladných tvarů (samozřejmě Českého 
středohoří na obzoru) lze předpokládat, že 
zachránce byl za vyproštění náležitě odměněn . 

Ale vraťme se od těchto ladných tvarů …pohoří 
k ladným tvyrům historických motocyklů. Nesmím 
zapomenout, že ti absentující členové byli 
částečně nahražení novými členy našeho klubu, 
někteří se účastnili naší akce dokonce úplně 
poprvé, a já doufám, že ne naposled. 
Samozřejmě, že u muzea bylo triční fotografování, 
tentokrát kolem Liborovy rikši, protože pod znakem 
muzea byly zaparkovány motocykly návštěvníků 
(bylo totiž skoro letní počasí) naprosto neznámých 
značek, tak jsme nechtěli kazit naší fotku nějakou 
„rejží“ .  

Když ale k těm účastníkům na fotce přidáte dvě 
manželky našich kolegů, které se s námi nechtěly 
fotit (a kromě toho je jedna z nich autorkou této 
fotografie), tak je zase náš počet přes 20 a to není 
tak špatná účast.  
Všichni jsme si opět řádně prohlédli muzeum, pan 
majite od nás dostal klubový kalendář a myslím, že 
ho to docela potěšilo. Já jsem si na oplátku koupil 
knihu o automobilech Jawa, a jak jsem ji už stihnul 

prolistovat, tak myslím, že to bude velice zajímavé 
čtení. Ostatně, Honza Králík, jako autor knihy, je 
myslím toho dostatečnou zárukou. Po prohlídce 
muzea jsme přejeli do Roztok, kde akce úspěšně 
pokračovala. Nejdřív přišly na řadu „bošáky“ 
Čezeta, a pak hned jsme museli zapít nejmaldšího 
perspektivního skútristu našeho klubu Sebastiána, 
kterému už v době vydání tohoto Občasníku jsou 
přesně 2 měsíce . 

http://www.skutrklubcezeta.cz/
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Míra se na druhý pokus dočkal kuřecího řízku a 
doufám, že se všichni odpoledne dobře bavili. 
Samozřejmě zase zdravé jádro vydrželo až do 
pozdních hodin (a do rána). Tentokrát nás bylo 

devět statečných. Ráno jsme ještě skoro dvě 
hodinky poseděli u snídaně při vyprávění pana 
domácího. S klidným svědomím a bez uzardění 
letos 5 hvězdiček!!! 
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ZAJÍMAVOSTI 
 
 

Jednu zajímavost jsem vám představil hned na 
začátku Občasníku, tak můţeme pokračovat 
s těmi dalšími. Začněme třeba u našich silnic a 
dálnic. Je to takové otřepané téma, ale musíme 
být rádi za kaţdý kousek silnice, která se u nás 
postaví (nebo i opraví). A ţe to není laciná 
záleţitost, to vidíte i podle přiloţené faktury. Jistý 

RNDr. Vladimír Ludvík z firmy Ekoteam si 
napočítal za monitoring výskytu křečka skoro 2,5 
mil Kč. Přitom vzdálenost dvou jmenovaných obcí 
je cca 600 m, tak kolik toho chklapec asi tak mohl 
prozkoumat. Bohuţel, faktura je jiţ 5 let stará, 
myslím, ţe v současnosti je uţ zase monitoring 
křečka draţší . Ekologie, to není sranda!!! 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V našich městech jsou často pro sníţení rychlosti 
vozidel pouţívány různé retardéry. Některé jsou 
opravdu provedeny s „citem“, takţe na nich jsou 
hluboké rýhy, jak tam některá vozidla dřou 
podvozkem. To je velice milé a příjemné, zvláště 
kdyţ máte nějaký draţší nový auťák, tak takový 
polibek od redardéru určitě rádi přivítáte. Kdo 
jezdím např. přes Mšené Lázně, určitě ví, o čem 
mluvím. 

Ve Švédsku k tomu přistoupili trochu jinak a po 
městech nainstalovali tzv. zpomalovače řidičů, 
které fungují stejně efektivně jako retardéry, 
moţná i lépe, a pokud nečumíte na zpomalovač 
víc neţ na cestu před sebou, tak moţná ani 
nenarazíte do ţádného auta a svůj vůz si 
nepoškodíte. Dokonce se najdou tací, ţe si tyto 
zpomalovače i fotí na památku. To je nevídané, 
fotit si dopravní zančky!!! 
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Jsem rád, ţe Zdeněk Vachalec nezapomíná 
zásobovat Občasník svými fotečkami. Tentokrát se 
ozval s tím, ţe navštívil muzeum MHD v Praze, 
protoţe na stránkách http://www.dpp.cz/muzeum-

mhd/ objevil tuto informaci: Novinka pro sezónu 
2019 – otevíráme také v zimě! Od 5. ledna 
do 31. března otvíráme pro vás kaţdou sobotu a 
neděli od 9 do 17 hodin. 

 

Muzeum MHD 
V tramvajové vozovně v Praze-Střešovicích se nachází jedinečná sbírka památek z historie městské 
hromadné dopravy v hlavním městě České republiky. Stálou expozici „Muzea městské hromadné dopravy v 
Praze“ otevřel v květnu 1993 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Veřejnosti jsou v ní 
představeny více než čtyři desítky historických vozidel a mnoho dalších exponátů - modelů, fotografií, 
historických dokumentů, jízdenek, plánků. 
 

Stručně o muzeu... 
Dne 14. května 1993 otevřel pražský primátor Jan Koukal slavnostně Muzeum městské hromadné dopravy v 
Praze, které je umístěno v historickém objektu tramvajové vozovny v Praze - Střešovicích. 
Už samotná vozovna byla v roce 1991 vyhlášena technickou památkou. Byla postavena v roce 1909 a je 
typickou ukázkou účelových dopravních staveb Elektrických podniků hlavního města Prahy z období počátků 
pražské městské hromadné dopravy. Svému účelu - deponování a údržbě tramvajových vozidel sloužila až do 
roku 1992, kdy byla zahájena její adaptace na muzeum. 
Dne 21. července 1998 byl soubor 50 historických vozidel městské hromadné dopravy a 34 dalších 
sbírkových předmětů v Muzeu prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. 
Kromě vlastních vozidel a předmětů Muzeum vystavuje také dlouhodobě zapůjčené exponáty Národního 
technického muzea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dpp.cz/muzeum-mhd/
http://www.dpp.cz/muzeum-mhd/
http://www.ntm.cz/
http://www.ntm.cz/
http://www.ntm.cz/
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Před časem jsem vás čtenáře informoval o 
problematice muzea Praga pana Příhody a o tom, 
ţe člověk udělá v dobré víře chyby, které ţivot 
neodpouští. Pan Příhoda nechal dědictvím rozdělit 
muzeum na dvě části, na pozemek a na vlastní 
sbírku, coţ se ukázalo jako velice nešťastný krok. 
Jeho snacha se zachovala jako správná ţena, čili 
jako slepice …..a zástupci Prahy, kteří měli 
moţnost objekt odkoupit a vlastnit světově unikátní 
muzeum Praga, se zachovali pro změnu jako 
absolutní kreténi a odmítli to. Přece je důleţitější 

se hádat o nějaké politické prkotiny a starat se o 
zvýšení vlastního platu, neţ udělat něco 
pořádného pro historii …..a hlavně se drţet svých 
koryt. Uţ dávno v minulém reţimu měl kolega pod 
sklem na stole nápis: „Kdo je u koryta jen ţere a 
ţere, neb neví, kdy další nenaţranec ho kopne do 
prdele!!!“. 
Ale karbaníci říkají: „Po půlnoci se karta obrátí“ a 
doufám, ţe veteránisti budou moci říct“ „V roce 
2019 se situace s Pragou obrátí k lepšímu.“ 
Myslím ţe všichni drţíme palce i pěsti!!! 

 

 
 

Další dobrá zpráva je ta, ţe si dva naši kolegové 
pořídili nezávisle na sobě krásné motocykly Jawa, 
a to sice tzv. „Švédy“. Jeden dvouválec 350, 
druhý jednoválec 250. Ten dvouválec je uţ ve 
stavu před dokončením renovace, jednoválec, 
který vidíte na obrázku, je nově přivezen do 
garáţe a projde repasí tak, aby byla zachována 
původní vojenská patina. Dvouválec uţ myslím 
vyjede letos, na ten jednoválec si ještě asi chvilku 
počkáme. Majitel to chystá jako překvapení, a tak 
si zatím nechám jména obou majitelů uloţená 
v šuplíku s nápisem GDPR .   

Nedávno jsem o tom jednoválci 250 mluvil 
s kamamrádem, který ho měl. Moc si ho chválil a 
říkal, ţe to byl nejlepší motor jawa, se kterým kdy 
jezdil. Kromě „Švéda“ (typ 579) najdete tento 
motor také v „Libeňáku“ (typ 553), odkud vlastně 
pochází, nebo v SuperSportu, coţ bycl exportní 
motocykl pro USA (Jawa 250 typ 353/07). Je asi 
škoda, ţe se tento motor nedočkal většího 
rozšíření. Dnes ho ještě seţenete, ale jeho cena je 
oproti původní sériové 250-ce (typ 353) asi tak 10 
krát vyšší (25 000 Kč oproti cca 2 500 Kč). 
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V truhlárně shořela sbírka historických motocyklů, poţár byl moţná zaloţen úmyslně 

U rozsáhlého požáru v noci na dnešek zasahovalo osm jednotek hasičů 

pondělí 28. ledna 08:30 , aktualizace 14:35 
Partner článku – D.S.D. METAL plus 
 

Dvě profesionální a šest dobrovolných jednotek 

vyjelo po druhé hodině ranní k poţáru truhlářské 

dílny v Hradišti nedaleko Kolovče na 

Domaţlicku. Plameny zachvátily celou budovu a 

vzhledem k tomu, ţe uvnitř objektu byly zatíţené 

stropní konstrukce, hrozilo riziko propadnutí 

stropů. Proto byl zásah hasičů veden po obvodu 

budovy. Výše škody ještě není stanovena, majitel 

objektu měl ale v podkroví sbírku historických 

motocyklů a lze tedy předpokládat škoda 

přesahující milion korun. Ţádné zranění naštěstí 

nebylo hlášeno ani na straně majitele, ani na 

straně zasahujících. 

 "Příčina zatím není známa. Na místo 

ráno  dorazí týmy vyšetřovatelů kriminální policie a 

HZS," uvedl tiskový mluvčí hasičů.  

AKTUALIZACE 14:15: 

"Na střeše a krovu byla škoda vyčíslena na půl 

milionu korun, na vybavení dílny rovněž na půl 

milionu korun a na historických motocyklech a 

věcech uskladněných nad dílnou vznikla škoda ve 

výši 2 miliony korun. 

Na místo se dostavila výjezdová skupina Služby 

kriminální policie a vyšetřování Domažlice, kdy 

kriminalisté provedli ohledání místa činu, 

fotodokumentaci a videodokumentaci. K dispozici 

byl i policejní psovod se služebním psem, 

specialistou na vyhledávání akcelerantů hoření. 

Specialista z oboru elektro na místě požářiště 

vyloučil technickou závadu na elektroinstalaci. 

Příčina je v šetření kriminalistů, kteří ve věci 

zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze 

spáchání trestného činu poškození cizí 

věci," doplnila tisková mluvčí policie. 

https://www.krimi-plzen.cz/a/v-truhlarne-shorela-sbirka-historickych-motocyklu/ 

 
Informace k benzínu s E10. 
(tyto informace pocházejí od konstruktéra motorů ze Škoda-auto a.s.) 
 

1)   Benzin E10 je jakostní normou pro benzin ČSN EN 228 umožněn již od 
04/2013, za podmínky že tak bude na čerpačce označen. 

2)   Od r. 2019 úmysl dodávat jen E10 je stále nejasný! a spíše to je rok 2020, 
až bude nějaký větší impuls! Problémy avizují výrobci i prodejci paliv, výrobci vozidel i motoristé. Jde o 
cenu i technické vlastnosti, ale i skladovací prostory na čerpacích stanicích, kde benzin dělá jen 25% 
prodejů. Pro velký podíl vozidel je benzin E10 nevhodný, tedy musely by být další nádrže nebo klesnou 
prodeje. Vyšší obsah ethanolu nemá zatím oporu ve velikosti povinného přídavku do benzinu, ale právě 
pro toto a plnění cíle náhrady fosilních paliv se to připravuje. 

3)   BA 98 je bez lihu nebo max. v kvalitě E5 a ethanol je „nahražen“ vysokým obsahem eteru z ethanolu tj. 
bioETBE, a předpokládá se zachování BA 98 ve stávající podobě. 

4)   Přísada nahrazující olovo ve funkci mazání ventilových sedel na bázi organické sloučeniny draslíku je 
v této funkci plnohodnotnou náhradou.  

 
Ovšem nazávisle na těchto informacích jsem 
dostal mail od kolegy Tonyho Kratochvíla 
z Německa, který není ani trochu veselý a ukazuje, 
co nás v budoucnu čeká. Já tomu prostě 
nerozumím. V době, kdy se všichni shlédli 
v elektopohonu a kdy petrolejářské loby začnou 
brzy bombardovat továrny na výroby akumulátorů, 
ze strachu o svoje zisky, si budeme ropné 
produkty ničit a s nimi i naše motory starších 
vozidel. No nejsme my blbci??? A nebo ţe by ne 
my, ale naši slavní zástupci v Bruselu???  
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Dodatek k tvemu poznatku ohledne primesi lihu: 

Benzin E 85 obsahuje 15 % biolihu. Lih jako takovy je silne hydroskopicky, tzn., 

ze ma schopnost absorbovat vlhkost ze vzduchu. Pokud neni palivova nadrzka pred 

uskladnenim plna benzinu, tak zmenou teploty v garazi nadrz bud nasava ci 

prepousti vzduch nad hladinou paliva a tim se dostava voda do nadrze.  

Tim pak nejen ze nadrz rezavi, ale jak jsme zjistili, tak dokonce bioslozky 

negativne reaguji i na pryskyrici ve vylevane nadrzi. Timto se prakticky 

znehodnoti ochrana vnitrku nadrze, kterou v posledni dobe hodne kamaradu 

provadi.  

Viz obrazek ze vnitrku Wolfgangovy nadrze, ktera byla pred deseti lety vylita 

ochranou vrstvou. Ochranna vrstva se prakticky vydrolila (viz obrázek na 

předcházející straně). 

 
A kdyţ uţ jsem uvedel jeden dopis od Tonyho, tak budu ještě chvilinku s jeho příspěvky pokračovat (za 
všechny příspěvky samozřejmě díky):  
 
Cauky Marceli, 

chci ti trosku zlepsit tvoje ego.  

V dlouhem zimnim veceru procitam prvni cisla 

obcasniku a zjistuji, ze jsi se propracoval z 

informativniho platku do temer odborneho casopisu.  

Zajimave jsou napr. inzeraty ze zacatku tisicileti 

(pred 16-ti lety) kde Hanus prodava renovovaneho 

skutra na papirech za 17 000, kdy uz za pava das dnes 

dvakrat tolik (viz obr. pozn. red.). A taky se tam divis, ze 

Nemci skupuji pavy za  2 000 Kc. Inu jine casy. 
 

Mimo jine jsem nasel v jednom prospektu zajimava cisla z vyvozu skutru do NDR: 
 

Jiz v roce 1958 byly nabizeny skutry cezeta na vychodonemeckem trhu, za tamejsich 

2 800 M (kurz 1:3, tzn. 8 400 Kc). Tyto byly o 500,- M drazsi nez skutry Pitty a 

Wiesel, pricemz prumerny plat delnika byl 506,- M. Cezety byly ale velmi zadane, 

mely vetsi akceleraci nez nemecke skutry obsahu 150 ccm ale i libivy design a 

nabizely luxusnejsi jizdu.  

Bohuzel mezi roky 1962 a 1964 se naprosto omezila poptavka po skutrech a presto, 

ze byla snizena cena na 2 100,- M, tak se z pocatecnich 20 000 kusu do roku 1962 

prodalo v techto letech jen 3 400 exemplaru.  

Timto byla casove shodne v roce 1964 zastavena jak vyroba cezet, tak i skutru 

IWL.  

Hezky pozdrav T. 

 
Ještě se musím vrátit k loňským vánocům a 
k přelomu roku. Kamarád František Hamrák ze 
Slovenska mi poslal PF-ku, která omylem spadla v 
mailu do spamu a já ji přehlédl. Fero, omlouvám 
se a dodatečně zveřejňuji.  
 

A Tomáši Orlikovi (redaktorovi polského 
motoristického časopisu) nadělil Mikuláš (polský 
Jéţíšek) pod vánoční stromeček krásnou knihu. 
Gratuluji . Máme ovšem u nás v nakladatelství 
Grada i další krásné knihy o skútrech ……. To je 
vzkaz pro Tomáše i  pro polského Mikuláše na 
letošní vánoce. 
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Kdyţ uţ jsem byl u toho přelomu roku, tzn. u 
Silvestra a Nového roku, tak ještě pár slov ke 
stárnutí a k alkoholu. Dostal jsem obrázek, který 
upozorňuje na skutečnost, ţe se ţivot skládá ze 4 
lahví. Většina z nás je bohuţel uţ u té třetí, a tak je 

třeba se jí řádně věnovat (popř. si pořídit třeba i do 
garáţe speciální pánský kanystr – viz prostřední 
obrázek), aby vás alkohol uchránil od nemocí 
popř. od nehezkých myšlenek, které má po ránu 
autor posledního obrázku . 

Ozval se opět náš kolega Tony z Německa, aby 
se pochlubil, ţe bez problémů prošel technickou 
kontrolou se svým skútrem a Pavem, jediný 
problém, který nastal, byl ten, ţe po návratu domů 
musel PAva umýt, protoţe technik na kontrole nad 
ním „slintal“ a trochu mu ho poslintal, a pak ještě 
olízal . Takţe jak vidíte, problémy s technickými 
kontrolami nemáme jen u nás, ale jsou i ve 
vyspělých kapitalistických zemích 
Tony nám ovšem poslal i zajímavý obrázek skútru 

se sajdkárem, který je určitě netradičně 
designersky pojat, avšak pochlubil se i novým 
řidičským průkazem, který je vydáván Čechům 
ţijícím v Německu. Jak vidíte, chapadla 
zákonodárců EU uţ zasáhla i do oblasti vydávání 
mezinárodně platných dokladů. S tímto 
mezinárodním řidičským průkazem můţe Tony 
dojet aţ ke Stalingardu, jak by to bylo dál, nevím. 
A ještě od Tonyho obrázek Čezety z „Ebeye“, 
která tam byla na prodej.  
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Pokud potřebujete náhradní díly na vašeho skútra, 
není nic jednoduššího neţ navštívit příslušné 
motovrakoviště, kde jistě svůj potřebný díl 
najdete a zakoupíte. Jak takové vrakoviště 
vypadá, určitě víte, ale třeba se rádi podíváte, jak 

to mají třeba kolegové skútristi v Číně. Vzhledem 
k počtu skútrů je to tam uspořádáno trochu 
nepřehledně a něco najít dá trochu větší práci 
….ovšem úspěch je téměř zaručen, tam se to 
prostě musí najít !!! . 

 
V minulém Občasníku jsem se trochu věnoval 
problematice zpravodajství v České televizi. 
Vzhledem k tomu, ţe jsme ale motorkářský a tedy 

motoristický časopis, tak vás bude určtě zajímat 
televizní technika a zvláště moderní přenosové 
vozy ČT, tak tady jsou. 
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Od jednoho čtenáře z Brna (ano, nepřehlédli jste 
se, je to skutečně čtenář Občasníku z Brna !!!) 
jsme dostali do redakce fotgrafie z upozorněním, 
ţe v „Brně nuda opravdu není!!!“ Moţná to byla 
ještě reakce kolegy na jednu malou aférku 
v Občasníku, kdy mi jistí brněnští kolegové vyčítali, 
ţe Občasník je pornočasopis. Tenkrát jsem jim 
tam na svoji obranu poslal fotky z Brněnského 
výstaviště, kde modelky u aut si zapomněly ráno 
obléknout kalhotky a staly se obdivovanějším 

exponátem neţ automobily, o které byly opřené 
. Bohuţel, vzhledem ke své absolutní 
neznalosti Brna (poznám jen Pisárecký tunel a 
Výstaviště ) vám nemohu říct, kde byly fotky 
pořízeny, ale asi jsou z Brna. 
A kdyţ uţ budem u toho Brna, tak moţná vy, co se 
s ţádnými Brňáky neznáte, si rádi přečtete jejich 
charakteristiku. Tu jsem taky dostal do redakce, 
ale ani nevím od koho, stejně bych vám to 
neprozradil….máme přece v platnosti GDPR  
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1. Brňák je velmi hrdý, ţe všechny nápisy v jeho městě jsou jednojazyčné. Tedy česky. 
  

2. Brňák dokáţe být opravdu agresivní, pokud cena poledního menu přesáhne cenu jedné stravenky. 
 

3. Brňák je pyšný na to, ţe mluví normální češtinó. Nic  neprotahuje, nic nezkracuje a pouţívá v mluvě 
naprosto běţná  slova, která ovšem nejsou známa zbytku republiky. 
 

4. Brňák si dává sraz s ostatními Brňáky zásadně na čáře (ulice Česká) pod hodinami nebo u pánského 
přirození zvaného Brněnský orloj na Svoboďáku (nám. Svobody). Při volbě jiného místa setkání je značně 
nesvůj. 
 

5. Brňák si nedělá hlavu z odpolední dopravní špičky, protoţe ta obnáší ucpaných jen pět ulic: Milady 
Horákové, Koliště, Cejl,  Pekařská a Husova. 
 

6. Brňák ţije ve městě s největším počtem vysokých škol a uvědomuje si prestiţ Masarykovy univerzity. Proto 
se i několik let po sobě hlásí na Karlovu univerzitu do Prahy. 
 

7. Brňák ví, ţe je obyvatelem jediného města v zemi, které hostí Velkou cenu silničních motorek. Sám ji 
pozoruje standardně zpoza plotu, protoţe cena vstupenek přesahuje jeho roční rozpočet určený na kulturní 
akce. 
 

8. Brňák se orosí pokaţdé, kdyţ vidí jedince s vyškovskou poznávací značkou. Ví totiţ, ţe bude nucen čelit 
dramatické dopravní situaci. 
 

9. Brňák tráví své víkendy zásadně u Priglu (přehrada), je tam perfektní vyţití i voda, která přesto, ţe je 
schopná během deseti vteřin rozloţit kovovou trubku, bude obyvateli Brna vţdy vychvalována. 
 

10. Brňák fanaticky podporuje Kometu. Je to jedno z jeho základních poznávacích znamení. 
 

11. Brňák ví, ţe vzhledem k velikosti jeho štatlu bude v centru vţdy plno známých a nemusí se bát 
anonymity. Nedej boţe, aby někoho známého nepotkal, to si bude připadat jako blbé Praţák. 
 

12. Brňák nikam zásadně nejezdí, protoţe obývá území s největším výstavištěm v Česku. Kam by proto 
jezdil, kdyţ mu všechny ty novoty přivezou pod nos. 
 

13. Brňák na výstaviště v podstatě nechodí a málokdy ví, co se tam koná. Přednášet o důleţitosti BVV umí 
ale hodiny. 
 

 14. Brňák neuznává pokusy o přestěhování hlavního nádraţí z centra města a budování jakýchkoliv změn ve 
veřejné dopravě. Vţdycky to bylo takhle, tak co by to ti nahoře pořád měnili. 
 

15. Brňák ví, ţe správné škopek by neměl stát víc neţ 20 korun. Všechno ostatní jsou praţské ceny. 
 
A kdyţ uţ jste si prohlédli fotky 
té sličné děvy, která se usilovně 
snaţí o lepší propagaci Brna, 
tak se ještě budeme ženám 
chvilku věnovat. Sice v tomto 
čísla nebude věnována ţenám 
zvláštní kapitola, ale určitě na 
ně nezapomínáme. Zvláště kdyţ 

ony ani nezapomínají na nás, a jak 
vidíte, tak nás nabádají k přezutí 
zimních pneumatik. Zřejmě na 
motocyklu je pouţil málokdo, ale u 
aut asi skoro všichni. Ale s tou 
motorkou, to nebyl vtip. Potřeboval 
jsem nové přední pneu na svoji 
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tříkolku Piaggio 400 MP, a tam jsou přední 12“ 
kola s pneumatikami o rozměru 12“ 120/70, takţe 
takové trošku širší gumy na Čezetu. A zajímavé 

bylo, ţe kdyţ jsem je na netu hledal, abych si 
vybral nějaký odpovídající typ, narazil jsem i na 
pneu se zimním vzorkem . 

 
 

Zajímavé obrázky přišly do naší redakce ze Slovenska, upozorňuji, ţe je 
toto určeno pouze pro čtenáře 18+ (dríve jsme měli v televizi programy 
s hvězdičkou, ale hvězdičky jsme po roce 1989 zrušili, takţe máme 18+). 
Je zajímavé, ţe na obou fotografiích se vyskytuje jedno málo pouţívané 
slovo. Pro ty, kteří by nechápali význam tohoto slova, přichází 
s vysvětlením odborník na slovo vzatý, a to herec Miloš Kopecký, který 
vám názorně ukáţe, o co se vlastně jedná !!!!! 
 

Někteří soudruzi zásadně podceňují čtení 
návodů, myslí si, ţe všechno vědí nejlíp a ţe 
návod je určený jen pro pitomce.  
Omyl, jak je vidět, podceňování návodů se 
nevyplácí, jak ukazujé fotografie z právě končící 

zimy. Takto umístěná folie na čelním skle auta 
vám není nic platná a námraze moc nezabrání, a 
podobně uloţená motorkářská helma, jako je na 
druhém obrázku, vám na jaře moc radosti (ale ani 
parády) neudělá   .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovšem je taky pravda, ţe zima se dá proţít 
mnohem příjemnějším způsobem, a tak jsem do 
redakce dostal také dopisy o tom, jak někteří 
čtenáři  se věnovali přes zimu 50 odstínům šedi 
(viz první foto) popř studovali pečlivě politický a 

společenský vývoj v Evropské unii …budete se 
divit, …….. s pomocí „Staré myslivecké“ 
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Zdeněk Prchal dlouho sliboval a nakonec splnil 
svůj slib, ţe se setkáme u kávy s panem 
Václavem Bečvářem, coţ je nestor veteránistů ve 
Slaném. Stál u zrodu veteránského klubu ve 
Slaném, nyní je presidentem Orion klubu Slaný. Je 
ovšem také vášnivým sběratelem a obdivovatelem 
motocyklů Orion, které se právě ve Slaném 
vyráběly. Orion klub organizuje kaţdoročně dvě 
veteránské burzy v Hobšovicích, ale hlavně 
tradiční Jízdu do vrchu Knovíz – Olšany a Jízdu 
veteránů Stopou slánského Oriona. Pokud byste 
se chtěli o orion klubu dozvědět víc, podívejte se 
na https://www.orionklubslany.cz. 
Naše setkání se uskutečnilo v neděli odpoledne 
27. ledna a začalo velice zajímavě. Sešli jsme se 
ve Slaném na náměstí a zjistili, ţe tam ţádná 
restaurace v neděli nemá otvřeno , tak nás 
pan Bečvář zavedl do nějaké kavárny pro mladé, 
kde jsme vzhledem k našemu věku byli spíš jako 
inventář a hlavně jsme vypadali asi úplně 
nenormálě, protoţe jsme se normálně bavili a 
nechatovali jsme, nesurfovali jsme, ani jsme 

neměli na klíně notebook nebo tablet, neměli jsme 
na uších sluchátka a vzkazy jsme si neposílali 
sms-kami. Ještě ţe nás nezatkli, ţe jsme podezřelí 
psychopati . 
Ovšem krásně jsme si popovídali o vetránech, o 
problematice klubů, jejich vedení, financování, ale 
také o problematice kradení veteránů, s čímţ má 
pan Bečvář bohuţel nepěkné osobní zkušenosti. 
Ovšem ke svému věku je neskutečně akční a plný 
energie do další práce. Myslím, ţe jsme si oba se 
Zdeňkem přáli mít taky v osmdesáti jeho vitalitu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abychom byli aţ do vysokého věku stále čilí a 
pohyblivý, objevil se nový lék na klouby a proti 
vysokému  tlaku, s vitamíny a minerály… a já ho 
mohu vřele doporučit, neboť sám ho uţívám 
Vepřové koleno, česnek, francouzská hořčice, 
cibule, pivo, sůl. (mnoţství: vše cca přiměřeně)  
 Postup:    Smícháme francouzskou hořčici a 
rozmačkaný česnek, zalijeme pivkem a uděláme z 
toho kašičku. Kolínko hezky vykostíme, poté 
jemně naklepeme a osolíme. Následně ho 
potřeme onou výše uvedenou kašičkou, zavineme 
jako štrúdl, převáţeme nití jako ptáčka a tuto 
roládku vloţíme na podestýlku do pekáče...  
Podestýlku v pekáči uděláme z pěkně husté vrstvy 
jemně nakrájené cibulky, kterou zalijeme pivkem, 
na to pak poloţíme roládu a dáme na cca 90 minut 
do „domácího krematoria“ – rozpálené trouby. Pak 
uţ jenom vydrţet, dokud není masíčko se zlatavě 
opečenou kůrčičkou hotové a můţeme ladit 
chuťové buňky! Přikusujeme např. báječné 
bramborové placičky, ale také je dobrý měkký 
chleba. Jako vylepšenou přílohou můţou být i 
brambory a zelí. Tyto dvě ingredience můţe udělat 

buď kaţdou extra, nebo je vloţit uţ ze začátku ke 
kolínku. Vše zapíjíme dobrým pivem. Tak, doufám, 
ţe jsem vás namlsal tímto velice zdravým jídlem.  
A lékařské doporučení: Koleno  –  obsahuje 
ţelatinu, na klouby. Cibule a česnek  –  prokázané 
antibakteriální účinky a kladný vliv na krevní tlak 
atd. Hořčice  –  příznivě podporuje trávení 
tučnějších jídel.  Pivo  –  nejlepší iontový nápoj 
obsahující řadu tělu prospěšných vitamínů a 
hormonů …… 
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Kdysi jsme si nechali k našim miláčkům vyrobit 
„bošáky“ s nápisem Čezeta a dodnes je jeden z nich 
k dostání v e-shopu firmy INDIVINDI 
https://www.indivindidoplnky.cz. Ale abychom to zase 
trochu inovovali a nabídli našim členům něco nového, 
tak jsme trochu s panem Vachkem z výše uvedené 
firmy zapřemýšleli nad moţností vyrobit bošáky se 
siluetou Čezety. Asi měsíc jsme si vyměňovali návrhy 
a ladili, a pak jsme zkjistili, ţe můţeme udělat dokonce 
oba typy  501 i 502 …..a nakonec jsme se dohodli na 
konečném tvaru. Samozřejmě, kdo chtěl, klíčky si 
objednal za klubovou slevu. Myslím, ţe kdyţ uţ firma 
do toho vloţila své úsilí, ţe bude i dále klíčky nabízet 
na svých stránkách. To je informace pro vás ostatní 
skútristy, kteří byste chtěli podobné klíčky, které vidíte 
na obrázku, vlastnit.  
 
Samozřejmě byly zase některé zajímavé podeje 
na Aukru. Kdyţ se poprvé vyšplhal na 100 000 Kč 
pérák, mysleli jsme si, ţe se lidé zbláznili. Ale je 
asi podstatně větší inflace, neţ si myslíme. Uţ i 
obyčejná kejvačka 250 na devatenáctkách se 
prodává za 100 600 Kč !!! Na druhou stranu byla 

ovšem na Aukru také replika Druzety, nebo aspoň 
prodejce to tak avizoval vzhledem k tomu, ţe 
vycházel z hodně zkorodovaného základu, 
nabízena za 50 000 Kč, ale nikdo nepřihodil. 
Oproti těm půlmilionovým představám prodejců je 
to zase cenový návrat pevnýma nohama na zem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak tak pozoruji stárnoucí populaci nás skútristů, 
tak se zase ještě musím zastavit u otázky zdraví. 
Sice „pár slov ke stárnutí“ jste si uţ tady mohli 
přečíst, stejně tak recept na „nový lék na klouby“, 
avšak nebezpečí na nás seniory číhá na kaţdém 
kroku.  
V minulém čísle Občasníku jsem připomínal pana 
Alzheimera i jednu blízkou osobu, která 
onemocněla chorobou nesoucí jeho jméno. 

Bohuţel vím o dalším kolegovi motorkáři, který pro 
změnu onemocněl chorobou nazvanou po panu 
Parkinsonovi. Ale ani to nestačí, takţe se objevila 
úplně nová civilizační choroba, o které vás chci 
informovat. Zatím na ni neexistuje ţádný lék. Dříve 
se podobné chorobě říkalo HOSIP (HOvno SI 
Pamatuju), avšak to nevystihuje přesně tuto nově 
diagnostikovanou chorobu a hlavně to nebylo na 
vědecké bázi. 

 
Nová choroba VPDSP (Věkem Podmíněný Deficit Soustředění Pozornosti) : 
Projevuje se například takto:  
Rozhodnu se zalít zahradu.  
Kdyţ jdu k hadici na zdi garáţe, všimnu si, ţe i auto potřebuje opláchnout.  
Jdu si pro klíče od auta, abych ho vyvezl na prostor před garáţí.  
Ovšem přitom uvidím na stolku v předsíni neotevřenou poštu.  
Asi bude rozumné se podívat, jestli tam nejsou nějaké sloţenky k zaplacení.  
Poloţím klíče od auta na stolek a začnu probírat poštu.  
Přitom vidím řadu reklamních letáků a jdu je hodit do odpadkového koše v kuchyni.  
Vidím, ţe je plný, takţe letáky poloţím na kredenc a jdu vyhodit odpadky z koše do kontejneru na ulici.  
Přitom si uvědomím, ţe vedle kontejnerů je schránka na dopisy, takţe by bylo dobré hned dát do schránky i 
ten dopis, co jsem večer psal.  
Jdu si tedy pro něj do pokoje.  
Na stole u dopisu leţí hrnek s kávou, kterou jsem před chvílí pil.  
Vezmu ho do ruky a cítím, ţe káva uţ vychladla.  

https://www.indivindidoplnky.cz/
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Nevadí, uvařím si nový hrnek kávy. Vezmu hrnek a jdu do kuchyně.  
Cestou vidím, ţe kytka ve váze začíná uvadat.  
Tak poloţím hrnek na parapet a chci vzít vázu a napustit do ní čerstvou vodu.  
Přitom uvidím na parapetu své brýle, které jsem hledal ráno.  
Musím si je dát na svůj pracovní stůl, abych o nich věděl.  
Ale nejdříve přece jen doliju vodu do vázy.  
Poloţím brýle, vezmu vázu do ruky a vidím, ţe za vázou leţí dálkové ovládání od televize.   
Proboha, zase ho budeme večer hledat. Musím ovladač poloţit k televizi v obýváku.  
No, ale to počká, napřed je přece nutno dolít vodu do vázy.  
Jdu do kuchyně a napouštím vodu. Přitom mi vyšplouchne na kuchyňskou linku. A trochu i na podlahu.  
Jdu do koupelny pro hadr, abych to utřel.  
Pak se vracím do předsíně a přemítám, co jsem chtěl udělat.  
 K večeru:   
zahrada není zalitá, auto není umyté (a nemůţu k němu najít klíče), na okně je hrnek se studenou kávou, 
kytky ve váze jsou uţ úplně zvadlé, dopis není vhozený do schránky (a taky ho nemůţu najít), ztratily se mi 
brýle a televizi musíme ovládat ručně, ovladač je bůhví kde.  
Divím se, ţe nic není hotovo, kdyţ jsem se celý den nezastavil a jsem docela utahaný.  
No nic, jdu zkontrolovat došlé maily.  
Udělejte mi laskavost. Přepošlete to všem známým, protoţe si nemohu vzpomenout, komu jsem to poslal a 
komu ne.  

Jo, a nesmějte se, jestli tyhle stavy neznáte! Váš den se blíţí!! 
 
 
Na letošní rok připadají dvě významná výročí 
zaloţení našich největších motocyklových firem, a 
to ČZ 100 let a Jawa 90 let. A tak si připomeňme, 

jak vypadala dvoustránka ve Světě motorů, kdyţ 
bylo výročí 65 let výroby motocyklů 
v Československu. 

Kdyţ jsem minule hledal ve starých číslech Světa 
motorů podklady pro článek o Spartakiádě, narazil 
jsem na krásné obrázky přívěsu Karosa. Ten sice 
za skútry netaháme, ale patří do období těch 
skvělých laminátových projektů, ze kterých se asi 
největší slávy dočkal sajdkár Velorex typ 560 (ale 

můţeme si i připomenout vozítka Avia a Moravan, 
skútr pana Sodomky, laminátový Spartak, 
kapotovaný motocykl Jawa 350 – nanuk apod.). 
Dnes je tento přívěs Karosa velice ceněným a 
vyhledávaným veteránem, tak se na něj aspoň 
pořádně podívejte, kdyţ uţ ho neseţenete. 
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Já myslím, ţe tento nádherný 
obytný přívěs stojí za to si 
připomenout a prohlédnout. Design 
byl opravdu povedený jako u 
mnoha dalších výrobků z 50. a 60. 
let minulého století, a to nemluvím 
jen o motorových vozidlech. 
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Dne 14.2.2019 se doţil známý cestovatel Miloslav 
Zikmund krásného a úctyhodného věku 100 let. 
Sice pánové Hanzelka a Zikmund nepodnikali 
cesty kolem světa a do jeho různých končin na 

Čezetě, ani jiném jednostopém stroji, ale pro svoje 
cesty pouţívali vozy značky Tatra, které doufám 
uvidíme příští rok v Tatrováckém muzeu 
v Kopřivnici. 

 

Legenda Z + H se začala psát 22. dubna 1947 před budovou Autoklubu v Praze. Odtud 

dva kamarádi z Vysoké školy obchodní Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka vyjeli se 

svou luxusní Tatrou 87 na cestu kolem světa.  

Šlo o takzvaný plán 5: touhu procestovat pět 

světadílů. Nevyjeli jako dva dobrodruzi, ale coby 

obchodní zástupci kopřivnické továrny. 

Projeli celou Afriku, přes Jižní Ameriku 

pokračovali do Mexika. První na světě dokázali 

projet automobilem napříč Núbijskou pouští, 

jako první Češi stanuli na vrcholu Kilimandžára.  

„Bylo to úžasné, spoustu chvil bych ale 

vrátit nechtěl,“ uvedl jednou Miroslav Zikmund. 

V roce 1950 nedostali víza do USA, cestu tudíž 

museli přerušit a vrátit se do vlasti. 

Jejich návrat byl triumfální. Jen z této 

cesty vzniklo sedm stovek rozhlasových reportáží, 

cestopisy, několik filmů a mnoho knih. 

Oba byli výborně vybaveni jazykově: Hanzelka studoval 

němčinu a francouzštinu, Zikmund němčinu, angličtinu, francouzštinu 

i latinu. 

Na vysoké škole si oba přibrali ruštinu, kromě toho Hanzelka studoval 

svahilštinu, Zikmund klasickou arabštinu a syrský dialekt, poté si ještě zapsal 

italštinu a španělštinu a následovala i holandština. Na cestách se setkali 

s mnoha tehdejšími hlavami států a významnými osobnostmi: například s Haile 

Selassie nebo s indonéským prezidentem Sukarnem. 

 
Tak tolik ukázka z internetu. Pokud se chcete 
přečíst celý velice zajímavý článek, tak ho 
najdete na           
https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/100-let-
miroslava-zikmunda-20190213.html. Tady ještě 
jednu důleţitou informaci. Nevím sice, kolik je 
mezi skútristy a motorkáři filatelistů, ale ke 100-
letému výročí narození pana Zikmunda byla 
vydána krásná poštovní známka na aršíku 
s doposud největší hodnotou, jakou vydala 
Česká pošta, a to 45 Kč. Zajímavé je to, ţe byla 
vydána ještě za ţivota osoby, která se na 
známce nachází. To se podařilo předtím asi 
jenom presidentům nebo moţná nějakému 
významnému sportovci. Ale já myslím, ţe 
legenda H + Z si takovou poctu určitě zaslouţí. 

https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/100-let-miroslava-zikmunda-20190213.html
https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/100-let-miroslava-zikmunda-20190213.html
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Dnes bych do zajímavostí zahrnul i 
politické okénko nebo spíše historické 
okénko. Tak jako jsme Občasníku č. 65 
zavzpomínali na smutné 50. výročí 
okupace Sovětskou armádou 21. srpna 
1968, tak tady bychom si měli 
připomenout další nehezké jubileum, a to 

dokonce jiţ 80. výročí německé 

okupace Československa a vzniku 

Protektorátu Čechy a Morava, 15. března 1939, 
tedy převálcování naší země německou fašistickou 
armádou.  
15. března roku 1939 od šesti hodin ráno začala 
naši zemi, tedy to, co z ní zbylo po Mnichovu, 

obsazovat nacistická vojska. Invaze měla 
krycí název Březnový vítr. O dvanáct 
hodin později vjel Adolf Hitler se svou 
vojenskou ekipou Matyášovou branou na 
Praţský hrad. Začínalo šest 
nejstrašnějších let naší novodobé historie, 
během kterých stačili Němci  

vyvraždit 360 000 českých obyvatel. 

Takţe ty motorky, které vidíte na 
Hradčanech, to není motosraz, to je opravdu 
okupace naší země, a to, co vidíte na druhém 
obrázku je opravdu výsledek šestiletého působení 
Němců na našem území. Myslím, ţe na podobná 
smutná výročí bychom neměli zapomínat. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doufám, ţe toto smutné výročí bude dostatečně 
diskutováno v médiích, a to ve veřejnoprávních i 
soukromých, takţe to tady nebudeme rozebírat, 
která všechna zvěrstva se odehrávala na našem 
území i na našich lidech mimo naše území 

v koncentračních táborech. Kaţdá válka přinese 
spoustu utrpení a spoustu škod. Já jsem tady pro 
ilustraci vybral Praţský klášter Emauzy, který asi 
většina z vás zná ve stávající podobě, ale ani 
třeba nevíte, jak vypadal před válkou. 
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PLÁN AKCÍ ČSSČ 
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Tak uţ máme pár klubových akcí za sebou a nový 
motorkářský (i kalendářní) rok se nám doufám 
dobře rozjel. Já myslím, ţe uţ asi nemá význam 
cokoliv vysvětlovat a upřesňovat, protoţe vše 
ostatní se bude odehrávat uţ na našich webových 
stránkách www.skutrklubcezeta.cz v záloţce 
Aktuality. Tak jak to začalo v roce 2018, tzn. 
Informace o tom, co bude, a pak zpětně krátká 
informace, co bylo ….v tom budeme, myslím, 
pokračovat.  
Pokud bude pak ještě potřeba se dohodnout na 
nějakých podrobnostech ohledně srazů (ubytování 
apod.), budu zase s přihlášenými účastníky 

komunikovat mailem. Nominace na sraz 
v Drážďanech je jiţ uzavřena, bohuţel, někteří 
kolegové kvůli kolizi termínů se nemohou 
zúčastnit, takţe se všichni vejdeme do jednoho 
penzionu a problematika s ubytováním je tím 
nečekaně jednoduše vyřešena. 
Kromě Dráţďan nás čeká sraz „České 
středohoří“, a pokud se nám časově podaří 
navštívit u Peruce tzv. „Krásnou vyhlídku“, uvidíte 
tam na celé České středohoří a obrázek dole pod 
textem je sice několik let starý, ale doufám, ţe 
hory se mezi tím nezměnily. Tak se podívejte, co 
bychom tam měli všechno vidět. 

 
 
Další sraz je mezinárodní sraz Skútrklubu 
Čezeta ve Zvůli, kde proběhne zároveň také  

IIII..  SSRRAAZZ  DDRRUUZZEETT, 

takţe se doufám druzetisti zúčastní v co největším 
počtu, protoţe proběhne i sčítání Čezet a Druzet 
za účelem vylepšení Českého rekordu v počtu 
těchto strojů na jednom místě. 
II. Výškové prémie Liberecka by měly být letos 
dokonce pod záštitou Libereckého kraje, takţe se 

můţete těšit na ještě lepší akci neţ vloni, hlavně 
z hlediska finančního zajištění. Webové stránky na 
tuto akci jsou uţ zase funkční a můţete se začít 
přihlašovat.  
Cestou na sraz ve Východních Čechách, popř. 
cestou zpátky, bych byl rád, kdybychom mohli 
ještě nad rámec plánovaných návštěv muzeí (viz 
prví obr.) apod. navštívit vesničku Sobiňov, která 
je trochu netradičně vyzdobena (viz druhý obr.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plán akcí ČSSČ pro rok 2020 
 

Hned po zveřejnění minulého Občasníku jsem dostal od Ivana Maroše velice příjemný mail: 
 

Ahoj, 

váš zájem zúčastnit se naší Skútr jízdy 2020 je samozřejmě vítán, již letos se 

Jízda uskuteční v autocampu Kajlovec, je to hned u hlavní silnice č.57 a hlavně 

tam budeme moci večer posedět všichni pohromadě. 

Dvojlůžková chatka stojí na jednu noc 350 Kč, umyvárny jsou 50 m od chatek, v 

areálu je též zděná budova s ubytovnou a restaurací a pro náročné tam mají 

několik nových chatek s vlastní koupelnou a kuchyňkou. Před areálem je 

zrenovovaná Koliba s luxusním interiérem a asi dobrou, ale dražší kuchyní, v 

campu se taky vaří. 

Muzeum Tatra v Kopřivnici jsme navštívili při naší 5. Skútr jízdě loni, muzeum 

je rozšířeno o novou expozici a jinak v Kopřivnici je ještě soukromé Auto-moto 

muzeum s pěkně restaurovanými kousky. 

http://www.skutrklubcezeta.cz/
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Byl by to opět krásný celodenní výlet (cca 45 km jedna cesta z campu Kajlovec), 

možno obohatit prohlídkou Štramberské Trúby. 

Myslím, že když najdeme v polovině května 2020 termín vaší návštěvy, tak Skútr 

Jízdu tomu přizpůsobím. 

To jsem pohotový čtenář tvého Občasníku, co? Dnes jsem ho objevil a již skoro 

celý přečetl.  
S pozdravem Ivan Maroš 

 
Takţe k tomu asi není co dodat, s Ivanem termín 
určitě dořešíme a pokud všechno vyjde, tak to 
zase bude pro nás „Praţáky“  docela pěkný 
výlet a pořádná dávka kilometrů. Jsem rád, kdyţ 
se tam setkáme nejen se členy Moravskoslezské  

 
sekce Skútrklubu, ale i Německé a Slovenské 
sekce . Sice je to ještě víc neţ rok, ale musím 
říct, ţe by to mohlo být fajn a já osobně uţ jsem 
dost dlouho na severní Moravě nebyl, takţe se 
tam zase rád podívám. 

 
 
 

 
 
Tato fotografie z Veteránské jízdy v Chomutově 
a zároveň Pf-ka VCC Chomutov je tady ze dvou 
důvodů. Prvním je ten, ţe letošní akce v  
Chomutově je první, která nás teď čeká (27. 
dubna), tak abychom na ni náhodou nezapomněli 
 …..a ten druhý důvod je ten, ţe mi PF-ka nějak 
vypadla z minulého čísla Občasníku, za coţ se 
omlouvám jak VCC Chomutov, tak i Zdeňkovi 
Prchalovi.  
Pf-ku jsem dostal dokonce dvakrát a z Občasníku 
se prostě nějakým záhadným způsobem vytratila. 
Ale já myslím, ţe za to mohou buď Microsoft a 
Word anebo nějaké nadpřirozené síly, které 

chtěly, abych ji zveřejnil aţ v tomto čísle spolu 
s pozváním na tuto akci ….a to nejen pro 
soutěţící, ale i diváky. V parkovišti účastníků 
veteránské jízdy je vţdy se na co dívat a pánové 
Prchal a Říha vám to tam řádně okomentují. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Hele, holky, 

už ho zase ta 

stará Fúrie posílá 

do Chomutova 

pro pohár !!! 
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Jak jsme si přede dvěma lety slíbili, tak je to tady, 

v rámci Mezinárodního Skútrsrazu  Ve  Zvůli           

12,13,14 – 16. června 2019  proběhne  

II. mezinárodní sraz Druzet.__ 

Ve spolupráci s pelhřimovskou agenturou Dobrý 
den bude ustaven nový Český rekord v počtu 
skútrů čs. výroby a v počtu Druzet na jednom 
místě. Takţe vás všechny majitele Druzet opět co 
nejsrdečněji zvu na tuto výjimečnou akci, která se 
koná (zatím) jen jednou za dva roky.  
Ovšem, jak se ukazuje, tak počet Druzet 
vzrůstá….a to těch pravých i „levých“. A tak je tu 

 
 
otázka, jestli jich nebude za čas tolik, ţe se vyplatí 
svolávat sraz Druzet kaţdý rok. No teď to vypadá 
trochu ironicky a ono to i tak vypadat má. Kaţdý, 
kdo se o Druzety zajímá, asi ví, ţe ne všechny 
Druzety, které jsou dnes provozovány, jsou 
originální výrobky, jejich procento neoriginality se 
limitně v některých případech uţ bohuţel blíţí 
magické hodnotě 100%. S tím nic neuděláme, 
zakázat se to nedá, ale podívejme se, jak to 
probíhá. Přebral jsem informace z fóra stránek 
Skútrklubu Čezeta ohledně jedné takové 
„opakované sériové výroby“ Druzety v Rusku . 

 
Roman Klukva:   Druzeta z Moskvy 1.3.2019 12:24 
Ahoj (Ospravedlňujem sa za kritický text, preložiť google) 

Chcel som sa podeliť o svoju prácu. Robím repliky bočného prívesu pre motorový 

skúter. Vyrobené už 6 kusov. Ale originál som nikdy nevidel. Všetko, čo som 

našiel na internete, pokúsil som sa zopakovať, urobil som vlastné pozastavenie. 

Pokračujem v práci na veľkej podobnosti medzi mojou replikou a originálom a 

žiadam vás, aby ste komentovali, čo sa musí zmeniť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skutrklub.cz/index.php/forum/profil/1884-roman-klukva
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Tony Kratochvíl pak odpověděl: 
Uz jsme se na toto tema bavili s Marcelem, mame dojem, ze brzo bude na trhu vic 

Druzet nez se vlastne vyrobilo, podobne jak Cechii (Böhmerlandu) a Cezeta bude 

pomalu vzacnejsi nez ta sajda. Ovsem poptavka ridi nabidku. Osobne nevim, zda je 

to jeste veteran, ovsem zeny nas taky klamou silikonama ci botoxem. Horsi bude, 

jakmile na to ten Rus jeste prisroubuje kalasnikov. 
 

Moţná si vzpomínáte, ţe před časem byla 
v Občasníku informace o Čezetě s Druzetou, které 
byly na prodej na Aukru za 480 000 Kč. Tenkrát 
jsem to tam dal jako perličku, jenomţe ta souprava 
se opravdu prodala (a prý dokonce za tuto částku) 
a skončila u jednoho sběratele v Polsku, kterého 
objevil kolega Janko Siták. Ten má jednak přijet 
na sraz do Zvůle a jednak by měl zájem uspořádat 
sraz skútrů u sebe v Polsku. Jmenuje se to tam 
Polanczyk.  

A tak jsem se podíval na mapu, co by to pro nás 
„Praţáky“  představovalo taková cesta na sraz. 
V Polsku jsme na srazu ještě nebyli, je to lákavé, 
ne??? Tak jsem se obrátil o pomoc na mapy.cz a 
zjistil jsem, kdyţ to vezmeme nějakou rozumnou 
cestou….první den po Česku, někde na Ostravsku 
přespání, a druhý den po Polsku, tak je to skoro 

700 km . Tedy zase pěkný výlet . Necháme 

se překvapit, jestli něco pánové na východě 
vymyslí. 

 

Ale uvidíme, jak to dopadne. Zatím se můţeme 
těšit, ţe kolega z Polska přijede na sraz Druzet. 
To, ţe má kladný vztah k sajdkárům, je jasné uţ 

z jeho „výstavních exponátů“, které má ve svém 
hotelu.…a výlet do Polska je vize docela zajímavá. 
A za rok k Ivanovi Marošovi, tak to bude trénink . 
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Čtenáři nám píší 
Mám tu jeden zajímavý dopis od čtenáře (-ů). I 
kdyţ si nepřál zveřejnění, tak já splním jeho přání 

jen napůl a dopis zveřejním anonymně, byla by 
škoda, aby skončil jen v redakci v „šuplíku“. 

 
Marceli, 

moc velký dík za tak podařené a informativní číslo. 

Opět si nemůžu zapřít můj názor na občasník.  

Připadám si jako na stranické schůzi, kdy soudruh Blažek prohlásil, že nebudeme 

dělat pneu z gumy, ale z keramické hlíny, protože tak strana rozhodla (Připomíná 

mi to zasedání vlády, kdy jeden súdruh minister prohlásil, že nebudeme vyrábět 

žádné polovodiče, že počkáme, až se budou ve světě vyrábět celovodiče, a pak se 

do toho taky pustíme ….to bylo taky asi rozhodnutí strany pozn. red.). 

A za nás rozhodla předsedkyně, že tak výjimečně informativní, odborný a nakonec 

i zábavný Občasník nebude zveřejňovat a basta. Brňáci asi pokývali hlavou, 

protože Marcela moc nemusí, a ostatní drží hubu, aby mohli příště na sraz. Když 

teda ne Občasník, tak co? Vždyť ty informace o srazech, různé tabulky svíček, 

karburátorů, info o technice, novinky atd. na stránkách skútrklubu nenajdeš. 

Otevřeně, kdyby tam nebyly různé inzeráty, tak ty stránky neotevřu. 

Ale nechci do nikoho rýpat, je to jen můj soukromý názor, mne jen moc mrzí, že 

právě ten, co se snaží zveřejnit zprávy, které na stránky patří, je nakonec 

takhle osočován. 

Prosím, nepiš to nikam, nám může být nějaká Čezetka ukradená. Určitě máš 

takových názorů víc. 

Držíme ti palce!!!!! 
 

Díky za drţení palců, ano, podobných dopisů a 
mailů mám víc, ale tento myslím stál za 
zveřejnění. Já myslím, ţe celá naše redakce 
Občasníku si podobných dopisů váţí a bude ve 
své práci pokračovat stejným způsobem i 
v letošním roce.  

Ovšem čtenáři neposílají jen dopisy, ale i obrázky, 
takţe zase jedna ukázka: 

 

Posílám fotku Sv. Hostýna za úplňku. 

Foceno z obce Jankovice. Fotograf z 

Bystřice p.H. na tento okamžik čekal 

několik let, aby se s námi podělil o tu 

nádheru. 

Je to foceno ze vzdálenosti 6,5 km! A v 

den, kdy byl mimořádně měsíc osvětlen a 

kostel zařazen mezi Baziliky! 

 
 
A kdybyste si náhodou myslel, ţe místo na sraz 
České sekce Skútrklubu Čezeta nebo na nějakou 
jinou motorkářskou akci, budete raději jezdit na 

kole, sportovat a tedy ţít zdravě, tak si prosím 
dejte hlavně pozor na cyklostezky. Někdy tam 
číhá nebezpečí  
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Ještě takový jeden nápad…..já vím, ţe uţ jsem 
s podobným nápadem x-krát narazil na vaši 
tradiční neochotu a lenost , 
ale zkusím to znovu. Tady jsou 
dvě pozvánky na zajímavé 
jednodenní akce, vyjíţďku 
Automotoklubu Bezno a 
Mistrovství světa mopedů na 
ploché dráze. 
Další dvě krásně udělané 
pozvánky jsou na další známé 
veteránské akce. No a my budeme mít letos taky 
dvě významné akce, kromě těch standardních 

kaţdoročních. Jedná se o Expedici Dráţďany 

a 50. sraz ČSSČ. Někteří z vás projevili 

přání mít na Expedici Dráţďany nějakou 
samolepku, jako jsme měli po 

Expedici Balaton, někteří 
by dokonce i brali zase 
nějaké tričko, k 50-tému 

výročnímu srazu ČSSČ by se nám taky hodila 
nějaká pěkná samolepka. Pamětníci si moţná 

vzpomenou, ţe jsme měli 
samolepku k 10. srazu a ţe na 

ní bylo grilované selátko, 
protoţe jsme tenkrát ve Zruči 
opravdu grilovali a byl to moc 
povedený sraz. 

A tak si myslím, jestli někdo 
z vás přemůţe svou vrozenou 

lenost a neochotu něco pro klub 
udělat, zkuste vymyslet návrh nějaké 
samolepky na některou z výše uvedených 
akcí!!! Nemusí to být 
v definitivní podobě a v digitální 
formě. Můţe to být třeba 
naskenovaný nákres rukou, 
prostě jenom návrh, který by 
pak profesionální grafik dovedl 
k dokonalosti .  
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PO UZÁVĚRCE 
 

Vţdycky se ještě něco najde, nějaká zajímavá 
informace nebo fotka dorazí do naší redakce, a 
tak se snaţíme vţdy vás čtenáře informovat co 
nejaktuálněji. Samozřejmě se i stane, ţe si třeba 
něco úmyslně schováme do dalšího čísla, jako 
např velice zajímavou fotografii, kterou uvidíte 
v příště čísle hned na titulní straně. Nechte se 
překvapit. 
Uţ ale dost teoretických úvah a podívejme se, co 
tu máme. …..Kamarád Fanda je uţ asi 
povznesen nad naše tradiční české značky Jawa 
a ČZ a pomýšlí na něco „lepšího“ na dvou kolech, 
a to dokonce z kapitalistického západu. No nevím, 

nevím Fando, jestli děláš dobře. Můţe to být jen 
kapitalistické pozlátko . 
To další kolega Petr z Hradce Králové si vybral 
pro renovaci taky cizí motocykl, ale značky 
Monark 350, coţ je vlastně tak trochu licenční 
Jawa. Teď se nám nějak s těmi Švédy roztrhl 
pytel, ale je to správné, všude jsou jen v muzeích 
s namontovanými lyţemi, tak bude taky dobře, 
kdyţ se s nimi setkáme na srazech. 
Dvěstěpadesátka má motor z „Libeňáku“, takţe 
jawácký špičkový hliníkový motor, třistapadesátka 
je legendární „jednohup“, který bude na srazech 
určitě rarita. Těšíme se. 

 
Před několika stránkami jsem psal o Brňákách a 
teď se mi dostal do ruky podobný popis Praţáků. 
Já myslím, ţe bude fér, kdyţ si to porovnáme, jak 
si obyvatelé našich dvou největších měst stojí . 

Kaţdopádně nemám v úmyslu se ani do jednoho 
z těchto měst stěhovat a stát se natolik 
významných obyvatelem, aby se o mě psaly 
„oslavné“ články . 

 

POZOR NA PRAŢÁKY!!!!!!! 
 

Pražák je úplně cizí člověk. Na první pohled vypadá, ţe je dokonce z jiné planety. To je však jen zdání. 
Pražák je z Prahy, coţ je naprosto zvláštní stát uprostřed naší české země, kde kromě Pražáků ţijí ještě 
politici.  
 

V Praze je moţné úplně všechno. Celý národ tam posílá peníze a Pražáci si je pak rozdělují mezi sebou. 
 

Pražák nemá ţádné jméno, které by stálo za zapamatování. Kdo si jméno udělá, přestává být Pražákem a 
stává se Karlem Gottem nebo Jardou z Prahy. 
 

Pražáků je všude plno. Přemisťují se hlavně autem, v poslední době všichni jezdí na kolech v legračních 
trenýrkách s plínkami. Pořád spěchají a telefonují. 
 

Čím se Pražák ţiví, není známo. Jisté je, ţe nic nedělá a ani dělat neumí. Údajně snad i nepravidelně 
dochází do zaměstnání a má z toho prachů jako šlupek. 
 

Za ţenu má Pražák Pražandu, línou a marnivou ţenskou, která Pražáka terorizuje. 
 

Pražanda sedí doma a čte časopisy, kde jí radí, jak zabít čas. Pražák ji musí vozit za povyraţením. Jinak 
otravuje, vymýšlí kraviny a ječí na děti. V létě se opaluje. 
 

Pražanda musí mít bazén. Pěstuje fíkus a pelargonie. Nevaří ani nepeče. Kdyţ něco přece jen zkusí, 
neţerou to ani slepice. 
 

Své děti Pražáci drţí doma u počítače. Přerostly jim přes hlavu, bojí se jim něco říct a nechávají je být. Nutí 
je jenom do angličtiny. S tou začínají uţ v jeslích. 
 

Pražáci drţí mezi sebou. Scházejí se u chat a vykládají si o tom, kam jeli,  kam  pojedou, jak se jim jelo, co 
tam snědli a na kolik je to přišlo. 
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Jinak sedí na zahradě, pečou buřty, koukají na televizi, luští kříţovky a sečou trávník. 
 

Mimo sekání trávníku si Pražák sám vůbec nic neudělá. Normální člověk si proto u něj  můţe  přijít na pěkné 
peníze. Při jednání ale musí být ve střehu; Pražák chytračí a zkouší různé fígle, jak nezaplatit. 
 

Pražáci jsou celí posedlí zdravím a hygienou. Shánějí se po zdravém jídle,  ale jedí prášky po kilech.  Milují 
ochranné pomůcky. Pořád se myjí a sprejují a uklízejí a luxují. I na zahradě! Luxují i listí a pečlivě vypichují 
pampelišky z trávníku. 
 

Kdyţ je Pražákovi padesát, tak Pražandě uteče. Najde si mladší, ale zase úplně stejnou Pražandu. 
 

Opuštěné paničky, Pražandy, loví všude, i na vsi. Spadeno mají hlavně na staré mládence s pěkným 
gruntem. Kdyţ si nějakého vyhlídnou, nemá proti jejich čarování šanci. Nacpou se mu do baráku, dotáhnou 
ho na úřad a on pak na ně musí dřít aţ do smrti. 
 

Své mrtvé nechávají Pražáci spálit a pak si je vystavují doma v obýváku. Pokud se jedná o tchýni, tak 
v garáţi. Zato pietně pohřbívají své psy a kočky. 
 

Tak uţ jste si ujasnili, jak to s těmi Praţáky a 
Brňáky vypadá??? A máte vybráno? Pokud byste 
se nad tím chtěli ještě trochu zamyslet, máte teď 
jedinečnou moţnost. Kdyţ jsem do minulého 
Občasníku dával návrhy na vyjíţďky po 

zajímavých místech naší republiky z hlediska 
místních názvů, tak jsem zapomněl na jeden 
obrázek, a teď se pro zamýšlení zrovna hodí. 
Podívejte, v kolika místech naší krásné země 
můţete nerušeně přemýšlet . 

V Německu se objevila v bazaru zase jedna 
Čezeta, dokonce s PAvem a helmou, po renovaci, 
takhe na obrázku vypadá docela dobře, a to za 
cenu 7 500 €, takţe skoro 200 000 Kč. No, pěkně 
nám ty ceny rostou, na prodej skútru je to dobrý, 
na jeho nákup je to uţ trochu horší, ale to uţ jsme 
tady probírali mockrát . 
Kdyţ přijedete na benzinku na kafe, taky se 

zdravíte s ostatními motorkáři „Ahoj!!!“ ???. A 

víte vlastně, co to znamená? Pokud ne, podívejte 
na další stránku a budete moţná překvapeni, je to 
pěkně starý pozdrav. 
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Co znamená pozdrav AHOJ. Zajímavá informace - 
člověk se má pořád co učit. To, ţe to byl pozdrav 
námořníků, je známo, ale z čeho je to zkratka, to 
opravdu asi ví málokdo. 
AHOJ,  Ahoj !  
To je jeden z nejčastějších pozdravů. Dávno u nás 
zdomácněl. Zdraví se jím nejen děti, ale i dospělí. Kdo 
však zná jeho původní význam ? 
Býval to oblíbený pozdrav námořníků.  
Slovíčko AHOJ bylo napsané na kaţdé lodi. 
Je zkratkou slov:  

"Ad HOnorem Jesu"  (Ku cti Ježíše) 
 
2. března byla první letošní burza v Chotusicích. 
Účast členů našeho klubu tam nebyla příliš velká, 
ale Zbyněk sehnal originální kryt na rezervu 
Čezety a tvářil se spokojeně (Romča uţ míň a 
myslím, ţe ještě ze spaní opakovala částku, 
kterou za to Zbyněk zaplatil ), Kamil se mihnul u 
Poldy na stánku a zase hned zmizel (ani klobásku 
si s námi nedal), a tak jsme to tam tak s Vlastíkem 
procházeli, dívali se, kochali a divili některým 
cenám, občas jsme si koupil nějakou drobnost . 
Pak jsme ale narazili na stánek s vyčištěnými 
hliníkovými díly. Nebyly vyleštěné, ale vyčištěné a 
svým vzhledem se myslím docela blíţily novým 
hliníkovým dílům, jak jsme se byli zvyklí vídat 
v Mototechně. Technologie jejich čištění je odlišná 
– jedná se o vodní pískování, pro vás, kteří byste 
se chtěli blíţeji seznámit s tímto způsobem čištění 
hliníku i s firmou JD Worx, která nabízí i další 
sluţby, oskenoval jsem to pro vás jejich letáček. 
 

Někdy zhruba před 
200 lety (ale neberte 
mě prosím za slovo) 
prohlásil šéf úřadu 
pro vynálezy ve 
Francii, ţe bylo jiţ 
vše vymyšleno a 
úřad uzavřel .  
Dnešní rozvoj techniky jasně ukazuje, ţe tohle nebude asi nikdy pravda, a 
pokud ano, my se toho nedoţijeme. Ale nemusí to být jen novinky 
z informačních technologií, které nás dovedou překvapit a potěšit. Takto si 
jeden renovátor Druzety vylepšil víčko na „pseudonádrţi“ odlitím znaku 
ČZ, a já myslím, ţe je to moc hezké a moc se mi to líbí. O Druzetách jsem 
toho uţ tentokrát napsal dost, takţe ještě jen tento snímek, který 
dokazuje, ţe i replika Druzety se dá oproti originálu „vylepšit“. 

 
Dostaly se nám do redakce nějaké 
roentgenové snímky pacientů včetně 
popisků, které jsou naštěstí česky a 

ne latinsky. 
Věřím, ţe 
se nad tím 

rádi 
zamyslíte i 
z hlediska 

toho, kam 
patříte.  

Doufám, 

ţe vyhraje obr. č.2..  

Bohuţel, známe i případy, kdy lidé 
ještě nezačali přemýšlet, viz 

obr. č.1. popř. vymysleli 

„něco 
velkého a 
teplého“ 

viz. obr. 

č.3.  

na takové 
pozor !!!
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Těsně před distribucí časopisu se ozval další 
skútrista Petr Oplt, který nám poslal fotky své 
Čezety 501. Vzhledem k tomu, ţe je z Liberecka, 
coţ není tak úplně moc daleko, tak doufám, ţe se 
brzy setkáme na nějaké akci.  
Skútr se mi moc líbí, 501-ček vídáme na srazech 
vţdy méně neţ 502-ek, i barevná kombinace je 
moc hezká. Ale abych se nezpronevěřil svým 

zásadám, ţe také občas kritizuji, tak bych to viděl 
na nějakou změnu těch zpětných zrcátek. Vím, ţe 
mají být na motocyklu dvě a ţe těmito zrcátky je 
asi nejlepší přehled o dění za vozidlem, ale jsou 
trochu moc nápadná a při pohledu zpředu ruší 
velké černé plastové kruhy. Co je zkusit vyměnit 
za chromovaná anebo pouţít nějaké méně 
nápadné řešení.  

 

501-ka uţ v dnešní době bohuţel není na silnici 
ani soupeřem a dokonce ani rovnocenným 
partnerem ostatním vozidlům a je třeba mít 
neustálý přehled o dění za sebou, to je 
neoddiskutovatelné. 502-ka na tom není o mnoho 
lépe a svádět rychlostní souboj s dnešními 
výkonnými kamiony je někdy dost ošemetné, 
protoţe prostě na ně výkonnostně ani rychlostně 
nemáme, a pokud ano, tak jen chvíli. A kdyţ se 
nebudete chtít nechat jen tak předjet, tak vás 
prostě nemilosrdně „zavřou“ a vystrčí ze silnice. 
Proti těm 40 a více tunám rozjetým na 80 km/hod. 
nemají šanci ani mnohem větší vozidla.  
Zrovna před několika dny mi líčil kamarád, jak ho 
dokonce protijedoucí předjíţdějící kamion vyhnal 
aţ do pole (naštěstí bylo kam), a to jel autem. Na 
jeho varovné blikání dálkovými světly odpověděl 
kamioňák rozsvícením té své světelné rampy na 
střeše, ale nohu z plynu nesundal . Po 
oznámení incidentu na Policii chtěli policisté 
záznam z kamery z auta, kterou bohuţel kamarád 
v autě neměl.  
A kdyţ uţ jsem se dostal na toto nepříliš veselé 
téma, tak moţná ta kamera je jeden z dobrých 
nápadů, aţ se vás ţena zeptá, co chcete koupit 
k svátku nebo k narozeninám. Kamarád říkal, ţe 

svým výletem do 
pole se znovu 
narodil. Takţe na 
tom vlastně vydělal, 
protoţe má teď 
dvoje narozeniny, 
ale přece jen je o 
1000 % lepší se 
podobným záţitkům 
vyhnout….a na 
druhou stranu, 

dokud budou na silnici existovat taková prasata, 
jako řídič tohoto kamionu, tak myslím není ţádná 
ostuda splnit si svou občanskou „oznamovací“ 
povinnost a nahlásit je příslušným úřadům. Třeba, 
neţ se jim vrátí řidičák z čistírny, tak svoje 
závodnické ambice trochu přehodnotí. 
Kaţdopádně se jedná o řidiče s rozumem podle 
obr. č.3. z předcházející strany, bohuţel, kamiony 
s podobnými řidiči zatím nejsou nijak speciálně 
označeny a řidiče – kreténa poznáte aţ podle 
chování, a to uţ můţe být pozdě .  
Ale kdyţ máme to aprílové vydání, tak mi snad 
prominete i při tomto váţném tématu jednu 
asociaci, kdy jsem si vzpomněl na jednu hlášku 
z dříve oblíbené rubriky „Ze soudních síní a 
předsíní“, která vycházela v humoristickém 
časopisu Dikobraz: „To, ţe kouří a pije, jsem 
zjistila, aţ kdyţ mě políbil, ale to uţ jsem byla 
těhotná“  
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Stěrač na Čezetě 
 

Určitě znáte ten (asi jediný) známý obrázek ze 
zadní strany dobového časopisu Svět motorů, kde 
je zobrazen plexištít s namontovaným stěračem 
(viz vpravo). Ţádný jiný obrázek jsem nenašel a 
ani jsem toto řešení nikdy neviděl ve skutečnosti. 
Napadlo mě ale, ţe bych se mohl pokusit nějaké 
podobné řešení vyrobit, abych svou sbírku skútrů 
obohatil nějakou raritou. 

Plexištít tohoto typu jsem měl doma uţ delší dobu, 
a tak bylo třeba nějak vymyslet uchycení motorku 
stěrače. Ještě neţ začnu s tím mým řešením a 
srovnáním s originálním řešením, chtěl bych 
podotknout, ţe tento plexištít, jak vidíte z obrázků, 
má i poměrně velký podštítek, který je jednak dost 
nesehnatelný a jednak je přidělán třemi šrouby do 
štítu skútru. Takţe pokud jste si někdy lámali 
hlavu, proč máte tři díry v horní části štítu skútru, 
tady je vysvětlení. 
Kdyţ se na obrázek podíváte zblízka nebo si ho 
zvětšíte, tak zjistíte, ţe drţák je uchycen na 
řídítkách, ţe není ve svislé poloze (ale je našikmo) 

a ţe motorek stěrače je upevněn v poloze 
s hřídelkou dole.  
Pak jsem si řádně prohlédl svůj plexištít a zjistil 
jsem, ţe otvor pro hřídelku není na plexištítu 
umístěn v ose štítu, ale trochu vpravo ve směru 
jízdy. Myslel jsem původně, ţe vlastním zmetek, 
ale kdyţ jsem si pořádně prohlédl motorek zn. 
PAL, který jsem si vybral pro tento svůj 
konstruktérský pokus, tak jsem zjistil, ţe ani 
motorek nemá hřídelku v ose svého tělesa, ale 
částečně vyosenou. A světe div se, ta vzdálenost 
hřídelky od osy motorku byla stejná jako 
vzdálenost otvoru v plexištítu od jeho osy. Motorek 
jsem namontoval, byl krásně umístěn v ose štítu a 
padl tam (jak říkali naši předkové) jak pr… na 
hrnec, ale ……!!!  
Oproti originálnímu řešení byl namontován 
obráceně, tzn. s hřídelkou nahoře. Ovšem při 
tomto umístění byl správně orientovaný znak PAL 
a páčka spínání motorku byla otočená dolů, coţ je 
asi správné. Tak proč byl původně motorek 
„vzhůru nohama“??? 
Kdyţ jsem se na motorek podíval, jak je v ose, 
napadlo mě jediné, upevnit ho za drţák řídítek. A 
tak jsem vyrobil dva upevňovací elementy, jeden 
jsem přidělal na drţák řídítek, druhý na motorek, 
tak, ţe tímto drţáčkem prochází hřídelka motorku, 
a motorek je tak upevněn ne v plexištítu, ale právě 
v tomto drţáku. Pro spojení obou drţáků jsem 
pouţil ocelovou trubku, kterou je moţno 
protáhnout kabely a nemusí být omotány kolem 
(zřejmě) kulatiny jako v originálním řešení. Kdyţ 
se podíváte na „moje“ řešení, vypadá myslím, na 
pohled docela dobře, ale má ovšem také svoje 
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negativní stránky. Asi tou hlavní je jednoznačná 
montáţ celého kompletu drţáku z pohledu úhlu 
vůči drţáku řídítek. Tento úhel je daný právě 
úhlem ohnutí spodního drţáku, variabilní je pouze 
délka trubky, kterou je moţno zašroubováním 
měnit a tím ivzdálenost obou drţáků tak, aby 
v horní části výškově lícovaly otvory v horním 
drţáku a v plexištítu, kudy prochází hřídelka 
stěrače. 
Co to znamená??? Pokud máte zkušenosti 
s montáţí plexištítů, tak víte, ţe je to někdy trochu 
sloţité, abyste docílili správného sklonu, a určitě 
se mnoho skútrů liší sklonem plexištítu (a to i u 
novějšího řešení řídítek, která jsou jiţ kolíčkem 
jednoznačně fixována v drţáku řídítek). No a 
právě ten původní originální drţák, který je 
namontován na trubce řídítek, umoţňuje libovolné 
nastavení úhlu celého drţáku, čímţ by se vymezily 
všechny ty nepřesnosti vzniklé nejednoznačnou 
montáţí plexištítu.  
Závěr??? Myslím, ţe za pokus to stálo. 
Kaţdopádně jsem přesvědčen o tom, ţe řešení na 

obrázku ve Světě motorů nebylo buď definitivní 
anebo nebylo úplně nejlepší a zřejmě to je i důvod 
toho, proč nebylo nijak rozšířené, jinak by se určitě 
dochovalo. Samozřejmě nejen vlastní technické 
řešení, ale i další parametry či vlastnosti moţná 
bránily rozšíření. Jednak moţná cena, moţná 
spotřeba energie a hlavně…… pokud máte na 
skútru plexi a není úplně nové a v perfektním 
stavu, tak víte, ţe noční jízda proti světlům 
protijedoucích vozidel je utrpení, a při dešti se to 
výrazně zhoršuje. A teď si představte, ţe máte 
toto plexi ještě poškrábané od stěrače, protoţe 
jakékoliv zrníčko prachu udělá na měkkém 
materiálu plexištítu úplnou paseku. A tak zřejmě 
ten můj pokus zůstane pokusem a „muzejním“ 
exponátem a budeme dále pátrat po historii této 
zajímavé výbavy, jestli se ještě někde něco 
náhodou neobjeví.  
A kdyby někdo z vás čtenářů měl k tomu nějaké 
další informace nebo fotografie, rád je tady 
uveřejním.
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Doufám, ţe jsem vás před pár stránkami nevyděsil 
popisem nové civilizační choroby VPDSP. Určitě 
jste si vzpomněli na nějaký moment, kdy jste se 
chovali naprosto stejně a měli jste problémy s tím, 

ţe jste zapomněli, co chcete udělat apod. Abyste 
ale nepodléhali trudomyslnosti, dostal se mi do 
ruky tento článek, který vás, myslím, zase trochu 
povzbudí.  

 

Vypadávají vám slova?  
Neděste se, nejde o Alzheimera 

 

Však víš, ten, včera jsme se na něj dívali v televizi. Byli jsme tam předloni, no jak tam byla ta hezká pláţ, jak 
se jen jmenovala? Podej mi to, no to, jeţišmarjá, no jasně, ţe hřebík, však to říkám… 
 

Říká se tomu vypadávání slov. Něco chceme říct, víme přesně co, jenţe v tom okamţiku si nejsem schopni 
to správné slovo vybavit. Obvykle je tento jev spojován se stárnutím, ale není to správné.  
Kdyţ si někdo ve vyšším věku hůře vybavuje výrazy, které chtěl pouţít, neznamená to, ţe hloupne, ţe se 
jeho myšlení zpomaluje, ţe to signalizuje zdravotní problémy. Profesorka Lorraine Tylerová, která  
dlouhodobě zkoumá, co se děje v mozku v souvislosti se stárnutím, tvrdí, ţe starší lidé naopak mají bohatší 
slovník, neţ mladší ročníky. „Čím je mozek starší, tím více se v něm za ţivot nashromáţdilo zkušeností 
a informací. Takţe starší lidé mají mnohem více moţností a schopností, jak se vyjadřovat. Potíţ je v tom, ţe 
někdy právě to velké mnoţství způsobuje, ţe začínají hůře hledat slova, která jim připadají 
nejsprávnější, nejvýstiţnější. Musí proto déle přemýšlet. Ale to nesouvisí se zhoršováním funkcí mozku,“ tvrdí 
v jedné ze svých prací. 
 

Podobný jev bývá zaznamenán u lidí, kteří se hůře učí cizí jazyky. Velmi často s nimi mají potíţ lidé, kteří 
jsou vzdělaní, chytří, inteligentní. A přesto, kdyţ se učí například angličtinu stejnou dobu s lidmi s menším 
vzděláním a menším rozhledem, ve výsledku se třeba dorozumívají hůř, pomaleji. Je to prý tím, ţe obtíţněji 
hledají slova, protoţe chtějí najít ta správná. Komplikují si to. Zatímco méně přemýšlivý, bezstarostnější 
jedinec klidně pouţije cizí slovo v nesprávném tvaru, ne úplně to výstiţné, ale mluví a domluví se. Nestydí 
se, nepřemýšlí, nehledá slova, prostě komunikuje, byť třeba s chybami. „Starší lidé mnohdy cizímu jazyku 
rozumí lépe neţ mladí, přestoţe to navenek vypadá tak, ţe mluví pomaleji a opatrněji,“ uvedl na toto téma 
profesor Harald Baayen, který se touto problematikou zabývá. 
 

Občasné vypadávání slov není nic, čeho by se lidé měli děsit. Podle lékařů se tak začíná dít mnohdy uţ ve 
věku kolem čtyřicítky. Velmi často se vypadávání slov projevuje tím, ţe si nevzpomínáme na jména. Přitom 
právě zapomínání jmen rozhodně nesignalizuje blíţící se zdravotní problémy, přestoţe hodně lidí v takové 
souvislosti říká: A je to tady, uţ si nepamatuju jména, pan Alzheimer uţ klepe na dveře. „Lidé často říkají, ţe 
si třeba nepamatují jména herců, přitom přesně vědí, kde hrají a znají veškeré drby s nimi spojené. Jen 
to jméno si najednou nevybaví. Jsou z toho překvapení, poleká je to. Jenţe jména si většinou 
nepamatujeme, aniţ by se jednalo o chorobu. Nejsou s ničím spojena, pamatují se nejhůř,“ tvrdí 
psychiatrička Tamara Tošnerová. 
 

Občasná neschopnost přesně se vyjádřit, opravdu nemusí být důvodem k panice. Sice ze všech stran 
slyšíme o zvyšujících se počtech lidí trpících ve vyšším věku nějakou formou demence, ale je zbytečné se 
jí děsit, jestliţe si v padesáti letech nevzpomeneme, jak se jmenovala paní, se kterou jsme seděli u stolu před 
rokem na dovolené v Řecku. 
 

„Náš mozek je na tom podobně jako počítač. Čím je starší, tím je zahlcenější daty. Čím déle s ním pracujete 
a ukládáte do něj spoustu informací, jeho procesy uvnitř zpomalují,“ tvrdí profesor Michael Ramscar, který 
spolu se svým týmem dlouhodobě učili počítač dalším a dalším novým slovům. A jeho výkon se zpomaloval. 
Čím více toho znal, tím byl pomalejší.  
 

Tyto pokusy a průzkumy je dobré znát. Jednak proto, ţe tím zamezíme předčasnému a mnohdy zbytečnému 
nervování se, ţe zapomínáme, ţe se naše vyjadřovací schopnosti zhoršují. Můţe to tak být, ale nemusí. Je 
dobré si takových změn v chování a vyjadřování sebe i svých blízkých všímat, ale není nutné panikařit 
pokaţdé, kdyţ partnera pošleme pro rohlíky a on přinese chleba.  
 

„Říkala jsem ti, ať koupíš rohlíky.“ „Však jsem koupil pečivo.“ „Já říkala rohlíky. Ty jsi přinesl chleba.“  
„Aha. Já zapomněl, ţe jsi chtěla rohlíky.“ „Měl by sis zajít k doktorovi, vţdyť ty zapomínáš  pořád něco.“ „K 
doktorovi? To mám přijít k obvoďačce a říct, ţe jsem zapomněl na rohlík a koupil chleba? Vţdyť se mi 
vysměje.“ „Ale ne, zajdi k tomu, no však víš, je to bratr Jarmily. Víš, jak jsme s nimi byli na plese. Je 
psychiatr. No však víš. Jak se jen jmenuje? Nevíš?“  
 

Tak jestliţe se někdo stane aktérem podobné debaty, je na místě zaujmout rázný postoj: Ano, zapomínám 
slova, ale není to proto, ţe bych hloupnul. Naopak, Hledám ta správná, nejlepší, protoţe jich umím příliš moc. 
Jsem příliš vzdělán, přeplněn informacemi. 
 

Ať uţ to tak je nebo ne, kaţdopádně takový postoj všem v okolí aspoň na chvíli vyrazí dech. 
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ZÁVĚR 
 

Závěr, k tomu asi není, co dodat, i kdyţ tentokrát 
moţná ano. Ale nepředbíhejme. Zimní měsíce 
nejsou moc bohaté na motorkářské akce, takţe 
tady toho moc ke čtení nebylo, ale v příštím čísle 
by se to mělo uţ zase trochu vylepšit, protoţe na 
jaro je připraveno několik krásných akcí, jednak 
sraz ČSSČ a jednak i Mezinárodní star Skútrklubu 
včetně II. srazu Druzet.  

A tak buďme rádi, ţe zima se loučí a na rok 
odchází (viz foto). Jak vidíte, nebyla to ošklivá 
zima, i kdyţ nás sněhem občas trochu překvapila, 
a tak ji nechme zbytkem sněhu v klidu odejít. 
Kromě toho ještě jeden obrázek ze zimy z jednoho 
nejmenovaného zimního střediska, a to právě 
v okamţiku, kdy bylo na stánky PNS doručeno 
minulé číslo Čezetářského občasníku . 

Pá, pá……………… 
 
Moţná jste to zaregistrovali, moţná ne, ale toto 
číslo vyšlo právě 1.4.2019. To je takové magické 
datum, i kdyţ se tvrdí, ţe magická čísla jsou spíš 
čísla 3, 7, 13 apod., ale jak všichni určitě dobře 
víte, tak 1. duben je apríl a já jsem si dovolil toto 
datum trochu zneuţít a malinko vás mystifikovat. 
Ta krásná Škoda 120 L 
Combi bohuţel 
neexistuje (oproti 
té tisícovce, 
kterou můţete 
vidět ve Škoda 
Auto muzeu 
v MB).  
Někdo šikovný 
si trochu pohrál 
s počítačem a vytvořil 
tuto krásnou karoserii 
Combi, které se mně osobně moc líbí a hned bych 
pro ni hledal nějakou garáţ, jen ji mít . Ale 
stodavcítku mám a rád se s ní svezu. I kdyţ je to 
auto mého mládí, tak je to uţ bohuţel veterán (viz 
dole).  
P.S. A až mi zase budete Brňáci psát, že se 
vytahuju, tak se prosím podívejte na vaše fotky na 
rajčeti, kde jste foceni se Spartaky a Š1203-kami a 

nebo se podívejte na úvodníky časopisů Motocykl 
nebo Automobil. Tam je v editorialu každého čísla 
fotka šéfredaktora ….a já jsem tu na fotce zcela 
výjimečně a ještě k tomu až úplně v závěru !!! . 
Do nové motorkářské sezóny vám všem čtenářům 
přeji mnoho šťastných kilometrů, pneumatiky stále 
bezpečně na vozovce a nestoupající ceny 

benzinu. Opět doufám, ţe se budeme co 
nejčastěji setkávat na různých akcích, ať 

uţ organizovaných Českou sekcí 
Skútrklubu Čezeta nebo i jiných 
akcích.  
Nezapomeňte sledovat Aktuality na 
www.skutrklubcezeta.cz, kde budou 

aktuální informace o chystaných 
srazech a bude se třeba přihlásit kvůli 

zajištění ubytování. Nominace účastníků 
„Expedice Dráţďany“ je jiţ uzavřena, další sraz 
„České středohoří“ bude z hlediska logistického 
(hlavně kvůli stravování) trochu náročnější, tak vás 
prosím o včasné nahlášení vaší účasti. Vše bude 
na netu. Na netu najdete i informace o Výškových 
prémiích Liberecka:   
https://vyskove-premie-liberecka.webnode.cz/  
popř. i na facebooku: 
www.facebook.com/events/269507787058158/ 

http://www.skutrklubcezeta.cz/
https://vyskove-premie-liberecka.webnode.cz/
http://www.facebook.com/events/269507787058158/
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Zdroj: http://www.skoda-oldtimerclub.de/kategorie/dokumente/2018_akce/malypetr_marcel/Marcel%20M.pdf 
 

NEZAPOMEŇTE SE PŘIHLÁSIT !!!!_____ 

 
 
Vy, kteří jste vydrţeli aţ sem, tak vás ještě čekají 
nějaké tradiční přílohy. Tentokrát to sice nebude 
cestopis, ani historie ţádné slavné české firmy, 
která nepřeţila privatizaci a kapitalismus, ale pár 
dobrých rad, které se vám mohou hodit.  
Třeba jak zlepšit brzdění u bubnových brzd, jak 
identifikovat zloděje, co dělat při nehodě, z čeho 
pít a z čeho nepít vodu při vašich letních cestách.  

A taky ještě takové trochu „varování“ při cestě do 
cizích zemích. Moţná to bude pro vás překvapení. 
Tak snad vám něco z toho utkví v paměti. 
A kdo se zajímá o elektrovozidla, tak bude moţná 
trochu překvapen pohledem z “druhé strany“. Ne 
vše, co se třpytí (nebo je elektrické), musí být 
zlato, dokonce ani stříbro to nemusí být . 
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PŘÍLOHA 
Bubnové brzdy 

   aneb jak donutit Panelku (anebo cokoli jiného podobného) brzdit 
   
Čelisti bubnové brzdy jsou zakotveny ve víku 
brzdy a rozevírají se brzdovým klíčem. Vlastní 
brzdící účinek určuje tření brzdového obloţení ve 
vloţce bubnu. 
Silové poměry obou čelistí můţeme nejlépe 
sledovat na obrázku1 a obrázku2. Směr otáčení 
kola je na obrázku vyznačen šipkou, neboť je pro 
silový rozbor rozhodující. Čelist je uloţena na 
kotevním čepu a je přitlačována k bubnu klíčem 
silou označenou P1, popř. P2. Jde o tlačnou sílu, a 
proto je její směr kolmý na rovinu opěrné plochy 
brzdové čelisti. 

Přesné určení výsledné normální síly tlaku 
obloţení na buben je velmi sloţité. V naší úvaze 
se vyhneme pouţití vyšší matematiky a vyjdeme z 
předpokladu, který platí jen přibliţně, ţe směr 
normální síly půlí celkový úhel obloţení. 
Výsledná síla z tlaku obloţení musí ještě zahrnout 
tečnou sílu T1 (T2). Tečná síla je kolmá na 
normální a její velikost je dána součinem 
součinitele tření mezi obloţením a bubnem a 
normální síly. 

Součtem vektorů těchto dvou sil dostaneme 
výslednou sílu V1. Ta musí být v rovnováze s 
rozevírající silou P1 a třetí, dosud neznámou silou, 
procházející osou kotevního čepu. Pro rovnováhu 
sil platí, ţe tři síly mohou být v rovnováze jen 
tehdy, procházejí-li jejich vektory jedním bodem. 
Síla reakce kotevního čepu musí tedy procházet 
průsečíkem paprsku výslednice a paprsku 

rozevírající síly. Velikosti jednotlivých sil vycházejí 
z trojúhelníku sil na obr.1 a obr.2.  
Porovnáme -li trojúhelníky sil pro první a druhou 
čelist, zjistíme, ţe při stejné rozevírací síle bude 
mít první - náběţná - čelist mnohem větší brzdící 
účinek neţ druhá - úběţná - čelist. Je to 
způsobeno tím, ţe vznikající tečná síla  pomáhá 
při brzdění  u náběţné čelisti  rozevírající síle  a 
naopak u úběţné čelisti působí proti ní. Tj. tzv. 
svorný účinek brzdové čelisti. 
Účinek závisí dále na poloze obloţení. 
Přibliţujeme-li obloţení směrem ke klíči, mění se 
směr normální  i výsledné síly a brzdový účinek 
čelisti vzrůstá. V krajním případě se náběţná čelist 
stane samosvornou a dojde k zablokování brzdy. 
U úběţné čelisti není poloha brzdového obloţení 
nebezpečná, neboť k blokování této čelisti nemůţe 
dojít.  
Vhodným umístěním brzdového obloţení na 
čelistech (obr. 3) i změnou polohy opěrných čepů  
můţeme podle potřeby  zvyšovat, nebo sniţovat  
brzdící účinek i bezpečnost proti blokování. U brzd 
závodních, terénních i soutěţních motocyklů 
(pozn.: článek je z roku 1972) se proto často 
setkáváme s různým uspořádáním  náběţné i 

úběţné čelisti. Shodnost čelistí se u sériových 
motocyklů  volí pouze z výrobních 
důvodů. Jednoduché zvýšení účinnosti brzdy, 
které můţe lehce udělat kaţdý, spočívá pouze v 
zkrácení, nebo zúžení obložení na úběžné 
části. 

Lit.: Ing. Pavel Husák - Sportovní Motocykly,  Naše 
vojsko 1972 

http://petr350.cz/technika/zvyseni_ucinnosti_jednoklicove_bubnove_brzdy/brzda1.jpg
http://petr350.cz/technika/zvyseni_ucinnosti_jednoklicove_bubnove_brzdy/brzda2.jpg
http://petr350.cz/technika/zvyseni_ucinnosti_jednoklicove_bubnove_brzdy/brzda1.jpg
http://petr350.cz/technika/zvyseni_ucinnosti_jednoklicove_bubnove_brzdy/brzda2.jpg
http://petr350.cz/technika/zvyseni_ucinnosti_jednoklicove_bubnove_brzdy/brzda3.jpg
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Šifrovací systém zlodějů 
to byste neměli přeskočit 
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Postup při zvládání dopravní nehody 
  nikomu z vás to nepřeju, ale hodit se to může 
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Kontrolujte označení na plastových láhvích a obalech  
 
Určitě i vy stále naráţíte na ulici na pobíhající lidi, 
drţící v ruce plastové láhve s vodou. Tyto lahve 
však nejednou obsahují velké mnoţství 
škodlivých chemikálií. Ty mohou snadno převáţit 
přínosy správné hydratace. Měli byste proto 
věnovat náleţitou pozornost trojúhelníkům na 
spodku plastových lahví, které pouţíváte. Zvláště 

se zaměřte na číslo uprostřed trojúhelníků. 
Kaţdé takové číslo totiţ představuje jiný druh 
chemické látky, ze které je daná láhev vyrobena. 
Určitě jste ho uţ nejednou i zaregistrovali, ale 
nekladli mu ţádný speciální význam. Nicméně 
měli byste! 

 

                           
 

1. PET (Polyethylentereftalát)  
 

Tyto láhve jsou určeny pouze na jedno pouţití. Je to kvůli tomu, ţe mohou propouštět antimon těţkých 
kovů. Tyto chemické substance, označované i značkou EPA, narušují činnost vaší hormonální soustavy.  
 

2. HDPE (Polyethylen vysoké hustoty)  
 

Jde o takzvaný „dobrý“ plast. Má totiţ nejniţší pravděpodobnost průsaku škodlivých látek do tekutiny, která 
se v něm uskladňuje. 
 

3. PVC (Polyvinylchlorid)  
 

Nedoporučuje se pouţívat lahve vyrobené z tohoto materiálu. PVC můţe do vody uvolňovat látky 
narušující činnost hormonů. 
 

4. LDPE (Polyethylen nízké hustoty)  
 

Tento druh plastu je relativně bezpečný. Při správném pouţívání a mechanickém nenamáhaní by z něj do 
vody neměli prosakovat škodlivé látky. Uvedený materiál se často pouţívá i při výrobě plastových tašek.  
 

5. PP (Polypropylen)  
 

Jde opět o relativně bezpečný plast. Za předpokladu, ţe ho nevystavujeme vyšším teplotám a 
mechanickému namáhání, by do nápojů a jídel neměl uvolňovat ţádné neţádoucí substance. V praxi se z 
něj obvykle vyrábějí jogurtové kelímky a některé druhy lahví na vodu.  
 

6. PS (Polystyren)  
 

Pozor, jde o karcinogenní uvolňující chemickou látku. Polystyren byste v ţádném případě neměli pouţívat 
pro uschování nápojů ani jídel. V případě přenosných chladniček je třeba mít jídlo v nich spolehlivě 
oddělené od stěn.  
 

7. PC (polykarbonát)  
 

Pro uskladnění potravin a vody je to úplně nejhorší materiál. Důvodem je uvolňování BPA (Bisfenolu A). 
Lahvím nebo jiným nádobám vyrobeným z polykarbonátu se proto za všech okolností vyhýbejte!  
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Sice jsme skútristický, čili spíš „jednostopý“  
časopis, ale určitě většina z vás autem jezdí, 
kaţdý z vás se s auty dennodenně setkává a 
určitě taky kaţdý z vás zaregistroval tu 
„elektrohorečku“, která se lavinovitě šíří od 
nakaţených jedinců v Bruselu do všech koutů 
Evropy, a se světem to není o mnoho lepší . 

Kromě toho máme uţ i elektrickou Čezetu, a 
tak si moţná se zájmem přečtete následující 
článek, který na problém elektrických 
dopravních prostředků pohlíţí ne politickýma, 
ale odbornýma očima stárnoucího inţenýra. 
Tak uvidíme, jak celá situace s touto 
„elektrohisterií“ dopadne. 

 

Budoucnost automobilů a zdravého rozumu v ohroţení 
 

EVROPA: Povzdech stárnoucího inţenýra 
20.10.2018 

 
Je to určitě jen náhoda, ţe se v časovém úseku 
několika dní sešly dvě události organizačně spolu 
nesouvisející, avšak ze své podstaty související 
poměrně značně. 
První z nich je radostná zpráva z ministerstva 
dopravy oznamující, ţe po technických obtíţích se 
konečně i v ČR rozjede vydávání „zelených“ 
registračních značek pro ekologické automobily. 
Značky sice nebudou doopravdy zelené, jako je 
tomu jinde v zahraničí, nicméně bohulibým cílem 
je v blízké budoucnosti například osvobodit auta 
jimi opatřená z povinnosti mít dálniční známku při 
pouţívání dálnic. Činovník jakéhosi spolku jezdců 
elektromobily (jméno spolku i tohoto gentlemana 
jsem zapomněl) se nechal na stanici ČRo 
Radioţurnál slyšet ve smyslu, ţe konečně i ČR 
slézá ze stromu, a on jen doufá, ţe dotační 
politika státu (sic) bude jen přát dalšímu 
rozmachu elektromobilů a hybridů. 
Druhou radostnou zprávou je, ţe 
Evropský parlament schválil nařízení 
ukládající výrobcům automobilů sníţit 
pod sankcemi emise CO2 z jejich výrobků o 
desítky procent (a to o více desítek, neţ byl 
původní návrh) do roku 2030.  

Srdce  mladého perspektivního zaníceného 
nadšence, ekologisty- zachránce naší 
zelené planety při poslechu těchto 
zpráv jistě jásá. Avšak srdce autora těchto řádků, 
lehce stárnoucího, poněkud jiţ sarkastického 
strojního inţenýra, který si na rozdíl od výše 
vzpomenutého ekologisty proklestil cestu deseti 
semestry studia na jedné z renomovaných 
českých technických univerzit, kde se mu dostalo 
sice někdy dosti otravného, nicméně také dosti 
exaktního vzdělání ve vědách 
přírodních aplikovaných, jakoţ i technických, 
chřadne a trpí.  
Co je důvodem jeho takto politováníhodného (a 
rovněţ v této souvislosti politicky nekorektního) 
stavu? 
Je to znalost faktů a zděšení nad tím, jak laici a 
amatéři suverénně rozhodují o věcech, u nichţ lze 
o jejich, jak se moderně říká, kompetenci seriózně 
pochybovat. Ale přece kdyţ nás bolí zub, tak 
jdeme k zubaři, ne na ministerstvo zdravotnictví 
nebo do parlamentu, tak proč pro radu ohledně 
budoucnosti aut nejdeme k lidem, kteří problému 

rozumí, to je k technikům, konstruktérům, 
případně teoretickým fyzikům? Přírodní a fyzikální 
zákony se nedají odhlasovat prostou či 
kvalifikovanou většinou poté, co byl nalezen 
konsenzus napříč politickým spektrem. 
Obě zprávy mají v pozadí jednoznačné sdělení: 
budoucnost musí patřit elektromobilům, snad lze 
ještě akceptovat hybridy, a to čím dřív, tím líp. 
Protoţe taková přibliţovadla jsou přece 
ekologická! A nepřispívají ke změně klimatu! 
Krásná zaklínadla. Ale je tomu tak doopravdy? 
Nechme druhé zvolání tentokrát bez povšimnutí. 
Téma klimatické změny je natolik komplexní, ţe 
bychom se s jeho jen trochu serióznějším 
rozborem nevtěsnali do prostoru skousnutelného 
běţným čtenářem. 

Nicméně k prvnímu zvolání: je to oblíbené a jaksi 
obecně akceptované dogma. Elektromobil 

rovná se ekologie. Autor říká rozhodně: 

elektromobil nerovná se ekologie. 

Ba naopak. Proč?  

Tak popořadě: jasně, elektromobil kudy 
jede, tudy nekouří, tedy neprodukuje spaliny tak 
jako automobil se spalovacím motorem. Ale 
elektřina v jeho bateriích se někde vzala. Uţ vidím 
úsměv na tvářích ekologických bojovníků ve 
smyslu, teď si naběhl, teď si ho namaţeme na 
chleba. Přece umíme vyrábět energii z 
obnovitelných zdrojů! Dobře, ale v tom případě 
tedy zakaţme nabíjet elektromobily, kdyţ nefouká 
vítr nebo nesvítí slunce. A pojedeme asi na kole. 
Protoţe jak víme, jediné stabilní 
zdroje elektrické energie jsou pořád tepelné 
(uhelné, plynové) nebo, fuj, jaderné elektrárny, 
doplňované vodními elektrárnami, u nichţ se při 
vší úctě nemůţeme o ekologii příliš bavit, pokud 
jsme zatopili vodou kus krajiny a namísto proudící 
řeky vytvořili více či méně zelenající a bahnem se 
zanášející jezero. Takţe jinými slovy, elektromobil 
kouří taky, jenom na jiném místě, anebo nepřímo 
nahání husí kůţi protijaderným aktivistům. 
Dále: elektřinu je třeba někde a nějak „skladovat“. 
Přes několikeré oznámení převratných objevů v 
oblasti ukládání elektrické energie jsme v reálu 
svědky spíše pozvolné evoluce, nikoliv revoluce. 
Baterie jsou stále zaloţeny na elektrochemické 
reakci. Stále obsahují dosti pekelný koktejl těţkých 
a občas pěkně jedovatých kovů (olovo, lithium, 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=167712/159420_0_
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http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=166032/157966_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=169162/160851_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=167712/159420_0_
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nikl, kadmium) naloţených v jistě ne zcela 
neškodných kyselinách nebo hydroxidech. 
Materiál k jejich výrobě se získává za cenu nepříliš 
šetrného zacházení s přírodou zejména v 
některých zemích, kde zisk má jasnou prioritu 
před reálnou ekologií, tedy ochranou přírody a 
krajiny. K jejich výrobě je navíc třeba značné 
mnoţství energie, povětšinou elektrické, coţ 
znamená další zátěţ pro ţivotní prostředí. 
A dále, i sebelepší baterie má ţivotnost 
omezenou určitým počtem cyklů nabití-vybití. 
Poté je třeba ji vyměnit. Ale co pak s 
vyřazenou baterií? Samozřejmě, ekologicky 
zlikvidovat. Tedy přeloţeno, další energie, 
tvorba odpadu, který nikdy není zcela 
neškodný a je nutno jej někde uloţit, aby dál 
nemohl škodit, takţe další materiál a 
energie…  
Sečteno podtrţeno: To, ţe za jedoucím 
elektromobilem nezůstávají zplodiny a CO2, a 
tudíţ je skvěle ekologický, není celá pravda. 
Zplodiny, CO2 a navíc pěkně jedovatý odpad 
zůstávají, jenom někde jinde. 
Jedna renomovaná japonská automobilka, známá 
mimo jiné i svým odporem proti downsizingu 
spalovacích motorů, argumentující i v této věci 

tvrdými doloţenými fakty, spočítala, ţe „ekologická 
stopa“ za celou ţivotnost automobilu se 
spalovacím motorem optimálním pro 
reálný provoz je podstatně menší neţ „ekologická 
stopa“ rádoby zeleného elektromobilu. 

Bohuţel jiná automobilka, tentokrát evropská, 
namísto aby jasně řekla „ne, toto je z 
technického hlediska nereálné“, nadšeně 
podporovala naivní a amatérské ekologistické 
iniciativy v emisní legislativě, pobírajíc 
eurodotace na vývoj „zelených“ technologií, 
zatímco v kanceláři přes chodbu vyvíjela 
„cinknutý“ software řídících jednotek, protoţe 
technikům této firmy bylo jasné, ţe navrţené 
limity u svých, relativně zastaralých motorů 
nikdy nedokáţou splnit. 
Takţe vraťme se prosím do reality, nechme 

rozhodovat odborníky a ne ovlivnitelné laiky v 
politických funkcích. A nedeformujme dále realitu 
jedem dotací na „ekologické“ projekty. Jejich 
ekologičnost totiţ nebyla ověřena neúprosnou 
exaktní kritickou vědou, ale byla někde 
odhlasována nepříliš odborně erudovanými, 
nicméně dostatečně sebevědomými laiky. 
David Bařinka 

 
Znáte to zásadní otázku: „Co s načatým 
večerem???“ ….a já tu mám otázku: 

  
„Co s načatou stránkou???“ Tak třeba nějaké 
motorky, co říkáte???  

                 Obrázky: 
 1. Harley-Davidson 1924 
2. Jawa – o trochu později 
3. Vstřícné gesto Yamahy vůči 
___migrantům 
4. Schettino – největší náklon 
5. Náhrádní svíčku s sebou !!! 
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ČR je nejsvobodnější zemí.  
Smí se u nás tábořit, sbírat houby a lesní plody, opékat buřty a zpívat u táboráku...    

 
Ţivot v Česku sice zatím není ideální, ale jinde je to ještě mnohem horší...   Pojem “ţivotní úroveň“ je 
zavádějící, neboť se jedná o individuální představy o tom, co daný člověk od ţivota očekává. Podle jeho 
představ je potom nutné měřit ţivotní úroveň. Dovolil bych si tvrdit, ţe nejlepším místem k ţivotu na této 
Zeměkouli je Hradec a jeho okolí. Kdyby tomu tak nebylo, neţil bych tam. Na druhé straně, nějaký arabský 
šejk z Kuvajtu se mnou určitě souhlasit nebude. Japonský majitel automobilky asi také ne…   Ovšem 
nechoďme na „konec světa“ a porozhlédněme se po svých zahraničních sousedech. Jedete-li do zahraničí a 
vezete-li si s sebou nůţ, buďte opatrní. Celá rodina by mohla lehko skončit za mříţemi.  
  
V SRN nesmíte mít u sebe nůţ, jehoţ střenka přesahuje 10 cm nebo zavírací 8.5 cm.  
V Rakousku můţete u sebe mít nůţ pouze tehdy, pakliţe se prokáţete, ţe jste “myslivec“ a zrovna jdete na 
hon. Je to obrovský paradox, neboť u našeho jiţního souseda si kaţdý občan Rakouska, jestliţe nabyl 
plnoletosti (18 let), můţe bez zbrojního pasu a pouze na občanský průkaz koupit brokovnici a maloráţku. To 
je v ČR absolutně nemoţné!  
V Belgii a v Lucembursku nesmíte u sebe nosit nůţ vůbec, i kdyby se jednalo o pouhý “příborák“.    
Ve Velké Británii a v Irsku podle zákona (tzv. “Offensive Weapon Act“) nejen, ţe se zakazuje nošení všech 
druhů noţů a zbraní (včetně vzduchovky), nýbrţ nesmíte mít u sebe na  
veřejnosti ani to, co se noţi podobá. Existuje tam např. absolutní zákaz vycházení s nůţkami! Takováto 
opatření v zemi, kde v roce 1907 jeho lordstvo Robert Baden-Powell zaloţil skautské hnutí, je opravdu na 
pováţenou…   Naproti tomu české zákonodárství takovouto skutkovou podstatu vůbec neřeší: můţete chodit 
s popravčím mečem na Václavském náměstí sem a tam, jak se vám zachce, aniţ byste porušili jakýkoliv 
zákon. Jediné nebezpečí, které hrozí, je následující: asi by vás mohli odvézt na psychiatrickou kliniku.   
Jestliţe si myslíte: „Vyrazíme na Západ trempovat, rozděláme táborák, budeme opékat buřty, hrát na kytaru a 
zpívat…“ tak takové myšlenky si nechte rychle zajít. Mimo Česka je to takřka neproveditelné a to dokonce i v 
USA a Kanadě. Ve většině evropských zemí je rozdělávání táborových ohňů (bez zvláštního povolení) přísně 
zakázané. Buřty (tedy špekáčky) mimo Česka a Bavorska (tzv. „Regensburger“) nikde jinak neseţenete.    
Hrát na kytaru v lese a zpívat je (mimo Česka) zakázáno takřka na celém světě a to dokonce i v Ruské 
tajze. Kdyţ vjíţdíte do kanadského pralesa a lgonquin Park (provincie Ontario), ptá  se vás policie u 
závory, zdali máte střelné zbraně a hudební nástroje. Jestli ano, musíte je deponovat u vchodu.  
 Byl jsem sám svědek toho, jak jednomu černochovi (skautovi) zabavili dokonce i foukací harmoniku. Po 
chvíli se rozbrečel, ale nebylo mu to nic platné. Prostě s foukací harmonikou se do pralesa nesmí! Hlasitý 
zpěv a ţivá hudba má  právě velice neblahý vliv na divokou zvířenu. Ovšem hudba reprodukovaná (rádio) prý 
zas tak moc nevadí. Kaţdopádně v Česku není zakázáno ani jedno, ani druhé...    
V některých zemích by se sice dalo trempování a skautování praktikovat - hlavně v USA, Austrálii a v 
Kanadě, podobně jako v Česku, ale má to nepřekonatelný zádrhel. Kaţdá píď půdy tam někomu patří a 
všude na vás hulákají cedule: “Private property. No entry.“ (Soukromý majetek. Vstup zakázán). Bez povolení 
majitele tam vkročit nesmíte. Na některých cedulích jsou vyznačeny i lebky se zkříţenými hnáty - vlastník vás 
upozorňuje: “Jestliţe se objevíte na mém pozemku, zabiju vás!“ Vše tam připomíná “divoký západ“, i kdyţ 
poněkud naruby.  
Zvykli jsme si na tvrzení: v USA se praktikuje volný prodej zbrani a kuší. Nevěřte tomu. V některých státech 
USA se skutečně ke zbraním dostanete lehko. Ovšem v jiných platí například stejně přísné předpisy jako v 
Anglii a v Irsku. Jestli vás v Marylandu nebo v Massachusetts nachytají s loveckým noţem u pasu, hrozí 
vám aţ 48 hodin kriminálu.  Nemyslete si, ţe to jde všude tak jako v Česku - vzít si ruksak, lovecký nůţ, 
maskáče, vyrazit do lesa na houby a potom se někde vykoupat v rybníku...    
V SRN jsou kalhoty „maskáče“ povaţovány za uniformu a bez povolení ministerstva obrany SRN je nesmíte 
nosit. Jinak vám hrozí aţ 3 roky odnětí svobody.    
V Severním Irsku jsou všechny rybníky soukromé, a pakliţe se tam vykoupete, posuzuje se to coby 
“vloupání“ (Domestic burglary).  
V severní Itálii je sbírání hub zakázáno pod trestem vězení do jednoho roku a na zbytek Itálie potřebujete 
tzv. “houbařský pas“, který místní úřady jaksi velmi nerady vydávají.    
Ve Velké Británii je většina lesů v soukromých rukou a normální smrtelník se do nich nedostane.    
V Holandsku sice do lesa můţete, ale nejenţe tam nesmíte sbírat houby, nýbrţ tam nesmíte sbírat vůbec 
ţádné plodiny. Běda, jestli u vás najdou šišku, ostruţinu nebo křemenáče! Počítejte s tím, ţe si drahnou 
chvíli posedíte v “chládku“.    
Aţ opět někoho uslyšíte hlasitě nedávat, jak to u nás stojí za prd, sdělte mu, ţe má sice pravdu, ale j inde to 
můţe být ještě daleko horší a doporučte mu tuto reportáţ, kterou jste si právě přečetli. Z naší planety Země 
není kam utéct. Na Marsu se ţít nedá. Musíme si zdejší poměry zařídit tak, aby to trmácení se ţivotem od 
kolébky do rakve bylo pokud moţno co nejsnesitelnější. Víc od lidstva opravdu nelze očekávat.           
 V ČR je pořád ještě krásně!!!   


