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

organizovat pěkné akce a srazy i bez podpory
mateřského nebo možná spíše macešského
Skútrklubu Čezeta. Vždyť první sraz jsme
samostatně organizovali v květnu roku 2004,
takže v roce 2019 budeme mít nejen 15-leté
výročí od tohoto prvního srazu, ale prakticky
přesně na toto výročí budeme mít

České sekce Skútrklubu Čezeta
vás budou nadále aktuálně informovat o tom, co
se v tomto klubu děje, jaké jsou nové akce, co se
chystá a v Občasníku si pak přečtete reportáže
z jejich průběhu a jejich hodnocení.
Myslím, že už je zbytečné se vracet k tomu, proč
k této změně došlo (i když ten, koho to zajímá, se
určitě mohl pobavit diskusí na stránkách
www.skutrklub.cz ), a já jen budu rád, když se
tyto stránky opravdu stanou „našimi“ stránkami,
které nám budou pomáhat a které také budeme
náležitě využívat. Ještě nevím, co všechno bude
možné na ně umístit a co s dcerou stihneme
obhospodařovat, ale už jsem (zrovna na setkání u
Zlatého slunce) zaregistroval první reakce, které
hovořily o tom, že na těchto mých webových
stránkách jsou zajímavé informace. Takže budu
moc rád, když to tak bude pokračovat.
Myslím, že je i zajímavá rubrika „Aktuality“, kde
se jednak dozvídáte aktuálně o chystaných akcích
a následně o jejich průběhu. Přece jen čtvrtletní
vydávání Občasníku je z hlediska aktuální
informovanosti trochu těžkopádné, tady by měly
„Aktuality“ být o hodně akčnější .
Tyto moje nové webové stránky by neměly nijak
konkurovat stránkám mateřského Skútrklubu
Čezeta, ani dublovat informace (nanejvýš ve
výjimečných případech např. informace o
mezinárodním skútrsrazu, která je důležitá pro
všechny). Nejsem „škodič“ typu Čezetka
Kubálková, abych někomu házel klacky pod nohy,
a tak doufám, že naše skvělá parta skútristů a
motorkářů, která si říká Česká sekce Skútrklubu
Čezeta, bude fungovat nadále a bude dál

50. celovíkendový sraz ČSSČ,
který bude organizován ve východních Čechách.
A já jsem moc rád, že tohoto významného srazu
se jako hlavní pořadatel ujal Libor Volek, protože
od roku 2004 tu těžkou káru plnou organizačních
problémů a starostí spolu táhneme asi nejvíc
právě my dva, asi jsme se oba účastnili i
největšího počtu našich akcí (a nejen našich) a
myslím tedy, že Libor si tuto „poctu“ (samozřejmě
spojenou s prací organizátora) plně zaslouží.
Držím mu palce, aby se mu sraz povedl.
A co tu můžete dneska čekat??? Tak jako
normálně ….reportáže z našich akcí, haldu
různých zajímavostí, tentokrát hodně o Jawě, ale
také o cizích motocyklových přívěsech typu „PAv“,
samozřejmě plán činnosti ČSSČ na rok 2019 a
tradičně již také PF-ky, které dostává naše
redakce Občasníku.
A jestli jsem tady zapomněl něco napsat, tak si
snad vzpomenu do chvíle, než budu psát závěr.
Přeji vám tedy příjemné a samozřejmě poučné
čtení, a pokud byste čistě náhodou objevili nějaký
překlep, tak je třeba si uvědomit, že adventní čas
je čas svařáku, vánoce jsou časem punče a
dalších dobrot tekuté konzistence a Silvestr?
….ani nemluvím  ….šampusem počínaje a
úplně „fším“ konče . Takže pro všechny případy
tady dávám do rezervy nějaká ta česká zapeklitá
písmenka iiiii, yyyyy…...a kdyby bylo někde
nevhodné, dosaďte správně z této množiny .

ANO ….. v novém roce …… NE
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CO JSME DĚLALI – AKCE ČSSČ (I JINÉ)
Svatováclavská jízda 28. září 2018 Mladá Boleslav
Jiţ 16. ročník této jízdy veteránů se
konal opět na svátek Sv. Václava,
zřejmě proto, ţe se jedná o
svatováclavskou jízdu. Městské
webové stránky celou akci shrnuly takto:
„Krásné počasí, velký zájem lidí i
rekordní
počet
250
přihlášených
vozidel - to vše provázelo již 16.
ročník
Svatováclavské
jízdy
historických vozidel, která se konala
v pátek 28. září v Mladé Boleslavi.
Akci
již
tradičně
začínající
na
Komenského náměstí zahájil primátor
Raduan Nwelati.“ Byl jsem se jako divák
podívat na zahájení jízdy, protoţe ostatní program
mě nikdy nějak nenadchnul – celý den stát u
svého veterána, aby vám z něj někdo něco
neodšrouboval nebo ho neodřel, aţ na něm bude
fotit rozjívené děti a přitom ujet městem asi 12 km

spanilé jízdy, je to věcí názoru, mě to nebaví. Taky
mnozí kamamrádi se přiznali, ţe po spanilé jízdě
odjíţdějí domů, ţe nikde celý den postávat
nebudou. A pak je zase otázka, jestli těch 12 km
stojí za tu námahu .

Nicméně jsem byl příjemně překvapen účastí
skútrů Čezeta – 5 kousků , z toho 3 byli členové
našeho klubu. Ovšem vezmu-li v úvahu, ţe půllitrů
tam bylo myslím víc, tak vzhledem k počtu
vyrobených kusů byly půllitry jasně v přesile.
Po startu spanilé jízdy kolona vjíţděla vlastně
v protisměru na Českobratrské náměstí, kde je

poměrně vysoký a nepříjemný retardér ….jak je
teď zvykem . A co myslíte veteránisti? Jak malé
děti, skoro všichni houkali, troubili, i tramvajový
zvonek se ozval a někteří na ten retardér najeli
s takovou vervou, ţe pak byli rádi, ţe za vozidlem
jedoucím před nimi stačili zabrzdit. Co dodat?
Kdyţ je spanilá jízdy dlouhá jen 12 km, musíte se
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prostě vyblbnout na krátké trase a retardér je
skvělé místo .
Součástí oslav bylo jiţ i tradiční setkání traktorů

Svoboda, které ovšem probíhalo na jiném místě
se svým vlastním programem.

Usínání netopýrů 28.-29. září 2018 Pekelné doly
Co to jsou a kde jsou Pekelné doly,
asi není třeba většině motorkářů
připomínat. Je to takové české
poutní místo. My prostě nejezdíme
do Mekky, my jezdíme do Pekelných
dolů. Samozřejmě, ţe asi pro
nás
„straší“ ročníky uţ
nejsou
ty
celonoční
pijatyky za řevu kapel
tak atraktivní, ale na
odpolední kávičku a
palačinku se tam
rozhodně
zajet
nechá, protoţe si
můţete být jisti, ţe
budete
obklopeni
stejně
postiţenými
jedinci, a i kdyţ jsou
historické
motocykly
v tomto místě spíš raritou,
nejsou jejich majitelé nijak
diskriminováni .
Kdo zná funkci jeskyně „pekelné doly“, tak ví, ţe
tam přes zimu přespávají netopýři a je tedy třeba
jeskyně opustit a uvolnit zimním návštěvníkům
místo. Proto ten název „Usínání netopýrů“.
Jednalo se o celovíkendovou akci, ale já jsem
zajel jen na spanilou jízdu, která začínala v sobotu

ve 13 hodin na parkovišti u zámku v Zákupech,
protoţe takové mnoţství motorek by u Pekelných
dolů naprosto zablokovalo a zneprůjezdnilo silnici.
Ve startovním poli bylo asi 90 % černých čoprů
s jezdci v černé kůţi, čopry se lišily jen
trochu zvukem a velikostí
přimontovaných kufrů. Jinak
zbytek byl různorodý,
z toho 3 skútry a 1
(slovy jedna) Jawa, a
to dvouválcová 250ka
s čínským
motorem,
ale
s kufry a celkem
hezky udělaná a
navíc
s docela
pohlednou řidičkou.
Celkový počet strojů
jsem odhadl tak ke 200,
ale nevím, cestou se různě
ještě další motorkáři připojovali,
takţe se to dá těţko odhadnout. Vyjeli
jsme na čas. Vyjíţďka byla pořadateli dobře
zajištěná, ujeli jsme asi 60 km a dojeli zpátky
k Pekelným dolům. Tam se kolona rozdělila.
Někteří vyjeli nahoru k jeskyni, někteří (i já) zamířili
k domovu, protoţe při takovém počtu návštěvníků
je fronta na kafe aspoň na hodinu .
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Tak ani akci nehodnotím, protoţe jsem se
zúčastnil opravdu jen spanilé jízdy, a to by bylo na
celkové hodnocení asi dost neobjektivní.

Kaţdopádně je to ale místo, kam si člověk rád na
kávičku zajede, a to myslím bude platit i v příštím
roce.

Vyjížďka 14. října 2018 BRDY (*****) () () 
V plánu našich akcí je uţ delší
dobu podzimní vyjíţďka s cílem
návštěvy Policejního
popř.
i
Technického muzea v Praze, ale
nějak se nám to nedaří a vţdycky jedeme někam
jinam. Tak se to stalo i letos. Ale kdyţ uţ to „Babí
léto“ je tak krásné, jeďte „jenom“ do Prahy, kdyţ se
můţeme projet daleko víc.
Původní nápad byl Orlík. Je tam prý taky málo
vody a uţ začínají velézat některé zbytky

zatopených vesnic, ale nakonec vše dopadlo jinak.
O zorganizování vyjíţďky jsme poţádali našeho
kolegu Radka, který celou vyjíţďku situoval do
prostoru Brd a jejich okolí. Vzhledem k tomu, ţe
jsme se sjíţděli z různých stran, tak jsme měli
několik míst setkání, ale dvě asi byla hlavní.
Jednak u Libora, jak uţ mockrát předtím, kam
jsme přijel s Vlastíkem od Boleslavi (Vlastík aţ
z Hořic), Kladeňáci kousek z Kladna a nečekaně
(pro mě) i Honza z Jesenice.
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Po kávičce a štrůdlu jsme pak všichni společně jeli
na hlavní místo našeho setkání – do Berouna na
benzinku OMV (doufám, že to není skrytá reklama)
u dálnice. Tam uţ čekal Radek, Míra, Honza a
nečekaně i Jirka z Prahy, který aspoň trochu
napravil nepěknou reputaci líných Praţáků, co

pořád nemají čas, spěchají, ač není kam, je jim
zima nebo horko a nebo se musí jet projet do Alp
s motorkami na vozíku, protoţe české silnice jim
nejsou dost dobré .
A tak se náš počet vyhoupl na překvapivých deset,
s čímţ asi málokdo počítal.

Vyjeli jsme pod Radkovým velením, který nám se
svým obrovským Burgmanem 650 a ještě
s postranními brašnami dobře razil cestu.

Měli jsme jistotu, ţe kde projede on, my projedeme
taky . První naše zastávka by kostel Sv.
Ludmily v Tetíně.

Dnešní kostel sv. Ludmily byl postaven v barokním slohu v 80. létech 17. století.
Jeho průčelí bylo rozčleněno pilíři s římsovými hlavicemi, nad vchodem do kostela
je trojúhelníkový štít zakončený závitovými vyzdívkami, po stranách zdobený
kamennými jehlanci. Nad vchodem je trojúhelníkové římsoví a nad ním polokruhové
okénko.
Hned v sousedství tohoto kostela je druhý tetínský kostel, a to:
Kostel svaté Kateřiny v Tetíně je nejmenším ze tří kostelů v obci. Byl založen
kolem roku 1200 v románském slohu a původně byl zasvěcen svaté Ludmile, jejíž
jméno nyní nese barokní kostel stojící v jeho těsné blízkosti. Zvonice, kterou se
prochází do ohrazeného prostoru u kostela, pochází z r. 1858. Zde u zdi stojí
socha sv. Ludmily od Josefa Maxe z r. 1858. Kamenný kříž zazděný do ohradní zdi
původně zdobil střechu kostela. Areál kostela se zvonicí a ohradní zdí je chráněn
jako kulturní památka České republiky.
V roce 2021 si připomeneme výročí 1100 let od zavraždění Svaté Ludmily na Tetíně.
Vzhledem k tomu, že se jedná o významné jubileum, chceme se na něj připravit
pásmem akcí, které budou směrovat k roku 2021. Svatou Ludmilu nechápeme pouze
jako první ženskou světici v naší zemi, ale i jako patronku, učitelku, významnou
ženu. Rovněž si uvědomujeme, že svým významem Tetín přesahuje i regionálně a je
důležitá nejen pro bezprostřední okolí Tetína, ale i Střední Čechy, Českou
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republiku a část Evropy i světa. Vždyť je první českou i slovanskou světicí,
jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě.
Kolem kostela byl celkem čilý ruch, a tak ani
nepřekvapí, ţe na zdi mezi náboţenskými symboly
je digitální ukazatel počtu věřících, kteří do kostela
vstoupili. Pořádek musí být !!!....tak jsme jim tam
pár bodíků naším vstupem přihodili a za chvíli
jsme uţ zase spěchali ke svým strojům, abychom
pokračovali v cestě. Za Tetínem jsme viděli

Tetínské skály, které jsou chráněným územím a
kde se nachází asi 50 jeskyní. My jsme ale jeli
směrem k Srbsku a prohlédli si nedaleký lom.
Potom jsme projeli Karlštějnem ….samozřejmě jen
obcí Karlštejn, která byla jako obvykle plná turistů,
a pokračovali na Dobřichovice, kde jsme se na
chvilku zastavili u benzinky.

Dalším naším cílem byly Neumětely, kde ukončil svůj ţivot Horymírův kůň Šemík. Pár informací pro ty, co
ve škole nedávali pozor:
Neumětely
jsou
známé
především
díky
pověsti
o Horymírovi
a jeho
koni
Šemíkovi.
Pověst
byla
poprvé
zapsána v 16. století
v Kronice
české,
letopiscem
Václavem
Hájkem z Libočan. Později
koncem 19. století byla
převyprávěna spisovatelem
Aloisem
Jiráskem
ve Starých
pověstech
českých, které
jsou
dodnes školní četbou. Tak
se stalo,
že obec
Neumětely
znají
již
od školních let
téměř
všichni jako sídlo bájného
rytíře
Horymíra,
jehož
věrný kůň Šemík tu byl svým
pánem
pochován
před vraty
jeho tvrze.

Udělali jsme si tam u památníku Šemíka pár
obrázků a pokračovali do Příbrami, kde jsem chtěli
navštívit nejznámější příbramské turistické místo,
a to Svatou Horu. Ještě jsme ale měli jednu malou
zastávku, a to v obci Pičín. Bylo to na speciální
přání Radka, který je na tuto obec (a zvláště její
název) ve svém kraji náleţitě hrdý. Na poznámky

Jirky, ţe oni mají u Prahy Řitku, jen opovrţlivě
mávnul rukou . Tak jsme se vyfotili o toho
krásného českého názvu obce. Bohuţel, nápad
Karla, ţe bychom měli všichni vypláznout na fotce
jazyk, nebyl přijat, i kdyţ je to moţná škoda. Já
osobně bych to ocenil . Pak jsme ještě vjeli do
areálu bývalého JZD, kde jsme si prohlédli jistou
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starou bránu s erbem, a Radek nám vyprávěl
historii o jedné šlechtičně, která tam ţila a která
pozabíjela tolik poddaných, ţe Čachtická paní byla

proti ní úplný lidumil. Nakonec ji prý museli zazdít,
aby byl od ní klid.

Na den 15.3.2018 připadá 476. výročí smrti nejotřesnějšího ženského zločince v
českých dějinách, šlechtičny Kateřiny Bechyňové z Lažan. Masová vražedkyně
zemřela hladem zazděná ve věži Pražského hradu, kam byla vržena za své zločiny.
Na rukou měla krev možná až třiceti žen a dívek a další desítky zmrzačených
poddaných.
Celý skandál odstartovalo v roce 1533 oznámení děkana karlštejnské kapituly
Václava Hájka z Libočan - autora známé kroniky - o běsnění manželky
karlštejnského purkrabího Jana Bechyně z Lažan. Protože pan Bechyně patřil mezi
nejvěrnější služebníky rakouského císaře Ferdinanda Habsburského, zdržoval se
většinu času mimo domov a tak správa karlštejnského panství i rodinné tvrze Pičín
na Příbramsku zůstávala na Kateřině. Při svém vládnutí si počínala tak
neuvěřitelně krutě a zvrhle, že se zanedlouho začali poddaní svěřovat při
zpovědích Václavu Hájkovi o jejích „strašných mordech“ a záhadných zmizeních řady
poddaných. Pyšná Kateřina, které její postavení stouplo notně do hlavy,
neuvěřitelně tvrdě trestala i sebemenší prohřešky. Někteří trestaní její exekuce
nevydrželi a zemřeli, mnoho z těch, kteří měli to štěstí a přežili, si následky
tortury nesli až do konce svých životů; to většinou ani netrvalo dlouho.
Ale vrátil bych se k té Svaté
Hoře v Příbrami. Tady bych se
chtěl ještě zastavit u takové
zajímavé skutečnosti. Během
vyjíţďky jsme často míjeli dvě
neznámé dopravní značky (viz
obr. vpravo), které se asi jinde
neţ v tomto kraji nevyskytují.

Ale
asi
nic
strašného
nesignalizují, protoţe silnice
byly většinou dobré (aţ na jednu
výjimku ), provoz tam většinou
taky nějaký byl, jen Radek
občas trochu znervózněl a říkal
něco
ve
smyslu:
„Radši
zmizíme, neţ přijedou měšťáci“.
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Pěkně jsme si tam narovnali naše stroje a udělali
si pár snímků. Dokonce jedna náhodná chodkyně
se nabídla, ţe nás vyfotí a s nasazením vlastního
ţivota nás fotila z prostředku silnice. Sice před
projíţdějícím autobusem uhnula na chodník, ale
osobní vozy ignorovala, a tak máme krásné

snímky celé naší skupiny. Za to jsme ji pak vzali
mezi sebe, abychom si ji zvěčnili na naší fotografii
….a podívejte se sami, koho si vybrala!!!
Samozřejmě Vlastíka!!! A ještě se o něj tak
intimně a důvěrně opřela, ţe jsme mu všichni
záviděli a chtěli jsme znát podrobnosti .

To uţ se ale přiblíţil čas oběda, a i kdyţ jsem
Radka i jeho paní několikrát ţádal o změnu jejich
unáhleného rozhodnutí, ţe oběd bude u nich
doma, tak neuposlechli. Na druhou stranu výběr
z minimálně tří druhů jídel dával tušit, ţe
restaurace „U paní Mileny“ nebude vůbec špatná
. Deset chlapů se na motorkách přiřítilo na
zahrádku rodinného domu, kde bylo v příjemném

posezení připraveno perfektní pohoštění,
takţe paní Milena za pomoci syna a snachy si
vyslouţila všech 5P !!!
Většina z nás se po vývaru s nudlemi pustila do
řízků (smaţených nebo pašeráckých) a velké mísy
výborného bramborového salátu, jen Fanda si
vyţádal segedín se šesti, ale pak sebekriticky
uznal, ţe je to nad jeho síly a rozdělil se s pejsky.
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Samozřejmě bylo nealko, po obědě kávička a
zákusky. Ani se nám nechtělo vstávat, a pokud si
někdo něco ještě přál, tak nějakou postel, kam by
mohl po obědě padnout a dát si dvacet. Ale měli
jsme zpoţdění oproti původnímu časovému plánu,

tak jsme se začali pomalu ale jistě zvedat a
chystat k odjezdu. Nejdřív jsme se ale ještě na
zahrádce i s paní hostitelkou vyfotili, aby ji na nás
zbyla i jiná vzpomínka neţ jen halda špinavého
nádobí .

Snad jsme paní hostitelce řádně poděkovali a
přesvědčili ji o tom, ţe to bylo všechno vynikající.
Pak Radek vytáhl z garáţe dalšího Burgmana a
jeho syn se ţenou vyrazili na odpolední vyjíţďku
s námi. Trochu jsme projeli Brdské hvozdy, aţ

jsme dojeli do Zaječova ke Klášternímu kostelu
Zvěstování Panny Marie.
Ještě jsme měli v plánu zříceninu hradu Valdek,
ale z časových důvodů jsme to vzdali, protoţe
někteří z nás uţ spěchali, přece jen jsme to měli
někteří domů trochu daleko.

A tak jsme se rozloučili, rozdělili do několika
skupin a rozjeli k domovům. Ta „naše“
skupina byla asi největší, a tak kdyţ jsme
dojeli do Niţboru, zajeli jsme k benzince ještě
na jednu kávičku, abychom to všechno

zhodnotili. A kdyţ uţ jsme hodnotili, tak já na
to naváţu ….akci dávám celkově pět
hvězdiček bez diskusí, k tomu paní Mileně pět
talířů za výborný oběd a Radkovi pět značek,
které jsme pod jeho vedením míjeli .
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Burza Chotusice a Zlaté slunce 15. prosince 2018 (*****)
Já myslím, ţe stálým účastníkům
ani stálým čtenářům nemusím moc
tuto tradiční akci představovat, ale
těm neznalým jen upřesním, ţe po
poslední burze v Chotusicích, která
se koná vţdy v polovině prosince, se tradičně jako
klub setkáváme v motorestu Zlaté slunce, který se
nachází kousek za Kolínem po staré silnici na
Prahu…….a teď uţ vlastně víte všechno.
Stalo se uţ takovým zvykem, ţe ne všichni
účastníci odpoledního setkání přijedou i ráno na
burzu, ale to je (jak praví klasik) věcí kaţdého
souduha, ţe soudruzi ….takţe komu je zima,
nechce se mu vstávat a nebo nedej Boţe nic
nepotřebuje, tak na burzu prostě ráno nepřijede.

Ovšem stinnou stránkou tohoto počínání je to, ţe
se tím dobrovolně připraví o tzv. burzovní klobásu,
která se jinde nekoupí, a pokud by se snad nějaká
podobná někde koupila, tak ji nemůţete sníst v tak
krásné atmosféře, jako je v zimě na studené a
zasněţené lavičce v Chotusicích ….a to ještě
navíc ve společnosti skvělých a vtipných skútristů
.
Takţe sraz byl jako obvykle v 9 hodin u Poldy ….a
šlo se na klobásu. Tentokrát byly u Poldy nejen
dobré jednohubky, ale taky teplo, protoţe měl
poprvé vytápěný stánek, ale takovéto novinky jsou
u firem, kterým se dobře daří, naprosto běţné. Tím
se tyto bohaté a úspěšné firmy odlišují od těch
ţivořících .

Samozřejmě jsme hned zhodnotili výsledky
dosavadního snaţení jednotlivých účastníků
…..Polda a Monika, oba široký úsměv, topení
makalo na plné koule, pokladnička se plnila
….podařilo se nám ukořistit ještě nějakou
jednohubku. Fanda nehledě na to, ţe je na
vetránské burze, zase nakupoval boty, Zbyněk
zmateně pobíhal s výkonnou ledkovou čelovkou
na hlavě …a tvrdil, ţe ji má proto, ţe mu byla na
hlavu zima. Asi takhle, kdo chtěl, šel na klobásku a

neprohloupil, protoţe hned po klobásce následoval
svařáček případně vylepšený i rumíčkem, takţe se
nám udělalo všem hned o hodně líp a mohli jsme
pokračovat v prohledávání korodujících pokladů.
Pak se ještě objevil Honza Smitka s utrápeným
pohledem v obličeji a s jedním mladíkem, kterého
poslal do auta a povídá: „To je zeťák, přijeli jsme
ráno, moc se mu tady na burze líbilo, nikdy tu ještě
nebyl, ale po 20 minutách mu začala mýt ziminka
….tak jedeme domů “. Ţivot není péříško .

Pak uţ jsme začali postupně odjíţdět z burzy, na
které byla účast všeobecně trochu slabší, a to jak
prodejců, tak i kupujících. Zima asi udělala své, i

kdyţ je třeba přiznat, ţe v únoru ve Zloníně bývá
zima o dost větší . U Zlatého slunce nás však
čekal příjemně vytopený salonek, a tak jsem se
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mohli nejen rozehřát a přivítat s těmi, co tam seděli
nevím, jak dlouho, protoţe nebyli na burze, ale
mohli jsme si i objednat jídlo a pití, které tentokrát

(i přes dost zaplněnou restauraci) bylo celkem brzy
hotové (asi kuchař dostal nové baterky anebo „nůţ
na krk“, ţe musí s sebou v té kuchyni mrsknout ).

Odpolední zábava byla fajn, kdyţ jsme se najedli,
proběhla venku obvyklá výměna dílů a dalších věcí
z auta do auta, pak to bylo nutné všechno finančně
dorovnat. Přišla také řada na kalendáře. Oproti
předchozím letům se zlevnily a zvětšily, coţ je sice
v dnešní době věc nevídaná, ale i zázraky se dějí.
Jen doufám, ţe nový styl kalendářů se bude líbit a
spolupráce s novou firmou na jejich tisk bude
pokračovat i v dalších letech. Pak uţ se začali
první nedočkavci loučit ….jak jinak neţ Praţáci,
ale to uţ znáte z mých reportáţí, ţe ti nejvíc
spěchají. Já myslím, ţe je to tím, ţe se v Praze
rychle ţije, a tak kdyţ Praţák přijede o hodinu
později domů, přijde o daleko víc věcí neţ my, co

se vrátíme o hodinu později na vesnici . Ovšem
v některých případech odchod a loučení nebylo
úplně jednoduché, našli se tací, kteří ještě nechtěli
odejít, přestoţe byli k tomu svými partnery
přemlouváni ….a ty pak bylo nutno vynášet ven z
restaurace i přes jich odpor. Viz foto 
Nakonec tam zůstalo to zdravé jádro, a tak jsme
ještě chvilku poseděli a povídali. Bylo to opět moc
fajn setkání, a tak doufám, ţe nám tato tradice
vydrţí i do příštích let. Domů jsme se rozjíţděli asi
ve čtvrt na pět, a přestoţe toto setkání trvalo jen
několik hodin, tak minimálně z důvodu té pěkné
účasti dávám pět (aspoň malých) hvězdiček.
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….a co dělají jinde???
Naše setkání u Zlatého slunce je vlastně takové
vánoční setkání členů klubu, ale není se čemu
divit, ţe v době adventu se všechno nese tak
trochu ve vánočním duchu. A protoţe Německo je
snad zatím ještě pořád křesťanská země (i kdyţ,
kdo ví, jak dlouho bude ), tak i kamarádi
skútristi a motorkáři z Německa (stejně jako
členové naší spřátelené Německé sekce
Skútrklubu Čezeta :-)) proţívají tuto vánoční dobu
po svém, tak mi poslali i nějaké ty informace o své
činnosti.

První se ozval mailem Tony Kratochvíl se strohou
větou ovšem doplněnou několika obrázky, které
jeho text významově výrazně doplňují: „…tak
takhle vypadá pracovni den u německé
policie!“. Moţná to bude vypadat trochu
nadneseně, ale kdyţ uváţíte, ţe policie prakticky
nesmí zasahovat proti imigrantům – miláčkům
Angely, tak si myslím, ţe tato činnost policie je
jednak logická a jednak i docela sympatická. Přece
nebude mlátit ty ubohé černoušky, kteří chtějí jen
naše dobro a přišli nám pomáhat.
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motorkářský adventní věnec. Leo“
Ale to není všechno. Zanedlouho přišel od Lea
další dopis s dalším obrázkem“ : Ahoj! Minule
jsem ti poslal fotky toho adventního
věnce. U nás v největších denních
novinách "Bild Zeitung" mají soutěž,
kdo
má
nejneobvyklejší
adventni
věnec. Poslal jsem jim fotky, druhý
den
mi
zavolali
a
v
pátek 7.12.2018 to zveřejnili. Mezi
všemi
se rozhodne
a
mám
možnost
vyhrát
500€.
Nedělám
si
nějaké
naděje...uvidime. Leo.“
A tak Leovi drţím palce a pokud se ozve, určitě
vás budu informovat.

Tak vidíte, Čezeta vládne světem . Já myslím, ţe
to ale jen spíš jednoznačně ukazuje na to, ţe
vánoční svátky mají u našich západních sousedů
větší tradici neţ u nás. Naštěstí se komunistům
nepovedlo úplně vymýtit tento křesťanský svátek, i
kdyţ se o to hodně snaţili, ale přece jen nějaké ty
škody za ta léty svojí vlády napáchali, a ty se daří
napravovat jen pomalu a postupně. Vţdyť u nás
v Mladé Boleslavi jsou celoadventní vánoční trhy
teprve druhým rokem . Začaly tedy aţ 28 let po
revoluci .
Druhý kolega, který se z Německa ozval, byl Leo
Mugrauer. Ten sice nepekl cukroví (není policista,
ale důchodce), a tak se pustil do výroby
adventního věnce. Sice jsem hned namítal, ţe tak
trochu
okopíroval
můj loňský nápad,
ale nenechal jsem si
to patentově chránit,
takţe nemohu nic
dělat . Leo
napsal:
„Ahoj!
Venku
je
hnusně,
tak
jsem zalezl do
dílny ve sklepě
a vyrobil jsem
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PŘÍVĚSY ZA MOTOCYKLY Z RVHP
Kamarád Tony Kratochvíl z Německa mi poslal
mail ohledně jejich kalendáře, který také jako
skútrklub vydávají. No a já jsem se zadíval do
jejich webových stránek a našel tam velice
zajímavé informace o přívěsných či návěsných
vozíkách za motocykly a skútry, které se vyráběly

kdysi v zemích RVHP (pro ty mladší čtenáře
RVHP = Rada vzájemné hospodářské pomoci) a
jsou nebo spíše byly současníci našeho
ikonického přívěsu PAv 40 (41). A tak si myslím,
že se na výrobky ze zemí „našich přátel“ (jak se
dříve s oblibou psalo) se zájmem podíváte.

IWL Campi (NDR) 1960 -64

Technická data
Tyto jednokolové přívěsy byly v NDR vyráběny pro
skútry od roku 1960 do r. 1964. Tento typ byl
nabízen od roku 1963 ve dvou variantách, a to pro
skútry Wiesel/Berlin a o něco vyšší a delší
provedení pro skútr Troll 1. Maximální rychlost

soupravy byla omezena na 60 km/hod. Vyrobeno
bylo celkem 5 700 kusů.
Rám
byl
z ocelových
trubek,
karoserie
z hliníkového plechu. Váha prázdného vozíku 34
kg, celková povolená váha 74 kg.
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Motorkuli (Maďarsko) 1967 - 68

Technická data
Přívěs byl vyráběn v letech 1967 - 68. Karoserie je
z ocelového plechu, ve víku je namontován látkový
vak. Přívěs byl vyráběn převážně v černé barvě s
červenými nebo žlutými ozdobnými pruhy. Byl
určen pro různé typy motocyklů Pannonia, ale
hodil se např. i ke skútru Troll.
Celkem bylo vyrobeno přes 3 000 kusů.

Vana byla z ocelového plechu, rám z ocelových
trubek. Byly vyráběny dva typy FV60 s gumovým
odpružením a FV60T s teleskopickým tlumičem
pérování. Váha prázdného vozíku byla 29 kg,
celková povolená váha u typu FV60 byla 59 kg, u
typu FV60T pak 69 kg. Maximální povolená
rychlost soupravy 70 km/hod. (v NDR jen 60
km/hod.)

Niewiadow, Typ 31 (Polsko) 1971
O tomto vozíku je málo informací. Rám je vyroben
z ocelové trubky, karoserie ze skelného laminátu.
Pneu Mitas 12x4“. Váha 22 kg, celková povolená
váha 52 kg.

Maximální povolená rychlost 100 km/hod.
Výroba přívěsných vozíků existuje do současnosti
(výrobce: Wytwornya Wyrobow Precyzyjnych
Niewadow)
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Pille (Maďarsko) 1964 – 67
Pille je dalším vozíkem z Maďarska. Rám je
z ocelových trubek, karoserie a víko z plechu. Víko
může být použito jako kempinkový stolek, nohy

stolku jsou k němu sklopně montovány. Některé
vozíky jsou dodnes v provozu. Váha 29 kg,
celková povolená váha 59 kg.
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Tak doufám, že se vám vozíky líbily, i když asi
naše PAvy jsou přece jen nejhezčí a není vůbec
od věci připustit, že jestli je o nich často psáno, že
jejich design je „nadčasový“, že to v tomto případě
platí minimálně na 110 %. Určitě jste
zaregistrovali, že letos vyšla v nakladatelství
Grada kniha od Jirky Bartuše PAv 40, kde sice
několikrát popisuje tyto vozíky včetně jejich
technických dat, ale, podle mého názoru, se
zbytečně málo věnuje a vlastně i vyhýbá všem

ostatním značkám českých přívěsných vozíků
(VÁBL, Kobras, Veraal, …) i konstrukcím
neznámého původu. I tyto konstrukce dodnes
existujících vozíků patří do naší historie a ukazují
konstruktérský i výrobní potenciál našich předků.
Proto ještě teď, než zde ukážu zbytek obrázků a
článků z německých webových stránek, tak se
tady podívejte na mail od našeho kolegy Pavla
Vágnera (a pak pochopíte, proč jsem to takhle
nakombinoval), který mi napsal:
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Dobrý večer, Marceli, nevíte něco o tomto
vozíku?
Objevil se ve vodách facebooku... viz
popis a příloha:
Petr Kropáček pro Auto Moto veteran bazar,
nakup
prodej
urcovani
a
ocenovani
veteranu.
A tak já se teda zeptám i tady: neuměl by
mi někdo něco relevantního sdělit o tomto
vozíku za motorku? Údajně jde o prototyp
Motex
(ověřeno
ze
dvou
zdrojů).
Je
znatelně větší, než sériový Motex, s
korbičkou z hliníkového plechu. Původní
majitel
tvrdí,
že
ještě
někde
najde
dětskou
sedačku,
která
se
vkládala
dovnitř. Fakt, nedělám si srandu...
Zdar P.

A právě ta dětská sedačka mě zaujala, a tak se podívejte na originální článek z dobového tisku (zřejmě NDR)

Myslím, že ten převoz dětí
v přívěsném vozíku za motocyklem
už dneska není povolen, ani
s použitím helmy a plynové masky
podle exhalační normy EU6 .
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ZAJÍMAVOSTI
Natural 95 zmizí - čas bioblaženosti přichází...
Od 1. 1. 2019 ze stojanů zmizí nejpouţívanější benzín Natural 95. - Čas bioblaţenosti přichází...
Předkládám vám k prostudování článek
od Mgr. Jaromíra Poláška, předsedy Old
Fiat Clubu, který velice srozumitelným a
jasným způsobem vysvětluje, co nás
čeká v roce 2019 v oblasti benzinu.
Čtení to není ani trochu veselé, ale
pokud se svět někam řítí tímto směrem,

nemáme jinou šanci, neţ se tomuto
trendu přizpůsobit a pohybovat se v něm
co
nejobezřetněji
a
s minimálními
škodami na našich vozidlech. Autor se
v článku sice prioritně věnuje vozům Fiat,
ale zmiňuje i ostatní vozidla, takţe jeho
přečtení doporučuji.

Přeji Vám hezký den,
a dovolím si připomenout, od 1. 1. 2019 přichází
další „bič Boţí“ na stará auta – zvýšený podíl
etanolu
v
benzínu.
Ze
stojanů
zmizí
nejpouţívanější benzín Natural 95.
Partner ÚAMK, německý automotoklub ADAC,
testoval benzín s vyšším podílem etanolu (E10 je
jiţ několik let běţně k dostání v Německu) na
vozidle Opel Signum 2,2 l vyráběném v letech
2003 aţ 2008. Výsledkem po ujetí 27 000 km bylo
poškození palivového čerpadla. Nejedná se přitom
o ţádnou výjimku.

Značky jako Opel, Ford nebo Mercedes
upozorňují, ţe je riskantní byť jediné natankování
E10 do vozidla, které není na toto palivo
homologováno jako splňující evropskou normu
Euro 4. Jde tedy o benzínové agregáty zhruba do
roku výroby 2005. Odborníci doporučují jeho
rozředění v nádrţi. Další automobiloví výrobci
dokonce ani toto nepřipouštějí. Hovoří o nutnosti
vyčerpat, po nechtěném pouţití E10 do starého
vozu, celou palivovou nádrţ.

Co zavedení E10 od 1. 1. 2019 bude znamenat pro ČR?
Průměrný věk osobních automobilů v Čechách je
odhadem 2,5 milionu benzinových a takových,
asi 16 let. Vozy starší 10 let stále představují asi
které mohou mít problémy do budoucna s novým
60 % českého automobilového parku. Z nich je
palivem E10.
Co s tím?
Přestat je pouţívat? Nesmysl. Počítat s tím, ţe je
postupně vinou pouţívání nového druhu benzínu
zničí a majitelé pak vyřadí? Rozhodně to nebude
většina motoristů. Koupit si nový automobil? S tak
velkou obměnou se počítat nedá. Pouţívat do
starého auta benzín Natural 98, který neobsahuje
ţádné biosloţky? Cena takového paliva je
zásadně vyšší, a navíc vyšší oktanové číslo
znamená vyšší opotřebovávání motoru, vyšší
spotřebu oleje atd. Zkrátka ani tohle zdánlivě
nejjednodušší řešení není tím pravým. Ideální
řešení tohoto problému prostě neexistuje. Je to

problém, který velmi rychle zasáhne miliony
českých motoristů.
Do přílohy Vám přidávám německý metodický
materiál VDIK – VDA z roku 2011, který stanoví
vozidla neschopná provozu na benzín Normal E
10 (95 oktanů, 10% ethanolu), Special E 10 (98
oktanů, 10% ethanolu) a Super E 10 (100 oktanů,
10% ethanolu). Např. na tento benzín mohou jezdit
Fiaty aţ po roce výroby 2000 s Euro 3 (s určitými
výjimkami) a s Euro 4 a 5. Na tento benzín
nemohou jezdit všechny starší Škody, včetně
Felicií a Fabií Euro 3 do roku výroby 2005 a
později.

Na E 10 nemohou dlouhodobě jezdit, nebo se provoz nedoporučuje těmto typům vozidel:
Škoda Felicia (typ 791, 795, 797), modelové
Všechny motocykly JAWA, ČZ, Manet, Stadion,
ročníky 1995-2002
Pionýr, Ogar…, všechny Velorexy – nemají
Škoda Favorit, Forman, Pick Up (typ 781, 785,
palivový systém dlouhodobě odolný účinkům
787) a všechny další modely, vyrobené před
bioloţky (leptání a bobtnání hadic, narušování
rokem 1989
pryţových těsnění a tekutých těsnění na bázi
Fiat – všechny modely včetně EURO 2 do roku
šelaku.
výroby 2000 s výjimkou Barchetta 1.8 16V, Bravo
Nikdo netestoval Trabanty a Wartburgy (vzhledem
(typ 182)/ Brava (typ 182)/ Marea/ Multipla/ Palio
ke stáří a početnímu výskytu), na základě
1.6 16V, 2.0 16V, Punto (typ 188) 1.8 16V, Sitlo
poznatků z provozu je předpoklad rozkladu
1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V. Platí to i pro Fiat 126
pryţových těsnění, křehnutí hadic a praskání
BIS a 126p aţ do ukončení výroby.
odkalovacích nádobek.
Všechny automobily zn. Tatra.
A tak bychom mohli pokračovat dále – viz tabulka
Všechny motocykly Piaggio vyrobené do 1. 1.
v metodickém VDIK – VDA v příloze.
2000, včetně dvoutaktních.
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Řešení?
Jen vybraný segment benzínových stanic bude od 1. 1. 2019 prodávat aditivovaná paliva bez bioloţky
(ethanolu), např:
Benzina Verva 98 a Verva 100 (vozí se z Rakouska),
Shell V Power Nitro – v letním období obsahuje 4% modifikované čistící biosloţky ETBE a 3% bioethanolu
Shell V Power Nitro Racing (100) – ethanol neobsahuje
Maxxmotion 100 – ethanol neobsahuje
Verva 98, 100 – ethanol neobsahuje, obsahuje přídavek ETBE
Optimal 95e – ethanol obsahuje
Carrera 100 (ÖMW) – 4,9% bioethanolu + 10% ETBE
Shell V Power Diesel – bio neobsahuje
Maxxmotion Diesel – je bio druhé generace
Verva Diesel – bio obsahuje
Optimal Diesel – bio neobsahuje
E 10 – obsahuje 10% bio sloţky (etanolu)
Budete ovšem platit větší cenu za tzv. prémiový benzín.
Co to je ETBE?
Ethyl-terc. butyl éter. Potenciální náhrada MTBE v
automobilových benzínech za účelem zvýšení
podílu „biosloţek“ vyuţívaných jako motorová
nebo jiná paliva. Jeho výroba je obdobná jako u
MTBE a vychází z etanolu a izobutenu. Vzhledem
k tomu, ţe jako zdroj pouţitého etanolu se uvaţuje
výhradně líh
vznikající kvašením zemědělských produktů, je
výroba ETBE z podstatné části kryta surovinou z
obnovitelných zdrojů. Přídavek ETBE do
motorových benzínů nepředstavuje technický
problém, protoţe ETBE (stejně jako MTBE) má
vysoké oktanové číslo, je s benzínem neomezeně
mísitelný a má poměrně nízkou tenzi par. Tím se

ETBE stává z hlediska kvality konečného produktu
– automobilového benzinu – méně problematickou
neţ mísení etanolu přímo do benzinu. Kdyţ budete
jezdit na benzín E 10 – nesmíte jej nechat v nádrţi
přes zimu, pokud nejezdíte autem, nesekáte
sekačkou trávu. Jeho skladovatelnost je max 3
měsíce, k oddělování bioloţky a vázané vody
dochází uţ v průběhu jednoho měsíce a dělá pak
velké problémy při startování. Kovové nádrţe silně
rezivějí, díky lihu v nádrţi vnikají bludné proudy a
poškozují palivová čerpadla, kdyţ jsou elektrická,
líh vyplavuje změkčovadla z plastů (lámou se
palivová vedení, plastové díly vstřikování).
Spotřeba benzínu vzroste průměrně o 4,5%.

Pokud budete jezdit na E 10, je potřeba u starších
aut provést změnu nastavení poměru vzduch –
benzín (pokud to vůbec jde), zkrátit interval
výměny motorového oleje na 2/3, pokaţdé se musí
měnit filtr, častěji se musí měnit svíčky v motoru
(pokud je to benziňák). Ani dvoutakty na E 10
nejedou dobře – musí se přidávat více oleje do
benzínu a pravidelně se musí vyjíţdět nádrţ.
Pokud máte doma sud bolševického benzínu –
radujte se, jeho ţivotnost byla prakticky
neomezená (na benzín od Wehrmachtu také
dodnes nastartujete).
Zelené šílenství pokračuje dál („Babišovy řepné
chrásty“ v benzínu nemají s ekologií nic

společného, je to obrovský byznys). Evropský
parlament na začátku července 2016 schválil
emisní limity pro stroje poháněné spalovacími
motory, které nejsou určené k dopravě po silnicích,
jako jsou například sekačky na trávu, lodě,
buldozery či dieselové lokomotivy. Podle
europoslanců zplodiny z těchto strojů zatěţují
ţivotní prostředí, a proto by se jich měla týkat
podobná omezení, jaká uţ platí například u
automobilů. Pro nová pravidla zvedlo ruku 623
evropských poslanců, včetně českých, proti jich
bylo pouhých 57.

Předejdu Vaší divoké diskusi. Na co budou jezdit starší auta a motorky?
Na to, co bude bez biosloţky. Fiaty mající
metaloplatsik? Mám ho doma ještě část role. Z něj
vysokootáčkové motory budou patrně ve výhodě u
se vysekávala těsnění pro motory, zejména pod
vysokooktanových benzinů. Dvoutakty (Trabi,
hlavy a ventilová víka.
Jawa, ČZ…)? Při vyšším obsahu bio sloţky se
Napadá mně jedině tato hláška. Varování říšského
špatně rozpouští olej a motory se rychleji
ministra zdravotnictví:
opotřebují. Hodně stará auta uţ před válkou jezdila
Pančování
benzínu
etanolem
způsobuje
na lihobenzín – po seřízení by mohla zase jezdit.
sebevraţdu motoru. A někteří z Vás se pořád diví,
Jenomţe kdysi byla těsnění samá kůţe, fíbr,
proč manţelé Poláškovi pořád kupují stará jízdní
korek, metaloplastik, apod. Nevíte co je to
kola a postupně s nimi plní půdu na svém domě…
Musím ještě něco přidávat do benzínu?
Ano – v řadě případů musíte. Do všech veteránů,
které ještě nemají tvrzená sedla ventilů, musíte

přidávat náhraţku tetraetylu olova – přípravek Vif
Benadit Ba na bázi sloučenin draslíku (100 ml, cca
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25 Kč se přidá na 40 l benzínu). Obchodní název
je BENADIT BA FORTE. Např. Benadit (nebo
nějaký jiný adekvátní přípravek) byste měli přidat i
do nádrţe JAWY 500 OHC – původně byla

konstruována na benzín s oktanovým číslem 65
(rozpínal se a hořel pomaleji). Pozor: Nesmíte
přidat do nádrţí benzínových aut s katalyzátorem!

Do nádrže kterých aut musíte přidat Benadit:
Všechny Fiaty s benzínovým motorem do roku
výroby cca 1983-85: …Fiat 500, 600, 850, Fiat 124
včetně Coupé a Spider, 125, 126, 127 včetně
Sport, 128 včetně Sport Coupé (také starší X 1/9
bez katalyzátoru a vstřikování), 130, 131 včetně
Sport, Ducato 1.8; FSO a FSM (127p, 126p, 127p,
131p, Polonez) – všechny typy. Fiat Fiorino Mk I,
Panda Mk I, Ritmo, Regata a Uno mají tvrzená
sedla, pokud mají motory typu FIRE.
Alfa Romeo – zhruba od roku 1983 mají mít
všechny tvrzená sedla ventilů.
Starší Fiaty mají hliníkové hlavy a vsazená sedla z
litiny tř. 422431 – tudíţ se musí chránit proti
zaklepávání a obrušování přísadou. Majitelé
posledních Fiatů 126p s katalyzátorem EURO 1
také nemusí přidávat přísadu.
Zastava – všechny typy nemají tvrzená sedla.
Lancia – A 112, Beta, Delta, Gamma, Prisma,
Thema, Trevi a Y 10 (starší modely) nemají
tvrzená sedla. SEAT Fura a Panda nemají tvrzená
sedla.
Tvrzená sedla mají všechny typy Ţiguli, Lada a
VAZ od začátku výroby, naproti tomu všechny
starší Volhy a UAZy nemají tvrzená sedla.

Tvrzená sedla nemají všechny Tatry aţ do typu
613.4 a motoru č. 10740 a výše.
Tvrzená sedla nemají všechny Škody aţ do typu
742 (Maxík) a 743 (Rapid) včetně s výjimkou
motorů 135 a 136: hlava bočního nálitku a bez
vývrtu do 6/1992, znak Škoda natřen bíle – provoz
jen s Benaditem; hlava nálitku s vývrtem do
6/1992, znak Škoda natřen modře – tvrzená sedla,
bez Benaditu; hlava nálitku bez vývrtu od 6/1992,
znak Škoda natřen zeleně – tvrzená sedla, bez
Benaditu.
Wartburgy a Trabanty se čtyřdobými motory –
majitelé nemusejí přidávat Benadit. Do dvoutaktů
se Benadit nelije.
Pokud jste si schovali naše perspektivní varování z
roku 2016, uţ tehdy jsme varovali, ţe se blíţí
datum, kdy budeme shánět do starých aut
pouţitelný benzín jako banány a mandarinky za
bolševika. Ten čas uţ je tady. Na rozdíl od
strašení děsivou dodatkovou ekodaní doba
dominantního „biosajrajtu“ přichází. Proto z
principu nevolím a nebudu volit sluníčkáře,
slunečnice,
třešňový
sad
a
krocany

Mgr. Jaromír Polášek, předseda Old Fiat Clubu

Jawa ukázala nový motor. Vypadá jako stará kývačka!
Dominik Valášek

18.10.2018

Tuzemská Jawa to nemá v posledních dekádách lehké, nicméně jak jsem zdůrazňoval v testu letošní
novinky 350 OHC Special, zdá se, že se přece blýská na lepší časy. Jenže podle posledního vývoje
to vypadá, že pomoc nepřijde z domácího Týnce, a dokonce ani od dlouhodobého čínského partnera
Shineray. Tentokrát obracíme své naděje do Indie.
Ačkoliv se u nás pod značkou Mahindra
neprodává prakticky nic, dost moţná jste o této
společnosti
uţ
nejednou
slyšeli.
Indická
manufaktura vyrábí od malých aut a traktorů přes
čtyřkolky aţ po motorky, a právě v poslední
zmíněné kategorii by si ráda polepšila. Její divize
Classic Legends se tedy vydala na nákupy, v
Británii odkoupila práva na legendární značku BSA
a u nás před třemi lety získala práva na pouţití,
výrobu a prodej značky Jawa na indickém trhu.
Ačkoliv některé poplašné zprávy tvrdily, ţe
„Mahindra koupila Jawu“, není tomu tak. Indická
značka si pouze obstarala práva na pouţití
značky, zatímco týnecká manufaktura stále
zůstává majetkem české společnosti Jihostroj a.s..
Obnovení prodeje a výroby Jawy v Indii dává
kaţdopádně smysl. Jawa se tu totiţ vyráběla uţ v
šedesátých letech, neţ se roku 1973 přejmenovala
na „Yezdi“. Indická společnost Ideal Jawa Ltd
potom zanikla v roce 1996 a od té doby novou
Jawu (ani Yezdi) v Indii nekoupíte. Byť na ní místní

v některých oblastech stále vzpomínají. Právě na
tradici Jawy v Indii chce nyní Mahindra navázat a
podle ujednání rozjela naplno vývoj horké novinky.
Plnou podobu chystaného retro modelu zatím
neuvidíme, neboť celou motorku ukáţe Mahindra
aţ 15. listopadu. Čím se však můţeme pokochat,
to je naprosto parádní a zcela nový motor,
postavený od píky.
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Kulatá víka, krytka karburátoru...to uţ tady jednou
bylo.
Jednoválcový agregát na první pohled vypadá jako
motor z legendární 250 „Kývačky“, jen s jinou a
větší hlavou. Pořád jsou tu ale klasická kulatá
boční víka, krytka za válcem, původně překrývající
karburátor Jikov, a nechybí ani převlečné matice
dvou výfukových kolen. Tím se Jawy z padesátých
a šedesátých let koneckonců vyznačovaly. Větší
motory o objemu 250 kubíků měly dva výfuky po
stranách, zakončené byly klasickým „doutníkem“.
Jawa 250/353 z roku 1962 - tady má svůj základ
motor, ale snad i celá chystaná motorka
Jenomţe jakkoliv je motor na první pohled
minimálně 50 let starý, ve skutečnosti disponuje
současnou technikou. Ta velká hlava v sobě
ukrývá DOHC rozvod s dvojicí vaček a čtyřmi

ventily, celkový objem činí 293 kubických
centimetrů. I přes přítomnost chladicích ţeber se o
chlazení stará voda a plnění bude mít na starost
zase vstřikování.
Výkon motoru narostl na 27 koní, točivý moment
činí 28 Nm a předností motoru by měl být hlavně
tah ve středních otáčkách a maximálně plochá
křivka točivého momentu. Nezapomíná se na
spolehlivost, ale ani na zvukovou kulisu. V Itálii
laděný agregát má výfuky nastaveny tak, aby
zvukem připomínal legendární týnecké dvoutakty.

Bude v ČR?
Naprosto zásadní otázku si spousta lidí klade uţ
od prvního pohledu na fotku motoru. Objeví se
motor – potaţmo samozřejmě celá motorka – taky
na našem trhu? Jisté není nic, ovšem tuzemská
Jawa vynakládá velkou snahu o to, aby se tak
stalo. Motor z dílen Mahindry je logicky stavěn s
přihlédnutím k indickým emisním normám, ovšem
ty vychází z norem evropských. Pokud by se tedy
podařilo chystanou indickou Jawu s rozumným
úsilím přimět k tomu, aby splňovala všechny
náleţitosti normy Euro 4, platné pro motorky,

nástup na náš trh by nic nebrzdilo. Při zjišťování
informací jsme kontaktovali i Jiřího Krafta,
manaţera prodejů týnecké Jawy. Podle něj je
velmi vysoká pravděpodobnost, ţe motorka
evropskou homologací projde bez větších
problémů, a pokud se tak stane, mohlo by být
zpoţdění oproti indickému trhu jen v řádu měsíců.
Na druhou stranu ale hrozí, ţe si homologace
vyţádá větší mnoţství úprav a v tom případě by se
mohla homologace protáhnout na déle neţ rok,
případně by k ní vůbec nemuselo dojít.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Informace z Jawy Indie přicházejí rychleji neţ
z Týnce nad Sázavou a ještě bychom si měli přát,
aby byly pravdivější a hodnověrnější neţ ty
z Týnce (jako např. o Jawě 1000 ).
Kaţdopádně se musím zcela nepokrytě a otevřeně
přiznat ….ty indická Jawa se mi moooooc líbí. Je
to úplně jiný level neţ stávající Jawa 350 OHC na
bázi čínského motocyklu ….a po vzniku Čezety
506 je to další dobrá zpráva o nějakém českém
motocyklu, i kdyţ by se jednalo jen o licenční

motocykl v Indii. Ale to uţ v dnešní době není
důleţité, protoţe globalizace smazala hranice,
propojila firmy a podle svých zkušeností od
bývalého zaměstnavatele vím, ţe firma se tak
různě propojují, nakupují, prodávají, spolčují a
zase rozcházejí, ţe jejich identita je pro laika
naprosto neznámá a neproniknutelná .
Takţe pokud bude Jawa tak hezká a technicky
vyspělá, jak ji Indové představili, bylo by mi úplně
jedno, ţe je indická.
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Do Indie se vrací výroba legendárních českých motocyklů Jawa, licenci získala Mahindra
David Vagaday

27. října 2016

Obří indická skupina Mahindra & Mahindra získala
licenci na výrobu motocyklů Jawa. Legendární, ale
skomírající česká značka se tak vrátí na miliardový
trh, na němţ se její stroje v minulosti jiţ vyráběly.
Mahindra hodlá zahájit licenční produkci do dvou
let, přičemţ Jawu chce prezentovat jako kultovní
značku určenou hlavně pro domácí trh, případně
další asijské země.
Licenci na Jawu získala
dceřiná společnost Mahindry Classic Legends,
která zároveň koupila práva i na výrobu ikonických
britských motocyklů BSA. „BSA a Jawa mají
historickou hodnotu a věrné fanoušky v mnoha
částech světa. BSA se svým globálním dosahem
se v prvé řadě hodí na mezinárodní trh, zatímco
Jawa coby kultovní značka v Indii je vhodnější pro
ten domácí,“ vysvětlil podle serveru Autocarpro.in
výkonný ředitel Mahindry Pawan Goenka.
Mahindra chce pomocí BSA a Jawy oţivit svoji
slábnoucí divizi jednostopých vozidel, jejíţ prodeje
se v období od dubna do září propadly o 55
procent na 33 tisíc kusů. Podle Goenky hodlá
firma do obou značek během příštích dvou let
investovat tři aţ 3,5 miliardy rupií (1,1 aţ 1,3
miliardy korun). Vedení týnecké Jawy se k prodeji
licence odmítlo vyjádřit s odkazem na mateřskou
firmu Jihostroj. Ta slíbila dodat bliţší informace aţ
v pondělí. Podle webu listu India Times první
model Jawy pro Indii společnost plánuje představit
na výstavě Auto Expo v roce 2018 a následně
zahájit produkci. Jawy budou vznikat v továrně
v Pithampuru ve státě Madhjapradéš, v níţ
Mahindra vyrábí motocykly svých značek Centuro,
Gusto a Mojo. Doprava a logistika V Indii se sjely
stovky motorek legendární české značky Jawa
Mahindra je obrovský konglomerát se sídlem
v indické Mumbaí, který vlastní desítky továren po
celém světě a zaměstnává 200 tisíc lidí. Na svém
webu uvádí, ţe vykazuje celkové trţby ve výši
téměř 18 miliard dolarů (kolem 445 miliard korun).

Firma je největším indickým producentem traktorů.
Vyrábí ale vše od elektrokol, přes zmíněné
motocykly, terénní auta, malé i velké nákladní vozy
aţ po tahače. Loni vyrobila dohromady téměř pět
milionů vozidel všeho druhu. Do jejího portfolia
patří
například
jihokorejská
automobilka
Ssangyong Motor nebo slavná italská designérská
firma
Pininfarina.
Mahindra
ovládá
také
51procentní podíl ve francouzském výrobci skútrů
Peugeot Scooters, vyrábí ale i malá letadla, lodě a
má aktivity v IT průmyslu nebo v cestovním ruchu.
Populární značka V minulosti patřila Jawa v Indii
mezi nejpopulárnější motocyklové značky a v zemi
má stále své věrné fanoušky. Dovoz českých
motorek do země zahájila po druhé světové válce
firma rodiny Irani. Později však indická vláda
začala podporovat domácí výrobu a podnikatel F.
K. Irani se proto rozhodl pro licenční výrobu.
V továrně Ideal Jawa v jihoindickém městě Mysore
produkoval hlavně Jawu 250 lidově zvanou
kývačku. Ročně továrna vyráběla kolem 30 tisíc
motocyklů a v 70. letech vydrţela i tlak japonské
konkurence. 25 fotografií Od konce 60. let, kdy
licence vypršela, továrna vyráběla motocykly
Yezdi, které vycházely z jawáckých modelů. Název
Yezdi je údajně odvozen od slova „jezdí“, které
čeští technici volali při zkouškách nových motorek.
V roce 1996 ale musel závod zavřít své brány kvůli
zastaralosti motelů a problémy dvoutaktů s
emisními limity. Motorky Jawa a zejména Yezdi je
stále ještě moţné v indických ulicích potkat, ale
bohuţel je jejich výskyt čím dál tím víc vzácnější.
Mezi Indy převaţují japonské modely. Jawu zaloţil
František Janeček v roce 1929, dnes se
k nástupnictví
kdysi
slavné
značky hlásí
společnost Jawa Moto z Týnce na Sázavou, která
loni vyrobila necelých 1800 motocyklů.

Více na https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/do-indie-se-vraci-vyroba-legendarnich-ceskychmotocyklu-jawa-licenci-ziskala-mahindra-1324625

Jawa 300 - po letech přichází model, na který i my můžeme být hrdí
DUŠAN SEIKOS HÁJEK

15. LISTOPAD 2018

Nová Jawa 300 nepřichází z čistého nebe a ani
to není nějaká narychlo vykvašená motorka. I
oko Neználkovo vidí klasické tvary...
... a poprávu, naše tvary. Zcela jasně lze říci,
ţe na design stroje můţeme my Češi být hrdi,
jakkoliv se stroj vyrábí v továrnách Indické
Mahindry. Byli to naši designéři, kteří navrhli
linky strojů, které se s odstupem čtyřiceti let
promítly do tohoto moderního motocyklu.
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A i Mahindra si je vědoma historického odkazu
značky. Však kolik strojů má v Indii takovou
tradici? Royal Enfield a .... vlastně jen Jawa. Jawa
se v Indii vyráběla jiţ v šedesátých letech pod
značkou Yezdi a dodnes jich jezdí na indických
silnicích statisíce. V roce 1996 přerušila Jawa
India výrobu z důvodu jiţ tehdy se zpřísňujících
emisních limitů, které dvoutaktní motory nebyly
schopny splnit. K tomu se přidal nedostatek
zkušeného personálu, který by tehdy vyvinul
moderní čtyřdobý motor.

V roce 2016 získala Mahindra práva na pouţívání
názvu Jawa na Indickém trhu. Ve stejnou dobu
koupila práva na uţívání značky BSA a i Peugeot.
Od té doby se spekuluje, s čím Mahindra vyjede. A
ona se s tím ani moc netajila. Jawa měla přijít a
bylo oznámeno, ţe to bude stroj prémiového
segmentu trhu, který se v Indii vnímán jako
segment motocyklů 250 ccm a vyšších. Mahindra
deklaroval, ţe na jednom základě vydá vícero

modelů. Včerně sesterského modelu BSA, který
bude mít pozměněný design. Situace se totiţ má
tak, ţe Mahindra nemůţe na Indickém trhu
prodávat stroje pod značkou BSA. Ochrannou
známku BSA totiţ vlastní výrobce jízdních kol BSA
Cycles, který má ve znění ochranné známky
psáno "jednostopé vozidlo". A proto bude BSA
prodávána v zahraničí a Jawa na domácím
Indickém trhu.

Jen si připomeňme nějaká fakta. Motor Jawa 300 má základ v motoru
ze stroje Mahindra Mojo 300. Ten byl vyvinut italskou společností
Engines Engineering S.R.L. sídlící kde jinde, neţ v srdci italského
motocyklismu v Bologni. Samotná Mahindra Mojo 300 není v Indii nijak
úspěšným strojem. Hraje aţ nějaké třetí housle. A není to tím, ţe by to
byl stroj špatný. Byl a je pouze na indickou společnost přespříliš
moderně vypadající. Do značné míry také Mahindra naráţí na svou
značku, která je většinově povědomá jako výrobce automobilů, traktorů
a lodí. Motocykly Mahindra jsou v obrovské indické populaci spíše
velikou neznámou, včetně výrazně menší prodejní a servisní sítí, neţ
má třeba Bajaj, nebo Royal Enfield.
Motor Mahindra z modelu
Mojo 300 - dárce orgánů pro
novou Jawu

Mahindra tudíţ vzala tento motor a velmi výrazně ho
zmodifikovala, aby byl vyuţitelný pro stavbu klasických strojů.
Zejména tím, ţe přidala válci i hlavě válci ţebra vzduchového
chlazení, jakkoliv je motor primárně chlazen vodou. A bude ho
prodávat pod značkou, kterou v Indii zná kaţdý. Motor má
objem 293 ccm, dává maximální výkon 27 koní a kroutící
moment 28 Nm. Dodávka paliva je skrze vstřikování a na zadní
kolo se přenáší výkon skrze šestistupňovou převodovku.
Motocykl má stavbu z části podobnou Jawě Californian 350
výfuky a kryt startéru imitující původní kryt karburátoru se zase
nejvíce blíţí modelu Jawa 350 Sport (typ 361).
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Indická Jawa se při vydání neomezila pouze na
klasický model. Připravila rovnou modely tři. K
Jawě v chromové kombinaci připravila i
model Forty-Two, který vyniká niţšími řídítky,
sportovnějším posezem, sportovnějším předním
blatníkem, zrcátky v koncích řídítek a modernějším
sdruţeným tachometrem.
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Další model a to více překvapivý se odehrál pouze
na oficiální předváděcí akci a není nijak avizován
na stránkách výrobce. Je to novodobý
model Pérák, který má ohromné mnoţství změn.
Jak je vidno, od nádrţe dozadu je motocykl zcela
jiný a dalo by se říci, ţe je to novodobý bobber,
který by mohl konkurovat třeba Triumphu.
Změny nejsou jen na rámu, ale také na motoru.
Instalován je silnější motor o objemu 334 ccm,
který namísto 27 koní jich dává rovných 30. Ruku
v ruce s tím šel nahoru i kroutící moment, který

vrcholí na čísle 31 Nm. Silnější motor dostal jako
partnera i zadní kotoučovou brzdu brzděnou
jednopístkovým brzdičem Bybre a také jiné ABS,
které je oproti předešlým modelům dvoukanálové.
Zadní kyvná vidlice je odpruţena centrálním
tlumičem umístěným pod nádrţí. U modelu Pérák
se spekuluje, ţe by ho mohla Mahindra tlačit na
vývoz. I z důvodu náročnější výbavy by měla jeho
cena být vyšší o cca 20% oproti modelům 300
ccm.

Technické údaje modelů 300 ccm:
Motor
Zdvihový objem
Vrtání/zdvih
Kompresní poměr
Maximální výkon
Maximální kroutící moment
Výfukový systém
Převodovka
Rám
Přední tlumiče
Zadní tlumiče
Pneumatiky
Přední brzda
Zadní brzda
Hmotnost
Výška sedla
Objem nádrţe

Čtyřdobý čtyřventilový jednoválec OHC
293 ccm
76/65 mm
11:1
27 koní
28 Nm
Dvojitý, splňující emisní limity Bharat Stage 6
6 stupňů
Dvojitý kolébkový
Dvojité teleskopické, bez moţnosti nastavení
Dvojité piggy-back s plynovými nádobkami
90_90 - 18", 120_80-17"
280 mm kotouč s plovoucím dvoupístkovým třmenem, ABS
bubnová 153 mm
170 kg
765 mm
14 litrů

Cena na Indickém trhu

Od 155 tis. rupií, tedy cca 50000, Kč. Dovoz do Evropy se neplánuje

V Indii se sjely stovky motorek legendární české značky Jawa
David Vagaday

12. července 2016

Zašlou slávu českých motocyklů Jawa oţivili
minulý víkend v Indii fanoušci z celého světa.
Několik stovek jich dorazilo hned na dva velké
srazy, které se konaly u příleţitosti 14. ročníku
Mezinárodního dne Jawa Yezdi. V Indii patřila
Jawa mezi nejpopulárnější motocyklové značky,
své stroje tam dokonce i licenčně vyráběla, nejdřív
jako Jawa a později pod značkou Yezdi.
Mezinárodní den Jawa Yezdi, neboli International
Jawa Yezdi Day, se koná kaţdoročně vţdy druhý
červencový víkend. V sobotu se v jihoindickém
Bengalúru sjely téměř čtyři stovky majitelů všech

moţných modelů značek Jawa, Yezdi a ČZ.
Následující den pak kolem 200 českých motorek
dorazilo na sraz v Mysoru. Jihoindické město
Mysore má totiţ pro fandy českých strojů zásadní
význam. Právě tam se v letech 1961 aţ 1996
motorky Jawa a Yezdi v továrně Ideal Jawa
vyráběly. 20 fotografií Srazy, které doprovází
charakteristický řev jawáckých dvoutaktů, pořádají
indické kluby majitelů českých strojů a přitahují
příznivce z celého světa. „Na organizaci
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nedostáváme ţádné peníze. Je to pouze míněno
jako platforma pro setkávání všech vlastníků
těchto motorek a jako pomoc pro zachování
odkazu značky,“ citoval deník Deccan Herald
Vikrama Kumara, který má sbírku 40 motocyklů,
většinou jawy a yezdi. Jízda v Mysore začala u
rezidence zakladatele továrny Ideal Jawa F.K.
Iraniho a končila u místa bývalého závodu, kde v

současnosti stojí několikapatrový apartmánový
komplex. Odstartoval ji syn zakladatele Raian
Irani. Srazy jsou událostí pro celé rodiny, účastníci
si na ně berou i své manţelky a děti. „Jawa je
jedním z nejikoničtějších motocyklů, které kdy
zdobily indické silnice,“ napsal server indického
listu Daily Hunt.

Více na https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/v-indii-se-sjely-stovky-motorek-legendarni-ceskeznacky-jawa-1307781

JAWA, to nejsou jen motorky. Také auta, letecký motor a granáty.
Značka JAWA měla zvuk po celém světě. O jejím zakladateli Františku Janečkovi teď v nakladatelství
Mladá fronta vychází nová kniha. Spolupracoval na ní i jeho vnuk Karel.
Karel Janeček je uznávaným profesorem hudby
a vychoval stovky malých houslistů. Jeho osud
však měl být úplně jiný. Kdyby nepřišla válka
a komunisté, ladil by místo houslí válce motocyklů
JAWA. Zdědil by slavnou rodinnou firmu.

„K muzice jsem utekl hlavně proto, abych jako
továrnický synek unikl stálé pozornosti StB,“
vysvětluje Karel Janeček, muţ štíhlé a vzpřímené
postavy, kterému by nikdo nehádal osmdesát tři
let.

Bavila vás technika?
Miloval jsem matematiku. Měl jsem všechny zkoušky i závěrečnou práci, ale těsně před promocí roku 1953
mě kvůli mému původu vyloučili ze všech vysokých škol v Československu. Titul inţenýra mi přiznali aţ po
pádu totality.
Mrzí vás, že jste se jí nevěnoval?
Bál jsem se dělat strojařinu, a tak jsem se věnoval hudbě a učím na konzervatoři obor housle. Sepsal jsem
i houslovou metodiku pro univerzitu v Los Angeles.
Nestýskalo se vám po rýsovacím prkně nebo vůni benzinu? To víte že jo, ale dneska už je to pryč.
Nedávno jsem vyhodil svou závěrečnou práci. Už jsem tomu vůbec nerozuměl.
Nezkoušel jste si nakreslit vlastní motorku?
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V hlavě jsem to měl, ale nikdy jsem to neuskutečnil.
Jak by vypadala?
Byla by trošku jinačí, měkké letící tvary, oblá ze všech stran.
Měl jste někdy motocykl Jawa?
Samozřejmě, měl jsem jich hned několik, ale nakonec jsem jezdil na Indiánu.
Právě vychází kniha o vašem dědečkovi, cítíte zadostiučinění?
Čekal jsem, ţe to musí jednou přijít. To, co dělal můj otec a dědeček, je neuvěřitelné, oba měli obrovský dar.
Stoupli si před nějaký přístroj nebo zařízení a hned věděli, co by se na něm dalo zlepšit. Dnes uţ se málo ví,
ţe Jawa nebyly jen motocykly… Janečkova továrna vyráběla především zbraně, ale značku Jawa měla i auta
a dokázali zkonstruovat i letecký motor.
Letecký motor?
V Národním technickém muzeu se dochoval nádherný letecký motor, malolitráţní, který vyrobila Jawa. K jeho
sériové výrobě ale nikdy nedošlo.
Proč?
Údajně proto, ţe při zkoušení se stala nehoda. Kdyţ to zkoušeli, zapomněli zajistit vrtuli. Do místnosti vešel
můj otec, vrtule se uvolnila a zasekla se do země kousek od něj. Za ním vešel dědeček a všechny brunátný
hněvem na hodinu vyhodil. I kdyţ ho otec prosil, zůstal neoblomný.
Není to škoda?
Určitě je. Firma tím přišla o obrovské peníze. Motor byl na svou dobu unikátní a měl by obrovský úspěch.
Váš dědeček začínal u firmy Kolben… Právě továrník Kolben ho poslal na zkušenou do Nizozemí, do
Delftu, kde měl expozituru. Tam taky poznal babičku. Vaše babička byl šlechtična, jak poznal český
technik hraběnku?
Dědeček moc rád jezdil a závodil na kole. Jednou ho přejelo přepychové auto místního hraběte. Ten ho vzal
domů, kde dědečka ošetřovala jeho dcera, a kaţdá taková pohádka samozřejmě končí svatbou.
Zajímavou, ale zapomenutou postavou byl i váš otec, František Karel Janeček. Právě s ním je spojena
výroba aut. Patřil mu velkostatek v Kvasinách, kde je začal montovat. Auta měla tehdy celodřevěnou
karoserii a dřevo na ni mi dodávala místní pila. Ostatně auta se v Kvasinách vyrábějí dodnes. Váš
otec se účastnil druhého odboje?
Otec v obavě před Němci opustil Československo v březnu 1939. Němci ho sledovali uţ před válkou, protoţe
věděli, ţe konstruuje zbraň, schopnou proniknout pancéřováním jejich tanků.
Kam uprchl?
Otec ţil v Anglii pod jménem Littlejohn, v překladu Malý Jan, tedy Janeček. Anglická rozvědka rozšířila
zprávu o jeho smrti, aby mu zajistila klid na práci. V Anglii pak dokončil práce na deformační střele, nazvané
podle svého vynálezce – Littlejohn.
Vrátil se po válce zpátky?
Přestěhoval se do Kanady, kde zaloţil stavební firmu. Po válce se do republiky vrátil, aby se rozvedl. Otec se
obával vývoje v poválečné republice, také proto mě přesvědčoval, abych techniku studoval v Dublinu.
Rozhodl jsem se zůstat s matkou a sourozenci a techniku studovat v Praze.
Není vám líto že značka Jawa už nemá takový zvuk?
My s tím nic nenaděláme, je to zásluha komunistů. Je to strašná chyba.
Pokračuje ještě někdo z vaší rodiny v technice?
Ţádného konstruktéra v rodině nemáme. Doufám, ţe geny přeskočí ob generaci.
Chodíte vzpomínat do technického muzea? Ano, mám tamní expozici prolezlou. Rád si vţdy popovídám
s kurátorem motocyklů Arnoštem Nezmeškalem. Přes motorky je to kapacita.
Více na https://www.e15.cz/magazin/jawa-to-nejsou-jen-motorky-take-auta-letecky-motor-a-granaty-839373

Zůstaňme ještě chvíli v Indii …a co Royal Enfield???
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Určitě víte, ţe výroba motocyklů Royal Enfield se
uţ dávno nemůţe chlubit nápisem „Made in
England“ a ţe jejich výroba probíhá uţ jen na
území Indie jako licenční výroba, takţe určitě
můţeme tuto značku z hlediska stávající výroby
srovnávat s naší výše uvedenou licenční Jawou.
Pryč jsou ty doby, kdy z továrny vyjíţděl jeden
archaický model, jehoţ technické parametry ani
kvalita nebyly ničím, co by nás na něm uchvátilo a
co by z něj udělalo prodejní trhák (moţná v Indii).
Byla to vţdy jen taková hodně velká rarita.
Dokonce byl vyráběn model i s dieselovým
motorem. Sice spotřeba byla opravdu hodně
„ECO“, ale jízdní výkony a rychlosti asi tak na
úrovni našeho pionýra.
Jenomţe ….čo bolo, bolo, jak praví klasik (major
Terazky ). Na burze v Lysé nad Labem mělo
zastoupení této firmy pro českou republiku svůj
stánek, kde presentovali všechny základní typy

motocyklů. Neměl jsem foťák, a tak jsem na netu
vybral pár fotek, abych vám ukázal, ţe firma dnes
vyrábí uţ o mnoho zajímavější a atraktivnější
motocykly a ţe uţ určitě není ostuda si takový
motocykl koupit.
A tak v dnešní době můţete vybírat mezi typy
Twins, Himalayan, Classic 500, Company,
Continental GT nebo Bullet 500. A určitě se
nejedná jen o kosmetické změny, motocykly se liší
třeba i jednoduchým nebo dvojitým rámem apod.
Motor je dvouválec 650 s výkonem 47 k, nebo
jednoválec 500 s výkonem 27 k, nejslabší motor je
350-ka s výkonem 20 k. všechny motory jsou
vzduchem chlazené, čtyřdobé, se vstřikováním,
jednoválce mají 5° převodovku, dvouválec 6°.
P.S. Ale mezi námi, když si budu chtít koupit
motorku z Indie, počkám si na tu Jawu 300, přece
jenom to je „globálně vyrobená česká motorka“ 
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Vraťme se domů – i u nás máme různé stroje 
Automobily pana architekta Jardy Hořáka (viz článek z vyjížďky Žabovřesky)

A kdyţ jsme u těch Citroenů, tak ještě jeden
veterán pana Dominika Šimka. Pokud vám jeho
jméno nic neříká, tak je to ten, co kdysi pro náš

klub vyráběl přívěšky a bošáky s logem (nápisem)
Čezeta. Toto není jediný jeho veterán, ale je tu asi
u nás málokdy vidět…a v takovém krásném stavu.
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A co Čezeta???
Kolega Pavel Matuška z Borovan u Českých
Budějovic se mě kdysi před rokem ptal na odstíny
barev, a tak jsem se pokusil mu poradit. Měl
hodináře v ţalostném stavu a uvaţoval o renovaci.

Nakonec se do renovace pustil, a jak dopadla, to
vidíte na fotkách. Já myslím, ţe udělal dobře a ţe
mu můţeme pogratulovat. Slíbil, ţe se objeví na
srazu ve Zvůli. Těšíme se.

Na internetu se objevil na prodej zrenovovaný
skútr ve „výstavním provedení“ z hlediska
lakování. Cena nebyla nejniţší, ale pokud byla

renovace provedena poctivě, tak asi odpovídá
skuečnosti.

U našich západních sousedů byl na eBay na
prodej taky skútr, dokonce i s krásnou řidičkou, a

to vše za pouhých 564 €, tedy asi 15 000 Kč. No
uznejte, není to výhodná koupě???
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Další zajímavosti
Ani úředníci na obecních úřadech s rozšířenou
působností nejsou neomylní, a tak se jim občas
podaří, ţe si na psacím stroji klepnou někam
vedle, a můţe se stát, ţe vám vyrobí velice
atraktivní a ze sběratelského hlediska cenný
techniček. Jen se podívejte, co se jim všechno
podařilo vymyslet .

●●●●●●●●●●●●●●●●●●
…..no uznejte, dvěstěpadesátka převrtaná na
3
objem 344 cm , třistapadesátka s výkonem 147
kW čili bratru 200 k, to je myslím na úrovni
špičkových superbikových litrových motorů a nebo
Pionýr 555 s max. výkonem při 55 500 otáčkách
za minutu ….nejeden mixer by mu to záviděl


Na Aukru se objevily další hezké motocykly (naší krevní skupiny) za příznivou cenu. Nekupte to .

Zbyněk díky svému tréninku v druzeťáckém trenaţeru (viz minulý
Občasník) nadále sbíral poháry ve veteránských soutěţích a sekretář se
mu poháry utěšeně
plní. Ovšem teď
znovu
překvapil,
kdyţ doma v pokoji
nainstaloval novou
závodní dráhu se
skútry Čezeta, aby
i v době špatného
počasí mohl nerušeně trénovat na
příští skútrsezónu.
Těţko na cvičišti,
lehko na bojišti !!!!!
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Jo a ještě bych se jen dvěma fotografiemi vrátil
k článku o PAvech. Psal jsem o nadčasovém
designu a tady je důkaz. Nemohu sice prozradit

značku motocyklu, u kterého je PAv připojen, to by
byla skrytá reklama, ale věřte, ţe motocykl je
podstatně mladší ne ten „pávík“.

Kdyţ uţ jsem narazil na tu problematiku utajení
značky a tedy i vzdáleně na GDPR, tak jsem si
vzpomněl, ţe jsem nedávno viděl v denním tisku
zajímavý
příběh,
z jedné
nejmenované
nemocnice, kde nařízení GDPR striktně dodrţují.
A vzhledem k tomu, ţe se blíţí dlouhé zimní
večery a vánoční svátky, kdy někteří holdují
společenským hrám, určitě oceníte i informaci
ohledně okamţité a nekompromisního zákazu hry
v šachy. Dokonce se uvaţuje o tom, ţe všechny

šachové figurky budou muset být odevzdány na
speciální sběrná místa na Obecních úřadech a
následně budou pod dozorem spáleny.

MOST
Vy účastníci srazu ve Zruči nad Sázavou
vzpomínáte, jak Libor marně hledal u Ledče nad
Sázavou dřevěný most přes Sázavu??? Tak jsem

mu ho našel a označil na mapě. Tak snad za rok
sed dočkáme, ţe se Libor trefí !!! 
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Historické mezníky firmy Jawa
Já bych se přece jenom ještě k té Jawě na chvilku
vrátil. Sháněl jsem informace o tom, kdy se budou
konat oslavy 90 výročí založení Jawy, a
kromě toho, ţe jsem se dozvěděl
předběţný termín 17.8.2019, tak
k tomu byla i další informace, ţe to
bude
spojeno
s cílovou
jízdou.
Zahloubal jsem se do internetu, ale nic jsem

nenašel, co by mi tuto akci nějak přiblíţilo, ale na
druhou stranu jsem na stránkách Jawy narazil na
zajímavý přehled historie Jawy. A já
myslím, ţe je to opravdu zajímavé.
Mnohdy se dohadujeme, kdy co bylo
nebo nebylo, a tady je to všechno
krásně vypsáno. Věřím, ţe i vy tam
najdete pro vás zajímavé informace.

1929

Ing. František Janeček, řeší odbytovou krizi zbrojní produkce své zbrojovky zakoupením licence na výrobu
motocyklu Wanderer 500 OHV od firmy Wanderer.
1929

Zbrojovka Ing. F. Janeček registruje ochrannou známku JAWA (JAneček + WAnderer).
1929

Zbrojovka Ing. F. Janeček představuje na XXI. Mezinárodním Autosalónu v Praze první motocykly značky
JAWA – zrodila se JAWA 500 OHV
1931

Do JAWY přichází anglický závodník a konstruktér G. W. Patchett. Svou činnost zaměřuje především na
sportovní stroje, ale současně s tím přináší i zkušenosti
s výrobou lehkých dvoutaktních motocyklů. Aktivně se
zapojuje do přípravy výroby motocyklu JAWA 175 s
motorem Villiers.
1931

První JAWA na Six Days.
V roce 1931 startovala na Six Days první JAWA. E.
Stokuč jel na stroji JAWA 500 OHV. Přestoţe ho
pronásledovala řada poruch, soutěţ dokončil na
bronzovou medaili.
1932

Zahájena sériová výroba motocyklu JAWA 175 Villiers. Cenově převratný model byl prodáván pod sloganem
„Lidový motocykl za lidovou cenu.
1932

Six Days se koná v italském Meranu. Československo se poprvé přihlásilo do soutěţe o Mezinárodní trofej a
celý Trophy–tým tvořily stroje JAWA s jezdci A. Vitvarem a F. Brandem a se sajdkárem jel Jaroslav Kaiser se
spolujezdcem Krombergerem.
1932

F. Brand startuje na bájné Tourist Trophy a domů si přiváţí stříbrnou plaketu TT.
1933

JAWA představuje svůj první automobil, a to licenční DKW Meisterklasse 701 pod označením JAWA 700.
Karosérie vyrábí v závodě v Kvasinách, montáţ probíhá v novém závodě v Týnci nad Sázavou.
1934

Motocykl JAWA 350 SV byl první motocykl s motorem vlastní konstrukce.
1935

V roce 1935 se ve stejném rámu objevuje nový motor JAWA 350 OHV.
1935

Motor motocyklu JAWA 250 vychází z motoru Villiers,
později byl tento motor nahrazen výrobou vlastních
motorů.
1935

Mladý letecký konstruktér Zdeněk Pilát zkonstruoval
letecký motor JAWA 1000. Lehký vzduchem chlazený
dvouválec s protilehlými písty představoval ve své době
špičku mezi evropskými motory své třídy. Motor však
nikdy nevzlétl.
1937

Nejmenší přírůstek do rodiny motocyklů JAWA, motokolo JAWA 100 Robot, navrhl nejnadanější konstruktér
z Patechettova týmu – Josef Josíf.
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1937

Druhým a posledním automobilem JAWA byl automobil
JAWA 600. Poslední kusy tohoto vozu opouštěly
továrnu aţ po 2. světové válce.
1 9 2 9 - 19 3 9

Předválečné sportovní úspěchy
Jezdci na JAWÁCH přiváţejí ze Six Days řadu zlatých
medailí, v letech 1935 a 1938 obsazuje Trophy Team
na JAWÁCH druhé místo. JAWA vítězí na ploché dráze,
v závodech o Zlatou přilbu v Pardubicích vítězí v letech
1935 a 1936 H. Gunzenhauser a v roce 1938 F. Juhan.
F. Brand a V. Vitvar přiváţí vavřínové věnce i ze
silničních rychlostních závodů.
1939

Začíná 2. světová válka.
S příslovečnou německou důsledností byla JAWA uţ od září 1939 donucena vyrábět vojenské zakázky.
Jednalo se zejména o benzinové pumpy, pumové závěsníky a zámky k nim, elektrocentrály a další výrobky.
Přímý dohled nad výrobou vykonávala Rüstungsinspektion Prag a RLM Berlin.
1939

Nový semiblokový motor JAWA 250 Duplex Blok připravený do výroby jako poslední předválečný motor dával
tušit, s čím JAWA v budoucnu přijde.
1941

Dne 4. 6. 1941 zakladatel legendy JAWA umírá. Ing. František Janeček se doţívá věku 63 let. Za svůj ţivot
získal mnoho titulů; jeden z nich, motocyklový král, nejlépe vypovídá o jeho přínosu a pozici v motocyklovém
průmyslu před 2. světovou válkou.
Novým generálním ředitelem zbrojovky se stává JUDr. Jaroslav Frei.
1 9 3 9 - 1 9 45

Příprava na mír.
Zní to jako „staré pověsti české“, ale je pravdou, ţe po
celou dobu 2. světové války byl materiál a díly na
výrobu 9000 ks motocyklů a 700 ks automobilů před
německými okupanty uschován ve stodolách a kůlnách
v okolí Týnce nad Sázavou a na území Prahy a ihned
po válce z nich byly smontovány první poválečné
stroje.
Stejně neuvěřitelně zní skutečnost, ţe jiţ počátkem
roku 1940 byly tajně zahájeny práce na dvou poválečných projektech – motocyklu (vedoucí týmu J. Jozíf a V.
Grečenko) a automobilu (vedoucí týmu R. Vykoukal). Třetí tým (vedoucí týmu V. Sklenář) pracoval na vývoji
čtyřtaktních a závodních motocyklů.
Výsledkem práce byl pozdější slavný „Pérák“.
1 9 45

Znárodnění podniku a podřízení JAWY Zbrojovce Brno n. p.
Následně, v roce 1950, se JAWA osamostatňuje, ale současně přichází o závod v Kvasinách (začleněn do
Škody MB) a slévárnu v Týnci nad Sázavou (vzniká Metaz n. p.). MOTO-JAWA n. p. zůstávají pouze závody
v Praze a v Týnci nad Sázavou.
1946

Zahájena výroba slavné JAWY 250. Motocykl si pro svoji pokrokovou konstrukci vyslouţil označení „Pérák“.
Model s motorem 350 ccm je v létech 1947 aţ 1949 prodáván pod značkou Ogar.
1947

Československo díky výtečným jezdcům a neméně dobrým strojům JAWA a ČZ poprvé získává na
Mezinárodní šestidenní motocyklové soutěţi obě hlavní trofeje – Světovou trofej a Stříbrnou vázu.
1952

JAWA 500 OHC je dnes sběratelským „Modrým
Mauriciem“. Výroba tohoto motocyklu však netrvala
dlouho, musela ustoupit jednodušším a levnějším a
v té době vyhledávanějším typům s dvoudobými
motory.
1954

„Kývačky“ jsou JAWA-ČZ
Objevuje se velkorysé řešení – propojení výroby
motocyklů v JAWĚ a v ČZ Strakonice s cílem
vybudovat komplex na velkosériovou výrobu
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motocyklů, vzniká řada motocyklů s označením JAWAČZ (tzv. národní řada).
Ambiciózní projekt sice přinesl zavedení nového
podvozku do výroby, ale ve své podstatě nebyl naplněn.
Ani v JAWĚ ani v ČZ nedošlo z důvodu nedostatku
investičních prostředků k takovému procesu, který by
umoţnil realizovat původní záměry.
1954

Nastupuje výroba dalšího slavného modelu „Kývačky“.
Motocykly vycházející z tohoto typu vyrábí JAWA aţ do
počátku 80. let.
1955

JAWA 50 měla přezdívku „Pařez“. Tento motocykl spatřil
světlo světa na prknech a v dílnách JAWY, ale jeho výroba byla v rámci industrializace Slovenska převedena
do Pováţských strojíren.
1958

Jaromír Číţek se s motocyklem JAWA stává Mistrem Evropy. Je to jeden z největších úspěchů v této
motoristické disciplíně v historii.
Bylo ještě jedno období, kdy se JAWA objevovala v motokrosu často na stupních vítězů, a to v létech 1966 a
1967 v seriálech Mistrovství světa zásluhou Vlastimila Válka. Nakonec obsadil ve světovém šampionátu
vynikající čtvrté místo a získal tím nepopulární „bramborovou“ medaili. V roce 1967 své celkové umístění v
Mistrovství světa pětistovek zopakoval, kdyţ ho v průběhu sezóny pronásledovala zranění.
1958

JAWA 50 Jawetta byl další moped vyráběný na konci 50. let.
1961

Dochází k převodu provozovny Komunálního podniku Vlašim v Divišově do JAWY, JAWA přebírá výrobu
plochodráţních motocyklů.
1961

František Šťastný se stává vicemistrem světa
v nejpopulárnější motoristické disciplíně, v silničních
závodech motocyklů. V průběhu 60. let obsadil ještě
několikrát v celkovém pořadí třetí a čtvrté místo.
1962

JAWA 250 „Panelka“ je další v řadě modernizací
populární „Kývačky“. V roce 1964 přichází i „Panelka“
s motorem o zdvihovém objemu 350 ccm. Od roku
1966 jsou oba modely alternativně vyráběny
s automatickou spojkou
1963

Nešťastná reorganizace
JAWA měla vţdy smůlu na nešťastné reorganizace. Po té na konci 40. let přišla další na počátku let
šedesátých.
Základní závod JAWY v Praze na Pankráci byl převeden do ČKD Polovodiče. Podnik pak přemístil své sídlo
do Týnce nad Sázavou a kromě motorárny ztratil i výrobu sportovních motocyklů v libeňském provozu. Vývoj
a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do bývalé továrny Ogar ve Strašnicích. Výroba motorů
JAWA byla z jednoho z nejmodernějších závodů na výrobu motocyklových motorů v Evropě převedena do
ČZM Strakonice.
Právě v této době, v době největšího rozmachu firmy a v době, kdy začínaly vznikat nové supermoderní
japonské motocyklové továrny, došlo k rozhodujícímu zhoršení výrobních podmínek pro naše motocykly. Byl
tím poloţen základní kámen pozdější postupné stagnace aţ úpadku nejen JAWY, ale i celého
československého motocyklového průmyslu.
1964

V tomto roce byl vyroben milióntý motocykl značky
JAWA.
1964

Honda platí JAWĚ
Nejpokrokovější konstrukcí, která v této době vznikla ve
vývoji JAWY, byla samočinná spojka pro motocykl
JAWA Automatic; třecí spojka umoţňující bezpečný
plynulý rozjezd pouhým přidáním plynu.
Nová konstrukce byla předmětem patentů v
Československu i v zahraničí. Spojka této konstrukce
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se později objevila na lehkých motocyklech Honda a po
vleklém sporu pan S. Honda podepsal s JAWOU jednu
z nejúspěšnějších aktivních licencí poválečného
Československa.
1966

Provedení motocyklu JAWA 250 (350) Sport (obr. na
předchozí straně dole) bylo velmi variabilní, základem
však byla od všech předchozích typů 19“ kola a
sportovní vhled.
1968

Nová řada motocyklů JAWA nese označení UŘ. Jedná
se motocykly pro JAWU netypické s motorem podvěšeným v rámu. Po výrobě ověřovací série byl tento
projekt zastaven.
V roce 1970 navázal na tuto řadu ještě model nazývaný „Bizon“.
1969

JAWA 350 Oilmaster je posledním provedením motocyklu vycházejícím z konstrukce „Kývačky“.
1 9 70

Motocykly JAWA stojí za největšími úspěchy na Mezinárodní šestidenní motocyklové soutěţi v 70. letech.
V tomto desetiletí získali po sedmi vítězstvích v obou hlavních trofejích.
1971

Začátek orientace výroby motocyklů pro tzv. východní trhy“ RVHP, zejména do SSSR. Tomuto cíli je
podřízena i technická úroveň motocyklů, JAWA přechází na výrobu jednoduchých robustních motocyklů.
1 9 73

Zahájení výroby motocyklů JAWA, typ 634. Konstrukční řešení tohoto motocyklu je u motocyklů se
zdvihovým objemem 350 ccm uţíváno doposud.
1976

V tomto roce byl vyroben dvou milióntý motocykl
značky JAWA.
1982

Motocykly JAWA naposledy vítězí na Mezinárodní
šestidenní motocyklové soutěţi – získávají Světovou
trofej.
1984

JAWA 350, typ 638 má podvozek odvozený z modelu
634, novinkou jsou karosářské díly. V roce 1989 se
vyrábí tento model přední kotoučovou brzdou a nese
označení 639.
1987

V tomto roce byl vyroben tří milióntý motocykl značky JAWA.
1989

Motocykly JAWA jako tovární tým naposledy jedou na Mezinárodní šestidenní motocyklové soutěţi. Od roku
1932, kdy se zúčastnili poprvé, získaly 15x Světovou trofej a 17x Stříbrnou vázu; v některých případech
společně s motocykly ČZ.
Poslední účast motocyklů JAWA na 6D se uskutečnila v roce 1991 na 6D v Pováţské Bystrici.
1991

Tento rok byl ve znamení totálního rozpadu východních trhů a tím prakticky i celého odbytu. Orientace na
jediný trh, SSSR, „na věčné časy“ se ukázala téměř pravdivá, pokud věčnost chápeme nikoli jako časový
rozměr, ale jako formulaci společného zániku.
1991

Poslední model vycházející z typu motocyklu 634 je provedení s označením JAWA 350, typ 640.
1991

Dochází k odštěpení výroby plochodráţních motocyklů,
vzniká společnost JAWA Divišov, a. s.
1994

JAWA 250, typ 593, dvoudobý kapalinou chlazený
motocykl zcela nové konstrukce přišel však do
nevhodné doby. Po ověřovací sérii byla výroba
zastavena.
1994

JAWA 50, typ 585 je další přírůstek do rodiny malých
motocyklů. Tento byl vybaven motorem Tomos.
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1995

JAWA 350, typ 640 Tramp je modifikací se
sportovnějším vzhledem. Tato verze byla vyráběna i
v provedení Policie.
1996

Do JAWY vstupuje nový strategický partner, společnost
Jihostroj a. s. Velešín.
1997

Motocykl JAWA 125, typ 810 se vyráběl ve dvou
provedeních, Chopper a cestovní Travel. Oba mají
mnoho dědičných prvků z typu 640.
1998

JAWA po více jak 33 letech zahajuje výrobu motorů.
Z ČZ Strakonice byla zakoupena technologie na výrobu motoru 350 ccm a výroba tohoto motoru byla
převedena do závodu v Týnci nad Sázavou.
2000

Modelová řada motocyklů Dandy přešla do JAWY při fúzi s vodňanskou firmou MOTOUNION. Vyráběny byly
motocykly v provedení JAWA 125 Dandy, Dakar a Sport a JAWA 50 Dandy s motorem Minarelli. Byly
dokončeny rozpracované motocykly 50 Dandy s motorem Sachs.
2004

JAWA 650 Classic je prvním z řady cestovních
motocyklů postavených s motorem Rotax GS 650. Na
designu tohoto motocyklu se významně podílel
úspěšný český designér Jaroslav Král.
2005

JAWA 125 Dakar poprvé na „Dakaru“
V tomto roce absolvoval známý český motorista a
cestovatel Jarda Šíma na motocyklu JAWA 125 Dakar
po doprovodné trase závodu Barcelona - Dakar.
2006

V roce 2006 přichází poslední z řady šestsetpadesátek,
motocykl JAWA 650 Dakar. I tento motocykl se podíval
s Jardou Šímou do Dakaru, tentokrát z Lisabonu, a to
v roce 2007. Následovala cesta po Africe v celkové délce 14 040 km.
2007

Motocykl JAWA 250 Travel vyuţívá prvků šasi motocyklu JAWA 125, do něhoţ je zabudován motor se
zdvihovým objemem 250 ccm.
2008

Zahájen vývoj motocyklu s motorem o zdvihovém objemu 1000 ccm.
2009

JAWA 660 Sportard přejímá některé prvky z modelu 650 Dakar, je však vybaven motorem Minarelli 660 ccm.
2012

Zahájena restrukturalizace a revitalizace výrobních prostor a technologií s cílem vybudovat v JAWĚ moderní
strojírenský závod.
2 0 13

28. 6. 2013 odstartoval cestovatel a novinář Pavel Suchý na motocyklu JAWA 350 cestu kolem světa. Po
téměř osmi měsících a po absolvování 49 003 km se
úspěšně vrátil dne 14. 2. 2014.
2 0 13

Zahájen vývoj motocyklu s motorem o zdvihovém objemu
1200 ccm (obr. ???).
2014

Rok 2014 bude ve znamení rekonstrukce hlavní výrobní haly
spočívající v zateplení fasády a výměně oken v celé budově,
zahájení výroby na nových obráběcích centrech a v nové
lakovně.
2 0 15

Od zahájení výroby v roce 1929 do konce roku 2013, tedy
za 85 let výroby, bylo v JAWĚ vyrobeno celkem 3 472 508
ks motocyklů, z toho 2 319 605 ks motocyklů o
zdvihovém objemu motoru 350 ccm a 959 771 ks
motocyklů o zdvihovém objemu motoru 250 ccm.
39

Ještě zpátky k Čezetám
Kolega Láďa Laštovička mi poslal mail:
Ahoj Marceli,
na začátku listopadu jsem navštívil Švýcarsko a automuzeum Pantheon v Bazileji.
Na letišti v Praze jsem pořídil obrázky elektrické Čezety, které posílám
přílohou. Posílám pozdrav z Krkonoš :o)Láďa
Čezeta nebývá na letišti v Ruzyni každý den, tak
sem ty obrázky určitě patří.
P.S. Omlouvám se, že nepoužívám oficiální název
našeho letiště „Ruzyně“, protože jsem už taky

trochu pamětník, a pokud se nějaká banda
zvrhlíků rozhodně přejmenovat slavné letiště
s tradičním názvem po ožralovi, nemusím a nechci
to používat .

Jako
majitel
vydavatelství
Čezetářského
občasníku a zároveň šéfredaktor  musím také
občas prohlédnout konkurenční plátky píšící o
motocyklech a skútrech, abych se přesvědčil, že
tyto časopisy stále ještě nedohání svým obsahem,
zpracováním, ale hlavně vtipem  váš oblíbený
Čezetářský občasník. A tak se mi s posledním
letošním číslem časopisu Motocykl dostala do ruky
i jakási příloha, ze které se vyklubal nějaký nový
časopis s názvem „Na plný plyn“ s podtitulem
„Dobré zprávy pro chlapy na motorkách“, který mě
hned zaujal velkým titulním obrázkem Čezety a
zároveň hned naštval velkým nápisem ČEZETA
175/501 PRASE….je to tak jako v tom vtipu, jak si
ta manželka přeje, aby jí její muž řekl větu, kterou
by ji zároveň potěšil a naštval. Odpověděl:
„Souložíš líp, než tvoje sestra!!!“ (pozn. red.
probudil se až na ARO) .
Ale vážně, je to prostě nějaký nový časopis
vydávaný společností ACI (Auto Components
International), který si můžete (zřejmě zdarma )
objednat buď v tištěné nebo elektronické verzi, a
to objednáním na mailové adrese INFO@ACI.CZ.
Samozřejmě, že článek o Čezetě jsem pro vás
okopíroval a vy si ho můžete v plné verzi přečíst.
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Spartakiáda 1955
Asi se tomu nápisu trochu divíte, že tu chci psát o
Spartakiádě, která ani nemá nic společného
s Čezetami a nemá ani žádné kulaté výročí. To je
sice pravda, a ačkoliv tu nechci dělat propagandu
ani minulému režimu ani 50-tým letům minulého
století, tak kupodivu tato první Spartakiáda vztah
k motorismu má.
Uvědomte si, že v těchto poválečných letech,
v době nedostatku motorových vozidel a v době
studené války, byl každý motorista a řidič brán
jako potencionální voják a armádní řidič. Však
také celý motoristický sport včetně mototuristiky
apod. patřil pod Svazarm (čili Svaz pro spolupráci

s armádou). Určitě mnozí z vás pamatujete (nebo
rodiče či prarodiče vás mladších čtenářů), že
soukromá vozidla měla v TP poznámku, že
v případě mobilizace je třeba se s nimi dostavit
tam a tam, kde budou převzata armádou. Můj
spolužák ze školy měl toto napsáno v TP Jawy
350 ještě v 80. letech. A nebyla to vůbec sranda.
Při cvičných mobilizacích v 50. letech armáda
přestříkávala v polních podmínkách soukromá
osobní auta khaki barvou, a pak je třeba za dva
dny vrátila takto zprzněná jejich majitelům .
Ale vraťme se ke Spartakiádě. Náhodou jsem
objevil na internetu fotografii a malý článek:

I na spartakiádě se v roce 1955 představily kaskadérky na motorkách
11.10.2018 Pavel Srp historie, spartakiáda, svazarm, veterán
Když se řekne „spartakiáda“, spousta lidí si pod tím vybavuje hromadná veřejná
tělocvičná vystoupení, která se konala v Československu. A je to správně, ale ne
vždy na spartakiádách vystupovali pouze sportovci sami. Máme pro vás video z
roku 1955, v němž se představí motorkářky a motorkáři, kteří si také připravili
své vystoupení.
V totalitním Československu se spartakiády konaly každých 5 let právě od roku
1955 a vydrželo to až do roku 1985. Jedinou výjimkou, kdy spartakiáda nebyla,
byl rok 1970. Byla to hlavně přehlídka sportovců, kteří předváděli nějaké kreace
svým tělem. Jenže výjimka potvrzuje pravidlo. Hned na té první, která se konala
4. července 1955, se představilo 40 motorkářek z oddílů Svazarmu z žilinského a
pardubického kraje, ale i mnoho motorkářů, jenž předváděli synchronizované
kousky. Ti museli ovládat svou motorku vážně velmi dobře, protože se
promenádovali velmi pomalu a na velmi malých prostorech. Navíc se museli
synchronizovaně držet davu.
http://bike-mania.cz/i-na-spartakiade-se-v-roce-1955-predstavily-kaskaderky-namotorkach/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
A tak jsem zapátral v paměti, že v dobovém Světě
motorů byly hezké fotky z tohoto vystoupení, tak
jsem se ponořil do svého archivu, a co myslíte,
našel jsem to??? No samozřejmě, že našel, jinak
bych to ani nepsal . Na tom jednom obrázku je
nahoře napsáno, že vystoupilo 184 motocyklových
akrobatů. Je to historie, byla jiná doba, ale taky
méně dokonalé motocykly a ty slečny, co dělají na
motorce holubičku …nevím, jestli z vás by si na to
dneska troufnul??? Sice máme dneska akrobaty,
skáčou s motorkami salta, jezdí po zadním i
předním kole, pálí gumy, na motorkách stojí, sedí
obráceně ……ale jsou to profíci. A tohle byl holky
někde z továrny, které takto trénovaly ve volných
chvílích. Určitě to stojí za připomenutí.

45

Je vám snad zima moc dlouhá, mrzí vás, že si
nemůžete narazit helmu a podívat se do
zpětného zrcátka, jak za vámi v dálce
mizí vaše garáž a vy za příjemného
zvuku
dvoudobého
jednoválce
s objemem 175 kubíků (nebo třeba i
jiným motorem) vyrážíte vstříc novému
dobrodružství na dvou kolech, krásné
vyjížďce
nebo
aspoň
očekávané
návštěvě někde u kamaráda???
Nezoufejte, i doma máte možnost
prožívat obdobné chvíle, jen zvuk jednoválce
vyměníte za klapavý zvuk vysokootáčkového
šicího stroje a ještě si můžete při tom (kromě

prošití

prstu) třeba spravit motorkářskou
kombinézu, kterou jste si v létě někde
roztrhli u benzinky o hřebík na lavici, když
jste se tam oddávali pití kávy nebo
energetického nápoje. Ve zpětných
zrcátkách pak můžete pozorovat, jestli
vás někdo zezadu nesleduje popř. na vás
za vašimi zády nedělá nějaké posměšné
posuňky.
Někteří
lidé
motorkáře
nechápou, a to ani členové vlastních
rodin, tak tam občas dozadu mrkněte.
P.S. Zpětná zrcátka je možno nechat na šicím
stroji celoročně, není třeba je na letní sezonu
sundávat.
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PLÁN AKCÍ ČSSČ
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Takže pokud jste prostudovali náš plán činnosti,
doufám, že ho shledáváte dostatečně zaplněným
a nabitým, a pokud už si v hlavě sumírujete, které
akce se zúčastníte, tak jsem opravdu moc rád. Já
myslím, že už asi nemá význam cokoliv
vysvětlovat a upřesňovat, protože vše ostatní se
bude odehrávat už na našich webových stránkách
www.skutrklubcezeta.cz v záložce 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. Myslím, že to funguje docela dobře, jde
jen o to, občas na stránky zavítat.

Plán akcí ČSSČ pro rok 2020
Ani jste se nepřehlédli, ani jsem se nezbláznil
…..a ani jsem zatím „nepožil“ . Ozval se Míra
Vokáč a začal vymýšlet, jestli by se nenašla
nějaká skulinka mezi srazy nebo jestli by nešlo
nějaký sraz změnit za jiný …..viděl v televizi
reportáž o novém Muzeu Tatra v Kopřivnici a chtěl
by se tam podívat. To je sice dobrý nápad, ale
karty pro rok 2019 jsou již rozdány. Vzhledem
k tomu, že Kopřivnice není opravdu od nás
vzdálená tak, že by to bylo na jednodenní
vyjížďku, a je třeba počítat s celovíkendovým
srazem, napadlo mě řešení pro rok 2020.
Zúčastnili bychom se srazu, který pořádá na
severní Moravě Ivan Maroš, vyjeli bychom o den
dřív a ten první den bychom věnovali prohlídce
muzea v Kopřivnici popř. i nějakým dalším
vznešeným cílům.
Píšu to takhle brzy, protože vím, že už zase třeba
někdo něco v duchu plánuje, určitě Zbyňka už
svědí ruce a ucho (od telefonování), aby něco
organizoval. Takže pokud bude s tímto mým

nápadem souhlas, chtěl bych už i předem poprosit
Ivana Maroše, aby s námi počítal i s tím, že
budeme chtít ubytování o jeden den napřed. A
samozřejmě to funguje i naopak ….pokud by se
našli další účastníci srazu, kteří by s námi chtěli jet
do Kopřivnice, budeme určitě rádi.

Skútristický kalendář 2019
Byl opět připraven včas, letos v rozšířeném vydání
……tzn. ve formátu A3 na výšku a také nově
s informacemi
o
důležitých
termínech
v jednotlivých měsících. Doufám, že se líbí a že
bude po celý rok užitečný. Opět se objevily
ojedinělé připomínky, že by to měl být kalendář
s motocykly a skútry a ne jen s „ksichty“ . Jsou
to takové trochu protichůdné požadavky, protože
vím, že mnozí používají kalendář jako jistou formu
kroniky naší klubové činnosti, když si chtějí
připomenout, kdy která akce byla.
Také je ovšem pravda, že v současné době jsou
všechny tyto informace na našich webových

stránkách, takže bychom mohli přistoupit na určitý
kompromis. Vy, co čtete Občasník delší dobu, tak
si možná vzpomenete, že jsem měl nápad, jaké
téma dát na kalendáře v jednotlivých letech. Nyní,
když máme formát A3 (a doufejme, že bude i
v příštích letech), tak by možná byla šance na tuto
větší stránku umístit jak fotku skútru nebo
motorky, tak i nějaké ty informace z akcí a o
plánovaných akcích. Kdo chce, může se k tomu
nějak vyjádřit, ale jak vás tak znám, tak to stejně
necháte na mě, a pak mě zkritizujete .
Prozatím aspoň ukázka letošního kalendáře, pár
měsíců, co se vejde na zbytek stránky 

48

A kdyby nám došly nápady, kam bychom mohli
vyrazit, Česká republika nabízí díky rozmanitosti
českého jazyka spoustu dalších možnosti. Co
takhle třeba spojit nějakou vyjížďku jmény obcí,

které mají něco společného??? Já myslím, že
kdybychom je hledali na mapě, že by to byla
vyjížďka na několik dní …..a to jsem vynechal
Lhoty !!! 
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PF 2019 … JAKO KAŽDÝ ROK
Letos bych začal trochu netradičně, ale
chronologicky správně. Nejdřív nějaký ten
adventní věnec, první z Čech, druhý z Německa,
pak budeme pokračovat dvěma betlémy, jeden

krásný perníkový s nádherným veršovaným
přáním od kamaráda Pavla, druhý cínový…jako
staří dobří cínoví vojáčci, a nakonec klasické pf-ky
k novému roku.

Zase přeji po roce pohodové Vánoce,
v příštím roce štěstí, zdraví, ať tě práce pořád baví,
úsměv, pohodu a klid, ať je všechno, jak má být.
K tomu dobré kamarády, co jsou s tebou vždycky rádi.
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A ještě nakonec jedna moc hezká Pf-ka, sice ani ne od
motorkáře, ani ne s motorkou, ale s krásným přáním
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Okénko pro ženy
Pánové, přiznejme si, že o vánocích je vhodné
určité drobné domácí práce taky přenechat
ženám, i když je mi jasné, že většina starostí
zůstala na vašich bedrech . Ale občas se stane,
že mailem chodí nějak víc příloh na jedno téma.
Někdy to jsou vtipy, někdy politické aforismy ….a

tentokrát se tu často objevovaly ženy, a to ne
ledajaké. Všechny byly takové „slovanské“ typy.
Je sice fajn, že Twiggy už nefrčí, ale že se ty
názory na krásnou ženskou postavu až tak
radikálně změní, to mě překvapilo. Asi nejsem ten
správný odborník a znalec žen.
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Asi jste pochopili….čtenáři jak jednoho, tak i
druhého pohlaví, že ta stránka o ženách byla
trochu „silvestrovská“, a tak si myslím, že by bylo
správné ještě nějaký ten vtípek přidat, občas se
něco vtipného objeví, tak snad ani vy trochou toho
silvestrovského humoru nepohrdnete.
Ostatně uplynulý rok nebyl vždy tak úplně veselý
díky ne úplně šťastné volbě nové předsedkyně

Skútrklubu Čezeta, ale konec dobrý, všechno
dobré. Já si myslím, že ji necháme v té hustě
osídlené zatáčce u silnice z Prahy na Vídeň
vládnout (nebojte, neurazí se, protože Brňáci
Občasníky nečtou, takže se to nedozví ), a my
se tady budeme věnovat dál našim činnostem a
s úsměvem a optimismem vstoupíme do nového
roku.
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PO UZÁVĚRCE
Vzhledem k delším
Občasníku, dochází
není možno již
jednotlivých kapitol,

průběžným dobám přípravy
do redakce informace, které
chronologicky zařadit do
a tak vás tu čeká ještě pár

zajímavostí. Kolega Zdeněk Vachalec, který mě,
jako jeden z mála (ale asi nejaktivněji), zásobuje
informacemi a fotografiemi, absolvoval lázeňský
pobyt a v jeho průběhu navštívil zajímavou akci.

Ahoj, Marceli,
tak si zrovinka pročítám občasníky a uvědomil jsem si, jak velký prostor mi
věnuješ. Tehdy v Kolštejně to ti byla taková nádhera, že jsem nevěděl, kam s
očima. Nejsem si jist, zda-li jsem poslal slíbené fotky. Procházel jsem depa
před závodem. Tedy se to teď pokusím napravit aspoň teď, abych do nového roku
vstoupil dluhů nemaje.
Ta černobílá se trochu nepovedla, ale asi takhle to vypadalo kdysi. Trasa závodu
vede kolem zámku a hradu Kolštejn, který je v současnosti nákladně
zrekonstruován na hotel a stylovou restauraci.
Příští rok asi jedu zas, je to na začátku září. Z.

Všimli jste si doufám těch krásných závodních
motocyklů ČZ a Jawa. Jsou tam ještě i jiné
nevýznamné značky, ale ty jsou jen tak do počtu
. A kdybyste nevěděli, kde je Kolštejn, tak je to
zámek v obci Branná mezi Hanušovicemi a
Jeseníkem.

A co tu máme dál??? Vláďa Mejstřík, od kterého
jste mohli v Občasníku už číst nějaké články
ohledně renovace Čezety 505 rikša, oslavil
kulatiny ….a jak jinak, dostal k tomu správný
čezetářský dort s rikšou.
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Mezi motorkáři se najdou i kuřáci. A ti si naší redakci postěžovali, jak mají teď těžký život 

Zvláště teď v zimních měsících usedáme častěji
k televizi a doufáme, že budeme baveni a pravdivě
informováni. Naši čtenáři však pochopili, že

zpravodajství ČT, ačkoliv jako jediné je námi
přímo a ještě ke všemu nuceně placené, není tak
úplně nezávislé.

57

Samozřejmě, že občas se objeví i nezaviněně
zkreslené informace, a to třeba v oblasti
meteorologie, kde už lejnovize nezachrání to, když
meteorologové lejno vědí……..a pak se třeba ještě
dokonce někteří podle toho řídí, to už je úplná
katastrofa.

Jeden
čtenář
nás
upozornil,
abychom
nezapomněli připomenout, že první sobotu
v únoru se koná tradiční motoristická burza ve
Zloníně a že tam jezdíme vlakem. Tak pro vás,

kteří celé roky využíváte jen jako dopravní
prostředek auto nebo motorku, připomínám, že
vlaky jsou už dnes moderně vybavené a poskytují
nadstandardní služby .

ZÁVĚR
roku od celé naší redakce, hodně zdraví, štěstí,
životní pohody a mnoho bezpečně a šťastně
najetých kilometrů. Doufejme, že počasí i ceny
benzínu
budou
přát
našemu
letnímu
jednostopému cestování.
Právě dnes jsem se dozvěděl, že jednu velice
známou
osobu
(promiňte,
že
nejmenuji)
z motorismu a motoristického sportu postihla
náhle v loňském roce Alzheimrova choroba, a tak
když už je toto tak trochu „silvestrovské číslo“, tak
jsem si vzpomněl na jeden zajímavý obrázek
z netu (vlevo).
Nicméně jsem tím chtěl jen připomenout, že zdraví
(a nejen vlastního) si musíme všichni vážit a
chránit ho. Takže se těším, že se budeme zase
celý rok potkávat na různých motorkářských
akcích a že zase podpoříme naší ekonomiku
nákupem mnoha litrů stále horšího a horšího
benzinu plného biosraček, pardon biosložek.

Další „číslo“ je za námi, i když ještě ne úplně,
protože vás čteníchtivé čtenáře čeká ještě příloha.
Dneska určitě trochu zvláštní a možná úplně jiná,
než byste čekali. Ale než se k příloze
propracujeme, tak ještě pár slov.
Zaprvé ještě jednou přání všeho NEJ do nového

Krásný rok
2019
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PŘÍLOHA
Cesta do rodného města (cestopis)
Nejsem ţádný velký cestovatel. Nemusím jezdit do
zahraničí, neláká mě ani moře, ani zasněţené
pláně, ani amazonské pralesy, ani duny na
marocké poušti. Rád si občas přečtu v časopisu
nějaký cestopis, obdivuji syna kamaráda, který
dojel na Vespě z Thajska domů, nebo brněnský
pár, který dojel na historických čezetách do
Austrálie anebo Pavla Suchého, se kterým se
osobně znám a který sám na jawičce objel celý
svět. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, jak je
krásně tady u nás???
Viděli jste starší český film z roku 1982 „Zelená
vlna“? (viz foto vpravo) Je to o jednom
manţelském páru, který bezmyšlenkovitě jezdí
v pátek na chalupu, v neděli zpátky, spěchá tam i
při cestě domů, ničeho si nevšímá a jen spěchá po
nové dálnici. Jednou je objíţďka vrátí na starou
cestu a oni si vzpomenou na stará místa, kudy
jezdili dříve, zastaví se ve známé hospodě a
potkají své staré známé a uvědomí si, o co
všechno tím spěchem přichází . A to bychom
měli asi všichni umět nebo aspoň zkusit.
Já jsem udělal něco jiného. Já jsem se na svou
cestu do rodného města, kterou jsem jel uţ asi

několik set krát a kterou znám myslím opravdu
dobře, zkusil podívat okem cestovatele a nemíjet
jen bez povšimnutí zajímavá místa, ale zamyslet
se trochu nad tím, jakou krásnou a zajímavou
krajinou a zajímavými místy projíţdím.

Vyjíţdím
z domova
z okrajové
čtvrti Mladé
Boleslavi - Čejetic, která je od města oddělena
kaňonem Jizery, hlubokým cca 55 m. Sjíţdím
kopec, podjíţdím úplně nový viadukt a přede mnou
se otevírá údolí Jizery s novým mostem a po obou
stranách silnice nové budovy Vývojového centra
Škoda-auto, které je podle původní textilní továrny,
ze které vzniklo, nazýváno Česana. Bylo to i moje
pracoviště po dobu 25 let. Za tu dobu počet jeho
vývojových pracovníků vzrost asi trojnásobně.

Proti sobě za Jizerou a silnicí, která má trochu
zvláštní jméno „ulice Ptácká“ se tyčí skály, na
kterých uţ stojí vlastní město Mladá Boleslav svoji
historickou částí. Některé domy jsou postaveny
přímo na hraně skály. Odbočuji vpravo na Ptáckou
a
po
několika
set
metrech
přijíţdím
pod nejslavnější boleslavský historický dům
jménem Templ, který je označován za Gotický
palác a v současné době slouţí jako galerie a
centrum různých kulturních akcí.

Zastavuji u semaforu na červenou, odbočuji
vpravo, ale na levém ostrohu nade mnou se tyčí
Boleslavský hrad. Teď jsem sice těsně pod ním,
takţe ho moc nevidím, jeho známý tvar si

vychutnám aţ cestou zpátky. Naskakuje zelená a
já hned po vyjetí vidím vlevo velký opuštěný dům –
bývalá boleslavská pekárna. Po privatizaci ji
získala firma Soupek, ale brzy tam výrobu
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zastavila, teď zřejmě dům chátrá. Hned za ním
projíţdím dalším prakticky jiţ zkrachovalým
podnikem. Ano, projíţdím, protoţe v dobách
největší slávy (před rokem 1989) byl výrobní závod
Akuma po obou stranách silnice. Nyní uţ jednu
stranu odkoupila Škoda-auto, na té druhé straně
ţivoří nějaký zbytek firmy Fiamm Automotive.

Jedu údolím Jizery, po pravé straně za mostem
Hlavní vlakové nádraţí Mladé Boleslavi, které je
významné asi tím, ţe je asi nejzanedbanější a
nejošklivější v české republice a jen desítky let se
hovoří o jeho rekonstrukci. Marně. Pak přijíţdím do
esíčka, protoţe musím objet roh barokního zámku
Neuberk. Ten je v soukromém vlastnictví a velkou
reklamou na plotě nabízí skladovací prostory .
Kdybych v tom esíčku odbočil vlevo a vyjel

serpentinami nahoru, přijel bych do čtvrti zvané
Sahara, kde je sportovní boleslavské letiště
s několik málo let starým, krásným a moderně
pojatým leteckým muzeem Metoděje Vlacha.
Letecký spolek Metoděje Vlacha, který vlastní
několik originálních historických letadel a staví
repliky historických letounů, je trochu chloubou
našeho města (oproti tomu hanebnému vlakovému
nádraţí ).

Ale já se stále drţím v údolí Jizery a za chvíli jiţ
opouštím město. Silnička se táhne kolem Jizery aţ
do obce Zámostí. Tam najíţdím na hlavní silnici na
Mělník a hned před sebou vidím vysoký krásný
ţelezniční viadukt přes údolí Strenického potoka
v nedaleké obci Krnsko (výška 27 m, délka 152
m). Těsně u vjezdu do obce přejíţdím opět most
přes Jizeru, ale nemohu se viaduktem moc kochat.
V této obci často brigádničí s radarem obecní
policie z obce Koleč (z Kladenského okresu ).
Její dva stráţníci jsou známí tím, ţe se kdysi tak
oţrali někde u Mimoně, ţe je musela státní Policie
odzbrojit. Ale pokutují vesele dál …..jo, český
„Kocourkov“ . Ale abyste se nedivili, je to
opravdu legální. V rámci kraje si mohou obce
vyţádat pomoc obecní policie z jiné obce, takţe ti

dva
kovbojové
z Kolče
řádí
po
celém
boleslavském okresu naprosto nekontrolovaně .
Pod viaduktem vjíţdím hned do další obce Jizerní
Vtelno, přede mnou je táhlý kopec a na pravé
straně nad kopcem vidím částečně ukrytý za
stromy krásný zámek Stránov. Ten je taky
soukromý, ale aspoň přístupný pro návštěvníky.
Kdysi před restitucemi v něm byl dětský domov,
pak před restitucí chvíli chátral. Projedu
serpentinami a vjíţdím mezi domy, kde mě čeká
jedno z nejuţších míst této mé trasy a ostrá
zatáčka na návsi, kde uţ ztroskotalo mnoho
kamionů …tedy hlavně jejich pneumatik o ocelový
patník na rohu domu. Obchvat této obce je
plánován a okecáván asi stejně dlouho, jako
rekonstrukce nádraţí v Boleslavi .
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Projedu obec a před sebou mám čtyřkilometrovou
rovinku, na jejímţ konci se tyčí věţ Bezenského
kostela
svatého
Petra
a
Pavla.
Tuto
čtyřkilometrovou rovinku před mnoha lety
vyuţívala firma Škoda pro jízdní zkoušky nových

vozů např. zkoušky max. rychlosti, zrychlení,
dojezdu apod. Ale to ještě byly rychlosti škodovek i
provoz menší neţ dneska . Kousek za kostelem
je opět nepřístupný zámek, ale ze silnice ho moc
nevidíme.

Cesta mi ubíhá, mám to asi 11 km do Vysoké
Libně. Míjím po obchvatu Mělnické Vtelno, kam
nás reklamní tabule lákají k návštěvě místního
pivovaru, a při vjezdu do Vysoké Libně se
nezapomenu podívat vpravo do malé soukromé
zoologické zahrady, kde jistý majitel z Německa
chová Alpaky (to jsou takové dlouhosrsté lamy
chované pro vlnu). Kdysi tam fungovalo
občerstvení „Pod smrkem“, kde jako specialitu
podávali půlkilové řízky…..také jsme je ochutnali
, škoda ţe uţ nejsou. Na konci Vysoké Libně
můţeme vidět klasické „Šumperáky“, vilky
s typickým proskleným průčelím, které byly ve své
době velice populární a svědčily a movitosti
majitelů.

Mám to dalších 5 km do Byšic. Tato obec byla
dříve spojena s vedlejšími Liblicemi. Nyní jsou
obce rozdělené. Sjíţdím s kopce a před sebou
nejdřív vidím tovární komín s velkým nápisem
Vitana, a pak za betonovým plotem je uţ známý
potravinářský podnik. Reklamní slogan „Vitana vaří
za vás“ zná asi kaţdý.
Jedu podle plotu aţ k vrátnici, kousek za vrátnicí
obec končí, ale po několika set metrech vjíţdím do
Liblic. Malá obec, ale s nejlepší ovocnou zmrzlinou
na celé stokilometrové trase ….to jen pro případ,
kdybyste tam v létě projíţděli. Na konci obce se
trochu ohlédnu doleva a vidím další krásný
zámek…tentokrát se ale jedná o zámecký hotel,
takţe jeho návštěva je moţná.
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Ještě mi chybí projet jednu obec cestou do
Mělníka. Je to Vavřineč. Tato obec je pro mě asi
zajímavá jen tím, ţe má z obou směrů protivné
zpomalovací semafory. Za obcí přejíţdím
nadjezdem ţelezniční trať a uţ klesám k Mělníku
….vlastně ještě nejdřív do vesnice Skuhrov, která
je přilepená na Mělník. Tady pro změnu nedávno
nainstalovali průjezdní měření rychlosti. Jeden
vynález lepší neţ druhý .
Mělník – okresní město. Asi je nejznámější svým
Mělnickým vinobraním, které ale raději neuvidím,
protoţe ještě výrazně zhoršuje uţ tak špatnou
průjezdnost městem. Kdyţ se propletu městem
v jeho méně zajímavých končinách, přijedu na uţ
několikátý kruhový objezd, který je těsně před
mostem přes Labe. Při záplavách byl celý pod
vodou, moţná tak metr pod hladinou, ještě byste
moţná na okolních budovách našli nějaké známky,
kam aţ hladina sahala.
Najíţdím na most a zase další kruháč, z toho vede
odbočka do Mělnického přístavu. Jakmile vyjedu
výš, mohu se podívat na pravou stranu a vidím ty

obrovské haldy kontejnerů, které tam dole vypadají
jako dětská stavebnice s barevnými kostkami.

Jedu po „nové“ silnici Mělník – Slaný, která před
mnoha lety nahradila tu původní a vyhýbá se
mnoha vesničkám. Určitě dopravu výrazně
zrychlila, ale uţ zase nestačí, potřebovala by být
čtyřproudová. Uvědomuju si, ţe vlastně právě
projíţdím nejméně zajímavou částí své cesty. Tak
aspoň jedním okem mrknu doprava, kde celkem
rovinaté krajině dominuje naše bájná, 455 m
vysoká hora Říp. Asi nemusím připomínat, čím je
pro nás Čechy významná. Ale připomenout chci a

musím, ţe se tam uţ několik let scházíme o Nový
rok na srazu historických traktorů a motocyklů. Ale
určitě si vţdycky si na tomto srazu připomeneme
Vaška Sochra, který vlastně nás tam naučil jezdit a
11. října uplynul rok od jeho nečekaného úmrtí.
Přijíţdím k teplické dálnici. Mohl bych jet kousek
po ní, ale raději jezdím po staré „teplické“. Moje
silnice křiţuje dálnici pomocí dvou kruhových
objezdů, projíţdím je a sjíţdím do Nové Vsi, kde
najíţdím na starou teplickou.

Zajímavější je pohled vlevo ….tam o kousek dál je
soutok Labe s Vltavou, nad ním Mělnický zámek
na stráni porostlé vinicemi. Zámek si zase
prohlédnu o hodně lépe při cestě zpátky, kdy je uţ
vidět s velké dálky, jak se tyčí nad Polabskou
níţinou.
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Po pár kilometrech přijíţdím k bývalému motorestu
„Na Cikánce“. Přesně tam si vzpomínám na slova
písničky Věry Špinarové „Motorest“ ….auta dnes
mají cíl na nové dálnici a na tenhle kout, kde slyšíš
mraky plout, svět zapomněl. Tak nějak to skutečně

funguje. Některé motoresty prostě výstavbu
obchvatů nebo dálnic nepřeţily. O pár kilometrů
dál na té samé silnici je motorest „U Krobiána“,
který nejen přeţil, ale těší se dobrému zdraví a
úspěšně se rozvíjí.

Míjím pískovnu, přejíţdím dva ţelezniční přejezdy
a vjíţdím do obce Straškov Vodochody. Kousek za
touto obcí odbočuji na úzkou silničku vedoucí do
Račiněvsi. Pak mě čeká čtyřkilometrový mírný
kopeček do Martiněvsi, odbočuji vlevo, mám to
kousek do další obce Charvátce. Ale neţ tam

dojedu, nezapomenu se ohlédnout vpravo a vidím
krásnou siluetu hradu Hasenburk. Vjíţdím do
Charvátců a odbočuji vpravo kolem krásného
kostela Nanebevzetí Panny Marie směrem na
Mšené Lázně. Do lázní zase pro změnu sjíţdím
dolů.

Projíţdím mezi lázeňskými domy přes dva
neskutečně vysoké a debilní retardéry, které jsou
odřené od spousty nízkých vozidel, které je
nezvládly přejet bez újmy na zdraví . Mšené
Lázně jsou malé, ale útulné, a lázeňská kavárna je
krásná stará stavba. Byli jsme tam s kamarády na

jaře na kávičce, kdyţ jsme se vraceli z muzea
Simsonů. Také jsme se tam setkali s tím bizardním
citroenem praţského pana architekta Hořáka. Kdo
čte pečlivě občasník, jistě si vzpomene .

Ve Mšeném-Lázních přejíţdím hlavní silnici ze
Slaného na Lovosice, míjím bývalou likérku Okar,
fotbalové hřiště, kde se skoro pořád něco děje a
uţ vyjíţdím z obce, abych po pár kilometrech přijel

do obce Ředhošť. Pro většinu z vás jistě zcela
neznámá obec, pro zdejší široké okolí velice
známá. Moţná od února nebo března se zde
kaţdou neděli pořádají velké trhy. V neděli
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dopoledne je kromě průjezdní silnice celá obec
zaplněna prodejními stánky, na okolních polích
jsou všude zřízena parkoviště pro návštěvníky (viz
obr dole). Projíţdím obec a po relativně krátké

rovince uţ vidím další obec Ječovice. Před ní však
ještě na levé straně Auto Moto Areál Ředhošť, je
to vlastně auto a motokrosová trať, kde se pořádají
třeba mistrovské závody v Sajdkárkrosu.

Vjíţdím do Ječovic, je tam takové pěkné esíčko a
opět se silnice točí kolem kostela, tentokrát je to
kostel Svaté Barbory. Nyní je jiţ zrekonstruován a
opraven, ale ještě před několika lety byl na mnoha
místech bez omítky a bylo vidět, jak je celý
postaven z opuky, která byla v tomto kraji dříve
hojně pouţívaným stavebním materiálem. Za
Ječovicemi projíţdím alejí a vjíţdím do obce
Černochov, která myslím nemá s černochy nic
společného, protoţe první zmínky o ní jsou uţ
někdy z 13. století, a to myslím ještě černoši do
Evropy nejezdili. V této obci byla kdysi
motorkářská hospoda zvaná Motoranč, ale nějak
se asi moc nechytla, protoţe brzy uţ byla její vrata
do dvora zavřená, a pak zmizel i velký ţlutý nápis.
Z Černochova uţ to je jen asi 4,5 km do městyse
Peruc. Tady se musíme trochu zastavit, protoţe se
jedná z historického hlediska o velice významnou
obec, o které se píše ve Starých pověstech
českých Aloise Jiráska, samozřejmě v pověsti o
kníţeti Oldřichovi a selce Boţeně. Já ovšem na
své cestě vlastně obec těsně míjím, ale kdyţ
začnu klesat ke koupališti, tak po levé straně uţ
vidím zeď zámecké zahrady, zámek je aţ na návsi
a dlouho v něm byla umístěna galerie obrazů
Emila Fily. Po pravé straně vede cesta na tzv.

Krásnou vyhlídku, je to vyhlídkové místo na okraji
lesa, odkud je nádherný pohled na velkou část
Českého středohoří.
Já však stále klesám lesem dolů a po levé straně
uţ vidím slavný Oldřichův dub, pod kterým kníţe
Oldřich údajně posvačil a odpočíval. Jeho stáří je
odhadováno na přibliţně 1000 let. Vysoký je 31
metrů a po obvodu měří 760 centimetrů. Dub je
také zapsán na seznamu nejvýznamnějších
stromů Unesco.
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Od dubu vede příkrá cesta do obce, a kdybychom
po ní vyjeli, nejdřív bychom dojeli k Boţenině
studánce (to je místo, kde Boţena prala prádlo,
kdyţ ji kníţe Oldřich uviděl….a kdo ví, co se tam
všechno dělo  viz obr. na předcházející straně),
a pak bychom dojeli na náves k průčelí zámku.

Na protější straně návsi je kostel Svatého Petra a
Pavla. Já ovšem jedu stále dolů, aţ přijedu ke
koupališti s kempem, kde máme na jaro 2019
plánován sraz pořádaný naším klubem a všechna
ta historicky významná místa si určitě
prohlédneme.

Pak ovšem zase musím vystoupat lesem do
kopce, abych po projetí lesem se mohl ještě otočit
vlevo a vidět obec Peruc z dálky ukrytou za lesem.
Ovšem při zpáteční cestě ji zase uvidím o hodně
líp. Za chvilku uţ opět vjíţdím do cípu lesa a
prudce klesám, aby se mi po chvilce otevřel
nádherný pohled na České středohoří, na jeho

západní část. Opět vidím hrad Hasenburk, pak
výraznou horu Oblík a Ranskou horu, která je
velice známá svým letištěm a hlavně jako ráj pro
rogalisty. Za Českým středohořím, více na levé
straně vidím vzadu siluety Krušných hor, nádherný
a romantický pohled kazí jen oblak páry stoupající
z chladírenských věţí Počeradské elektrárny.

Pomalu klesám k městysu Slavětín nad Ohří a
z dálky uţ vidím jednoznačnou dominanou této
obce, nádherný Chrám páně (kostel Sv. Jakuba
Většího), jehoţ historie sahá aţ do 10. století.
Velmi zajímavé věci jsou však ukryty uvnitř
kostela. Jeho interiér pokryly ke konci 14. století
nástěnné malby. Mělo by se jednat o naprostý

unikát nejen v Čechách, ale také v celé Evropě.
Nástěnné malby pokrývají stěny velké části kostela
v pruzích. V minulosti byly vzorně restaurovány, a
tudíţ se dochovaly ve velmi dobrém stavu.
Samotná obec byla prvně zmiňována v kronikách
jiţ v roce 881 t.l.
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Ovšem obec Slavětín je známa ještě jako rodiště
našeho významného básníka Konstantina Biebla.
Projíţdím obcí a za ní na levé straně ještě

zahlédnu kapličku U čtrnácti pomocníků, která sice
byla opravena, ale teď trochu chátrá.

Kdyţ minu kapličku a vyjedu na malý kopeček,
před sebou vidím malou obec Veltěţe a za ní
zajímavý kopec - Blšanský chlum, místními rodáky
zvaný „Pšaňák“, protoţe obec Blšany, u které se
nachází, se dříve jmenovala Pšany . Za tímto
kopcem je z mého pohledu ukryté bývalé okresní
město a moje rodiště Louny. Ty dva kilometry ze

Slavětína přejedu dřív, neţ se stačím rozkoukat po
okolí (vlevo je Býtinská pahorkatina tzv. Býtiny, na
pravé straně stále vidím panorama Českého
středohoří) a uţ vjíţdím do Veltěţ, kde mě čeká od
místní hospody a místní kaple klesání v serpentině
a za chvíli uţ zase vyjíţdím z obce kolem
zrenovované budovy staré školy (dnes OÚ).

Kousek za vesnicí je malá kaplička, které se říká
„ovčácká“. Kdyţ prý byl v Čechách mor, tak se tam
podle pověsti jeden ovčák zahrabal do ovčího
hnoje a mor tak přeţil. Od kapličky vede vpravo
cesta na ţelezniční zastávku Veltěţe, která se
jmenovala dříve Veltěţe – Obora. Kdyţ se totiţ
stavěla ţeleznice, tak aby byla dostupná co
největšímu počtu obyvatel, vedla mezi vesnicemi
uprostřed polí, aby k ní měli všichni stejně daleko
….takţe hodně daleko . Za zastávkou býval
osamocený mlýn, ale ten je nyní schován za

zemědělskými stavbami.
Přejíţdím malý kopeček
zvaný „kamenice“ (na
polích je tam spousta
kamení – opuky), a před
sebou uţ vidím obec
Černičice, která je uţ
prakticky
dnes
předměstím
Loun.
Přejíţdím koleje, po
pravé straně je veliká slepičárna, která kupodivu
přeţila revoluce, privatizace, tunelování a další
ekonomicko-vlastnické změny po roce 1989 a
dodnes si tam můţete koupi vajíčka .
V Černčicích najíţdím na hlavní silnici od
Libochovic. Mohl jsem také po ní přijet, ale mám
uţ dlouhá léta najetou jinou trasu . Vyjíţdím do
kopce, abych najel na celkem nový most, kterým
přejíţdím dvě ţelezniční tratě a uţ klesám do
Loun, ale ….po pravé straně bývalý slavný
Lounský pivovar, kde uţ se dávno pivo nevaří, po
levé straně veliká Lounská mlékárna, kde se uţ
dávno mléko nevyrábí ….to jsou ty firmy, které
oproti černčické slepičárně kapitalismus nepřeţily.
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myslím, ţe to naše
cestování za tu chvilku
zamyšlení stálo. No a
v té naší krásné malé
zemičce
jsou
podobných cest stovky
a moţná ještě víc,
stačí se jen trochu
porozhlédnout,
nejet
s klapkami na očích
……a věřte, ţe kdyţ
jsem tento článek psal
a díval se na internet a
hledal jména kostelů apod., ţe jsem se dozvěděl
spoustu zajímavých informací, které jsem neznal.
Určitě by se o podobné trase mohlo napsat trochu
víc. Tam, kde to znám, tam jsem pomyslně i
odbočil z trasy, abych vás upozornil na nějakou
zajímavost.
Původně jsem chtěl všechny fotky zajímavých míst
udělat sám, ale jednak mi to nějak časově nevyšlo
 a jednak přece jen internet nabízí daleko větší
moţnosti a samozřejmě fotky pořízené z míst, kam
bych se těţko dostával. Takţe většina fotografií je
z internetu.

Po pravé straně je trochu zastrčené Hlavní vlakové
nádraţí …. a uţ vjíţdím do dlouhé ulice léta
přezdívané „Amerika“ (kupodivu i za socialismu
), po pravé straně od nádraţí se za domy táhly
dlouhé budovy dílen známých lounských
ţelezničních opraven. Ty snad ještě v nějaké malé
míře fungují, ale bývalý věhlas je dávno pryč.
Přejíţdím znovu koleje, vpravo je zastrčený zimní
stadion, pak nějaké ty paneláky (jako pěst na oko),
a pak vpravo pod silnicí krásné malé romantické
loutkové divadlo, které je nejstarším kamenným
loutkovým divadlem v České republice ….snad
ještě loutkuje. Pak uţ vjíţdím do starého města a
dojedu tak aţ na náměstí, kde proti sobě vidím
známý gotický Chrám sv. Mikuláše se známým
dřevěným vyřezávaným oltářem.
Tak tady moje putování končí. Kdybych ještě projel
spodem kolem chrámu, vyjel bych skrz hradby a
tzv, Ţateckou bránu ven ze starého města …zase
mezi paneláky. Ale myslím, ţe jsem cestu ukončil
včas, a pokud budete mít cestu, tak Louny určitě
za zastávku stojí.
Ujeli jsme společně něco málo přes 100 km a já

Doporučuji!!! Udělejte si taky takovou důkladnou
projíţďku po trase, kterou znáte. Poznáte ji ještě o
mnoho líp a aţ tam zase pojedete, budete mít
dobrý pocit, ţe nejedete anonymními místy, ale ţe
o nich víte něco víc, neţ většina řidičů, kteří je bez
zájmu míjí.
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