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 EDITORIAL 

Milí přátelé skútrů, 
motocyklů, dobrého 

čtení a neotřelého hu-
moru, prostě všichni 
vy, které ještě nepře-

stalo bavit číst  
Čezetářský občasník. 

 

Máme tu tak trochu jubilejní 
číslo 70, kromě toho i nový rok 
s krásným letopočtem 2020 a 

na konci toho roku završí Ob-
časník 20 let své existence. 
Tak myslím, že ke změně grafi-
ky je ta nejvhodnější příležitost. 
Vždyť i ostatní „nevýznamné“ 
konkurenční  časopisy občas 
grafiku změní :-). 
Samozřejmě, že tato změna 
ovlivní zažitý tvar článků, jejich 
rozložení, velikost fotografií 
apod., ale změna je život. 
Předpokládám, že většina z 
vás čtenářů čte Občasník pří-
mo z webových stránek na 
monitoru, a tak, doufám, nebu-
de vadit zmenšení fontu písma, 
které si na monitoru libovolně 
zvětšíte. Stejné je to i s obráz-
ky a další grafikou. 
Pokud by vám tato nová forma  
Občasníku činila při čtení pro-
blémy, ozvěte se, vyřešíme :-) 
 šéfredaktor  Marcel Malypetr 
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Já myslím, že bych měl  ty informace z 
titulní strany ještě trochu rozšířit.  

Vzhledem k velikosti písma budou nyní 
v Občasníku tři sloupce textu. No a aby to 
bylo celkově trochu pestřejší, tak mě na-
padlo, že ten jeden užší sloupec na boku se 
bude věnovat třeba i jinému tématu, větši-
nou nějakým zajímavostem. 

Objevil jsem na internetu zajímavé infor-
mace o zajímavých motocyklech, ale i o 
autech. Ale nebojte se, nestane se z Ob-
časníku časopis automobilový, jen bych 
vám tu připomněl nebo představil některé 
dnes už historické automobily popř. prototy-
py z produkce zemí RVHP.  

Možná budete překvapeni, že některé 
dnes už neexistující firmy, s jejichž výrobky 
jsme se každodenně setkávali na našich 

C O  JSME  DĚLALI  

Vánoce, Silvestr, 
zima 2020 

Začíná to všechno první 
adventní nedělí, ženy pečou 
cukroví, děti píšou Jéžíškovi 
a my si uděláme adventní 
kalendář. Pak manželka 
ozdobí stromeček a jsou 
vánoce, po nich Silvestr, a 
pak teprve přijde zima.  

            ÚVOD  

Jak vidíte, tak staré dobré rubriky pokračují a není 
se čeho obávat. Vzhledem k tomu, že zima je pro mo-
torkáře tak trochu okurková sezóna (a jak vedle vidíte, 
tak nejen pro motorkáře :-(), tak i našich akcí bylo tro-
chu méně, než bývá zvykem v létě. 

Ovšem i tak se dozvíte o závěrečné vyjížďce v 
Pekelných dolech, o oslavě dvojitých šedesátin, tedy 
stodvacetin, o setkání v restauraci u Zlatého slunce po 
burze v Chotusicích a také o tradičním setkání veterá-
nů pod Řípem o Nový rok. 

NA OKRAJ  EDITORIAL - POKRAČOVÁNÍ 

Čezetářský občasník je 
prostě nejlepší časopis 
pro majitele a fanoušky 
retro skútrů i motocyklů!!! 

 

cestách, připravovali nebo i vyráběly v ma-
lých sériích velice zajímavé vozy, které se k 
nám vůbec na trh nedostaly. 

Ovšem to asi nebudou jediné zajímavosti, 
myslím, že si tady představíme i některé zají-
mavé typy legendárních italských skútrů Ve-
spa popř. Lambretta 
A ještě bych měl možná vysvětlit zdržení 
tohoto vydání Občasníku. Redakce Občasní-
ku byla plně vytížená přípravou knihy o reno-
vacích skútrů Čezeta 502, která vyjde, dou-
fám, v nakladatelství Grada v průběhu první-
ho pololetí tohoto roku.  

Protože se jedná o jubilejní a ještě k tomu 
Silvestrovské (i když trochu opožděné) číslo, 
tak určitě nepohrdnete názory několika čtená-
řů na náš skvělý skútristický časopis. 

 

Foto na titulní straně: Zdeněk ©Vachalec 
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V loňském roce se nekonala 
akce „Usínání netopýrů“, na 
webových stránkách Pekel-

ných dolů byla jen výmluva, že to 
pořadatelsky nezvládnou, že není perso-

nál, všichni prý raději jezdí na motorkách, než 
aby v Pekelných dolech v baru obsluhovali. 
Tak se konala jen poslední vyjížďka, ale za 
náš skútrklub nebyla příliš velká účast, byl 

jsem tam sám :-( a ani počasí nebylo moc 
ukázkové. Během vyjížďky začalo pršel, ale 
naštěstí jsme se tomu největšímu slejváku 
vyhnuli. 

Po vyjížďce jsem se už ani nevracel 
zpátky do dolů, ale zamířil jsem k domovu.  
Jen jsme si ještě s několika kolegy dali na 
benzince kafčo. Třeba bude letos situace 
lepší. Tak aspoň pár foteček z akce. 

a večer, ještě jsme se projeli na skútrech  a 
doufám, že i oslavenci nelitovali a nelitují 
toho, že se rozhodli s naší partou svá krás-
ná životní jubilea oslavit. 

V loňském roce 2019 jsme 
měli v našem klubu několik 
šedesátin, nakonec jsme sla-

vili jejich významné jubileum jen 
se dvěma oslavenci, a to s Fandou 

(Bany) a Karlem (Pinda). Bylo to trošku na-
rychlo, a tak jsme museli trochu zaimprovizo-
vat, abychom  vymysleli nějaké dárky, ale 
snad se nám to povedlo. 

Ovšem celá akce byla naplánována tak, 
že se v sobotu sejdeme v Roudnici nad La-
bem u hřbitova a půjdeme zapálit svíčky na 
hrob našemu kamarádovi Vaškovi Sochrovi. 
Pak byl naplánován oběd v Roudnici a nako-
nec odjezd do penzionu, kde bylo pro nás 
připraveno narozeninové pohoštění a ubyto-
vání a kde byla plánována hlavní část oslavy. 

Myslím, že fotografie napoví víc. Jen 
myslím, že je důležité, že se nám to všem 
určitě líbilo, že jsme si užili krásné odpoledne 

PEKELNÉ DOLY  28.9 .2019 

KAREL + FANDA (60+60=120) 12. -13.10.2019 (*****)   

NA OKRAJ 

Nová Čechie 
čili  Böhmerland 

Původní Čechie-Böhmerland 
konstruoval a vyráběl od roku 
1924 do roku 1939 podnikatel 
Albin Hugo Liebisch. Jeden 
z vyráběných typů byl nejdel-
ším motocyklem světa s délkou 
3,2 metru. Na samotném stroji 
mohli cestovat tři lidé, čtvrtý 
pak v připojitelné sajdkáře. 
Vyráběly se však i sportovní 
stroje. Právě Böhmerland 21 je 
ideovým pokračovatelem těch-
to motocyklů. 

Motocykl bude pohánět čtyřdo-
bý vodou chlazený jednoválco-
vý motor s přeplňováním kom-
presorem. Zdvihový objem 
bude 600 cm3.  Za celým pro-
jektem stojí podnikatel  Petr 
Knobloch z Turnova. 
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NA OKRAJ 

Vybrat dárky pro naše oslaven-
ce nebylo vůbec jednoduché, 
zvláště když třeba Fanda je 
vášnivým sběratelem automo-
bilů Mercedes Benz a stále 
úspěšně rozšiřuje svoji sbírku.  
Chtěli jsme mu proto zakoupit 
motocykl Mercedes Benz se 
sajdkárem, aby se mu ty jeho 
koníčky trochu propojily a aby 
se taky už konečně naučil se 
sajdou jezdit :-). Bohužel, mo-
tocykl byl zrovna vyprodán, tak 
aspoň pár foteček, aby Fanda 
věděl, o co přišel. 

Motocykl se sajdkárem 
Mercedes Benz 240 D 
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Tradiční prosincová akce t.j. 
poslední chotusická burza a 
na ni navazující posezení u 

Zlatého slunce proběhla tradič-
ním způsobem, tzn. že  byly u Slunce 

problémy s obsluhou a donáškou stravy i pití.  
Na burze bylo jako obvykle méně prodej-

ců i zákazníků, bohužel chyběly i některé 
firmy, které se běžně velký burz účastní 
(např. obě čalounictví Rekovi i Jirčík).  

Počasí taky nebylo úplně ukázkové, sice 
nemrzlo, ale začalo pršet, a tak se ve velkém 
balilo už celkem brzy. Takže hlavním poziti-
vem na burze byly jednohubky  na stánku u 
Tumů :-). A vzhledem k tom, že pan Tuma 
nebyl na burze, protože nedostal propustku z 
internátu (asi za špatné chování :-)), tak jed-
nohubky docela vydržely celé dopoledne.  

Přesunuli jsme se tedy do restaurace 

A pokud neznáte Jawu UŘ a 
nebo se o ní chce dozvědět 
něco víc, najdete v příloze 
původní článek z roku 1968. 

Znáte tento polský motocykl? 
Pokud ne, tak je to asi proto, že 
v roce 1964 byly v Polsku vyro-
beny jen 3 prototypy.  Měl to 
být nástupce výše uvedeného 
motocyklu. Prototypy byly 
vyrobeny v továrně na motocy-
kly ve Štětíně. Výkonnější mo-
tory měla dodat  firma z Lodže, 
ale nedodala, tak jak to bylo v 
socialismu běžné :-( Každo-
pádně se jedná o velmi zajíma-
vý  a neobvyklý prototyp, který 
možná vzdáleně připomíná 
Jawu UŘ. 

JUNAK M14 ISKRA  

NA OKRAJ CHOTUSICE A ZLATÉ SLUNCE 14.12.2019  (****)   
Zlaté slunce, kde nám ti dříve přijedší zvěs-
tovali, že kuchař nepřišel do práce a číšník 
utekl …...a že obsluha bude pomalejší. Byla. 
Sice jsme se všichni jídla dočkali a pití taky, 
ale přece jen by asi obsluha v hospodě měla 
vypadat trochu jinak.  

Naštěstí jsme měli  o čem povídat, mně 
se podařili kolegům rozdat a rozprodat ka-
lendáře a objednané knihy, a tak nám to 
odpoledne tak nějak příjemně uteklo, i když 
někteří třeba i odjeli s tím, že se najedí v jiné 
hospodě, kam kuchaři normálně do práce 
chodí :-). 

Ale hlasy na výměnu restaurace sílí, a 
tak už máme nějaké nové nápady a návrhy 
na  restauraci blíže Chotusic a zřejmě dojde 
k historické výměně našich předvánočních 
dýchánků, o čemž budete samozřejmě včas 
informováni. 



6 

O tom, že zemřel náš nejslavněj-
ší a nejpopulárnější zpěvák Karel 
Gott, který proslavil naší zemi mož-
no říci, že po celém světě, není asi 
třeba psát žádné dlouhé komentáře. 
Napsáno toho bylo moc.  

Taky se našli tací, kteří se na 
jeho smrti chtěli zviditelnit a připsat 
si na svůj účet jeho kritikou nějaké ty 
kladné body  ….snad od možných 
svých voličů, ale já myslím, že náš 
národ zůstal tady zase celkem výji-
mečně jednotný a že všichni rozum-
ní lidí vědí, že zemřel významný 
člověk a že s ním odešel i kus české 
nebo spíše československé historie 
a kultury. 

Karel Gott byl na titulní stránce 
jednoho čísla Čezetářského občas-
níku, a tak když jsem našel zajíma-
vou a dojemnou fotku z jeho pohřbu 
i příslušným komentářem, a pak 
jsem četl slova rozloučení od Jakuba 
Vágnera, řekl jsem si, i když trochu 
se zpožděním, že přece jen nemů-
žeme ani v Občasníku na Karlovo 

úmrtí nevzpomenout. 
Mojí nebo naší generaci provázel 

Karlův zpěv prakticky celý život, protože 
v době, kdy jsem se začal trochu zajímat 
o hudbu, tak Karel Gott začal vystupovat 
a přes padesát let mě provázely hlavně 
z rádia jeho písničky. Myslím, že Karel 
Gott je, aspoň pro naši generaci, jedním 
z nezapomenutelných Čechů. 

světlem, které vedlo nejen mě, ale i celý náš národ. 
Říká se, že každý je nahraditelný. Už nějaký ten čas mému 
tatínkovi umírají přátelé. Umírají nejenom velká jména, ale 
především úžasní lidé staré generace a nikdo je nenahra-
zuje... 
Takto velké osobnosti zde v těch mladších generacích z 
nějakého důvodu chybí. 
Chybí totiž úcta, pokora a respekt, který byl pro tuto gene-
raci tak nádherně samozřejmý. 
Nyní odešla osobnost, která spojovala všechny generace, 
jako ten nejsilnější tmel. 
A tak dnes už vím, že někteří lidé jsou prostě nenahraditel-
ní... 
Pokud budu mít děti, budu jim vyprávět mnoho příběhů a 
budu jim vyprávět o tom, že jsem měl tu čest vyrůstat po 
boku velikánů, jakým byl Karel Gott. 
Dnes jsem plakal, bolelo mi srdce a nešlo s tím nic dělat. 
Vím, chlapi nepláčou. Jen jsem si ale uvědomil, že tatínko-
vi těch přátel už moc nezbývá ... 
Karel Gott svým životem rozhodně neproplouval. Žil ho a 
žil i pro nás všechny. Rozdával celého sebe a radost celé 
naší zemi. 
Nemyslím si, že by chtěl truchlení. Nesme jeho odkaz a 
životní filosofii. Nežijme jen pro sebe, ale rozdávejme ra-
dost i lidem kolem nás. Nečekejme vděk a nenechme se 
odradit zlostí, falší a nenávistí z úspěchu. 
Mistře, bylo mi nesmírnou ctí a navždy budete mou sou-
částí... 

Jakub Vágner,  2. října 2019 • 
 

Miluji život, protože jsem se život naučil milovat díky svým 
rodičům. 
Provázeli mě životem ve chvílích radosti, ale i obav, strachu 
a beznaděje. 
Předávali mi své životní zkušenosti a hodnoty, které sami 
zastávali. 
To vše mi předávali i naši rodinní přátelé a lidé, ke kterým 
jsem jako malý klučina vzhlížel a tahal je 
za kalhoty, když si povídali s tátou a se mnou ne. 
Můj tatínek je mi velkým životním vzorem a to i proto, že o 
většině lidí mluvil vždy dobře a s respektem. 
Nemusel, ale vždy byl pravý gentleman. Nikdy mi však ne-
dával za příklad sebe. 
Pokud o někom mluvil s obrovskou úctou a respektem, pak 
to byl Karel Gott. 
A tak, když dnes vzpomínám, jak jsem Karla Gotta za ty 
kalhoty tahal, je mi moc smutno. 
Naposledy jsem jej viděl na oslavě tatínkových narozenin v 
Lucerně. 
Tehdy jsem celý večer moderoval s Miroslavem Donutilem 
a Karel Gott přišel tatínkovi popřát. 
Následně na pódiu nemluvil jen o tatínkovi, ale i o mě a 
mém životě. 
Mluvil krásně a s respektem, který ani nevím, jestli jsem si 
zasloužil. 
A tehdy jsem si to uvědomil. Karel Gott byl pro mě vždy 
životní inspirací a provázel mne životem mnohem více, než 
jsem vůbec tušil. Karel Gott pro mě byl, je a vždy bude 

KAREL  GOTT  

*14.7 .1939 PLZEŇ  - † 1.10 2019 PRAHA  

Tuhle fotku pořídila jedna žena a napsala k tomu... Ten pohled mě dostal, když 
zazněla poslední píseň Už z hor... a poslední lidé odešli, zůstal tiše sedět v katedrále 
jeden člověk...rozjímal sám se sebou, možná vzpomínal na Karla, možná promlouval s 
Bohem. Člověk, který proslavil republiku po celém světě, a také zůstal fajn chla-
pem....Jaromír Jágr.  Nevím, jestli bychom mohli něco takového očekávat od Haška, 
asi jen stěží. Ten půjde raději demonstrovat na Letnou... 



7 

 

   Tak stejně jako jiţ ...abych tedy taky byl 
světový a pouţíval cizí jazyky ...mnógo ljet 
tomů nazád ….tak i letos vám tady přepošlu 
ty nejzajímavější motoristické pf-ky, které 
dorazily na přelomu roku do naší redakce.  

   Bohuţel někteří soudruzi neuvedou na pf-
ku své jméno a jen pošlou bezprizorní obrá-
zek. Tak těm se omlouvám, ţe jejich výtvory 
jsou anonymní, ale aspoň si snad z toho 
vezmou pro příště ponaučení a polepší se. 

NA OKRAJ 

...ZIMA 2020 

Je tedy pravda, že k dnešnímu 
dni, kdy píšu tuto glosu „na 
okraj“ ještě žádná zima nebyla, 
ale k novému roku a k pf-kám 
zima a sníh patří, tak si do 
tohoto sloupku dáme ještě 
nějaké ty zimní informace. 
Možná budou některé ještě 
lehce silvestrovské, ale vy si to 
přeberete :-). 

P F  2 0 2 0  
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NA OKRAJ 

...a pokračujeme 

P F  2 0 2 0  . . . A  P O K R A Č U J E M E  
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placené louce. Takţe v Německu to bude 
bez nás. 

Naše srazy jsou myslím všechny zajiš-
těny a vy uţ jste si mohli kalendář prohléd-
nout na webových stránkách České sekce 
Skútrklubu Čezeta.  

Některé termíny akcí pro druhé pololetí 
ještě nejsou známé, tak je snad do zahájení 
hlavní motorkářské sezóny upřesním. A pak 
tam jsou různé vyjíţďky, které absolvujeme 
vţdy narychlo podle počasí a podle moţ-
ností jednotlivých členů, takţe tam ţádný 
pevný termín nečekejte.  

Doufám, ţe se nám letošní sezóna vy-
daří, ţe nám bude přát i počasí a poruch 
bude jako šafránu. 

„Alea iacta est― čili „Kostky jsou vrţeny― 
….řekl přesně před 2069 lety tedy 10. ledna  
r 49 před n.l. Gaius Julius Caesar a poslal 
svoje vojska přes řeku Rubikon do Říma. 

Já sice nikam ţádná vojska posílat nebu-
du, ale co se týká našich akcí a našich srazů 
v letošním roce, kostky uţ vrţeny jsou. Do-
šlo vlastně jen k jené změně, a to, ţe jsme 
se rozhodly nenavštívit velký mezinárodní 
sraz historických skútrů v Německu 
(Expedice Bodensee), protoţe pořadatel 
chce jen peníze, vyhroţuje všemi moţnými, 
předpisy, zákony, zákazy, ale ubytování 
nezajistí :-(:-(:-( To si nikdo tady u nás při 
srazu skútrů nedovolí, aby vybíral peníze půl 
roku předem a napsal, ţe si můţete s sebou 
vzít stan a najít si někde místo na draze 

 

(*****)  

NA OKRAJ 

BMW  G 300  R (GS) 

Nejen já, ale i několik mých  
kamarádů se velice zajímáme o 
možnosti nákupu indických 
motocyklů Jawa 300. Názory 
na tento motocykl mohou být 
různé, nicméně se jená o moto-
cykl moderní. Ovšem rozhodu-
jící bude cena. Ta v přepočtu z 
indických Rupií vychází na cca 
60 000 Kč, naše česká Jawa 
vyhrožuje cenou kolem 150 000 
Kč. To je možná cena stanove-
ná na základě  aktuálních cen 
předražených motocyklů Jawa, 
jinak ovšem cena veskrze  
sprostá  a lichvářská :-(.  
Ale když se podíváte na konku-
renci, tedy  mimo značku Ja-
wu, tak zjistíte, že  za tuto cenu 
můžete koupit třeba jednoválec 
BMW G 310 v provedení R 
nebo GS.  
 
Základní  údaje:  
Objem 313 ccm, Euro IV 
Výkon 25 kW/ 9500 ot./min 
Kr. m. 28 Nm / 7500 ot./min. 
Hmotnost 159 (169) kg 
Max. rychlost 143 km/hod 
Převodovka 6 st. vstřikování, 
kola 17“ , obě brzdy kotoučové 
 
Tak co myslíte, má Jawa šanci 
za stejnou cenu ????? 

A KC E  Č S S Č  2 0 2 0  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gaius_Julius_Caesar


10 

 

byli všichni informováni a nevzbudili― se pět 
minut po dvanácté :-(. Určitě ještě ale bude-
me v mailovém spojení popř. budou infor-
mace na stránkách ČSSČ.        —-  

www.skutrklubcezeta.cz. 

Jinak samozřejmě se pak kaţdý musí 
individuálně přihlásit na sraz na stránkách 
našeho mateřského Skútrklubu Čezeta 
www.skutrklub.cz. 

Doufám, ţe většina se nás sejde v břez-
nu v muzeu na Křivoklátu, kam chci samo-
zřejmě tímto pozvat a i všechny naše nové 
členy či sympatizanty. Přesnější informace 
najdete v předstihu na těchto našich webo-
vých stránkách, kde čtete i tento Občasník. 

Mezinárodní sraz skútrů 2020 se 
letos koná opět na Slovensku v okolí Spiš-
ské Nové Vsi. Tato vzdálenost je pro nás 
skútristy ze západu dosaţitelná jen za 
cenu přespání někde cestou, pokud se 
nechceme úplně zničit ...a hlavně tedy 
naše sedací orgány. Bude tedy třeba ještě 
najít a dohodnout nějaké vhodné ubytova-
cí zařízení (lepší neţ kemp v Hranicích na 
Moravě :-)).  

Také bude třeba, abychom se dohodli, 
kolik nás pojede, abychom objednali  
správný počet lůţek. Myslím, ţe to nor-
málně funguje, ale vzhledem k tomu, ţe 
se k nám vloni přidali další skútristi, kteří 
zatím s námi nikdy nejezdili, tak chci, aby 

NA OKRAJ 

MOTOCYKL STALIN 

Díváte se někdy na seriál Ame-
rický chopper? Asi moc ne, ty 
vysílací doby jsou tak pro nás 
důchodce, buď přes den nebo 
v noci, jen večer ne.  Nejsem 
obdivovatel chopperů, motor V
-twin, mě nikdy neoslovil. Ale 
je to zajímavý seriál v tom, že 
firmy v USA vyrábějí motocy-
kly na objednávku pro různé 
firmy, kde maximálně přizpů-
sobují tvar a design motorky 
jednotlivým firmám.  
To ovšem nic není proti tomu, 
když firma Asook si vzala jako 
vzor pro stavbu motocyklu 
starou ruskou, zřejmě pancéřo-
vanou lokomotivu nazvanou 
Josif Stalin. Nenašel jsem tech-
nické údaje ani lokomotivy, ani 
motocyklu, ale určitě to stojí za 
pár foteček. 
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PŘED 40 LETY ZEMŘEL SKUTEČNÝ HRDINA: GENERÁL 
LUDVÍK SVOBODA, KTER Ý OSVOBODIL ČESKOSLOVENSKO  

a dnešní zločinná propa-
ganda. 

A oficiální "Paměť náro-
da" ani nepošle zdravici. Na 
tyto lidi, hrdiny České re-
publiky (Československa) je 
třeba zapomenout, vymazat 
z učebnic, a místo nich tam 
dát vrahy Mašíny a moţná 
přijde doba, kdy budeme 
slavit Adolfa Hitlera. Ale s 
tím se my, slušní lidé do 
konce života nesmíříme! 

Při bojích na Dukle se 
Ludvík Svoboda dozvěděl, 
ţe jeho jediný syn Miroslav 
byl ve svých necelých 18 
letech zavraţděn v koncent-
račním táboře Mauthausen. 
Tam byli popraveni i oba 

bratři Ireny Svobodové Ja-
roslav a Eduard Stratilovi a 
Svobodův synovec Jan Do-
leţal. V koncentračním tá-
boře Ravensbrück byla za-
vraţděna Aneţka Stratilová, 
matka Ireny Svobodové. 
Dalších 15 členů z obou 
rodin manţelů Svobodových 
bylo tři roky vězněno v inter-
načním táboře ve Svatoboři-
cích na Moravě. 

Naše generace od pade-
sáti let výš slyšela hrdinné 
příběhy tolikrát od útlého 
dětství, ţe jsme slyšet ne-
chtěli a naslouchat odmítali. 
Bylo toho moc. Nyní se nám 
to vrací. 

A  MY,  N A ŠE  GEN E R A CE,  J SM E BOH U ŽE L ZA PO MN ĚL I.  

Hrdina, který nastavoval 
svůj ţivot, abychom my, 
naše děti a vnoučata mohla 
ţít. A zatímco vrahům Maší-
nům se staví pomník, jedno-
mu z největších hrdinů naší 
vlasti se dostává uráţek a 
špíny. Dokonce je zákaz si 
toto jméno připomínat. Jed-
ním z důvodů je jeho jmeno-
vání do generálské funkce 
maršálem Koněvem. (Co se 
děje dnes všichni víme) 

 A další důvod? Po boku 
Rudé armády osvobozoval 
Evropu, koncentrační tábory 
a dokonce střílel do těch 
hodných Němců, co posílali 
lidi do plynu. Tak to skrytě 
vysvětlují Evropské hodnoty 

NA OKRAJ 

Henderson Westfall 

K trochu  nezvyklému motocy-
klu na minulé straně se určitě 
hodí další  podobný stroj, dnes 
bychom asi řekli „kapotovaný 
motocykl“. No není to paráda? 

I N F O R M A C E  A  Z A J Í M AVO S T I  

Ludvík Svoboda ze-
mřel přesně před 40 
léty: 20. září 1979 po 
sérii mrtvic a mozko-
vých příhod. Irena 
Svobo-
dová ho 
n á s l e -
d o v a l a 
za deset 
měsíců. 

 A vzkaz vám mladým: zde máte jak na dlani, co skutečně dělá současná evropská propa-
ganda a totalita. Je dnes uţ horší, neţ údajná totalita v době KSČ. Tenkrát byla úředně, ale lidé 
říkali, co chtěli. Dokonce i Hrušínský a další dnešní cenzoři měli volnou ruku a mohli hrát. Dnes 
se snaţí z paměti vymazat vše české, na co jsme byli právem hrdi. Ale Pravda vítězí! Vţdy. I 
kdyţ těţce.  Zdroj:  http://www.skrytapravda.cz/  21.9.2019 

VETERÁNI V OHROŽENÍ? 
Vážení příznivci historických vozidel, 

poslední dobou začaly různě prosakovat 
zprávy o veteránech v ohroţení. Proto bych 
chtěl informovat veteránskou obec, ţe jsem 
vyuţil osobního pozvání a ve středu se zú-
častnil schůzky v Poslanecké sněmovně 
týkající se novelizace zákona č. 56 ve vzta-
hu k HV, kterou iniciovali páni poslanci Sa-
dovský a Ratiborský. Oba jsou veteránisté a 
věřím, ţe v jejich zájmu není provoz HV 
komplikovat. Schůzky se zúčastnili také zá-
stupci Autoklubu ČR, AKHV, FKHV ČR, 

AVCC Moravy a Slezska, UKUVHT, VCC 

Slaný, MD ČR, krajského registračního mís-
ta, pan doktor Mašek a další. 
Jasně je to pro nás všechny moc citlivá věc. 
Historické stroje jsou koníčkem, stojí mnoh-
dy plno peněz a nikdo nestojí o to aby měl 
jakékoliv zbytečné komplikace s provozem. 
Hysterie se dá pochopit. Máme tu fungující 
systém a majitelé mohou jezdit bez význam-
ných omezení. Z celého semináře vyplynulo, 
ţe v návrhu (tak jak byl prezentován) se v 
ţádném případě nechystají katastrofické  

http://www.skrytapravda.cz/domaci/2759-pred-40-lety-zemrel-skutecny-hrdina-general-ludvik-svoboda-ktery-osvobodil-ceskoslovensko
http://www.skrytapravda.cz/domaci/2759-pred-40-lety-zemrel-skutecny-hrdina-general-ludvik-svoboda-ktery-osvobodil-ceskoslovensko
http://www.skrytapravda.cz/


12 

omezovala jeho schopnost řídit, lékař musí 
tuto informaci ihned nahlásit (už jenom 
toto ustanovení je zralé na ústavní stíž-
nost),  

 -   další šikanózní a diskriminační re-
strikce, které zatím nebyly zveřejněny.  

Všechna data a informace byla získá-
na z veřejných zdrojů.  

Otázka - kolik nehod v roce 2018 
zavinili ti údajně neschopní řidiči senio-
ři, které chcete šikanovat, oproti všem 
řidičům bez rozdílu věku?  

 Celkový počet dopravních nehod v ČR 
v roce 2018 činil 104 764.  

1)   Podle údajů MD bylo v roce 2018 v 
ČR řidičů starších 65 let celkem 1 366 920 
a zavinili necelých 5 % nehod tj. cca 5 238 
nehod.         Výpočet nehodovosti řidičů 
seniorů     1 366 920 : 5 238 = 260,9         1 
(slovy jedna) řidičem seniorem zaviněná 
nehoda připadá na 260,9 řidičů seniorů   

 2)    Celkový počet řidičů bez rozdílu 
věku v r. 2018 byl podle údajů MD 6 078 
136 osob.        Výpočet nehodovosti bez 
rozdílu věku   6 078 136 : 104 764 = 58        
1 (slovy jedna) zaviněná nehoda připadá 
na 58 řidičů bez rozdílu věku   

  3)   Poměr zaviněné nehodovosti řidi-
čů seniorů a řidičů bez rozdílu věku   260,9 
: 58 = 4,498          Z uvedeného jasně 
vyplývá, že zaviněná nehodovost řidičů 
seniorů je 4,5 x nižší než průměrná ne-
hodovost všech řidičů bez rozdílu věku 
a řidiči senioři tedy statisticky výrazně 
snižují celkovou nehodovost. Za to 

Ministerstvo dopravy  
vedoucí oddělení BESIP  
Tomáš Neřold  
nábřeží Ludvíka Svobody  
1222/12 110 15 Praha 1  
  

Váţený pane vedoucí,  
dle sdělení Ministerstva dopravy (MD) 

se má Rada vlády pro bezpečnost silniční-
ho provozu zabývat na říjnovém zasedání 
tím, ţe řidiči senioři zavinili v roce 2018 
necelých 5 % nehod, zatím co v roce 2014 
jenom 3,5 % nehod. Experti z MD ovšem 
mimo jiné zapomněli vzít v úvahu, ţe se 
mezi roky 2014 aţ 2018 zvýšil počet senio-
rů o cca 120 000 osob na úkor neseniorů. 
Podstatná většina z nich vlastní řidičský 
průkaz. Odměnou seniorům za to mají být 
různé šikanózní a diskriminační restrikce 
jako například:  

-  v řidičském oprávnění seniora má být 
konkrétně uvedeno to, ţe mohou jezdit jen 
ve svém kraji nebo jen po konkrétně stano-
vené silnici. Cituji I dnes "Mezi návrhy, 
které připravujeme, je také moţnost omezit 
řidičům vysokého věku rozsah silnic, po 
nichţ by mohli jezdit," řekl Právu vedoucí 
oddělení BESIP Ministerstva dopravy (MD) 
Tomáš Neřold,  

 -  pro seniora prakticky likvidační sank-
ce aţ ve výši 25 000,-Kč za pouhé opome-
nutí - jízdu bez dokladu zdravotního vyšet-
ření,  

 - od ledna 2013 dokonce platí prolo-
mení lékařského tajemství, ţe pokud 
motorista onemocní chorobou, která by 

NA OKRAJ 

Motocykly s anorexií 
Překvapil vás ten název? Lepší 
jsem nevymyslel :-(. V součas-
né době je několik směrů úprav 
motocyklů, a to nejen, jak jsem 
se o tom již zmínil. Vznikly 
kategorie „Boberů, Café Race-
rů, Scramblerů apod.“ Ale sly-
šeli jste už o kategorii štíhlých 
motocyklů, které neumím ani 
pojmenovat? Ale mají výhodu, 
do garáže se jich vejde o hodně 
víc :-)  

scénáře, které jsou předmětem diskuze na 
veřejnosti a bohuţel, oficiálně přiţivovány 
některými představiteli FKHV ČR. Je sna-
ha celý proces testování HV a jejich provoz 
zjednodušit a převést pod kontrolu státu. 
Testování na historickou původnost má 
stále zůstat v klubech – tak jako nyní. Mís-
to KTK se technická způsobilost bude pro-
vádět jednou za 5 let v STK, ale tam má 
být maximálně zohledněn rok výroby a 
konstrukce vozidla, budou se provádět jen 
některé úkony (emise se měřit nebudou), u 
nejstarších vozidel minimální. Administrace 
by se přenesla na úřady obce s rozšířenou 
působností, nemuselo by se to řešit na 
krajských úřadech. 

V ţádném případě za změnu nelobuje 
Dekra ani STK. Vše je v současnosti v ru-
kou lidí, kteří mají historická vozidla jako 
koníčky. Samozřejmě se můţe stát, ţe se 
jednotlivé skupiny a sdruţení nedohodnou a 
celou situaci ještě zkomplikují, tak jak to 
známe z dob minulých. 

Karel Kupka, Motor Journal 

Doplněno 15. 12. 2019 ve 21:30 hod 
FKHV se veřejně vyjádřila k informacím 
ohledně testování HV. Mimo jiné píší: 
„články a zprávy kolující v různých kanálech 
ohledně změny systému testování nejsou 
výstupy jednání prezidia FKHV, ale soukro-
mou úvahou autorů.― Více zde:  

https://www.fkhv.cz/news/vyjadreni-fkhv-
k-informacim-ohledne-testovani-hv/ 

DOPIS NA BESIP MINIS TERSTVA DOPRAVY   
Posílám tohle svinstvo i ne-důchodcům a ne-řidičům........  
 

 Váţení, tento e-mail včetně dopisu uvedeného v příloze zasílám touto cestou na BESIP Mi-
nisterstva dopravy. 
Zároveň tento e-mail včetně dopisu v příloze zasílám v kopii představitelům a institucím seni-
orských organizací s výzvou, aby v této věci iniciativně plnili hlavní body své činnosti k nimţ 
patří: 
  

–  hájit oprávněné poţadavky a zájmy starší generace a zdravotně postiţených, 
–  spolupracovat se všemi občanskými iniciativami a politickými stranami za účelem vytvoření 
optimálních ţivotních podmínek starší generace. 
  

 S pozdravem 
JUDr. Jiří Králík 

NO 
COM

MEN
T 

https://www.fkhv.cz/news/vyjadreni-fkhv-k-informacim-ohledne-testovani-hv/
https://www.fkhv.cz/news/vyjadreni-fkhv-k-informacim-ohledne-testovani-hv/
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mecké MZ.  Ţe základ je v motoru MZ, o 
tom jsme přesvědčení, nicméně v Jawě byl 
dále upravován a vyvíjen, má zřejmě i jiný 
úhel sklonu válců. Takţe úplně od píky 
vlastní konstrukce to není, ale nějaká práce 
se na dvouválci udělala. 

V roce 2010 byl daný projekt oficiálně 
ukončen. Ovšem to znamenalo pouze to, ţe 
byly vyrobeny motocykly (podle našich in-
formací osm funkčních strojů), které byly 
schopné jízdy. Rozhodně to neznamenalo, 
ţe je Jawa 1000 odladěná a připravena pro 
sériovou výrobu. Na ni v daný okamţik Ja-
wa neměla ani potřebné vybavení. 

Dál probíhalo tovární testování, ať 
jiţ samotných motorů, nebo ce-
lých strojů. Motory se nechávaly 
vrčet na brzdě přes noc, pro odla-
dění pohonné jednotky je efektiv-

nější právě statické testování, u motocyklů 
se zkoušela funkčnost všech prvků a najíţ-
děly se prý desetitisíce kilometrů. Kdyţ 
v říjnu roku 2014 přišel neplánovaný crash 
test, kdy testovacímu jezdci nedalo před-
nost auto při odbočování, totálně zdemolo-
vaný prototyp měl jiţ více neţ 80 000 km. 

Kdy přišla dvanáctistovka? Podle Jawy 
se s ní počítalo uţ od začátku. V zadání 
bylo vyvinout takový motor, jenţ bude moţ-
né nabízet ve více objemových variantách a 
zefektivnit tak vynaloţené náklady na vývoj. 
Však se tak jmenoval jiţ ten první projekt, 
kde se mluvilo o objemu 900 aţ 1200 cm3. 

Jawa tvrdí, ţe by pro ni nedávalo smysl jít 
do konkurenčně velmi nabité střední třídy 
mezi 750 aţ 900 cm3, kde se hledí na cenu, 
jeţ vzhledem k objemu produkce není 
schopna dosáhnout. V roce 2012 tak byl 

spuštěn další projekt, u  

Oslavy 90 let Jawy v Týnci nad Sáza-
vou v půlce srpna kromě premiéry indické 
třístovky přinesly ještě jednu věc. Byla zde 
pokřtěna kniha o historii Jawy nazvaná „90 
let výroby motocyklů značky Jawa ve foto-
grafii― a v ní se objevily vůbec poprvé ofici-
ální obrázky prototypových modelů Jawa 
1000 a Jawa 1200! Jak se to s těmito pro-
jekty má? 

Bájný litr. Co uţ se o něm naspekulova-
lo! Celé se to strašně vleče, nikdo neví 
skutečný termín spuštění výroby, Jawa 
kvůli tomu ztrácí spousty motorkářů, kteří jí 
po revoluci drţeli palce, to jsou časté hlasy. 
Kdyţ v lednu 2015 unikly 

z továrny fotky jednoho prototy-
pu, bylo kolem toho obrovské 
haló. Zejména kvůli velmi kontro-
verznímu designu. O dvanác-
tistovce se „ven― nedostalo dokonce vůbec 
nic. Kaţdý český motorkář věděl jen to, ţe 
na oba stroje Jawa dostala za několik let 
přes 30 milionů korun dotace od minister-
stva průmyslu a obchodu a sériovka nikde. 
A Jawa říkala jen: „Bude.― Za rok, za dva… 
Jenţe ono udělat prototyp motorky 
v několika ručně udělaných kusech a spus-
tit sériovou výrobu plnící všechny homolo-
gační povinnosti, to jsou dva úkony, které 
od sebe dělí spousta práce a času. Pojďme 
si říct, jak to s Jawou 1000, resp. 1200 
bylo, je a snad i bude. 

Projekt velkoobjemového motocyklu 
Jawa, resp. projekt u MPO uvedeného jako 
„Výzkum a vývoj nové generace motocyklu 
JAWA s víceválcovým motorem o obsahu 
900-1200 ccm―, byl zahájen na počátku 
roku 2008. Začalo se litrovým dvouválcem. 
Jawa od první chvíle vyvracela tvrzení, ţe 
jde o koupený motor ze zkrachovalé ně-

JAWA 1000 TYP 838 A JAWA 1200:  

JAK TO BYLO A JAK TO BUDE?  

NA OKRAJ 

PRO MUŽE 

Na příští dvoustraně bych se v 
tomto sloupku  NA OKRAJ rád 
věnoval ženám a myslím, že 
trochu s nadhledem, tak začnu 
radši u nás mužů, abych nebyl 
nařčen z předpojatosti :-) 

chcete seniory trestat? Při vší úctě - k 
těmto výsledkům měli dospět i vaši experti. 
Stačí k tomu elementární matematika ZŠ.           
Vyţeňte zkušené, zodpovědné a opatrné 
řidiče seniory ze silnic a statisticky se vám 
nehodovost zbývajících řidičů neseniorů 
zvýší tak, ţe se budete divit.  Pokud ovšem 
dosáhnete toho, aby všichni řidiči v ČR 
jezdili s takovou mírou zaviněných nehod 
jako senioři, budeme mít bezkonkurenčně 
nejniţší nehodovost v Evropě a moţná i ve 
světě. Obdobně ve prospěch řidičů seniorů 
hovoří statistika bodování dopravních pře-
stupků.  
Viz.:https://www.mdcr.cz/getattachment/
Statistiky/Silnicni-doprava/Statistiky-k-
bodovemuhodnoceni/Statistiky-bodovanych
-ridicu/Statistiky-bodovanych-riidcu-za-rok-
2017-(1)/Zprava-A-Bodovaniridici-
2018.pdf.aspx  

Z výše uvedeného je zřejmá absurdita a 
kontraproduktivita vámi navrhovaných 
opatření.  
            Doporučuji vám zaměřit pozornost 
na ty skupiny řidičů, které mají vyšší zavi-
něnou nehodovost a více bodů za přestup-
ky neţ senioři a očekávám, ţe se případné 
přiměřené - zdůrazňuji přiměřené restrikce 
budou týkat pouze viníků bez rozdílu vě-
ku. V opačném případě lze předpokládat, 
ţe si vámi plánovanou šikanu nenechají 
dva miliony seniorů líbit a kromě dalších 
právních kroků bude podána příslušná 
ústavní stíţnost.   
  
S pozdravem  
 JUDr. Jiří Králík Kotlanova 6, Brno 62800  
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rezervou. Jako větší priorita byl totiţ aktuál-
ně vyhodnocen dovoz indických třístovek, 
takţe větší úsilí se teď bude věnovat jejich 
homologaci a na litr nebude tolik času. A 
ten byl původně připravován na normu 
Euro 3, ovšem do sériové výroby by uţ měl 
jít jako Euro 5.  

Jawa 1000 typ 838 má vypadat jinak, 
neţ vidíte na obrázcích. Ten původní 
design dělal zaměstnanec Jawy, který má 
na svém kontě mimo jiné třeba design 
Pragy ED 250 nebo prototypů Jawa 280 
z počátku 90. let. Tvůrcem nového vzhledu 
prý bude „mladší krev―, bývalý student Vác-
lava Krále. Podle Jawy byl jedním 
z důvodů, proč se litr ještě nevyrábí i fakt, 
ţe v Týnci neměli potřebné technologické 
vybavení. To se teď prý má změnit, do 
Jawy se nakupují nové stroje a technolo-
gie. I tak byl ovšem loni koncem roku celý 
projekt Jawa 1000 převeden do Jihostroje 
Velešín, kde, vzhledem k zaměření na le-
tecký průmysl, mají větší zkušenosti 
s moderními technologiemi. Tam se bude 
připravovat sériová výroba, řešit procesy, 
vychytávat mouchy, a aţ vše poběţí, zase 
by se výroba měla přestěhovat zpět do 
Týnce nad Sázavou.  

A co Jawa 1200, ta uţ je mrtvá, zele-
nou dostal jen litr? Tak to prý není. U dva-
náctistovky se od začátku počítá s tím, ţe 
její výroba bude moţná v okamţiku, kdy uţ 
poběţí a bude vychytaný litr. Takţe řekně-
me, ţe projekt Jawa 1200 nyní spí. Jak 
dlouho ten spánek potrvá a jestli nebude 
nakonec věčný, ukáţe aţ budoucnost. 

Více na: 
 https://www.motorkari.cz/clanky/moto-

novinky/jawa/jawa-1000-typ-838-a-jawa-
1200-jak-to-bylo-a-jak-to-bude-42259.html# 

Copyright © Motorkari.cz, Text: Jan 
Rameš | Foto: JAWA Moto s.r.o. | Zveřej-
něno: 4.9.2019  

NA OKRAJ 

JAWA a slečny 

Řidičky, spolujezdkyně i obdi-
vovatelky Jawy se už těší na 
nové stroje. S těmi starými se 
už prý fotily mockrát :-(:-(:-(. 

MPO opět podpořený dotací a oficiálně 
nazvaný „Nový univerzální terénní a cestov-
ní motocykl JAWA 1200―. První prototypy 
byly postaveny v druhé půlce následujícího 
roku, rok 2014 byl ve znamení výroby dal-
ších kusů a jízdních zkoušek. Celkem vznik-
lo pět strojů.  

Jawa 1200 měla být od litru odlišná. Ne-
měly se dělat dva identické motocykly, jen s 
rozdílným objemem motoru. Zatímco litr byl 
postaven jako "powercruiser", nízká těţká 
dlouhá motorka, dvanáctistovka směřovala 
k pohodlnému cestování. Ovšem nepředsta-
vujte si typické cenduro ve stylu Hondy Afri-
ca Twin, design byl opět velmi osobitý a spíš 
to byl takový vysoký naháč na vyplétaných 
kolech. Základ motoru samozřejmě v litru, 
stejný byl i rám, ovšem jinak nakloněný a 
úplně jiné bylo zadní odpruţení, kde se ob-
jevila jiná kývačka a centrální odpruţení 
s tlumičem na levé straně.  

„A to je vše, za naše peníze?! Opravili 
jste si fabriku, začali dováţet čínské motor-
ky, prodali práva na Jawu do Indie a litr ni-
kde!― Stát prostřednictvím ministerstva prů-
myslu a obchodu motivuje české firmy 
k činnosti mimo jiné tím, ţe kdyţ se pustí do 
něčeho nového, on jim na to přispěje. Po-
můţe jim zaplatit vývoj, ovšem jestli z toho 
nakonec bude nějaký komerční výstup, je jiţ 
čistě na té firmě, tedy alespoň při druhu 
dotace, který čerpala Jawa (a třeba i ústec-
koorlická FGR). Jawa tvrdí, ţe jestliţe od 
MPO přiteklo nějakých 30 milionů, ji celá ta 
sranda s litrem a dvanáctistovkou vyšla na 
více neţ 100 milionů, kde většinu nese na 
svých bedrech její majitel Jihostroj Velešín. 
Názor na dotace ať si kaţdý udělá sám…  

Oficiální vyjádření Jawy zní, ţe 
„1000/1200 je vývojový projekt, jehoţ termín 
realizace není pevně stanoven,― ovšem my 
víme, ţe uţ loni na začátku roku v Jihostroji 
padlo rozhodnutí, ţe se litr vyrábět bude. 
Cílem je sezóna 2021, ale berme to zase s 

https://www.motorkari.cz/clanky/moto-novinky/jawa/jawa-1000-typ-838-a-jawa-1200-jak-to-bylo-a-jak-to-bude-42259.html
https://www.motorkari.cz/clanky/moto-novinky/jawa/jawa-1000-typ-838-a-jawa-1200-jak-to-bylo-a-jak-to-bude-42259.html
https://www.motorkari.cz/clanky/moto-novinky/jawa/jawa-1000-typ-838-a-jawa-1200-jak-to-bylo-a-jak-to-bude-42259.html
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Abych se nevytahoval, tak se rovnou 
přiznám, ţe pionýra jsem přivezl na vozíku 
k hospodě, protoţe těch 60 km z domova 
se mi zdálo trochu moc, přece jenom 
….sluníčko sice svítilo, ale leden je leden.  

Setkání bylo hezké, počasí krásné, ká-
va dobrá, klobása trochu slabší ….z naše-
ho klubu se nás tam sešlo pět (i kdyţ s 
trochu zvláštními vozidly na skútrklub ….já 
s pionýrem a Pavel Vágner s Multicarem 
plným cihel :-)) a neúčast Fišerovců, kteří 
to mají nejblíţ, zachraňovala Lenka, tedy 
manţelka a matka v jedné osobě.  

Domů jsem jel kus „po ose“, ujel jsem 
přes 25 km, ale rozhodně jsem jako motor-
kář nebyl na silnici sám, bylo krásně, a tak 
bych to bez problémů dojel aţ domů. 

Nový rok byl letos krásný 
slunečný den, a tak jsem se 
poprvé v historii našich ná-

vštěv na setkání veteránů pod 
Řípem v tento den, rozhodl stát se 

aktivním účastníkem. Moje volba padla na 
Jawu Mustang čili na Pionýra, kterého vlast-
ním od svých 15 let a jsem tedy jeho první-
ma jediným majitelem, coţ uţ myslím samo 
o sobě je u tohoto stroje unikátní, protoţe 
většinou všichni prodali pionýry po dovršení 
17  nebo 18 let, kdyţ přesedli na jiný moto-
cykl nebo do auta.  

Setkání veteránů pod Řípem bylo priorit-
ně určeno pro traktory, stabilní motory a 
motocykly, ale „jak šel čas“, tak se to  změ-
nilo, začaly se přidávat osobní automobily a 
letos uţ  tam nebyl ani jeden stabilák. 

NA OKRAJ 

...NAŠE ŢENY 

Víte, ţe občas zabrousím na 
téma „ţeny“, aby se necítily 
naše čtenářky diskriminovány. 
A kdyţ uţ jsem na minulé 
stránce toto téma v rubrice 
„Na okraj“ nakousl, tak bych 
tady ještě přispěchal s další 
dámskou „troškou do mlýna“. 

SETKÁNÍ VETERÁNŮ POD ŘÍPEM  1.1 .2020  

P O  UZÁVĚRCE  
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Jediné právo, které ti zbude, bude dobro-
volná nebo nedobrovolná eutanazie, aby si 
nepřekáţel a  uvolnil místo „lepším a de-
mokraticky smýšlejícím zmetkům“.  

Sice to zní jako hodně přitaţené za 
vlasy, ale to co se děje kolem nás 
začíná HODNĚ, ale  HODNĚ smr-
dět fašismem a totalitou. A TU NA-
ŠI RODIČE A SOUČASNÍ SENIO-
ŘI ZAŢILI. Proto všechny strany, 
které jsou proti Babišovi a Zemano-
vi, se seniory snaţí odstranit. ONI 
CHTĚJÍ NASTOLIT NOVOU TOTA-
LITU – HLAVNĚ  NENÁPADNĚ. 
Aby se proti těm hajzlům nezačalo 

protestovat a lidi je nechtěli z politického 
ţivota vyšachovat.      

Prosím, udělte článku karmu, kdyţ jste 
na facebooku, dejte článek i tam a přepo-
šlete tento odkaz svým přátelům. Myslím 
si, ţe se mnohým z nás toto téma hluboce 
dotýká a je třeba, aby se článek dostal na 
ţebříčky a přečetlo si ho tak co nejvíc lidí. 

     Děkuji za podporu.  

Srdečně zdraví Petr Hannig  

Jak to tak vidím, jmenované strany v 
bloku se vehementně snaţí seniory vyša-
chovat z veřejného ţivota, okleštit je na 
právech.  Finančně, psychicky a zdravotně 
zdeptat. Můţe se stát, ţe prosadí, 
aby senioři nad 70 let přišli o řidi-
čák, protoţe ohroţují silniční pro-
voz. Je to logické, protoţe těm 
zazobaným příţivníkům, kteří 
nikdy nemakali a jsou bohatí jen 
díky tomu, ţe mistrně vysávají 
státní peníze ( naše peníze), 
prostě na silnicích vadíme.  

Senioři dodrţují pravidla silnič-
ního provozu, jsou opatrní a roz-
váţní, jenţe tihle zmetci by chtěli na dálni-
cích a rychlostkách jezdit aspoň 150. Chtějí, 
aby senioři přišli o volební právo, aby senior 
po 70 měl nárok jen na tu nejzákladnější 
zdravotní péči. A takto to můţe plíţivě po-
kračovat dál. Nakonec v 70 budeš muset 
prodat byt či dům, vystěhovat se do dů-
chodcovskýho koncentráku a čekat na smrt, 
aby mladí a chudí, ubozí migranti měli kde  
bydlet. Můţou nám vzít důchod, místo něho 
vyfasujeme lístky na základní  potraviny a 
nejnutnější věci na přeţití a tím to hasne. 

  

 

NA OKRAJ 

K článku vpravo 

Jesti ti, co chtějí brát seniorům  
řidičáky i jejich práva mají  
inteligenci toho psa dole na 
obrázku, nevím. Obávám se 
ale, ţe bych ho mohl urazit.  

PIRÁT I CHTĚJÍ ODEBRAT ŘIDIČÁKY  
SENIORŮM NAD 70 ROKŮ ! ! !   

Nerad se k tomuto seniorskému tématu vracím, ale nedá se nic dělat. Některých z vás se toto 
téma uţ týká, a my ostatní se snad také doţijeme věku, kdy se nás to týkat bude. 

Z ÁVĚR  
Doufám, ţe jsem vám posledním člán-

kem o Pirátech nezkazil náladu a ţe jste si 
kaţdý v Občasníku našli pro sebe nějakou 
zajímavou informaci.  

Nové grafické zpracování Občasníku 
vám doufám nedělá při čtení ţádné problé-
my, a pokud si Občasník tisknete, tak došlo  
určitě ke kompresi článků, takţe se chová-
me vlastně ekologicky a budeme šetřit papí-
rem. 

Jako vţdy na začátku roku vám přeji vše 
nelepší a hodně zdraví v novém roce, hodně 
šťastných kilometrů, hodně motorkářských 
záţitků a akcí, co nejlevnější benzín a co 
nejméně poruch.  

Ještě jsem zapomněl na přílohy. Dnes 
jsou trochu zvláštní (vše se dozvíte) a větši-
nou se týkají motocyklů Jawa. Myslím, ţe 
vás něco určitě zaujme. 

Pokud vám zbyde trochu času a budete 
mít něco na srdci (kromě šelestu, to neumí-
me léčit), pište do redakce Občasníku, mai-
lové adresy jsou na titulní straně. 

Pozor při 
opravách! 
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Kolega mi půjčil staré časopisy Věda a technika mládeţi z roku 1968 –69. Tak jsem je prolistoval a kromě toho, ţe jsem našel 
zajímavé články na téma „Jawa“, jsem musel uznat, ţe to na svoji dobu byl určitě velice zajímavý časopis. Nikdy jsem ho 
neodebíral, ale je pravda, ţe časopis měl docela široký záběr přes technické a nejen technické obory. 

Kromě článků o Jawě, které jsou z roku 1968 (jen ten o Jawě ve vzduchu je z r. 1969), je tu ještě jeden článek o jízdě na 
skútru v zimě. Sice se jedná o skútr Manet, ale teoretické poučky určitě platí i pro jízdu na Čezetě. Radši s tím začnu, kdybyste 

chtěli vyjet do sněhu :-). 

P Ř Í LOHY  
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Motoristická kříţovka  na 
vedlejší straně je ze Světa 
motorů z roku 1953. Vyluš-
těte si ji, ale ţádné ceny za 
správně vyluštěnou tajenku 
nemáme. Termín odevzdání 
15. 1. 1954 jste uţ propásli.  
Je to jen pro dlouhé zimní 
večery. 
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