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E DITORIAL
Milí přátelé skútrů,
motocyklů, dobrého
čtení a neotřelého humoru, prostě všichni
vy, které ještě nepřestalo bavit (ani po 20
letech) číst

Čezetářský občasník.

Tu dvacítku jsem si nevymyslel, to je krásná nebo taky krutá
pravda. Krutá proto, že ten čas
tak strašně letí. Nahoře vidíte
první stránku úplně prvního
čísla Občasníku. A když už
jsem u té první stránky, tak
včetně tohoto čísla těch stránek za 20 let je 2170 !!!.
(pokračování na str. 2)
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NA OKRAJ
COVID-19
se nám vrátil

E D I TO R I A L - P O K R A Č OV Á N Í
Že se za dobu jeho života několikrát
změnila grafika i způsob jeho distribuce, to
jsem už komentoval při poslední
velké
změně
grafiky v č.70,
takže se nebudu
opakovat.
Ale takové
kulaté výročí
by se asi mělo
trochu oslavit
(jak je u motorkářů
zvykem), a tak
aspoň symbolicky připíjím
na další roky.
Je to možná trochu tristní, tady připíjím
na další roky
Občasníku, v
minulém
čísle
jsem
psal o posledním
rozloučení s našimi
třemi kolegy—skútristy, ale jak praví název
českého filmu z roku 1929 ...Takový je život.
A tak bych chtěl tuto první část editorialu
zakončit veršem od neznámého autora.
Svět se mění
život se mění
jen Občasník
je stále skvělý
je a stále bude
...a čte se všude.
Nedávno jsem
navštívil kolegu—
veteránistu,
který
sbírá
padesátky,
tedy mopedy, jawetty, pionýry, simsony
atd. Už jsme se
nějaký čas neviděli,
a tak jsme poseděli u kávy a probrali nejen
problematiku veteránů, ale i záludnosti života. Říkal, že měl takové jedno těžší životní
období (ale kdo nemá???) a že mu jeden
psycholog radil, aby si udělal každý den nějakou malou radost, že to pomáhá proti stresu.
Tak prý to zkusil a funguje to.
A tak já jsem si dnes udělal malou radost
tím, že můj a samozřejmě i váš Čezetářský
občasník vychází už celých 20 let. Kromě
toho jsem i rád, že jsem si musel vytvořit
vlastní webové stránky, kde jsem mohl umístit více informací, než jsem měl možnost v
minulosti.

CO

Jeden kolega z Německa mi napsal, že už nemusí
hledat seřizovací hodnoty,
protože ví, že je najde na
mých stránkách. Nedávno jeden kolega
tvrdě zápasil s vibracemi motoru ČZ 250 ve
svém Egypťanu. Nakonec využil návod na
vyvážení motoru ze 70 let starého časopisu, který jsem umístil na své stránky a funguje to. Motor si doma v amatérských podmínkách podle návodu perfektně vyvážil a
vibrace zmizely. Tak to jsou všechno ty
moje malé radosti, které mi tato moje práce
přináší.
Ale vraťme se již bez nostalgie k dnešnímu číslu. Je to zase už číslo z „okurkové
sezóny“. Doufejme, že tentokrát bude kratší než ta minulá, kterou nám prodloužil
koronavirus až do léta. I když ten hajzlík
mrňavý stále zlobí, ale věřme, že se zalekne nového ministra zdravotnictví nebo někdo vymyslí nějaké správné pilulky, které
ho zašlapou natrvalo a navždy do země.
Takže v tomto čísle najdete stejné rubriky, na které jste z posledních čísel Občasníku zvyklí, a všichni společně můžeme
doufat, že restriktivní opatření do jara skončí a budeme moct absolvovat všechny akce
(i zahraniční),
které jsme si
pro příští rok
naplánovali.
šéfredaktor
M. Malypetr
P.S. A číst se
dá samozřejmě
nejen Čezetářský občasník,
ale jsou i jiné
zajímavé publikace na téma
Čezeta, které
se dají číst leckde, třeba v
letadle, jak svoji
fotkou dokazuje
náš čtenář Tomáš Kreps.

JSME DĚLALI

Na poslední chvíli jsme se ještě rozhodli uspořádat v říjnu celovíkendovou vyjížďku na
Šumavu s tím, že zavzpomínáme na Poldu Tumu a ještě probereme plány na příští rok.

33. VYJÍŽĎKA ŠUMAVA 2.-4.10.2020 ( * * * * * )
Plánované srazy jsme absolvovali, ale přece jen
jsme byli díky koronaviru o
tři letošní srazy ochuzeni, a
tak udělat si ještě jednu vyjížďku na
Šumavu bylo takové logické vyvrcholení
letošní sezóny, zvláště, když počasí bylo
stále pro mototuristiku vhodné a navíc jsme
ještě chtěli „zapít“ našeho kamaráda Poldu,
který nedávno tragicky zemřel.
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Vyjížďky bývají ve většině případů jednodenní, před dvěma lety jsme udělali výjimku a na Šumavu jsme vyjeli na dvoudenní vyjížďku. Naše letošní vyjížďka byla dokonce celovíkendová, a to díky kolegovi
Mírovi Vokáčovi, který sehnal a objednal
ubytování….jak se později ukázalo, bylo to
velice dobré rozhodnutí, protože s ubytováním, stravou a samozřejmě i cenou byli
myslím všichni spokojeni (až na drobné

výhrady, ovšem osobně si myslím, že všechny služby odpovídaly ceně). Jednalo se o
penzion Šumavský mlýn v Nezdicích na
Šumavě.

NA OKRAJ
POHŘEB
...i s motorkou
Minule jsme měli v Občasníku
smutné informace o úmrtí našich kamarádů—skútristů. A
tak se ještě k tomuto smutnému tématu vrátím. Jiný kraj,
jiný mrav. Pokud někdo stráví
na motocyklu jako strážník
velkou část života, může si
třeba přát být jednou pohřben i
s motocyklem.

Ale vraťme se do pátečního odpoledne.
Ve dvě byl sraz u Libora, obvyklá kávička, a
pak jsme už frčeli pod jeho vedením i s dalšími kolegy směrem na jih, protože v Žebráku na nás čekali kamarádi Míra a Honza.
Nezdržovali jsme se a po pozdravení a pár
obvyklých motorkářsko-společenských frázích jsme už zase pokračovali směrem na
Šumavu, nyní už pod vedením Míry. Cestou
jsme měli malé technické problémy, ale když
dá několik zkušených veteránistů hlavy dohromady, poznají, že od pojistky vede ke
svorce 30 červený kabel, ale do spínačky už
přichází kabel hnědý, takže je něco divně.
Že by se barva kabelu pod nádrží tak změnila je nepravděpodobné, a tak problém vyřešil
další kabel, který už svorku 30 na spínačce
spolehlivě napájel celý zbytek víkendu. Pak
už jen tankování, kávička, trochu bloudění
….a byli jsme na místě.
Na místě už byli kolegové ze Sidecar
Clubu Nasarky a my jsme se taky rychle
ubytovali, abychom mohli zasednou k večeři
a následně se věnovat příjemným večerním
činnostem. K večeři byl řízek a hranolky, k
pití dobrá „Plzeň“, takže večer mohl začít.
Ale psal jsem o tom, že jsme také chtěli zavzpomínat na Poldu. Měl tam u nás prázdnou židli, nedopité pivo a panáka a celý večer jsme zahájili chvilkou ticha na jeho památku …………….

kvůli elektrárně. Kolega Zdeněk Paulus jako
zaměstnanec jakési vodní elektrárny si vzal
do hlavy, že musíme všechny vodní elektrárny na Šumavě navštívit :-).
Na Modravě jsme začali Hradlovým
mostem, který k malé vodní elektrárně vede. Jedná se o elektrárnu na říčce Vydře.
Trochu jsme si to tam prohlédli, a pak jsme
si udělali nějakou tu společnou fotečku,
protože kolega Luboš se už chystal směrem
k domovu za účelem hlídání vnoučat, tak to
byla poslední šance, jak se můžeme všichni
namačkat do objektivu.

Poseděli jsme dlouho do noci a znalci
místních poměrů a silniček vymysleli sobotní
trasu. Ráno po snídani jsme nemuseli spěchat, protože prvním cílem naší vyjížďky
byla známá cukrárna v Zadově, která otevírá až v 10 hodin a kde se většina kolegů
pustila do konzumace nadrozměrných dortů
a kávy.
Pak naše cesta vedla směrem na Modravu, ani tak ne kvůli Policii Modrava, ale
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NA OKRAJ
Národní park
Šumava

Národní park Šumava je
chráněné území o rozloze 680
km2 založené v roce 1991 za
účelem ochrany typické středoevropské horské krajiny a
jedinečných nerušeně se vyvíjejících biologických společenstev.
Rozsáhlé zalesněné území je
často nazýváno Zeleným srdcem Evropy. Šumavská příroda je pestrá mozaika unikátních rašelinišť, pralesů, horských luk, divokých řek a
ledovcových jezer. Domov zde
mají desítky ohrožených rostlinných i živočišných druhů,
jako např. rys nebo tetřev
hlušec.
Celé území je významné také
ve světovém kontextu. Šumava je biosférickou rezervací
UNESCO a zdejší rašeliniště jsou chráněna Ramsarskou
konvencí o ochraně mokřadů.

Další naše cesta vedla do
Srní, kde jsou další dvě vodní elektrárny na říčce Vydře.
U té větší jménem Vydra je
expozice Šumavských vodních elektráren a informační
centrum ČEZu, ovšem i přes
předchozí avízo, že přijedeme, se tam kolega Zdeněk
nedozvonil. Tak jsme vyrazili
k té druhé menší vodní elektrárničce, která je známá pod
jménem Čeňkova pila. Tam

nás
čekalo
velice
milé
překvapení v
podobě jedné
z poloviny potetované slečny nebo mladé
paní, která se pod vodopádem „jalové vody“
v rouše Evině sprchovala, ale po našem
příchodu schovala své vnady osuškou :-(.

Jak můžete vidět, náhon na pilu hlídá
vodník. U vlastní elektrárničky je soutok
dvou řek, a to Křemelné a Vydry, čímž
vznikne řeka Otava….je to úplně jednoduché (aby se nehádaly). Trochu jsme se na
místě pokochali, vyslechli Zdeňkovy informace o elektrickém vedení z roku 1912 (viz
vedle ve sloupci po zvětšení :-)), prohodili
pár vět s potetovanou slečnou, našli jsme
smrk, který vysadil Bedřich Smetana a vydali se zpátky ke svým strojům.
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Čas již pokročil a hlasy na urychlenou
návštěvu restauračního zařízení sílily. Libor
měl v plánu navštívit restauraci v Prášilech,
se kterou máme již z našich cest dobré zkušenosti, a tak bylo jen otázkou, jestli bude
volné místo pro naší skupinu. Povedlo se a
my jsme se usadili v proskleném přístavku
restaurace a všichni jsme se dobře najedli.
Po obědě jsme se vypravili na další cestu a naším cílem byla přehrada Nýrsko.
Jenomže když jsme tam přijeli, byla tam
taková spousta turistů a automobilů, že Libor
tu prohlídku vzdal a jel dál různými silničkami až do Běšin, kde jsme si udělali u benzinky zastávku. Naproti byl bazar, tak tam
někteří vyrazili na prohlídku, ale vrátili se
zklamáni se slovy: „Mají tam jen to, co doma
vyhazuju!!!“…..Karel :-)

V Hartmanicích ještě někteří dotankovali svoje žíznivé stroje a přes Kašperské
hory jsme se vrátili bez ztráty kytičky do
našeho penzionu. Večer zase jako normálně, poseděli jsme, i když u někoho se projevila únava, a tak jsme už zalehli trochu dřív
než v pátek.

NA OKRAJ
Skleněný oltář
Dobrá Voda u Hartmanic v
kostele sv. Vintíře
V kostele sv. Vintíře v obci Dobrá Voda u Hartmanic v
národním parku Šumava, je
umístěn monumentální skleněný oltář (retabulum), který
je odborníky považován za
naprostý evropský unikát je široký 5 m, vysoký 3,5 m a
váží celekm 7 tun. V kostele
je dále k vidění skleněná socha sv. Vintíře v životní velikosti, skleněný oltářní stůl
(menza), skleněný pultík ke
čtení z bible (ambon), rozměrný skleněný reliéfní betlém a 14 originálních skleněných desek s reliéfy křížové
cesty, přičemž každá deska
váží až 140 kg.

U kávičky jsme se dohodli, že máme
ještě dost času do večeře a že počasí je
stále více než příznivé, takže Libor dostal za
úkol naší trasu ještě trochu prodloužit. Abych
se přiznal, nevím přesně kudy jsme jeli (to
se vlastně týká celého dne), a tak vím, že to
bylo zřejmě směrem na Janovice nad Úhlavou. Tam někde jsme taky zastavili u obory
s paroháči ...tedy s jeleny a daňky a podiskutovali jsme na toto, pro muže ožehavé,
téma :-(:-(:-(

Abychom ale přišli na trochu lepší myšlenky, tak nás Libor zavedl do Dobré Vody
u Hartmanic, kde v kostele sv. Vintíře je
skleněný oltář, který je nejen u nás velkou
raritou (viz vpravo „Na okraj“).

S návrhem vytvořit v kostele
skleněný oltář přišla sklářská
výtvanirce Vladimíra Tesařová, rodačka z Prahy ale dlouhodobě žijící v Dobré Vodě u
Hartmanic.

Ráno byly párečky a o trochu lepší, než
jsme už zažili v jiných penzionech :-), pak
jsme se sbalili a nachystali k odjezdu. Ráno
se valily mraky od „kašperek“ a nevypadalo
to vůbec dobře, ale po snídani už svítilo
sluníčko a majitelé chytrých mobilů hlásili
dobré počasí :-).
Pod vedením kolegy Míry jsme vyrazili
do vesničky jménem Oselce. Tam jsme
zastavili u místní hasičárny a z protějšího
domu nám vyšel vstříc jeden sympatický
pán, který nás pozval dál a my jsme se ocitli
v Malé expozici motorismu Oselce č.p.
111. Je to velice zajímavá expozice motocyklů převážně Jawa a ČZ, ale i jiných značek,
k tomu nějaké ty motoristické zajímavosti
včetně několika benzinových čerpadel a
venku na muzeum velká rarita ...kus parního
kotle (viz další strana).
Po shlédnutí expozice jsme se rozloučili
nejen s naším průvodcem, ale i se zbylými
dvěma „Nasavrčáky“, kteří už vyrazili k domovu, a my zbylí jsme opět pod vedením
Míry vyrazili na oběd někam do Kařezu.
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Svatý Vintíř byl německý
benediktinský mnich, zakladatel kláštera v Rinchnachu,
jež se zasloužil o smír mezi
knížetem Břetislavem a císařem Jindřichem III. Na sklonku svého života se usadil jako
poustevník na vrchu Březník
u Dobré Vody, kde v poustevně Březnice zemřel. Kostel v
Dobré Vodě je jediný kostel
na světě zasvěcený svatému Vintíři.

NA OKRAJ
Šumava - ráj
(moto)cyklistů

Tam Libor zapózoval pod parohy, aby nám trochu
zpříjemni
čekání
na oběd, ale jinak
to tam šlo vše docela rychle. Dvě
číšnice kmitaly, jen
za nimi byla žížnivá čára. Po dobrém obědě jsme se
rozloučili s Mírou,
který to měl domů
už jen kousek a
my ostatní jsme
ještě jeli (jako obvykle při cestách v této
destinaci) na kávičku k benzince v Nižboru.
A tam už byl vlastně opravdu konec našeho
víkendového putování.

Byla to vyjížďka, byť celovíkendová, tak
ji musíme jako takovou hodnotit. Já jsem
najel asi 750 km za víkend, vlastní sobotní
vyjížďka byla dlouhá kolem 200 km, takže

vzhledem k tomu, co jsme vše projeli a viděli
a že nám tak vyšlo počasí, je pět hvězdiček
asi samozřejmostí. Byla to vyjížďka délkou i
rozsahem na úrovni srazu.

UŽ JEN INDIVIDUÁLNÍ VYJÍŽĎKY
Čekal jsem, že ještě na konci října nebo
snad na začátku listopadu si uděláme nějakou společnou vyjížďku, ale počasí a snad i
stále hrozící koronavirus nám tuto radost
překazily. A tak jsem byl rád, když se ozval

Pavel a poslal mi fotku ze svojí vyjížďky. Do
mailu napsal jen jednu krátkou větu:
V sobotu jsme jeli s Matějem jako
“Piráti krajnic”…

No a to už je asi opravdu konec našich
motorkářských klubových aktivit v roce 2020.
Snad bude příští rok 2021 z hlediska akcí
příznivější.
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PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ — KNĚŽEVES „V MAŠTALI“ 12.12.2020
Vláda se nad námi smilovala a uvolnila nám (i když omezeně) vstup do restaurací, prý
si smíme při jídle a pití sundat
roušku :-). Jaká byla situace
při pravidelných akcích v motorestu Zlaté slunce na Kolínsku,
jsem už několikrát komentoval,
a vzhledem k nejasnosti ohledně burzy v Chotusicích, jsme
se rozhodli pro restauraci v

(*****)

s kvalitou i kvantitou
porcí. Zvláště Jirka,
který si objednal řízek, aniž by čekal, že
v této restauraci se
podává řízek patrový,
což je zřejmě krajová
zvláštnost.
Jak jsem tak pozoroval zábavu, tak
jsem měl pocit, že rozhodně nevázla a že si měli všichni se
všemi co vyprávět
a co řešit. Dokonce tam padl jeden
návrh, který dokonce padl i na
úrodnou půdu, a
to, že pokud to
bude organizačně
a hlavně kovidově
možné, uděláme
si v lednu výlet do
nějakého nového
muzea nákladní tatrovek někde pod Prahou, a pak opět navštívíme tuto restauraci v Kněževsi. Pokud se tato akce uskuteční, tak se zase dohodneme mailově popř. mobilově.
V pozdním odpoledni se pak někteří jedinci začali vytrácet
směrem k domovům, ale skutečný závěr nastal až kolem půl
osmé večer, kdy Karel zavelel k odjezdu, protože nám sdělil
že má noční směnu a do té práce opravdu musí jít. Tak jsme
mu uvěřili a společně odešli k našim
automobilům,
kde
začalo obvyklé každoroční velké stěhování materiálu z
auta do auta. Vše
proběhlo
rychle,
správně a organizovaně, jen Libor se
trochu divil, že těch
věcí má moc :-).

Kněževsi, která se nám osvědčila při naší lednové akci—
návštěvě NTM a výstavy Jawa.
No a také v tom předvánočním
čase je třeba rozdat nějaké ty
vánoční dárky, i když v našem
klubu nemáme Jéžíška a dárky
si každý musí zaplatit, tak určitě klubová trička, vlaječky i
kalendáře na příští rok udělají
radost (aspoň doufám). Otázkou jen zůstává, jestli všechny ty akce, které kalendář obsahuje, bude možno uskutečnit.
Ale vraťme se do sobotního odpoledne v Kněževsi.
Sešlo se nás 19,
což je myslím
docela
dobrá
účast. Objednali
jsme si oběd a
obsluha byla podstatně
rychlejší
než u Zlatého
slunce,
kromě
toho byli myslím
všichni spokojeni
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ŽENY
Nedávno mi jeden kolega řekl:
„Otevřu Občasník, vidím kozy,
a tak si říkám, že to zase bude
dobrý čtení“. Uznejte, že ho
nemohu zklamat :-)

Č TENÁŘI

NÁM PÍŠÍ

Kolega Pavel Krejčí jako majitel veterána
Fiata objevil v mém textu faktickou chybu.
Já samozřejmě děkuji Pavlovi za připomínku
a vy si to „opravte“ :-). MM
Zdravím Marceli,
pěkná práce, po všech stránkách,
jen mám jednu připomínečku.
Na str. 37 "na okraj" Pininfarina dělal Fiata 850 Coupé a Sport
Coupé, Spider a Spider Sport byl
od Bertoneho. A to jak evropská
verze, tak verze pro Ameriku.
Pavel
Dále mi napsal kolega Tomáš Kreps,
kterého jsem v minulém čísle představil jako
šťastného majitele člunu s dvěma motory
Čezeta, že jsem ho omylem přejmenoval v
článku na Pavla. Tak to se samozřejmě
omlouvám …..ale k podobným omylům dochází maximálně jednou za deset let :-).
Třetím pisatelem byl kolega z Německa
Leo Mugrauer, který se tentokrát trochu
rozepsal, a tak jsem si jeho dopis nechal na
konec. Je to text z německého počítače,
takže bez diakritiky.

Ahoj Marceli.
zase jednou te chci pochvalit za
povedeny obcasnik !!!
Zaroven chi pridat komentar k
clanku EDITORIAL – POKRACOVANI
aneb: „Nahly unik vzduchu z
predniho kola“
Nedivim se, ze nikdo bud motorkar nebo ridic auta atd. nezastavil a nezeptal se jestli potrebujes pomoc. Vsude to same i
u nas. Diky Bohu mne se to jeste
nestalo, takze jsem pomoc nepotreboval. Ty dnesni (vetsina)
takzvani motorkari,jsou namysleni, mysli si buh vi co nejsou,
ani neumi vymenit olej nebo
zkontrolovat vzduch v pneumatice.
Pripominam na akci v Nemecku,
zalozena 1958 skupinou, ktera se
jmenovala Gelber Schal = zluty
sal. Zluty sal fungoval jako
nouzovy signal SOS.
Kazdy motorkar vozil sebou ten
sal. Kdyz potreboval pomoc tak
se sal privazal na riditka motorky a kazdy kolem jedouci motorkar vedel, ze je treba pomoc,
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zastavil a nabidnul tu pomoc. I
ja jsem jeste vozil ten sal sebu
az tak do pulky 70-tych let. Prodaval ho take casopis MOTORRAD.
Potom se na to zapomnelo a ted o
tom nikdo nevi. Nestalo by to za
to neco takoveho zase nejak obnovit? Treba jenom mezi veterany?
Hezky den preje Leo
Já asi chápu, že by to bylo fajn, ale neumím si představit realizaci tohoto nápadu. I
kdyby to někdo dokázal zařídit přes všechny
veteránské kluby a všichni veteránisti by se
k tomu přihlásili, tak nás jezdí po silnicích
tak málo, že bychom asi na pomoc čekali
hodně dlouho.
Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že
v době mobilních telefonů tyhle akce trochu
pozbývají smysl, protože k poruše si každý
někam pro někoho zavolá a pokud se jedná
o viditelnou havárii se zraněním je povinností každého řidiče pomoc poskytnout. Tím
ovšem neříkám, že bychom jako motorkáři k
sobě neměli být slušní a pomáhat si. Ale už
jsem tu nedávno psal, jak je to se zdravením
motorkářů, což byly taková naše výsada v
současném hustém provozu.
Doma mě učili, že pozdravit je slušnost,
odpovědět na pozdrav je povinnost. Kéž by
tohle učili rodiče všechny děti

Dalším, kdo se ještě ozval, byl kamarád
Jarda Zlámal:
Ahoj Marceli,
v občasníku jsi se zmínil, že
chybí info: https://vxt.cz/vxt-1/
Nafotil jsi v Bílku. Já jsem to
potkal na Slovensku někdy v roce
2016.
Zdraví Jarda

Proč řídit VXT 1 TRIO?
 Malá velikost do velkého města
 Nízké náklady na provoz

NA OKRAJ

(0,15 - 0,3 Kč/km - dle sazby)

 Nízké náklady na údržbu





(téměř bezúdržbové)
Šetrnost k životnímu prostředí
Tichý provoz
Možnost řízení od 15 let
Možnost lehké rychle vyměnitelné baterie (i do pronájmu)










Metalíza
Centrální zamykání s DO
Elektrické stahování oken
MP3 rádio s couvací kamerou
Rádio
Topení
Střešní nosič
Alarm

Bohatá doplňková výbava

Technické parametry
 Velikost: V 1483mm / D 2264mm / Š






Asi by bylo zvláštní, kdybych si psal sám
sobě (stačí, že sám se sebou mluvím :-) :-))

1173 mm
Rychlost: do 45 km/h
Dojezd: do 35 km
Motor: 2000W
Počet míst: 2
Hmotnost bez baterie: 270 kg
Bezklíčové startování

Elektrické "prase"
na prodej...
23.9.2020
Redakce SP.cz

Ale tady jde jen o doplnění údajů z minulého čísla. Představoval jsem tam motocykly
z produkce RVHP s objemem 500 ccm a u
značky Pannonia jsem představoval čtyřválec složený ze dvou dvouválců, zatímco u
Jawy a MZ zástavbu motorů Rotax. A představte si, že jsem objevil fotku, že zástavbu
motoru Rotax (500 ???) použili i u Pannonie. Bohužel, kromě fotky jsem žádné další
informace neobjevil. I tak je to ovšem zajímavé a hlavně hezká motorka, co???

Když se v roce 2014 vrátilo legendární "Prase" (rozumějte skútr ČZ typ
506) v elektro verzi, způsobilo to poprask. Nejeden vyznavač jedné stopy
si chtěl skútr koupit, jenže skútr se
vrátil opatřen ne právě lidovou cenovkou (cca 250 000,- Kč). Přesto se
po první sérii doslova a do písmene
zaprášilo. Na druhou sérii už, ale nedojde. Čezeta je na prodej!
Potencionální zájemce obdrží nejen
Know-how, ale taky provozní kapitál,
předobjednávky na druhou sérii, partnerskou síť po celé EU a spousty dalšího. Na druhou stranu je potřeba říct
i "B". Zájemce o koupi bude muset
sáhnout hluboko do kapsy, protože
bez investic do technologií a reklamy se značka Čezeta ztratí v propadlišti dějin a to by byla škoda …

LLLLLL
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Zase dost
dobrý, jen
tak dál!!!

NA OKRAJ
Když žena cvičí
na pick-upu s tyčí

Tak jsem si myslel, že už jsem vyčerpal téma „Čtenáři nám píší“, ale přišly další dopisy
(maily), které mě velice potěšily. Každý mail, který mi pošle nějaký čtenář ať už ohledně Občasníku nebo nějaké mojí knihy mě potěší, protože vím, že moje práce a činnost není samoúčelná, ale
že je pro někoho zajímavá, prospěšná, či dokonce motivující a inspirující.
A tak se stalo, že jsem dostal dva maily od dvou kolegů—skútristů. A když jsem se jich ptal, jestli
mohu jejich maily a fotky použít do Občasníku, tak mi jeden napsal:
„Ale ano, problém s tím nemám. Hlavně jsem se do toho díky vaší podpoře pustil.“
No uznejte, co si mohu přát víc. Doufám, že oba pánové nezůstanou jen „vlky samotáři“ a že se s
nimi setkáme na některých našich akcích, protože motorkáři (a samozřejmě i skútristi) je národ
společenský a teprve večer u piva, když se pořádně rozproudí diskuze o technických problémech,
popř. zážitky z cest, tak teprve potom to motorkářské společenství získává ty správné grády :-).

DOPIS Z DĚČÍNA
Dobrý den,
prosím o pomoc, objevil jsem u
kamaráda na statku skútr a stal
jsem se jeho šťastným majitelem.
Chystám se na jeho renovaci a
práce na něm bude zajisté plno.
Jedno mě ale trápí, ke skútru
nemám žádné doklady. Lze přihlásit jako veterán, nebo se na něm
vlastně nikdy nesvezu. Na skútru
není ani štítek s výrobním číslem, jakoby tam nikdy nebyl,
snad bude ještě někde na rámu.
Moc děkuji za prvotní informace. Přeji hezký den
Ladislav Hajn
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….a následoval druhý dopis
Dobrý den,
Moc děkuji, za pro mě zatím
dostačující informace, jsem rád
že se na něm taky svezu a určitě
se těším na nějaký ten sraz. Ta
odpověď je perfektní a profesionální. Je vidět že jste odborník
a nadšenec.
Po pravdě zkušenosti s renovací moc nemám, ale zas tak nešikovný nejsem. (mám za sebou 20
let zkušeností s renovací lodí,
aktivní činnost v jachtingu jsem
po 50 přerušil) a nějakou motorku
jsem již také viděl �
Zatím čerpám informace z vašich
perfektních
knížek
a
z internetu, poté se pustím do
renovace.
Děkuji moc

DOPIS Z PRAHY

NA OKRAJ
Osobní rikša Vespa
pojmenovaná Apebus

Dobrý den pane Malypetr,
moje jméno je Martin Semanský,
jsem z Prahy, a dovolte mi abych
se s Vámi podělil o radost z
přírůstku do rodiny funkčních
strojů Čezeta.

Inspiroval mě k tomu i závěr v
knize "Renovace a restaurování
skútru Čezeta", kterou jsem právě dočetl. Četl jsem i knihu
"Skutr Čezeta - renovace, údržba, opravy, technika" a musím
říci, že mě velmi zaujala, skvěle napsaná včetně praktických
rad a zážitků.
Motorkářem jsem od svých 15
let, v roce 1987 jsem zakoupil
skútra 502-00, kolega měl také
jednoho, zjezdili jsme celou republiku a byli jednou i v bývalé
NDR na srazu historických traktorů.

Tehdy jsem skutra trochu zušlechtil po mechanické stránce,
a hlavně dal do laku, jak je
dnes na foto. Pak jsem cca v roce 1995, kdy děti začaly růst,
musel všechny motorky prodat manželka je nesnáší. A jediné co
jsem si ponechal byl tento skútr, který jsem až do letošního
roku měl uschován v garáži u rodičů.
S obavami v jakém bude stavu,
jsem jej přivezl do Prahy, naštěstí bez jediné známky koroze
karoserie i uvnitř válce.
Po důkladném vyčištění nádrže,
výměně benzínové cesty (hadice,
ventil) vyčištění karburátoru a
instalace nové baterie, po 25

letech skútr nastartoval na 12.
našlápnutí. Úžasný pocit.
Teď ho občas projíždím u nás
po okolí, na delší trasy bych si
zatím netroufl, a ve volných
chvilkách ho budu průběžně opečovávat. Ale řadím ho, jak píšete
do té skupiny, kde je lepší nechat originalitu a oželet pár
oděrek a promáčklin ...
Přiložené foto je stav bezprostředně po vytažení po letech z
garáže, dnes už vypadá lak i
chromy lépe.

Omlouvám se za trochu delší
mail, ale mám po těch letech s
trochou nostalgie opravdu radost
z funkčního stroje z roku 1960,
kterou
ocení
jen
znalci.
To
ostatně vidím i při projížďkách,
kdy jen lidé, kteří vědí, o co
jde, mi mávají, většina však tyto
stroje již moc nezná a považuje
mě s tím čoudícím výfukem za ničitele životního prostředí.
Jsem tedy rád že jsem rozšířil
rodinu čezetistů, a přestože vím
o těchto starších motocyklech mé
generace hodně, vaše knihy mě
určitě po těch letech s řadou
věcí pomohou.
Zdravím z Prahy,
Martin Semanský.
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A U TO S T Ř Í PK Y

Z H I S TO RI E

P 70 a Trabant 600

Náš seriál pokračuje. Ze Sovětského
svazu (a vozů Volha) a bývalého Československa (vozy Tatra) se přeneseme do dalšího průmyslově vyspělého státu RVHP, a to
do Německé demokratické republiky. Vy
starší čtenáři určitě dobře víte, že německé
vozy Trabant a Wartburg byly nedílnou
součástí vozového parku i v naší republice,
a to od padesátých do konce osmdesátých
let.

RVHP

Trabantům jsme se už v našem Občasníku věnovali (např. v č. 69) možná i několikrát, a tak se podíváme hlavně na vozy
Wartburg 311, 312 i 353 a jejich předchůdce
vozy IFA …....a těm trabantíkům a jejich
předchůdcům (tedy vozům P70) vyhradíme
prostor v rubrice „Na okraj“.
Situace v průmyslu bývalé NDR byla
složitá po rozdělení Německa po II. světové
válce. To je pak vidět i v muzeu v Eisenachu, které jsme taky jako skútrklub navštívili.
Vozy IFA, které byly přímými předchůdci
vozů Wartburg byly už vybaveny dvoudobým
tříválcem, který vydržel pod předními kapotami wartburgů až do 80. let, kdy byly na
chvilku vystřídány čtyřdobými čtyřválci 1,3 l,
ale to už byla labutí píseň firmy, stejně jako
u trabantů. A tak místo dlouhého povídání
se pustíme rovnou do prohlížení zajímavých
modelů. A doufám, že bude platit to samé,
co u předešlých firem Volha a Tatra a že
uvidíte karosérie, které jednak u nás v provozu nebyly běžné a jednak jste je možná
ani nikdy neviděli.

IFA F9
IFA F9 byl osobní automobil vyráběný
mezi lety 1949 až 1956 východoněmeckou
automobilkou IFA. V letech 1949 až 1953
probíhala jeho produkce ve Cvikově v bývalé továrně koncernu Auto Union, poté až do
ukončení výroby v Eisenachu, kde ve vý-

robním programu nahradil vozy EMW. Vůz,
navazující na dědictví automobilky DKW,
nahradil model IFA F8 předválečné konstrukce. Nástupcem automobilu IFA F9 se
stal Wartburg 311.
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Na minulé straně jste viděli jednu historickou fotografii, a pak limuzíny ve dvoudveřovém i čtyřdveřovém provedení. Nyní se
podíváme na další karosářské varianty, a to
kombi a kabriolet. Zvláště kabriolety byly v té
době nedostatku aut na trhu RVHP celkem
rarity, stejně jako naše Felicie.

NA OKRAJ
Trabant 600 a 601

A ještě služební verze, zřejmě pro armádu.

WARTBURG 311, 312, 313 A 314
Označení Wartburg se znovu objevilo v
roce 1956, kdy byl na veletrhu v Lipsku
představen nový model s označením Wartburg 311. Jednalo se o vůz poháněný dvoutaktním tříválcovým motorem o objemu 900
cm³ a výkonu 27 kW.
Již při prvním uvedení na
veřejnosti byl Wartburg 311
představen jako čtyřdveřová
čtyřmístná limuzína s pontovovou karosérií typu sedan, třídveřové combi,
dvoudveřový čtyřsedadlový kabriolet a pickup. V roce 1957 následovala řada dalších
variant karosérie – dvoudveřové čtyřsedadlové coupé, luxusní čtyřdveřová limuzína s
možností dodání plátěné shrnovací střechy
nebo také pětidveřová tábornická limuzína
Camping s bohatě prosklenou zadní částí.

Ke specialitám modelové palety patřil
pro potřeby armády a policie vyvinutý model
kabrioletu se čtyřmi dveřmi v plátěném či
prostém plechovém provedení a s plátěnou
skládací střechou.
Úplnou špičku modelové řady
pak představoval dvoumístný
sportovní vůz Wartburg 313,
který byl představen také v roce
1957 a na autosalonu v New
Yorku oceněn čestnou cenou za eleganci.
Mimo sériově vyráběné varianty existoval i
prototyp Bellevue s karosérií pseudolandaulet, tzn. nad předními sedadly prosklená
pevná část střechy a nad zadními sedadly
shrnovací plátěná střecha. Tento prototyp
byl ozdobou autosalonů, do výroby však
zařazen nikdy nebyl (zdroj: Wikipedie).
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Trabant 601 a 602

Trabant P 602 V,

rok výroby 1965 až 1966
Třídvéřový uzavřený automobil, 4 místa, motor vpředu a
pohon předních kol. Dvoutaktní řadový vzduchem chlazený dvouválec, objem
600 cm³, výkon 28 až
30 koní. Prototyp s upravenou karosérií typu Hatchback, rozvorem prodlouženým
o 280 mm a silnějším motorem. Nedostal se do sériové
výroby

14

NA OKRAJ
Trabant—užitkový

typ 313

typ
314

15

NA OKRAJ
Trabant—kabriolet

WARTBURG 353 W
Wartburg 312 byl v roce 1966 nahrazen
moderním Wartburgem 353, který byl vyráběn celkem 25 let. Oproti typu 311/312 byla
modelová paleta „třipěttrojky“ značně omezená a zpočátku představovala pouze čtyřdveřové provedení sedan s modifikací výbavy
„de Luxe“ a provedení Tourist (kombi).
Později přibylo několik kusů zvláštního
provedení kabrioletu s plátěnou shrnovací
střechou a pro potřeby policie a armády
a ještě o něco později se automobilka vrátila
i k výrobě provedení pick-up pod označením
TRANS. Vozy Wartburg se prodávaly téměř
výhradně ve východním bloku. Model 353
byl v Československu velmi oblíbený díky
velkému zavazadlovému prostoru.
Výraznější změnu prodělal Wartburg 353
v roce 1988, kdy se do něj začal montovat
čtyřtaktní motor Volkswagen o objemu 1,3 l.
Změna motoru se projevila na úpravách
podvozku a také karoserie. Po pádu berlínské zdi se definitivně ukázalo, že ani tyto
změny nepomohou značku Wartburg udržet,
a proto byl dne 10. dubna 1991 vyroben
poslední Wartburg s označením 1.3. Tovární
haly automobilky v durynském Eisenachu již
od roku 1990 opouštějí vozy značky
Opel a značka Wartburg se stala jen součástí historie.
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Kalendář Trabant
Již jsem psal o kolegovi s kladným vztahem k ženskému
poprsí. Myslím, že není sám.
Tak abych Pavla a ostatní zájemce nezklamal, přidávám
starší kalendář s trabantíky a
zřejmě jejich „majitelkami“ :-).
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Trabant XXXXL

typ 1,3

typ 1,3

Ty poslední 4 fotografie jsou možná trochu méně známé. Dva sporťáky jsou Melkusy RS 1000, což byly sporťáky s vyladěným
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motorem Wartburg 1000 uloženým vzadu.
Nakonec pak dva prototypy vozu, který měl
vrátit značku Wartburg mezi „živé“ značky.

M OTOS T ŘÍP KY Z H IS TOR IE R V H P

NA OKRAJ

Každé zimní číslo trpí nedostatkem reportáží a ještě když se do toho namotá koronavirus,
tak by skoro nebylo o čem psát. A tak, když budou ty Vánoce, tak naruším tyto socialistické
„Motostřípky“ jednou málo známou třiapůlou z Japonska, na které jezdili motorkáři v Americe,
když nesehnali „Kalifa nebo Konopnici“. A pro ty, co třiapůlu neměli, přidávám příklad jednoho
„pionýra“, na jakém jezdili mladí motorkáři v Německu.

Trabant nT

BRIDGESTONE 350 GTR
Podle
článku
na
https://
www.motorcycleclassics.com/ se jednalo o
jeden z nejsofistikovanějších japonských
motocyklů šedesátých let:

Rok výroby: 1967-1971
Celková produkce: 9 000 (odhad)
Požadovaný výkon: 37 hp při 7 500 ot./min
Maximální rychlost: 95 km / h
Typ motoru: dvoutaktní 345 ccm, vzduchem
chlazený paralelní dvouválec se dvěma rotačními šoupátky na obou koncích klikového
hřídele a dvěma karburátory Mikuni. Mazání
pomocí dávkovacího čerpadla.
Hmotnost (suchá): 160,6 kg (354 lb) )
Cena pak: 695 $ (1970)
Cena nyní: 1 800 $ - 4 000 $

Firmu Bridgestone asi známe všichni
jako výrobce pneumatik a na to, že firma
vlastně začínala v 60. letech s výrobou motocyklů, se už jaksi pozapomnělo. Tento
motocykl 350 GTR byl z hlediska objemu
špičkovým model. Vyráběl se sice ještě
„offroadový“ model 350 GTO , ale těch se
vyrobilo ještě podstatně méně než typu
GTR.
Ještě bych měl přidat dvě důležitá technická data, a to, že motocykl byl vybaven
19“ koly a měl 6°převodovku. V článku se
píše, že pružnému motoru vyhovovala rychlost 60 km/hod na pětku, šestka byla použitelná prý jen při jízdě s kopce nebo s větrem
v zádech. Když jsem porovnal výkon a udávanou rychlost tohoto motocyklu s našimi
jawičkami a porovnám i maximální rychlosti,
tak mi to nějak nepasovalo dohromady. Podíval jsem se tedy i na jiné servery a našel
jsem trochu optimističtější výkony, cituji:
„Svým výkonem by porazil většinu soupeřů ve své třídě 500 ccm a možná i některé šestsetpadesátky. Jeho maximální rychlost byla 176 km/h, zrychlení z nuly na 100
km/h zvládl za 5,2 sekundy“ …... A tak asi v
tom prvním článku si někdo spletl km/hod s
mil/hod. Když jste uronili slzičku, jaké pionýry
měli v Německu, tak
tady můžete uronit slzičku, jaké třiapůly měly
v Japonsku popř. v
Americe, kam byl směřován export.
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Tak jste si od trabantů chvilku
odpočinuli a já myslím, že se k
nim ještě na chvilku vrátíme,
abychom je měli tzv. „z krku“.
Stejně jako značky Wartburg se
u Trabantu objevil pokus o
znovuzrození značky. Prototyp
byl představen na autosalonu
ve Frankfurtu s výhledem výroby v roce 2012. Trabant nT byl
elektromobil a do výroby se
bohužel nedostal.

NA OKRAJ

CSEPEL 250 - MAĎARSKÝ „PÉRÁK“

Csepel-Pannonia
-White

Csepel—tuto maďarskou značku jsem zmínil někdy v minulém čísle ve spojitosti se značkou Pannonia a s informací, že tam v dalekém Maďarsku mají taky tak trochu chaotickou historii. My „pamětníci“ pamatujeme, že i nás jezdily nákladní automobily Csepel, ale s motorkami
je to trochu jiné. Ty se k nám z Maďarska nedovážely, a tak možná nebude vadit, když si jeden takový motocykl představíme na fotkách, dobových prospektech a taky článkem ze Světa
motorů z roku 1953. V tomto roce byl už náš Pérák na konci svého výrobního cyklu a chystala
se výroba „kejvačky“.

Složitost maďarských značek Csepel a Pannonia jsem
už nastínil v minulém čísle v
članku o Pannonii 250 a pak i
500. A teď si představte, že
Maďaři vyráběli pro americký trh motocykly
pod
značkou
White. Tak to je
ten pravý maďarský guláš (ale mám ho rád).
Motocykly White byly do
roku 1975 vyráběny pro export do USA v maďarských
závodech Csepel Motor
Works.

Jack White uzavřel smlouvu
s Csepel Motor Works na
stavbu motokrosového motocyklu v roce 1965. Společnost White Motors, která se
nachází v Santa Ana v Kalifornii, ve skutečnosti dovážela několik různých modelů motocyklů, které zahrno-
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valy stroje o objemu 125 a
250 ccm ve verzi cestovní,
scrambler a motokros. Jack
White zemřel v roce 2012 ve
věku 90 let.

A podívejme se ještě na nějaké Pannonie 250.
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BALKAN 250 - BULHARSKÁ „KÝVAČKA“

Mototechna
(trochu reklamy)

Když jsem napsal článek o Czepelu, tedy o ne příliš známé maďarské značce, napadlo
mě, že přidám pro nás asi ještě méně známý motocykl z bulharské produkce stejné objemové
třídy. Vzhledem k období výroby vznikal motocykl v době výroby našich „kejvaček“.

Projektovým manažerem byl Ing. Dimitar
Damjanov. První prototyp motocyklu s názvem Balkan M1 byl představený na 17.
mezinárodním veletrhu v Plovdivu v roce 1956 a byl ve velké míře shodný s DKW
RT 250. Výroba sa začala v roce 1957. Zřejmé technické a konstrukční podobnosti s
německým motocyklem však brzy vedly k
protestům ze strany DKW a bulharští konstruktéři byli nuceni změnit vzhled M1.
V roce 1959 se začal vyrábět model M2
(S). Během modernizace motocyklu byl přidaný chromovaný boční kryt nádrže, ve kterém byl nový znak Balkan. Vylepšení pokračovala novým motorem s označením MD
250, který měl objem 247,3 cm³, zvýšený
výkon z 12 k na 12,5 k pri 4800 ot./min.,
spotřebu 3,3 - 3,5 l na 100 km a čtyři převody. Tři inženýři byli posláni na školení do
závodů Jawa-ČZ, proto byl vzhled podobný Jawě 250/559 „Panelka“.
V zimě roku 1959 bylo vyrobeno prvních
10 kusů motocyklů Balkan 250 K, speciálně
navrhnutých pro závody. Oproti sériovým
modelům se lišily zdviženým předním blatníkem a výfukem, menší přední maskou, tachometrem umístěným na levé straně v
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nádrži, hliníkovým válcem se zvětšeným
žebrováním a bočním stojanem, namísto
centrálního. Dosahovaly výkon až 18 k. V
roce 1960 se Dimitar Vassilev a Dimitar
Džongov zúčastnili na dvou těchto strojích
mezinárodní motokrosové soutěže v Erfurtu
- Vassiliev skončil zlatý a Džongov stříbrný.
Dalším bulharským motocyklem v řade
byl Balkan 250 S2 (sport), který měl stejný
motor jako jeho předchůdce. Rozdíly byly v
tachometru, jehož horní limit byl zvýšený ze
140 km/h na 160 km/h, celé dvojmístné
sedlo namísto dvou menších za sebou.
Maximální rychlost všech modelů se pohybovala okolo 110 km/h. Poslední kusy v
roce 1971 byly vybavené směrovými světly.

NA OKRAJ

...a jedou další
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Trabant Rallye
601 RS a 800 RS
Trabant, čili „pryskyřník pádivý“ dokázal před 40 a více lety
na soutěžích pěkně řádit. Teď
jsem našel strohé informace o
jeho výkonech, které vás možná překvapí. Základní soutěžní
verzí byl typ 601 RS: Zážehový, vzduchem chlazený řadový
dvouválec (R2), dvoudobý motor, objem 595 cm³, vrtání
72,0 mm, zdvih 73,0 mm, karburátor, bez přeplňování, výkon 50 kW (68 koní) při
6500 ot/min, mechanická čtyřstupňová převodovka, rozvor
náprav 2020 mm, pohotovostní
hmotnost 600 kg,

Typ 800 RS: Toto byl špičkový
tovární speciál, který v současné době existuje na světě v
počtu 4 kusů!!! Jeden z nich je
jako přesná replika postaven v
ČR . Objem 800 cm³, výkon 74
kW (100 k) při 10 000 ot./min.,
4°převodovka, samosvorný
diferenciál oboustranný lamelový, přední bubnové brzdy
Wartburg, 6“ disky ADMW,
tlumiče Protlum Prorace 3,
hmotnost 670 kg, max. rychlost
až 170 km/hod.

„Pionýr“ ze „západního německa“
Tématiku silnějších a tedy i zřejmě zajímavějších motocyklů z produkce bývalé
RVHP nebo teď se více používá formulace
„východního bloku“ jsem pro tentokrát vyčerpal, a tak mě napadlo takové jedno zajímavé
téma. Většina z nás starších motoristů začínala na Pionýru v 15 letech, někteří na starších Pařezech a 555-kách, my šťastnější už
na moderních strojích typové řady 05,20,21
nebo mustangách typu 23. Jednalo se o
období od 60. do 80. let minulého století. A
tak když jsem objevil zajímavé informace a
fotografie německého motocyklu

KREIDLER FLORETT,
tak jsem
usoudil, že takové porovnání s našim pionýrem bude určitě zajímavé. Samozřejmě, že v
té době byly v Německu jiné předpisy, takže
asi nepřekvapí, že byl tento motocykl vyráběn v několika výkonových variantách,
ovšem taky byly k dostání různé doplňky, o
kterých jsme si my u nás mohli nechat jenom
zdát. A tak můžeme jen s nostalgií posoudit,
jak jsme mohli jezdit i na padesátce rychlostí
přes 85 km/hod., tedy v tehdejší době dokonce překročit maximální povolenou rychlost pro motocykly (byla 80 km/hod.).
Ovšem neméně zajímavé je i to, že tyto
kreidlery se vyráběly i jako terénní popř.
závodní stroje. A tak se hlavně podíváme na
obrázky a technická data, což má asi největší vypovídající schopnost.
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Technické údaje:
Motocykl byl dvoumístný s lisovaným
rámem. Motor dvoudobý vzduchem chlazený ležatý jednoválec o objemu 49 ccm
(vrtání x zdvih 40 x 39,5 mm) měl výkon (typ
RS) 5,3 k/7250 ot/min., popř. 2 k/5000 ot./
min. nebo 1,5 k/4500 ot./min., komprese
motoru byla 8-8,5, Karburátor Bing, u všech
variant 5°převodovka, zapouzdřený řetěz.
Vícelamelová spojka, setrvačníkové magneto Bosch 24 W.
Brzdy bubnové Ǿ 120 mm, pneu 2,75x17“,
váha 80-85 kg (podle výbavy), nádrž na 12 l
paliva, směs 1:25, maximální rychlost přes
85 km/hod. (typ RS), další dvě varianty 40
km/hod.

NA OKRAJ
Zȕndapp 50 ….
aspoň v reklamě

Tak co tomu říkáte? Taky byste
radši jezdili na takovém pionýru? Já
určitě. Slavné značky Kreidler a Zȕndapp vyráběly po II. světové válce mnoho
motocyklů malých kubatur, které přispěly k motorizaci Německa (NSR).
Když se podíváte do výsledkových listin
Mistrovství světa silničních motocyklů,
zjistíte, že byly i úspěšné v těchto závodech. Jak asi víte, tak tyto značky taky
nepřežily expanzi japonských strojů a
já si myslím, že je to velká škoda.
Kromě toho se ale taky kubatura 50
stala obětí legislativních změn, takže ji
převálcovala nejdřív kubatura 80, později 125 a ty padesátky jsou už dneska
víceméně jen určeny pro mopedy a
malé skútry s maximální kontrukční
rychlostí 45 km/hod. a pro takové použití by byl dnes tento krásný, ale pom ě r n ě s l o ži t ý m o t o c ykl s 5 °
převodovkou drahý a tedy zřejmě i neprodejný . To ovšem nijak nesnižuje
jeho historickou hodnotu a doufám, že

jste při čtení Občasníku tento článek nepřeskočili :-).
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COVID-19……..SI NECHCE DÁT POKOJ

A co takhle zase
trochu romantiky???

Je podzim a COVID místo toho, aby nám přes léto zmizel, tak zaútočil ještě s větší silou.
Nechci tady polemizovat, jestli jsou pravdě blíž ti, co nás Covidem straší, a nebo ti, co celou
situaci zlehčují, bagatelizují a pořádají demonstrace.
Faktem zůstává, že průběh nemoci je asi individuální a není tak úplně závislý na věku
pacienta. Nicméně jsme v Čechách, hrdě se hlásíme ke Švejkovi jako našemu typickému
předkovi, tak se podívejme zase na Covid z té humornější strany.
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Přátelé dobrého humoru, když je teď zima a motorkářsko-okurková sezóna, vydržíte ještě
jednu stránku vtipů o Covidu??? A proč ne? Techniky jste si už v tomto čísle užili dost, tak se
ještě na nějaké ty vtipné hlášky mrkneme :-). Co říkáte???

COVID-19
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Správná tramvaj musí
být přece taky červená.

NA OKRAJ
Jawa má sochu

PO

UZÁVĚRCE

A kde jinde než v Rusku. Na
stojanu je jméno Viktor Coj.
Byl to lídr rockové skupiny
Kino a zemřel při dopravní
nehodě v roce 1990 ve věku 28
let u Rigy při návratu z chytání
ryb. Jeho otec byl Korejec.

Začínáme krásným modrošedým skútříkem Čezeta 502. nějak se mi tu v redakci nahrnulo moc věcí
najednou, a tak se mi vytratilo jméno majitele…..k tomu předvánoční shon. :-(. Takže se omlouvám, třeba se mi to ještě podaří objevit :-)

Kolega Pavel poslal obrázky z poslední letošní
vyjížďky na harleyi a hlavně ze zazimování
tohoto stroje v obýváku u krbu. Takhle nějak
by to mělo vypadat v rodině každého správného
motorkáře, který si svého stroje váží.
Nejsem expert na harleye, ale od Pavla vím, že
je to nějaký významný model k výročí firmy.
A nakonec ta sklenička americké whisky na
ukončení sezóny asi k té krbové pohodě patří.
Myslím, ale, že jedna by byla málo :-(.

Jo Rusko ….každé opatření
proti krádeži motocyklu je
dobré. Tohle je docela účinné.

Na vánoce to už nestihnete, ale do nové sezóny
ano. Dva dobré nápady dobových doplňků“.
Jednak velice laciný a spolehlivý intercom, který ani
nepotřebuje napájení (kam se hrabe bluetooth :-)),
a pak je tu velice spolehlivá navigace s globusem
místo mapy, takže jednoduše zobrazuje celý svět.
Jen to měřítko zobrazení vyžaduje opravdu dobré
oči řidiče, starším řidičům poslouží velká lupa :-).
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Nemáte chuť si se
slečnou zakouřit???

Tato Čezeta 505 rikša byla nabízena k prodeji na internetu. Podle prvního obrázku nic moc, sice
docela zachovalá, ale jinak nijak mimořádná. Druhý obrázek už vás asi zaujme víc, protože vidíte,
že řadící páka i brzda jsou předělány na ruční ovládání, které je zapsáno i v technickém průkazu .

Kolega Martin, o kterém jste mohli už číst v
rubrice „Čtenáři nám píší“ našel několik historických fotografií z roku 1988, kdy s kamarádem vyrazili na výlet do Beskyd. To ještě asi
byla ta pravá romantika.
Ne, že by to dneska nešlo zopakovat, ale jestli
už na to (aspoň my starší) nejsme pohodlní :-(
Kolega Honza to prostě nevydržel, a i když
nám nevyšel dlouho plánovaný nákup indických motocyklů Jawa přímo z Indie, tak si tento motocykl zakoupit tady. Doufám, že se někde setkáme na nějaké vyjížďce a že si taky
vyslechneme autentické informace o tom, jak je
s tímto motocyklem spokojen.
A jinak??? Existuje spousta vtipů (i v tomto
čísle), které si berou na mušku domácí karanténu potažmo „home office“, To se stalo i
Honzovi, ale oproti těm aktérům z vtipů si
vylepšil model Čezety po vzoru svého skutečného skútru.
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ČESKÉ MOTOCYKLY V TULSKÉM MOTOMUZEU

Ruské skútry v
Tulském Motomuzeu

Tula (rusky Тула) je město v evropské části Ruska, administrativní centrum Tulské oblasti. Nachází se na severu Středoruské vysočiny na břehu řeky Upy a leží 193 km jižně od Moskvy. V roce
2016 tam žilo 486 tis. obyvatel.
To byl jen takový krátký úvod k tomu, abych napsal, že jsem našel informace o tom, že v Tule je
velké motocyklové muzeum (nevím, jestli tam jsou i jiná vozidla), ve kterém je mnoho českých
motocyklů, a tak se podívejte na pár obrázků, jak to tam mají poskládané a uspořádané.

Asi nebude žádným tajemstvím
ani překvapením, že toto muzeum je převážně věnováno
domácím značkám. Sice zdaleka ne všechny značky a typy
motocyklů z bývalého SSSR
byly u nás známé, ale to neznamená, že neexistovaly. Tak se
aspoň podívejte na pár obrázků
skútrů a já myslím, že se ještě
na skútry z bývalé RVHP podíváme podrobněji v některém z
příštích čísel Občasníku.

Myslím, že expozice motocyklů Jawa a ČZ je
asi ze zahraničních značek největší, ale je to
můj odhad podle obrázků. Nebyl jsem tam a
myslím, že na vyjížďku je to dost daleko :-(
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INDIE-JAWAS NYNÍ TAKÉ V EVROPĚ
Indická skupina Mahindra vlastní práva
na značku Jawa pro asijský trh od roku 2016
a Mahindra zavádí nové modely na indickém
trhu od roku 2018. Nyní indické čelisti dorazily také do Evropy.
G jsou nové, poprvé představené v listopadu 2018 modely Jawa od dceřiné společnosti Mahindra Classic Legends Private Limited (CLPL) v Madhya Pradesh. Zpočátku to
vypadalo, že prodej mimo Asii ve skutečnosti
nebude problém.
Indie-Jawa v nabídce Evropy
Po úspěších v Asii si skupina Mahindra
pohrávala s myšlenkou přivést Jawy, původně určené pouze pro Indii, do Evropy. Skupina Mahindra oznámila značce Jawa, že ji chce přivést zpět „domů“. Jawa
je výrobcem motocyklů z České republiky, a
proto je uvedení různých modelů.
Jawa vyráběných v Indii v Evropě jasnou
volbou. Zpočátku se spekulovalo o uvedení
modelu Jawa 300 na trh, který by měl splňovat homologaci pro evropský trh pomocí
drobných úprav.
Nyní jsou plány Jawa jasnější, protože
Jawa 300 CL je nyní také uvedena na evropských webových stránkách výrobce za cenu
6 000 Eur. Model je však v současné době
nabízen pouze homologovaný podle normy
Euro 4. Dovozce však slibuje, že v budoucnu
nabídne také modely Euro 5. Kromě modelu
300 CL přijde v roce 2021 do Evropy také
Jawa 350 Perak. Dovozce vysvětluje technické údaje, které se liší od indického modelu,
jejich převodem na normy EU.
Nový motor pro restart
Modely Jawa, které jsou v Asii k dispozici
od roku 2018 a které opticky vycházejí z modelu Jawa 250/350, jsou umístěny přímo
proti strojům od Royal Enfield. Nové Jawy
jsou poháněny stejně nově vyvinutým jednoválcovým čtyřtaktním motorem, který vypadá
jako vzduchem chlazený motor, ale ve skutečnosti je založen na kapalném chlazení.
Jediný válec 293 cm³ se dvěma vačkovými hřídeli v hlavě je napájen vstřikovacím
systémem a měl by poskytovat výkon 27 k a
27 Nm. Dvě výfuková potrubí na jednom válci
jsou nápadná. Řadí ji šestistupňová převodovka. Jeden válec byl vyvinut ve spolupráci
mezi vývojovým střediskem Mahindra v indic-
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kém Pune a technologickým centrem v italské Varese.
U podvozku se Indové spoléhají na klasický dvojitý rám. V přední části je 18palcové kolo s drátěnými paprsky, které je vybaveno pneumatikou 90/90. 17palcový disk
zadního kola nese pneumatiku 120/80
Teleskopická vidlice vypadá retro, vzadu fungují dva tlumiče. Brzdový systém zapadá také do retro obrazu: vpředu zpomaluje jediný kotouč o průměru 280 mm, zatímco
zadní buben o průměru 153 mm je v kombinaci s ABS.
Nové Jawy z ekvivalentu 1 900 eur
Výška sedadla je specifikována jako 765
mm, rozvor 1369 mm. Pohotovostní hmotnost by měla být 172 kilogramů, částečně
pochromovaná nádrž pojme 14 litrů. Nová
Jawa je nabízena v základní verzi a jako
Jawa Forty Two, které se liší pouze detaily a
barvou, přičemž jak barokní tvary, tak velké
plechové blatníky jasně spoléhají na retro
design. Nové modely Jawa jsou k dispozici v
Indii za ceny odpovídající 1 900 a 2 000 eur.
Jawa Perak přichází v bobber stylu se
zvětšeným jednoválcem.
Kromě dvou sesterských modelů s 300
cm3 jednoválci ukázala Jawa také Perak v
bobber stylu. Spoléhá se na jeden válec s
výkonem přibližně 30 koní, zvětšený na 334
cm³. To by mělo začít až později a stálo by
to zhruba 2500 eur.
A zdá se, že koncept Mahindra Jawa
funguje. Jak uvedla Mahindra, celá produkce byla do listopadu 2019 vyprodána. Již se
zvažuje, zda nabídnout nové modely Jawa
na jiných trzích. V současné době si lze
představit roční prodej 90000 modelů. Pokud jde o prodej na jiných trzích, jednání o dalších právech se společností Jawa
v České republice však ještě probíhají. Současně musel konkurenční Royal Enfield poprvé v letech akceptovat klesající
tržby v prosinci 2018. Kromě toho se zdá, že
díky úspěchu Jawy Mahindra prozatím pozastavuje oživení značky BSA.
Jawy z České republiky
Samotná česká hlavní značka Jawa v
současné době nabízí modely 350 a 660 v
různých verzích. Motor 660 je původem od
Yamhy. Model
350
pochází
od
čínského
výrobce Shineray a jeho původ je třeba
hledat u Hondy.
P.S. Asi jste
poznali strojový překlad :-).
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Co takhle si přehrát pár
desek s přítelkyní???

NA OKRAJ
A nejen Indové,
blbnou i Rusové
Elektrický Harley-Davidson je
v prodeji stejně jako elektrický
skútr BMW, elektrická Čezeta
asi zkrachovala :-(, tak budeme
mít z Indie aspoň elektrickou
Jawu…...a pokud byste chtěli
motocykl se sajdkárem v elektrickém provedení, s důvěrou
se obraťte na ruskou továrnu
vyrábějící motocykl Ural. Už se
ta přiblblá elektrofikace dostala
až do Irbitu na Ural. Tak to už
je asi konec normálně vrčících
s smrdících motocyklů. Běžte
si radši zkontrolovat zámek na
garáži a pohladit všechny svoje
jawičky a čízy (aspoň pohledem), protože motorkáře čeká
nehezká doba.
P.S. Ale jedna dobrá zpráva
nakonec, do PAva se vejde
elektrocentrála na benzín :-).

A když už několik let čteme jen
o elektrovozidlech všech možných značek, tak jedna česká
vysoká škola se rozhodla vyrobit elektromobil a elektromotocykl. :-). Myslím, že prorazí
na světové trhy zvláště svým
neokoukaným designem :-)

NÁVRAT JAWY A ELEKTR OJAWA
Návrat Jawy zatím není tak úspěšný, jak mohl být, spasit ji má nekonvenční novinka
Zdálo se, že tradiční česká značka má
našlápnuto k jasnému úspěchu, realita ale
nakonec není tak růžová. Nová mateřská
firma vkládá naděje do elektrické motorky, která má být levná.
Návrat Jawy mezi živé zatím přes velký
zájem nelze označit za obchodní úspěch.
Značka v červenci letošního roku prodala
pouze 569 motocyklů, což je takřka o polovinu méně než loni ve stejném měsíci. Pro to
lze do jisté míry mít pochopení, neboť Indie
je po USA a Brazílii v rámci koronaviru třetí
nejvíce zasaženou zemí světa. Nicméně
valná většina konkurence prodává desítky
tisíc motorek měsíčně, vedoucí značka Hero
pak v červenci měla na kontě dokonce 355
595 registrací. Je tak evidentní, že Jawa nepatří zrovna mezi špičku.
Za problémy si tradiční česká značka,
která ovšem momentálně operuje pouze na
indickém trhu, může sama. Respektive vinu
lze hodit na mateřskou společnost Classic
Motors, která v roce 2018 po oznámení návratu Jawy měla na kontě opravdu vysoké
množství rezervací. Většinu však lidé zrušili
kvůli neustálému odkládání startu výroby. A
když se již konečně montážní linky rozjely,
začaly z nich sjíždět nekvalitní stroje. To pak
samozřejmě odehnalo řadu dalších zákazníků.
Společnost Classic Motors se nyní snaží
svou reputaci napravit, proto nedávno došlo
na vylepšení výfukového systému a přidání
katalyzátoru. Kromě toho se konečně rozjely
také dodávky limitované edice Pérák. Zároveň Indové začali pracovat také na elektrickém motocyklu, který by se měl ukázat v
roce 2022. Automobilový designér Sreejith
Krishnan aktuálně vyrukoval s neoficiálními
ilustracemi, které naznačují, jak by asi mohla
novinka vypadat.
Krishnan přichází s mixem tradic a moderny, jakkoliv je otázkou, zda sází na tu
správnou kartu. Firma Classic Motors totiž
sice na elektrickém motocyklu skutečně pracuje, ovšem může ji uvést do prodeje také
pod svou značkou Yezdi. Ta byla po dlouhá
léta součástí společnosti Ideal Jawa, přičemž
od roku 1960 do roku 1973 prodávala české
motocykly vyrobené v licenci. Poté ovšem
došlo na přejmenování a následně i na příchod vlastních produktů.
Pokud se ale předpoklady o příchodu
poněkud konvenčně-nekonvenční Jawy potvrdí, pak by se elektrická novinka mohla
dočkat úspěchu, o němž jeho benzinoví kolegové pouze sní. Yezdi či Jawa by totiž dostala poměrně levně k dispozici paket baterií i
veškerý řídicí systém. Díky tomu by novinka
mohla zamířit na trh s cenou nižší než u konkurence. Na realitu si budeme muset ještě
nějakou chvíli počkat, nová elektrický motocykl má dorazit až v roce 2022. Tedy pokud
to koronavirus dovolí.
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Firma Classic Motors skutečně chystá
elektrický motocykl. Zatím však není jisté,
zda jej ozdobí logo Jawy nebo se dočkáme
znovuzrození značky Yezdi. I ta je ovšem s
českým výrobcem historicky úzce propojena. Foto: Sreejith Krishnan@Electric Vehicle
Web
Zdroj: Electric Vehicle Web

NA OKRAJ
Jak odhrnovat sníh
motocyklem???

Kolega Tomáš mě upozornil, že firma
Bushman začala vyrábět trička s motivem československých veteránů. Takže pokud by se
vám nelíbila naše klubová trička, můžete se
odlišit výrobkem světoznámé firmy
https://bushman.cz/tricko-bobstock-ii-darkdenim/
Hlídačky parkovišť budou mít od nového roku
2021 jednotné uniformy a budou vybaveny
zbraněmi, což je u nás naprostá novinka

V cizině se objevil zajímavý doplněk skútrů pro
lovce, tzv. teleskopický posed. Je to velice výhodné. Nedávno se stal u nás v Čechách případ, že jelen odcizil lovci pušku, utekl s ní a už
se ji nepodařilo najít. Naštěstí nebyla nabitá.
To se tomuto lovci na posedu stát nemůže.

Cyklistické stezky se stále rozšiřují, ale někde
není pro ně dostatečně široká silnice, proto je
třeba sáhnout k nestandardnímu řešení.
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Tuning skútrů začíná
montáží jednoho světla

Stáří nebývá úplně veselé, ale pokud je to aspoň trochu možné, je dobré si ho zpestřit. Pokud máte
nějakého koníčka, tak je to jednodušší. Tady vidíte, jak si svého koníčka z mládí v podobě hodně
vytuněného skútru můžete užívat i ve stáří.
Když už jsme
narazili na to stáří,
tak nedílnou součástí tohoto období života je důchod. Samozřejmě i výše důchodu je častým tématem, a to nejen ve vládě a v parku na důchodcovské lavičce, ale také ve vtipech. A k
tomu si ještě přidáme trochu černého humoru
(dole).

Takhle asi časem dopadnou všechny motocykly
na spalovací motor ….o dvoudobém motoru ani
nemluvím, ten přijde na řadu jako první :-(.
Jen nevím, jestli ten monument je jen umělecké
dílo nebo je to vánoční strom, což by bylo asi v
tomto vánočním čísle bylo „in“.
Ty šťastnější motocykly čeká lepší osud, např.
bude z jejich nádrží vyroben hudební nástroj
pro nějaký symfonický orchestr (dole).
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Třeba se letos dočkáme
i nějaké té zimy (aspoň
to tak meteorologové
předpovídají), tak tady
máte návod, jak bezpečně jezdit na motocyklu
s pomocným postranním kolem a jak si odpočinout při dlouhé
jízdě na skútru.

NA OKRAJ
Ivo Jahelka zívá o
medvědovi na mopedu
...a co třeba na motorce ???

Něco pro sajdkáristy. Žlutý taxík—nevím, z jaké je to země ani světadílu, ale krásné je, že ten sajdkár určitě poznáváte, je to Velorex 562. Určitě je to celkem netradiční funkce sajdkáru.
Na druhém snímku je zajímavý konstrukční prvek, který nutí při sajdkárkrosu, aby se spolujezdec
řádně vykláněl v zatáčkách a nebyl statický. Prostě mu pustit naprosto nekompromisně a přímo
do ksichtu výfuk ……….a on se vyklání často a rád :-).

V minulém čísle Občasníku jsem vám představil velice krásné tříválce v uspořádání W-triplet.
Jenomže ta myšlenka je asi o hodně starší, jak
dokazuje fotka tohoto neznámého motocyklu
zřejmě někdy z počátku minulého století.

Ještě jedna zajímavost z dávné motocyklové
historie. Tento motocykl Curtiss V8 o objemu
4000 cm3 byl držitelem rychlostního rekordu
219 km/hod. z roku 1907, který byl překonán
až v roce 1930.

Ještě se vracím k tématu „stáří“ z minulé strany a vzal jsem si na pomoc odborníka
na slovo vzatého Františka Ringo Čecha, který vám vše srozumitelně a jasně vysvětlil. Vlevo pak vidíte perokresbu nazvanou „Kola života, která asi nepotřebuje další
komentář. No a vlevo dole je vývoj etikety „Staré myslivecké“ za dobu fungování
Evropské unie. Ta takhle nějak to funguje ….nejdřív se EU zbaví těch starých, a
pak vám zcela zakáže kouřit a pít alkohol. Už by si i mladí měli začít včas bránit!!!
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NA OKRAJ
Umělecký kus skútru
jako vánoční dárek

Samozřejmě, že nemůžeme zapomenout na
Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. A doufejme,
že i přes problém zvaný Covid je všichni prožijeme krásně a příjemné v kruhu rodiny.
Může se ovšem stát, že díky vánočním sladkostem se vám trochu zkazí zoubek, a pak je každá rada drahá. Proto nabízím pár informací ze
zubařských ordinací (dole)
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NA OKRAJ
Znáte skútřík
ABC Skootamota?
Země: Velká Británie (1919)
Motor: jednoválec 125 ccm
Výkony: 45 km/hod., 35 kg

Co k tomu dodat? Plán na příští rok je
velice bohatý a dá se říct, že pořádáme akcí
čím dál tím víc, což je samozřejmě na jednu
stranu dobře, na druhou stranu tato naše
aktivita výrazně zasahuje do rodinných plánů
jednotlivých účastníků a členů klubu, kteří se
chtějí akcí zúčastňovat.
V minulém Občasníku byla ještě u termínu 16.-18.7.2021 nejistota, kde bude a kdo ji
bude zajišťovat, dnes už je jasno. Když jsme
se loučili letos na srazu ve Žďáru nad Metují, projevili jsme přání se tam někdy vrátit.
Nevěděli jsme, že to bude už za rok, ale vůbec to nevadí, Pořadatel i místo zůstávají
stejné, jen vyjížďka bude samozřejmě nová.
Když píšu tyto řádky, tak ještě není jisté,
jestli se bude konat burza v Chotusicích v
letošním roce, ale přesto jsme přeložili naše
předvánoční setkání do úplně jiné destinace
vzdálené od motorestu Zlaté slunce, který

bohužel poskytoval rok od roku horší služby.
Proto také není ještě specifikováno, kde bude setkání po prosincové burze příští rok.
Ono vlastně není vůbec jasné, jak to bude
vypadat příští rok s koronavirem a jestli zase
nebudeme muset naše akce škrtat a rušit a
následně přečíslovávat pořadí našich srazů
jako v letošním roce.
Myslím, že ještě nikdo nezačal projednávat ubytování pro cestu na Slovensko na
mezinárodní skútrsraz, s Expedicí Berchtesgaden je situace podobná. Ale pokud se
budou akce konat, doufám, že vše stihneme
a seženeme. Abych nezapomněl, u akcí, kde
je připsáno, že se jedná o klubovou akci
ČSSČ, je z nějakého důvodu omezen počet
účastníků, popř. jde o akce na pozvání hostitele (oslavy narozenin apod.)
P.S Celou stránku s plánem akcí pro
možnost vytištění, najdete v příloze.
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Podle tohoto populárního dámského skútříku je asi jasné,
proč skútry i koloběžky mají v
němčině stejné jméno „roller“
a v angličtině „scooter“, ale
čeština to má ujasněné :-)

NA OKRAJ
Vyberte vhodnou svíčku

Regionální akce 2021
m
3

4

5

6

7
8

9

10
11
12

datum

název akce

místo konání

odkazy www

Burza ND

Nupaky u Prahy

http://www.burzanupaky.unas.cz/

Burza ND

Hobšovice (Slaný)

https://www.orionklubslany.cz/kalendar-akci/

Burza ND

Mělník

http://vcc-melnik.cz/

Burza ND

Nupaky u Prahy

http://www.burzanupaky.unas.cz/

Vymetání vývuků - motosraz

Mšeno

http://www.jawaczveteran.cz/index.php

Sraz historických vozidel

Pucheř

http://www.khv-pucher.estranky.cz/

Burza ND

Nupaky u Prahy

http://www.burzanupaky.unas.cz/

Sraz motocyklů čs. výroby

Dolánky, Zrcadlová koza

https://www.facebook.com/pg/srazcsmoto/posts/

Sraz historických motocyklů + vyjížďka

Bezno u Mladé Boleslavi

mobil: Líbal 725 902 230

Jízda Kokořínskem

Mšeno

http://www.jawaczveteran.cz/index.php

Burza ND

Nupaky u Prahy

http://www.burzanupaky.unas.cz/

Burza ND

Hobšovice (Slaný)

https://www.orionklubslany.cz/kalendar-akci/

Burza ND

Mělník

http://vcc-melnik.cz/

11. sraz moto čs. výroby

Mšeno

http://www.jawaczveteran.cz/index.php

Burza ND

Nupaky u Prahy

http://www.burzanupaky.unas.cz/

Sraz motocyklů čs. výroby

Huntířov u Železného Brodu

http://www.amkzeleznybrad.estranky.cz

Sraz motocyklů čs. výroby

Ledce u Hradce Králové

http://www.knnledce.cz/

Burza ND

Nupaky u Prahy

http://www.burzanupaky.unas.cz/

Sraz motocyklů čs. výroby

Dolánky, Zrcadlová koza

https://www.facebook.com/pg/srazcsmoto/posts/

Zavírání šoupátek

Mšeno

http://www.jawaczveteran.cz/index.php

Svatováclavská jízda

Mladá Boleslav

https://www.mb-net.cz/svatovaclavska-jizda/

Burza ND

Nupaky u Prahy

http://www.burzanupaky.unas.cz/

Burza ND

Nupaky u Prahy

http://www.burzanupaky.unas.cz/

Burza ND

Nupaky u Prahy

http://www.burzanupaky.unas.cz/

P

Tady máme ještě přehled těch „regionálních akcí“, které nejsou sice pořádány
naším klub ČSSČ, ale vím, že někteří kamarádi a kolegové se jich zúčastňují, tak proč si
neudělat přehled. Třeba vám vyjde volný
víkend a tady najdete nějakou akci, na kterou
se můžete jen tak na otočku zajet podívat.
Vždycky je lepší jet někam s nějakým cílem
než jen na na zdařbůh.
Jak vidíte, data konání bude třeba ještě
průběžně doplňovat, ale aspoň vidíte, co se
kde koná, a můžete třeba i sami zapátrat.
Jinak tu asi není nic důležitého, co by bylo
potřeba zmiňovat, protože v případě srazů a
dalších společných akcí jsme v telefonickém

nebo mailovém kontaktu.
Sice vám to nemohu slíbit, ale předpokládám, že se na žádném srazu v příštím
roce nesetkáme ani s mimozemšťany a že v
případě poruchy vašeho motocyklu nebo
skútru existují u nás lepší asistenční služby
než sloni :-).

Já myslím, že pár
N
skútristek
potěší váš
A
unavený zrak

Možná vás to trochu
O
překvapilo,
ale okraj je i
K
dole, tak jsem se rozR hodl ho v případě potřeby využít. A předA
stava nové letní sezóny
J je určitě dobrý důvod.
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ZÁVĚR
Velmi si vážím a moc rád vzpomínám na
pořekadla mých prarodičů a už jsem je několikrát ve svých publicistických výtvorech
zmiňoval. Tentokrát bych připomněl další, a
to: „Všechno má svůj konec, jen jitrnice má
dva“ …..a my jsme se také propracovali až
na závěr tohoto významného a výročního
čísla Občasníku (nepočítám-li přílohu, která
ještě následuje po této kapitole).
Ještě než vyslovím a písemně zvěčním
závěrečnou větu, chtěl bych se vrátit k plánu akcí na příští rok. Jak už jsem zmínil, při
předvánočním posezení jsme vyslechli návrh na návštěvu soukromého
muzea Tatra 111 v Dobříči u Prahy.

Předběžně jsme hovořili o termínu
sobota 23.1.2021 s tím, že se ještě musíme dohodnout s majiteli muzea, protože v
lednu je návštěva „po dohodě“. Po návštěvě
tohoto muzea bychom zase (podle možností) navštívili nějaké restaurační zařízení,
např. opět v Kněževsi, která je od Dobříče
vzdálena asi jen 16 km.
Již jsem se zmínil o příloze, ve které
bývají většinou přejaté články. Tak je tomu i
tentokrát, ale doufám, že vás některé z nich
pobaví a některé i poučí. Ostatně teď v zimě
je na čtení víc času a já jsem spěchal s vydáním tohoto čísla….jednak, abych stihl to
20. výročí a jednak, abych vám čtením Ob-

časníku zkrátil čekání na Jéžíška :-).
Ale všechno má svůj rub a líc, takže
pokud mi do redakce zase dojdou nějaké pf
-ky, budou až v jarním čísle. Zatím mi od
kolegy z Brna přišel obrázek, jak si Brňáci
při první sněhové nadílce vyzdobili Brno.

Samozřejmě vám všem přeji krásné a
pohodové prožití vánočních svátků, bohatou nadílku a samozřejmě všechno nejlepší, hodně zdraví a mnoho šťastných kilometrů v příštím roce 2021 ….a nám všem
přeji vítězství na koronavirem.
A ať už budete slavit příchod Nového
roku u nás nebo někde v tropické cizině,
pořádně ten letošní kovidový rok zapijte,
aby ten nový byl lepší!!!.
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Zase přijde (naštěstí)
Jéžíšek
Jak můžete vidět, tak Santa
Klaus se věnuje motorkaření
a Děda Mráz se věnuje pro
změnu sexu, takže my dostaneme vánoční nadílku od
našeho Jéžíška, a to je myslím dobrá zpráva !!!!

PŘÍLOHA
Nevím, jestli jste četli knihu od Pavla Suchého Jawa kolem světa I. a II., možná jste jeho cestu sledovali na internetu, možná jste se zúčastnili nějaké besedy. Každopádně jeho výkony obdivuju a ani se sám neumím vžít do toho, že bych někdy něco takového sám absolvoval. Jednak asi nejsem ten správný cestovatelský typ a jednak by mi asi k tomu hlavně chyběla odvaha (nepočítám-li chybějící jazykové předpoklady :-().
Pavla Suchého léta znám, a když jsem pořádal 1. sraz PAvů před více než 15 lety, tak také byl jedním z účastníků a jako tehdejší redaktor časopisu Supermoto nám přivezl i cenu do tomboly. Tenkrát tam byl na Dněpru s PAvem.
Objednával jsem si teď od něj další knihu, kterou napsal, protože jeho styl psaní mám velice rád, a tak jsem na jeho webových stránkách www.jawakolemsveta.cz narazil na technický popis jeho Jawy, se kterou absolvoval svoji druhou cestu kolem Austrálie a kterou
nazval Dingo.
Já si myslím, že je zajímavé se podívat, jakými úpravami jeho „ojetá“ jawička prošla před tak obtížnou cestou.

O MOTOCYKLU (II) ANEB DINGO STORY

rického odkazu na designérskou genialitu nějakého omítkáře,
nebo kdo tu truhlu kdysi v Týnci nakreslil.

Je žlutej a předurčen k pohybu po australském outbacku –
stejně jako jeho čtyřnohý protějšek, ale jeho konečná podoba
včetně barvy byla spíše dílem náhody, než promyšleného
tahu na bránu. Všechno to vzniklo hodně spontánně tím, že
mi skorotchán věnoval torzo „Osmečky“ (ano, na Hané to
není Osmička) odložené ve stodole a zaprášené jako Tutanchámonův katafalk v den Carterova objevu. Chodil jsem kolem té nadílky a drbal si hlavu.

Za osm měsíců v sedle „Čtyřky“ při cestě kolem světa nešlo prostě přehlédnout pár věcí a chyb, které bych při případném „příště“ nechtěl opakovat. A Osmička byla příležitostí i
proto, že ti, kteří nejdřív říkali, že Jawa dojede nejdál do Košic, po návratu otočili a říkali:
„…nojo, čtyřka – to byl ještě pracant, to se to jede, ale
s těma novejma hliníkovejma bys to nedal…“

Bylo to jako strčit ruku do cizí kapsy – možná něco najdu,
ale taky třeba dostanu po držce… Osmička v garáži, ta nejošklivější věc, kterou kdy Týnec stvořil (přinejmenším do příchodu krále Retarda), a ještě ve stavu, kdy se vám spíš než vzít
veracjk do ruky chce hledat ústřižek s otevírací dobou sběrného dvora. Chtěl jsi jí? Máš jí, tak něco vymysli!

A tak šla milá Osmečka, která měla ještě hodně daleko ke
jménu Dingo, do krabic a na kusu kostkovaného papíru se
začala rodit skica, řekněme koncept motorky, která víc než
originál Jawa bude cestovatelským speciálem na bázi
350/638.

Při mnoha starších renovacích a vlastně i při přípravě
350/634 na cestu kolem Země jsem byl tolikrát svázán nutností originality, že jsem zčistajasna nalezl nepoznanou úlevu, když jsem si uvědomil, že s tou příšerností, která kdysi
možná byla fajn cestovní motorkou, můžu dělat, co se mi zlíbí. A nikdo mě nebude hnát k zodpovědnosti za zničení histo-

Spotřeba a dojezd
Čtyřkový motor je v rámci celé jawí rodiny to lepší, co kdy
z Týnce (pardon, vlastně ze Strakonic, já vím) přišlo. Jakožto
poslední evoluční stupeň kývačky odstranil choulostivé strán-
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ky předchůdců a přinejmenším do chvíle, než začal ustupovat
hlukovým a emisním normám EHK, šlo o motor, který i dobře
jede. Dvě věci ale neumí – vydržet po celý den v dálničním
tempu, aniž by nebyl na hranici kolapsu přehřátím, a udržet
apetit na uzdě. Zatímco s prvním nedostatkem jsem na cestě
nijak nebojoval (prostě jsem přizpůsobil tempo), spotřeba mi
komplikovala život denně. Ne, že by průměrných 5,8 l/100 km
bylo při nákladu, který jsem vezl cestou necestou, tak moc,
ovšem z hlediska dojezdu jsem se dostával do potíží velice
často. A to i přes rezervní zásobu paliva, která byla přibližně 8
litrů. S 12 litry vyčerpatelnými ze sériové nádrže byl teoretický
dojezd 340 km. A to je v řadě případů ne-li již za hranou, tak
alespoň přesně na ní.

listický topspeed do 130 km/h s bošákem v zubech…
Hmotnost
Čtyřka vezla kolem světa rovný metrák nákladu – bez
jezdce, samozřejmě! A tomu odpovídaly i technické potíže,
které jsem cestou musel řešit. Protentokrát jsem si dal závazek, že se chci nějakých 30 kg zbavit. Tomu jsem podřídil i
konstrukci motorky a vyházel jsem všechno, co na cestě nemá valnou cenu – otáčkoměr včetně celého pohonu a dvoubudíkové přístrojovky, kilový původní klakson, rozsáhlou elektroinstalaci náležící k původnímu alternátoru PAL, druhé zrcátko,
plechový blatník… Zároveň jsem motorku osadil menšími kufry a úplně vyřadil topcase. Až budu balit, musím se ovládat a
odolat pokušení vzít opět půlku dílny a deset kilo náhradních
dílů k tomu.

Osmičkový celohliníkový motor má zase jiné nectnosti (jen
pro zajímavost – v Rusku mu říkají „vědro gajek“, což je
v překladu „kýbl matek“, to pro jeho hlučnost), ale s chlazením
nemívá při dobrém nastavení potíže a spotřebu lze v případě
potřeby úspěšně udržet pod pětilitrovou hranicí.

Abych i přes snížení hmotnosti předešel potížím s ohnutou
zadní osou (viz trable při cestě kolem světa), nechal jsem si
od jedné dobré duše udělat zadní osu novou z adekvátního
materiálu.

Nápad s bočními předními schránkami a petlahvemi, který
jsem uplatnil minule, se osvědčil, ale tentokrát jsem jednoduše chtěl udělat něco jiného. A tak se sériová nádrž zvětšila ze
17 na konečných 26 litrů, které (společně s dvěma výpustnými kohouty) mají s rezervou zajistit dojezd alespoň 500 km.
Naposledy jsem podobný pocit nespoutanosti při plné nádrži
zažil v sedle staré Suzuki DR750S Big, která s 29 litry benzínu uměla to pětikilo taky urvat.
Motor
Žádný velký tuning se nekoná, protože prioritou číslo jedna je spolehlivost a výdrž. Od někoho z předchozích majitelů
má Osmečka o 1 mm zvednuté horní hrany výfukových kanálů a ráda se točí. A já se pořád nemohu rozhodnout, zda jsem
anebo nejsem rád. Na každý pád jsem s motorem spokojen.
Můj dvorní klikař odvedl skvělou práci a udělal kliku do jedné
stovky. Válce a písty (originální vrtání, volné jehly) jsem nechal původní, protože jedou a nemlátí, tak proč riskovat nové
písty a výbrus – a aspoň bude ve hře další z mýtů o životnosti
jawích motorů! Spojka je z modelu 634, zapalování VAPE
12V/150W společně s velkou 15Ah baterií. On se ten noťas,
na kterém vznikají všechny ty deníky a reportáže musí
z něčeho živit.

Podvozek a ten zbytek
Asi tou nejmarkantnější změnou na jinak sériovém šasi
638 je použití užšího a většího předního kola s pneumatikou
Mitas 3,00 – 19. Hliníkový stojánek nahradil ocelový
(Fichtlkrámek) a za zadními tlumiči (původními v neoprenech)
jsou samozřejmě na rámu výztuhy. Namísto topcasu je nosič,
který obsadím pytlem (Lojzo). Kufry od Big Husky mají zvětšené kanystry na vodu – namísto 2x2 l současných 2x3.
Kvůli velkému akumulátoru zmizela celá ta plastová hitparáda pod sedlem a nahradil ji na míru dělaný z děrovaného
plechu. Pod pravým kastlíkem, kde dříve bydlela celá parta
„elektrokrabiček“ a kabeláže, je dnes bok akumulátoru, usměrňovač VAPE a brzdový spínač. V levém kastlíku zůstal velkorysý prostor pro nářadí.
Zvětšená nádrž sedí vpředu na čtyřech namísto dvou silentblocích a vzadu má zesílený držák, rovněž v gumě. Celý
„socreál“ plastový zadek Osmečky vzal za své, protože je
zaprvé fakt hnusnej a zadruhé byl neslučitelný s představou
jednosicu s nosičem. Elegantní tvar zadního čtyřkového blatníku posloužil i zde. Na jeho konci je replika koncové svítilny
Hondy CB750 tolik připomínající kalifácký Lucas. Pod zkrácené sedlo se ještě pořád vešla standardní velká pumpička,
protože foukat kolo od motorky malým čínským cyklošidítkem
už nikdy nechci! Za spolupráci při zrodu Dinga dlužím poděkování Jirkovi Váchovi z dílny firmy Motodíly Pokorný v Oseku.
Bez jeho vydatné řemeslné pomoci by se "žlutej pes" nenarodil.

Podobně jako u předchozího motocyklu jsem vyvedl odvzdušnění převodovky hadicí pryč z dosahu vody a prachu,
tentokrát však nikoliv do filtrboxu, ale do horní pomocné rámové trubky. Protože jsem úplně škrtnul otáčkoměr, vyrubal
jsem z motoru i jeho náhon a zaslepil šroubem.
Motor je z první generace 638, která ještě ani neslyšela o
restrikci clonkou a tomu odpovídá i typ a setup karburace. HT
je 95, jehla o zářez výš, než uvádí výrobce, sekundární pastorek má 16Z (o zub míň než std) a výfuková soustava je až na
koncovky odklánějící kouř dolů k silnici zcela sériová. Omotávky kolen jsou spíše jen snahou dát starým ohnilým kolenům nový život.

Dingo story
Nebyl jsem vlastně ani pevně rozhodnut pro nějakou určitou barvu, ale největším favoritem byla ještě v únoru 2016
zelená Verde brilante, která například zdobí i jeden z retro
kousků Moto Guzzi V7. Pak ale přišla přednáška v Plzni. Večer před odjezdem domů mi kamarád Hans na chodníku před
kulturákem povídá:

Výkonový graf motoru výhledově doplním. Zkušební spotřeba vychází od 4,2 do 4,9 l/100 km (bez kufrů ovšem!), rea-
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„Já bych měl pro tebe možná barvu na tu Austrálii, ale je
to stará syntetika…“
„Matná? Jaká?“

Podle rodinné ságy byl prvním majitelem nějaký Vietnamec, který ji hodlal vyvézt domů do Asie. Než k tomu ale došlo, vyvezli naši orgáni jeho a Jawa zůstala
v Československu.

„Nech se překvapit, pošlu ti vzorek…“

Nějakým způsobem se dostala jako ND do držení jedné
rodiny na Olomoucku, kde na ní nějaký dvacetiletý junák řádil
po vesnicích a zábavách – samozřejmě, že bez not. Dopadlo
to bohužel smutně. Kluk jménem Zdeněk H. se po požití při
cestě z vesnické zábavy na Osmečce 11. 9. 1988 těsně před
čtvrt na tři ráno zabil. Vím to tak přesně, protože mám shodou
okolností k motorce kopii zprávy VB, jakožto jediný kus papíru
namísto TP.

Takhle nějak vznikají legendy. Ve skutečnosti mi řekl, že
je žlutá a že by se to k Dingovi mohlo hodit. Když ta piksla
přišla, stálo na její etiketě:
WEHRMACHT HEER, DUNKELGELB 5
Můj lakýrník hýkal nadšením, můj osmiletý syn stál na prahu
dílny v němém úžasu s otevřenou pusou a já přemýšlel, zda
to všichni vezmou jako zamýšlenou recesi anebo mi nějaký
militantní pacifista s momentálně potlačeným pudem páchati
dobro nedá přes držku... Dingo byl na světě.

Po téhle smutné nehodě se konečně motorka dostala do
rukou mého skorotchána, který s ní (stále bez adekvátních
papírů!) od roku 1989 sjezdil celou Evropu od Tunisu po Nordkapp. Posledních deset let motorka s více než 50 000 km pod
kůží tlela na humnech a čekala na lepší časy. Co myslíte,
přicházejí anebo ten kus železa nese smůlu?

Není osmička jako Osmečka
Dlužím vám jedno – aspoň stručně vysvětlit, jak to bylo
s onou zajímavou minulostí motorky, kterou jsem vyňal
z bytového fondu hanáckých myší. Motorka je pravděpodobně rok výroby 1986, tedy čerstvě třicetiletá, a nikdy, skutečně
nikdy neměla papíry.

Takže co? Takže jedem!
Kompletní galerie na motorkari.cz.
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KDY VÁM PROJDE ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU?
VERONIKA DOSKOČILOVÁ
31. 10. 2020

V Česku máme nulovou toleranci alkoholu za volantem.
Jakmile tedy nadýcháte jakoukoli hodnotu nad 0 promile,
máte problém. Jsou však i situace, kdy vám řízení pod vlivem alkoholu projde. Musíte ale správně odhadnout situaci.
Řešíte život ohrožující situaci a usedáte za volant i po požití
alkoholu? Možná vám to projde. Soud ale tu situaci musí vyhodnotit stejně jako vy. A uznat, že lepší řešení v tu chvíli nebylo.

Co je přestupek a co už trestný čin?

Na tom, kolik nadýcháte, opravdu záleží. Pokud totiž prokázané
množství alkoholu nepřesáhne 0,3 promile, jde pouze
o přestupek, a navíc bez bodového postihu.
V takovém případě policista zaeviduje přestupek a zahájí s vámi správní řízení. Blokově bohužel tento přestupek řešit nejde.
V rámci správního řízení vám pak hrozí pokuta od 2500 Kč do 20 000 Kč. A navrch vám mohou udělit zákaz řízení na 6–12 měsíců.
Pokud vám v krvi prokážou alkohol nad 0,3 promile, ještě stále jde o přestupek, ale už s udělením bodů. Za tento přestupek vám
udělí 7 bodů a rovněž pokutu od 2500 Kč do 20 000 Kč. A do třetice vám mohou rovněž zakázat řídit na půl roku až rok.
Největším problémem je, když nadýcháte nad 1 promile. V tom případě jste se dopustili trestného činu, protože jste usedli za volant ve stavu vylučujícím způsobilost. Jako postih vám bude uděleno 7 bodů a případ bude posuzovat soud. Ten může rozhodnout o odnětí svobody až na 3 roky, zákazu řízení na 1–10 let a pokutě 25 000 Kč – 50 000 Kč.
Co když se ale přihodí situace, kdy jde o život, všichni pili a nemá kdo usednout za volant? Možná jde o krajní nouzi a postihu
byste se vyhnuli.

Krajní nouzi je těžké posoudit

Jediným případem, kdy vám jízda pod vlivem alkoholu projde, je tzv. krajní nouze. Tu definuje trestní zákoník následovně:
§ 28 Krajní nouze
Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.
Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě
stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
Jinými slovy, pokud jste pili, ale následně došlo k situaci, kdy hrozí někomu například újma na zdraví a jediná možnost, jak mu
pomoci, je sednou za volant a odvézt ho do nemocnice, tak vám i alkohol v krvi projde.
Otázkou ale je, jestli dokážete správně posoudit, co je krajní nouze a co není. Pokud se totiž netrefíte, tak se na vás pohlíží tak,
jako byste řídili pod vlivem alkoholu „jen tak“.

Maminku bolí koleno, tak jsem jel

Představme si několik modelových situací. Sedíte doma s rodinou, všichni jste si dali k nedělnímu obědu pivo. Možná i dvě.
A najednou začne vaši maminku hrozně bolet koleno. Možná se ozývá nějaké starší zranění, nebo třeba ještě prochází rekonvalescencí po operaci. Máte o maminku strach a alkohol nealkohol, sednete za volat a vezete ji ihned k doktorovi. Po cestě vás ale
zastaví policejní hlídka, vy nadýcháte alkohol a začnete vysvětlovat, co se u vás doma stalo.
V takovém případě to ale bohužel na krajní nouzi neuhrajete. A to hlavně proto, že nejde o život ohrožující stav. Vaše maminka
mohla počkat na záchrannou službu, kterou byste jí mohli bývali zavolat.
Podívejme se na jinou situaci, která už ohrožující na životě je. Vaší ženě se udělá zle, začne lapat po dechu a její stav se nelepší.
Nevíte, co se děje, ale situace je vážná. Ačkoli jste tedy pil, skočíte ihned za volant a vezete manželku do nemocnice. Tady je
splněna podmínka, že jde o život ohrožující stav. Soudní znalec ale při posuzování případu může dojít k závěru, že jste nejednali
správně. Proč? Protože záchranná služba by byla na místě rychleji. Takže časově výhodnější by bylo zavolat sanitku.
Je jasné, že ve stresu a panice nemáte možnost objektivně posoudit, která varianta je výhodnější, o kolik apod. Jde přece o život
a vy musíte jednat. Bohužel se ale může stát, že z toho budete mít následně problémy.

Co by vám mohli uznat?

Je dopředu nutné říct, že o tom, co je a co není krajní nouze, může rozhodnout jen soud. A ten bude vždy posuzovat, jaké reálné
možnosti jste měli k dispozici a jestli a jak jste jich mohli využít.
Muselo by se ale pravděpodobně jednat o opravdu složitou situaci. Například o překotný porod v odlehlém místě, kam se sanitka
včas nedostane. Nebo jste se na rodinné oslavě silně popálili a nejrychlejším řešením je opravdu sednout do auta a odvézt zraněné do nemocnice. Nebo dojde ke zranění na místě, kde není signál, a tak nemáte jak záchrannou službu přivolat.
Vždy ale počítejte s tím, že konečné rozhodnutí a kvalifikace vašeho jednání má v rukou soud.

Když už vás zastaví

Pokud vás policejní hlídka zastaví a v dechové zkoušce vám prokáže přítomnost alkoholu, tak musí tuto skutečnost zaevidovat.
Pokud jste si jisti tím, že jste jednali v krajní nouzi, žádejte o postoupení správnímu orgánu, na místě žádnou pokutu neplaťte, ani
s ní nesouhlaste. Teprve tehdy můžete plně využít všechna svá práva a opravné prostředky (odvolání k nadřízenému správnímu
orgánu a následný soud).
Dopadnout to pro vás dobře ale nemusí. Viz příklad překročení maximální povolené rychlosti a argumentace krajní nouzí v rozsudku Nejvyššího správního soudu.
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NANA OKRAJ

Co asi viděl Pavel
Suchý na cestách
Musím tady trochu odlehčit
to dlouhé čtení nějakým
hezkým obrázkem, co třeba
zase krásné skútristky :-).

A co když jste jen spolujezdec opilého řidiče?

Vyvstává také otázka, jaké postihy se týkají spolujezdce, který je sice střízlivý, ale jede
v autě s řidičem, který požil alkohol.
Například vám ujede poslední spoj z chaty domů a soused vám nabídne, že vás hodí do
většího města, kde ještě stihnete vlak. O tom, že už si ten den dal 4 piva, vám soused
pomlčí. A vy to zjistíte až ve chvíli, kdy vás zastaví policejní hlídka a soused nadýchá.
V takovém případě má průšvih řidič, nikoli vy. Vzhledem k tomu, že mu ale svěřujete svůj
život, je ve vašem zájmu se jej dopředu zeptat, jestli požil alkohol, nebo ne.

Krácení plnění

Pokud jako spolujezdec jedete s opilým řidičem, žádný postih z toho mít nemůžete. Pokud jej policie přichytí, veškeré problémy jdou za ním. Pokud se váš opilý řidič stane
účastníkem nehody, tak i kdyby ji nezavinil, bude za viníka automaticky považován. Protože nadýchal. Náhrada škody se ale týká jen jej, vy žádné povinnosti ani sankce nemáte.
Pokud se ale prokáže, že jste věděli o tom, že řidič pil, může vám být kráceno pojistné
plnění z úrazového pojištění, pokud byste jej chtěli uplatňovat. K tomu může dojít
v případě, že jste například oba byli účastníkem narozeninové oslavy a bylo evidentní, že
jste mohli vědět, že řidič na té oslavě pil alkohol. V takovém případě vám pak pojišťovna
může pojistné plnění ze soukromého úrazového pojištění krátit. Třeba na 30 %.

Co mám tedy dělat?

Pokud jde o život ohrožující stav, je opravdu lepší nejprve zavolat záchrannou službu a
poradit se, jak máte postupovat. Je možné, že vám řeknou, že záchranná služba se
k vám nyní rychle nedostane, a bude lepší, když dopravíte nemocnou osobu do nemocnice sám, po vlastní ose.
V případě, že jedete jako spolucestující a váš řidič před cestou požil alkohol, je opravdu
lepší s ním nejet a vyřešit situaci jinak. Například tím, že si zavoláte taxi, od toho koneckonců jsou. Nebo na místě přespíte a pojedete prvním ranním spojem. Variant může být
hned několik.
Jízdou pod vlivem alkoholu neriskujete jen pokutu, udělení bodů, zákaz řízení či vězení.
Riskujete především své zdraví, svůj život a zdraví a životy vašich spolujezdců, případně
dalších účastníků provozu.
Řada výzkumů prokázala, že alkohol má vliv na způsob řízení. Už půl promile alkoholu
způsobí u člověka apatii a útlum. Zvyšuje agresivitu a má za následek přeceňování řidičských schopností. Alkohol v krvi ale také omezuje periferní vidění a způsobuje tunelové
vidění. Snadno tak přehlédnete, co se kolem vás děje. A to platí i pro případy, kdy máte
v krvi zbytkový alkohol. Snahou o pomoc pak můžete paradoxně situaci ještě zhoršit. Je
proto možná lepší dopředu počítat s tím, jak se zachováte, kdyby k něčemu takovému
došlo, a připravit si k ruce čísla na taxislužbu, kamaráda, záchrannou službu apod

Knihy Pavla
Suchého.
Dva
díly
cestopisů,
cesta kolem
světa a cesta po Austráli a nejhorší motocykly světa.
Psal jsem si
o ni Jéžíškovi :-).
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TRH MOTOCYKLŮ V ČESKOSLOVENSKU PŘED 50 LETY
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JAWA CALIFORNIAN (MOTOXPRESS Č.21 ZIMA 2009/2010)
Několik kolegů vlastní tento, dnes již můžeme říct, kultovní motocykl, možná, že
někteří další o jeho koupi uvažují nebo
aspoň sní, a tak jsem převzal článek z 10
let starého časopisu Motoxpress, ve kterém si za dlouhých zimních večerů můžete
přečíst o těchto krásných strojích něco
bližšího.
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TAJEMSTVÍ NĚKOLIKA ČESKÝCH RČENÍ
1. O sto šest
Dělat něco o sto šest znamená dělat to naplno. Vše začalo u sázky dvou přátel uzavřené v roce 1880, kde jeden se vsadil s druhým, že do svátku sv. Jana Nepomuckého získá přízeň dívky, do které byl zamilovaný. V den, kdy započalo jeho úporné snažení
o srdce své vyvolené, zbývalo do 16. května, kdy se slaví Nepomuckého svátek, 106 dní. Dnes například kverulanti o sto šet zasílají na úřady veřejné správy žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
2. Jdi do háje
Dnes velmi nevinně znějící nadávka, kterou nejspíše v konkurenci vulgárních termínů, kam můžete někoho poslat, nikoho nepobouří a neurazí. Dříve ale slovo háj znamenalo hřbitov, tudíž pokud jste někoho poslali do háje, naznačovali jste mu tím, že by
měl zemřít. To už tak mile nezní.
3. Být z něčeho jelen
Rčení, které poukazuje na něčí zmatenost a nedostatek důvtipu, vzniklo za první světové války, když čeští vojáci museli v rám ci
císařské armády Rakouska-Uherska bojovat po boku Maďarů. Ti se během nástupu hlásili při vyvolání svého jména právě vykřiknutím slova: "jelen", což je maďarský výraz pro: "přítomen". To, že maďarština používá slovo, které zní jako české jméno zvířete,
spolu s často nízkou inteligencí maďarských branců, přišlo Čechům legrační a celé se to ujalo a používalo i po válce.
4.Houby s octem
Když se Ježíšovi dostalo houby s octem, neprojevoval velké nadšení. Když se o někom řekne, že o něčem ví houby s octem,
znamená to, že neví o dané věci vůbec nic. S nějakými hříbky v láku to ale nemá nic společného, původ rčení je nutno hledat v
bibli, kde ukřižovanému Ježíši, který trpí žízní, římský voják posměšně podá na kopí napíchnutou houbu namočenou v octu, tedy
něco, z čeho se rozhodně nenapije a je tedy úplně k ničemu.
5. Oslí můstek
V přeneseném významu označení spojení dvou nesouvisejících témat vzniklo v dobách, kdy byla jízda na oslu levnější formou
jízdy na koni. Osel ale na rozdíl od koně neuměl přejít nebo přeskočit ani sebemenší příkop a všude se tak musely stavět malé
lávky, aby se jezdec vůbec někam na oslu dostal. Zmapováno je i první použití sousloví oslí můstek v dnešním významu, které
použil ve 14. století filosof Jean Buridan.
6. Dávat si bacha
Takto vypadal obávaný kancléř Alexandr Bach, podle kterého si bacha nedáváme. Poměrně rozšířené vysvětlení je, že synonymum k tomu, když si má někdo dávat pozor, vzniklo podle jména absolutistického kancléře Alexandera Bacha, před kterým se
každý musel mít na pozoru. Realita je ale prozaičtější, "bacha" si totiž lidé dávali už dávno před Bachovým narozením, jedná se o
českou zkomoleninu německého "Obacht!", což znamená v žargonu zlodějů právě "dej si pozor".
7. Je to na draka
Prohlášení, že je něco k ničemu, je v této formě takové téměř až pohádkové. Nenechte se ale mýlit, místo pohádek o dracích je
původ rčení nutno hledat tak leda ve slovníku německých vulgarismů. Drak totiž není ničím jiným než zkomoleninou německého
"Dreck", což znamená výkal. Tudíž když je něco na draka, je to zároveň na ho*no.
8. Kout pikle
Nejslavnější pikle kuli proradní rádci v Šíleně smutné princezně. Dnes podobní jedinci sedí v parlamentu. Hovorový výraz pro to,
když na někoho vymýšlíme nějakou zákulisní a nekalou věc, kupříkladu spřádáme jakýsi komplot. Pikle je pak množným číslem
slova pikel, což byla malá středověká bodná zbraň, která šla lehce ukrýt a pak někomu nepozorovaně vrazit do zad. Její výroba
měla tedy s dnešním intrikařením leccos společného.
9. Být v čudu
Většina lidí chápe tento výraz pro to, že někdo nebo něco zmizelo tak, že se jedná o zkomoleninu "být v čoudu", tedy utíkat pryč
tak, že se za člověkem práší. Historie nám nabízí ještě jedno humornější vysvětlení. ČUD neboli Českomoravské úvěrové družstvo byl podnik, který lidem nabízel půjčky. Jeden ze zakladatelů svou kampeličku vytuneloval a s penězi zmizel neznámo kam.
Ti, kteří přišli o peníze, tak rázem věděli, že jejich úspory jsou v "ČUDu".
10. Chytat lelky / lelkovat
Lelek - malý líný pták, jehož chytání je zbytečné. Lelek je malý hnědý pták, který celý den spí a aktivní je jen k večeru, kdy loví
hmyz. Líní lidé, kteří nic nedělají, jsou tak stejní jako tento ptáček. Co se jeho chytání týče, ptáčníci věděli, že právě vzhledem k
neaktivitě lelků je přes den prostě chytit nemohli a tak úsloví s chytáním lelků používali k naznačení toho, že se zabývají něčím
zbytečným a nepotřebným.
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