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EDITORIAL 
Milí přátelé skútrů, motocyklů,  

dobrého čtení a neotřelého humo-
ru, prostě všichni vy,  

které ještě nepřestalo bavit  
(ani po více než 20 letech) číst  

Čezetářský občasník. 
 

 

 

Máme tady jarní číslo, ale venku stále 
ještě pořád nic moc, motorkářské počasí to 
ještě určitě není, a tak snad budete mít ještě i 
čas si v klidu přečíst a prohlédnout aspoň 
některé články tohoto Občasníku (samo-
zřejmě nejlépe všechny). Najdete v nich 
(aspoň doufám) nějaké nové informace, které 
vás zaujmou. Klubových akcí moc nebylo, a 
pokud ano, tak  jsme se jich účastnili většinou 
v „plechovkách“. 

Marcel Malypetr 
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CO  JSME  DĚLALI  
Tak opět zimní období a začátek roku není moc motorkářsky a mototuristicky zajímavé 

roční období, takže se musíte spokojit jen s reportážemi z akcí, na které jsme ve většině pří-
padů přijeli v „plechovkách“, i když v případě novoročního setkání na Řípu to bylo naopak. 
Kolegové vyrazili na motorkách a skútrech ….a to ostatní si už přečtete. 

NA OKRAJ 

ČZ v zahraničí 

SRAZ VETERÁNŮ POD ŘÍPEM 1.1 .2022 (*****)  

Už jsem to napsal nahoře, 
letošní novoroční setkání na 
Řípu bylo velice povedené . 

Bylo tam asi zase víc lidí než 
před rokem a dokonce pořadatelé 

otevřeli pro potřeby parkování hostů louku 
přímo pod místem setkání veteránů, která 
vždycky předtím bývalá nepřístupná a tedy i 
prázdná. 

Pokud jsem to dobře pochopil, tak akce 
byla neorganizovaná, podle dostupných 
informací žádná skupina veteránistů nebo 
traktoristů nepožádala oficiálně o povolení 
této akce, ale je to zřejmě již tak „proflák-

nutá“ akce, že se prostě koná, protože lidé 
si to přejí, a vedení obce toto akceptuje a 
schvaluje, takže pořadatelská služba fungu-
je, kiosek s občerstvením byl na místě a 
panovala všude dobrá novoroční nálada. 

Přiznávám se bez mučení, že jsem přijel 
autem. Jednak jsem se po Silvestru necítil 
úplně nejlépe :-( a jednak z této strany nejel 
nikdo jiný a samotnému se mi taky ani ne-
chtělo. Ale i tak jsem se moc rád akce zú-

častnil, potkal se s kamarády a prohlédl si 
desítky vozidel všeho druhu, které se akce 
zúčastnily.  

Počasí bylo vyložené příznivé, možná 
tak +10°C, což při kratších jízdách na motor-
ce je teplota snesitelná. A tak závěrem chci 
poděkovat všem kolegům za jejich účast a 
myslím, že tedy můžeme celou akci zhodno-
tit jako velice povedenou. 

Skútry Čezeta na Kubě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a motocykly ČZ v Americe 
 

Nerad začínám zase další 
smutnou zprávou, ale bohu-
žel až nyní jsem dozvěděl, že 
již v minulém roce, a to do-
konce už 19.3.2021, zemřel 
významný veteránista české-
ho původu, skútrista a můj 
známý, který od r. 1969 žil v 
zahraničí (nyní ve Švýcarsku) 

Dr. Jiří W. Pollak.  

S Jirkou jsem se naposled 
osobně setkali v Dobřenicích, 
kde společně s majitelem 
Cabrio Galery p. Kalinou ote-

vírali toto zajímavé muzeum 
veteránů. Jirka však nebyl jen 
fanda automobilových veterá-
nů, ale taky skútrů Čezeta, 
kromě toho byl skvělý zubař a 
taky milovník umění, včetně 
moderního. Jeho záběr byl 
neskutečně široký. 

 

Své články psal do časo-
pisů Motor Journal, Oldtimer, 
Veteran.sk i Svět motorů, kde 
informoval o mnoha zahranič-
ních výstavách a akcích his-
torických vozidel, pořádaných 
po celé Evropě. Jeho velikým 
koníčkem byly historické au-
tomobily a motocykly. Ve 
Švýcarsku založil Tatra Club 
a v Rakousku i Německu 
kontaktoval kluby historických 
automobilů Aero, Škoda i 
Tatra, a stal se jejich velmi 
významným partnerem i čle-
nem. Sám vlastnil několik 
historických vozidel, převážně 
československé výroby. Veli-
ce rád jezdil ve své Škodě 
Felicii nebo v Tatraplánu. S 
nimi podnikl i dálkovou jízdu 

historických automobilů Ško-
da na Polární kruh do Švéd-
ska a Norska. V posledních 
letech se významnou měrou 
podílel na vzniku Cabrio Ga-
lerie v Dobřenicích, kdy neje-
nom svými odbornými rada-
mi, výrazně podporoval jejího 
tvůrce Pavla Kalinu. Když tuto 
galerii počátkem roku 2019 
slavnostně otevíral, byl oprav-
du šťastný. 
https://www.automuzeum.cz/1336-jirka

-w-pollak-odjel-na-svou-posledni-cestu 
 

    Čest jeho památce. 

DALŠÍ  SMUTNÁ ZPRÁVA  
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NA OKRAJ 

Brzy začne Moto GP 
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Tato akce se původně jme-
novala: „Návštěva muzea 
Tatra 111 v Dobříči“, ovšem 

člověk míní...a ženská mění :-(. 
Do muzea jsme se už chystali vloni, 

ale museli jsme ji zrušit kvůli covidovým 
opatřením. Ale ….. majitel muzea se rozvá-
dí a milostivá paní chce půlku majet-
ku ....samozřejmě i z hodnoty muzea, tak je 
muzeum zavřené a nikdo neví, co s ním 
bude. Muzeum před časem vyhořelo, díky 
sbírkám od fandů se majiteli podařilo čin-
nost muzea i nejvíce postižený vůz obnovit, 
a pak příjde podpásovka od manželky :-
(  ….tedy zase žena, jak v případě muzea 
PRAGA pan Příhody, tam byla tou ženou 
snacha. Já sice nevím, kdo je viníkem roz-
vodu, ale dokážu to odhadnout. Je to smut-
né :-(. A tak aspoň ve vedlejším sloupci „Na 
okraj“ se podívejme na krásu „stojede-

náctky“, na její drsný výraz v obličeji, který 
v době její největší slávy určitě bez problé-
mů vyháněl všechny neposlušné řidiče 
menších vozidel na jejich stranu. 

Prohlédněte si různé varianty a nástav-
by tohoto legendárního vzduchem chlaze-
ného dvanáctiválce, který se dočkal i svého 
památníku na Sibiři. A pokud budete chtít 
znát nějaké technické detaily, tak si je určitě 
bez problému na netu najdete. 

A teď už se vraťme k našemu setkání. 
Nemohli jsme vymyslet náhradní program, 
zkoušeli jsme muzeum Jawy, ale tam prý 
jsou tak pracovně vytíženi, že na nás neměli 
čas :-(. Tak nakonec jako nejlepší návrh 
byla vyhodnocena návštěva výstava younti-
merů v Outletu Tuchoměřice s tím, že pak 
se přemístíme do naší již mnohokrát prově-
řené restaurace V maštali v Kněževsi. 

Sraz byl v 11 hodin, sešli jsme se spořá-

daně a včas, a tak jsme mohli vyrazit mezi 
ty snad stovky vystavených vozů v hodnotě 
zase mnoha milionů korun. Některé vozy 
byly na prodej, ale většina jen vystavena. 
Určitě víc vozů Porsche jsem nikdy pohro-
madě neviděl, po mnoha letech jsem zase 
mohl stát vedle Alpinky A 110 1600, která v 
době mého mládí byla slavná v rallye za 
volantem s Vladimírem Hubáčkem. Poprvé 
jsem naživo viděl závodní idol našeho mlá-
dí Lancii Stratos. 

Motocyklů tam bylo méně, ale určitě 
nás jako skútristy potěšilo, že hned u vcho-
du byly vystaveny tři zrenovované Čezety 
všech základních typů, takže 501, 502 a 
502 de Luxe, které jsme zároveň podrobili 
zdrcující kritice, abychom na nich našli ně-
jaké chybičky...samozřejmě se podařilo :-).  

Byla sobota, a tak některé prostory byly 
uzavřené, takže jsme si mohli některé vozy 
prohlédnout jen z dálky nebo přes sklo, ale 
i tak to myslím stálo za prohlídku, protože 
jsme všichni tak trochu tím benzínem posti-
žení, a tak nás vždycky na podobných vý-
stavách nebo v muzeích silniční vozidla 
zaujmou, ať už se jedná o oldtimery, youn-
gtimery, americké křižníky nebo třeba těžké 

náklaďáky. 

NA OKRAJ 

TATRA 111 
(141,147,128,….) 

ZIMNÍ SETKÁNÍ KNĚŽEVES 22.1 .2022 (*****)   
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NA OKRAJ 

...a 111 pokačuje 

Zhruba hodinová prohlídka nám tam 
stačila a někteří už vyhlíželi cestu k restau-
raci, takže jsme se přemístili do vysněného 
prostoru v rohu restaurace, kde míváme 
rezervované stoly. Sešlo se nás 15, takže 
účast byla velice dobrá, a tím pádem i dobrá 
zábava, protože víc hlav víc ví a v této partě 
je vždy o čem diskutovat.  

Asi nic moc víc nevymyslím, kdo chce, 
tak přijede, kdo nechce, nepřijede, a tak je 
jasné, že ten, kdo nepřijede, nechce nebo 
nemá potřebu něco řešit, o něčem se radit, 
něco si dohodnout, něco těm ostatním sdělit 
nebo se aspoň jen s kolegy pobavit …..a tak 
určitě by nikoho nezajímalo, co vše se tam 
kolem stolů prodiskutovalo, a nebo to, kte-

rým vtipům jsme se nejvíc nasmáli :-). A 

abych nezapomněl, Pavel Krejčí si tam 
zapomněl svůj myslivecký klobouček, ale 
když jsem zjistil, že je mi malý, tak jsem mu   
zavolal a Pavel se raději pro něj vrátil :-) 

Ti nejvzdálenější vyjeli k domovu odpo-
ledne po obědě, ti nejvytrvalejší vydrželi asi 
tak do šesti hodin večer, a pak jsme se 
rozloučili s tím, že se těšíme na další akci, 
další setkání a že to bylo fajn prožité odpo-
ledne. 

A tak mi zase nezbývá nic jiného, než 
nám to setkání opětihvězdičkovat, protože i 
když se jednalo o náhradní program, tak 
jsme si to společné odpoledne moc pěkně 
užili 
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Vloni nám tato návštěva 
nevyšla kvůli Covidu, a tak 
jsme se zase těšili, že si pro-

hlédneme hezké motorky a 
hlavně, že se zase sejdeme, probereme 

důležité veteránsko—motorkářské problé-
my, a pak ještě odpoledne po obědě chvíli 
posedíme u piva. To jsou takové ty pěkné a 
příjemné chlapské záležitosti …..v reklamě 
na Fernet je slogan: „I muži mají své dny“ 
a nezapomenutelný vypravěč Vladimír Men-
šík říkal: „Jsou takové chvíle, že chlap cítí, 
že potřebuje chlapa ….prostě s ním probrat 
politickou situaci a tak podobně !!!“ A tak 
nějak je to myslím i s námi veteránisty :-) 
….jen s tím rozdílem, že politiku neprobírá-
me (a většinou ani sport nebývá tématem 
rozhovorů), ale není se čemu divit. Když se 
podíváte na vedlejší sloupec „Na okraj“, tak 
přece si nebudeme podobnými individui 
kazit naše odborné a důležité veteránské 
hovory. Podobní pitomci nám za to nestojí!!! 

Sraz byl v 11 hodin. Někteří už přijeli 
dřív, a tak jsme se tentokrát scházeli sice 
včas, ale tak trochu jak švábi na pivo, takže 
ani nešlo udělat společnou fotku. Občas se 
to tak stává, sice z toho radost nemám, ale 
takový je život. Účast byla velice dobrá …..a 
na navštívené prostory až dost velká. Sešlo 
se nás myslím asi 26, pokud jsem to dobře 
spočítal a bylo stále o čem mluvit a zábava 
byla dobrá. Samozřejmě fungoval i tradiční 
„bufet“, takže o pohodu v oblasti trávicího 
traktu bylo naším hostitelem bezvadně po-
staráno. 

Já osobně se musím přiznat, že jsem 
rád vyslechl přednášku kamaráda Karla 
Vodrážky na téma Jawa Marčík, což je pro-
totyp Jawy 634, který měl původně zadek 
od Bizona a předek už z budoucí 634-ky, 

ale do série se pak dostala už 634-ka s kla-

sickým rámem a ne s podvěšeným motorem 

ala Bizon. Přiznám se, že jsem tomuto stroji 
nevěnoval nikdy žádnou pozornost, ale je to 
asi docela zajímavý kousek, a tak jsem jeho 
obrázek převzal z internetu, kdybyste ho 
taky třeba (jako já) neznali (viz str. 8). 

Závodní babetty tam byly asi nové a ten 
závoďáček Manet vzadu na stojanu taky. 

NA OKRAJ 

Předseda vlády Fiala s  
nejlepším kamarádem  

NÁVŠTĚVA U KOLEGY JAWISTY 19.2 .2022 (*****)   
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NA OKRAJ 

Coca Cola 

A když jsme tam všechno projednali a 
nastal čas, tak jsme se přemístili do staré 
osvědčené a léty prověřené restaurace na 
oběd. Jídlo jako vždy dobré a na Jablonec 
bych řekl, že i cenově příznivé. 

Někteří kolegové se začali odpoledne 
postupně vytrácet směrem k domovu, zdra-
vé jádro ČSSČ vydrželo až do konce, takže 
asi tak do pěti hodin odpoledne. A tak jed-
noznačně zase parádní akce, velké poděko-
vání našemu hostiteli a plný počet hvězdi-
ček ….bez diskusí. 

P.S. A úplně jsem zapomněl, že jsme 
našemu hostiteli přivezli i malý plechový 
dárek motocyklu, který zatím ještě v jeho 
sbírce scházel. 

A několik obrázků z restaurace: 

Ještě jsem dostal pěkné fotky od ka-
maráda a taktéž neúnavného fotografa 
Honzy Smítky, tak mohu obrazovou část 
této reportáže rozšířit i na další stranu: 

Light - pro štíhlou linii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Girls - pro větší prsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classic - pro větší všechno 
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 NA OKRAJ 

Jawa 624, 634  

Cestovní varianta  
Jawy Bizon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neúspěch projektu tzv. 
Unifikované řady - UŘ způ-
sobila zejména neschop-
nost uvést jej rychle a ve 
správný okamžik do sériové 
výroby. Svým dílem také 
přispěly neortodoxní kon-
strukce a design motocy-
klu, které nebyly vhodné 
pro monopolního odběrate-
le motocyklů Jawa, Sovět-
ský svaz. Nicméně koncem 
60. let byl projekt dotažen 
do konce a připraven k séri-
ové výrobě (v roce 1968 byla 
vyrobena pouze omezená 
série motocyklů UŘ). Doba 
si však žádala již úplně jiný 
typ motocyklu. Těžkopád-
ně vypadající a kapotami 
obtěžkaný motocykl již 
nevyhovoval představě o 
moderním motocyklu. Kon-
struktérům tedy připadl 
náročný úkol rychle provést 
zásadní designové změny s 
maximálním využitím exis-
tujících dílů. Výsledkem 
jejich snažení bylo několik 
designových variant upra-
vených motocyklů řady UŘ. 
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NA OKRA J 

 Tato akce se konala už po 
dvanácté ….to to letí, i když 
jsme si na to 12. pokračová-

ní musel počkat vlastně 3 roky, 
protože dvakrát se akce kvůli Covidu 

nekonala. 

Museli jsme tentokrát předem nahlásit 
počet ubytovaných, protože jak rostou ná-
klady na topení a energie všeobecně, tak 
jsou vytápěny jen ty pokoje, které jsou ob-
sazené, ale to je vlastně ta nejmenší kom-
plikace. Ke spaní se nás přihlásilo 9 a 
všechno to klaplo. 

Sraz byl ve 13. hodin u muzea, a tak 
jsme tam také dorazili, kromě tří odvážlivců 
a otužilců ze Sidecarclubu Nasavrky, se tam 
sešlo i několik automobilových veteránů….Š 
105 S—užovka, Š 125 L a dva Mercedesy-
Benz. A tak jsme si zase hned na začátek 
udělali společnou fotku, než se zase začnou 
lidi různě rozprchávat, a pak už je těžko je 
nahnat do jednoho snímku ….tak širokoúhlý 
objektiv bohužel nemám :-(. 

V muzeu jsme objevili několik změn, 
skútr Čezeta v provedení de Luxe (myslím, 
že tam naposled nebyl), rozšíření výstavy 
automobilů Jawa a třeba i další Ortopedie. 

Možná tam bylo i něco dalšího, ale nezkou-
mali jsme to tak detailně. Všechny motorky 
jsou hezké :-). Teď jsme si ještě vzpomněl 
na zajímavý dvouválcový boxer motor, kte-

 

NA OKRAJ 

Líbání při Covidu 

 

NÁVŠTĚVA MUZEA NA KŘIVOKLÁTU 19. -20.3 .2022 (*****)   
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rý byl prý kdysi dávno určen jako tlačný 
motor pro motorové rogalo. Prý byly vyrobe-
ny dva prototypy, jeden s válci motokrosové 
Jawy, druhý s válci motokrosové ČZ, který 
si můžete prohlédnout na fotografii. Bohu-
žel, jednalo se jen o prototypy, které neměly 
žádné pokračování a zřejmě se asi ani ni-
kdy neodlepily od země :-(. 

Také jsme si od majitele muzea vyslech-
li zajímavý příběh Čechie, která procestova-
la půl světa, než se dostal k němu do mu-
zea. Ale teď už je určitě ve správných ru-
kách. 

Po prohlídce muzea jsme se přemístili 
do známé restaurace hotelu v Roztokách, 
kde jsme si různě objednávali jídlo i pití a 
určitě jsme si měl o čem povídat. Letos se 
trochu zdržel pravidelný účastník Zdeněk 
prchal, kterého zdržely rodinné záležitosti 
spojené se svatbou jeho syna Davida, kte-

rému samozřejmě přejeme k tomu závaž-
nému životnímu kroku vše nejlepší, hlavně 
aby měla ta jeho vyvolená pochopení pro 
Davidům krevní oběh, ve kterém koluje 
krev infikovaná veteránským bacilem. 

Majitel muzea a hotelu Jarda Antoni měl 
samozřejmě ještě i jiné starosti než jenom 
nás, takže přišel k našemu stolu až později, 
ale určitě jsme zase všichni ocenili jeho 
životní historky a zkušenosti, okořeněné 
jeho specifickým humorem …..ale já si 
myslím, že spíš než nějaký humor je to 
opravdu velká životní zkušenost, která mu 
dovolí brát život s patřičným inženýrským 
nadhledem. 

Pak jsme my ubytovaní zůstali osamo-
ceni, všichni ti, co chtěli odjet už odjeli a my 
jsme dál seděli a povídali, asi do půl jede-
nácté, možná déle. Bylo to zase moc fajn 
jako vždycky, ani ty tři roky, co jsme se 

NA OKRAJ 

Bílá…... 
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NA OKRAJ 

...a modrá 

neviděli, nebyly moc znát kromě toho, že 
jsme všichni zase zestárli :-(. 

Ráno byla snídaně v 8 hodin, všichni se 
shodli na míchaných vajíčkách, k tomu po-
řádná kávička a byli jsme připraveni na zpá-
teční cestu domů. My, co jsme jeli auty, tak 
to v krásném slunečném dopoledne byla 
příjmená cesta. Ovšem teplo moc nebylo, 
ráno byla všechny vozidla omrzlá včetně 

motorek, takže doufá, že i motorkáři dojeli v 
pořádku a nikde cestou nezmrzli.  

Z hlediska hvězdiček není co řešit, zase 
budu muset dát za pravdu těm, kteří si 
myslí, že dávám jen 5 hvězdiček :-). Příští 
rok by mělo být 13. setkání, doufám, že 
bude a že bude stejně povedené jako to 
dvanácté. 
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NA OKRAJ 

Benelli Sei 
Od kamaráda z Jihlavy přišel tento zajímavý příspěvek, který nechávám bez komentáře, 

protože text, který byl k němu přiložen, je zcela výmluvný a připojuji k němu svůj hlas :-(. 

 

Ohavnost před krásnou libereckou radnicí aneb Co vše považují libe-
rečtí radní za umění? 
Trabant má pinďoura! Ano, ano, jde o trabanta s nohama, veledílo 
známého prorežimního "taky umělce" Davida Černého, které momentálně 
dlí před libereckou radnicí. Když jsem na internetu poprvé četl, že 
před radnicí je instalováno dílo tohoto "mistra", tak jsem se tak 
trošičku zhrozil. Vím o jeho dílech, u kterých si převážně libuje v 
obscénních námětech.  
Říkal jsem si: Je tady i spousta rozumných lidí a ti blbci nemají 
šanci. No už si to nemyslím !!! 
A mám velké obavy, aby to nebylo takto i s islámem !!! 

Po přečtení minulého Občasníku se ozvala Eliška Tumo-
vá a oznámila mi, že pietní akce na místě tragického úmr-
tí jejího otce Poldy Tumy už proběhla, ale pouze v kruhu 
rodinném. Takže oproti původně slibovanému setkání na 
tomto místě i s námi, jeho bývalými kamarády ze Skú- 
trklubu, došlo ke změně, ale bohužel jsme o tom nebyli 
informováni, proto jsme stále čekali na pozvání.  
Stejně tak už nebude instalován žádný vzpomínkový ná-
hrobek, který podle původních informací měl vytvořit 
umělecký kovář. Kamarádi-rybáři byli s náhrobkem rych-
lejší. 

P.S. A tak doufám, že při nejbližší možné příležitosti si jako parta skútristů uděláme na 
toto tragické místo vyjížďku, abychom i my mohli aspoň zapálením svíček uctít vzpomínku 
na  našeho kamaráda Poldu, se kterým jsme prožili mnoho společných akcí a kilometrů. 

ČTENÁŘI  NÁM  PÍŠÍ  

A dostáváme se k našemu neúnavnému cestovateli a fotografovi Pavlu Gabrielovi, který 
díky svému širokému portfóliu vozidel (Stadion, Čezeta, Jawa 350, Harleye, kupátko Š 110 R, 
jakýsi „jeep“ ) se může vlastně zúčastňovat skoro všech veteránských i neveteránských ak-
cí….snad mě jen napadá setkání „řemenáčů“, pro které nemá vhodné vozidlo, ale jak ho tak 
znám, určitě by se i tam bez problémů zúčastnil se svým řemenem (opaskem) u kalhot :-):-):-) 

Každopádně jsem moc rád, že nám do redakce fotky ze svých jízd posílá, protože až na 
nějaké drobné výjimky je vlastně jediný externí fotograf naší redakce. A tak právě jeho záslu-
hou se můžete nyní podívat, že u nás probíhaly štědrodenní, silvestrovské i novoroční vyjížď-
ky. Samozřejmě začínáme tou štědrodenní: 

Vzpomínáte na slavný šesti-
válec Benelli Sei, který za-
čal svůj život v roce 1972  s 
objemem 750. Ten se pak 
zvýšil na 900, ale tento typ 
už měl jen dva výfuky. 
Dole vidíte stroj z roku 1981 
přestavěný Holanďanem 
Joopem Berghorstem na 
klasický závoďák. Paráda. 
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NA OKRAJ 

CAPSULE 

Na vyjížďce se objevila zcela nová znač-
ka motocyklů se sajdkárem, jedná údajně 
o luxusní divizi známé značky Ural :-). 

...a pokračujeme silvestrovskou vyjížďkou s Vaškem, pak 
zase samozřejmě musel Pavel ve svém Harelyklubu doplnit 
kalorie, aby neměl teplotu těla 27°C ako major Terazky vo 
Velkej vlasteneckej 
vojne.  

Ovšem Nový rok už 
zahájil návštěvou fitka 
s princeznou Jawou 
(takže asi silvestrovské 
léčení bylo úspěšné) a 
už za necelý týden ten 
nezmar  zase vyrážel 
na vyjížďku s Arnoš-
tem. 

Rosťa Tureček, kterému se podařilo sehnat velorex 560 v plechové podobě tzn. zřejmě jeden z 
nejstarších kousků v provozu (a o kterém jste se mohli dočíst v jednom z předcházejících čísel Ob-
časníku) se nechal inspirovat sajdkárem od bavoráku a i ten svůj vylepšil prosklenou nástavbou, 
která určitě velice dobře chrání spolujezdce. Až dostane velorex vrchní nátěr, tak to bude určitě 
společně s jawičkou velice pěkná a hlavně netradiční a zřejmě i jedinečná souprava. Už aby to bylo. 

Leo Mugrauer z Bavorska poslal ještě jednu svoji fotku z léta a taky svůj vynález 
„Pivomotorku“. Výrobou těchto motorek si krátí dlouhé zimní  večery :-) 

Trochu netradičně pojatý 
kapotovaný motocykl—
bublina. Nevím, jestli je 
toto ten správný směr, kte-
rým se bude vývoj motocy-
klů v budoucnosti ubírat :-). 
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NA OKRAJ 

Ještě pár poznámek k vládě, 
ta si naší pozornost zaslouží 

Některé PF-ky dorazily až po aktualizaci předchozího čísla, tak ještě dodatečně. 

Zdeněk Vachalec mi na Nový rok na Řípu slíbil, že 
pošle hezkou fotku se západem slunce z předcházející-

ho Silvestra, když 
vezl syna na sil-
vestrovský večí-
rek. Svůj slib spli-
nil. 

Kolega veteránis-
ta, ale přes 
bicykly Pavel 
Tureček poslal 
obrázek s důka-
zem, kde se v 
naší zemi vzak 
Omikron!!! 

 

31.1.2022 uplynulo 60 let od 
úmrtí našeho asi nejlepšího 
a  nejznámějšího komika 

Vlasty Buriana .  

Asi většina z vás zná jeho 
životní osudy i to, jak zle si 
s ním pohrál náš komunis-
tický režim po roce 1948 a 
bohužel i jeho bývalí kole-
gové po roce 1945 :-). Tak 
si ho tady připomeňme 
aspoň jako vášnivého mo-

toristu v jeho automobilu Z5 oblíbené značky „Z“ - Zetka.  

Přišel mi mail od skútristy Mi-
chaela Kocky (Kočky???):  

Dobry den, mužů mít na 
vás dotaz jaká barva Ral 
je na této motorce. Děkuji  

Tady bohužel je situace daleko 
složitější. Otázka barev  a barev-
ných kombinací patří k často disku-
tovaným tématům. Ale neexistuje 
(aspoň pokud vím) žádné jedno-
značné přiřazené původních  barev 
podle ČSN s dnešními běžnými vzorníky barev RAL. A tak nezbývá nic jiného, než pro 
co nejlepší napodobení původního odstínu nechat si barvu „odečíst“ a nechat namíchat 
od odborníka. 
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Kolega redaktor Alexandr Vorontsov z 

ruského časopisu „Naše motocykly“ mi 
poslal obrázky skútrů Čezeta z veterán-
ských motosrazů v Rusku. 

NA OKRAJ 

„Naše motocykly“ 

 

Pan Honza Mrázek, další fanda českých motorek a skút-
rů, mi poslal fotky z rodinného archivu. Další dvě fotky 
jsem také od někoho dostal, ale už jsem nenašel od ko-
ho. Takže pokud je autor objeví, omlouvám se, že jsem 
neuvedl jeho jméno, ale místo na sklerózu bych to raději 
svedl na GDPR, …….to vypadá daleko lépe :-) 
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Tony Kratochvíl z Německa mi poslal obrázek Čezety pro Veřejnou bezpečnost, jak ji 
….vyrobil, zrenovoval, vymyslel, nastrojil ….Janko Siták ze Slovenska. Podobný skútr už před 
časem vyrobil nějaký jiný skútrista, a tak máte možnost porovnat obě tato řešení. 

Tony mi psal, že se úspěšně rozšiřuje parta skútristů v Německu, a tak jsem ho požádal o 
několik fotek, abychom taky viděli, jak to s těmi skútristy vypadá v rozvinutém západním 
kapitalistickém světě :-). K fotkám jsem dostal tuto doprovodnou větu: „Zde par fotek, 
vetsinou z Durynska. Ty Mikulase porada kazdym rokem nas policajt 
Wolfgang, rozvazime darky pro deti.“ 

NA OKRAJ 

...a naše skvělá vláda 
lehce zvládne i Covid 

 

Kolega skútrista Luboš Had poslal obrázek maxiko-
loběžky vyrobené z komponentů Čezety. Slíbil mi, že 
najde fotku, jak na ni jedou. Trvalo to delší dobu, ale 
dočkal jsem se. Takže i vy si můžete prohlédnout kolo-
běžku značky Čezeta…..i při jízdě. 
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NA OKRAJ 

Elektromobilita 

Kolega veteránista Miloš Jeřábek se 
zajímá o výrobní štítky a tím samo-
zřejmě i rarity, které se tam vyskytují. 
A tak mi i poslal tuto fotografii origi-

nálního štítku a rámu ČZ, kde je uve-
den typ 501. Mohli bysta namítnout, 
že třeba si někdo dal štítek ze skútru 
na motocykl, protože obsah motoru, 
výkon, popř. šestimístné číslo rámu a 
motoru je také v požádku …..ale není. 
Čísla začínající 6-kou byla určena pro 
motocykly, čísla skútrů začínala 1-

kou. No a kromě toho váha stroje 117 
kg zase odpovídá motocyklu a ne 
skútru.  
Tak to by mě zajímalo, kde soudruzi 
ze Strakonic udělali chybu??? :-) 

Položím vám záludnou 
otázku. Víte co dělá ta sym-
patická plnoštíhlá blondýna 
na obrázku??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vtipně zakrývá tzv. přírodní 
dobíjecí stanici, které zatím 
jsou přece jen ještě u nás 
málo rozšířené. Ale hlavně 
drží místo pro přítele, aby 
tam mohl zajet se svým 
drahým elektromobilem a 
dobít baterky.  Pak tam 
budou spolu několik hodin  
v autě v lese čekat a …….
(přiznávám se, že mu tro-
chu to čekání  závidím) 

Od kolegy Karla Gerolta z Německa jsem dostal zajímavý mail, sice není o motorkách, ale 
určitě potěší srdce každého veteránisty fandícího českým strojům. 

Ahoj Marceli, 

Jens Herkomer a Werner Neugebauer se stali vcera celkovymi vitezi 
letosni AvD Rallye „Histo-Monte“, prikladam par prvnich fotografii. 

Mej se moc fajn a zatím ahoj, Karel 
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BARKAS  (NDR, 1957 - 1991) 

Závod Barkas vznikl v roce 1957 pře-
jmenováním původního podniku Framo. 

Vozy Barkas používaly dvoudobé motory 
Wartburg. V letech 1957 až 1961 byl vyrá-
běn model Barkas V 901 (29 455 vozů), 
v letech 1961 až 1990 se vyráběl Barkas 
B 1000 (celkem postaveno 175 740 vozů). 
Posledním provedením byl Barkas B 1000-1 

se čtyřdobým motorem VW 1.3, v letech 

1990 až 1991 bylo vyrobeno jen 1961 vozů. 
Výroba užitkových automobilů Barkas byla 
ukončena v roce 1991, krátce po sjednocení 
Německa. V roce 1971 postavili také proto-
typ B 1100 s motorem Moskvič 412. 

Tak to byla vozidla integrovaného zá-
chranného systému a zase se podíváme do 
civilu…. Ještě jsem zapomněl na armádu. 

Víte, že po válce vyráběla 
dodávky i firma Alfa Ro-
meo???  Byla to taková ob-
doba německého transpor-
téru a dnes je to velice  
vzácný veterán. 

NA OKRAJ 

Italský „transportér“ 

STŘÍPKY  Z  HISTORIE  RVHP  
V putování za historií RVHP v oblasti vozidel jsme už značně pokročili, prošli jsme zhruba 

výrobu zajímavých motocyklů vyšších kubatur a také osobních (popř. terénních) vozů a já jsem se 
možná několikrát zmínil o tom, že se třeba ještě někdy zmíním o dodávkách či mikrobusech. 

Náš trh nebyl sice úplně otevřený, protože dodávka domácí výroby Škoda 1203 pokrývala vět-
šinu potřeb trhu (i když určitě ne plnohodnotným způsobem), tak přece jen se tu nějaké ty cizí 
dodávky objevily, a to především polské dodávky Žuk a Nysa, jugoslávské IMV, a to hlavně jako 
sanitní vozy a východoněmecké  Barkasy a mnozí z vás, kteří absolvovali vojnu, se setkali s ruský-
mi UAZy 452. 

Z celého toho portfólia socialistických dodávek 
asi  k dnešnímu dni zůstal jen ruský UAZ, který stále 
vyrábí původní provedení UAZu 452 s různými 
úpravami a modernějšími motory pod značkou 
Buchanka, a jak je vidět, tak na ruské cesty-necesty 
bude ještě podobný bytel- ný teréňák dlouho potře-
ba.  A kromě toho, proč bychom se nepodívali na 
tyto dodávky, když třeba historické VW  Transpor-
tery nebo Fordy Transit jsou už dnes ceněnými 
veterány. A pomalu ale jistě se do tohoto segmen-
tu dostává i naše Škoda 1203. Vzpomeňte na článek z Občasníku č. 77, jak si sběratel nechal do-
vézt Š 1203 do Coloreda v USA :-).   

Tak já myslím, že se na ty dodávky podíváme. Tentokrát nebudeme cestovat po zemích 
RVHP kolem naší republiky, ale vezmeme to podle abecedy. Nebude to žádný technický popis, 
ten si můžete všichni najít na netu, ale chtěl bych jen připomenout  jednotlivé značky popř. uká-
zat některé netradiční karosářské varianty popř. zajímavé nástavby. 

Obr. nahoře ….jak vidíte, tak socialistické dodávky ještě nevyčerpaly všechny svoje možnosti. 

https://auta5p.eu/katalog/framo/framo.php
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A co třeba obytňáčky čili bydlíky??? 

A ještě pár  zajímavých kousků, které 
by bylo škoda nepřipomenout. Na konci 
ještě nějaké ty nerealizované prototypy. 

NA OKRAJ 

Předchůdcem Barkasů 
byly vozy Framo 
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ERAZ  (Arménie, 1966 - 2003) 

Arménský podnik ErAZ (Jerevan-skij 
avtomobilnyj zavod) byl založen v SSSR 
roku 1965. První furgon (dodávku) ErAZ 
762 smontovali na jaře roku 1996, vůz měl 
motor GAZ a třístupňovou převodovku. Dal-
ší modely ErAZ 3730 (představen v roce 

1971) a ErAZ 3218 (1995-1997), měly mo-
dernější karosérii a čtyřstupňovou převo-
dovku. Po rozpadu Sovětského svazu 
(1992) byla roku 1995 jediná arménská au-
tomobilka ErAZ zprivatizována, ale v roce 

2003 byla výroba automobilů ukončena a 
podnik byl uzavřen. 

 

 

 
IMV  (Jugoslávie, 1958 - 1992) 

Jugoslávská firma IMV (Industrija motor-
nih vozil) byla založena roku 1954 pod ná-
zvem Moto montaža. Původně vyráběla 
v licenci německé vozy DKW. V roce 1958 

dostala jméno IMV a zahájila dodávky vlast-
ních vozů s motorem DKW. V polovině še-
desátých let bylo dovezeno několik užitko-
vých vozů IMV 1000 s dvoudobými motory 
do Československa, vozy byly používány 
převážně jako sanitní. V roce 1967 zahájila 
firma IMV spolupráci s BLMC a od roku 

1972 spolupracovala s francouzskou auto-

mobilkou Renault, v letech 1974 až 1992  

Tak těch Barkasů bylo „haba kuk“ a 
našly by se i další …. byl to výborný pra-
cant, kterého zahubil kapitalismus. :-( 

NA OKRAJ 

Pár obrázků z NDR 
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IMV (Jugoslávie, 1958 - 1992) 

Jugoslávská firma IMV (Industrija motor-
nih vozil) byla založena roku 1954 pod ná-
zvem Moto montaža. Původně vyráběla 
v licenci německé vozy DKW. V roce 1958 

dostala jméno IMV a zahájila dodávky vlast-
ních vozů s motorem DKW. V polovině še-
desátých let bylo dovezeno několik užitko-
vých vozů IMV 1000 s dvoudobými motory 
do Československa, vozy byly používány 
převážně jako sanitní. V roce 1967 zahájila 
firma IMV spolupráci s BLMC a od roku 

1972 spolupracovala s francouzskou auto-

mobilkou Renault. V roce 1992 dostala spo-

lečnost nové jméno REVOZ (REnault VOZi-
la). Po rozpadu Jugoslávie firma sídlila ve 
Slovinsku. 

 

NYSA  (Polsko, 1957 - 1994) 

Polská automobilka Nysa byla založena 
v roce 1952, celým názvem se jmenovala 
Zaklady Bodowy Nadwozi Samochodowych 

Nysa. Od roku 1957 vyráběla mikrobusy 
(minibusy) a užitkové vozy s motory 

z osobních vozů Warszawa (FSO). Od roku 

1985 se firma věnovala také výrobě násta-
veb pro vůz FSO Truck. Poslední Nysa 
byla vyrobena v roce 1994. Od roku 1998 

firma montovala licenční francouzské vozy 
Citroën Berlingo. 

NA OKRAJ 

Znáte dodávku 
Škodu 1203 SA Kamyonet  

Nahoře vidíte porovnání vývoje vzhledu 
přední masky vozu. 

Vyráběla se pouze v Turec-
ku v letech 1982—1986 , a to 
zřejmě v počtu 3600 kusů. 
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A zase nakonec nějaký ten prototyp. 

 
 

RAF (SSSR, 1958 - 1997) 

Lotyšská automobilka RAF (Rigas Auto-
busu Fabrika, Rižskaja Avtobusnaja Fabri-
ka) vyráběla od r. 1955 autobusy. V roce 

1958 zahájila produkci mikrobusů RAF 977, 

později také odvozených dodávek a dalších 
užitkových variant. Podvozek pocházel 
z vozu GAZ Volga, karosérie byla vlastní 
RAF. Model 977 vyráběli do roku 1976, kdy 
jej vystřídal RAF 2203. Mikrobusy byly po-

jmenovány Latvija, nadále je poháněly mo-
tory GAZ. Dodávaly se i jako sanitní vozy a 
v dalších provedeních. Produkce byla 
ukončena v roce 1997, připravovaný model 
RAF M2 už do výroby zaveden nebyl. 

NA OKRAJ 

Pár obrázků z historie 
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A opět nerealizovaný prototyp. 

 
TV  (Rumunsko, 1957 - 1990) 

Rumunská firma TV dostala jméno 
podle rumunského národního hrdiny z doby 

turecké nadvlády, Tudora Vladimirescu. 
Byla založena v roce 1952 a původně se 
zabývala stavbou zemědělských strojů. 
V roce 1957 začala vyrábět autobusy a 
užitkové vozy. Některé z nich měly pohon 
všech čtyř kol. V roce 1990 byla firma pře-
jmenována na Rocar, což je zkratka ze slov 
Romanese Car. Asi 1400 vozů TV bylo 
dovezeno také do Československa. 

NA OKRAJ 

Líbilo se vám to? 
Tak pokračujeme ... 

 

https://auta5p.eu/katalog/rocar/rocar.php
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NA OKRAJ 

Skútr rikša s budkou 
...made in SSSR 

 
UAZ  (Rusko, 1954 ...) 

Ruská firma UAZ (Uljanovskij avtomo-
bilnyj zavod) byla založena v roce 1941. 

Jejími prvními výrobky byly nákladní vozy 
ZIS 5 a GAZ AA. Od roku 1954 byl monto-

ván osobní terénní vůz GAZ 69, ten se 

vyráběl až do roku 1972. V roce 1958 byla 

zahájena výroba terénní dodávky 
UAZ 450, následovaly modely UAZ 451 a 

452. Od roku 1972 vyráběl UAZ nový te-
rénní vůz UAZ 469. V roce 1985 došlo 
k přečíslování modelů. Z řady 469 se stala 
řada 3151 a také modely řady 452 dostaly 
nová čtyřmístná čísla. Obě řady, terénní 
"džíp" i dodávka, přežily v nabídce firmy 
rok 2000. Od roku 1997 vyráběli nový mo-
del UAZ 3160. 
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Rozhodně nechci tvrdit, že konstrukce 
tohoto vozu byla tak nadčasová, ale byla 
„socialisticky“ bytelná a jednoduchá, že v 
dnešní době je už prakticky ojedinělá a 
určitě nachází své zákazníky, a to nejen v 
Rusku. Ovšem za ta léta se tato dodávka 
změnila, má modernější motory a nesrov-

NA OKRAJ 

Prohlídka vrakoviště 
kdesi - v daleké Rusi 

Tak v tomto sanitním provedení znají 
aspoň bývalí vojáci tento automobil nejvíc. 
Ovšem i v naší armádě se vyskytoval v 
jiných provedeních. UAZ 452 je asi jediná 
dodávka z dob RVHP, která přežila až do 
současnosti. 
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natelně bohatší výbavu, ovšem její terénní 
vlastnosti zůstaly zachovány. Také dostala 
nový ruský název „Buchanka“ 

A ještě nějaké prototypy více či méně 
životaschopné, ovšem to je úděl prototypů. 
Každopádně původní koncept UAZu 452 
stále žije.  

A tady ještě obrázky z provozu pro ty, 
kteří nepochopili, proč je v Rusku potřeba 
mít na cestování terénní automobil. 

A v Rusku (či spíš SSSR) ještě zůsta-
neme a podíváme se na zřejmě největší a 
nejluxusnější mikrobus, který byl vyroben v 
bývalé RVHP. Malá zmínka byla již v Ob-
časníku č. 72 v článku o vozech Volha, ale 
dnes se podíváme na tento projekt trochu 
podrobněji. 

NA OKRAJ 

Buchanka - „obytňák“ 
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Spolu s ministerstvem zdravotnictví 
SSSR postavil závod dvě specializované 
sanitky - ZIL -118 A. Ukázalo se, že jde o 
skutečnou mobilní nemocnici - na cestě do 
nemocnice mohl pacient podstoupit celou 

řadu chirurgických zákroků. Vůz byl před-
veden na mezinárodním kongresu chirurgů 
v Kyjevě a poté odeslán do Sklifosovského 
institutu. Tam byla sanitka rok testová-
na. Institut ji však nemohl koupit kvůli vyso-
kým nákladům na prototyp.  

I přes malý počet vyrobených kusů ná-
sledovala v roce 1971 modernizace, nové 
označení bylo ZIL 118k nebo ZIL 119.  

Krásně mi to tady vyšlo, takže vidíte 
oba typy vedle sebe a můžete porovnat vliv 
„faceliftu“. Na další straně pak vidíte mo-
dernizovanou sanitku a dokonce i dodávku 
už označenou jako ZIL 3302 (r.v. 1992). 

NA OKRAJ 

Ruský tuning  
ZIL  (SSSR, 1957 ...) 

Automobilka ZIS byla nejstarší automo-
bilkou SSSR. První nákladní vůz vyrobila 
v roce 1924. Původní název ZIS (Zavod 
imeni Stalina), byl v roce 1957 změněn 
na ZIL (Zavod imeni Lichačeva). Ivan Alek-
sejevič Lichačev byl prvním ředitelem závo-
du, zemřel roku 1956. Hlavní výrobní náplní 
závodu, sídlícího v Moskvě, byly nákladní 
vozy. Kromě nich ale firma produkovala 
v omezených počtech také reprezentační 
vozy pro vysoké státní funkcionáře. Prvním 
modelem byl poválečný ZIS 110, po něm 
následovaly vozy ZIL 111, 114, 117 a další. 
Po roce 1990 výroba silně poklesla, napří-
klad v roce 1999 bylo vyrobeno pouze 

11 vozů ZIL řady 4104. 

I mikrobus ZIL 118 Junosť (Mladost) či 
sanitka byly odvozeny od reprezentačních 
vozů, takže podědily jejich podvozky s os-
miválcovými vidlicovými motory 5,5 l o vý-
konu 150 k a automatickou dvoustupňovou 
převodovkou. Rychlost byla 120 km/hod. a 
spotřeba 28 l/100 km.Tyto mikrobusy se k 
nám nedovážely a byly zase určeny prak-
ticky jen pro VIP klientelu. 

 

https://auta5p.eu/katalog/zis/zis.php
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Naší prohlídku dodávek jsme začali od 
„A“ (i když ne přímo u dodávky z RVHP), ale 
z RVHP byl až Barkas, a tak zcela správně  
končíme tedy až písmenem „Ž“, a to u pol-
ského Žuka, který byl u nás velice běžný a 
na silnicích jste ho potkávali každý den. 

 

  

ŽUK  (Polsko, 1958 - 1998) 

Polské vozy Zuk (polsky psáno Żuk = 

Žuk) byly vyráběny v automobilce FSC 
(Fabryka Samochodow Ciezarowych). První 
prototyp byl dokončen v roce 1957, oficiálně 
byl vůz představen roku 1958. Prvním ty-
pem byl valník Żuk A 03 na podvozku vozu 

FSO Warszawa. Pak byly do výroby zavá-
děny další verze, jako furgon A 05 v roce 

1966. Postupně modernizované vozy Żuk 
byly vyráběny do roku 1998, celkem vyrobili 
587 tisíc vozů Žuk. 

 NA OKRAJ 

ŽUK- „obytňák“ 
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A Tatra levitující na zemí, to už je velké 
sci-fi… nebo že by vzduchový polštář??? 

A kdyby tu tatru měla ta slečna jako 
svatební dar, chlapi, šli byste do toho??? 

NA OKRAJ 

Ale stejně to bylo 
krásné fáro... 

Tatře jsme se věnovali v této kapitole 
už před pár čísly zpátky, ale objevil jsem 
zase nějaké nové informace ….a řekněme 
tomu rovnou „rarity“ a třeba i trochu 
„nesmysly“, ale proč si je neprohlédnout. 

Zopakujeme si jeden návrh kabrioletu 
Tatra 603 a přidáme další dva návrhy. Ško-
da, že to jsou jen obrázky. 

Pak tu máme další raritu, a to je Tatra 
603 s motorem vpředu (údajně Ford). To je 
sice asi skutečný výtvor, ale  …...posuďte 
sami. Kdysi byla k prodeji na Slovensku. 

P.S .  VRÁTÍME SE NA CHVILKU K TATŘE 603 
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Zřejmě vás nepřekvapím tvrzením, že 
většina motocyklú je dvoukolových (pokud 
nejsou vybaveny sajdkárem a nebo to 
nejsou  monstra se zdvojenými koly).  
Ovšem jsou i výjimky, které vznikly z růz-
ných důvodů …..zlepšení trakčních vlast-
ností, zvýšení únosnosti, z dlouhé chvíle 
apod. Ať je důvod jakýkoliv, jsou to někdy 
zajímavé konstrukce. 

NA OKRAJ 

Pětikolové tříkolky 
TŘÍKOLOVÉ MOTOCYKLY (DVOUKOLKY) 

ZAJÍMAVOSTI  
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NA OKRAJ 

Další rikši ze všech 
koutů světa 

Pod tímto názvem si asi většina z vás 
představí notoricky známý německý váleč-
ný motocykl NSU Kettenkrad HK 101.  

Ale to je jen zlomek toho, co se v ob-

lasti těchto podivných strojů objevilo. Ně-
které pásové motocykly se objevily ještě za 
války, další pak později, a to na různé úrov-
ni podle použití. Asi není tajemstvím, že 
hlavním důvodem je zvýšení průchodnosti 
terénem. 

Nechci se tady věnovat jednotlivým 
konstrukcím, ale jen ukázat, co všechno se 
zrodilo v hlavách konstruktérů . 

 

PÁSOVÉ MOTOCYKLY  
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 NA OKRAJ 

Pásové tří– a čtyřkolky 
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NA OKRAJ 

Exportní ČZ 175 typ 470 
po hezké renovaci. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobrý, néééé???? 

ČEZETA Z TURECKA 



34 

V minulém čísle Občasníku jste se mohli 
dočíst o sovětských vozech Poběda a já 
kromě toho, že jsem objevil ještě některé 
moderní návrhy designerů na reinkarnaci 
nebo znovuzrození vozů Poběda, ke kterým 
se ještě určitě vrátíme …..tak jsem objevil 
jeden velice zajímavý obrázek Pobě-
dy ...tedy vzdáleně Pobědy, protože soudru-
zi ze Sovětského svazu si dovolili pro přední 
část (dokonce závodního provedení Pobě-
dy) použít západoněmecký vůz VW Brouk a 
celé to posadili na nějaký strašně terénní 
podvozek, snad od náklaďáku, což by v 
případě  úprav sovětských vozů nebyla za-
se až taková vyjímka. 

Ale předek z Brouka je již dávno vyzkou-
šený prvek pro tuning automobilů. Když 
soudruzi z III. říše (nevím, zdali se jednalo o 
příslušníky Wermachtu nebo Gestapa) do-
stali jako služební vůz VW Brouk, do které-
ho se špatně vešli, ale báli se hněvu samot-
ného Hitlera, který byl tak trochu otcem 
Brouka, kdyby používali luxusní automobil   
Tatra vyrobený v porobeném Protektorátu 
Čechy a Morava …..a tak si nechali  Brouka 
na Tatru „naroubovat“. Něco se trochu ne-
povedlo, takže třeba na předních dveřích 
jsou dvoje kliky, ale možná je to pro zmatení 
nepřítele. 

Ovšem v tomto malém článečku máme 
ještě jednoho zástupce podobné přestavby  
automobilu, která spojuje výrobky našeho a 
sovětského průmyslu, protože na terénním 
podvozku „gazíka“ typu 69 (o jehož terén-
ních kvalitách není třeba pochybovat) a s 
jeho přední částí postavil kdosi krásný SUV 
automobil za pomoci karosérie našeho sta-
rého dobrého „stejšna“, tedy Škody 1202. 

Bohužel nevím, kdy a kde tato přestav-
ba vznikla a zdali je stále v provozu, ale 
podle mne je to docela hezké auto. 

Ale předek VW Brouka najdeme i u 
jiných přestaveb. 

Ale podívejme se do vyšších tříd vozů. 
Pokud jste si k Citroenu DS nechali naaran-

žovat předek Porsche 911 S, automobil se  
Citroen-Porsche 911 DS dostal hned dale-

ko agresivnější vzhled.  
A tím, že vám zbyl zbytek od Porsche, 

stačilo přidat předek ze Saaba a hned jste 
měli Saaba kupé. A na závěr ještě spojení 
VW-Porsche, název vozu Reborn SP2J e 
to prostě paráda :-) 

NA OKRAJ 

Ještě jedna renovace 
Jawa 50 typ 555 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porovnání s jednobarevným 
provedením 

DVĚ AUTA (NEBO I VÍC ) V JEDNOM  
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NA OKRAJ 

Cena benzinu 

Když jsem napsal předchozí článek, tak 
jsem netušil, že se mi podaří najít informace 
k tomu velice zvláštnímu a, myslím, že i 
docela zajímavému automobilu 

Citroen Porsche 911 DS 

...ale poštěstilo se, a tak koho tento zajíma-
vý projekt zaujal, může si nyní o něm pře-
číst i něco navíc. 

Výzva: vezměte dvě nejkrásnější auta, 
která kdy byla vyrobena, nejsvůdnější děv-
čata na kolech, která kdy brázdila planetu, a 
spojte je doslova dohromady. Pokud vám to 
zní úplně šíleně, je to proto, že to tak je. O 

něco tak složitého se ještě nikdo nepoku-
sil. Technické výzvy jsou obrovské i pro ten 
nejzkušenější tým mechaniků a nikdo, nutno 
říci, se nikdy neodvážil dotknout se těchto 
svatých ikon designu: dvou miláčků, kteří 
patří mezi 5 nejlepších vozů století, síň slá-
vy, kde Ferdinand Porsche, neméně figuruje 
jako první a nejpřednější automobilový inže-
nýr století. Citroen DS, navržený v roce 
1955 italským designérem a sochařem Fla-
miniem Bertonim, je dodnes považován za 
nejpokročilejší vůz, jaký kdy byl vyroben, 
pro množství inovací, které měl v kaž-
dém detailu. 

Tato dvě auta jsou naprosto odlišná 
hmotností, tvarem a dynamikou, nemluvě o 
výkonu, a nelze je jednoduše rozřezat a 
slepit dohromady. Přesto jsme se rozhodli 
to zkusit a ještě než jsme začali, pozvali 
jsme na pivo Stewarta Johnsona, bývalého 
inženýra z Inter Box Mechanics a pravděpo-
dobně jednoho z nejuznávanějších odborní-
ků v oboru. Po letmém zhlédnutí našich 
výkresů a zmenšených modelů se suše 
zeptal: „kam umístíte motor?“. Dobrá otáz-
ka, pomysleli jsme si. Unesení vlastním 
nadšením jsme úplně zapomněli, že namon-
tovat motor Porsche 911 do zadní kapoty 
Citroenu DS je stejně snadné jako vymačkat 
dýni do lusku. "Pokud posunete motor o 90° 

vodorovně," navrhl Stewart, "a posunete 
zadní sedadlo o 10 palců dopředu, získáte 
dostatek místa. Chcete mít nižší těžiště 
auta, které bude delší a vyšší než běžná 
911. Naše otázka na Stewarta Johnsona 
byla v tu chvíli zcela zřejmá: „Považoval 
byste se za vedoucího projektu?“. Stewart 

přijal, pod jednou podmínkou: být prvním, 
kdo bude řídit 911DS. 

Nahoře: při pohledu zezadu vypadá 
911DS spíše nenápadně. Nikdo si neumí 
představit přeplňovaný 3000 ccm s výko-
nem 260 koní pod kapotou. Tento motor je 

známý pro svou vzrušující akceleraci spoje-
nou s náročnými jízdními vlastnostmi a 
extrémní prodlevou turba. Vzduchové chla-
zení bylo nahrazeno potrubím nuceného 
vodního chlazení. Řešení extra velkých 
pneumatik a extrémně tuhý podvozek zaru-
čují mimořádnou stabilitu. Při vysoké rych-
losti má akustický komfort daleko k tichému 
luxusu Citroenu DS, ale tohle je koneckon-

ců sportovní vůz. 
Pro méně zkušené oko vypadá přední 

pohled na 911DS stejně jako na původní 
911. Nadšenci Porsche mohou být zklamá-
ni vyšším čelním sklem, ale to byl nutný 
kompromis, aby bylo dosaženo správného 
úhlu náběhu s karoserií Citroenu DS.  

Jakmile byl 911DS představen tisku, 
způsobil rozruch. Auto bylo pod okem mé-
dií od prvního dne. Ne všechny ohlasy byly 
příznivé. Právě naopak: osobnost 911DS je 
tak silná, že rozděluje názory na dva. Mezi 

mnoha nadšenci (83 %) jsme slyšeli i tro-
chu kritiky.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomové jednoznačně 
doporučují investovat víc 
do alkoholu než do benzi-
nu. Z toho také plyne ná-
vod na předělání kanystrů 
na bary, je to jedna z forem 
úspor rodinných nákladů. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Car_of_the_Century
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Alexander_Porsche
http://citroenvie.com/ds-features-automotive-pre-imminence/
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NA OKRAJ 

Mostní tank Již před delší dobou se objevily na stránkách Skútrklubu Čezeta (www.skutrklub.cz) informace 
o výrobě repliky Druzety v Rusku. Její autor tenkrát žádal o vyjádření, jestli se mu jeho dílo povedlo 
a jestli tam nemá nějakou pohledovou závadu.  

Sice nevím, jestli byly na jeho dílo nějaké ohlasy, ale čas pokročil a Druzeta je v Moskvě nabíze-
na k prodeji, a to za částku 390 000 Rublů, což je v přepočtu aktuálním kurzem cca 110 000 Kč. Ne-
vím, jaké by bylo clo a jaké jsou z Moskvy přepravní náklady, ale oproti cenám druzet, které se 
vyskytují občas na inzertních serverech internetu, je to velice slušná cena.  

Tak si zopakujme obrázky, které už byly jednou zveřejněny, a pak se podívejte, jak je Druzeta 
nabízena  na výstavách popř. reklamách v Rusku. 

https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/bokovoy_pritsep_druzeta_k_motorolleru_cezeta_2141979797 

Tak „druzeťáci, co vy na to??? Sice nevím, jaké je konstrukční zpracování podvozku, jaké je 
tam kyvné rameno apod.,  ale myslím, že podle fotek to celkové zpracování vypadá velice dobře a 
při dnešních cenách by byl o tuto Druzetu určitě zájem.  Nevím, kolik skútrů Čezeta se vyvezlo do 
bývalého Sovětského svazu, ale překvapilo mě, že ta replika vznikla právě tam. 

RUSKÁ DRUZETA JE V PRODEJI ! ! !  

Byli jste na vojně? A pama-
tujete mostní tank? Ne? 
Nevadí. Určitě se rádi podí-
váte na jeho dost neznámý 
model od firmy ITES, který 
byl prodán na Aukru na 
dost slušný peníz. 
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Minule jsem úplně zapomněl na jedno významné výročí, a to 
10. výročí úmrtí (18.12.2011) našeho prvního českého presidenta, 
mizerného dramatika, ožraly, občas teplouše (když se ožral) a 
milovníka Spojených států a hlavně humanitárního bombardová-

ní  Srbska Vaška Havla.  
Určitě jste zaregistrovali, 
že někteří havloisti, hav-
loidi a sluníčkáři vymys-
leli „Lavičku Václava 
Havla“, která je vyrobena 
z pivovarského sudu 
(cena lavičky asi 800 000 
Kč :-(), aby prezentovala 
jeho kladný vztah k alko-
holu. Nyní se však obje-
vila i „Lavička Dagmar 
Havlové“, jeho manželky 
a já si marně lámu hlavu, co má ten obrázek představovat 
??? :-(  U Vašíka ten chlast byl jasný …………... 

NA OKRAJ 

Mopedistky 

 

Kolega Libor Svoboda mi dodatečně poslal  dvě hezké fotky své kejvačky, které udělal cestou ze 
srazu v Nebákově, Honza Chleboun pak fotky Mustanga,  kterého zrenovoval pro svého vnuka. 

A zase usím přidat nějaké informace z inzertního a aukčního serveru Aukro, protože některé 
ceny tak trochu „berou dech“…..aspoň tedy mně, ale může to být tím, že jsem starobní důchodce , 
nepodnikám a ani jsem se nepropracoval do senátu. Ale přece jen Moped Stadion za dvě stě litrů a 
ošuntělá kejvačka za čtvrt mega se mi i tak zdají trochu předražené :-(. Vám ne??? 
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NA OKRAJ 

Očkování ve filmu 

 

 

ASI NEJHEZČÍ JAWA 350/634 SE SAJDKÁREM  
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NA OKRAJ 

...a naše vláda :-( 
 

Před časem jste v Občasníku mohli vidět oboustranné 
sajdkary cizí výroby u cizích motocyklů. Ale objevil jsem, 
že tato nevšední kombinace existuje i s našimi tuzemský-
mi vozidly, a to Jawička panelka + 2 Velorexy 560. Tak už 
si jen počkáme, jestli si někdo z našeho spřáteleného Side-
carclubu Nasavrky z toho vezme příklad a vyrobí něco 
podobného. Neměl by v takovém případě jít předseda klu-
bu příkladem???? :-) 

P.S Druhou možností předsedy je delegovat pravomoc 
na dalšího člena klubu :-) 

Určitě jste si všimli, že Občasník 
má velice široký záběr témat. Nos-
nými tématy jsou skútry, motocy-
kly, motorismus, zajímavosti, pak 
samozřejmě trochu toho humoru a 
nakonec i okrajově společenská 
nebo politická témata ….a zcela 
výjimečně trochu té motorkářské 
erotiky. Ovšem příznivci sportu, 
zvláště těch nesmyslných disci-
plín, kde se několik bláznů honí 
po hřišti za kusem gumy nebo 
nefouknutou kůží, toho tady zatím 
moc nenašli. Je to tím, že ani v 
kolektivu kamarádů ve Skútrklubu 
těmto bláznivým sportům nikdo 
neholduje, a tak ani nejsou nikdy 
tématem „u piva“ 

A tak jsem se rozhodl, že aspoň udělám radost jedné části těch fanoušků, a to sparťanům, přes-
tože bych měl být po otci slávista (a zřejmě i jaksi podvědomě asi jsem). Ovšem Slávie byly první 
bicykly a motocykly, které vyráběla firma Laurin a Klement, a tak bych tu chtěl ukázat, že existova-
ly také motocykly Sparta. Znáte je??? 

Takhle renovují panelky kolegové motorkáři v cizích zemích. Nevím, kde je to foceno, možná v 
Indii, ale obě panelky jsou velice hezké a podobné, i když rozdíly mezi nimi určitě najdete, stejně 
jako jawaři najdou odchylky od  původní specifikace panelky. Ale běloboké pneumatiky vždy dodá-

vají vzhledu punc jakéhosi luxusu a čistoty, bílé 
linky lemů blatníků jsou nestandardní, ale k těm 
pneumatikám se docela hodí. 
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V minulém Občasníku jsem psal o spe-
ciální zdravotnické rikše naší kamarádky - 
skútristky Lenky. Možná jste si mysleli, že 
přeháním, a tak se podívejte, že ve světě 
jsou běžné dokonce velké pojízdné gyneko-
logické ambulance vestavěné do velkých 
autobusů!!! 

Mám pro vás dvě skvělé nabídky na 
dárky. Vy, co se zajímáte o techniku, tak 
vám mohu vřele doporučit druhý díl knihy o 
motorech Škoda. Možná už máte první díl 
popř. i knihu o převodovkách, tak je třeba 
tuto trilogii ve vašich  knihovnách doplnit. 

I když tedy nejsem spoluautor knihy a 
nejsem tedy na jejím prodeji finančně zain-
teresován, tak přesto ji mohu doporučit. 
Jsou tam opravdu zajímavé informace a 
velké množství krásných dobových obrázků 
a fotografií, mnohé z nich ještě nebyly nikdy 
publikovány 

A abyste nezapomněli na děti, které by 
vás stejně nenechaly v klidu číst knihu, kup-
te i jim hodnotný dárek. Nebude to už Igrá-
ček jako za našeho mládí, ale zcela nový 
přičmoudlý Migráček, aby si vaše děti v 
souladu se všemi snahami a nařízeními EU 
a našich některých přiblblých politiků zvykali 
na to, že se brzy tisíce „Migráčků“ stane 
našimi spoluobčany. 

Další krásný příklad propojení práce a 
koníčka. Proč by si zemědělec nemohl vy-
razit na výlet se sajdkárem??? A zvláště 
pak, když se jedná o výrobek světoznámé 
a tradiční firmy John Deere. 

Pro milovníky tříkolek a rikš bych tu 
měl jednu skvělou ukázku. Toto krásné 
německé invalidní vozítko z roku 1956. se 
jmenuje Meyra a je to celkem výjimečné 
provedení s vně umístěným motorem. 

A nové dopravní značky u nás i v cizi-
ně. To omezení rychlosti je mílích!!! 

NA OKRAJ 

A trochu ekologie 
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Covid a očkování 

Já sice vím, že špičkový tovární moto-
cykl o obsahu 50 ccm je asi hodně vzdálený 
našim skútrům a motocyklům, ale na druhou 
stranu….zase je určitě mezi vámi plno nad-
šenců, kteří se rádi podívají na technické 
zajímavosti, zvláště pak, pokud jste ve vě-
ku, kdy si toto nemůžete pamatovat. 

„V poválečném období si začaly získá-
vat na oblibě závody na motocyklech o ob-
jemu 50 cm3, soutěže v této třídě byly doce-
la velkolepé, dostupné a „blízké“ mnoha 
motoristům té doby. Aby mohly začít vývojo-
vé práce na těchto modelech, uspořádala 
Mezinárodní federace motoristického sportu 
v roce 1961 „Evropský pohár“ a od roku 
1962 začlenila do programu Grand Prix 
třídu „50 cm3“. 

Od prvního ročníku soutěže ve formátu 
mistrovství světa se aktivně do vývoje moto-
cyklu pustil tým společnosti Suzuki. První 
vítězství týmu přinesla jeho nová hvězda - 
Ernst Dengner, který se během Grand Prix 
1961 jako jezdec týmu NDR MZ odmítl vrátit 
za železnou oponu, požádal o politický azyl 
a stal se vedoucím jezdcem. týmu Su-
zuki. Japonské dvoudobé legendě navíc 
předal všechny tajné nejnovější techniky 
seřizování dvoudobých motorů, vypracova-
né MZ. 

Motocykly Suzuki se držely na prvním 
místě tři roky, dokud titul v Grand Prix USA 
v roce 1965 nepřešel na tým Honda. Bylo 
potřeba rozhodné pomsty. Tým měl opět 
štěstí s Němcem - nejlepší jezdec týmu 
Kreidler (který opustil soutěž v této třídě) 
Hans Georg Anscheidt se přesunul do Su-
zuki a obsadil první místa v následujících 
třech Grand Prix. 

V roce 1967 oznámila Mezinárodní fe-
derace motoristického sportu brzké (v roce 
1969) zavedení přísných omezení ve třídě - 
motocykly musely být pouze jednoválcové a 
převodovky neměly více než 6 rychlostí. 
Poslední omezení – 6 rychlostí – se může 
zdát nepodstatné, ale právě v tomto směru 
byli konstruktéři hodně omezeni.  

Vyvrcholením původní inženýrské ces-
ty byl motocykl-šampion Suzuki RS67. Byl 
to unikátní motocykl s dvoudobým, dvou-
válcovým, kapalinou chlazeným motorem  
50 ccm a výkonu 17,5 k při 17 300 ot./min. 
(350 koní na litr!) a rychlosti 176 km/h.  

Tohoto ohromujícího výkonu bylo do-
saženo díky nízké hmotnosti 58 kg a 14-
stupňové převodovce (obrázky nahoře), 
která umožnila efektivně vytěžit veškerý 
dostupný výkon v malém dostupném rozsa-
hu otáček. 

Dalším vývojem vznikl tříválcový mo-
tor o objemu 50 ccm (objem 
jednoho válce 16 cm3  - dva 
válce paralelní horizontálně a 
jeden vertikálně), plánovaly 
se další vylepšení a inovace, 
ale zavedení 6-rychlostního 
omezení odradilo Japonce od 
pokračování v práci v této 
třídě.“ 

Text Artem Prikhodko (c)  

  

ZÁVODNÍ SPECIÁL SUZUKI RS67 (50 CCM) ZE 60 . LET 
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Pokud máte hlavu 
plnou motocyklů 
(dá se to odhalit i 
r e n t g e n o v ý m 
snímkem), tak 
právě pro vás je 
určen tento článe-
ček, který vám 
názorně ukazuje, 
jak zacházet u 
motocyklů s plynovou rukojetí. Jen bych připomněl, že Full 

Throttle znamená plné otevření škrtící klapky. A teď k tomu obrázku s tím „šourkem“ 

Zřejmě ti, co mají holý nebo oholený šou-
rek, jezdí na malý plyn,  zatímco ti, co mají 
šourek řádně ochlupený, jezdí na plný plyn 
(tzv. mají na to koule !!!). Teď mě ale 
vzhledem k emancipaci a  genderové vyvá-
ženosti zajímá, jestli toto platí i u žen??? 

Znamená to tedy, že ženy s nevyholeným 
rozkrokem jezdí rychleji než ženy vyhole-
né? Můžeme jako muži podle stylu jízdy 
žen odhadnout stupeň jejich vyholení??? 

NA OKRAJ 

Genderově vyvážené 
špičkové motomodelky 

Ty lascivní hýždě na prv-
ním obrázku mě dostaly! :-) 

Současná vláda nezahálí, a jak můžete vidět, tak už pronikla i do kultury. Ale i minulá vlá-
da byla činorodá a na nás motoristy myslela, takže od 1.1.2022 platí nový předpis pro předjíž-
dění cyklistů ….myslím, že na jednu stranu dobrý úmysl, na druhou stranu paskvil. Jsem 
zvědav, jak budou pokutováni ti „závodníci“, co si vezmou přes svoje pupky úzké barevné 
dresy, jednou vedle sebe a kecají a tváří se jako majitelé silnic, protože to přece dělají pro své 
zdraví a tomu všichni mu-
síme tleskat. ….ale takové 
dva pitomce na některých 
silničkách už auto nepřed-
jede, aniž by neporušilo 
tento zákon :-( 

Když už jsem ve vedlejším sloupci „Na okraj“ psal o  vyváženosti Občasníku, nesmím 
zapomenout ani na ženy. Již jsem se zmínil na předchozích 
stranách o Grétě Thunbergové i o naší skvělé reference T-
mobilu ….dnes předsedkyni parlamentu, ale máme i jiné 
skvělé ženy, a to u nás i v cizině, na které bychom neměli 
zapomínat. 
Myslím, že výroky těchto dvou žen by měly být přidány do 
zlatého fondu historicky významných výroků. Tam už určitě 
je to známé video od členky Pirátské strany, kterým se svěřuje 
svým kamarádům, jak ve Francii odpouštějí a zase napouštějí 
moře podle potřeby. A ten skvělý výrok Anny Záborské o pa-
nenství, bych při-
rovnal k dotazu té 
blondýny, která se 
zeptala  lékaře, 
jestli některých z 
jejich třech synů 
nemůže zdědit 
neplodnost po 
manželovi ??? :-( 
Je tak dál, holky!!! 
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Vývoj pražských 
městských autobusů 

Občas zveřejním nějaký „záhadný“ obrázek a ptám se vás čtenářů, jestli o tom ně-
kdo něco neví, protože víc hlav, víc rozumu. Pokud se pamatuji, tak nikdy nikdo se k 
tomu neozval, a tak je úplně jedno, jestli se teď zeptám, kdo z vás něco ví o „čtyřdobém 
péráku“, protože se stejně nikdo neozve, i když třeba ví. Já to chápu, ono napsat do 
mailu dvě nebo tři věty, to je makačka. Ale zase je to škoda, protože možná nejsem sám, 
koho by vaše znalosti nebo názory zajímaly. 

A jenom pro informaci, žádných chat v rámci mé webové stránky nechystám, proto-
že takové kecy, které se tam anonymně (nebo pod neznámými přezdívkami) objevují, 
popř. ta hrozná čeština plná chyb, kterou jsou často příspěvky psané, tak to opravdu ne, 
tím si kazit svoje webové stránky nebudu.  

Ale vraťme se k péráku…...zajímavý kousek. 

U toho péráka jsem vás trochu zkoušel, tady se o to nebudu pokoušet. I když také bohu-
žel o následujícím motocyklu nemám žádné informace o jeho technických datech a pod, tak 
jen vím, že je to stavba či úprava nějakého kutila (stejně jako u toho péráka) a že na motocy-
klu je na nádrži neznámá značka „dMZ“, což neznamená nic jiného, než přestavba motocyklu 
MZ na dieselový pohon. 

Motorová pásová pila Stihl v úpravě od firmy 
Bohemia Energy (Model 2022 de Luxe) 

Motorek bylo dost, podívejme se chvilku na jedno pořádné vozidlo, které by si určitě také 
zasloužilo pomník (stejně jako má Tatra 111 na Sibiři) a které určitě také patří k jedněm z 
nejdéle vyráběných vozidel na světě ….je to slavná Praga V3S. Ale v tom provedení, jak ji 
vidíte na obrázku, tak ji asi neznáte. 

Kolega Michal Matyska mi říkal, jak se do stavby podvozku tohoto vozidla pustil jeden 
jeho známý. Podvozek udělal, ale nějak ho to přestalo bavit, tak ho prodal. Jiný fanda 
„vétřiesek“ vozidlo dostavěl a vyjel. Jedná se tedy o doma postavený a jediný existující 
„prototyp“ dvounápravové „véesky“. A proč to všechno píšu??? Protože do Občasníku patří i 
humor…...auto je sice skutečné, funkční a hezké, …...ale nešli se už tací, kteří tvrdili, že 
přesně s tímto typem jezdili na vojně :-):-):-). Prostě národ Švejků se nezapře :-) 
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MOPETTA 

Na základních školách byla dříve běžná hodina pracov-
ního vyučování. To se zrušilo, protože by si mohli ti dnešní 
„kutilové“, co umí držet v ruce jen mobil, ublížit. Ovšem už 
dříve byly vidět snahy některých chlapců úmyslně toto pra-

covní vyučování boj-
kotovat, zvláště tzv. 
„dílny“, a to pak i na 
odborných učilištích. 
Nakonec se vše vy-
světlilo. Tito chlapci se 
totiž domnívali, že 
když se budou špatně 
učit, budou mít na 
konci roku na vysvěd-
čení „čtyřky“ ……. 

V dnešní době jsou v módě 
různé „novosti“ (bez dobrého 
„kouče“ jste ztraceni), různá 
manažerská školení, testy, 
návody, metody jak nejlépe 
pracovat apod. Já vám zde 
předložím dva jednoduché 
testy, které se vám mohou v 
praxi hodit, a také dva návody 
(vývojové diagramy) pokud 
řešíte nějaké složité úkoly, 
např. při opravách motocyklů, 
ale třeba i v domácnosti apod. 
Test vlevo je testem na alko-
hol, vpravo je pak test zraku. 
Testy na alkohol jsou běžné 
při  kontrolách, zrakové testy 
jsou součástí lékařských pro-
hlídek u seniorů, takže díky 
těmto pomůckám se můžete 
na testy dobře připravit. 

Myslím, že ani tyto dva pracovní návody není 
třeba příliš vysvětlovat, protože vám jedno-
značně ukazují všechny možnosti řešení a sa-
mozřejmě i výsledek vaší práce, který nemusí 
být vždy plně uspokojivý …… :-( 

Na netu jsem narazil na dvě zajímavé tříkolky (nebo možná luxusní rikši), i když mám trochu 
problém s určením jejich značky. Červená rikša má ve znaku vzpínajícího se koníka, což by 
bylo Ferrari, ale koník je obrácený a tvar celého znaku připomíná starší masky vozů Peugeot.  

Druhá rikša 
(zelená) má 
pak vpředu 
dvě    ledviny 
jako vozy 
BMW ….ale 
budou to 
úúúplně jiné 
značky. 

45 

Jednomístná tříkolka kon-
struktéra Egona Brütsche 
ze Stuttgartu s laminátovou 
karosérií, motor  50 cm3, 
výkon 2,5 k, 3-stupňová 
převodovka, délka 1700 
mm, šířka 880 mm, výška 
1000 mm, světlá výška 180 
mm, váha 60 kg, spotřeba 2 
l benzinu/ 100 km. 
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ROLLERA 

A zase něco pro kolegy sajdkáristy. Vždycky se tvrdilo, že sajdkár se připojuje k silným 
motocyklům a je to tak i u nás legislativně ošetřeno, že smí být připojen jen k motocyklu o vyš-
ším objemu 175 ccm a vyšším. 

Ovšem ekologie nás tlačí k downsizingu, a tak není divu, že se sajkáry začínají objevovat 
u mopedů, čili věc kdysi nevídaná. Sice nevím, jaké jsou dynamické vlastnosti této soupravy a 
jak váhově zdatné osoby mohou do takového sajdkáru nasednout (ale asi jen ten, kdo se tam 
vejde, takže typuju tak do 20 kg). 

Všude je ovšem třeba hledat skulinky, takže když k motoru 
takovému mopedu přidáte nějaký ten válec navíc (cca 1 až 
4), tak je to stále moped, ale dynamické vlastnosti se zcela 
určitě zlepší. 

Velorexy (myslím, tříkolky, či hadráky) jsou prý dnes nedostatkovým zbožím. Ale já jsem 
objevil, že jich je dost. Na internetu se objevila fotografie kdesi z Prahy z Vyšehradu (ulice 
Marie Cibulkové), kde jsou normálně odstavené na ulici a nikdo o ně nemá zájem. Zřejmě 
poroto, že jsou „před renovací“.  

Na další fotce ale vidíte, že i velorexy v lepším stavu bývají odstavené a bez zájmu ….. A 
tato fotka je pro změna z jiného hlavního města, a to z centra Budapešti 

Chcete mít na svém motocyklu stylové zadní boční kufry??? Jsou tu dva podobné návrhy. 
Ten první vychází z tvaru bočních schránek a kufry jsou ve stejném desigbu. Tyto kufry byly 
chvíli v prodeji, ale nějak se v tichosti vytratily a je to škoda.  

Na druhém obrázku vidíte podobné řešení, ovšem tady se tvar bočních kufrů shoduje se 
zadním blatníkem. Myslím, že obě řešení jsou vkusná a použitelná. 

Rollera je mladší a větší 
sestra Mopetty od stejného 
konstruktéra. Oproti své 
starší sestře měla širší lavici 
a větší motor, dvoudobý 
jednoválec 98 cm3, výkon 
5,2 k, opět 3-stupňová pře-
vodovka. Délka 2100 mm, 
šířka 1000 mm, váha 85 kg, 
max. rychlost 80 km/hod., 
zapalování 6V, startování 
našlapováním, velikost kol 
4,40 x  8“. V letech 1956 - 58 
bylo vyrobeno 8 kusů, ale 
nenašel se výrobce pro séri-
ovou výrobu. 
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Proč renovujeme??? 

V příručce pro školení řidičů v roce 2022 je uvedena 
informace o telefonním čísle 1224, kterým si můžete 
zajistit odtah svého vozidla podle příslušné pojišťov-
ny, kde máte vozidlo pojištěno (a třeba máte i před-
placený odtah zdarma). Tím se vyhnete odtahové 
službě „šmejdů“, kteří  fungují i v této oblasti. Větši-
nou pro vás přijede odtahový vůz Tatra 815, to pro 
případ, že by vám vozidlo spadlo někam mimo zpev-
něnou vozovku a bylo by ho třeba vyprostit (viz foto).  
Když už jsem nakousl to téma automobilů Tatra, tak 

ještě přidávám jednu zajímavou fotečku. Určitě znáte vytuněné starší osobní vozy, ale u ná-
klaďáků je to zatím spíš rarita. Jak ale vypadá taková lehce vytuněná Tatra 148 s nízkoprofilo-
vými pneumatikami na hlinikáčích a s integrovaným plastovým nárazníkem se určitě rádi podí-
váte. 

Když se díváte na fotku a sledujete to její hlavní téma, které bývá zcela logicky vpředu, 
neuniká vám někdy pozadí??? Uvědomte si, že i pozadí může být zajímavé (upozorňuji, že 
mluvím o fotografiích nikoliv o ženách, jak by si mohl  někdo z vás myslet).  

Vyzkoušejte si tuto pozorovací metodu na následujících fotkách. 

Tak nám zase trošku čer-
padláři vyhánějí peníze z 
kapes a peněženek víc, než 
je asi třeba. Sice jsou různé 
kartelové dohody zakázané 
(aspoň si to myslím), ale 
když se začne zdražovat, 
tak všichni táhnou svorně za 
jeden provaz. Ach jo. No, že 
se to nesmyslné zdražování 
snad zastaví, abychom ne-
museli kvůli ceně benzínu 
svoje letní cesty rušit. 

Vracím se znovu k Aukru, protože ceny se nám zbláznily, ovšem zbláznili se zřejmě i ně-
kteří prodejci a zákazníci. Moped Stadion za 190 000 Kč a obyčejná třiapůla bez papírů za 250 
000 Kč se sice neprodaly, ale hodiny na skútra nám opět zdražily, stejně jako plastový model. 
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Snad přijde i léto 

Ale jiný moped se starou vidlicí se prodal za 145 000 Kč, což byla ještě nedávno  přemrště-
ná cena za péráka. Během pár dní se vyšplhala cena vidlice „smrti“ s rámem na hezkých 36 
000 Kč. Plastový pochromovaný nápis Čezeta byl ještě nedávno v prodeji asi za 150 Kč. Náhon 
tachometru na mopeda byl ještě před rokem drahý, pokud byl za 1000 Kč, doklady na Pařeza 
za 20 litrů ani moc nepřekvapí, ale bezcenná stará cedulka převozní registrační značky za pět 
a půl tisíce??? :-( To je darda. Bezvadně vylisovaná replika stojí 450 Kč, k tomu lakování …..a 
za tu cenu by jich bylo přesně 10 kusů !!! :-) .  Stadion S 23 si drží svou cenu, další kousek se 
prodal za 270 000 Kč. 

Řídítka na luxovou čízu stále cenově stoupají, za chvíli se dostanou na původní cenu no-
vého motocyklu, stejně tak jako nádrž Čezety, to nádrž na Stadiona S22 už tu cenu mopedu 
několikanásobně překonala, ale co myslíte, je to originál nebo replika??? Plechy s vylisova-
ným nápisem se prodávají na burzách.   

A ještě 
jsem sem 
propašo-
val rev-
maplechy 
na Jawet-
tu. Všim-
něte se, 

že díly na mopedy jsou podstatně dražší 
než na velké motorky. Jo, miniaturizace 
je drahá  sranda :-) 

Již několikrát v tomto čísle jsem se věnoval našim skvělým ženám (a nejen našim, bohu-
žel, Gréta je cizinka, ale určitě by mezi naše české ženské celebrity dobře zapadla), ale je to 
správné, protože si to ženy zaslouží. Kromě toho je jich víc, což odborníci vysvětlují tím, že  
jen málo žen má manželku, která by je utrápila, jako se to děje ženatým mužům :-(. 

A tak ještě přidávám další skvělé výroky našich žen na významných místech. Zvláště bych 
vyzdvihnul přínos soudružky Šojdrové, která se tak skvěle orientuje ve složité politické situaci 
v Afgánistánu, že tam dokáže najít 50 syrských sirotků i s jejich rodiči !!!!. Myslím, že ji ta skvě-
lá myšlenka napadla, když mluvila s jednou svoji kamarádkou—vdovou a jejím manželem !!!! 

Nedávno jsem tu představoval kombíky 
od firmy Škoda, ale chyběl kombík od 
řady vozů Š 100/110. Tak tady ho máte!!! 
Je to zase docela zdařilá práce ve foto-
shopu. Nevím o tom, že by se někdy o 
výrobě takového vozu nebo prototypu 
uvažovalo. 
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Tucker - vývoj 

Jak jde čas, tak se čas od času stane, že se k některým informacím dostanu později, než 
bych chtěl. O Tatře T 603 jsem už psal a dokonce i v tomto čísle jste si už mohli přečíst o Tat-
ře s motorem vpředu a podívat se na dalších pár hezkých fotografií. 

Taky jsem tady v jedné příloze vám nabídl článek o porovnání vozu Tatra 603 s americkým 
vozem Chevrolet Corvair a seznámil vás s jeho karosářskými variantami. A představte si, že 
teď jsem objevil informace, že to „MPV“ na podvozku tatry nebyla počítačová animace, ale 
seriózně míněná varianta, která se měla nazývat Tatra T 707.  
Cituji: Tatra T 707, kolem roku 1955. Návrh na stavbu vozu typu MPV s 
předním řízením se 3 řadami sedadel na základě Tatry T 603 (na obráz-
ku) s motorem V8 umístěným vzadu tohoto vozu. Projekt nebyl nikdy re-
alizován.  

A stejně tak jsem objevil podobný projekt, který 
byl plánován na podvozku Chevroletu Corvair a 
který stejně jako u tatry nebyl nikdy realizován. 
Takže si připomeňme aspoň na fotkách dva 
zajímavé projekty, které určitě o moc let přede-
běhly velkou módu a boom vozů MPV. 

TUCKER 48 

Snad se na mě nezlobíte, že v časopise převážně určeném pro skútristy a tedy motorkáře, 
věnuji i dost velký prostor historickým automobilům. Domnívám se, že jednak jsou ty informa-
ce zajímavé a jednak že většina veteránistů má vztah k veteránům všeobecně, tedy i k auto-
mobilům. A teď vám dám otázku? 

Co to je za vůz???…….víceválcový vidlicový motor umístěný vzadu a pohon zadních kol, 
splývavá záď, maska s třemi světlomety, 6-ti místný interier s dvěmi řadami sedadel po 3 
….tak co??? Je to Tatra T 603….ANO !!!! Ovšem taky velice zajímavý, vzácný a málo známý: 

Já myslím, že ta situace byla trochu 
složitější, a pokud se budete chtít dozvědět 
něco víc, tak na netu najdete velice zajíma-
vé informace např.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Tucker_48#mw-

head 

http:/ /www.coachbuil t .com/des/t /t remulis/

tremulis.htm, 

http://www.hfmgv.org/exhibits/showroom/1948/

tucker.html 

kde se dozvíte o tom, jak probíhal vývoj 
tohoto vozu, jaké varianty pohonu se zkou-
šely, jaké byla problémy při představení 
prvního prototypu, ale také o tom, jakou 
negativní úlohu sehráli novináři popř. o 

Na jednom českém serveru se můžete o 
tomto voze a značce dočíst několik lakonic-
kých vět: 

Američan Preston Thomas Tucker 

vyrobil v roce 1948 v Chicagu celkem 51 

automobilů Tucker 48. Byly to "vozy zítř-
ka" (Car of Tomorrow) s motorem vzadu, 

motor pocházel z vrtulníku. Pro potíže 
s motorem a převodovkou byla výroba 
ukončena a firma zanikla.  

 



49 

NA OKRAJ 

...výroba a prodej 

tom, jak neblaze zasáhla do výroby tohoto 
vozu konkurence (silná trojka z Detroitu) a i 
sama vláda, která prostřednictvím svého 
jednoho úřadu zakázala prodej ocelárny 
panu Tuckerovi. 

Každopádně se jedná o velice zajímavý 
automobil, který v mnohém předstihl svou 
dobu, a jen cena zabránila tomu, aby se ve 
voze objevily nějaké prvky výbavy a techni-
ka, která přišla do série až o mnoho let poz-
ději (vstřikování paliva, kotoučové brzdy, 
bezpečnostní pasy apod.). 

Na Tuckera byly i podány žaloby ohled-
ně jeho způsobu obchodování, což byl před-
nostní prodej výbav a doplňků budoucím 
zákazníkům. Sice byl nakonec zproštěn 
obžaloby, ale novináři vykonali své.  

Podívejme se ale na technické údaje 
sériového vozu, jak se nakonec po všech 
technických pokusech s jinými typy motorů 
a převodovek dostal do výroby. 

Motor:  Původně vzduchem chlazený a 
předělaný na vodní chlazení  plochý 6-

válcový motor (Boxer) 5475 cm3 s rozvo-
dem OHV a hydraulicky ovládanými venti-
ly, typ O-335 vyrobený společností Franklin 

Aircooled Motors (a původně určený 
pro Bell 47), maximální výkon 
166 k (124 kW; 168 PS) při 3200 ot./min.,  
max. točivý moment 504 Nm při 1800 ot./
min., komprese 7, dva dvojité spádové 
karburátory Stromberg, mechanické palivo-
vé čerpadlo, dvojité tlumiče výfuku, 6 výfu-
kových koncovek. 

Převodovka: 4-stupňová manuální s 
vakuově-elektrickým předvoličem Bendix, 
diferenciál společně s převodovkou 

Rozměry:  Délka 5563 mm, šířka 2007 
mm, výška 1524 mm, rozvor 3251 mm, 
pohotovostní hmotnost 1900 kg, nádrž na 
76 l paliva 

Výkony: Max rychlost 192 km/hod., 

zrychlení 0—60 mil/h (96 km/hod.) za 10,0 

s, spotřeba paliva (18-19 km/galon) tj. cca 
20 l/100 km. 

P.S Typickým prvkem Tuckeru 48 byl 
třetí otočný centrálně umístěný světlomet, 
který se aktivoval při úhlech řízení větších 
než 10 stupňů, aby osvětlil dráhu vozu v 
zatáčkách. V té době mělo 17 států zákony 
proti autům s více než dvěma světlomety, 
proto Tucker vyrobil kryt pro středové svět-
lo pro použití v těchto státech.  

Tak jak se vám líbil auťák z roku 1948. 
myslím, že je veliká škoda, že tento vůz 
nedostal šanci být úspěšnější, určitě by si 
to aspoň z technického hlediska zasloužil. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_cooling
https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_O-335
https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_Engine_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_47
https://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower
https://en.wikipedia.org/wiki/Kilowatt
https://en.wikipedia.org/wiki/Metric_horsepower
https://en.wikipedia.org/wiki/Headlamp#Directional_headlamps
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Rezavý „brouk“ 

Možná jste nabyli dojmu, že nejsem úplně nadšen z naší současné vlády, a tak abych vám 
dokázal pravý opak, podívejte na následující dva obrázky. Na první pohled by se zdálo, že 
naše vláda moc nepřeje seniorům a důchodcům, protože peníze, které odčerpávají svými dů-
chody by bylo možno využít lépe...např. na platy politiků pro nikdy nepracující cikány nebo pro 
syrské sirotky a jejich rodiče (podle návrhu soudružky Šojdrové) apod. 

Ale vláda na nás seniory myslí, zvláště na naše duševní zdraví. Nutí nás , abychom si pa-
matovali některé výroky jejich členů delší 
dobu, a pak je mohli porovnávat. Právě 
tady vidíte příklady: 

Ovšem i předcházející vláda nám tu zanechala zajímavé dědictví. O změně dopravních 
předpisů jsem už psal v souvislosti s odstupem předjíždějícího vozidla od cyklistů. To bylo 
hodně veřejně a hlasitě komunikováno, ovšem další změny zůstaly jaksi „utajeny“, i když nás 
motorkářů se docela bytostně týkají. 

 

Nulová tolerance alkoholu platí už i pro spolujezdce na motorce. Aby dobře vyvažoval 
Policie může od ledna dát při kontrole dýchnout třeba oběma lidem na skútru, hrozí pokuta 
 

Robin Běhal   20.01.2022 07:41    
  

Změna v zákoně proběhla zejména kvůli lokální regulací provozu takzvaných pivních kol, ale 
dotčená právní úprava dopadla i na přepravované lidi na jiných vozidlech, a to například na 
motocyklech, čtyřkolkách nebo sněžných skútrech.               Zdroj: Tiskový servis BeRider 
Romantické projížďky na motorce s podnapilou slečnou v zádech nebo odvážení kamarádů 
z hospody je podle nového zákona nepřípustné. Přepravovaní lidé na motorkách, čtyřkolkách 
nebo sněžných skútrech se aktivně podílejí na řízení a nesmí tak být pod vlivem omamných 
látek. Prý by svým chováním mohli narušit ovladatelnost stroje a zapříčinit tak nehodu. Policie 
může dát dýchnout spolujezdci už od 1. ledna letošního roku. 
 

Pro všechny, kteří vyvažují 
Jak se říká, neznalost zákona neomlouvá. Proto bychom motorkáře chtěli upozornit na nový 
předpis č. 365/2021 Sb., který zní následovně: 
 

„Přepravovaná osoba, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, brž-
děním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným způsobem), nesmí během 
jízdy a bezprostředně před jejím zahájením požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou 
látku nebo zahájit jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové 
látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 
 

Přepravovaná osoba podle předchozí věty je povinna podrobit se na výzvu policisty, vojenské-
ho policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření ke 
zjištění, zda není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou.“ 
Jaká hrozí pokuta? 
Pokud policista zastaví motocykl nebo jiné vozidlo, na kterém bude sedět spolujezdec pod 
vlivem omamných látek, hrozí přepravovanému člověku pokuta ve výši 2 000 korun na místě 
nebo 1 500 až 2 500 Kč ve správním řízení. Řidič není z pohledu zákona za spolujezdce na 
stroji v tomto směru zodpovědný a tudíž mu žádný postih nehrozí. 

První dálník zkonstruovaný Janem Anderlem vyjel na silnici již na přelomu 40. let (obr. 
vlevo). Moderní a nadčasový vzhled mu dává velmi stylová dvousedadlová otevřená karose-
rie s místy vedle sebe od známé karosárny Sodomka. 
Přední světlomety jsou schovány za chromovanou mříž-
kou a předek má nárazník jako auto. Nic podobného v 
této době po silnicích nejezdilo. A když se podíváte na 

tu tříkolku, kte-
rá byla někdy v 
minulosti vyro-
bena v USA, že 
je tak trochu 
dost od našeho 
d á l n í k u  
„obšlehnutá“?? 

A že je to tříkol-
ka a ne dvou-
kolka jako dál-
ník? No prostě 
jsou v Americe 
bohatší, mají na 
to třetí kolo. :-) 

Soudruzi, kontrolní otázka: 
„Co se stane, když necháte 
brouka na dešti???….. No 
zkoroduje vám, vy tup-
ci!!!“….a pokud vám ne-
zkoroduje, tak si ho můžete  
jako zkorodovaného aspoň 
nalakovat. Móda je móda. 

https://www.autosalon.tv/autori/robin-behal
https://cdn.autosalon.tv/img/original/ff4c96ac7887eb96f72a51644f9ab284.zmena-v-zakone-probehla-zejmena-kvuli-lokalni-regulaci-provozu-takzvanych-pivnich-kol-ale-dotcena.20220120073216.jpg
https://cdn.autosalon.tv/img/original/ff4c96ac7887eb96f72a51644f9ab284.zmena-v-zakone-probehla-zejmena-kvuli-lokalni-regulaci-provozu-takzvanych-pivnich-kol-ale-dotcena.20220120073216.jpg
https://cdn.autosalon.tv/img/original/ff4c96ac7887eb96f72a51644f9ab284.zmena-v-zakone-probehla-zejmena-kvuli-lokalni-regulaci-provozu-takzvanych-pivnich-kol-ale-dotcena.20220120073216.jpg
https://cdn.autosalon.tv/img/original/ff4c96ac7887eb96f72a51644f9ab284.zmena-v-zakone-probehla-zejmena-kvuli-lokalni-regulaci-provozu-takzvanych-pivnich-kol-ale-dotcena.20220120073216.jpg
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Terénní skútr 

Když už jsem psal o těch vyjížďkách, tak ještě pár poznámek. Vidíte, že radost motorkářů 
na jaře nezná mezí, takže někdy až přetěžují svoje stroje, u tohoto sajdkáru je to markantní. 
Na dalším obrázku pak vidíte naopak spořádanou vyjížďku členů VESPA klubu. 

A ta další fotka??? To je taková už letní pro zlepšení nálady. Znáte určitě příhody „Barona 
Prášila“, jak jeho děda postřelil jelena peckou z třešně, a tomu pak vyrostla mezi parohy tře-
šeň??? Tento motorkář byl zřejmě postřelen nějakou jinou peckou :-) 

Laminátového PAva už najdete i v zahraničí, tyto PAvy na obrázku jsou z Ruska, kde jsou 
v inzerci nabízeny za 100 000 Rublů, co je v přepočtu asi 28 000 Kč. Ten „anglický“ pávík je 
prý jen polepen lehce snímatelnou fólií, takže se z něj zase dá lehce udělat normální PAv :-). 

Máme tu jaro, čekají nás doufám konečně zase nějaké vyjížďky na motorkách, tak je třeba 
si vše sbalit a nezapomenout na povinnou výbavu, ať už máte motocykl sólo nebo se sajdou. 

Už jsem vzpomínal lavičku Václava Havla v Praze, ale v 
Klimkovicích k tomu přistoupili po svém. Nemají tolik peněz, 
aby si zaplatili Davida Černého, tak lavičku vybudovali své-
pomocí, a jak si můžete přečíst, dokonce bez dotací z EU.  
Je to krásné, když obyvatelé ze všech koutů naší země tak 
rádi a s láskou vzpomínají na našeho prvního českého pre-
sidenta. Lavička je vkusná a jednoznačně determinovaná. 
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Jarní kvítí... 

Už jste se určitě všimli, že jsem tady věnoval a dost často věnuji prostor pro sajdkáristy. 
Ale je mnoho dalších koníčků, které mají nějaký vztah k motorkářům nebo existují motorkáři, 
kteří mají nějakého dalšího koníčka, a tak se podívejme tentokrát na karavanisty a pejskaře. 
Pokud jste karavanista a motorkář, není problém tyto dva koníčky skloubit dohromady. 

S těmi pejsky je to už někdy 
trochu složitější, samozřejmě 
závisí to na počtu a velikosti 
psů a určitě se už v Občasní-
ku objevily fotografie pejsků v 
postranním nebo přívěsném 
vozíku k motocyklu (a dokon-
ce i v košíku na řídítkách).  
U těch plemen psů, která se 
vejdou do tašky, tam je pře-
voz asi jednoduchý. Ale podí-
vejme se na určité možnosti 
převozu psa na sólo motocy-
klu. Ten první způsob je na fotografii znázorněn na jízdním kole, 
ale na motocyklu je to obdobné. Ten druhý způsob vyžaduje 
jisté „duševní i tělesné souznění“ s psím kamarádem :-) 

Soudruzi, další kontrolní otázka: „Kolik si myslíte, že musel  mít imperialistický džíp s 
sebou naloženo kanystrů benzínu, aby přejel z Ameriky do Afriky???“ 

……….. 
„Řeknu vám to naprosto přesně, vy šmejdi!!! Musel mít naloženo 15 kanystrů benzínu!!!“ 

Kolega motorkář a renovátor Michal Matyska zprovoznil pro Národní technické muzeum v Praze 
motocykl Jawa 350 OHV, který se dochoval v krásném původním stavu. Motocykl zřejmě nebude 
jen statickým exponátem muzea. 
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...a ještě fotoshop Doufám, že vás zaujal stejnojmenný  
článek o automobilu Citroen 911 S. Tady 

asi není pochyb o tom, že automobil vznikl 
opravdu konstrukčním spojením dvou auto-
mobilů. Věřím, že i některé další automobily 
v tomto článku byly sku-
tečně vytvořeny a 
„slepeny“, ale ……. fo-
toshop je jako počítačový 
program velký kouzelník, 
a tak ty kombíky na bázi 
Škody Š 120 popř. Š 100, 
které jsem zde také uka-
zoval, jsou z 99 % právě 
produktem šikovných ru-
kou „foto-shoperů“. 

Nejsem odborník na podobné falsifikáty, 
a tak neumím 100% rozpoznat to, co je sku-
tečnost a co je fikce. Někde je to jasné, je to 
třeba velice špatně uděláno (jako Š 120 + 
SAAB 96...dole), nebo je to naprosto ošklivé 
spojení dvou designů, které by asi nikdo 
neudělal (Š100 předek + Š 120 zadek + 
Toyota 1000) a nebo najdete dvě stejné 

fotografie, které se liší některou částí vozu 
(Škoda Garde + Ferrari). 

Občasník by měl být hlavně o motor-
kách a skútrech, ale já myslím, že pokud je 
někdo motorista, rád se podívá i na nějaké 

ty zajímavosti  o 
„plechovkách“. No a 
právě fotoshopy nám 
tady v tom dělají chaos, 
protože si nikdy nemů-
žete být jisti, jestli ně-
který prodloužený vůz, 
nebo třeba pick-up 

nebo nějaká zajímavá 
„šestikolka“ skutečně 

existuje (viz dole) a není jen v počítači (a v 
datech :-().  

Ještě že jsem ty zprzněniny zatím obje-
vil jen u aut a ne u motorek, skútrů apod. 
tady by to asi bylo složitější. Ale pokud 
někdy na netu uvidíte skútr Čezetu ze zad-
ní částí Manetu a nebo třeba Čezetu rikšu z 
předkem Maneta, tak tomu moc nevěřte, 
asi si zase někdo hrál.  

DVĚ AUTA V JEDNOM ZNOVU - ANEB FOTOSHOP  

Moc se mi líbí, když takový 
fotoshoper si oblíbí nějakou 
fotku, a pak na základě  
jedné fotky vyrobí mustan-
ga, renaulta, volks-wágena 
nebo třeba volvo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ještě jeden obrázek té pro-
dloužené karoserie původ-
ně Volvo 144 (vlevo) na pře-
vráceném snímku, která má 
zadní část z Audi 100 místo 
Daffa 66 :-) 
 
 
 
 
 
 
Ale abych jen nehanil, ob-
čas se něco podaří. Může-
me možná litovat, že takové 
auto neexistuje. Co říkáte 
tomu zelenému vozu??? 
VW Karmann Ghia s 
maskou od Alfy Romeo. 
Nestyděl bych se ho mít!!! 
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Tak zase samozřejmě jako vždy se nám tu nahrnuly nějaké informace na 
poslední chvíli, a tak se na ně podívejme, některé jsou zajímavé, začněme u 
vrcholné politiky a mediálního zpravodajství. 
U toho obrázku vlevo nemohu nevzpomenout na nezapomenutelného ko-
mentátora športových zápasov Gabo Zelenaje, když komentoval vítězství 
závodníka (myslím z NDR) Cocota a řekl“ „Kéž by sme aj my mali  takých 
kokotov!!!“ A teď vidím, že už se to na Slovensku podařilo :-) 

Silné větry v únoru způsobily 
mnoho škod, doufejme, že se 
vítr pro letošek vyčerpal, pro-
tože při jízdě na motocyklu to 
nemusí být příjemné (kromě 
těch případů, že vítr fouká do 
zad a jedete na méně výkon-
ném stroji). obr. vlevo 

V Praze před poslaneckou 
sněmovnou se objevila nová 
dopravní značka, takže pozor 
při jízdě, Policie ČR  zde pro-
vádí kontroly!!!! obr. vpravo 

PO  UZÁVĚRCE  
Rok 

výroby Symbol

1971 1

1972 2

1973 3

1974 4

1975 5

1976 6

1977 7

1978 8

1979 9

1980 A

1981 B

1982 C

1983 D

1984 E

1985 F

1986 G

1987 H

1988 J

1989 K

1990 L

1991 M

1992 N

1993 P

1994 R

1995 S

1996 T

1997 V

1998 W

1999 X

2000 Y

2001 1

2002 2

2003 3

2004 4

2005 5

2006 6

2007 7

2008 8

2009 9

2010 A

2011 B

2012 C

2013 D

2014 E

2015 F

2016 G

2017 H

2018 J

2019 K

2020 L

2021 M

2022 N

2023 P

2024 R

NA OKRAJ 

 

VIN čísla se většinou ještě našich veteránů netýkají, avšak u některých strojů už byla použita, a když 
se podíváte, že jejich historie sahá do roku 1971, tak je jasné, se to veteránů také týká. Všichni třeba neví-

te, že na 10. místě každého VIN čísla je určitý  symbol (číslice nebo písmeno), který 
určuje rok výroby popř. modelový rok. Tak jsem vám tu připravil přehled těch  to 
symbolů. Jak vidíte, tak už se začaly opakovat, takže třeba symol „A“ je shodný pro 
roky 1980 a 2010, ale to už se asi předpokládá, že každý, kdo se těmito VIN čísly a 

symboly zabývá, že je schopen rozeznat, jestli vozidlo pochází z roku 1980 nebo 2010 :-). Další podrob-
nosti najdete třeba na https://jankubelka.cz/vin , odkud jsem informace čerpal. 

Nesmíme však zapomínat 
ani na to, že ceny energií letí 
prudce vzhůru a inflace už 
dosahuje dvoumístných cifer 
a že naše přizdisráčská vlá-
da, která se vymlouvá na 
„Brusel“, není schopna nijak 
zasáhnout a snížit např. 
DPH, jak to udělali v Polsku. 
Aspoň tedy ne do doby, co 
píšu tento článek. Bohužel, 
ceny, inflace a podobné jevy 
se týkají bez výjimky nás 
všech a dokonce ještě víc nás mo-
toristů, protože díky cenám benzinu 
kolem 50 Kč za litr je asi ohrožen 
náš koníček, a to jízda na motocy-
klech. Ne, že bychom nemohli vyjet, 
ale asi bude-
me zvažovat 
takové ty 
projížďky pod 
heslem:  

„I jízda je cíl“  
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Už jsem to tady použil : Alea iacta est  - tedy Kostky jsou vrženy. Všichni zodpovědní organizátoři doufám taktéž zodpo-
vědně připravují jednotlivé srazy a my ostatní se můžeme jen těšit, že snad už ten letošní rok bude covidivě a omikronově trochu 
normální, přestane se blbnout s nesmyslnými zákazy, nesmyslnými covid pasy, tečkami, QR kódy a stejně tak naprosto zbyteč-
ným a nesmyslným testováním. První letošní sraz organizuje Jirka Hájek…..tak ti držíme palce!!!! 

PLÁN  AKCÍ  ČSSČ  
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Už v minulém čísle Občasníku jsem 
vám na závěr dobře radil: 

Možná to vaše drahá polovička ponese 
s nelibostí, ale nenechte se odradit: 

A raději si nechte poradit od zkušenější-
ho kamaráda, on vám to vysvětlí: 

Ale každopádně si dávejte pozor na 
cestách, sledujte provoz, ne chodníky: 

Protože havárie jsou velmi nepříjemné: 

A ne aby se vám začala zapalovat lejt-
ka, nádrž je blízko a riziko požáru velké: 

To si radši dejte v klidu dvě orosené !!! 

Dbejte mých dobrých rad a neprohloupíte☺ 

NA OKRAJ 

LIAZ ŠT 180  
pamatujete??? 

… I CESTA JE CÍL 
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NA OKRAJ 

Závěr musím začít asi trochu netradič-
ním způsobem, ze kterého nemám ani tro-
chu radost. Samozřejmě se jedná o válečný 
konflikt na Ukrajině. 

Občasník píšu průběžně celý čtvrtrok, a 
tak všechny články a příspěvky v tomto čís-
le, které se jakkoliv týkají Ruska popř. dří-
vějšího SSSR, byly psány před krizí na 
Ukrajině a nemyslím, že by měly nějaký 
politický podtext, abych se musel bát cenzu-
ry vyhlášené předsedou vlády, která je sa-
mozřejmě v rozporu s Listinou lidských práv 
a svobod, stejně tak jako vyhrožování vrch-
ního státního zástupce možnými tresty při 
schvalování ukrajinské krize apod. Jen je 
třeba si uvědomit, že třeba ten kurz mezi 
korunou a rublem v případě článků o Druze-
tě popř. PAvu už asi nebude tak úplně platit. 

Každopádně, když USA napadly Afga-
nistán, Irák nebo Sýrii, tak nám taky nikdo 
nezakazoval se k tomu vyjadřovat, proto 
nevím, proč by tato vojenská operace na 
Ukrajině se měla z hlediska cenzury řídit 
jinými pravidly. 

Psal jsem o zvyšujících se cenách po-
honných hmot, ale to jsem ještě netušil, co 
se stane s těmito cenami, jak to vidíme v 
posledních dnech. To je dopad nejen celo-
světové krize, ale i těch siláckých řečí na-
šich samolibých vládních přiblblíků o tom, 
jak nepotřebujeme Rusko. Dokonce kolují 
hezké vtipy, jak jistá velitelka Černochová 
se chystá napadnout Rusko naší armádou 
☺☺☺. 

Asi nikdo z nás dnes 
neumí odhadnout, jak 
se tato situace 
bude vyvíjet 
dál, jaký dopad 
to bude mít do ce-
ny pohonných h m o t , 
možnosti volného p o h y b u 
apod., když už ta naše přiblblá přizdi-
sráčská vláda vyhlásila zcela bezdůvodně 
výjimečný stav. Vůbec si neumím předsta-
vit, co to naše slavné trio Fiala - Pekarová-
Adamová - Vystrčil může vymyslet, když si 
teď tak často jezdí pro rozumy do Bruselu a 
z Bruselu ještě za dobu existence EU nic 
dobrého nepřišlo. Doufejme ale, že snad 
nezasáhnou žádné vnější ani vnitřní vlivy 
do možností volného pohybu, že ubytovací 
kapacity nebudou násilně zabrány pro 
ukrajinské uprchlíky často černé pleti a že 
ceny benzinu umožní třeba i důchodcům si 
tu nádrž doplnit až po okraj. 

Takže bych nejdřív doporučoval přivítat 
jaro tradičním irským rituálem (obr. vlevo 
dole), a pak se už plně soustředit na naše 
klubové akce i akce dalších veteránských či 
jiných pořadatelů. 

 

Ještě na závěr vám motorkářům i ne-
motorkářům předávám přání od jedné slič-
né trochu svlečné slečny. Samozřejmě, že 
to její přání se týká toho obrázku dole 
(abyste to nepopletli!!!!). 

ZÁVĚR  
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PŘÍLOHY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FRÁZE A POMŮCKY ČESKÉHO JAZYKA 

NEDĚLNÍ CHVILKA POEZ IE , PRÓZY….. A ČESKÉHO JAZYKA 

Dědeček a vnučka - sociální balada . . . 
 

Vyprávěj mi dědečku, co se tenkrát všechno smělo,  
když se ještě na světě o Covidu nevědělo. 
Nebudeš věřit, holčičko, dneska je to k nevíře,   
že se tenkrát v hospodách jedlo běžně z talíře. 
Copak je to hospoda,  můj dědečku ustaraný ?   

Hospoda je děvenko to okénko z druhé strany. 
To okénko, dědečku, kde je jídlo v krabičce,   
co ho nosím v igelitce tobě, mámě, babičce ? 

A tam za tím okénkem, co se tam dřív vlastně dělo ?   

Tam se bylo, jedlo, pilo...A to se dřív všechno smělo ? 

A Červená Karkulka, když šla za babičkou k lesu...   
To se tenkrát ještě mohlo jít z okresu do okresu ? 

Je to pravda, dědečku,  že ani v parku na pěšince   

nemuseli děti mít  respirátor na pusince ? 

Bylo to tak, holčičko, a možná zas někdy bude,   
že bez hadru přes pusu budem jezdit spolu všude. 
Sedneme si do hospody všichni u jednoho stolu   

najíme se z talíře a budeme pořád spolu. 
Já se bojím, dědečku,  že se budu trochu stydět,  
když jsem zvyklá tolik let tě jen po WhatsAppu vidět... 

O Koronaviru na písmeno "P".  
Klobouk dolů, tomu, kdo to vymyslel. Čeština je opravdu 

dokonalý a především bohatý jazyk. Ať zkusí nějaký Angličan 
či Němec napsat něco takového ve svém rodném jazyce!  

 

Příroda poslala populaci pořádný políček. Pandemii. Prťa-
vá praštěná potvůrka poletuje prostředím, plíživě, pomaličku, 
polehoučku plošně postupuje po povrchu planety. Pichlavá 
pandemická potvora pekelně prudí populaci, proniká přes 
pusu, pak průduškami, plícemi, přeskakuje přes pána, paní, 
příbuzné, politika, pekaře, popeláře, poslance. Pokašláváme, 
posmrkáváme, prskáme, poleháváme, padáme. Při procház-
kách potkáváme plát- nem překryté pusy 
přátel, příbuzných, poznáváme přede-
vším pozdrave- ním. Prázdné 
putyky, pohos- tinství, posmut-
nělé plovárny, propocenců 
prosté posilov- ny; policajti po-

zorují postavy, plížící se poma-
lu po parcích, pakliže poruší 
pravidlo, policista píská, prská. Politi-
ci pořád přiblble plá- cají přes pokrývky 
pusy… Přeplněné postele, přidušení pacienti, připojené 
plicní podpory, přetažený personál prvního palebného pole, 
přepracované pečovatelky, pozůstalí…  

Ptáme se: PROČ? Poněvadž pěstujeme pokrytectví, pohr-
dáme právem, pravidly, pochlebujeme přemocným, pochybně 
podnikáme, pokoutně podvádíme, propadáme pokušení, pod-
lézáme, politikaříme, pletichaříme, promíjíme podrazy, pomíjí-
me příbuzné. Poněvadž přehlížíme potřebné, pošlapáváme 
přátelství, podrážíme přátele, ponižujeme partnery, popichuje-
me plaché, přestáváme promíjet, plácáme plané pomluvy! 
Poněvadž pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi, potravina-
mi, přejídáme se? Protože pokrok postupuje příliš překotně, 
příliš pracujeme, pořád pospícháme!  

Ptáme se: PROČ? Prostě PROTOŽE!!!…  
Pocity padají podél pochmurné propasti… Převálcuje prťa-

vá potvora populaci? Prdlajs! Prohrajeme, padneme? Prdlajs! 
Přestaňme plakat, panikařit! Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme, 
porazíme, poničíme připravenými protilátkami; pandemii pře-
čkáme, pohromy překonáme, pakliže pokorně poklekneme 
před pomocníky prvního „palebného pole“, poděkujeme…
přežijeme. Přestaňme plakat, pochlapme se! Popřejme si po-
hodu, posilněme psychiku, pěstujme pokoru, přestaňme po-
mlouvat, podvádět, podpořme se, pomáhejme si, povzbuďme 
se, poplácejme se po prsou, posilujme přátelství..... 

Položme počítače, pojďme si povídat, pohrát si, prozpěvo-
vat, pocvičit, pracovat na poli, provětrat pejska, poškrábat 
prasátko, pokochejme se přírodou, přivoňme pivoňce, podbě-
lu. Pohlaďme partnera po pleši, partnerce polibme pusu, pří-
telkyni poplácejme po prdelce, popijme pivko, panáka, podě-
kujme pohostinným přátelům. Pozastavme překotné plahoče-
ní, pracujme pomaleji, prodýchejme paniku… Projděme si 
pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, porovnejme 
polštáře, přerovnejme prádlo, přeleštěme podlahu: práce, 
pořádek, pomohou překonat paniku. Plicní potvůrka prvně 
potrápí; Pakliže přeskládáme priority, pandemie pomine, při-
jde proměna, procitnutí, poučení, paprsky prozáří posmutnělý 
prostor. Přeji poklidné přežívání pandemie, pocit pohody, poz-
ději pak potkávání, podávání pravice, polibky přátel, políbíme 
příbuzné. Připijme pohárkem perlivé Pálavy, pošleme polibek 
přes plátno, pitomce plácneme po pr......  
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VETERÁNY ZOBRAZENÉ TROCHU NETRADIČNÍM ZPŮSOBEM 
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Slovo "jebať" je na území Slovenska používané od pradávna a za čas svojej existencie si dokázalo získať štatút univerzálnos-
ti. To znamená, že slovo jebať a všetky jeho odvodené tvary sú bez problémov použiteľné ako synonymum k akémukoľvek 
inému slovu. Najznámejšie tvary slova jebať a ich význam:  
 

- jebať - vykonávať pohlavnú aktivitu, rozmnožovať sa (Jebem so ženou aj s frajerkou.)  
- jebať - vykonávať akúkoľvek činnosť, pracovať (Ja sa tu jebem s lopatou. Jebem sa celý deň v robote na počítači.)  
- jebať - ísť, kráčať, prepravovať sa (Jebal som sa celý deň do Košíc.)  
- jebať - biť, tĺcť, udierať (Jebol som do dverí a praskli. Jebni po tom a pôjde to!)  
- jebať - vložiť, odložiť, uložiť (Jebni to tam nech to nezavadzia!)  
- jebať - trápiť sa (Ja sa s tým jebem už dva dni a stále som to nevyriešil.)  
 

Slovo jebať môžeme rozširovať ako ktorékoľvek iné slovo a tieto novovzniknuté slová  
majú opäť mnoho významov a podôb: 
 

- najebať - naraziť do (Najebal som s autom rovno do múru.)  
- najebať - udrieť, buchnúť zraniť (Najebal som mu za to že, ma urazil.)  
- najebať - naplniť, naliať, naložiť (Najebeme plné auto materiálu nech sa preň už nemusíme vracať.)  
- najebať - požívať alkoholické nápoje (Najebali sme sa tak že sme nevládali prísť domov.)  
- zajebať - schovať, ukryť (Kde si to zajebal, teraz to neviem nájsť?)  
- zajebať - vykonávať pohlavný akt (Musím si zajebať lebo ma roztrhne.)  
- zajebávať - ulievať sa (Vilo sa tam zajebáva a nerobí to čo má.)  
- odjebať - odísť (Konečne sa svokra odjebala domov.)  

- odjebať - odstrániť (Odjeb si tú škvrnu z nohavíc nech sú čisté!)  
- odjebať - zabiť, fyzicky zlikvidovať osobu (Odjebal som ho brokovnicou ani nestihol nič povedať.)  
- odjebať - strápniť, "odpísať" (Dobre si ho odjebal tou poznámkou o malom penise.)  
- odjebať - odložiť (Odjeb tie veci zo stola nech môžme jesť!)  
- prijebať - pripevniť (Prijebali sme to o strom klincami.)  
- prijebať - buchnúť, udrieť niekoho (Takú som mu prijebal, že mu stena dala druhú.)  
- prijebať - prísť (Zase sa knám prijebali známi z Rakúska.)  
- dojebať - vyhrešiť, karhať (Otec ma veľmi dojebal zato, že používam vulgarizmy.)  
- dojebať - pokaziť, zničiť (Ten to tak dojebal, že to už nikto neopraví.)  
- dojebať - prísť, dostaviť sa (No konečne si sa dojebal, už sme mysleli, že neprídeš.)  
- dojebať - zle sa obliecť (Ten sa ale dojebal s tou ružovou kravatou.)  
- dojebať - dokončiť (Konečne som dojebal diplomovú prácu.)  
- pojebať - posúložiť, pokefovať (Cez víkend som tak pojebal frajerku, že nevládala chodiť.)  
- pojebať (sa) - pokaziť (sa) (Pojebal som si život. Ráno sa mi na diaľnici pojebalo auto.)  
- zjebať - spadnúť (Fero sa zjebal z lešenia, lebo si nedával pozor.)  
- zjebať - vyhrešiť, vykarhať (Riaditeľ ma zjebal, lebo som prišiel neskoro na poradu.)  
- ojebať - oklamať (Laco ma ojebal ako malé dieťa.)  
- ojebať - okradnúť (Cigáni ma zase na tržnici ojebali o peniaze.)  
- ojebať - omotať, obkrútiť (Teodor si ojebal šál okolo krku.)  
- vyjebať - vybabrať s niekym (Ten vekslák so mnou riadne vyjebal.)  
- vyjebať - vyhodiť (Šéf ma vyjebal na hodinu. Vyjebal si už konečne to smetie?)  
- vyjebať sa - spadnúť (Včera som sa strašne vyjebal z bicykla.)  
- ujebávať sa - smiať sa (Tomáško sa ujebával na haluznom vtipe.)  
- ujebať - ukradnúť (Tí kokoti ujebali firme 2000 technológií.)  
- ujebať si - prdnúť si (Fuj, kto si tu ujebal?!)  
- prejebať - prehajdákať (Včera som v krčme prejebal celú výplatu.)  
- rozjebať - zničiť (Otvor tie dvere, lebo ich rozjebem!)  
- rozjebať sa - opiť sa na mol (Na kamarátove narodeniny sa hodlám brutálne rozjebať.)  
 

Slovo jebať sa požíva nie len ako sloveso, ale z jeho základu vznikajú podstatné i prídavné mená:  
 

- jebo - nízkointeligentná osoba, zvláštna osoba (Dežo je veľký jebo. S tou baretkou vyzeráš ako jebo.)  
- jebnutosť, jebovina - hlúposť, nezmysel (To je veľká jebnutosť tvrdiť, že dva krát dva je päť.)  
- jebnutosť - vlastnosť vyjadrujúca hlúposť (Marikina jebnutosť nepozná hraníc.)  
- jebačka - pohlavný akt (S Luciou je vždy dobrá jebačka.)  
- jebačka - atraktívna žena (To je teda riadna jebačka.)  
- jebačka - priateľka, partnerka (Júlia je moja jebačka už tri mesiace.)  
- jebnutý, prijebaný - hlúpy, nizko inteligentný (Ty si taký jebnutý, že to snáď ani nie je možné.)  
- jebnutý - položený, odložený (hrniec je jebnutý na sporáku.)  
 

Pozor! Môžete sa ojebať! Používanie slova "jebať" vo všetkých formách je návykové.  
Po dlhšom používaní vám úplne dojebe slovnú zásobáreň a vyjadrovacie oné. 
 

SLOVNÍK CI Z ÍCH SLOV - SLOVENSKÝ VÝRAZ „JEBAŤ“  
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CENY AUT A AUTOŠKOLA V 60. LETECH . . . A VZPOMÍNKA NA TÁTU 
Musím asi začít postupně. Před časem jsem se s někým 

bavil o cenách aut v 60. letech (myslím, že to byl kolega Fan-
da Čech)  a ten mi nevěřil, že Volha M21 tedy „Carevna“ 
stále v 60. letech 56 000 Kčs. Konečně jsem našel ceník, kde 
je to černé na bílém, a tak byla skutečně tenkrát koupě Volhy 
v porovnání s ostatními vozy na trhu cenově dostupná (např. 
o 10 000 Kč dražší než Moskvič nebo Felicia, což byly vozy 
minimálně o třídu nižší). 

Ceník je zřejmě z období těsně před zahájením prodeje 
Škody 1000 MB (podle čísla vlevo dole je to možná výtisk z 
roku 1962), protože dva základní typy Octavie jsou už vyškrt-
nuté, zřejmě ve výrobě zůstaly jen dražší modely. 

 

A teď něco k té druhé části nadpisu. Moji rodiče se pro 
koupi auta rozhodli někdy v roce 1964, asi ještě před předsta-
vením „tisícovky“, protože si pamatuji, že prvním návrhem, co 
koupí, byl Wartburg 1000. Museli samozřejmě v bance složit 
tzv, „vinkulaci vkladu“, tzn., že museli mít na vkladní knížce 
minimálně 20 000 Kč, aby si mohli auto objednat, a pak celou 
dobu, až do vlastní koupě auta, nesměli a asi ani nemohli z 
této částky nic vybírat. 

Otec neměl řidičský průkaz, nikdy neměl žádnou motorku, 
měl vlastně ke všem motorovým vozidlům jakýsi odstup a 
respekt, protože právě jeho otec pod koly automobilu zemřel v 
roce 1926, když mému otci bylo 5 let. A tak se nebylo co divit, 
že se ani otci do autoškoly moc nechtělo. Proto asi uvítal, že 
se zná s vedoucím autoškoly v Lounech, kterému napsal a 
požádal ho o sdělení, jaké jsou možnosti absolvování řidič-
ského kurzu. Bylo to v roce 1966 a otci bylo 45 let a měl si 
poprvé v životě sednout za volant.  

Když jsem objevil dopis, který otec od vedoucího autoško-
ly dostal, tak jsem si řekl, že ho tady musím zveřejnit, abyste 
všichni viděli, že i v dobách toho dnes tak proklínaného minu-
lého režimu dokázali být k sobě lidé slušní a také bude třeba 
pro vás  zajímavé, v jakých cenových relacích se výuka v au-
toškole pohybovala. 

Už si přesně nepamatuji, jaký kurz otec absolvoval, ale 
vím, že byl v kurzu s jistým panem Šimkem, se kterým se 
během kurzu spřátelili, a pak se dále navštěvovali. Představte 
si, že jako desetiletý kluk jsem s otcem absolvoval všechny 
jeho jízdy na zadní sedačce automobilu Š 1000 MB, což byly 
tenkrát asi jediné osobní vozy v autoškole.  

Pan vedoucí Bastl byl otcovým instruktorem a pokud vím, 
tak pro něj jezdil sám nebo už řídil pan Šimek, my jsme na-
sedli a otec absolvoval svoji cvičnou jízdu. Já jsem byl zvěda-
vý a bavilo mě to, takže jsem se stejně jako otec učil předpisy 
dané vyhláškou č. 141 (pokud se dobře pamatuji). 

Pak přišel ten slavný den 27.12 1967 a moji rodiče si jeli 
vyzvednout zcela nový vůz Škoda 1000 MB Standard (model 
1968) v barvě levandulová modř (odstín ČSN 1025) za 45 400 
Kč do Mototechny v Ústí nad Labem. Ještě dopláceli asi 400 
Kč za „nový“ typ motoru. Bezpečnostní pasy na přední seda-
dla byly tenkrát přiložené v kufru a jejich montáž byla dobro-
volná, pak za nějaký čas to už byla povinnost je namontovat 
stejně tak, jako si museli řidiči dokoupil jedno vnější zpětné 
zrcátko na levou stranu. 

A pan Šimek? Myslím, že měl taky tisícovku, ale pak si 
časem koupil polského Fiata 125 P, a když k nám ho přivezl 
ukázat, tak každé místo na karoserii, kam rukou sáhl on (nebo 
někdo jiný) přeleštil ihned suchým složeným kapesníkem :-) 

To byly časy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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A po absolvování autoško-
ly jste dostali „růžový“ řidičák, 
který vám vydržel celý život. 
Nebylo nutno ho měnit a stát 
fronty na úřadě nebo si nechat 
vyhrožovat tím, že už od nové-
ho roku nebude platný. 

Otec jezdil autem asi do 

roku 1997, takže jen musel mít 
jako přílohu lékařské potvrzení 
o způsobilosti k řízení. 

Ale „růžová knížečka“ pro 
kontrolu „zelenými žabičkami“ 
stačila stále stejná :-) 


