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Zaměstnavatel  

EDITORIAL 
Milí přátelé skútrů, 
motocyklů, dobré-
ho čtení a neotřelé-
ho humoru, prostě 
všichni vy, které 

ještě nepřestalo ba-
vit (ani po více než 

20 letech) číst  
Čezetářský občasník. 

 

Září, hlavní motorkářská 
sezóna je za námi a co nás 
ještě čeká kromě možná 
nějaké té vyjížďky v krajině 
zalité podzimním slun-
cem??? ... podzimní rovno-
dennost, za měsíc se změní 
letní čas na zimní, možná 
přijede Svatý Martin na bí-
lém koni, dáme si svatomar-
tinskou husu a už se bude-
me chystat na adventní čas, 
Vánoce, Silvestr …. a zase 
budeme o rok starší :-(. Nej-
horší však je momentálně ta 
nejistota, jak to bude letos 
v zimě vzhledem k energiím, 
jejich cenám i jejich dostup-
nostem. Na jaře snad zase 
bude líp.  
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Sraz v Druhém mlýnu nebyl 
pro nás ničím novým, již dva-
krát jsme tam byli ubytováni, 
a tak jsme věděli, do čeho 

jdeme. Ale nebyla to tak úplně 
pravda, protože časy se mění, ale k tomu se 
ještě dostanu. 

Sraz byl zase u Libora, dali jsme si kávič-
ku, probrali nejdůležitější záležitosti a s ma-
lým zpožděním vyrazili směrem na Chomu-
tov. Na benzince na nás zase ještě čekali 
další kolegové, a tak jsme je nechtěli nechat 
moc dlouho čekat. 

Vzhledem k tomu, že jsme měli napláno-
vaný výlet do Německa do Augustusburgu, 
tak jsme se dohodli, že vyjedeme na rychlej-
ších strojích než na Čezetách. Samozřejmě, 
že kolega Jirka Hájek přijel na Čezetě a 
strašně se divil …… ale my jsme na jeho 
opožděnější reakce a příchody už trénovaní, 
takže jsme mu jen sdělili, že se budou muset 
(on i Čezeta) trochu víc snažit. Na jeho ob-
hajobu musím říct, že se opravdu oba snažili 
a Jirkovi Čezeta jela jak utržená ze řetězu. 

Dojeli jsme do Druhého mlýna, šli se 
ubytovat a zjistili, že tam budeme skoro sa-
mi. kromě nás tam v celém penzionu byl jen 
jeden pár, všechny ostatní pokoje byly 
prázdné. Správný český výraz pro tento stav 
je: „Chcípl tam pes!!!“ …..ale aby bylo jasno, 
penzion pěkný, čistý, sociální zařízení spo-
lečné, ale bez připomínek, jen hosté tam 
nebyli …….A restaurace??? Fungovala, 

 Sice nerad, ale zase začínám smut-
nou zprávou….jenže takový je už život. 
Dne 10.6.2022 zemřel nečekaně pan 

Vladimír Zemánek, 
bývalý pracov-
ník firmy Jawa a 
v důchodu velký 
fanda jak jawi-
ček, tak i merce-
desů. Znali jsme 
ho ovšem i my 
čezetáři, a to 
třeba z oslav 
100 výročí zalo-
žení firmy ČZ. 
 Byl velký fanda historických sportov-
ních motocyklů, a tak na oslavách představil 
svoji soutěžní ČZ 150 C (obr. nahoře). Vzpo-
mínám na setkání s ním na oslavách firmy 
Jawa, kde byl s nanukem. Já jsem se s ním 
spřátelil hlavně přes skútry, a to zase jen 
díky tomu, že pan Zemánek přestavoval skú-
tr Čezeta 501 do závodního provedení, ve 
kterém skútry jely v roce 1958 závod Brusel-
Praha-Brusel a vyhrály ve své třídě. 
 Pan Zemánek zemřel den před sra-
zem motocyklů Jawa 500 OHC, který se již 
tradičně pořádá v Rovensku pod Troskami. 

Následující fotku jsem dostal od kamaráda 
Honzy Smítky, protože členové Ogar klubu 
se zúčastnili pohřbu, a tak není divu, že jsou 
z nostalgie a piety vyfoceni právě se závodní 
Jawou 500 OHC. 

Jeho poslední mail mám schovaný, tu ná-
vštěvu jsem už bohužel nestihl. Cituji: 
„Marceli, díky za odpověď. Toho Simsona 
Star jsem v roce 1966 kupoval v Mototechně 
a nyní jsem se k němu vrátil, protože ty moje 
velkoobsahové speciály na mě už jsou moc 
těžké, takže manipulace a jejich nastartování 
je pro mě již těžké. Pokud pojedete do Pra-
hy,tak se zastavte, rád Vás uvítám i s man-
želkou.“ Vladimír  
 

Čest jeho památce. 
M. Malypetr 

CO  JSME  DĚLALI  

NA OKRAJ 

BMW Isetta  
a Heinkel-Kabine 

67. SRAZ CHOMUTOV-DRUHÝ MLÝN 15. -17.7 .2022 (*****)   
výběr jídel byl velmi dobrý ….. i když ceny 
byly s vysokohorskou přirážkou, přestože je 
penzion v údolí u potoka, ale to horší nás 
čekalo, když nám oznámili, že hospoda za-
vírá ve 20 hodin, obsluha odjede domů, 
protože tam vlastně nemá večer koho obslu-
hovat. Jinak přes den se tam nějací turisté a 
cyklisti zastaví.  

Ani jsme se tedy nestihli ničím předzáso-
bit, a tak jsme seděli v jakési klubovně prak-
ticky na sucho. Zábava byla dobrá, ale pře-
ce jen by se nějaké to pohoštění ještě hodi-
lo. Když se za námi přijel podívat Michal 
Novotný z Chomutova, nestačil se divit, jak 
se to tam z hlediska pohostinských služeb 
zhoršilo. 

Snídaně byla naplánována na 8. hodinu 
s tím, že kolem 9. hodiny vyjedeme, protože 
muzeum v Augustusburgu otevírá v 10 ho-
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...z dovolené 

din, tak abychom tam byli co nejdřív po ote-
vření, a pak si ještě mohli udělat nějakou 
vyjížďku po kopečkách Krušných hor. Ale 
Karlovi se z jeho kalifa už v pátek ozývaly 
při jízdě nepříjemné zvuky, a tak se rozhodl 
hned po snídani tento problém ještě před 
odjezdem prozkoumat. Po vyjmutí zadního 
kola bylo konstatováno, že závada není tak 
úplně banální, protože ložisko v zadní roze-
tě bylo naprosto zničené, klec chyběla a 
kuličky oválného tvaru vypadaly na asfalt. 

Toto skutečně nebyl technický stav, 
který by umožňoval další jízdu, a tak po 
domluvě s Michalem Novotným a za pomoci 
jeho dílny bylo ložisko demontováno, u 
místního prodejce v Chomutově zakoupeno 
nové, namontováno …..a my jsme mohli s 
hodinovým zpožděním vyjíždět. To ovšem 
nikomu nevadilo, protože jsme byli rádi, že 
motocykl je v pořádku a že plánovanou ná-
vštěvu muzea bez problému stihneme.  
Ještě snad jen doplním, že Michal Novotný 
jel s námi. 

Libor nás vedl svými „šoustkami“, takže 
jsme přejížděli hranice přes přechod, který 
neznal ani Michal, přestože bydlí kousek 
vedle …..a šťastně jsme dojeli do Au-

gustusburgu. Muzeum motocyklů je umís-
těno v prostorách hradu (či spíše zámku), 
který už z dálky celému městu jasné vévodí 
na kopci. Zaparkovali jsme trochu brzy pod 

kopcem, a tak jsme museli kus pěšky do 
kopce ….. ale zvládli jsme to.  

Muzeum je moc pěkné a jeho prohlídku 
je možno jen každému zájemci a fandovi 
motocyklů doporučit. Samozřejmě, že ti, 
kteří vládnou německým jazykem toho po-
chytí víc, než jen ti „čumilové“, ale pokud 
jste trochu zběhlí v konstrukci motocyklů, 
tak tam najdete i tak spoustu zajímavých 
exponátů. Muzeum je zaměřeno i na závod-

ní motocykly DKW a MZ, takže i obdivovate-
lé těchto strojů si zde přijdou na své. 
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Nebojte se důchodu!!! 

Po prohlídce muzea, při které nám ven-
ku trochu napršelo, jsme se vydali někudy 
zpátky k naší vlasti. Jeli jsme tentokrát přes 
Boží Dar, kde někteří kolegové nakoupili 
pohoštění, až zase budeme večer v osm 
hodin vyhozeni z restaurace a budeme se-

dět v klubovně …...ano, byl to dobrý nápad 
a patří jim ještě dodatečně dík. 

Na oběd jsme jeli do Ryžovny, kde jed-
notná cena 150 Kč za XXL porce jídel byla 
tak trochu v protikladu proti cenám ve Dru-
hém mlýnu. Sedli jsme si ke stolu k jedno-
mu páru, který se sestával z pána ve střed-
ních letech a výrazně mladší pohledné dá-
my. Byli to příjemní a komunikativní lidé a 
po zaplacení a jejich odchodu je pan vedou-
cí řádně dodatečně „prolustroval“ a navodil 
téma „starší muži a mladé ženy“ a docela 
dobře jsme se tam nasmáli a pobavili na 
toto věčné téma. Dokonce to dopadlo tak, 
že Libor s panem vedoucím předběžně do-
hodl, že bychom tam udělali sraz příští rok.  

Pak už jsme se vydali zpátky k pensio-
nu. Po zaparkování strojů a dalších drob-
ných činností (sprška apod.) jsme se zase 
sešli u piva. O večeři nebyl až tak velký 
zájem, protože někteří z nás byli od oběda 
ještě tak nasyceni, že nepovažovali večeři 
za nezbytně nutnou součást večerního po-
sezení. Když byla zase předčasně (oproti 
zvyklostem v našich zeměpisných šířkách) 
restaurace uzavřena, my jsme museli při-
jmout opět zase za vděk ty prostory jakési 
klubovny nebo spíš recepce. 

Poseděli jsme tam docela dlouho a 
dobře jsme se bavili. Probrali jsme vše od 
motorek až po solární elektrárny :-). Ráno 

byla zase snídaně v 8 hodin, která byla asi 
na celém pohoštění v restauraci nejlepší. 
Po snídani jsme se sbalili a připravili k od-
jezdu a pro změnu tentokrát zase zastávko-
vala Mírova „Konopnice“. Když se mu jí 
nepovedlo našlápnout, tak si jí chopili ti 
mladší kolegové a trochu se s ní proběhli po 
parkoviště před penzionem. Konopnice to 
brala asi jako dobrou ranní rozcvičku, ale 
ani si neškrtla :-(. 

Takže se začalo od píky….svíčka nehá-
zí jiskru, tak nádrž dolů, jestli někde nevy-
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Skútry jedou... 

padl kabel od cívky. To bylo v pořádku 
….tak Karel přinesl zkoušečku, ale ani do 
cívek nešel proud, tak co spínačka ……..a 
najednou si Míra všiml, že má na řídítkách 

vypnutý červený bezpečnostní vypínač za-
palování. A bylo po závadě :-):-):-) 

Pak už jsme opravdu mohli všichni vyra-
zit k domovům. Ještě v Chomutově jsme 
společně natankovali, ale pak se už začaly 
naše cesty rozcházet. Já a Vlastík jsme 
ještě zajeli k Liborovi na kafe, protože jsme 
to měli cestou domů ….a to je konec další-
ho příjemného srazu. 

Pokud někdo čeká nějaké ubrání hvěz-
diček za tu hospodu, co zavírá v osm večer, 
tak máte smůlu. Organizačně byl sraz na-
prosto v pohodě, viděli jsme pěkné muze-
um, krásně jsme se projeli, ubytování bylo 
luxusní a jídlo dobré, i když poněkud 
předražené. ceny ovšem organizátor srazu 
neovlivní. Takže plný počet hvězdiček.  

68. SRAZ ČSSČ HOŘICE I I . 29. -31.7 .2022 (*****)   
Druhý sraz v Hořicích byl 
trochu výjimečný, a to tím, 
že začínal už v pátek dopo-

ledne. Způsobil to náš kamarád 
z Nasavrckého Sidecarclubu Pavel 

Blažek, který pro nás vyjednal návštěvu 
výcvikového středidka pilotů vojenských 
letadel na letišti v Pardubicích, za což mu 
samozřejmě ještě jednou chci poděkovat. 

Sešli jsme se tedy v 10:00 u vojenského 
letiště a po nezbytných formalitách, kontro-
lách osobních dokladů apod. jsme byli i s 
našimi motocykly vpuštěni do vojenského 
prostoru, kde za doprovodu bývalého pilota 
migů a gripenů a dnes již civilního pracovní-
ka pana Tesaře jsme prošli velice zajímavá 
pracoviště s pilotními trenažery jak letadel 

tak i vrtulníků, a kdo chtěl, mohl se i ve 
vrtulníku virtuálně proletět třeba nad svým 
domem a vyzkoušet si, jak dlouho by se 
udržel ve vzduchu, než by si nabil hubu i s 
vrtulníkem :-). 

Každopádně pracoviště je to velice zají-
mavé, ale pro piloty je to prostě každodenní 
práce, takže z toho nejsou asi tak vykulení 
jako my. Ovšem vidět podobné pracoviště 
asi stojí za to a určitě nikdo z nás nelituje, 
že se tam byl podívat. Přece jenom to le-
tectví je o nějaký ten level výš než pozemní 
doprava a já se rovnou přiznám, že na té-
ma vlivu letadel (konstrukčního i marketin-
gového) na motocykly a automobily připra-
vuji článek do některého z příštích čísel 
Občasníku. 
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Škoda Karosa 

Po této exkurzi v Pardubicích jsme se 
pod vedením Vlasty Hartmana přemístili do 
Obědovic na oběd, kde je vyzkoušený mo-
torest, který svou širokou nabídkou, chutí i 
velikostí porcí jídel snad nikdy nezklame. 
Oběd někteří jen stěží dojídali, během jídla 
odpočivali, popř. porci fotili a posílali fotky 
svým drahým polovičkách, aby věděly, jaké 
kulinářské násilí je na nich pácháno (anebo 
možná, aby viděly, jak má vypadat porce 
oběda pro chlapa !!! :-)). 

Po obědě jsme ještě zajeli k nejbližší 
benzince, protože některým strojům už do-
cházely síly, a po dotankování jsme odjeli 
do nedalekých Dobřenic do CabrioGalery 
pana Kaliny na prohlídku jeho malého, ale 
krásného muzea. Vlastně ne muzea, ale 
galerie, jak on sám říkal, protože tam má 
několik vozů, se kterými se zúčastňuje zá-
vodů na okruzích a do vrchu, takže to není 
„jen“ muzeum. 

Já jsem si s panem Kalinou zavzpomí-
nal na našeho společného známého Jirku 
Pollaka, který vloni podlehl těžké a zákeřné 
nemoci a jinak jsme si tam hezky popovídali 
o problematice veteránů apod. Myslím, že i 
tato prohlídka se všem líbila. Je otázka, 
jestli tato sbírka bude takto veřejně přístup-
ná stále, protože pan Kalina mluvil o mož-
nosti rozprodání sbírky, uzavření galerie pro 
veřejnost …..myslím, že ještě není rozhod-
nutý, co s tím udělá. 

Po shlédnutí těchto skvostů pana Kaliny 
jsme už vyjeli směrem do Hořic, abychom 
se ubytovali, setkali s těmi, kteří se dopo-
ledního a odpoledního programu nezúčast-
nili a poseděli u piva. 

Korpulentní slečna recepční nás ubyto-
vala, chatky byly bez sociálního zařízení, 
ale pro naše účely přespání zcela vyhovují-
cí. Sešli jsme se všichni u venkovního stolu, 
u kterého jsme před dvěma lety seděli ještě 
s kamarádem Poldou Tumou. Vydrželi jsme 
tam diskutovat docela dlouho, protože opro-
ti předcházejícímu srazu v penzionu Druhý 
mlýn jsme měli stálý přísun kalorií až do 
pozdních večerních hodin. 

Ráno byla plánovaná snídaně na osmou 
hodinu, ale ráno nás přivítalo po mnoha 
parných dnech deštěm, takže jsme naší 
sobotní vyjížďku vyhlásili jako „mokrou“ (po 
vzoru závodů Formule 1). Ještě jsem zapo-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Škoda, že to byl prototyp, 
určitě by se zákazníci našli. 
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Skútry před renovací 

mněl napsat, že naším prvním cílem bylo 
muzeum Reincars v Trutnově.  

Ale cesta nebyla úplně bezproblémová. 
Honzovi Homolkovi prý zlobil skútr už v pá-
tek při příjezdu a jeho potíže pokračovaly i v 
sobotu. Karburátorem protékalo víc benzi-
nu, než je optimální množství a zůstávala za 
ním na mokré vozovce „olejová“ stopa. Zřej-
mě benzin cákal i na zadní kolo, které se na 
mokré vozovce chovalo velice záludně, až v 
jednom místě došlo k přetáčivému smyku 
zadní části skútru a Honza vjel do příkopu u 
silnice. Tato nepříjemnost skončila rozbitým 
plexisklem, ohnutými řídítky a natlučeným 
loktem. Letos nějak moc padáme, tak snad 
toto bylo už do třetice všeho dobrého, proto-
že všechny pády naštěstí skončily jen po-
škozením motocyklů a modřinami. 

Honza pak jel pomalu dál, ale na kraji 
Trutnova si skútr postavil hlavu a díky 
klouzajícící spojce ho nebylo možno ani 
roztlačit. Tak Honza návštěvu muzea vzdal, 
zavolal si pro odtah a přijel za námi až ve-
čer do kempu autem.    

Ale zpátky k muzeu Reincars. Je to 
taková parta nadšenců, kteří sbírají a reno-
vují škodovky a motocykly československé 
výroby. Jejich výstava či muzeum vozů není 
přístupné jako muzeum s pevně stanove-
nou otevírací dobou, ale po dohodě vám 
sbírku rádi ukážou a ještě se s vámi rozdělí 
o spoustu svých znalostí a zkušeností. 
Jsem tak trochu fanda vozů Š 1000 MB a 
myslím, že o nich i dost vím, a tak jsem si s 
panem Medunou docela dobře na toto téma 
popovídal. Historie tohoto krásného vozu je 
zajímavá, stejně tak jako rozdíly a specifika-
ce jednotlivých typů…...a co teprve dvou-
dvéřové embéikso, to byla paráda. 
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Po prohlídce muzea (obou jejich expo-
zic), jsme se na radu kolegů přemístili do 
nedaleké restaurace na oběd. Stále pršelo, 
a tak jsme se rozhodli přehodnotit plánova-
nou odpolední dlouhou vyjížďku až do Pol-

ska. Z motoru mého Egypťana se ozýval 
občas takový neidentifikovatelný zvuk, a tak 
jsem se rozhodl vrátit do kempu nejkratší 
cestou. Přidali se ještě dva kolegové, Hon-
za Chleboun a Jirka Terš, a tak jsme se 
rozdělili na dvě skupiny.  

Cestovatelé odjeli kamsi do hor, my tři 
jsme se vrátili do kempu, udělali si pohodlíč-
ko a sešli se u chaty Zbyňka Plachého, kte-
rý na vyjížďku vůbec nejel a trávil celý den 
se svoji milovanou přítelkyní (v chatách 
vrzaly postele, a tak nás nechtěli rušit, proto 
čekali, až odjedeme pozn. red.). Ale jak 
jsme se sešli u té chaty, shodli jsme se na 
tom, že máme všichni tři s sebou nějaké 
skryté zásoby alkoholu, Zbyněk nakrájel 
nějaké dobrůtky …...a tak za pomoci oře-
chovice, mandlovice a vodky jsme čekali na 
příjezd ostatních cestovatelů. 

NA OKRAJ 

Náklon motocyklu 

Při návštěvě motocyklového 
muzea v Hořicích jsme u 
těch závodních motorek 
diskutovali na téma, jak 
velký náklon mají závodníci 
při závodě v zatáčkách. Tak 
jsem se jen tak narychlo 
podíval na internet a zjistil 
jsem zajímavé informace. 
Jejich náklon od svislé osy 
je  běžně 62° (viz obr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Může to být i víc (taky 68°), 
ale to už bylo na hranici 
smyku, jak bylo vidět z vi-
dea (viz obr.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Každopádně jsou tyto ná-
klony tak trochu za hranicí 
lidského chápání, jen je 
třeba ocenit vlastnosti pne-
umatik, které dokážou udr-
žet tak obrovské boční síly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud se někdy díváte na 
Autosalon, kde testuje mo-
torky „Pepa Sršeň“ (Josef 
Šiler, *44), který občas mlu-
ví o „poser proužku“ na 
pneumatikách, tak si mys-
lím, že tady by asi žádný 
nenašel. Při tomto náklonu 
by ale většina z nás měla 
poser proužek úplně jinde. 
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...a co skútry??? 

Když přijeli, moc si tu vyjížďku pochvalo-
vali, ale my jsme věděli svoje a měli jsme už 
před večerním posezením v restauraci 
náskok nějakého toho promile :-):-):-). Večer 
jsme pak zase poseděli, tentokrát uvnitř. 
Jednak „náš“ venkovní stůl zabrala nějaká 
jiná parta, jednak bylo přece jen trochu 
chladněji, a tak to ani moc nevadilo. 

Ráno zase snídaně v osm hodin, ale to 
tentokrát nebyl konec srazu. Někteří sice již 
spěchali domů, ale zdravé jádro zůstalo a 
navštívili jsme znovu Muzeum motocyklů v 
Hořicích, kde je instalována výstava věno-
vaná našim nejlepším silničním závodní-
kům.  

Ale než jsme vyjeli do muzea, tak se 
objevil ještě menší technický problém s 

prázdnou duší v kolečku u PAva Míry Voká-
če. Samozřejmě že dnes už nějaké lepení 
není v módě, a tak Vlasta obratem přivezl 
Mírovi z domova náhradní duši, a po jejím 
namontování jsme mohli vyjet do muzea. 

Pak ještě bylo třeba nakoupit Hořické 
trubičky, aby manželky věděly, že jejich 
drahé polovičky byly opravdu v Hořicích a 
ne u nějaké milenky ve vedlejším paneláku, 
pak ještě dotankovat benzin a mohlo se jet 
domů. A to už byl opravdu konec. 

A co myslíte, kolik hvězdiček bude??? 
Ano, bylo sice v sobotu nepříznivé počasí, 
ale všechno jsme stihli a zvládli, od pátku 
do neděle jsme navštívili několik zajímavých 
míst, takže zase těch pět hvězdiček.  

Pokud si myslíte, že ty ná-
klony závodních motocyklů 
se skútrů netýkají, tak se 
mýlíte. Záleží jen na vás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak co? Zkusíte si to ?? 
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Hoří, má panenko!!! Letošní, již sedmé setkání 
ve Mcelích u památníku 
Jaroslava Františka Ko-

cha, bylo poznamenáno nepříz-
ní počasí. Horký srpen s teplotami přes 

30°C vystřídala deštivá sobota, která odra-
dila  některé skútristy a motorkáře od účasti. 
A tak, když jsem jako organizátor dorazil 
jako první půl hodinu před akcí, byl jsem 
tam dlouho sám samotinký a nebyl si jistý, 
jestli si tu pietní akci „neodsloužím“ sám :-(. 

Pak se ale objevila bílá Jawa 250, za pane-
lovými řídítky seděl Martin Švambera, který 
bude doufám (a myslím, že už tak trochu 
je :-)) naším novým členem. Pak už se za-
čali sjíždět a scházet další účastníci, i když 
v komorním počtu. 

Těsně po desáté hodině se objevil ka-
marád Jarda Zlámal, který dorazil zase až z 
Moravy a omlouval se, že nestihl termín 
10:00 hod. kvůli zajížďce 60 km „díky“ ob-
jížďkám. V legraci se mě zeptal, kolik od 
rána ujel kilometrů, a já bezmyšlenkovitě 
vypálil číslo 287. Spletl jsem se o 1 km !!! 
Tím jsem se nechtěl chlubit svým odhadem, 
ale jen ukázat, na jakou cestu se Jarda vy-
dal, přesto že byl na celý den hlášený déšť. 

Pak v tomto skromném počtu účastníků 
proběhla celá akce opět za účasti místní 
kronikářky paní Hejlové, které samozřejmě  

zároveň děkuji i za fotografie, které zde 
vidíte. Paní starostka měla dovolenou, a tak 
se letos nezúčastnila.  

Akce proběhla tradičním způsobem, k 
památníku jsme položili kameny a já jsem 
se pokusil zase o krátký projev a hlavně 
poděkování všem za účast i přes nepřízeň 
počasí. 

Naštěstí nám nepršelo a akce proběhla 
v suchu, a tak, když majitelé chytrých mobi-
lů začali avizovat přicházející déšť, rychle 
jsme akci ukončili a vydali se na cestu do  
na oběd. Jen jsme se chvilku zdrželi tanko-
váním benzinu, ale jinak jsme těch 30 km 
zvládli co nejrychleji, abychom se dešti vy-
hnuli. Když jsme dojeli do Žehrova ke ki-
osku „U rybníka“, usadili se pod střechou a 
objednali si jídlo, opravdu přišel drobný 
déšť, ale neměl dlouhého trvání. 

7. SETKÁNÍ VE MCELÍCH U PAMÁTNÍKU J .F.K . 20.8.2022 (*****)   

Určitě jste sledovali obrov-
ský lesní požár, který za-
chvátil oblast Českého Švý-
carska včetně Pravčické 
brány. Tak se podívejme, 
jak to vypadá s technikou 
hasičů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(pokračování na další straně) 
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Hasiči se motorizují 

Myslím, že jsme se všichni dobře najed-
li a ještě lépe si popovídali, a pak se rozjeli 
do všech stran ke svým domovům. Kama-
rád Jarda odjel s Vlastou Hartmanem do 
Hořic, aby si projel trať 300 Zatáček Gusta-
va Havla. Já jsem dojel za sucha, a tak 
jsem to považoval za naprostý zázrak, že 
jsem v tak deštivý den zvládl celou akci bez 
jediné kapičky deště na své helmě. 

Ještě bych se vrátil k té chabé účasti. 
Je fakt, že účast není pro nikoho povinnost, 
ale na druhou stranu je to další možnost k 
projížďce a setkání s kolegy. V srpnu moc 
akcí nemáme, takže tohle je takový dobrý 
důvod, jak si někam vyjet. To nevlídné po-
časí je samozřejmě pro motorkáře taková 
drobná nepříjemnost, ale kolega Martin mi 
už před akcí napsal: „Zítra možná na maši-
nách trochu zmoknem, ale nevadí. Nebude 
to poprvé ani naposledy, déšť k motorkám 
patří. Znáš to - není špatného počasí, je 
jen špatně oblečený motorkář :-).“  

Akce je za námi a nemá cenu plakat 
nad rozlitým mlékem. Podívejme se trochu 
do budoucnosti. V příštím roce tj. 2023 bude 
mít pan J.F.Koch několik významných výro-
čí, které bychom mohli společně se zástupci 
a obyvateli Mcel, popř. i se členy jeho rodi-
ny, trochu více oslavit. Předpokládám, že 
setkání se uskuteční 19.8.2023 a to bude 
skoro přesně výročí: 

130 let od narození (15.8.1893), dále 

  40 let od jeho úmrtí (1983) a taky 

100 let od představení jeho prvního 
motocyklu JFK 350 na Průmyslové výstavě 
v Praze (1923). To jsou myslím pro nějakou 

tu oslavu dostatečně pádné důvody. 
A je tu konec reportáže a s ní přichází i 

moje hodnocení. Byl jsem rozhodutý, že 
akci pro malou účast odeberu jednu hvěz-
dičku, ...a taky proto, že jsem mnohdy ter-
čem kritiky, že všude dávám pět hvězdiček, 
ale to jsem už nedávno při jednom hodno-
cení vysvětloval. Ale co se nestalo. Ještě v 
sobotu večer mi přišel mail od Jardy Zláma-
la, tedy zdaleka nejvzdálenějšího účastníka 
akce, který udělal hodnocení celé akce za 
mě (viz níže).  

A tak se omlouvám, ale když někdo tak 
kladně ohodnotí celou akci a má za sebou 
skoro 600 km a ještě k tomu část v dešti, 
tak nemohu proti tomu jakkoliv argumento-
vat. Hodnocení Jardy 1A - tomu odpovídá 
pouze  v našem způsobu hodnocení pět 
hvězdiček!!! 

 

Ahoj Marceli,  

malé shrnutí: super výlet, 
fajnová debata, příjemný 
oběd, rychlý přesun po okruhu 
300 ZGH a z Litomyšle až do 
Křenova nezbytný, ale podle 
mraků očekávaný lijavec závě-
rem. Hodnocení 1A a 573 km a 
motor definitivně chce něco, 
abych udělal, protože mu po 
návratu chyběla třetina oleje 
(kroužky. píst i vodítka 
mám). Příjezd v 19.50. Není 
co dodat. 

Zdraví   Jarda 
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a stroje se zdokonalují Tradiční sraz ve Zruči nad 
Sázavou se konal již druhý 
rok po sobě v kempu „V 

rákosí“. Vloni jsme tam díky 
neochotnému kuchaři při přípravě snída-

ní nebyli spokojeni, stejně tak ani při placení 
za ubytování, když každý platil jinou částku 
a vypadalo to, že se ubytování platí podle 
obličeje čili podle ksichtu :-(.  

Bohužel, nevěděl jsem, že se Marina 
vrátila do Tůmova chabeřického mlýna a 
že už tam zase ubytování a stravování fun-
guje. Každopádně ta obsluha „V rákosí“ 
pořád nic moc, a tak trochu předbíhám, ale 
doufejme, že už zase příští rok budeme 
moct využít osvědčené ubytování v Chabe-
řickém mlýnu a samozřejmě i kuchařské 
umění Mariny. 

Sešli jsme se v pátek odpoledne jako 
obvykle, s Vlastou Hartmanem jsme měli 
sraz na benzice „MOL-ce“, jenže po tři-
čtvrtěhodinovém čekání jeden na druhého 
jsme se telefonicky kontaktovali a zjistili, že 
čekáme dobře, ale já v Kolíně a Vlasta v 
Kutné Hoře. Ale nakonec jsme se sešli a 
dojeli do cíle celkem včas :-). Večer jsme se 
všichni sešli kromě „nasavrčáků“, kteří jeli v 
pátek ráno do Huntířova na sraz motocyklů 
čs. výroby a příjezd do Zruče si naplánovali 
až na sobotu. Ale večer jsme poseděli ven-
ku na terase a bylo to fajn, dobře jsme se 
pobavili.  

Přišel se na nás podívat i Lojza Vohnic-
ký, který nás informoval o tom, že Marina 
funguje a bude snad fungovat dál a že nám 
pomůže tam příští sraz dojednat. Jinak 
ovšem díky dovoleným měl v sobotu službu, 
takže s námi jen chvíli poseděl, ale v sobotu 
s námi nemohl jet. 

Snídani jsme chtěli v 8 hodin, ale kyselé 
ksichty obsluhy nevypadaly moc ochotně, 
protože prý začínají až v 9 hodin, ale nako-
nec se nám podařilo vyjednat aspoň kom-
promis ….snídaně v půl deváté. Mohli jsme 
si sice  ještě večer vybrat z tří možností, ale 
ráno byly včerejší rohlíky a ani jich nebylo 
dost, ani chleba si zrovna nikdo moc ne-
chválil, a obsluha byla docela překvapena, 
že chceme i něco k pití, třeba čaj, džusu 
jsme se nedočkali :-(:-(:-(. 

69. SRAZ ČSSČ ZRUČ NAD SÁZ. 26. -28.8 .2022 (****)   
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...a zrychlují 

Po snídani jsme hned vyjeli směrem do 
Chotusic do VETERAN BAZAR & MUZEA 

k panu Jeřábkovi. Vloni jsme kvůli opoždě-
né snídani tuto návštěvu muzea nestihli, tak 
letos se to už povedlo.  

Po prohlídce těch několika tun šrotu a 
samozřejmě i veteránů a také po zajímavém 
rozhovoru s panem majitelem, jak o veterá-
nech, tak i o organizaci chotusické burzy, 
lidské závisti a hlouposti ….jsme jeli na 

oběd do Rybářské bašty, která je u silnice 
mezi Kutnou Horou a Zbraslavicemi. Mys-
lím, že jsme se tam opět všichni dobře na-
jedli, byla to taková náplast na ne úplně 
povedenou snídani. 

Po obědě jsme pak vyjeli směrem do 
Martinic do zámku, tedy do vetešnictví pa-
na Kuřete. Prohlédli jsme si to tam koupili si 
pár drobností, ale kávička nebyla, protože 
ta stará kavárna je zrušená a káva se podá-
vá jako součást prohlídky zámku, na kterou 
jsme nechtěli čekat.  Myslím, že to vymyslel 
Karel, který u snídaně nejvíc trpěl a nadá-
val, že když chceme jet na kafe k benzice, 
že bychom mohli na to kafe zajet k Marině. 
Byl to dobrý nápad. Vyjeli jsme a přiznám 
se, že díky hezkému počasí jsem tu cestu 
trochu natáhl, ve Zbraslavicích jsme natan-
kovali, a pak už jeli přímo k Maríně. Myslím, 
že nás ráda viděla a my jí taky, když už 
jsme u ní tolikrát byli ubytováni. 

Jenomže se blížil pomalu ale jistě čas 
večeře, a tak přišel další spásný nápad, že 
bychom si tam mohli dát rovnou večeři. vět-
šina kolegů si dala gulášek a moc si to 
chválili. No a tak není divu, že jsme si tam 
hned objednali i snídani na půl desátou 
ráno. Pak už jsme zase přejeli do našeho 
kempu a poseděli u pivka. Brzy se tam zaví-
ralo (to je teď asi nová móda, zažili jsme to 
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Hasičský Ural 

už v Druhém mlýně za Chomutovem :-(), a 
tak jsme pak ještě s načatým večerem po-
kračovali u kolegů na chatě, našla se tam 
zase i nějaká lahvinka s ohnivou vodou :-) 

Ráno nás přivítalo krátkým, ale docela 
prudkým deštěm, ale než jsme se nachystali 
na cestu k Marině na snídani, tak bylo po 
dešti a všechno bylo fajn. Snídaně byla s 
tou snídaní v kempu naprosto nesrovnatel-
ná, a to co do množství, kvality, chuti i ob-
sluhy. Doufejme, že Marina vydrží, my taky, 
že se nic mimořádného nestane (myslím 
Covid apod.) a že za rok budeme moct zaví-
tat zase do Chabeřického mlýna. Musím 
připomenout, že příští sraz ve Zruči bude 25
-tý, a tak doufám, že si ho nejen dobře uži-
jeme, ale i oslavíme …...a jak to bude vypa-

dat a co se nám podaří zajistit a zorganizo-
vat, tak to bych zatím nechal jako otevřenou 
záležitost a doufám, že my, co tam už těch 
20 let jezdíme, něco vymyslíme a uděláme 
si to výročí hezké a příjemné. 

Abych ale nezapomněl, Zbyněk zase 
připravil „čumkarty“, tentokrát s Liborem a 
jeho rikšou, ale Libor si zrovna tou dobou 
vyvaloval šunky někde v Chorvatsku ….měl 
to doma jako příkaz, přes to vlak nejede :-) 

A jinak hodnocení srazu??? Udělám 
vám radost, za ten kemp, který opravdu 
nepatří asi k těm nejlepším strhávám hvěz-
dičku. Paní majitelka po mých loňských 
stížnostech slíbila nápravu, ale ta se jednak 
moc nekonala a jednak se paní Valouchová 
v kempu ani neukázala. Škoda. 
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           Strakonický 
hrad 

                Hrad Strakonice                 
j               je gotický hrad  a  
b              barokní zámek s  
k       kostelem svatého Pro- 
k   kopa ve městě Strakoni-
ce na soutoku zlatonosné 
řeky Otavy a Volyňky. Od 
roku 1963 je chráněn jako 
kulturní památka ČR.  

Hrad byl založen mezi léty 
1220–1235 a v roce 1243 da-
roval Bavor I. († 1260), 
účastník křížové výpravy, a 
jeho manželka Bohuslava/
Dobroslava (její jméno je 
neznámé) východní polovi-
nu hradu řádu maltézských 
rytířů, který zde zřídil ko-
mendu. V první fázi stavby 
(1220-1235) vzniklo hlavní 
opevnění, včetně hluboké-
ho příkopu na jižní a zá-
padní straně, západní část 
kostela s věží, budo-
va ambitu a palác s kapitul-
ní síní. V letech 1260–1280 
za Bavora II. vznikl nový 
palác s věží a byly zaklenu-
ty ambity. Počátkem 14. 
století přestavěl zvíkovský 
purkrabí Bavor III. západní 
opevnění a původně hrano-
lovou věž na dnešní Rum-
pál (gotická věž s břitem). 
Roku 1402 Johanité získali 
celý hrad, který byl od roku 
1421 (po zničení pražského 
sídla řádu) sídlem velkopře-
vorů. Po roce 1500 vybudo-
val komtur řádu Jan III. z 
Rožmberka věž Jelenku a 
severní kamennou hradbu a 
přestavěl obytný palác. Sta-
vební úpravy hradu byly 
ukončeny v letech 1714–1721 
barokní zámeckou přístav-
bou. Maltézský řád zde 
působil až do uvěznění po-
sledního převora a profeso-
ra zdejšího gymnázia A. 
Voráčka komunisty roku 
1951, později jen skrytě. 

Poslední letošní sraz, ale 
zároveň i tak trochu jubilejní, 
tedy 70-tý, se konal v tradič-

ním místě tedy ve Lhenicích v 
penzionu Ingrid u stálé krásné paní 

majitelky Jany. Důvodem ovšem bylo hlav-
ně nové Muzeum ČZ, které bylo otevřeno v 
letošním dubnu na Strakonickém hradu, a 
tak jsme si ho chtěl prohlédnout, neboť slo-
va chvály na něj padala ze všech stran, jak 
je to skvělé muzeum oproti tomu původní-
mu, které bylo v prostorách továrny ČZ. Ale 
k tomu se dostaneme postupně, až na to 
přijde řada. 

Lhenice jsou od nás přece jen více 
vzdáleny, ještě k tomu na přímé spojnici 
třeba mezi Mladou Boleslaví a Lhenicemi je 
Praha, což pro páteční průjezd není úplně 
vhodná trasa, a tak vždy volím nějakou tra-
su objízdnou, která je samozřejmě delší. Po 
loňské špatné zkušenosti s průjezdem Pří-
bramí jsem chtěl jet jinou trasou, ale nako-
nec jsem zvolil tradiční trasu přes Brandý-
sek a kolegu Libora, který mohl vyjíždět dřív 
než jindy. Jenomže odjezd jsem bohužel 
nakonec zdržel já, protože asi 2 km od byd-
liště mi začal zase protékat benzín volně 
karburátorem a já musel udělal rozboru a 
sborku, aniž bych objevil jakoukoliv závadu 
nebo nečistotu. Teď trochu předbíhám, ale 
závada se opakovala a já jsem večer ve 
Lhenicích tu rozborku absolvoval ještě jed-
nou :-(. 

Při srazu ve Lhenicích je vždy důležité, 
aby nás bylo dost, aspoň přes 20, aby se 
paní domácí vyplatilo zajistit nám na víkend 
kuchaře, který se bude starat o náš stravo-
vací blahobyt. To se povedlo, i když někteří 
kolezi a kolegyně se těsně před akcí odhlá-
sili. Jednak si myslím, že je to jejich škoda a 
jednak (pokud se nejedná např. o nemoc, 
jako u dvou kolegů), tak je to takové trochu 
nefér….a to nejen kvůli mně jako organizá-
torovi, ale hlavně v tomto případě kvůli paní 
domácí, které jsem asi tři dny před zaháje-
ním srazu každý den aspoň jednou nebo i 

dvakrát měnil počet 
účastníků, protože 

jídlo bylo připravo-
váno jen pro nás. 
Je mi jasné, že 
vždy všechno ne-
musí klapnout do 

puntíku, ale pokud vím, že  
mám na víkend naplánováno 

něco jiného a říct to den 

před odjezdem, tak to je 

asi opravdu zbytečné :-(. 
Do Lhenic jsme ale v té  

naší pětičlenné  skupince 

dojeli včas, Příbram letos uc- 

paná nebyla a krásně jsme 

ji projeli, jen jsme museli už před 

 Milínem obléknout gumu, protože avizova-
ný déšť nás opravdu dostihl, ovšem ne ne-
připravené. Pěkně jsme si vlezli do gumy a 
deštík jsme projeli s úsměvem na tváři 
(předpokládám :-)). Dřív než my byl na mís-
tě jen Vlasta na novém skútru, tedy trochu 
zklamání, že bude o jednu Čezetu na fot-
kách méně, ale na druhou stranu chápu 
jeho zdravotní potíže a může to potkat kaž-
dého z nás, takže samozřejmě je důležité, 
že se srazu zúčastnil, tu záměnu jeho stroje 
mu samozřejmě všichni řádně okomentova-
li, takže už to stačilo.  

Abych ale vysvětlil, jak je to s tou fotkou 
a Čezetami. Po návštěvě muzea ČZ jsme 
měli v plánu, že navštívíme restauraci Če-
zeta v DK ve Strakonicích, poobědváme 
tam a venku se vyfotíme s našimi Čezetami. 
Takto jsem se dohodoval i s nájemcem re-
staurace, když jsem tam byl pozván na za-
hájení provozu. Spolupracoval jsem na pří-
pravě výzdoby interieru restaurace s archi-
tektem a  designerem, ale o tom jste si jako 

čtenáři Občasníku mohli přečíst :-). 

Když jsem chtěl ovšem pro nás objednat 
salonek a hledal na netu kontakt, tak jsem 

se dozvěděl, že restaurace byla 22.5.2022 
uzavřena. Dalším zkoumáním jsem se do-
zvěděl, že nájemce dostal nabídku z Ně-
mecka, odešel a obecní úřad Strakonice 

   70. SRAZ ČSSČ LHENICE 9. -11.9.2022 (*****)_ ___ _   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A1_architektura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Prokop
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Prokop
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strakonice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strakonice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voly%C5%88ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_(%C4%8Cesko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1220
https://cs.wikipedia.org/wiki/1235
https://cs.wikipedia.org/wiki/1243
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavor_I._ze_Strakonic
https://cs.wikipedia.org/wiki/1260
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_v%C3%BDpravy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malt%C3%A9zsk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malt%C3%A9zsk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komenda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komenda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opevn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADkop_(v%C3%A1le%C4%8Dnictv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ambit
https://cs.wikipedia.org/wiki/1260
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavor_II._ze_Strakonic
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavor_III._ze_Strakonic
https://cs.wikipedia.org/wiki/1402
https://cs.wikipedia.org/wiki/1421
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_velkop%C5%99evorstv%C3%AD_%C5%99%C3%A1du_malt%C3%A9zsk%C3%BDch_ryt%C3%AD%C5%99%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_velkop%C5%99evorstv%C3%AD_%C5%99%C3%A1du_malt%C3%A9zsk%C3%BDch_ryt%C3%AD%C5%99%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/1500
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komtur
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_III._z_Ro%C5%BEmberka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradba
https://cs.wikipedia.org/wiki/1714
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_(stavba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99evor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1951
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Trochu nostalgie 

nebyl schopen nového nájemce sehnat. To 
je velká ostuda. Město za určitě nemalé 
peníze nechalo restauraci takto zrenovovat 
a po dvou letech ji uzavře, přestože se tam 
dobře vařilo a určitě o hosty neměla nouzi :-
(:-(:-(. Přesto jsme se ale rozhodli, že k re-
stauraci pojedeme a vyfotíme se před ní, 
což se nám myslím velice dobře podařilo. 

Večeře byla naplánována na půl 
sedmou a byla dost netradičně formou 
švédského stolu ….ovšem jak jsem nedáv-
nou v jedné své reportáži kritizoval tu dietní 
oslavu, tak tady to byl pravý opak, tři velké 
pekáče plné pečených vepřových kolen, 
steaků z krkovičky a steaků z kuřecího ma-
sa, k tomu plno různých příloh a zeleniny 
…..nedalo se to sníst, i když jsme si k tomu-
to stolu chodili pro druhou, třetí, čtvrtou 
….večeři celý večer. Piva bylo dost a hlavně  
po takové večeři nám chutnalo. Když už to 
vypadalo, že nikdo jíst nebude, paní vedou-
cí vše, co zbylo, dala do jednoho hrnce, ten 
pak do ledničky a kuchař nám přinesl mikro-
vlnku, takže kdokoliv ještě mohl v noci si 
cokoliv přihřát a zakousnout k pivu. Tak 
trochu Lukulské hody. 

Ráno byla snídaně objednána na osmou 
hodinu a zase formou švédského stolu, tak-
že určitě nikdo hlady nestrádal. Osobně se 
přiznávám, že po té nadstandardní večerní 
dávce výborného pečeného masa jsem 
ráno potřeboval hlavně pořádný kafáč kávy, 
aby mě trochu probudil .….hlad jsem ještě 
neměl.  

Do teď jsme tak trochu pluli na obláčku , 
ovšem po ránu přišly bohužel i trochu černé 
dešťové mraky, a to nejen na oblohu, ale i 
do naší party. Zatímco ty mraky na obloze 

se po celý den ukázaly jako neškodné, ty 
mraky mezi účastníky zájezdu způsobil pád 
motocyklů a skútrů ve velké garáži vzadu za 
penzionem. Vždycky tam parkujeme, ale 
ještě se nikdy nic podobného nestalo, a tak 
když někteří kolegové ráno zjistili, že jsou  
skútry poškozeny, určitě to nikomu na nála-
dě nepřidalo. Začalo vyšetřování, dotazová-
ní, hodnocení škod …….nebylo to příjemné 
a určitě to těm poškozeným zkazilo náladu. 
Nebudu tady pitvat, kdo co způsobil, kdo co 
zamlčel, kdo co chtěl nebo nechtěl ututlat, 
já jsem naštěstí mezi poškozené nepatřil, a 
tak doufám, že se všichni aktéři této polito-
vání hodné nepříjemnosti dohodli a vše si 
vyřídí finančně (a hlavně ve slušnosti a bez 
emocí) mezi sebou. Stát se může leccos, 
ale jsme dospělí, tak bychom si i v takových 
případech měli vědět rady, jak se k tomu 
postavit. Opravdu bych byl nerad, kdyby 

tato událost měla mít nějaký dlouhodobý 
vliv na pohoršené vztahy nebo dokonce 
neúčast některých kolegů na akcích. 

Kolem 9. hodiny jsme vyjeli do Strako-

nic podle schváleného plánu výjížďky. Tam 
jsme zastavili na parkovišti pře hradem a 
netrpělivě jsme spěchali do expozice mo-

tocyklů ČZ. Abychom se dostali k motocy-
klům, museli jsme nejdřív vyjít spoustu 
schodů, projít expozicí kloboučnictví a du-
dáctví (bohužel, na žádné pořádné „dudy“ 
jsem tam ale nenarazil :-() a zase sestoupit 

po spoustě schodů dolů, nevím, jak toto je u 
nově otevřeného muzea v době všeobecně 
uplatňovaných principů bezbarierového 

 



17 

NA OKRAJ 

Honda Helix 

přístupu zdůvodněno. Ovšem my jsme 
schody zvládli oběma směry a u vchodu do 
expozice motocyklů nás uvítala předválečná 
ČZ 175. Pak už jsme vstoupili do muzea 
….a tady se musím přiznat, že moje zkla-
mání pokračovalo. Všechny exponáty jsou 
za sklem, na zemi všude plech, stejný pro 
návštěvníky jako pod exponáty, připadáte si 
jako na korbě náklaďáku :-(. Těch motocy-
klů tam zase tak úplně moc není, a pokud 
kolega Karel Vodrážka prohlásil, že jich má 
doma dvakrát víc, tak to myslím bylo docela 
dobře spočítáno. 

Mezi exponáty nenajdete (pokud se 
nepletu) třeba legendární „Kaktus“ nebo pak 
z pozdější doby Egypťan (ČZ 250/485), 
není tam ani jeden dvouválec (ČZ 250/471, 
350/472), z té spousty různých enduro mo-
tocyklů, které ČZ vyráběla pro exportní trhy, 
jich tam vidíte jen úplné minimum, malé 
pomocné motorky kol, které byly ve starém 
muzeu, tady vidíte jen na obrázku. Můžete 
si tam ovšem sednout na trenažér, který 
ovšem zatáčí jen na jednu stranu a v opač-
né zatáčce vjedete do mantinelů chca ne-
chca :-(. Takže vám tady ukážu pár moto-
rek, ale když toto muzeum porovnám např. 
s muzeum Jawa v Týnci nad Sázavou, tak 
jedním slovem ….ubohost :-(. Je to stejně 
holé a neatraktivní muzeum jako máme 
Škoda Automuzeum v Mladé Bolelsavi. Že 

by ho taky navrhoval nějaký německý archi-
tekt jako  v Boleslavi??? 

Z muzea jsme odjeli zklamáni na oběd 
do restaurace „U dudáka“. Tam samozřej-
mě dělal kolega Hájek ostudu jako všude v 
restauracích, protože požaduje strakonické 
pivo Dudák. Na jídlo jsme sice čekali delší 
dobu, ale když nastal ten správný okamžik, 
tak to tam natlačili všem najednou a mys-
lím, že si všichni pochutnali. 

Po obědě a krátké zastávce u benzinky 
jsme jeli ke kulturnímu domu a tedy i uza-

vřené restauraci Čezeta. Podařilo se mi 
přimět kolegy ke srovnání skútrů pod terasu 
restaurace, abychom si mohli udělat pár 
pěkných fotek, což se nám, myslím, podaři-
lo. Skútrů je tam ovšem 13, protože tam 
chybí skútr Vlastíka :-(, aby to nebylo toto 

magické číslo, které nemusí vypadat jako 
úplně šťastné. 

Další naše cesta vedla do Hoštic, le-
gendární to vesnice z české kinematografie. 
V restauraci „U Miluny“ jsme si dali odpo-
lední kávičku, někteří si k tomu přidali něco 
sladkého. Pak jsme si zajeli na náves pro-
hlédnout Jelena, zašli jsme na hřbitov k 
hrobu Michala Tučného, někteří se jeli podí-
vat na další hoštické zajímavosti. 

Posledním cílem naší odpolední výjížď-
ky byl Kuklov, kde je nedostavěný chrám, 

Motor  jednoválcový, vodou 
chlazený, objem 250 cm3, 
max. výkon  17 k/ 7000 ot./
min., max. toč. moment 17 
Nm/ 5500 ot./min. 
Převodovka Variomatic 
Pneu přední 110/100R12, 
zadní 120/90R10, sajdkár 
165/70R13. 
Pohotovostní hmotnost celé 
soupravy 170 kg 
Spotřeba 4-5 l na 100 km. 
Nejvyšší rychlost 120 km/
hod. (sólo) 
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Hoštice 

obdobný tomu, který jsme si před časem 
byly prohlédnout v Panenském Týnci. Tam 
jsme už ovšem nedojeli všichni, někteří to 
už vzdali kvůli bolestem sedací části těla, 
paní učitelka kvůli namoženému rozkroku 
…… pak se ale začalo docela mračit, tak 
jsme vyjeli co nejrychleji na základnu a po-
dařilo se. Zaparkovali jsme a spadlo pár 
kapek, ale jinak se nám podařilo celý den 
jezdit sice pod zamračenou oblohou, ale 
bez deště. 

K večeři byl řízek s bramborovým salá-
tem, kuchař dotlačil třetí soudek piva, a tak 
jsme zase mohli bohatě plnit svoje trávicí 

ústrojí. Po večeři se 
objevila na stole i 

nějaká lahvinka prů-
zračné tekutiny na 
lepší trávení, ale 
nejen to. Paní Jana 
nám opět začala za-
plňovat švédský stůl 
druhou večeří, tento-
krát to byla nějaká 
pomazánka (nevím 
přesně složení, ale byla moc dobrá) a na-
krájené uzené maso, zase s přílohami, ky-
selou okurkou, křenem ...a samozřejmě 

Obec Hoštice se nachází v 
okrese Strakonice, kraj Ji-
hočeský, zhruba 3,5 kilo-
metru severovýchodně od 
Volyně a 7,5 km jižně od 
Strakonic. Leží pod vrchem 
Kalný v nadmořské výšce 
480 až 540 metrů. Žije 
zde 142 obyvatel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hošticích se natáčela 
filmová trilogie Slunce, se-
no… (filmy Slunce, seno, 
jahody, Slunce, seno a pár 
facek a Slunce, seno, eroti-
ka). Každý rok koncem 
srpna se zde koná vzpo-
mínkový country koncert St
odola Michala Tučného. 
První písemná zmínka 
o obci je z roku 1274, kdy je 
uváděn majitel Držislav, 
syn Viléma z Hoštic. V roce 
1315 získaly Hoštice od 
královny Elišky Přemyslov-
ny privilegia tzv. královác-
kých obcí. V té době spada-
ly do tzv. Volyňského újez-
du. Později patřily k pan-
ství Hluboká a ke Kašper-
ku. V 16. století je dostal 
dědičně do držení Vilém z 
Rožmberka, ale v roce 1593 
byly prodány Arnoštu Vita-
novskému z Vlčkovic a rod 
z Vlčkovic je vlastnil až do 
konce 17. století. Poté je 
koupil Vladislav Chlumčan-
ský z Přestavlk. Od roku 
1799 byl majitelem Jáchym 
Zádubský ze Šontálu a od 
roku 1822 šlechtický rod 
Schubertů von Schutter-
stein. Poslední majitel zám-
ku Adolf Haid von Haiden-
burg zemřel v roce 1940. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj:  wikipedia 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Strakonice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strakonice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce,_seno,_jahody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce,_seno,_jahody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce,_seno_a_p%C3%A1r_facek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce,_seno_a_p%C3%A1r_facek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce,_seno,_erotika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce,_seno,_erotika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Country
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stodola_Michala_Tu%C4%8Dn%C3%A9ho&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stodola_Michala_Tu%C4%8Dn%C3%A9ho&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1274
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eli%C5%A1ka_P%C5%99emyslovna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eli%C5%A1ka_P%C5%99emyslovna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlubok%C3%A1_(z%C3%A1mek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1perk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1perk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_z_Ro%C5%BEmberka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_z_Ro%C5%BEmberka
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Trochu vitamínů 

chlebem. Takže zase bylo celý večer k pivu 
a těm průzračným léčivým tekutinám co 
přikusovat. Bylo to výborný !!!!! 

Zase ovšem pokračovala mezi přísluš-
nými aktéry diskuse ohledně poškozených 

skútrů a snad tam došli k nějakému závěru. 
Celý poklidný průběh večera narušila 
ovšem ještě nečekaně politická diskuse, 

kdy jeden nezodpovědný kolega se snažil 
obhajovat toho fialovýho zmetka, co je v 
čele vlády, ovšem setkal se s tak silným 
odporem, že odešel zcela znechucen a 
předčasně spát. To je zase ale špatně. Můj 
kamarád má doma kulečník a na stěně nad 
ním visí velký nápis: 

KUKLOV 

Při té masové žranici ve 
Lhenicích jsme tak trochu 
zapomněli na konzumaci 
vitamínů: 

ZÁKAZ POLIT ICKÝCH DISKUSÍ  
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Technická  nostalgie 

a já myslím, že by to mělo platit i na našich 
srazech. Dokud jsme se bavili o ženských, 
nikdo se nikdy neurazil a neodešel, i když 
samozřejmě zde také panují dva rozdílné 
tábory a to „horňáci“ a „dolňáci“, ale doká-
žou najít společnou řeč :-) !!!!  

Zdravé jádro klubu ovšem ještě nějaký 
čas zůstalo, protože bylo třeba dopít načaté 
lahve, ten třetí soudek se nám dopít nepo-
dařilo, ale to jednoznačně přikládám jako 
problém neúčasti kolegy Plachého, který by 
to zcela určitě nedopustil. 

Ráno byla opět bohatá snídaně, ale 
počasí se pro změnu ještě zhoršilo, takže 
někteří už vyjížděli zcela oblečeni do gumi-
ček, někteří se oblékali cestou …..já to mám 
docela daleko, takže jsem se cestou do 
gumy oblékal třikrát .-(. Ale nikdy nebyl až 
tak prudký déšť, že by bylo třeba zastavo-
vat, vždy se jednalo o takový mírný deštík, 
který sice dokáže promáčet oděv, ale do 
gumy proniká jen minimálně. Domů jsme 
dojeli doufám všichni dobře a na mě teď je, 
abych tu ještě vynesl ortel ohledně hodno-
cení. To nebude jednoduché. 

Pokud se pamatuji, z mládí, kdy moje 
maminka sledovala krasobruslení, tak se 
tam provádělo dvoje hodnocení, za umělec-
ký dojem a ještě něco, už nevím. Tak to 
bych teď potřeboval taky. No řekněte sami: 

 účast dobrá, ubytování a stravování v 
penzionu na jedničku s hvězdičkou 

 parkování motorek v hangáru pod zám-
kem, ale došlo tam k nechtěnému po-
škození 

 zábava bezvadná, ale pokazilo jí to 
poškození motorek a bezzubá politická 
diskuse 

 nové muzeum ČZ jsme viděli, ale ne-
nadchlo nás 

 před restaurací Čezeta jsme se vyfotili, 
ale restaurace je zavřená 

Takže hodnotím–li sraz podle toho, co 

mohli ovlivnit organizátoři, je to za 5 hvězdi-
ček. Na druhou stranu jsme si tam zavinili 
několik drobných konfliktů, ze kterých by-
chom se měli pro příště poučit. A tak hodno-
cení bude trochu netradiční….pět hvězdi-
ček, ale z toho dvě černé …..za padlé mo-
torky za ty politické kecy. A to je všechno!!! 

 

P.S. Vzhledem k tomu, že mi článek 
vyšel příliš dlouhý a zbylo mi tady místo, tak 
určitě nepohrdnete fotografiemi jednotlivých 
výstavních exponátů z muzea ČZ, autorem 
většiny fotek je kolega Karel Vodrážka. 
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NA OKRAJ 

Vzpomínáte na bufety? 

Vidíte, že pár motorek tam je, je to urči-
tě takový průřez výrobou a sportovními typy, 
které zvláště v motokrosu firmu ČZ světově 
proslavily, ale pokud chce vidět komplexněj-
ší sbírku sériových motocyklů, doporučuji 

muzeum na Křivoklátu, pokud chcete vidět 
přehled motokrosových a enduro motocy-
klů, doporučuji muzeum v Chlumčanech u 
Plzně, ale krásné sbírky motocyklů ČZ na-
jdete i v dalších našich muzeích veteránů. 
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V Občasníku se snažím svoje články a 
témata vybírat z doby výroby skútrů Čezeta, 
popř. z doby mladší, protože vím, že mnoho 
kolegů má i z těchto dob různé motocykly 
ve svých garážích. To období „před Čeze-
tou“ je sice veteránsky zajímavé, ale pro 
nás tak trochu vzdálené.  Ovšem v tématu 
tříokých čí třísvětlových automobilů je to 
meziválečné období bohatě zastoupeno 
mnoha vozy významných značek, které 
měly pevné, ale někdy i otočné třetí 
(prostřední) světlo. Abych vás o tyto krásné 
vozy nepřipravil, tak si je můžete prohléd-
nout v rubrice „Na okraj“. 

No a tady v hlavním článku najdete u 
obrázků značku a typ vozu, pokud jsem to 
zjistil. jsou tu bohužel i zajímavé automobily, 
u kterých se mi to nepodařilo. 

Adler  - nejdřív typ 10, který má zcela 
nezvykle  třetí světlo zabudované v pravém 
blatníku,   . 

..a pak závodní limuzína Adler Trumpf. 

Austin  - mo-

del A 90 Atlantic. 

Asi přídavný dál-
kový světlomet, 
ale hezký. 

Bentley  - typ 4 1,4 Liter Derby 'Em-

biricos' Roadster je sice už z roku 1936, 
ale nadčasový tvar karosérie sem určitě 
patří 

 

 

TŘÍOKÉ  AUTOMOBILY  
Když se vás zeptám, 

který automobil má vpředu 
3 světla, většina z vás od-
poví, že šestsettrojka ….a 
budete mít pravdu. Ti zna-
lejší značky Tatra ještě 
možná přidají typy 77 a 87, 
ti, kdo pečlivě četli minulé 
číslo Občasníku, si možná 
vzpomenout na výjimečný 
americký vůz Tucker 48. 

Přiznám se, že se mi tyto 
konstrukční anomálie líbí, a 
tak jsem se trochu zahlou-

bal do automobilové histo-
rie a zjistil jsem, že tako-
vých automobilů existovalo 
víc a některé jsou docela 
zajímavé. 

Samozřejmě, že témata 
kapitoly „Střípky z histo-
rie RVHP“ jsem ještě ne-
vyčerpal, ale můžeme si 
udělat malou přestávku. 
Dalším tématem této kapi-
toly jsou vozy Žiguli—
Lada, a tak v dnešní poli-
ticky nestálé době, kdy 
dokonce vláda vydala for-
mulář pro bonzování čili 
udávání českých občanů 
navzájem a postavila se 
tak na úroveň organizací 
jako STB, NKVD a Gesta-

po, odsunu toto téma na 
později. Ale hlavním důvo-
dem je to, že se mi prostě 
chce zase psát jednou o 
něčem trochu jiném. 

NA OKRAJ 

Tříoké veterány I. 
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Bristol  - dvou– i čtyřdveřák  

Fiat  - tak tady jsme u vyznavače třío-
kých vozů, i když většinou ne moc zná-
mých. Začneme u sériového typu Fiat 1100 

103 TV 

Pan karosář Zagato tento model trochu 
vylepšil a udělal kupé.. Další na řadě je Fiat 
Stanguellini 1100 Berlinetta Sport 

A teď už přijdou na řadu sportovní verze 
odvozené od různých Fiatů a vyráběné v 
různých italských karosářských popř. tunin-
gových firmách. Prohlídku začneme jedním 
super sportovním Abarthem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA OKRA J 

...pokračování 

NA OKRAJ 

Tříoké veterány II 
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Ford  - a jeho otočný třetí světlomet 

Gatso  - model 4000 Sports byl v roce 

1948 vyráběn v Holandsku (motor Ford V8) 

Isotta-Fraschini  - typ 8C Montero-

sa Berline Zagato, další krásný vůz ze 40. 
let s motorem vzadu 

Maserati  - typ A6G 2000 Spider. 

Design a karoserie Pietro Frua 

Mercedes Benz  - trochu se vrátíme 
do historie, toto je typ 170 H Convertible 

Další typ je 150 Sports Roadster 

Typ: Classic-540-K-Streamliner 

MG  -  

 

 

 

 

NA OKRAJ 

Tříoké veterány III. 
 

https://samson72.livejournal.com/13099.html
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Panhard  - typ Dyna 

Rover  - typ 75 (4-door Saloon, ….) 

Tucker  - typ 48 

VW  - typ Brouk  - vojenské provedení 

Určitě jste si všimli, že teď jsme prohlí-
želi vozy podle abecedy, ale ještě mi tu 
něco zbývá. Takže teď se podíváme na 
zajímavé aerodynamické vozy se třemi 
světly. 

NA OKRAJ 

Tříoké veterány IV. 
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 Teď tu máme takové dvě malé skupiny 
vozů, které využívaly třetí světlomet jako 
pomocný. Jedná se o vozy Rallye a o vozy 
Policie, zvláště v Anglii, kde vozy mívaly 
namontovaný světlomet většinou na levé 
straně ….zřejmě mlhový světlomet na stra-
ně krajnice (levostranný provoz).  

U vozů Rallye bylo někdy přídavných 
světlometů víc, a tak se vlastně jednalo 
třeba o světlomet pátý, nebo i sedmý (!!!)
ale lichý….. např. u vozů SAAB. 

NA OKRAJ 

Tříoké veterány V. 
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A teď ta Policie …….. Samozřejmě, že nám tu ještě schází 
zlatý hřeb a vlastní vyvrcholení tohoto člán-
ku. začínal jsem ho zmínkou o šestsettrojce 
a tou taky, jako nejkrásnějším vozem se 
třemi světly na světě, skončím. Sice už 
téma Tatra 603 bylo v Občasníku několi-
krát, ale o významných osobách a věcech 
je možno psát opakovaně. 

P.S. Těmi osobami jsem samozřejmě 
nemyslel přiblblé a zkorumpované politiky, 
ale osoby vzdělané, které něco umí a které 
něco v životě dokázaly. 

NA OKRAJ 

Tříoké veterány VI. 
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 NA OKRAJ 

Tříoké veterány VII. 
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 NA OKRAJ 

Tříoké veterány VIII. 
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Jawa uvedla na trh dvě nové 
barevné varianty – Khakhi a 
Midnight Grey  

 

Jawa aktualizovala typ 42 na 
začátku tohoto roku. Ve srovnání 
se starší Jawou 42, která byla 
vidět s rozsáhlým použitím chro-
mu na celé karoserii, má nová 
Jawa 42 zatemněné prvky, aby 
se zvýšila její sportovnost. Patří 
mezi ně zatemněné dvojité výfu-
ky, motor a zadní dvojité tlumiče 
spolu s teleskopickou přední vidli-
cí a krytem světlometů. Nyní je to 
Jawa, která se dočkala aktualiza-
ce. Royal Enfield ochutnala 
úspěch s jejich limitovanou edicí 
Pegasus založenou na Classic 
500 a současnou Signals Edition 
založenou na Classic 350. Obě 
tyto edice byly vydány jako pocta 
ozbrojeným silám. Nyní Jawa 
uvedla na trh novou barvu 
Khakhi, která se zdá být inspirována svým 
rivalem. Další barva je půlnoční šedá Jawa. 

  
Jawa khaki a půlnoční šedá  

 

S těmito novými barevnými možnostmi 
Jawa slaví 50. výročí válečného vítězství 
Indie v roce 1971. Jawa říká: „To, co dělá 
tyto motocykly výjimečnými, je pamětní em-
blém, který hrdě nese prestižní insignie in-
dické armády lemované „vavřínovým věn-
cem“ symbolizujícím vítězství v roce 1971. 
Jawa Motorcycles je poctěna tím, že je prv-
ním výrobcem, kterému to bylo povoleno na 
sériovém motocyklu.“ Jawa říká, že barevná 

NA OKRAJ 

JAWA 350  
PACORRO KUSTOM 

ZAJÍMAVOSTI  
JAWA KHAKI A PŮLNOČNÍ ŠEDÁ  

varianta Khakhi „znamená ducha nezištné 
služby národu ze strany mužů v unifor-
mách“. Jawa Midnight Grey je inspirována 
bitvou u Longewala. Nová barva je ódou na 
statečnost těchto vojáků a vítězství, které-
ho jsme této noci dosáhli. Oba tyto motocy-
kly Jawa jsou v prodeji za cenu 193 357 
Rs, ex-sh, Dillí.  

Styling  
 

Nové Jawa Khakhi a Midnight Grey dodá-
vají postavě Jawy temnou sofistikovanost a 
více outdoorový pocit. Oba odstíny jsou 
provedeny v matném provedení a mají ce-
ločerný motiv, který se táhne přes mecha-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
původní stav 
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nické části motocyklu. Motor je nyní vyba-
ven kartáčovanými žebry, které přidávají 
pozornost k detailům. Pamětní insignie Vá-
lečné vítězství z roku 1971 zaujímá místo 
hrdosti na palivové nádrži lemované trikolor-
ními pruhy.  

Specifikace motoru zůstávají stejné jako 
dříve. V sestavě motorů pro Jawu 2021, 
která je nadále poháněna jednoválcovým, 
kapalinou chlazeným motorem DOHC o 
objemu 293 ccm se vstřikováním paliva a 
výkonem 27 k při 6 800 ot./min a točivým 
momentem 27,03 Nm při 5 000 ot./min. Mo-
tor je spojen s 6stupňovou převodovkou. 
Odpružení také zůstává nezměněno s te-
leskopickou vidlicí vpředu a dvojitým nasta-
vením pružin vzadu, zatímco společnost 
tvrdí, že má přepracované odpružení a rám 
pro lepší světlou výšku. Jawa také tvrdí, že 
posílila podvozek v důležitých bodech, za-

tímco sedadlo bylo vylepšeno pro lepší 
prostor a pohodlí jezdce.  

 

https://www.rushlane.com/jawa-khakhi-colour-

launch-price-royal-enfield-rival-12406551.html 
 

...a takhle vypadá konkurenční Royal 
Enfield Signals.  

NA OKRAJ 

Vyšívaný Velorex 

 

VŠEDNÍ ŽIVOT ČEZETY 
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Něco pro sajdkáristy ...nejsem sice ani 

pamětník ani jsem to neviděl nikde na obráz-
ku, ale pamětníci tvrdí, že když přestaly Dru-
zety být součástí provozu, protože u slabých 
skútrů zřejmě přestaly řidičům vyhovovat, tak 
je skoupili kolotočáři a udělali z jejich karosé-
rií houpačky. Pak asi začala výroba dvou-
místných lodiček-houpaček a Druzety skonči-
ly v lepším případě někde v kopřivách. 

O Velorexech se žádná podobná histor-
ka, myslím, nevypráví, a tak každá přestavba 
sajdkáru Velorex je spíš rarita a zajímavost. 
Slyšel jsem historku o „veselém“ otci, který 
odmontoval velorex 560, posadil do ní své 
dvě děti a vyslal je po rybníku v  v rámci mo-
tosrazu v Krucemburku. Trochu zapomněl na 
otvory v podlaze …..jeho děti lidé zachránili, 
ale sajdkár mu vrátili až po vypuštění rybníku 
při jeho čištění :-).  

Ale slyšeli jste o tom, že by Velorex 560 
mohl létat???  A může, a to dokonce jako 
rogalo. Nejsem úplně velký přítel létání, jsem 
raději na zemi (a na Zemi), a tak i posouzení 
celé konstrukce rogala nechávám na vás, 
pokud se v tom vyznáte trochu víc. Já bych si 
do toho asi nesedl :-). 

NA OKRAJ 

Reklamy sajdkárů 

A přidám ještě pár obrázků sajdkárů pro naše kolegy sajdkáristy. první tři obrázky jsou z ces-
ty sajdkáristů z Německa na Dněprech a Uralech kolem  světa. 

DALŠ Í ZAJ ÍMAVOSTI 
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Znáte nejnižší auto světa, které je přihlášeno do provozu a je zapsáno i v knize rekordů? Je 
to už také starší konstrukce, ale ta výška 19 palců (tj. cca 48 cm) ja asi dost zajímavá. 

Sice nevím, jestli tento druhý automobil je také 
nositelem nějakého rekordu třeba v nejmenší 
výšce automobilu s uzavřenou karoserií, ale 
určitě 
patří na 
světě 
mezi ty 
nejnižší. 
Pohodlí 
cesto-
vání asi 
žádná 
sláva.  

NA OKRAJ 

Cyklistky 

Bolí vás na motocyklu záda nebo ta partie pod nimi??? Potřebujete si občas odpoči-
nou? Ideální řešení je tedy pro vás motocykl pro ležícího jezdce. Tam si pěkně poležíte, 

jen si nesmí-
te dát cestou 
„dvacet“ !!!  
P.S. 

Ležet se dá i 
na břiše, ale 
je to už mé-
ně pohodlné  
a nevhodné 
pro těhotné 
ženy. 

Ochrana motocyklistů před deštěm …. žád-
ný problém, stačí namontovat stříšku. 
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Ještě se vracím k tématu sajdkáry a 

značce URAL, a to ze dvou důvodů. Jednak 
jsem nalezl obrázky zajímavého  motocyklu 
Ural zřejmě pro cestovatele do nehostinných 
končin. Motocykl se sajdkátem je upraven 
pouze pro jednoho jezdce, sajdkár je využit 
pouze pro umístění kanystrů a nákladu, výfuk 

je vyveden nahoru a dost netradičně kolem 
celého sajdkáru - což asi na druhou stranu 
výrazně zlepšuje de- a montáž zadního kola 
motocyklu. To se zřejmě hodí v nejtěžším 
terénu, protože jako vidíte, namontované 
náhradní kola je vybaveno nejen terénní pne-
umatikou, ale dokonce i „řetězy“. 

NA OKRAJ 

Zahraniční „Druzety“ 

Když už jsem se k těm sajdkárům vrátil, tak se ještě podívejte na zajímavý čtyřmístný sajd-
kár. Je v provedení Standard a de Luxe. Jak vidíte, v provedení Standard jsou sedačky vyro-
beny jen v rámci tzv. drátěného programu. Jsou velice praktické a jednoduché na údržbu :-). 

Tím druhým důvodem je to, že jsem se 
dočetl v letním čísle časopisu Motocykl, že 
ruský výrobce motocyklů URAL přestěhoval 
kvůli sankcím proti ruským výrobkům (i když 
jsem to úplně nepochopil, žádné sankce proti 
USA nebyly, když bombardovaly civilní cíle v 
bývalé Jugoslávii :-() montážní linku motocy-
klů do Kazachstánu. Výroba by měla (nebo již 
byla) obnovena na přelomu července a srpna 
a měl by být tedy obnoven nejen prodej moto-

cyklů této značky, ale také dodávky náhrad-
ních dílů. 

Nesouhlasím samozřejmě s jakoukoliv 
válkou, agresí a násilím, ale taky nevím, proč 
by majitelé ruských motocyklů měli být od-
souzeni k tomu, že by kvůli nějakým sankcím 
nesehnali náhradní díly a měli trpět za to, že 
„západní demokracie“ bude raději obdivovat a 
oslavovat fašismus a banderovce na Ukrajině 
jen aby ukázala svoji nenávist vůči Rusku. Je 
to hnus, velebnosti. 
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Když jsem viděl tento obrázek, ihned jsem si vzpo-
mněl na starý „socialistický“ vtip...tenkrát ze soutěže 
o zlatou mříž: 
Na sovětsko-čínské hranici byl mírumilovně orající  
sovětský traktor napaden čínskými agresory. Sovětský 
traktor palbu opětoval a po zničení nepřítele odletěl do 
vnitroze-
mí :-) 

NA OKRAJ 

Skútry - tuning 

V letních měsících se hodí všechny možné ob-
čerstvovací stanice, abyste dodrželi pitný režim.  

Jak vidíte, tak i do poměrně malého přívěsného 
vozíku se dá umístit toto potřebné čepovací a chladí-
cí zařízení, takže můžete mít chlazené nápoje stále s 

sebou, ať už se rozhodnete pro 
jakkoliv dlouhý výlet…... a po-
kud je vozík stejného designu 
jako automobil, je to i velká 
paráda . 
Takže nezbývá než popřát: „Na 
zdraví!!!“ 

I na skútru se dá cestovat s pořádným nákladem, takže se nemu-
síte bát ani delších výletů …  

Pokud si chcete vylepšit svůj motocykl několik 
doplňky, možnostem a vaší fantazii se zřejmě 
meze nekladou. Záleží jen na celkové nosnosti 
motocyklu, aby to uvezl.  
Jestli to zvládne i jeho elektrická soustava, to 
by bylo asi složitější téma. Otázku legislativy 
bych úplně vynechal, protože zřejmě existují 
země, kde podobné úpravy možné jsou.  
Trochu více „dovybavené a vytuněné“ skútry 
vidíte ve sloupcích „Na okraj“. Zatímco tady 
převládá dovybavení zadní části motocyklu, u 
skútrů se to více odehrává v přední části. Hlav-
ní jsou světla a zpětná zrcátka. 

 



36 

V minulém čísle Občasníku jste mohli vidět přehlídku náklaďáků se dvěma kabinami. Určitě 
už jste také viděli dvojitá osobní auta vyrobená ze dvou předků stejných vozidel. Tady jsem 
pro ukázku použil starší legendární model Mini a z té současné doby Škodu Citygo. Pamatu-
ju si, že mnoho let zdobila podobně upravená Škoda Felicia jeden autoservis v Praze. 

Už jste ale viděli podobně 
upravenou motorku???  
Má oproti podobným automo-
bilům navíc jedno společné 
zadní kolo, protože jen se 
dvěma předními řídícími koly 
by se asi jen těžko držela 
jezdci nebo jezdcům rovnová-
ha :-). Jízda na ní ale i tak asi 
nebude úplně jednoduchá. 
Určitě bych nechtěl být v roli 
toho jezdce sedící obráceně 
jako v autobusu na „čtyřce“ 

NA OKRAJ 

Dámský koutek 

Zajímavý „PAv“ zahraniční výroby. Jak vidíte, tak jeho tvar vychází ze zadní části skútru Ve-
spa. Sice nevím, kam se dává RZ, není tam ani osvětlení RZ, ale ta světla v rozích korby jsou ele-
gantní. U skútru jsou to jen blikače, tady by to asi měla být světla kombinovaná, ale kdo ví??? 

Známá Siamská dvojčata Abby a Brittany 
jezdí na kole i na skútru a dokonce řídí auto-
mobil. Která z nich asi má řidičský průkaz???  
Je to sice fantastické, že s takto obrovským 
tělesným handicapem mohou tato děvčata žít 

relativně normální všední život, ale pokud 
jsou schopny obě sestry samostatného uva-
žování, jak asi dokážou držet rovnováhu? A 
nebo třeba, co by se asi stalo, kdyby každá z 
nich se rozhodla řešit nějakou krizovou do-
pravní situaci jiným způsobem? Asi si to ni-
kdo z nás ani neumí představit. 
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SOUD PROHLÁSIL KONKURZ NA VÝROBCE SKÚTRŮ ČEZETA 
         28. 7. 2022, 19:14 – Praha • Aktualizováno 28. 7. 2022, 20:16 
         ČTK 

Městský soud v Praze ve čtvrtek prohlásil konkurz na majetek společnosti Čezeta Motors, 
která v Prostějově vyráběla elektrické skútry Čezeta a kvůli milionovým dluhům je od loňské-
ho února v insolvenčním řízení. 

Soud o konkurzu rozhodl krátce poté, co se k insolvenčnímu návrhu na firmu Čezeta Mo-
tors tento týden připojil i druhý ze dvou jednatelů Daniel Gašpar. Ten se dosud snažil pro 
předluženou společnost najít investory. 

Insolvenční návrh na sebe loni v únoru podala sama firma Čezeta Motors, jejímž jednate-
lem a majoritním vlastníkem je Neil Eamonn Smith. Soudu navrhl prohlášení konkurzu na 
majetek Čezety Motors. 

Gašpar ale spolu se dvěma věřiteli delší dobu oponovali, že loni zahájené insolvenční 
řízení není nutné, jelikož jednomu z věřitelů se podařilo od investorů získat pro tento projekt 
6,5 milionu korun. Podmínkou pro převod peněz byla dohoda se Smithem. Gašpar ale v úterý 
soudu sdělil, že již nevidí pro firmu jinou cestu, než zajištění úpadku, a sdělil své obavy z 
toho, že Smith z podniku vyvádí majetek. Údajně měl na svou firmu Rocketman převést prá-
va duševního vlastnictví. 

Čezeta Motors před devíti lety přišla s prototypem elektrického skútru, který vycházel ze 
slavného "prasete" vyráběného továrnou ČZ v 50. a 60. letech. V letech 2018 až 2020 vyrobi-
la první sérii 60 skútrů typu 506, které vyvezla do deseti zemí v Evropě 

V roce 2018 společnost Crowdberry vybrala pro firmu 20 milionů korun na zahájení sério-
vé výroby. Elektrické motorky v areálu Wikov v Prostějově montovala desítka zaměstnanců. 
Plány na expanzi počítaly až s 50 zaměstnanci a výrobou 2000 strojů ročně. 

Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že závazky společnosti Čezeta Motors loni v únoru čini-
ly 13,273 milionu korun a hodnota jejího majetku byla vyčíslena na 5,265 milionu. Dluhy firmy 
tak převyšovaly její majetek zhruba o osm milionů Kč. 

Smith loni v únoru podání insolvenčního návrhu 
na Čezeta Motors zdůvodnil tím, že se firmě 
nepodařilo najít kupce a majitelé nebyli ochotni 
vložit dostatečnou hotovost pro další pokračová-
ní činnosti. Firma se dostala do platební ne-
schopnosti a přerušila produkci. Za léta 2018 a 
2019 vykázala dohromady prodělek přes 21 mili-
onů korun. 

Když už jsem se zase propracoval k těm 
autům, tak ještě jedna zajímavost. Asi 
všichni znáte tu americkou módu 50. a 60. 
let min. století, kdy zadní část amerických 
vozů zdobila mohutná křídla či ploutve, 
většinou ve svislém provedení, ale některá 
byla i stočená do oblouku a pod. …..ovšem 
jednoznačně platilo „čím větší, tím lepší“ a 
známé české přísloví „všeho moc škodí“ asi 
tenkrát v Americe neznali.  

Ale ani naše Octávie této módy nebyla ušetřena. Na obranu našich konstruktérů a designerů 
však dlužno podotknout, že ta křidélka Octávie byla a jsou dodnes decentní a že jí slušela. 
Ovšem i jiné úpravci vozidel z evropské provenience se chtěli americké módě přiblížit, a tak 
násilně implantovali „módní“ křídla na karoserie automobilů, kam se (aspoň podle mého ná-
zoru) ani trochu nehodila. A tak se podívejte, jak se nechá designersky pokazit zadní část 
vozu VW Brouk a nebo Citroenu DS, který byl v nějaké soutěži vyhodnocen jako nejkrásnější 
vůz století. 
Ve vedlejším sloupci vidíte některé příklady amerických „okřídlených“ vozů. 

NA OKRAJ 

Auta s „ploutvemi“ 

Zajímavý „PAv“ zahraniční výroby. Podle toho modrého šestiúhelníku bych jako výrobce 
typoval firmu Piaggio, ale žádné informace jsem nenašel.  Sice nevím, kam se dává RZ, není tam 
ani osvětlení RZ, ale ta světla v rozích korby jsou elegantní.

 

https://www.ctk.cz/
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 NA OKRAJ 

Na výlet s motorkou 

Přívěs s pípou jsme tu už měli, ale v létě kromě nutnosti pitného režimu se občas setká-
váme s tím, že se třeba taky griluje apod. A abychom s tím mohli vyrazit do přírody, tak i pro 
tuto činnost existují speciální přívěsy. 

Dvě krásné exportní dvěstěpadesátky z československé produkce. Moc jim to sluší!!! :-) 

Už jsme tady měli zajímavé sajdkáry, tak co se zase třeba podívat na nějaké zajímavé riši 
či tříkolky??? Nabídka je široká a velice rozmanitá, stačí si vybrat tu správnou. 
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 NA OKRAJ 

...znáte z filmu 

Další postřehy a zajímavosti z léta. Řidič autobusu vytvořil krásnou lávku přes potok. Řidička 
v Mladé Boleslavi ho chtěla napodobit, ale škodovka byla na vybranou strouhu příliš krátká :-(. 

Vzhledem k energetické krizi, kdy nikdo neví, kdy budou přerušeny dodávky elektriky nebo 
plynu, začaly být trolejbusy vybavovány dieselagregáty, aby nezůstávaly stát v půlce křižovatek, 
ale dojely až na konečnou. 

Naopak celosvětový boom různých koloběžek, elektrokol a dalších individuálních samohybů 
byl vzorem pro tento motorizovaný dětský kočárek, který se objevil jako novinka na trhu. 

Že si bohatší turisté a cestovatelé vozí za svými obytnými automobily kola, motocykly nebo 
třeba lodě, to jsme si už celkem zvykli, ale že si někteří motoristé vozí automobily na přívěsu za 
svými motocykly, tak to je myslím celkem novinka. 

V parném létu přijde vhod každý stín, zvláště když je přestávka na svačinu. A do třetice nový 
způsob převozu tělesně postižených osob na vozíku.  Má to samé výhody. Převážená osoba je 
plachtou chráněna proti nepřízni poča-
sí a nemůže řidiči kecat do řízení. Od-
padá přesouvání osoby do auta a zpát-
ky na vozík a také se zvyšuje o jedno 
místo celkový počet cestujících v autě. 

Několik kolegů z našeho klubu se už rychlými mílovými kroky blíží k důchodu čili k penzi, 
tak snad nepohrdnou dobrou radou (samozřejmě NE z mojí vlastní zkušenosti !!! pozn. red.). 

Když vy přívěs…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….tak my to vyženeme o 
štok!!! :-) (Slunce, seno,…) 
 



40 

A toto je indická reklama na licenční skútry Vespa vyráběné pod názvem Bajaj 

NA OKRAJ 

Fiala radí, jak ušetřit 

Už jste určitě zaregistrovali, že naše skvělá vláda, která nyní neví, co s penězi, protože má 
díky neúměrně vysokým cenám všeho obrovské příjmy DPH do státní pokladny, se rozhodla 
omladit vozový park. Policisté budou nově fasovat vozy Ferrari a např. silničáři vozy Porsche. 
Ještě je vypsáno výběrové řízení na sanitky, zatím to vypadá na vítězství značky Rolls-Royce. 

Zakázkový motocykl Citroen 2CV 
 

Tato zakázková motorka byla postavena v roce 2013 a je založena na dílech ze starého 
Citroenu 2CV, včetně jeho vzduchem chlazeného dvouválce boxer, blatníků a dalších dí-
lů. Prodejce říká, že od dokončení najezdil 10 000 kilometrů a i když to není ten nejhezčí 
vzhled motocyklu s automobilovým motorem, je to určitě docela zajímavé vozidlo.  

Vojenské barvy a výborná převodovka, elektronické zapalování, zpátečka, letmo uložená  
přední vidlice, brzdy přední bubnové, zadní dvojité bubnové a kotoučové. Podívejte se na 
blatníky – zdá se, že každý z nich byl vyroben ze dvou polovin blatníků dárcovského vozu. 

Alespoň v jednom ohledu dává motocykl vyrobený z 2CV velký smysl, protože se před-
pokládá, že vizionářský hlavní inženýr André Lefebvre zkonstruoval dvouválcový boxer podle 
vzoru boxerů BMW. Toto je pozdější jednotka o objemu 602 ccm, s výkonem těsně pod 30 
HP a 4stupňovou převodovkou. 

Jawička s Velorexem v „anglickém“ provedení. 
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TATRA 806 6X6 

Slyšeli jste o Tatře 806? Já ne, a tak 
mě překvapil článek, který jsem našel na 
internetu: 

Tatru 805 "Kačenu, Kvíčalu" zná snad 
každý, kdo se trochu zajímá o starší náklad-
ní vozy tuzemské výroby. Málokdo však ví, 
že na základě tohoto vozu vznikl v roce 
1959 jediný prototyp nákladního vozu Tatra 

806 se třemi hnacími nápravami. Vyroben 
byl na základě požadavku ženijního vojska 
pro použití jako lehký nákladní tahač výjez-
dový s přepravou mužstva, nebo materiálu 
a zároveň s možností táhnout střední pod-
valník pro malé lodě. Tři hnané nápravy byly 
zvoleny pro snadnější průchod terénem, 
zároveň byl také osazen tou dobou nový 
nejsilnější osmiválcový motor T 603A s vý-
konem 77 kW (105 koní). Převodovka zů-
stala 4 stupňová, stejně jako možnost řaze-
ní pohonu obou předních řiditelných náprav. 
Jízdní vlastnosti tohoto prototypu byly hod-
noceny na výbornou, díky přidané nápravě 
vozidlo netrpělo takovou "kolíbavostí" jako 
vozy sériové produkce. Bohužel však zmi-
zela výhoda malého zlomového úhlu. Pro-

blémem byla také vysoká tuhost řízení. 
Prototyp byl dodán k 51. ženijní brigádě 

do Litoměřic. Jak dlouho a úspěšně sloužil 
se nepodařilo vypátrat. Lze se domnívat, že 
zkušenosti z provozu byly takové, že auto-
mobilka v Kopřivnici zůstala pouze u tohoto 
jednoho prototypu a dále se výrobou neza-
bývala. Stroj zůstal zapomenut. Prameny 
ho objevují až začátkem osmdesátých let v 
okrese Benešov už jako upravený vůz teh-
dejší Požární ochrany. Sloužil podobným 
úkolům pro jaké byl konstruován - jako ta-

hač valníků pro lodě, nebo tahač dvouná-
pravových kompresorů. Vnitřek nástavby 
byl upraven pro převoz výjezdové skupiny. 
Více se neví. 

Zatím poslední objevení stroje proběhlo 
minulý rok v létě, kdy Tatru zapomenutou v 
rohu staré stodoly pod balíky slámy odhra-
bal zájemce o náhradní díly v domnění, že 
se jedná o klasickou T805. Vozidlo zůstalo 
velmi zachovalé a skoro bez známky rzi. 
Majitel si tohoto kusu cení a nemá zájem o 
jeho velikou popularitu. Snad se někdy v 
budoucnu dočkáme veřejného předvedení. 

NA OKRAJ 

...a co plyn??? 

 

P.S.  A včil mudruj!!! 
Tak co tomu říkáte??? Ty dva obrázky 

jsou si až nápadně podobné??? A když si 
vzpomenete na článek z minulého Občasní-
ku o fotoshopu, tak existence typu Tatra 806 

6x6 není už zase tak jednoznačná. Ovšem 
ten článek je téměř dokonalý stejně jako 
obrázek šestikolové kačeny, a tak to nechá-
vám na vás, abyste se rozhodli sami a odpo-
věděli si na otázku, na kterou se ptá mode-
rátor jednoho televizního pořadu: 

 „Skutečnost nebo fikce???“ 

Značka Tatra a otázka pravdy mě připo-
mněly jeden příběh pár let starý. Psal jsem 
knihu „Československé sajdkáry“ a narazil 
jsem na sajdkár Tatra, K tomu byl příběh o 
tom, jak v Tatře dostali za úkol vymyslet 
silný motocykl se sajdkárem, jak byly vyro-
beny dva prototypy. Pak se údajně vývojový 
úkol zrušil a jeden prototyp se dostal do 
Řecka na vinice, kde s ním kdosi jezdil 
….atd atd. Pak ho někdo zachránil, zrenovo-
val, dovezl snad do Rakouska. Ale myslím, 
že v knize to popisuji. 

V té době jsem ještě pracoval u firmy 
Škoda a občas u mě dělal nějaký student VŠ 
diplomovou práci. V té době byl zrovna u mě 
student, myslím, že se jmenoval příjmením 
Šráček, ale to už nevím přesně, ale byl to 
vnuk bývalého šéfkonstruktéra z Tatry 

(jméno už nevím). A tak jsem ho poprosil, 
aby se zeptal dědy, jak to tenkrát bylo s 
těmi prototypy motocyklů Tatra. 

Ten pan šéfkonstruktér mi vzkázal, že 
Tatra nikdy žádný motocykl nevyvíjela, ani 
tajně a ani tak tajně, že by mi to nesměl 
říct. Byl to prostě výmysl. Tak jsem pátral 
dál až jsem sehnal kontakt na toho majitele 
sajdkáru Tatra. Napsal jsem mu dopis s 
prosbou o vysvětlení. To bylo opravdu pře-
kvapující. Byl majitelem motocyklu Yamaha 
se sajdkárem, měl nehodu a zničil kapotá-
že na motocyklu. Nechtělo se mu platit 
drahou opravu, a tak si vymyslel příběh o 
sajdkáru Tatra a nechal to jako naháče se 
sajdkárem ….a ostatní si domyslete. Ani 
srdcervoucí příběh nemusí být pravdivý. 



42 

Velkého fandu skútrů poznáte i podle výbavy záchodu, ….bez skútru neudělá ani ho… . 

Od Paula Crowea 

Je poměrně běžné vidět cestovní soupra-
vy Honda Gold Wings nebo Harley Davidson 
křižovat po dálnici s přívěsem v závěsu, ale 
nápad je sotva nový. Zaprášené police vý-
zkumné knihovny The Kneeslider obsahují 
tento nápad v článku časopisu Popular 
Science ze 30. let 20. století pro obytný pří-
věs pro motocykly od nejmenovaného ně-
meckého vynálezce. Není to jen držák na 
přehozené sedlové brašny, má dvoulůžko, 
skříně, spíž, sporák a střešní nosič na ká-

noi. Vzhledem k tehdejším motocyklovým 
motorům mohlo chvíli trvat, než se s jezd-
cem, spolujezdcem a plně naloženým přívě-
sem dostal do rychlosti, nemluvě o zvýšeném 
odporu vzduchu, i když má „efektivní kryt“ 
přes přední kolo, ale rychlostní limity byly 
také nižší. "Motocyklisté nyní mohou mít stej-
né pohodlí jako automobilisté." 

Nemám ponětí, jestli to někdy přesáhlo 
fázi konceptu, ale miluji starý styl inženýrství 
a designu. Tvar slzy mi připomíná raný přívěs 
Airstream z leštěného kovu. Skvělé věci! 

NA OKRAJ 

Trochu JEEPů 

Tříkolka Bugatti, krásná, že??? Jako vzor použil designér asi model z typové řady Bugatti 57.  

VINTAGE PŘÍVĚS ZA MOTOCYKL 
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TOO COOL: V roce 1983 John Courts, 
tehdy 20letý, postavil tuto kapalinou chlaze-
nou ČZ 250 úpravou válce Honda Odyssey 
z náhradních dílů a napasováním výsledku 
nového motoru do podvozku Yamaha 
YZ125. Brian Catterson 

Něco pro cyklisty …..speciální 
bicykl pro jízdu do restaurace. Abyste 
dojeli včas na pivo, je bicykl vybaven 
přídavným spalovacím motorem. To 
ovšem není všechno. Pro jízdu zpět je 
bicykl vybaven přídavným sklopným 
třetím kolem, pokud byste měli problém 
s udržením rovnováhy. 

Kvůli bezpečnosti je bicykl vybaven 
systémem, který po sklopení přídavné-
ho kola nedovolí nastartovat přídavný 
motor. Domu stejně spěchat nemusíte, 
tam vás čeká manželka, aby se vás 
zeptala, jestli víte, kolik je hodin :-):-):-) 

Ještě tu mám jednu zajímavost, a 
to speciální verzi bicyklu pro bohatší 
cyklisty a fandy značky Fiat. Myslím, že 
v době zdražování paliv a nejistoty je-
jich dostatku na trhu, bude tento model 
stále více žádán. 

NA OKRAJ 

Skútry jako malované 

Zajímavá tříkolka 

Skútr Vespa jako chopper…. tato pře-
stavba je možná i u skútrů jiný značek. 

Messerschmitt KR 200 Kabinenroller 
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Jízda veřejnou dopravou čili „sockou“ 
může být někdy docela příjemná a jindy o 
dost méně příjemná :-):-):-) 

 NA OKRAJ 

Skútry a děti 

Zajímavá čtyř-
kolka postavená 
na bázi motocyklu 
IŽ Jupiter 5. Je 
to 350-ka podob-
ná naší Jawě, 
takže pokud bys-
te nevěděli, co 
dělat přes zimu, 
tak tady je jeden 
nápad…..jen tu 
mřížku se znakem Audi můžete klidně ože-
let, ta tam moc parády nedělá :-( 

T a k y 
vás trápí 
o b č a s 
k o m á -
ři??? Tak 
se podí-
vejte na 
to, jakými 
zbraněmi 
je váš 
n e p ř í t e l 
vybaven. 

Zvíře, 
k t e r é 
vidíte na 
fotce, je 
k o m á r . 
V y p a d á 
jednodu-
še, a přesto je postaven jako dokonalý 
stroj. 

Pod elektronovým mikroskopem a dal-
šími moderními přístroji vypadá komár ná-
sledovně: 

Na jeho malé hlavičce je přesně 100 
očí. V jeho ústech, která nejsou skoro vidět 
ani pod mikroskopem, je 48 zubů. 

 V hrudi (jedno do středu a dvě na kříd-
lech) jsou 3 srdíčka a v každém srdci 2 
předsíně a 2 komory. Tento malý komár 
má termální receptor, aby našel živé bytosti 
s horkem. Tepelná citlivost tohoto zařízení 
je jedna tisícina stupně Celsia. Velmi doko-
nalý analyzátor krve, a také anestetický 
přístroj, který snadno absorbuje krev, aby 
oběť nereagovala na žihadlo. Na sací hadi-
ci je šest malých čepelí; se čtyřmi z nich 
dělá čtvercový řez a s ostatními dvěma 
vytvoří trubičku, která absorbuje krev. Na 
nohou má také drápky a háčky, aby se 
mohl držet svého zdroje potravy. 

KOMÁR 
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Začneme v meziválečném období. Tam se objevil motocykl Ogar 4 v luxusním provedení 
s vrchem vedeným výfukem. Po válce se tyto výfuky objevovaly u sportovních motocyklů 
určených pro soutěže. Byla to např. ČZ 150 C. Pak samozřejmě firma ČZ toto řešení použí-
vala u svých sériových exportních motocyklů (ČZ 250 Trail, ČZ 175/482), které exportovala 
do různých „pasteveckých“ zemí apod.  

A dále tu máme firmu Jawa, kde začneme třídou 250, a to Pérák Jawa 250 typ 11, a to 
se sériovým a také soutěžním motorem. Pak třistapadesátky Jawa 350 typ 12, a to opět se 
sériovým a soutěžním motorem. 

A na závěr tu máme ještě dvě Jawičky, a to špičkový model Jawa 500 OHC, a pak je tu 
ještě něco z druhého konce objemového spektra, a to Jawa 90 Cross, která byla vyráběna  
na Slovensku v Povážské Bystrici. No a tam úplně dole v koutku ještě předválečná Jawa 
Robot, jejíž výfuk byl asi vedený vrchem ne kvůli sportovním ambicím, ale kvůli nižší ceně. 

NA OKRAJ 

Je třeba si posvítit!!! 

VRCHEM VEDENÉ VÝFUKY U ČS . MOTOCYKLŮ  
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Znáte známé heslo vietnamských obchodníků: „Čím víc proužků, tím víc Addidas“ ??? A zná-
te heslo: „Čím víc výfuků, tím víc motorka“ ??? Pokud ne, tak tady máte příklad, jakých motocy-
klů se to týká. 

A ještě u těch zajímavých motocyklů chvíli zůstaneme. Paralelní dvouválce byly kdysi 
slavné, pak se od nich na dlouhou dobu upustilo a psalo se o nich jako o nejhorším typu mo-
toru z hlediska vyváženosti :-(,  dnes se k němu zase většina největších firem vrátila. A tak se 
nemůžeme divit, že vznikl i tento motocykl s paralelním dvouválcem Trabant!!! 

NA OKRAJ 

Trabantistky 

Nevím, jestli ještě stále platí to, že v sajdkáru se 
může vézt tolik osob, aby nebyla překročena užitečná 
hmotnost sajdkáru. Každopádně tento řidič a možná i 

konstruktér 
s a j d k á r u 
toho využí-
vá a umístil 
do něj čtyři 
dětské se-
dačky. Ne-
mám k to-
muto stroji 
bohužel víc 
i n fo rm ac í , 
ale ta RZ 
vypadá do-
cela tuzem-
sky :-) 

Prototyp Jawa Pérak 
350 OHC z roku 1946 se 
dochoval a je po reno-
vaci, článek o něm na-
jdete na : 

https://www.garaz.cz/ 
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Reklamní slogan jedné nejmenované české firmy hlásá: „Když ji miluješ, není co ře-
šit“ ...a já myslím, že by se hodil i k těmto dvěma obrázkům. Pokud trávíš večer se svou 
láskou, není nic krásnějšího, než po slavnostní večeři s ní hned zalézt do postýlky!!! 

Každý z nás je asi trochu svým řemeslem nebo povoláním postižený (nejvýrazněji je to vidět 
na učitelkách pozn. red.), a tak není divu, že si ševci upravují svoje sajdkáry do tvaru bot, 
zatímco např. zahradník to vidí úplně jinak a úprava jeho skútru je myslím z tohoto pohledu 
jednoznačně srozumitelná :-) 

NA OKRAJ 

Moto-Guzzi-Galletto 
se sajdkarem (r.v. 1960) 

A ještě trochu ekologie ….. 

Tanker na plyn: 20 dní na překročení 
Atlantiku a 20 dní na vrácení + 48h na vylo-
žení v rafinérii = 4000 kg/h nafty spálené při 
lodní dopravě tj. > 96000 kg za den.... x 40 
dní = 4000 tun nafty spálené při každé cestě. 
Tohle je ekonomické, důmyslné, udržitelné. 
Hlavně to není z Ruska ale z USA!!! 

Blahopřejeme !!!  
Je to na Nobelovu cenu!!! 
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Takové maily potěší!!!! 
 Dobrý den, pane, 

rád bych Vás pozdravil a podě-
koval za příjemné čtení, na kte-
ré jsem narazil ve Vašem občas-
níku. Vlastně bych Vám měl podě-
kovat i za čtení ve Vašich kni-
hách. 

První jsem si pořídil před 
pěti lety, když jsem se rozhodl 
koupit velmi zachovalý poklad 
našeho poválečného průmyslu ČZ 
175 typ 501 z roku 1959. 

Druhou knihu jsem si pořídil 
teprve před dvěma týdny, když 
jsem se konečně pustil do reno-
vace výše uvedeného miláčka. 
Vzhledem ke stavu skútru a fak-
tu, že GO motoru jsem spolu s 
dalšími motory Jawiček a Zetek, 
dokončil před rokem, v rámci 
"covidové nudy"  v dílně, věřím, 
že budu moci velmi brzy vyrazit 
na první vyjížďky. Rád bych se 
přidal ke skupině nadšenců, kte-
rou spojuje stejný citový vztah 
k motocyklům staršího data výro-
by a možná si mezi nimi našel i 
nové kamarády. Díky Vašim strán-
kám mám informace o chystaných 
akcích ČSSČ. Jsem, ale nejspíš 
velmi nepozorný čtenář, protože 
vlastně nevím, kde se mohu na ně 
registrovat, pokud je to stále 
ještě možné.   

Budu velmi rád, když mi pora-
díte. 

S pozdravem a přáním příjemné-
ho zbytku dne  

Martin Švambera 
 

Tak doufejme, že budeme mít dalšího 
kolegu pro vyjížďky, srazy, ale také technic-
ké konzultace, protože jak jsme si dále s 
panem Švamberou psali, je jasné, že je to 
zkušený renovátor a veteránista tělem i 
duší. 

 

A ještě další velice zajímavý mailík 

Vážený pane Malypetře, 
dostal jsem na Vás kontakt od 

paní Papežové z Čezeta klubu. 
Dostal se mi do ruky vývozní 

kus Čezety 501/2 - byl exporto-
ván do Finska a do letošního 
roku tam také jezdil. Momentálně 
podstupuji boj s úřady o přihlá-
šení na bílé RZ, protože z Fin-
ského TP nejsou všechny potřebné 
podklady k dispozici. 

Ve Vaší knížce ani jinde na 
internetu se mi nedaří dohledat 
kompletní specifikaci verze 
501/2 (označovanou jako Tropy) a 
přehled odlišností od verze 
501/1. Dokázal byste mi poradit, 
zda se mám pokoušet hledat dále 
anebo je to ztracené? 

Moc děkuji, J.Charvát 

Tak tento skútr je opravdu rarita, nikdy 
jsem se ještě naživo s provedením Tropy 
nesetkal. Doufám, že získám fotku, a pak 
bych se s vámi čtenáři o tuto raritku podělil. 
 
Kolega Pavel Gabriel oslavil ve svém Har-
ley-klubu neuvěřitelné 55. narozeniny :-). 
Prý to bylo ve stylu „retro“, retro jednohub-
ky a půlnoční speciální utopenci àla Pavel-
Rocker. 

NA OKRAJ 

Ještě Pavlovi k 55-ce 

ČTENÁŘI  NÁM  PÍŠÍ  
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Libor zrenovoval dalšího skútra, dokon-
ce pro ženu-řidičku. její manžel už skútr 
Čezeta má hotový, takže doufám taky rozší-
ří naše řady.  

Trochu kultury přišlo od Tonyho Krato-
chvíla z Německa: 

Toto je výtvor korony. Práce z 
domu, náš Gerd  

David Prchal měl technickou závadu 
své Čezety a podělil se s námi o ní. 

Ahoj Marceli, 

tak já jsem na chvíli zase 
dojezdil. Naštěstí se závada 
projevila "jen" malou ránou a 
zastavením motoru. 

Jsem velice rád, že praskla 
na straně rozety a ne u kola. 

Řešil už někdo tenhle pro-
blém? Motor mám klasickou 175, 
jednou vybroušenou, bez nějakých 
úprav. Člověk by neřekl, jaký 
ten jeden výbrus přidá motoru 
krouťák . Řetěz přepnuty nebyl. 
Osu jsem tam dával před 2500km 
tu nejlepší, co jsem doma našel 
(vybíral jsem asi že 4ks). 

Nejspíš to byla jen vada ma-
teriálu. Posud sám z fotek. 

Tak bacha na to, skútráci!  
David Prchal 

Pak se David ozval ještě jednou: 
Ahoj Marceli, 

osičku mám vyměněnou. Vypadá, 
že je vše v pohodě. David 

NA OKRAJ 

Maico Champion 400 

Toto krásné vozítko v pro-
vedení cabrio-limousine se 
vyrábělo v 50. letech 
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Do redakce Občasníku nám napsal ještě 
jednou nový kolega a skútrista Martin 
Švambera, který poslal fotku své patinovky 
a k tomu napsal: 

Jawa 175/356 dovezená z Němec-
ka. Měla původní doklady z roku 
1960 vydané v bývalé NDR. Prvním 
a jediným majitelem byl pán, po-
voláním rukavičkář, který si ji 
ve svých devatenácti letech kou-
pil na severu Německa a po 62 
letech ji prodal v nádherně za-
chovalém stavu. Původní lak bez 
koroze, (kromě chromu samozřej-
mě) bez jediné promáčkliny, důl-
ku nebo boule. Pán jí měl snad 
doma v ložnici :-).   

I když jsem se o tomto zajímavém proto-
typu motocyklu Jawa typ 624, 634 zmínil v 
minulém Občasníku, tak kolega Jirka Terš 
mi napsal: 

Marceli, posílám fotku proto-
typu Jawy 350, co jsem vyfotil 

2.6. v Chodové Plané na srazu 
veteránů v pivovaru Chodovar, 
údajně jich bylo asi 5 ks, pře-
dek první 634, zadek bizon.  

Ještě jsem si vzpomněl že že 
té Jawě  říkali Marčík. Jirka 

Asi ho tento motocykly hodně zaujal, 
protože za pár dní mi napsal znovu: 

 Našel jsem ji na: 

v článku od Bartuše z 15.7.2014 
píše, že ví o 4 dochovaných ku-
sech. 

Jirka 

Takže pokud se chcete něco víc o tom-
to typu dozvědět, mohu ten článek Jirky 
Bartuše jen doporučit. Ale faktem je to, že 
to byl motocykl docela zajímavý a ve člán-
ku se dočtete i o tom, že existoval i ve verzi 
se sajdkárem, což u Bizona nebylo  možné. 

NA OKRAJ 

Ovládání krutiruku 

https://www.motomagazin.cz/index.php?action=bizon&menu=9&pos=bizonprototyp  

Ještě poznámka ode mne. Často se 
mě někdo ptá, kde jsem vzal ten krásný 
kufříček, co mám na svém skútru. Dlouho 
jsem to tajil, ale vysvětlím to. 

Jedná se o velice vzácný kufřík, který 
si zahrál v několika amerických reklamách 
a objevil se na mnoha fotkách s význačný-
mi americkými modelkami. Jakmile natáče-
ní a fotografování skončilo, kufřík jsem 
ihned z Ameriky koupil, protože se přesně 
barevně hodil k mému skútru. Takže to je 
ta jeho slavná historie. :-):-):-) 

Nejprve musíme plynovou 
rukojeť uchopit do ruky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchopíme ji maximálně 
možným nadhmatem, aby-
chom měli ruku připrave-
nou pro řádné přidání ply-
nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V dalším kroku krutirukem 
postupně otáčíme směrem 
k sobě ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protože zjistíte, že to pořád 
prd jede, tak vám nezbyde 
nic jiného, než kroutit hef-
tem až do silného podhma-
tu. Pokud ani to nestačí, je 
třeba si přehmátnout!!! 
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Skupina Skútrklub Čezeta na WhatsAppu 
 

To jsou věci, co??? Klasik by řekl: „Vót, kakája ťéchnika???“ Nicméně kolega Honza 
Pyšný založil tuto skupinu, což je myslím docela záslužný počin, a je tedy samozřejmě i 
jejím správcem a velitelem. Nějakým způsobem to zřejmě již funguje a doufám, že bude 
fungovat i nadále a možná nějaké informace (třeba o vyjížďkách narychlo) budou přes tuto 
„komunikační bránu“ operativnější než mailem a jednodušší, než každému volat. 
Přiznám se bez mučení, že nejsem zrovna expert přes tyto nové technologie, a tak pokud 
budete mít jakékoliv dotazy ohledně funkce tohoto vynálezu, obracejte se přímo  

na Honzu Pyšného: +420 773 652 281 
 

NA OKRAJ 

Obrázky z dovolené 

MELECHOVSKÝ OKRUH 20.8 .2022  
Hned dva naši kole-
gové se ozvali a 
poslali fotky a infor-

mace z této výše 
uvedené akce. Prv-
ní se ozval Pavel 
Gabriel: 

„Dnes s Arnoš-
tem  na výji-

mečné akci“ …..a k tomu přidal několik 
pochvalných smajlíků, které se mi tady ne-
zobrazují :-( 

A druhý, kdo se ozval, byl Zdeněk Pau-
lus, který ke svému sdělení připojil ještě 
jednu důležitou (i když asi jen pro někoho) 

nebo aspoň zajímavou informaci: 

„Ahoj, po dlouhé době mě mele-
cháč bavil, jiná trasa a jiné 
soutěže, pohoda, a Petr Soukup 
organizátor při vyhlašování 
výsledků požádal o ruku svoji 
přítelkyni Martinu, to byla 
sranda. Tak v sobotu odpoled-

ne. Zdeněk 
A okrajově, pan Kraft je ředi-
tel Jawy.“ 
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Určitě jste si všimli, že občas používám 
nejen česká, ale i latinská přísloví. To je tím, 
že otec byl lékárník a jako absolvent čes-
kých škol, které ještě byly na určité úrovni 
(reálné gymnásium, farmacie) ovládal doce-
la slušně latinu, a tak jsem od něj leccos 
pochytil, a myslím, že ta latinská přísloví 
jsou někdy opravdu dobrá. A tak jsem si pro 
vás připravil další: 
VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT 

(Slova podněcují, příklady táhnou) 
Zatím asi nechápete, proč jsem to tady 

napsal, ale pochopíte to hned, jak si přečte-
te dopis od Martina Švambery (vybrané 
části mailů): 

Ahoj Marceli, 
věnoval jsem nějaký čas hledá-

ní informací o Smolíkovi. Při-
znám se, že díky své dosavadní 
orientaci na Jawy, začínám Zetky 
objevovat teprve nyní. Dokonce 
jsem vůbec netušil, že dvěstěpa-
desátka 471 je v podání Čezety a 
pana Smolíka dvouválec! Tvé kon-
statování, že je to velmi pří-
jemná motorka, na které se velmi 
dobře jezdí a zkušenosti uživa-
telů popisované v kyberprostoru 
mě naprosto nadchly. Nechápu,  
jak jsem mohl bez ní do teď 
žít :-D. Proběhl jsem aktuální 
inzeráty, a když to vyjde, poje-
du se brzy na nějakou podívat.  

...a druhý den: 
Zatím, co jsem Ti psal, mi 

volal pán, se kterým jsem ráno 
hovořil o inzerátu na ČZ 
350/472/6 z roku 88. Měl ji ně-
kdo u něj zamluvenou a teď mu 
řekl, že bude moci přijet až po 
víkendu. Prodejce už byl trochu 
nervózní, protože se mu to prý 
nestalo poprvé a on potřeboval 
uvolnit prostor, kde motorky 

dříve měl. Dal tedy pánovi vě-
dět, že dává prostor ostatním 
zájemcům a zavolal mi. Teď už je 
večer a jsem zpět z garáže.   

Je to už ta poslední verze s 
12V instalací a alternátorem, 
tak jsem vyndal karburátor zběž-
ně jej propláchl v benzinu a 
hodil ho dočistit do ultrazvu-

ku.  Mezitím co se myčka snažila 
vypudit z jeho útrob zbytky ne-
čistot, jsem sundal nádrž, na-
stavil předstih a vyměnil svíč-
ky. Chvíli jsem musel poskakovat 
na start páce, ale nakonec si 
dala říct. Zítra vyměním zarez-
lý řetěz, poladím trochu brzdy a 
zkusím se na ní projet..... :-). 

...a další den: 
JJ, mám z ní radost. Nemohl 

jsem dospat, tak už jsem se na 
ní kousek svezl a musím říci, že 
je to paráda!  

Tak takhle nějak by to mělo vypadat. 
Stačí, že Michal Žížala přijel na ČZ 350 do 
Zruče a Martin se nám zamiloval :-). Sice to 
není Smolík, ale silnější bráška, ale ta 350-
ka je asi dneska dostupnější a oproti Smolí-
kovi nemá žádnou nevýhodu. Silnější motor 
a dostupnější ND pro jeho generálku. Tak 
ať ti Martine pěkně jezdí !!! 

NA OKRAJ 

MZ ETZ 305   
Kraftradnoeda 

Bývalá kolegyně z práce sice není mo-
torkářka, ale poslala mi zajímavý mail. Tý-
ká se nás dříve narozených: 

 

Jsme limitovaná edice 
My, lidé narozeni v letech 1940-1960 

jsme byli požehnáni... 
Náš život je živým důkazem: 

Při hraní a jízdě na kole jsme nikdy neměli 
helmu. 
Hráli jsme si až do soumraku, nikdy jsme 
se nedívali na televizi. 
Hráli jsme si se skutečnými přáteli, ne jen s 
virtuálními. 
Když jsme měli žízeň, pili jsme vodu z ko-
houtku. 
Nikdy jsme nebyli nemocní z toho, že jsme 
po sobě jedli a pili z jednoho talíře a skleni-
ce. 
Nic se nám nestalo s nohama, i když jsme 
chodili bosi. 
Nikdy jsme nepoužívali potravinové doplň-
ky, abychom zůstali zdraví. 
Vyráběli jsme si vlastní hračky a hráli si s 
nimi. 
Naši rodiče nebyli bohatí. Rozdávali lásku, 
ne materiál. 
Nikdy jsme neměli mobil, DVD, herní kon-
zole, Xbox, videohru, PC, internet, chat, ale 
měli jsme opravdové přátele. 
Když jsme se navzájem navštívili jen tak, 
užili jsme si společné posezení, pokecání a 
jídlo. 
Rodiče jsme vždycky našli doma. 
Měli jsme jen černobílé fotky, ale zato ba-
revné vzpomínky. 
Jsme jedinečná a nejrozumnější generace, 
protože jsme poslední generace, která na-
slouchala svým rodičům. 
A jsme také první, kteří byli nuceni poslou-
chat své děti. 
Jsme limitovaná edice! Využijte nás. Učte 
se od nás.  

Jsme poklad, který má zmizet. 
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NA OKRAJ 

Akce ČSSČ 
Jak vidíte, těch letošních 
akcí  už moc není, a tak je 
spíš potřeba s optimismem 
hledět do budoucnosti tedy 
do roku 2023. 
Tady jsme už v potu tváře 
obsadily všechny termíny 
plánovaných srazů a já 
bych jen připomněl, kdo je 
garantem jednotlivých akcí, 
abychom v tom měli všich-
ni jasno a nikdo se nemohl 
vymlouvat, že nevěděl :-). 
Dobříč, Kněževes -Volek 
Jablonec -Malypetr, Franěk 
Křivoklát -Malypetr, Antoni 
Chomutov -Malypetr,Prchal 
Litomyšl -Chleboun 
Spišksá Nová Ves -????? 
Česká Kanada -Volek 

Slapy -tady bych rád požádal 
kolegy Pyšný, Vokáč, Terš, 
Švambera -co vy na to??? 
Ryžovna -Volek 
Mcely -Malypetr, OÚ Mcely 
Zruč nad Sázavou -Malypetr, 
Vohnický, Marina, Volek  
Lhenice ??? Nebo má někdo 
lepší nápad? Pokud ne, tak -
Malypetr, Hájek 
Chtěl bych se vrátit k tomu 
mezinárodnímu srazu na 
Slovensku. tady bude třeba 
zajistit ubytování na cestu 
tam i zpátky. kdo se toho 
chopí a ujme??? Minule se 
osvědčil Míra Vokáč a bylo 
to i s kulturní vložkou :-) 
Dále připomínám určitá vý-
ročí, sraz ve Zruči  nad Sáza-
vou bude 25-tý a celkově 75-
tý pořádaný ČSSČ, tak by to 
chtělo něco vymyslet společ-
ně s AG-atelierem (Standa 
J.). 
Akce ve Mcelích bude ve 
významném roce mnoha 
výročí pana J.F. Kocha (jak 
jsem již uvedl v reportáži ze 
Mcel), takže se pokusím 
dojednat s OÚ Mcely zase 
trochu větší akci s větší účas-
tí obyvatel a doufám, že i 
naší. 
Samozřejmě, že plán akcí je 
zatím předběžný, i když ně-
které termíny jsou už potvr-
zené kvůli ubytování apod. 
Pokud tedy budete mít něja-
ké závažné připomínky a 
nápady, tak sem s nimi!!! 

PLÁN  AKCÍ  ČSSČ 2022 -23  
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Ukázku vtipů, které český národ 
vymýšlí na naši současnou zkorumpova-
nou, prolhanou a „ukrajinskou“ vládu 
jsem dal až do přílohy, abych nekazil 
obsah tohoto skvělého periodika. 

 Ovšem otázka CENZURY v demo-
kratické zemi, v 21. století, která je v 
rozporu s Listinou lidských práv a 
svobod a dokonce i Ústavou České 
republiky ….tak to už je jiný kafe a to si 
myslím zaslouží toto místo v Občasníku. 
Vždyť to se týká nás všech bez rozdílu 
komu „fandíme“, když můžeme být za 
své názory perzekuování, pokutováni a 
trestně stíháni jako před pár dny dva 
aktivisté. Tady končí sranda :-( 

CENZURA - ANEB JAK SE NAŠE VLÁDA UČÍ OD FAŠISTŮ  
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Možná se vám ta slova v nadpisu článku zdála příliš 
tvrdá, ale věřte, že jsou naprosto  pravdivá a reálná. 
Vy starší čtenáři to určitě víte, mladší asi ne, ale v 
roce 1939, když němečtí fašisté obsadili zbytek 
okleštěné České republiky o sudety, tak jedním z 
prvních  jejich zásahů bylo to, že zablokovali lidem v 
jejich radiopřijímačích možnost poslouchat krátké 
vlny, na kterých pro nás vysílal Londýn. Tenkrát to 
šlo,  bylo málo rádií  Vím od otce, že jim takto upra-
vili doma jejich radiopřijímač Philips a že ho vlastně 

zničili. Ten kdo radiopřijímač nenahlásil, vystavoval se tvrdým postihům. Dneska nám vláda 
blokuje weby. V čem se to liší??? Důvody i důsledky tohoto počínání jsou stejné. A teď se po-
dívejme trochu do historie, aby ti třeba dosud nevěřící pochopili, že to tak skutečně bylo :-(:-(:-( 

Formu-
lář pro 
udavače 
vydala 
česká 
vláda!!!! 
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Ta dvěstěpadina neměla šanci, 
přehnal jsem se kolem ní jako 
vítr!!! :-) 

Ozvala se nám paní Romana, že zdědi-
la opečovávaného skútříka po otci, je to 
prý člen rodiny jménem Pan Augustin 
(familierně Gustík) a že by tak s námi ně-
kam ráda vyrazila ho trochu provětrat. 

NA OKRAJ 

Znáte pick-upy Škoda? 

 

V době srazu ve Lhenicích se naši dva dopi-
sující kolegové zúčastnili jiných veterán-
ských akcí, ze kterých nám do redakce po-
slali fotografie. Takže nejdřív od Pavla Gab-

riela: „Hopsa hejsa do Brandejsa :
-), jarmark a veteráni na zám-
ku.“ 

A ze setkání veteránů z Lidic se nám 
také ozval kolega Zdeněk Vachalec: 

„Posílám ještě pár obrázků z 
dnešních prosluněných Lidic“  

PO  UZÁVĚRCE  
Díky nové skupině na WhatsAppu se 

zaktivoval i Zdeněk Vachalec a poslal další 
fotky své eroticky úspěšné jízdní soupravy 
zřejmě zase s nějakým novým „úlovkem“ :-) 
A nebo že by to byla výjimečně dcera??? :-) 

 



57 

 NA OKRA J 

Maluch - tuning 

Škoda-auto  
Muzeum firmy Škoda jsme už několi-

krát navštívili, hodně z vás určitě škodovku 
doma má, a tak nebude od věci, když se 
podíváme na to, jak se změnilo logo firmy 
Škoda. Z internetu jsem zjistil toto: 

Škoda Auto představuje nové minima-
listické logo, které je součástí nové éry 
značky se zacílením na elektromobilitu 
a digitalizaci. Mladoboleslavská automobil-
ka jej představuje jako důležitý prvek nej-
novějšího designového jazyka i identity 
značky, navíc jej využije pro stále častější 
marketingové a komunikační aktivity ve 
světě internetu.  

Když jsem byl v létě na „Kladenské 
burze“, tedy přesně ve Velké Dobré, tak 

tam na stánku s klobásami visel nápis, že 
1.10.2022 se koná poslední Kladenská 
burza. nebylo jasné, jestli poslední letos 
nebo poslední vůbec, ale jak jsem se teď 
dozvěděl od kolegy, tak prý burzy opravdu  
končí, pan Slovák už je nechce pořádat a 
nenašel se nikdo, kdo by to po něm převzal. 
Tak zase končí jedna veteránská éra. 
Nejsem asi ten skalní návštěvník kladen-
ských burz, ale i tak si pamatuji 4 různá 
místa, kde se tyto burzy konaly. Určitě je to 
škoda, protože tyto burzy měly své nezastu-
pitekné místo ve veteránském kalendáři. 

To ovšem není všechno. Stejný osud 
prý potkal i tradiční „Zlonínskou burzu“, 
což je pro veteránisty naprostá katastrofa, 
protože to bylo každým rokem vlastně zahá-
jení veteránské sezóny. K této burze se 
váže jeden zajímavý článek, který jsem na-
šel na netu: 

 

Zlonínská burza - první v roce 
Čím je pro vyznavače islámu pouť do Mek-
ky, tím je pro milovníky starého železa u 
nás burza ve Zloníně. Je pro ně prakticky 
zahájením nové sezóny. Vesnička čítající 
okolo dnes již čtyř stovek obyvatel se 
mění již po několik desítek let v pulzující 
řeku a obyvatele vesnice tím plně vtahuje 
do děje. Pravidlo je prakticky jediné, akce 
se koná první únorovou sobotu, a to vše se 
odehrává téměř bez jakékoliv reklamy. 
Bez stanovení hodiny zahájení, bez ofici-
álního konce.  

 Burza je nejen příležitostí pro nakupující 
a prodejce, ale často i setkáním přátel a 
kamarádů.  
(převzato z www.i-veteran.cz) 

... závěrem: 
To, že se ve vesničce jen pár kilometrů 
od stověžaté Prahy mluví mnoha i neslo-
vanskými jazyky, hovoří samo za sebe. 
Vyslovení slova „Zlonín“ nebo „sejdeme se 
ve Zloníně“ působí na každého milovníka 
starých strojů posvátně, až démonicky. 
Bývá místem, kde se uzavírají dobré ob-
chody, místem, kde se dolaďují termíny 
akcí pro letošní rok. 
Burza někomu očekávání naplnila, jiný byl 
možná zklamán. Někdo si odnáší domů 
vzácný artefakt do své dílny, jiný zážitek 
ze setkání s dávným kamarádem. Stále 
platí pravidlo kdo v tomto čarovném svě-
tě starého železa z duší něco, znamená je 
tu k vidění. Jako příklad bych uvedl svě-
tově uznávaného malíře Maestra Václava 
Zapadlíka. Jedna věc je pro příště jistá. 
Dá-li bůh, setkáme se mi, staří blázni, na 
tomhle magickém místě příští rok první 
únorovou sobotu.  
(převzato z www.motorkari.cz) 

NA OKRAJ 

Aerodynamika především 

VETERÁNSKÉ BURZY  KLADNO A ZLONÍN - KONEC 

Logo firmy se od jejího 
založení, tedy po staletí, 
vyvíjelo, jak vidíte na vedlej-
ším obrázku. Když VW kou-
pil před 30 lety Škodu, začal 
to naše logo vylepšovat. 
Tenkrát bylo aktuální to 
modré logo uprostřed, ale 
VW změnil barvu na zele-
nou, protože jsme byli na-
jednou ekologická firma. 
Pak se logo vylepšilo, bylo 
vícebarevné a vystínované, 
ale to se zase nelíbilo znač-
ce VW a Audi, které mají 
logo jednoduché a jednobarevné, tak se i to naše muselo zase zjednodušit a 
zošklivit, aby se soudruzi ve VW a Audi 
necítili méněcenní. No a teď tedy přišla 
zásadní změna. Obě loga to původní 
(1992) i to nové (2022) jsem udělal čer-
nobíle ….to je rozdíl co??? To ten 
designér musel mít minimálně dvě vy-
soké školy, aby zvládl vymyslet takový 
zásadní rozdíl tvaru :-):-):-). 

 

http://www.i-veteran.cz/novinky/burza-zlonn-2011-437
http://www.i-veteran.cz/novinky/burza-zlonn-2011-437


58 

 

Určitě jste si všimli nestandardního 
předního nosiče, odlišného tachometru zn. 
VDO BEERS a prvního provedení držáku 
řídítek zřejmě ještě odlitého v písku. 

Přední kšilt s gra-
vírováním, okrasný 
rámeček bez vyliso-
vaného znaku ČZ, 
původní řadička vza-
du s kuličkou, hou-
kačka-kopretina a 
název laBoheme, 
který je uveden i v 
původních dokla-
dech. Dole ještě vidí-
te první provedení 
držáku motoru, který 
původně byl i tlumičem výfuku. Je to určitě 
moc krásný a hlavně z historického hledis-
ka cenný skútřík. 

NA OKRAJ 

Jawa z Litvy V jednom z předchozích čísel jste si 
mohli přečíst o zajímavém skútru, který náš 
kolega Petr Málek dovezl z Holandska. Jed-
ná se o předsériové provedení, a to nejen 
díky číslu karoserie, ale i použitým dílům. 
Tento skútr byl podle našeho odhadu zřej-
mě přivezen holandskému dovozci ještě 
před zahájením sériové výroby, aby se s 
ním mohl seznámit. Ten ho pak vybavil cizí-
mi díly (přední a zadní světlo, tachometr), 
možná i předním nosičem …..a skútr se 
dochoval v tomto stavu 60 let. 

Vzhledem k blízkosti moře a slané vody 
byly chromy hodně zkorodované, podvozek 
také dost „prokvetlý“ ale u karosérie ještě 
majitel váhal, jestli lak rozleštit nebo předě-
lat. Zřejmě to rozleštění už nebylo možné, a 
tak Petr skútr kompletně zrenovoval.  

 ČEZETA 175 TYP 501 - PŘEDSÉRIOVÉ PROVEDENÍ 
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Maluch - tuning Jak vidíte, tak jsme už prošli všemi roč-
ními obdobími letošního roku a zbývá nám 
to poslední, tedy podzim.  

Ne, že by byl podzim ošklivé roční ob-
dobí, naopak, je to krásné barevné období, 
ovšem koncem podzimu už může být hodně 
chladno, což ve většině z nás vzhledem k 
cenám energií a tedy i vytápění vzbuzuje 
obavy a nepříjemné pocity. 

Už to ani nemusí být těch 16 víkendů, 
jak je psáno na následujícím obrázku, Svatý 
Martin může přijet na bílém koni už o hodně 
dřív a tejně tak už o hodně dřív může se-
stoupit rtuť teploměru pod tu hnusnou nulu. 

A určitě i víte, co to všechno znamená 
pro nás motorkáře, to vám asi nemusím 
připomínat. Mlha, oslizlé listí na silnici v 
zatáčkách, brzy tma, chladno, třeba už i 
ranní jinovatka. Prostě nic moc. Určitě se 
ještě na motorkách a skútrech svezeme, ale 
kromě těch skalních motorkářů, kteří jsou 

snad schopni jezdit celou zimu, už toho asi 
moc nenajezdíme. Je to tak každý rok stej-
né, a tak nemá cenu nad tím lamentovat. 

Na podzim 
nás ovšem také 
čekají volby. Já 
vám samozřej-
mě nebudu radit, 
koho byste měli 
volit, neboť Ob-
časník je časo-
pis „nezávislý“, 
ale možná byste 
si aspoň měli 
přečíst citát Otty 
von Bismarcka, 
který je, myslím, 
platný bez ohle-
du na dobu, zemi či politické zřízení. A po-
kud se vám něco nebude líbit, tak už jen 
mohu doporučit: 

I když se to zdá předčasné, tak vzhle-
dem k termínům, v jakých Občasník vychá-
zí, vám už nyní musím popřát co nejkrás-
nější a nejpříjemnější adventní čas a samo-
zřejmě bych si moc a moc přál, aby nás už 
netrápil nejen Covid nebo podobné pohro-
my, ale aby se i urovnala situace s cenami 
a dodávkami energií, aby se vše vrátilo do 
stavu, který odpovídá 20. létům 21. století, 
abychom nemuseli doma topit uhlím a šetřit 
úplně vším jako v 50. letech minulého sto-
letí, protože nás bude drtit obrovská inflace, 
abychom mohli své blízké potěšit vánoční-
mi dárky a abychom nemuseli na vánočním 
stromku mít místo elektrického osvětlení 
zase svíčky a o Štědrý večer sedět doma v 
těch dvou svetrech, které nám doporučuje 
předsedkyně parlamentu :-(. 

NA OKRAJ 

Jak přežít zimu 

ZÁVĚR  
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PŘÍLOHY  

Pět věcí, které motorkáři dělají (a proč) a řidiči aut jim nerozumí! 
 

Dalibor Žák  
28. 4. 2022 
 
Zvolna se blížící začátek letní sezony znovu vytáhl do provozu větší počet motorkářů. Pro řidiče aut, kteří se s nimi půl 
roku pořádně nepotkávali, zase představují na silnici „něco nového“. Zde je několik tipů a rad, jak pochopit, proč motor-
kář dělá to, co zrovna dělá. 
 
Motocykl je pro někoho jen naprosto běžný dopravní prostředek, pro jiného  
způsob odreagování. Někdo na motorce jezdí každý den do práce, jiný si chce o víkendu nebo po práci trochu „vyčistit hlavu“. 
Zatímco jezdci na motocyklu jsou obvykle i řidiči aut, někteří „autaři“ na motorce nikdy nejezdili, a nemají tak o specifických oblas-
tech jízdy na motorce sebemenší tušení. A pak nechápou, proč zrovna motorkář dělá to, co dělá. Snad vám následujících několik 
bodů pomůže vysvětlit, že motorkář je taky jen člověk, který chce stejně jako vy dojet do cíle cesty bezpečně a včas. 
 

1. Motorkář jezdí pro radost 
Až na naprosté výjimky nikdo nejezdí na motorce z donucení, ale proto, že prostě chce. Motorkáři tak zpravidla nejsou naštvaní a 
frustrovaní, jízdu si naopak užívají. Podobné to mají ti, kteří se jdou třeba po práci nebo o víkendu projet veteránem, kabrioletem 
nebo nějakým sporťákem, který neslouží ke každodenním rodinným povinnostem. Lze tedy snad pochopit, že s jízdou na motorce 
často souvisí prudké akcelerace a sem tam nějaké to banální překročení předpisů. 
Že vás na okresce dojíždí rychle jedoucí motorkář? Tak ho nechte jet. Vás to nijak neomezí ani nezdrží a on si svou vyjížďku užije 
Ale znovu opakujme, že nikomu kromě Policie ČR nepřísluší v provozu kohokoli vychovávat. Jedině Policie má na vychovávání a 
kárání řidičů právní monopol, takže ostatní by se měli starat hlavně o to, aby se všichni dostali do cíle cesty bezpečně a včas. To, 
že někdo jede rychle na motorce  
nebo se proplétá hustým provozem až dopředu k semaforu, zatímco vy stojíte 
v koloně, vás neopravňuje dotyčnému vysvětlovat svou představu o bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu. To smí jen policista. A jestli vás to štve, také si 
kupte silnou motorku. Uvidíte, jak potom budete rádi, když si řidiči aut v koloně 
nechají mezi sebou uličku, do které se motorka vejde. 
 

2. Motorkář nevidí dozadu 
Občas se může stát, že jezdec na motocyklu udělá ne zrovna uváženou věc. 
Ale myslete na to, že motorkář velmi špatně vidí za sebe. Zrcátka motorek jsou 
malá a většinu jejich plochy vyplňují ramena jezdce. A také se většinou třesou, 
čímž se přehled jezdce na motocyklu o situaci vzadu ještě zhoršuje. 
 
Foto: Dominik Valášek 
Přesně takhle vypadá u spousty motorek pohled do zrcátka. Půlku zorného pole zabere rameno, ta druhá půlka pak nestačí a 
nechává velký slepý úhel 
 
Může se tak stát, že řidič motocyklu prostě neví, že za ním jedete. Snažte se mu nedělat nelogické manévry, nenajíždějte na něj 
a nechte mu víc prostoru. Pamatujte na to, že zejména v dešti nebude motorkář stroj do zatáček tolik klopit a pojede výrazně po-
maleji. Ve městě pak při odbočování téměř zastaví, aby mu to na podélném značení nebo tramvajových kolejích neuklouzlo. Mo-
torkář vás nechce omezovat, ale on z toho stroje hlavně nechce spadnout. 
 

3. Motorkář zapomíná vypínat blinkr 
Naprostá většina motocyklů nemá automatické vypínání blinkru jako auto. Může se tak stát, že řidič motorky prostě zapomene, 
stejně jako vy si ráno zapomenete rozsvítit světla nebo „zapomenete“ vypnout mlhovku. 
Můžete to svádět na nesoustředění jezdce, ale jemu, na rozdíl od vás v autě, netiká hlasitá akustická signalizace (stejně by ji 
v helmě za jízdy ani neslyšel). A kontrolka upozorňující na zapnuté blinkry bývá velmi špatně vidět v přímém slunečním světle. 
V tlustých rukavicích se také může stát, že řidič tlačítko vypnutí blinkrů nedomáčkne. 
 
Foto: Dominik Valášek 
Silné kožené rukavice zhoršují cit a může se stát, že motorkář tlačítko prostě 
nedomáčkne a blinkr nevypne. Natáhnutí se po tlačítku blinkru navíc vyžaduje 
přehmátnout na řídítku, což se špatně dělá v momentě, kdy je potřeba zároveň 
držet spojku. 
 
Z toho plyne jedno důležité upozornění. Když ke křižovatce po hlavní silnici při-
jíždí motorka, která už z veliké dálky bliká, může se klidně stát, že jezdec vůbec 
nemá v úmyslu odbočit! Pozor na to a raději počkejte. Nespoléhejte se ani na 
to, že signálem k odbočování je zpomalující motorka před křižovatkou. Plno 
motorkářů před křižovatkou raději zpomaluje, protože se bojí nepozorných řidičů 
na vedlejší silnici. 
 

AUTO VERSUS MOTORKA 

https://www.garaz.cz/autor/dalibor-zak-1032
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4. Motorkář potřebuje stejně místa jako auto 
Běžná motorka je sice menší než auto, ale na silnici potřebuje stejně prostoru 
jako osobák. Zaprvé myslete na to, že motorka se musí do zatáček naklopit. 
A také počítejte s tím, že motorkář mnohem víc kličkuje mezi dírami, nerovnost-
mi a překážkami na silnici. 
 
Foto: Jakub Deml 
Při jízdě přímo je motorkář výrazně užší než auto. Jakmile se však nakloní do 
zatáčky, jeho „profil“ se rozšíří 
 
Veliký pozor ve městech s tramvajovým provozem a kolem železničních pře-
jezdů. Motorkář si musí extrémně kluzké tramvajové (nebo jiné) koleje najet 
téměř kolmo a opatrně. To samé platí pro vodorovné dopravní značení, jak už 
jsme to naznačili výše. Přechod pro chodce a čáry na silnici jsou pro motorkáře postrach, zejména za deště, protože pak ta bílá 
barva klouže jako led. A ani na dlažebních kostkách nemá motorkář úplně vyhráno. 
 

5. Motorkář nechce/nemůže být vždycky rychlejší 
Ne vždycky musí motorkář letět jako blázen dvoustovkou. Někteří si nejsou na 
motorce jistí a jezdí pomaleji než okolní provoz. Některé motorky (a hlavně skút-
ry) pak třeba nejedou víc než osmdesátkou. Hlavně ve městech počítejte s tím, 
že malá „padesátka“ pro začínajícího motorkáře má rychlost omezenou na ne-
smyslných 45 km/h. Přes padesát mu to nepojede ani z kopce. 
Spousta motorkářů se chce jen projíždět tzv. na pohodu sedmdesátkou. Proto 
se na motorkáře nelepte a klidně ho normálně předjeďte, když chcete jet rychle-
ji. Zase ale myslete na to, že on vás může špatně vidět, tak mu nechte víc pro-
storu, stejně jako je lepší nechávat víc prostoru cyklistům. Zvláštní pozor pak 
dávejte, když dojedete skupinku více motorkářů. 
 
Foto: Jakub Deml 
Zejména jezdci na velkých cruiserech se nikam nehoní, do zatáček najíždí po-
malu a občas se po okresce sunou i rychlostí pod zákonným limitem 
 
Je dobré také vědět, že většina motorkářů nezastaví tak rychle jako auto. I přes rozdíl ve styčné ploše pneumatik, motorky umí 
brzdit na podobné dráze jako auta, jenže zatímco v autě prostě stačí sešlápnout pedál vší silou, brzdění na motorce vyžaduje 
o dost víc umu. 
Méně zkušení motorkáři se bojí za brzdy pořádně vzít, nebo za ně berou příliš zprudka, a blokují si tak přední kolo. Když si ho 
zablokují v rovině, často se ještě stačí leknout, brzdu pustit a pak už nebrzdit vůbec. A přestože dnes už všechny nové motorky 
musí mít povinně systém ABS, většina motorek na silnici je staršího data a nic podobného nemá. Je to tedy hlavně o jezdci. 
Z podobného důvodu je motorka většinou také pomalejší v zatáčkách, takže s motorkářem v serpentýnách nezávoďte. Klopení 
motorky do zatáček vypadá zvenčí možná jednoduše, ale vězte, že ze sedla a bez pořádných zkušeností je celá situace poněkud 
jiná. 
 

 

Bonus: Motorkář je také jen člověk 
Asi nejjednodušší je přestat o motorkáři uvažovat jako o stroji, ale spíše jako o člověku. Na rozdíl třeba od cyklistů, kteří mají 
mnohdy problémy s dodržováním aspoň elementárních pravidel silničního provozu, má motorkář většinou platný řidičák a ví, jak 
se na silnici chovat a co znamená značka „Stůj, dej přednost v jízdě“. 
Motorkář také platí povinné ručení a vůbec má na silnici stejná práva jako vy v autě. A když si také koupíte motorku, uvidíte, proč 
je jízda na motocyklu tak působivá. Ani kabriolet vám nedá ten pocit svobody, spojení s okolím a zážitek z toho, jak jste vystaveni 
vnějším vlivům. 
 

https://www.garaz.cz/clanek/pet-zakladnich-rad-jak-na-silnici-vyjit-s-motorkari-21001530#utm_content=ribbonnews&utm_term=Auto%20versus%
20motorka%3A%20P%C4%9Bt%20v%C4%9Bc%C3%AD%2C%20kter%C3%A9%20motork%C3%A1%C5%99i%20d%C4%9Blaj%C3%AD%20
(a%20pro%C4%8D)%20a%20%C5%99idi%C4%8Di%20aut%20jim%20nerozum%C3%AD!&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz 

https://www.garaz.cz/clanek/s-pytlem-na-motorku-jak-se-pouziva-airbag-v-jedne-stope-21001475
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Automobilové nebo motocyklové veterány nevídáme na 
silnicích často, když už se ale objeví, budí zpravidla velkou po-
zornost. Této zvláštní kategorie se týká celá řada výjimek a úlev 
oproti běžně provozovaným vozidlům, což by vydalo na dlouhý 
samostatný článek. Podle dosavadní právní úpravy (na spadnu-
tí je nová) o tom, co je a co není veterán, rozhodují takzvané 
klubové a krajské testační komise, tedy instituce nezávislé na 
státu řídící se pravidly Mezinárodní federace historických vozi-
del (FIVA). 

Auto uznané za veterána, které má zelené veteránské regis-
trační značky, například nemusí na pravidelné technické kontro-
ly na STK (jsou nahrazeny méně přísnými retestacemi), neplatí 
dálniční poplatky a vzhledem k řídkému výskytu na silnicích 
hradí také pouhou dvanáctinu běžného povinného ručení. Je to 
logické, protože drtivá většina mnohdy velmi drahých historic-
kých vozidel nenajezdí ročně více než pět tisíc kilometrů, mno-
hé ale jen pár kilometrů. 
 

Potíže s havarijním pojištěním 
Problém je ale havarijní pojištění. V registru vozidel dnes 

najdeme přes 300 tisíc osobních automobilů a motocyklů star-
ších 25 let (zákonná hranice stáří pro úřední uznání veterána je 
30 let), které se až dosud pojišťovaly v rámci „běžných“ produk-
tů a sjednat zvláštní havarijní pojištění nebylo pro většinu z nich 
možné. To byl pro většinu majitelů kámen úrazu, který je stál 
nemalé prostředky například na zabezpečení vozidla proti krá-
deži nebo zaplacení „nepadnoucího“ druhu pojištění, nehledě 
na komplikované řešení vzniklých škodných událostí. 

Nyní se ale objevilo řešení. „Víme, že veteránská vozidla 
jsou většinou rodinné klenoty, proto jsme pro ně v rámci nového 
produktu připravili tři speciální pojišťovací balíčky, z nichž dva 
zahrnují i telematickou jednotku umožňující mít veterána neu-
stále pod dohledem. Jednotka hlídá jeho kondici i polohu a v 
případě problémů klienta upozorní. Nabízíme i možnost havarij-
ního pojištění veteránů včetně těch na takzvaných veteránských 
značkách,“ představuje výhody prvního specifického pojištění 
veteránů na trhu Aleš Zethner, ředitel Úseku pojištění motoro-

vých vozidel v Kooperativě. 
Telematická jednotka je propojena s mobilní aplikací ve 

smartphonu, takže majitel může on-line sledovat polohu vozidla 
(GPS lokace), dostane varování v případě snahy o jeho odcize-
ní (pokus o odtah, zvedání a jiné pohyby vozu), nabízí také 
sledování teploty a vlhkosti v místě parkování. Zajišťuje i auto-
matické volání asistenční služby v případě nehody nebo mož-
nost vedení knihy jízd. 
 

Vstupní kontrola nutná 
Stejně jako člověk při nástupu do určitých druhů zaměstnání 

musí i veterán před uzavřením dvou ze tří variant havarijní po-
jistky absolvovat důkladnou technickou i právní prověrku, která 
ověří skutečnou hodnotu a stav pojišťovaného kusu. 

Připojistit si zájemci mohou i skla, zavazadla nebo úraz, lze 
také volit ze tří limitů maximálního ročního nájezdu, a to jeden, 
tři nebo sedm tisíc kilometrů. 

Veteránisté si u Kooperativy mohou vybrat ze tří balíčků. Už 
základní varianta nabízí nejen povinné ručení a asistenční služ-
by, ale také pojištění nezaviněné nehody. Dva další balíčky 
zahrnují i pojištění pro případ odcizení celého vozidla nebo ži-
velní pojištění, nejdražší varianta navíc i pojištění havárie vozi-
dla. 

AUTOMOBILOVÍ VETERÁN I SE DOČKAJ Í SPECIFICKÉHO HAVARI JNÍHO POJIŠTĚNÍ  

Hlavním účelem babčiny zástěry byla ochrana šatů, protože jich měla jen pár.  I proto, že zástěry se praly snáze než šaty a zástě-
ry potřebovaly méně materiálu. Ale kromě toho sloužila jako ochrana rukou k vytahování horkých pánví z trouby. 
  

Byla výborná na usušení dětských slz a často se používala také na čištění špina-
vých uší. 
Zástěra se používala k nošení vajec i kuřat a káčátek.  
Když přišla návštěva, tyto zástěry byly ideálními úkryty pro stydlivé děti. 
A když byla zima, babička si zástěru ovíjela kolem sebe. 
Ty velké staré zástěry utřely mnohá zpocená čela, skloněná nad rozpálený-
mi kamny při vaření a pečení. 
Piliny a špalky dřeva se nosily v té zástěře do kuchyně. 
Ze zahrady se v ní nosily všechny druhy zeleniny. Rovněž vylouskaný hrách. 
Na podzim se zástěra používala ke sbírání jablek, které spadly ze stromů. 
Když přišla nečekaná návštěva, bylo úžasné, kolik nábytku dokázala tato zástěra 
oprášit během několika vteřin. 
Když byla večeře hotová, babička vyšla na verandu, zamávala zástěrou a muži 
věděli, že je čas vrátit se z pole na večeři. 
Potrvá dlouho, než někdo vymyslí něco, co by nahradilo tu „staromódní zástěru“, 
která sloužila tolika účelům. 
 

Babička dávala své horké pečené koláče na parapet, aby vychladly. Její vnučky 
kladou své „buchty“ na parapet, aby se rozmrazily. 
Teď by se asi zbláznily, kdyby zjistily, kolik bacilů bylo na té zástěře. 

POVÍDÁNÍ O ZÁSTĚŘE 

https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/automobilov%C3%AD-veter%C3%A1ni-se-kone%C4%8Dn%C4%9B-do%C4%8Dkaj%C3%AD-specifick%C3%A9ho-havarijn%C3%ADho-poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD/ar-AAZHAlL?rc=1&ocid=winp1taskbar&cvid=7ef6c928bcd34a92ec432743bb377dd0&fromMaestro=true&
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Vyzkoušejte 10 otázek v našem kvízu! 
 

Aleksandar Malivuk 
 

Motorky se v Česku těší nepřetržitě rostoucí popularitě a řidičáky na jednostopá vozidla si u nás dělá stále 
více lidí. Pokud patříte k nadšencům uvažujícím o stejném životním kroku, přinášíme vám výběr deseti otá-
zek z testového souboru pro autoškoly, díky němuž si můžete vyzkoušet závěrečnou zkoušku nanečisto. 
Uspějete v otázkách o motorkách? 
 

1. Za jízdy na motocyklu je řidič povinen:  
1.Mít na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu schváleného typu. 
2.Nosit ochranný oděv, například koženou kombinézu. 
3.Používat pouze kožené plné boty. 

 

2. Řidič motocyklu nebo mopedu si za jízdy musí chránit zrak:  
1.Pouze při zhoršených povětrnostních podmínkách, například za deště nebo sněžení. 
2.Vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem, pokud tím není snížena bezpečnost jízdy. 
3.Pouze za ostrého slunce slunečnými brýlemi s ochranným UV faktorem. 

 

3. Řidič nesmí přepravovat na druhém sedadle motocyklu:  
1.Osobu mladší 12 let. 
2.Osobu mladší 15 let. 
3.Osobu mladší 17 let. 

 

4. Moped:  
1.Se nesmí vléci, smí se však užít jako vlečné vozidlo. 
2.Se smí vléci, nesmí se však užít jako vlečné vozidlo. 
3.Se nesmí vléci ani užít jako vlečné vozidlo. 

 

5. Čím je rychlost jízdy motocyklu vyšší:  
1.Tím lépe lze projíždět zatáčky o malém poloměru. 
2.Tím více v zatáčkách natáčíme řídítka. 
3.Tím více musí být v zatáčce motocykl naklopen. 

 

6. Při dvojnásobném zvýšení rychlosti působí na řidiče i motocykl v zatáčce:  
1.Přibližně dvojnásobná odstředivá síla. 
2.Přibližně čtyřnásobná odstředivá síla. 
3.Odstředivá síla, která se nemění. 

 

7. Smyku předního kola v zatáčce a tím způsobenému pádu motocyklu předejdeme:  
1.Zvýšením výkonu přenášeného zadním kolem přidáním plynu. 
2.Odbrzděním předního kola ještě před naklopením motocyklu. 
3.Zvýšením brzdné síly na předním kole páčkou ruční brzdy. 

 

8. Správně jedoucí motocyklista projíždí zatáčkou tak, aby:  
1.Nebylo nutné v průběhu zatáčení přidávat plyn ani brzdit. 
2.Brzděním neustále snižoval rychlost jízdy motocyklu. 
3.Přidáváním plynu neustále zvyšoval rychlost motocyklu. 

 

9. Při zvyšování rychlosti jízdy se zorné pole řidiče:  
1.Nemění. 
2.Zužuje. 
3.Rozšiřuje. 

 

10. Jaké nebezpečí hrozí při jízdě s motocyklem na mokré dlažbě?  
1.Zvýšený sklon k blokování kol při brzdění. 
2.Žádné, pokud mají pneumatiky potřebnou hloubku dezénu. 
3.Žádné. Na dlažbě je motocykl stabilnější. 

 

Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test. 
 

Správné odpovědi: 
 

UDĚLALI BYSTE ŘIDIČÁK NA MOTORKU?  

1-1,2-2,3-1,4-3,5-3,6-2,7-2,8-1,9-2,10-1 
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Asi jako vždy a za každé vlády, polarizuje chování vlády, parlamentu a senátu český národ na ty, kteří vládě fandí, a ty, kteří její 
rozhodnutí a chování odsuzují. Ani mně se současná vláda a její chování a rozhodnutí ani trochu nelíbí, a tak jsem pro vás, kteří 
máte stejný názor, připravil tuto dvoustránku trochu „černého humoru“, který je tak vlastní našemu národu s odkazem Josefa 
Švejka :-). Hned v nadpisu jsem použil jeden slogan, který jsem nedávno četl: 

. . .UŽ VÍM, CO JE TO HNUS FIALOVEJ ! ! !  

...a při požáru u Hřenska 
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Málokterému politikovi staví 
sochy už po několika měsí-

cích jeho vládnutí. Jak vidíte, 
u nás už našim politikům 

sochy stojí a další se chystají 

...a máme i další politické 
hvězdy a skvosty 

 ...a pokračujeme tou ….. 
zase se mi chce zvracet 

Čeština je krásná, říká  
Markéta Pekarová-Adamová 

 

Sup i čas - to letí. 
Supi často letí. 
Su piča století. 
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Každý z nás potřebuje pít, na tom se asi shodneme. Vzhledem k tomu, že jsme také řidiči, tak se i občas stane, že pijeme i vodu. 

Asi většina z nás považuje vodu za tu nejobyčejnější a nejvšednější tekutinu, i když asi její nezbytnost pro život chápe. Ale  voda 

je vlastně kapalina značně výjimečná. nejen svoji důležitostí, ale i tím, že se vymyká fyzikálním zákonům, což v přírodě není  jev 

úplně běžný. 
 

 Voda je nejzáhadnější a nejdokonalejší tekutinou na planetě zemi.  
Nachází se na všech planetách v celém vesmíru, dle pěti zákonů vesmíru. Je to pátý zákon, zákon analogie (jak v makro-

kosmu tak mikrokosmu, jak mikrokosmu tak nanokosmu).  

Dají se do ní ukládat data, ano voda má přímo geniální paměť. Na naší planetě je nejvíce vody a je všude a ve všem, ale 
téměř nic důležitého nám o vodě nebylo řečeno. 
 

 Proč je voda tak důležitá? 

Zemský povrch je tvořen ze 70% vody a 30% souše. Lidská bytost je tvořena z 70% vody a 30% sušiny. 
Lidská strava by měla být tvořena z 70% vody a 30% sušiny, ale ve skutečnosti je tomu jinak. Proč? Učme se od přírody. Pří-

roda nám vše ukázala. Ale my lidé chodíme po přírodě se zavřenýma očima…… 
  

 VODA MÁ HODNĚ ANOMÁLIÍ – ZDE JICH JE 5 : 

1. Proč led z vody, vždy plave na tekutině samé? Jiné tekutiny zmražené na led, neplavou v tekutině samé, např. led ole-
je neplave na oleji, ale potopí se, led rtuti neplave na rtuti, led benzinu neplave na benzinu….. 

2. Proč jediná voda když zmrzne, zvětší svůj objem? Ostatní hmoty a tekutiny když zmrznou svůj objem zmenší, např. 
plasty, kov, látka, olej atd….  

3. Proč má voda tak obrovskou sílu? Když zmrzne, dokáže roztrhat vodovodní potrubí, chladiče u aut, bloky motorů, beto-
nové konstrukce atd….. 

4. Proč voda vaří při 100°C a mrzne při teplotě 0°C(přitom při propočtu mezimolekulárních sil by měla vařit při teplotě -
100°C a mrznout by měla při -120°C. 

5. Proč má 1 litr vody hmotnost 1 kg? Když spočítáme hmotnost molekul vody v jednom litru, tak by měla vážit jen 0,5 kg. 
 

 Proč voda teče vždy klikatým způsobem. Nikdy neteče rovně. 
Přesvědčte se. Např. v myčce jak teče voda po skle, když prší, jak kapky vody stékají. Nenajdete jednu řeku, která teče rovně. 

Voda má v sobě zakódovaná data (rotace vesmíru) a nic ji nepřiměje chovat se jinak. Z tohoto důvodu teče od pramene klika-
tě a navíc ještě rotuje levotočivým nebo pravotočivým směrem, aby udržela co nejdéle svou teplotu 4°C. Rotací ničí viry, bakterie, 
plísně a jiné škodlivé látky. Zároveň maže veškeré informace (akustické, elektromagnetické, chemické, světelné, které získává 
během toku. 

Teče klikatě a při tom rotuje, protože je to nejrychlejší způsob pohybu, čištění a chlazení vody. Voda má samočistící schop-
nost, ale bohužel  díky dnešnímu lidskému konání není dostatečná – znečištění je už příliš velké. 

Lidé si mysleli, že narovnáním koryt řek a prohloubením, popřípadě rozšířením urychlí tok vody a zabrání záplavám. Bohužel 
to tak není. Už se např. v Německu vrací koryta zpět, do své původní podoby. 
 

  Zajímavá otázka. 
Proč pramení voda vždy ve stinném a tmavém místě při teplotě 4°C (pokud se nejedná o termální pramen)! Jestliže u prame-

ne vykácíme les a na pramen bude působit sluneční světlo, během dvou měsíců pramen vyschne. Pokud na vyschlý pramen po-
stavíme boudu nebo naházíme klestí a zabráníme dopadu slunečních paprsků, pramen opět do dvou měsíců začne pramenit. 
Nepochopitelné, že ano? Voda na planetě Zemi je ŽIVÁ  tekutina, tak jako každá buňka v lidském těle.  
 

 Voda má geniální paměť. 
Příroda ukázala lidem, při jaké teplotě vyvěrá ze země. Jsou to 4°C a při takovéto teplotě má největší měrnou hustotu, proto 

se při této teplotě má pít (cca 3 – 5°C). Je zajímavé, že pokud se pije takto studená voda, nenastydnete. Kdybyste pili jiné tekuti-
ny při této teplotě, tak nastydnout můžete. 

Tady vidíme jak je voda geniální. Voda má i pro náš organismus velmi důležitou a nenahraditelnou roli, tím že nás čistí, deto-
xikuje a dodává nám energii, ale jen a jen pouze čistá pramenitá voda. Každý člověk by měl vypít denně minimálně 3 litry prame-
nité vody, opakuji čisté vody a neměl by zdravotní problémy, které dnes lidstvo má.  

Každý z nás vypije denně nějaké množství tekutin a stejně je většina z nás nemocných, máme různé kameny (žlučníkové, 
ledvinové atd), zanesené cévy, zkamenělý mozek, osteoporózu, artritidu, cholesterol, anginu pektoris, kornatění tepen a žil a 
mnohé jiné, to jsou právě tyto problémy, které si způsobujeme sami tím, že nepijeme čistou vodu.  

Pijete dost a stejně takto trpíte? 

Představte si, že během dne vypijete litr mléka nebo čaje, litr piva a litr slazené limonády – jsou to celkem tři litry. Ale bohužel 
nevypili jste ani gram vody. Tělo si to vezme jako potravu. Bohužel limo s bublinkami nám ještě přiotráví tělo. Minerálky jsou pou-
ze léčivé a měly by se pít tak maximálně tři týdny v roce. Častým pitím minerálek ukládáme všechny anorganické látky do svého 
těla.   
 

 NYNÍ VZNIKLA OTÁZKA  -  CO TEDY PÍT? 

Každý člověk by měl vypít 3 litry čisté pramenité vody 3 – 5°C. 
Pro všechny lidi, kteří nemají možnost jezdit k čisté pramenité vodě, doporučuji vodu z kohoutku a přefiltrovat – např. Britta, 

těch filtrů na vodu je víc. 
Čistá voda dokonce zastavuje proces stárnutí a posunuje biologické hodiny zpět.  
Závěr si udělejte sami, ale pokud rádi papáme oblíbená jídla, tak alespoň dodržování pití čisté vody 3 – 5°C nás osvobodí od 

zdravotních potíží. 

VODA - CO O NÍ VÍME (A NEVÍME) ?? ?  
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V motocyklovém muzeu v Augustusburgu a pak následně v Hoři-
cích jsme viděli vystavené závodní motocykly, které se účastnily nej-
prestižnějšího světového motocyklového šampionátu, a to závodů ve 
třídě Moto GP, dříve třída 500. 

Jak se v letech 1949—2015 vyvíjel vzhled těchto motocyklů a  
značky a jména vítězů jednotlivých ročníků vidíte na vedlejším pře-
hledu. Dole pak jeden historický snímek závodů z německého Sach-
senringu. 

A ještě malá poznámka k těm náklonům motocyklů při závo-
dech, o kterých jsem psal v článku ze srazu z Hořic…..malá vzpo-
mínka na jízdu fenomenálního závodníka Valentina Rossiho. 

MOTO GP 
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Soudce: „To je velmi brutální čin. Pokud chcete, aby vám byl trest poněkud zmírněn, musíte nám   
vysvětlit motiv svého činu.“ 
Obžalovaný muž: „Když ona byla tak omezená, že jsem ji prostě musel zabít.“ 
Soudce: „Vždyť to, co nám teď říkáte, váš čin ještě přitěžuje. Jestli nechcete, aby vás přísedící už  napřed odsoudili, pak nám 
předložte alespoň jedno polehčující vysvětlení.“ 
 

Nato se obžalovaný muž rozhovořil: 
„Bydlíme ve 13. poschodí jednoho vysokého domu. V prvním poschodí žije rodina hotelového portýra, která má dvě děti, kte-
ré ale zůstaly od přírody neobyčejně malé, 12 letý měří 80 cm a 19 letý pouze 90 cm. 
Jednoho dne jsem přišel domů a moje žena říká: „V rodině našeho portýra je něco špatně. Ty jejich děti jsou praví pyrenejové.“ 
Já říkám: „Ne, ty myslíš, že jsou pygmejové.“ 
„Ne,“ říká moje žena „pigmej je látka, kterou má člověk pod kůží a tvoří se z ní pihy.“ 
Já říkám: „To je pigment.“ 
„Ne,“ říká moje žena „pigment je to, na co psali staří Římané.“ 
Já říkám: „To je pergamen!“ 
„Ne,“ říká moje žena „pergamen je, když básník začne něco psát, a pak to nedokončí...“ 
„Pane soudce, musíte ocenit, že jsem se ovládl, zamlčel slovo fragment, sedl si odevzdaně do křesla a začal číst noviny. 
Náhle však ke mně přišla žena s větou, po níž jsem usoudil, že je zralá pro blázinec... Tedy - moje žena.“ 
„Miláčku, koukni se, co zde stojí.“ 
Otevře knihu, ukáže na jedno místo v textu a říká: „Slunečník kabelky byl učitelkou pasáka 15.“  
Vzal jsem knihu a stále ještě poklidně vysvětlil: „Ale miláčku, to je francouzská kniha a   
francouzský text. Tady stojí: „La Marquise de Pompadour est la Maitresse de Louis XV.“ 
To znamená: „Markýza Pompadour byla milenkou Ludvíka XV.“ 
„Ne,“ říká moje žena „to musíš překládat doslovně: La Marquise = slunečník, Pompadour =  kabelka, la Maitresse = uči-
telka, Louis XV = pasák 15. 
Já to musím vědět naprosto přesně, já jsem si přece objednala pro svou výuku francouzštiny vynikajícího legionáře.“ 
Já říkám: „Ty myslíš lektora.“ 
„Ne,“ říká moje žena „lektor byl antický řecký hrdina.“ 
Já říkám: „To byl Hektor a ten byl z Tróje.“ 
„Ne,“ říká moje žena „Hektor je plošná míra.“ 
Já říkám: „To je hektar!“ 
„Ne,“ říká moje žena: „Hektar je nápoj bohů.“ 
Já říkám: „To je nektar.“ 
„Ne,“ říká moje žena „Nektar je řeka v jižním Německu.“ 
Já říkám: „To je Neckar.“ 
Moje žena: „Vždyť přece znáš tu krásnou písničku o Rýnu a Nektaru, kterou jsme ne                                   
dávno zpívali jako duo.“ 
Já říkám: „Tomu se říká duet.“ 
„Ne,“ říká moje žena „duet je, když mají dva muži souboj se šavlí.“ 
Já říkám: „To je duel.“ 
„Ne,“ říká moje žena „duel je díra v hoře, kterou projíždí vlak...“ 
A dál, pane soudce - dál jsem to již nevydržel. Vzal jsem kladivo a ženu 
jím umlátil.“ 
Nastala chvíle mlčení, po níž soudce vstal a vyřkl ortel:  
„Osvobozen, já bych ji umlátil už u Hektora.“ 

ROZSUDEK SOUDCE A VOLÁNÍ NA POLICI I  

Jak zavolat na policii, když jsme už staří a pomalu se pohybujeme.  
  

Jirka Kuřátko, již starší pán, ze Zdic, si šel večer lehnout, když mu jeho manželka povídá,   
Jirko, v kůlně se svítí. Asi jsi tam nechal světlo!  
Jirka z ložnice vidí, že má pravdu a chce jít zhasnout.  Vidí ale, že jsou tam vlastně cikáni a že mu kradou věci.  
Zavolal na policii, kde se zeptali, zda má někoho i v baráku.  
Jirka řekl, že ne, že ale cikáni vykrádají jeho kůlnu.  
Policista na druhé straně řekl, nemáme teď momentálně nikoho, kdo by k vám teď mohl přijet.  
Zamkněte si barák, a někdo přijede, až ho budeme mít.  
Jirka řekl dobře. Sedl si a napočítal do třiceti. A pak znovu zavolal na policii. "Dobrý večer,   
před chvilkou jsem volal, že mám v kůlně cikány, kteří kradou. Už se o to nestarejte, já 
jsem je oba zastřelil" a zavěsil.  
Během necelých tří minut smykem přijela tři auta plná policistů a útvar rychlého nasaze-
ní   
včetně těžkooděnců. Nad hlavou se zastavila helikoptéra, v závěsu jela sanitka.  
Zloděje chytli při činu a hned je zatkli! Náčelník udýchaně říká Jirkovi:  
"Já jsem myslel, že jste říkal, že jste je oba zastřelil?!"  
Jirka říká náčelníkovi:  
"Já jsem si zas myslel, že jste říkali, že nikoho nemáte?!"  
Závěr?   
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