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Předmluva redaktora 

Auta jsem vnímal už od malička. Doma jsme 

měli bílou Škodu 105L, se kterou ale moje máti 

jezdila velice nerada, takže ji využíval téměř 

výhradně strýc. Bral jsem to tehdy tak, že auto 

vůbec nemáme. Proto bylo velkou událostí, 

když si na konci 90. let mamka koupila Seat 

Ibiza a začala s ním jezdit. Na našem sídlišti 

tehdy parkovalo velké množství starých aut, ať 

už provozních nebo v různém stadiu 

vrakovitosti. S kamarádem jsme z nich kuchali 

žárovky. V naší ulici stály dvě nepojízdné 

stovky, jedno černé eRko, do kterého jsme si 

chodili hrát, dále Polski Fiat 125p z první 

série, který pak majitelé nechali odvézt 

odtahovkou, jelikož údajně nefungovaly brzdy. 

Z dnešního hlediska to zpravidla byla krásná 

zachovalá auta, ale tehdy jsme to tak 

nevnímali. Na silnicích naprosto dominovaly 

různé verze škodovek řady 742, lepší auto měl 

málokdo. Pamatuju si i na Volhy 21, které 

tehdy bylo ještě možné zahlédnout v běžném 

provozu. Moc se mi líbily, hlavně ten 

tachometr v kapličce z barevného plexiskla. 

Také mi tehdy imponovaly různé velké fordy a 

opely dotažené po revoluci ze Západu, které 

ale neměly příliš dlouhou kariéru a brzo se 

jako nepojízdné zařadily ke stovkám a 

žigulíkům. Felicia platila za velmi dobré auto a 

když se začaly objevovat první fabie, byl to 

úplný hi-tech. Pamatuju si, že si je kupovali 

hlavně starší lidé a že mě tehdy zaujalo 

nezvyklé bzučení motoru HTP. Postupně se 

naše ulice auty naprosto zaplnila a přestože 

počet parkovacích míst od doby výstavby 

v 70. letech razantně vzrostl, dnes to stejně 

nestačí. Dnešní auta mi připadají všechna 

stejná a chodím kolem nich bez toho, abych je 

vnímal, ale vím, že za dvacet let na ně budu 

vzpomínat stejně, jako dnes vzpomínám na to 

erko a poláka. 

Lukáš Petřík 

 

Kalendář letošních akcí 

4. 5. Sraz RetroŠkoda Family v Ledči n. S. 

18. 5. Ameriky v Plzni 

25. 5. Sraz socialistických vozidel Hnačov 

2. 6. Veteráni v Třešti 

13. 7. Setkání veteránů Holešov 

31. 8. Škoda meeting Zlín 

13. 9. Setkání vozidel RVHP Plumlov 

28. 9. Hundertgang Poděbrady 

 

Z dopisů od čtenářů 

Dobrý den, s velkým zájmem jsem si prohlédl 

Vaši sbírku a zavzpomínal také na své první 

začátky coby „opravář“. Je ale fakt, že na 

vojně jsem i chodil opravovat televize 

lampasákům domů a měl jsem u nich i takovou 

důvěru, že jsem dostal klíče od bytu. 

V práci po vojně jsem zase opravoval TV svým 

kolegům (bývalá Karosa - autobusy).  Jsem 

ročník 1948, a tak pamatuji naši první 

ledničku, která byla vyrobena firmou 

Elektrosvit Nové Zámky. Byla na svítiplyn a 

píšu o ní proto, že když jsem vyměňoval 

opotřebovanou západku kliky na dveřích, 

nestačil jsem se divit. Byla totiž přišroubována 

třemi šrouby M5 a jako čtvrtý z těch „šroubů“ 

byl zlomený závitník, který byl ovšem v klidu 

ponechán v nedoříznutém otvoru. Byl, myslím, 

se dvěma čárkami, tedy druhý v sadě. Bohužel 

byl tak nešťastně zlomený, že už se nedal 

použít. Ale zážitek to byl. 

Opravář amatér Pepa. 



Proč jsme si koupili 

Formana 

To mi tehdy bylo 7 let. Každý den jsem s 

nedočkavostí čekal, až budou tři hodiny 

odpoledne a děda se vrátí z práce. Vždycky 

jsem čekal za vraty a vyhlížel dědu. Měli jsme 

tenkrát Škodu 120. Červená byla, GLS-ko, 

jedna z prvních M-ek. Když děda přijel, 

dovolil mi sjet na volnoběh z kopečka dolů a 

zastavit na dvoře. Ovšem jednou jsem zatočil a 

už jsem viděl, že zeď je moc blízko. Byl jsem 

tak v šoku, že jsem ani nestihnul brzdit a bylo 

to. Blatník off, nárazník off, ale světla se 

nerozbila. Od toho zážitku jsem volant už 

dlouho nechtěl vidět a raději jsem po 

skládkách hledal vyhozený telky. A jak to 

dopadlo se škodovkou? Škodovku děda 

vyměnil se známým automechanikem za to, že 

nám postaví kotce pro psy. Děda si pak koupil 

nového formana. Psal se tehdy rok 1994.  VJ 

Dřevo svařit nejde 

Kamarád je strojvedoucí, zkráceně fíra, a občas 

mě vezme na nějaký výlet. Jednou jsme jeli 

s motorákem „Hurvínkem“ řady M131.1, 

známým třeba z filmové série Slunce seno, 

poměrně dalekou jízdu kvůli nějaké všelidové 

veselici na Valašsku. V tomto motorovém voze 

za jízdy všechno řve, mlátí, drnčí, rezonuje a 

tak podobně. Nedojeli jsme ani příliš daleko, 

z dopravních důvodů jsme zastavili v jedné 

stanici a kamarád prohlásil, že to má nějaký 

divný zvuk. Mně na něm nic divného nepřišlo, 

prostě to rachtalo a vrzalo jako vždycky. 

Kamarád se ale zkušeně podíval víkem 

v podlaze na motor a shledal, že praskla hřídel 

náhonu kompresoru a dynama. Bez dynama by 

se ještě nějak jet dalo, bez kompresoru u jiných  

lokomotiv možná na ruční brzdu taky, ale 

problém byl, že tento motorák má spojku 

ovládanou vzduchem a bez vzduchu tudíž 

nelze řadit. Rychle jsme se tedy domluvili 

s výpravčím, aby zrušil už postavenou 

odjezdovou cestu a přestavil nás na boční 

kolej, a to dříve, než vzduch uteče a vůz 

zůstane imobilní. Tento manévr se podařilo 

zrealizovat a následně bylo nutno vymyslet 

nějaké řešení. Byla totiž sobota dopoledne a 

všichni kompetentní byli rozjetí mimo 

domovy. Kámoš si vzpomněl na nějakého 

známého, který bydlí poblíž a má svářečku. 

Ten ochotně během několika minut přijel. 

Ukázalo se ale, že si jednak zapomněl brýle a 

jednak že ona svářečka je COčko, kterým 

pěticentimetrová hřídel svařit nejde. Pokusili 

jsme se to nějak slepit, ale bylo to marné a 

záhy po nastartování spoj zase praskl. Bylo 

nutno počkat na jiného člověka, který asi po 

hodině přivezl pořádnou svářečku. Na staniční 

koleji mezi cestujícími, za gejzírů jisker a 

plamenů olizujících proolejovanou dřevěnou 

podlahu motoráku, průběžně hašených 

minerálkou z PET lahve, se povedlo provést 

provizorní opravu, a to doslova za pět minut 

dvanáct, jelikož se nám povedlo stihnout 

odjezd ze stanice ještě před pravidelným 

vlakem, který by nás jinak zdržel nejméně o 

další hodinu. Další jízda už probíhala poklidně. 

Když jsme dojeli do stanice, ve které jsme 

očekávali největší nápor cestujících, přivítal 

nás prázdný perón. Měli jsme totiž zpoždění 

asi dvě hodiny a cestující veřejnost prostě 

neměla chuť na čekání s nejistým výsledkem. 

Pár lidí jsme po cestě přece jen nasbírali a já 

jsem se ujal role průvodčího v přípojném voze, 

který jsme také táhli. Těsně před cílovou 

stanicí jsem ale zaregistroval velice nezdravý 

zvuk vycházející z motoráku, který tentokrát 

opravdu nešlo přeslechnout. Svar opět povolil. 

Povedlo se ale na zbytky vzduchu v jímkách 

dojet na konečnou a tam provést bleskurychlou 

opravu díky tomu, že svářečku jsme už 

zkušeně vezli s sebou. Do výchozí stanice už 

jsme dojeli bez problému.

 

Až poté jsem se dozvěděl, že se to nestalo 

zdaleka poprvé, že je tam nějaká závada, kvůli 

které se ta hřídel pořád láme, ale že zatím 

nebyl čas to pořádně spravit. Pokus o 

dobastlení gumového silentbloku mezi motor a 

hřídel skončil neslavně, utrhlo se to a celý 



náhon kompresoru to rozlámalo na kusy. 

Protože spalovací motor už také nebyl 

v nejlepší kondici, bylo rozhodnuto udělat 

generální opravu. Při té se zjistilo, že uložení 

hřídele v motoru mělo obrovskou vůli, která 

způsobovala rozkmitávání a přetěžování celé 

soustavy. Po úspěšné generálce motorák jezdí 

jako nový a tyto havárie ho již nepotkávají, i 

když to v něm klechtá a řochtá furt stejně.  LP 

Zelená auta vždy štěstí 

nepřináší 

Před pěti lety jsem usoudil, že by bylo vhodné 

se zařadit mezi škodovkáře a pořídit vůz Škoda 

1000MB. Mrzelo mě, že všichni jezdí na srazy 

a já nemám s čím. V inzerci bylo tehdy těchto 

aut poměrně dost. Jednou se objevilo jedno 

hráškově zelené přímo ve Zlíně. Byli jsme se 

na něj s Cyrilem, kamarádem z předchozí 

historky, podívat. On má Škodu 120 GLS a už 

mi kdysi pomáhal s nákupem Škody 100 pro 

Vaška. Auto jezdilo, řadilo, svítilo, brzdilo a 

dělalo všechny takové ty věci okolo, jen mělo 

propadlou STK a několik let stálo bez využití 

na ulici. Na první pohled vypadalo dobře a 

líbilo se mi tak, že jsem jej ani moc nezkoumal 

a s prodejcem jsem si plácl. Cena byla na 

dnešní poměry velice lidová, ale pro mě 

jakožto studenta bez příjmů to představovalo 

většinu úspor. Měl jsem v plánu s autem 

rovnou odjet na STK a přehlásit jej, na což by 

padla zbývající část financí. Když jsem druhý 

den k autu přišel a chtěl vyrazit na tu 

technickou, všiml jsem si, že pod nohama 

spolujezdce je v podlaze poněkud větší díra. 

Do auta totiž pod širým nebem teklo a na 

podlaze stála voda tak dlouho, až si vyhlodala 

cestu skrz. To mi ale nepřišlo jako příliš 

závažný problém, však jezdím stejně sám. Na 

technickou jsem opravdu jel a technik byl 

dírou poněkud vyveden z míry. Horší ale bylo, 

že byla shnilá a prasklá celá podlaha napříč 

v úrovni pedálů, což jsem nevěděl. S tou dírou 

by mi to prý na měsíc dali, ale ta prasklina že 

fakt nejde. Ještě poněkud chyběla část jednoho 

nosníku u péra zadní poloosy. Z technické 

jsem tedy jel rovnou ke klempíři, který byl 

ochotný ty nejhorší věci za několik tisíc 

spravit. Po měsíci jsem si auto vyzvedl a jel 

opět na technickou, kde byli provedenou 

opravou příjemně překvapeni. Měl jsem jen 

smůlu, že tam byl stejný technik jako posledně, 

takže si pamatoval, že ještě chyběla ta příčka 

u toho péra. To klempíř neopravil, protože by 

to vyžadovalo rozebrání celého auta, a jen ty 

zrezlé zbytky očistil, aby to tak nebilo do očí. 

Technik nad tím ale mávl rukou. Dostal jsem 

tedy červenou nálepku na dva roky a 

slavnostně jel rovnou do myčky s tím, že 

konečně začnu jezdit. Když jsem s umytým 

autem odjížděl, bylo potřeba překonat 

křižovatku s hlavní silnicí, na které byl hustý 

provoz. Využil jsem mezery mezi auty, dupl na 

plyn a zezadu se ozvalo křupnutí. Auto sebou 

hodilo do strany a začalo silně plavat podle 

toho, jak jsem přidával plyn, ale pořád jelo. 

Za křižovatkou následuje táhlý kopec. Ačkoliv 

jsem jel dost pomalu, kolona aut za mnou si 

nechávala pořádný odstup. Nahoře jsem auto 

odstavil na parkoviště a začal zjišťovat, co se 

stalo. Na pohled vypadalo vše v pořádku, ale 

když jsem zařadil zpátečku, levé zadní kolo se 

posunulo asi o pět centimetrů dozadu a pak se 

teprve začal pohybovat zbytek auta. Zjistil 

jsem, že prasklo uložení zadního podélného 

ramena. Bylo úplně shnilé, ale na STK ani u 

klempíře si toho nikdo nevšiml. Zavolal jsem 

jinému kamarádovi Slávkovi, které podobné 

eskamotáže s vozy Škoda 100 zažil. Záhy se 

dostavil se zásobou svařovacího drátu a 

poloosu přivázal k trubce pro hever. S takto 

opraveným autem jsem se odvážil dojet domů. 

Krátce na to se mi povedlo sehnat držáky 

ramena, pak přijel na návštěvu Vašek a uložení 

jsme spolu se Slávkem opravili. Protože jsem 

ale byl finančně zcela na mizině, sehnal jsem si 

práci u SŽDC jako signalista na stavědle 

v Nučicích. Na auto jsem tím pádem už neměl 

vůbec čas. Půjčil jsem ho tedy Slávkovi, který 

s ním přes léto najel asi 1000 km. Jezdil s ním 

i do práce. Po létě jsem si auto vzal zpátky 

a vypravil se konečně na svůj první výlet. 

S Cyrilem jsme jeli do sousedního města pro 

burčák. Cestou zpátky nás chytla hrozná 

bouřka, asi nateklo do zapalování a jen silou 



vůle jsem dojel domů. Není tedy divu, že jsem 

autu moc nedůvěřoval. Neměl jsem na něj čas 

a na parkovišti před panelákem jen chátralo. 

Vrcholem bylo, že mi jej nějaký umělec při 

parkování odřel a rozbil blinkr. Rozhodl jsem 

se tedy auto prodat. Zájemců volalo každý den 

několik, ale většina nebyla schopna se na auto 

ani dojet podívat. Až asi po měsíci a půl se 

konečně objevil pán z vesnice na Hané, který 

chtěl auto koupit svému mladému synovi, aby 

si jej spravil pro veteránské účely, než si udělá 

řidičák. Jednoho dne tedy přijela celá rodina. 

Pán mě ještě poprosil, abych se škodovkou 

dojel na okraj města, že pak řízení převezme 

on, ale že přes město musí jet se svým autem, 

protože manželka po městě jezdit neumí. Auto 

si pak celí šťastní odvezli. Prodal jsem jej 

o tisícovku levněji, než jsem jej koupil. 

Co s ním bylo poté, to netuším. Asi je taky 

moc nebavilo, protože se občas objevovalo 

v inzerci a zase mizelo. O zelených trabantech 

se u nás doma říká, že přinášejí štěstí, ale 

zelená tisícovka mě moc šťastným nečinila. 

Každopádně jsem ji už nikdy neviděl ani na 

fotkách, ani na žádném srazu. Nakonec jsem si 

ale říkal, že to tak špatné auto nebylo a že je 

škoda, že jsem se jej zbavil. Nakonec to bylo 

celkem dobře jezdící auto a oprav bylo potřeba 

minimum, zejména když to srovnám 

s Formanem, kterého mám teď. Embéčka 

v podobném stavu se dají koupit i dnes, jen za 

těch pět let k ceně přibyla jedna nula. LP 

Škoda KoKODaq 

Když jsem ještě chodil na střední školu, 

požádal mě můj fotřík o sehnání nějakého 

popostrkovadla. Jako škodovácký nadšenec 

jsem mu vnutil, že si musí určitě pořídit 

nějakou starší škodovku. Ideálně favorita na 

plyn, aby byl levný provoz, a že až ho dojezdí, 

tak z něj padnou díly na mého formana. Přece 

si nebude kupovat nějakou nespolehlivou a 

ošklivou plastovou paštiku. Napsal jsem tedy 

Bráchovi, že bychom něco koupili, a ten mi za 

pár dní poslal inzerát z bazoše za dobrou cenu. 

Na fotkách vypadal Favorit zachovale a nalézal 

se někde u Kolína. Byl to starší model, v té 

zvláštní hráškové barvě, připomínající trochu 

jídlo, které nám nesedlo. Napsal jsem tedy 

SMS na inzerát, jak to s autem vypadá, 

a obratem mi přišla odpověď: „Favoryt za pet 

tisyc to je vyhodna nabidka jen zaplatit a jet“. 

Za ty peníze to opravdu znělo lákavě, a tak 

jsme se hned s majitelem domluvili, kam a kdy 

máme pro něj přijet. Ještě podotknu, že v té 

době šlo auto vlastnit v polopřevodu bez 

přepisu a tím se vyhnout ekodani, což byl i 

tento případ. I vydali jsme se hned po škole 

do Čáslavi. Po cestě tatík prohlásil, že když už 

tam jedeme, tak to určitě vezmeme. Přijeli 

jsme tedy na místo k trochu vybydlenějšímu 

sídlišti a začal jsem vůz zkoumat. Na fotkách 

vypadal trochu líp, ale co. Pěkná původní 

SPZka KOD 73-64, koroze ještě relativně 

v pohodě, vnějšek i vnitřek trochu opoužívaný, 

nu co, aspoň je vidět, že se s tím jezdí. Asi těch 

majitelů „bez přepisu“ vystřídal víc. Pohodové 

sepsání smlouvy, kterou prodávajícímu vítr 

odvál do bláta, přerušila pouze jeho manželka 

křičící cosi v cigánštině z okna, ale umlčena 

byla ryze českým „Běž do prdele!“. Po 

zaplacení „pjeti tisíc“, jak bylo psáno 

ve smlouvě, jsme se vydali jako noví šťastní 

majitelé na cestu k domovu a začali zkoumat 

tajuplnosti nového vozu.  

 

S vozem jsme zdárně dojeli, byli jsme 

spokojení, ale v tu chvíli jsem ještě netušil, jak 

si tento vůz brzy všichni oblíbí a že se stane 

neodlučitelnou součástí naší rodiny. Je až 

neuvěřitelné, co jsme za ty roky s tímto vozem 

zažili a co tento vůz zažil s námi. Čím víc se 

s Kodíčkem - miláčkem rodiny jezdilo, tím víc 

budil pozornost, víc ho všude měli rádi a 

dokonce se v Teletýmu stal synonymem pro 

zelené favority. Stal se vozem, který vyhrával 



na srazech první místa. Několikrát se ale nad 

ním v minulosti stahovala mračna. Velkým 

problémem bylo zrušení aut v polopřevodu. 

Vydali jsme se tedy hledat posledního majitele 

zapsaného v techničáku - pana Zahrádku 

z Poděbrad. Tohoto pána jsme hledali na 

několika adresách, kde se měl zdržovat dle 

googlu. Na jedné z adres nám řekli, že pokud 

od něj chceme peníze, co dluží, tak že s ním 

nemají nic společného, že se paktuje 

s cikánama a nikdo neví, kde je. Na úřadě, kde 

má trvalé bydliště, nám sdělili, ať se na něj 

vykašleme a uděláme si přepis bez něj. Tak 

jsem taky udělal, kupní smlouvu nebylo třeba 

ověřovat, a tak mi pan Zahrádka prodal 

favorita a ani o tom nevěděl. Tímto se podařilo 

papíry ke Kodíčkovi zachránit. Po těchto a 

mnoha jiných zážitcích by nikoho nenapadlo 

tohoto budoucího perspektivního veterána 

rozebrat na díly či jej nechat sešrotovat. Navíc 

se stal celosvětovou mediální hvězdou na 

našem YouTube kanále. Nyní náš miláček 

spinká ve stodole v Trnové a čeká na blížící se 

opravy. Příští rok nějaký sraz už stoprocentně 

navštíví! Nakonec dodám, že jsem si musel 

pořídit ještě druhého zeleného Favorita, aby 

Kodíček netrpěl v provozu a páč jsou to 

nejlepší káry! JP 

Létající kilo 

Celé dětství jsem prožil ve mlýně u Berounky. 

Z okna mého pokoje byl krásný výhled na 

most přes řeku. Nájezd na most na protějším 

břehu není přímý, ale najíždí se ze zatáčky. 

A tak se občas stane, že se někdo přecení a 

přelítne do pole. Největším zážitkem podzimu 

roku 1996 bylo, když se do pole v noci zavrtala 

tmavá stovka. Hned na druhý den odpoledne 

jsem ukecal dědu a byli jsme se tam podívat. 

Ještě dnes mám před očima, jak byla krásně 

ohnilá a zlomená v podlaze vejpůl. Pěkný 

pekáč to byl, každý plech jiný. Taková 

cikánská kára. A opravdu, večer jsem koukal 

z okna a kolem stovky asi pět opálenců a žigul. 

Asi hodinu se pokoušeli o nějakou akci 

s lanem. Byl jsem přilepený u okna a proklínal 

síť proti hmyzu, že na to blbě vidím. Asi po 

hodině mi došlo, že se kilo nesnaží vytáhnout 

z pole, ale převrátit. Na druhý den v autě nebyl 

motor. Torzo na místě stálo asi dva týdny a pak 

ho cestáři „rozebrali“ sekerami. VJ 

Feliciofil šetří na nájmu 

(vychází ze skutečné události, počet dětí a 

bratrů není směrodatný)  

 

- Jó Vašek, ten teď už dva týdny spí se ženou a 

dvěma dětma ve felicii v Dlouhé ulici. Nemají 

na podnájem. 

- Ježíšmarjá, a to nezmrznou? Vždyť tenhle 

týden bylo až -15! Co na to sociálka? 

- No to nevím, prej jednou u nich v noci 

zaparkovali měšťáci, tak děti rychle schovali, 

aby je neviděli. Ale mrazy byly pěkný, přes den 

jsou snad v nákupním centru. 

- Jak se tam vůbec vejdou, to nechápu... 

- Já taky ne, jeho žena je velmi tučná... 

- A to si je někdo z příbuzných nemůže vzít 

aspoň na chvíli domů?? 

- Jsi blázen?? Jeho brácha bydlí na ubytovně v 

malém pokoji s dvěma dalšíma lidma, druhej 

bydlí u svého tchána v předsíni, třetí je se svojí 

mámou a tátou a dvěma dalšími bratry 

u babičky a dědy ve dvajedna v podnájmu a 

čtvrtej brácha už dal děti do dětskýho domova. 

- To jsou blázni, to nechápu, a ještě spí vedle 

toho cikánskýho baráku. 

- Co naděláš, peníze měli a projebali, a to 

nekouří, nepije a automaty taky nehraje. Ale 



když je s kamarády, tak strašně rád platí útraty 

za jídlo atd. 

- A proč teda nebydlí v tom baráku?? 

- V tom baráku vedle právě bydleli skoro 

všichni, i ti, co chodí na sběrák. Město ale 

všechny povyhazovalo, protože tam byli 

načerno a bez elektriky. Prej to chtějí opět 

(potřetí) renovovat.  

- A co to je za felicii? 

- Jo, tu koupili za 500, nemá STK ani velkej 

techničák, ale je prej pojízdná. Ještě dali 

do oken bílý prostěradla, takže je to strašně 

nenápadný. 

- Jak tam můžou bydlet, to nechápu. 

- Ti říkám, vem si je k sobě!!!! Najdou ti za to 

Oravu 222!!! JP 

Trabantem kolem Brna 

Když jsem se ve svých studentských létech 

rozhodl pořídit si auto, padla volba na trabanta. 

Jednak se mi tyto vozy vždycky líbily, 

a jednak to bylo v té době vozidlo 

s bezkonkurenčně nejnižší pořizovací cenou i 

provozními náklady. A tak, když jsem dne 

30. 3. 2004 objevil inzerát „prodám trabant, 

pojízdný, cena 2000 Kč, Brno“, neváhal jsem a 

hned jsem se tam jel podívat. No, co si budeme 

nalhávat, byl to tak trochu vrak. Po dobití 7 let 

starého akumulátoru šel i nastartovat. Motor 

běžel celkem pravidelně i s prasklým těsněním 

pod hlavou, brzdy moc nebrzdily, v prahu byla 

vyrezlá veliká díra a interiér byl značně 

poničený. A aby toho nebylo málo, tak ještě 

propadlá technická a SPZ v depozitu. Přes to 

přese všechno bylo moje nadšení pro věc tak 

velké, že jsem trabanta koupil. Hned ten den 

jsme jej odvezli ke kamarádovi na zahradu, 

kde měl odpočívat do prázdnin, až bude čas 

se na něj vrhnout. 

Prvně bylo nutné trabanta převézt ke mně, na 

druhý konec Brna. Cesta autem bez technické, 

bez značek a v žalostném technickém stavu se 

naštěstí obešla bez asistence policie, takže 

všechno dobře dopadlo a já mohl začít 

„vyšívat“. První přišly na řadu brzdy a oprava 

karoserie. Mimochodem, jen díly vyšly dráž 

než celé auto. Pak už bylo možné absolvovat 

technickou a dalo se jezdit. Ze začátku jsem 

tedy více opravoval, než jezdil. Během prvního 

roku provozu se na autě porouchalo vše, co se 

porouchat mohlo. A co se porouchat nemohlo, 

to se porouchalo taky. Dá se říct, že jsem byl 

nucen trabanta rozmontovat do šroubku (byť 

po částech) a zase sestavit. Od zámku dveří až 

po motor s převodovkou. Převodovku jsem 

měnil celkem čtyřikrát, protože jsem tam dal 

vždycky nějakou „jetou, ale zaručeně dobrou“. 

Nakonec jsem koupil úplně novou a byl klid. 

Opravovaly se nápravy, měnily čepy, ložiska, 

elektroinstalace byla přestavěna na 12V. 

Interiér se částečně přečalounil a vyrobily se 

nové koberce (původně chyběly úplně), opravil 

se lak atd. Během prvního roku provozu se 

postupně vychytaly všechny mouchy a už 

z toho začalo být vcelku spolehlivé auto, 

nevyžadující až tolik údržby. Největší výhodou 

trabantů je jejich jednoduchost a možnost si 

vše opravit doma v garáži, před barákem, 

případně i na cestě. Většina poruch se tak 

obešla bez odtahu. Buď byly takového 

charakteru, že se s nimi dalo nějak dojet, nebo 

se daly opravit na cestě. Jednou jsem například 

na parkovišti před fabrikou měnil těsnění pod 

hlavou. Jindy zase, když mi praskla vratná 

pružina od plynu u karburátoru, jel jsem asi 

20km na plyn nastavený na polovinu a jen 

řadil. Až roku 2009 byl trabant mým jediným 

autem, a tedy jsem jej používal na běžné 

ježdění. Nejezdil jsem žádné dlouhé trasy. Už 

kvůli tomu „pohodlí“, tedy spíš nepohodlí, 

které trabant své osádce poskytuje, jsem na 

delší cesty i nadále používal vlak či autobus.  

 



Na jaře 2009 se chystalo první větší společné 

setkání Teletýmu u Honzy v Barchově. Měl 

jsem v plánu na něj jet vlakem. V den 

plánovaného odjezdu si však trabant usmyslel, 

že mě nikam nepustí. Jel jsem myslím ještě 

něco nakoupit a rozjížděl jsem se v jedné ulici 

do prudšího kopce. Ozvala se rána, motor 

zařval na plné otáčky a já se rozjel. Ovšem 

dozadu místo dopředu. Po otevření kapoty a 

zatahání za poloosu byla diagnóza jasná. 

Prasklý homokinetický kloub. Co teď? 

Náhradní jsem neměl, ani doma. Nejbližší 

prodejna dílů na trabanty 35 km daleko. Navíc 

byl pátek a už měli zavřeno. A nikdo v ten den 

neměl čas, aby mne odtáhl. A já potřeboval být 

co nejdřív pojízdný, protože bych se jinak 

těžko dostával i do práce. No nic, musel jsem 

teletýmácké setkání odpískat. Trabanta jsem 

nechal stát na místě a jel domů „šalinó“. Druhý 

den mi pomohl známý, taky trabantista, který 

mne nejen odtáhl k baráku, ale poskytl 

i potřebný náhradní díl. Vše se tak v dobré 

obrátilo, i když setkání jsem už nestihl. Po této 

zkušenosti jsem si uvědomil, že jedno auto 

nestačí, a na další setkání v Plzni jsem už jel 

fábií. Trabant tak zůstal jen na srazy 

a příležitostné vyjížďky. Od té doby už ani 

jednou nezklamal. RU 

Peripetie s lampami 

 Již od dětství jsem ulítlý na lampy veřejného 

osvětlení. Doteď si pamatuji osazení lamp 

od školy k zastávce autobusu na návsi. 

Největším snem bylo nějakou lampu někde 

najít, ale prostě nic, nikde nic vyhozeného. A 

to ještě byla taková doba, že když chtěl člověk 

telku na rejpání, stačilo zaběhnout do lesíka 

a hned nějaké to torzo přinesl.  

Moje úchylka na lampy trvá do dneška, a tak 

bych se v tomto článku rád podělil o vskutku 

nevšední vývoj veřejného osvětlení v naší vsi. 

Asi před čtyřmi roky do nově vzniklé ulice 

osadili dvě úplně nová véčka s kryty a na 

hlavní ulici dva nové velbloudy. Co v těch 

skladech obec nemá. 

Za nějaký čas došlo k výměně asi poloviny 

starých amplionů za nové. Sice sběratel zatlačí 

slzu, ale co už. Nic není věčné. Neuplynulo ani 

půl roku a drátový rozhlas nahradili 

bezdrátovým. Osadili čtyřikrát více nových 

amplionů a srozumitelnost se snížila asi 

desetkrát. A to se vyplatí. 

Pak byl chvilku na stožárech klid. Přišlo však 

jaro loňského roku a začaly se rekonstruovat 

boční ulice. Nové chodníky, nová silnice, nové 

lampy. V době sodíkové stačily na jednu ulici 

lampy tři. Dnes jich tam máme deset, ale zato 

s ledkami. Co jsem však ocenil, to bylo osazení 

původních lamp do jiných částí vsi. Před okny 

mi přibyla pěkná rakev se zánovním plexi. 

Uběhlo léto a konečně přišla dlouho avizovaná 

rekonstrukce rozvodů NN. Všecko do země, 

nic nahoře. V té samé době někdo chytrý 

rozhodl, že před půl rokem nově osazené 

lampy v nových ulicích nejsou dost in 

a vyměnili je za integrované ledkové svítilny. 

Staré nové filipesy dali místo starých rakví 

a velbloudů. Mezitím se zrekonstruovala 

hlavní silnice a osadily se klasické filipesy s 

ledkou. Také v té době ČEZ začal ukládat NN 

do země a současně se muselo řešit i osvětlení. 

Takže sloup s lampou, která se mi před 

barákem během roku dvakrát vyměnila, zmizel 

a o metr dál zasadili zbrusu nový sloup a 

přendali na něj lampu.  

 

Máme jaro 2019 a lampy osazené na podzim 

na hlavní ulici také již nejsou in a osazují 

se nové, dokonce i s novým výložníkem. A 

takhle si tu žijeme a pro oko sběratele VO 

alespoň každodenní jízda z práce nezevšední.

 VJ 



Když tři nebo čtyři dělají 

totéž. 

Jednou mi kamarád v práci vyprávěl, že má 

docela dobrý magnetofon, ale už ho měl asi 3x 

v opravě a závada je tam „furt“, jak říkal. Na 

moji otázku, co to dělá, odpověděl, že pro 

velký brum se to vůbec nedá poslouchat. Tím 

magnetofonem byl kotoučák B 444 Lux. 

V opravně mu prý vždy sdělili, že tyhle 

magnetofony jsou touto vlastností známé a že 

magnetofon je v pořádku. Byl jsem 

pochopitelně zvědavý, a tak jsem kámošovi 

navrhnul, že kdyby chtěl, tak se na to podívám. 

Odpověděl, že si netroufl mi přímo říct, a tak 

slovo dalo slovo a odpoledne jsem měl 

magneťák doma. No, brum to byl opravdu 

nepříjemný a nechápu, jak mohli všichni ti 

odborníci v opravně tvrdit, že je to u těchto 

přístrojů normální. Za tuto odbornou radu si 

ovšem vždy vybrali kolem 200,-Kčs. Tenkrát 

jsme ještě byli se Slovenskem - asi rok 1975 - 

a opraváři nebyli zrovna levní. 

Po otevření magnetofonu a zevrubné prohlídce 

jsem usoudil, že budu muset provést nějaká 

měření. Schéma jsem tehdy neměl, a tak jsem 

začal od zdroje. Na výkonovém tranzistoru 

eliminátoru (myslím, že to byl germaniový 

3NU72) jsem měřením napětí na jeho 

elektrodách zjistil stejné napětí na kolektoru i 

na emitoru. Usoudil jsem, že asi tento 

tranzistor je vadný, tedy proražený, a tak jsem 

ho odšrouboval z chladiče a světe div se - 

brum ustal. Napětí, které předtím bylo asi 25V, 

kleslo na 16V a po tom silném brumu ani 

památky. Jelikož byl tranzistor na slídové 

izolační podložce, začal jsem po otření chladící 

vazelíny s její prohlídkou. V této slídové 

podložce jsem našel zaseklou ocelovou šponu, 

která zkratovala pouzdro tranzistoru s chladicí 

plochou. Po odstranění této závady a upevnění 

tranzistoru přes novou izolační podložku a 

silikonovou vazelínu byla závada odstraněna. 

Majitel magnetofonu se nestačil divit, jak 

přístroj najednou hraje, a nešetřil hanlivými 

slovy na adresu odborníků v opravně. OAP 

Další informace o pátrání 

o štěchovickém pokladu 

Naši redaktoři se opět setkali s nejznámějším 

hledačem štěchovického pokladu, Josefem 

Mužíkem. Potom, co vyšel článek v minulém 

čísle, se sám od sebe rozhodl s námi znovu 

setkat, i přesto, že mu bylo z mnoha stran 

anonymně vyhrožováno. Pan Mužík se ale 

naopak dalšími objevenými skutečnostmi 

netajil a rozhodl se o ně podělit s čtenáři.  

Třešťské nádraží ve válečných letech. 

Jeho novým trumfem je potvrzení zjištění, že 

spojitost s ukrytým štěchovickým (nyní už 

třešťským) pokladem sahá až do současné 

vrcholné politiky. Rodinné konexe našeho 

bývalého prezidenta Václava Havla na 

nacistické pohlaváry jsou veřejně známé, ale 

velkým překvapením je, že se o poklad v Třešti 

v 90. letech sám zajímal a zřejmě byl o něm 

velmi dobře informován. „Václav Havel 

navštívil Třešť se svým pátracím týmem 

několikrát, provedl sondáže a údajně se mu 

podařilo nalézt dvě bedny neznámého obsahu, 

které měly být pod státním dozorem odvezeny 

do Poděbrad, přesněji do budovy tamějšího 

rozhlasového vysílače.“ říká pan Mužík. 

Těchto hledacích akcí se měly zúčastňovat i 

nejvyšší státní špičky včetně dalších politiků 

s vazbami v německy mluvících zemích. Co se 

stalo s odvezenými bednami v Poděbradech, to 

zatím neví. Má jen trvající podezření, že 

zlomek nalezených věcí zůstal ukryt v podstatě 

na místě, v jedné z třešťských budov, kde sídlí 

jedno zvláštní muzejní sdružení, o kterém jsme 

psali v minulém čísle. Pan Mužík se také 

domnívá, že některý z členů mohl mít 



příbuzenský (či dokonce jiný!) vztah s naším 

bývalým prezidentem. Pro jeho teze by 

svědčily i doložené akce, jakými je vyznávání 

kultu Havla některými stoupenci tohoto 

sdružení a stavění laviček v okolí muzea právě 

zasvěcených Václavu Havlovi.  

Naše redakce obdržela tisíce dotazů, jak 

vypadal velitel tohoto nacistického komplexu, 

který neměl (a nemá) v dějinách 3. říše 

obdoby. Pan Mužík nám tedy exkluzivně 

poskytnul fotografii tohoto záhadného muže - 

SS Obergruppenführera Johanna 

von Mottelsteina. Tento 

Hitlerův muž, který 

fascinuje badatele po celá 

desetiletí, měl mít na 

starosti fungování celého 

třešťského komplexu a 

měl se podílet i na selekci 

pracovních sil 

dovážených převážně 

z okolních koncentračních táborů v Rakousku. 

Spekuluje se o jeho schopnostech souvisejících 

zejména s odolností organismu člověka. Měl 

vést skupinu zabývající se mimo jiné i vlivem 

extrémní konzumace etanolu a metanolu na 

lidské tělo. Do Třeště měl být převelen 

ze svého předchozího působiště v internačním 

táboře v Letech u Písku. Tam údajně počal 

s romskou vězenkyní syna. To by ale u takové 

šarže bylo nepřijatelné a velice konspirativní. 

Nicméně se panu Mužíkovi podařilo najít 

stopu na tohoto potencionálního syna, která 

míří do Irska, a v současné době tam provádí 

pátrání. Ten dále zjistil, že Mottelstein se 

svými bohatými zkušenostmi řídil v Třešti 

stavbu krematoria, jehož komín je dokonce 

vidět za budovou dnešního muzea na fotografii 

nádraží. Jeho poválečný osud se mu prozatím 

nepodařilo objasnit. Pan Mužík si nám 

nakonec ještě postesknul, že hledací akce 

neutuchají a zmedializování případu má na 

svědomí neutuchající a zvětšující se nájezdy 

hledačů do Třeště, kteří kazí jeho práci. Tyto 

rozkoly mezi hledači už musela několikrát řešit 

policie i v nočních hodinách.  

Naše redakce bude nadále případ sledovat a 

spolupracovat s panem Mužíkem a dalšími 

investigativními novináři a záhadology. My se 

této ohavné mafie nebojíme a nedáme se. Další 

informace přineseme v příštím čísle.  JP 

 (Tatíček) Havel se svým vyšetřovacím týmem 

v Nádražní ulici v roce 1998.  

Křížovka 

          

          

          

          

          

          

          
 

Tajenka: Jedni ho milují, jiní ho nenávidí, ale 

na oheň se hodí vždy. 

1. Je z bakelitu a musíš ho mít vždy 

s sebou. 

2. Das ist nicht normal, das ist… 

3. Ústřední hrdina „Štěchovického 

pokladu“ (hanlivě) 

4. Multifunkční věc všestranného použití 

– dutý válec s postupně se 

zmenšujícím průměrem 

5. Předválečná firma realizující 

rozhlasové montáže 

6. Jen ti, co se opravdu nebojí, ho vrátí na 

původní místo. 



Otázky čtenářů 

1. Proč má televizor Tesla Color 424 osm 

předvoleb, když vysílaly pouze dva TV 

programy? 

Ze stejného důvodu, jako má 

Electronic 79 dvanáct předvoleb. 

Důvod je jednoduchý – aby měli lidi 

nad čím přemýšlet. 

2. Bylo možné na integrovanou anténu 

v Ametystu něco naladit? 

Ano, šum. 

3. Nedaří se mi dlouhá léta sehnat Oravu 

222, co mám dělat? 

Zavolejte na sběrný dvůr do Třebíče. 

4. Je lepší televize sbírat nebo postačí jen 

hromadit? 

Je to jedno, každý sběratel stejně 

skončí u hromadění. 

5. Na podzim se chystám přestěhovat 

rubína 714D, unesu ho? 

Po vypuštění vakua z obrazovky ano. 

6. Jak se množí šmoulové, když na tolik 

šmoulů je jen jedna šmoulinka? 

Šmoulinka má prostě o zábavu 

postaráno. 

7. Proč má Škoda 100S lepší výbavu než 

Škoda 105S? 

Náš panelák z 70. let má taky lepší 

výbavu než strýcův panelák z 80. let. 

Taková byla doba. 

8. Je něco víc než si koupit Škodu 105S 

ve žluté se SPZ SOC?   

Škoda 100 BOB nebo Favorit PVC 

jsou ještě víc. 

9. Kolik merkurů musíme odmědit, 

abychom ve sběrně dostali stejně peněz 

jako za 20 merkurů odmosazených? 

To nevíme, s tímto dotazem se obraťte 

na našeho předsedu. To je pravý 

znalec. 

 

10. Jsem homosexuál a pořídil jsem si 

lampovou televizi, která je po delším 

provozu dosti teplá. Můžu za to já 

nebo televizor? 

Záleží na tom, jestli jde obraz do 

růžova. 

11. Dívá se každý sběratel na všechny 

televize, co má ve sbírce? 

U většiny sběratelů nejsou dříve 

pořízené sbírkové exponáty vidět pod 

nánosy těch novějších, takže ne. 

12. Váží cikánka Jolanda víc než rubín 

714D? 

Ano. Jedno její prso odpovídá 

hmotností rubínu 714. 

13. Chtěl jsem regenerovat obrazovku 

nabitým kondíkem, který byl na 250V, 

a on se mi rozletěl, tak jsem zkusil 

nabít další a ten udělal to samé. 

Zavolal jsem tedy na elektrárnu, že 

mám přepětí v síti a oni to vyloučili. 

Co mám dělat? (Radši mám už měsíc 

odpojené všechny spotřebiče – 

ledničku, TV, pračku atp., aby nedošlo 

k poškození přepětím) 

Vezměte ohmmetr a změřte, jestli 

v zásuvce nemáte moc ampérů. 

14. Můžu trabanta provozovat na špatně 

vypálenou slivovici, případně na náplň 

do ostřikovačů? 

Ano, ale je škoda lít do trabanta takové 

delikatesy. 

15. Kolik trychtýřů je potřeba na opravu 

televize? 

Tuto otázku zodpoví jedině náš kolega 

z Hulína. 

16. Je lepší mít při opravě auta po ruce 

lampičku nebo jen pičku? 

Nejlepší je mít opičku. 



17. Koupil jsem si rádio Blaník a přišla mi 

faktura na 25 milionů. Jak je to 

možné? 

Buďte rád, že jste si nekoupil rádio 

Havel. 

18. Můžu se sprchovat společně s rádiem? 

Samozřejmě, ušetříte tím za vodu. 

19. Je normální si brát televizi do postele? 

Bez problému. Někteří znalci si ale 

vzali postel do televize. 

20. Můžou členové Teletýmu chytnout 

nemoc šílených krav? 

Když jim budou olizovat vemena, tak 

ano. 

21. Proč Videoton Precolor není barevný? 

To nevíme. Záleží, jestli se dělal i 

Videoton Postcolor. 

22. Jak nejlépe přestavět televizi na 

králíkárnu? 

K této úpravě se hodí především 

Leningrad T2. Šasi vyhoďte na 

ekodvůr, zbude útulná boudička. 

23. Existuje porno se starýma 

televizorama? 

Nevíme. Jestli ano, tak nám ho prosím 

pošlete. Z vědeckého hlediska by nás 

zajímalo. 

24. Kolik sběratelů pouze hromadí, aniž by 

tomu rozumělo? 

Sběratele, kteří by tomu rozuměli, 

vůbec neznáme. 

25. Kolik aut má celkem umělec všech 

rolí? 

Těžko říct. Ono se to z té hromady rzi 

špatně pozná. 

26. Co se děje v tramvaji? 

Lepší nevědět. 

Řekli o autech 

Jak jezdí? Tady všechno jezdí. Kola jsou tady 

pod verandou, motory máme támhle vzádu. 

Jo vy byste chtěli něco, co hned jezdí? Kolik 

máte? Pět tisíc? Jako korun? 

z filmu Jízda 

 

Až zavedou tu ekologickou daň, budu jezdit bez 

značek. Na policejní plácačku budu reagovat 

jen přesnou palbou. Oni státu ti policajti 

nakonec dojdou. 

Martin100, K-report 

 

Nevíte, kolik je u felicie dojezd na rezervu 

benzínu, když se rozsvítí hladové oko? Mám 

ještě deset dní do výplaty a potřebuju jezdit 

do práce. 

z facebooku 

 

Jednou jsme strýcovi policajtovi půjčili auto 

a pak jsme auto viděli stát za Zlínem u silnice 

pod kopcem. Volali jsme mu a řekl, že zkoušel, 

jestli je fakt pravda, že když palubní počítač 

ukazuje dojezd 0 km, tak to dál nepojede. 

Nejelo. 

spolužák Karel 

 

  

A to je konec! 



 

Pivo, to je naše palivo 

To je tak dobře, že nejsme normální 

Příště jedeme s autobusem! 


