
   

Nejznámější česká motorkářka -

necestovatelka  

  

 Dominika Gawliczková z Havířova toho má po Evropě na-

cestováno více než průměrný Čech. Zajímavé je, že cestuje 

takřka výhradně sama. A aby to bylo opravdu zajímavé, na-

vzdory svému drobnému vzrůstu, jezdí po celém světadílu na 

motorce. A proč tedy necestovatelka? K označení cestovatel-

ka přišla totiž prý jako slepá k houslím, protože jde jen 

o vedlejší produkt toho, co miluje – jízdu na motorce. 

 Začala záhy, ve třinácti letech dostala od táty dětskou dvoj-

taktní krosku Kawasaki, se kterou rozryla celou zahradu. 

V šestnácti získala řidičák a osedlala padesátkou skútr. Poz-

ději přešla na stopětadvacítku a začala jezdit po republice. 

„Když nevíš, co se ti může stát, tak se toho nebojíš.“  

 Následovaly první větší výlety v partě do Alp a Rumunska. 

V devatenácti letech opět chtěla vyrazit, ale nebylo s kým, tak 

musela jet sama. Jako cíl si zvolila Španělsko. Příští rok si 

pořídila Yamahu 250 Tricker a vypravila se do Skandinávie. A 

co komáři? Zafungovalo cpát se vitamínem B. A co déšť? Byl, 

ale dalo se to přežít.  

 Dominika ze svých cest publikovala už mnoho článků do 

motoristických časopisů, ale stejně tak se stále častěji objevu-

je i v cestovatelských článcích a sem tam můžete dokonce 

zajít i na   její přednášku. V cestovatelské komunitě se velmi 

dobře etabluje, ač sama přiznává, že neví vlastně ani jak. 
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 Kolik motorek vlastníte?  

Pět. 

 Jaká je Vaše nejoblíbenější značka? 

Jawa. 

 Jaká je Vaše nejsilnější motorka? Jaký má 

obsah? 

Honda Dominator, obsah 650. 

 Kterého svého modelu si nejvíce vážíte? 

Proč?  

Nejvíce si vážím dvou modelů Jawa Panel. 

Jedná se o první a poslední rok výroby tohoto 

modelu 1963 – 1974.  

 Jak dlouho se motorkám věnujete?   

Od patnácti let. 

 V kolika letech  jste poprvé sedl na motor-

ku? Jakou značku motorky jste měl?  

Poprvé jsem sedl na motorku tajně v osmi le-

tech a byla to značka Romet Pony. Patřila mé-

mu kamarádovi. 

 Jak často jezdíte na motorce? 

Každý týden v sezoně. 

 Kdy pro vás začíná sezona?  

Od května. 

 Opravujete si motocykly sám?  

Většinou sám, na složitější opravy mám 

„přítele na telefonu“. 

 Kterou motorku máte nejraději a proč? Co 

se Vám na ní líbí? 

Nejraději, takto se to říci nedá, ale rád se sve-

zu na Jawě 250 „panelka“, vrací mě to do klid-

né doby, kdy byla vyrobena. Je z roku 1963.  

 Kam nejdál jste na motorce dojel?  

K Baltu na poloostrov HEL. 

 Dostal jste nějakou pokutu? 

Nikdy, vždy dodržuji pravidla. 

 Měl jste nějakou vážnější nehodu?  

Ne. 

 Jezdíte na motorkářské srazy? 

Ano, na Moto Hadinka. 

 Motorka, nebo auto? A proč?  

Dnes už auto, je to pohodlnější, praktičtější a 

neprší na mě. 

 

   Děkujeme za rozhovor.  

 

Ptali se žáci třídy SIE 1 



MOTORBIKE PARTS 

Try to complete the picture with the words below: 

 

 

accelerator/brake  back wheel  body/frame  engine  exhaust pipe 

 fender   front wheel  gas tank   headlight  indicator    

 mirror  seat  tires 

SOLUTION: 1 mirror, 2 headlight, 3, gas tank, 4 fender, 5 front wheel, 6 tires, 7 engine, 8 back wheel, 9 body/

frame, 10 exhaust pipe, 11 seat, 12 indicator, 13accelerator/brake 



Hudba a vše kolem ní - motorkáři 
 

 Co to vlastně znamená motorkářská hudba? Je to v podstatě spojení metalové hudby 

s hudbou country. Tento styl hudby je oblíben převážně u vášnivých motorkářů, kteří 

v tomto stylu mají i vlastní hymnu https://www.youtube.com/watch?v=XJS8tDbF_1s. 

 Jako každý jiný styl hudby i hudba motorkářská má svůj festival, který je každoročně hoj-

ně navštěvován a koná se od roku 2011 v Humpolci.  

Denisa Berková, EPS 4 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.motorkari.cz/motoakce/akce/?aid=5732  

Příchod jara s Vladimírou Miklašovou, studijní referentkou 

 Jaro je pro mě nejkrásnější období v roce, všechno kvete, 

sluníčko svítí, každý volný víkend trávím na chatě a pozoruji, 

jak se příroda probouzí. 

 Jak trávíte svátky jara? 

Jako dítě jsem velikonoční svátky ráda neměla, protože 

jsme je trávívali u babičky na chalupě, kde byl velký rybník, 

ve kterém jsme vždycky všechny holky skončily. Dnes je 

mám ráda, protože je to čas, kdy mohu odpočívat a věno-

vat se svým vnučkám. 

 Pečete na Velikonoce? 

Ano, velikonoční beránky a mazanec. Podobně jako o Vá-

nocích je jídla vždycky dost. Scházíme se se sousedy a 

trávíme Velikonoce v okruhu svých blízkých. 

 Dodržujete nějaké tradice? 

Ano, barvení vajíček, pleteme s maminkou pomlázky. Kaž-

dé velikonoční pondělí dostanu „výprask“, abych celý další 

rok neuschla. 

https://www.youtube.com/watch?v=XJS8tDbF_1s
http://www.motorkari.cz/motoakce/akce/?aid=5732


EKO obchůdek 

 Každému z vás se už určitě stalo, že jste doma zapomněli propisku 

nebo sešit, ale ani spolužák, dokonce ani vyučující vám svou nechtějí 

půjčit. Využijte v tomto případě náš nový EKO OBCHŮDEK, kde si mů-

žete koupit sešit i propisku za nákupní cenu, ale hlavně pomůžete šetřit 

naše lesy, neboť obě tyto pomůcky jsou vyrobeny z recyklovaného mate-

riálu a jsou to české výrobky.  

 EKO obchůdek najdete ve 2. patře v kabinetě č. 215 a ráda vás ob-

slouží paní Mgr. Polášková, ekologický koordinátor na naší škole, nebo 

Ing. Chromíková. 

Recyklohraní 

 V letošním školním roce se naše škola přihlásila do RECYKLOHRANÍ. 

A co to vlastně je? Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou 

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti 

třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným 

odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.  

 Každý z vás se může zapojit a donést použité drobné elektrospotřebi-

če do kabinetu č. 215, nebo přinést použité baterie a dát je do sběrné ná-

doby v 1. patře (vedle obrazu sponzorovaného rysa) a ve sborovně na 

dílnách naší školy. „Třiďme odpad, zachraňme naši Zemi!“ 

 Jak jsem se dostal až na ministerstvo obrany 
 Letošní školní rok pro mě začal soutěží Najdi svého veterána. Rozho-

dl jsem se téma zpracovat, protože v rodině válečného veterána máme. 

Můj bratr se totiž zúčastnil několika vojenských misí.  

 Docela mě překvapilo, že jsem se v celostátním měřítku dostal do 

první desítky. Toto umístění mi umožnilo podniknout cestu na Minister-

stvo obrany do Prahy – to byla odměna. A musím říct, že stála za to. 

Protože je to místo velmi dobře střežené, museli jsme projít kontrolou 

jako na letišti, dostali jsme jmenovku a pak už si nás vyzvedl náš prů-

vodce.  

 Prvním bodem programu bylo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. 

Ceny nám předali zástupci ministerstva a pak už následovala prohlídka ministerských prostorů. Našim prů-

vodcem byl plukovník Eduard Stehlík, známý vojenský historik.

 Nejzajímavějším momentem pro mě bylo setkání se samotným ministrem obrany panem Stropnickým. 

Sice jen na vteřinku, protože měl spoustu práce, ale i to byl památný moment.  

Den na ministerstvu uběhl velmi rychle a nám nezbylo nic jiného než se vrátit zpět domů. 

Jako památka mi zůstanou nejen ceny, které jsem dostal, ale i vzpomínky na zajímavě prožitý den. Kdo se 

totiž jen tak dostane na ministerstvo obrany?! 

Jakub Kubica, AUT 3 



 
Vtipy 

Přijde chlap na policejní služebnu a říká: „Já jsem přejel dvě slepice.“ 

Službu konající příslušník otráveně povídá: „Tak je dejte ke krajnici, ať je 

nerozjedou další auta." 

A chlap odpoví: „No tak dobrá, ale co mám udělat s tou jejich motorkou?“ 

Jdou dva staříci po silnici a najednou kolem 

nich projede bezhlavý motorkář. Jdou dál a 

opět kolem nich projede bezhlavý motorkář. 

Když už se to opakuje asi po páté, říká dě-

dek tomu druhému: „Ty Franto, nechceš si 

tu kosu dát na druhý rameno?“ 

Víš, jaký je rozdíl mezi motorkou  

a kravincem? 

Na motorku sedneš, šlápneš... a jedeš. 

Zatímco do kravince šlápneš, jedeš... a pak 

si sedneš. 

Leží vedle sebe v nemocnici tři totálně za-

fačovaní chlapi. 

A první z nich povídá : „Tak jsem si koupil 

tu novou Hayabusu, ale nějak jsem si 

ustlal v zatáčce v takovém lesíku, jel jsem 

asi 240, ale doktoři, to jsou borci, že mě 

dali do kupy.“ 

Druhej na to: „To já si koupil tu novou R1, 

valim to po okresce 220 a najednou pes 

pod koly, tak si pamatuju jen let a pak 

jsem se probral tady.“ 

Třetí na to: „No, já jel na babetě na ryby, 

najednou okolo mě prolít debil na Buse, 

pak kretén na R1, tak jsem myslel, že sto-

jím a vystoupil jsem…“ 
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Jdou se dva kostlivci projet na motorce. 

Když nasednou, vzadu sedící se zarazí, 

sleze, jde zpět na krchov, a když se po 

chvíli vrací, táhne za sebou náhrobní ká-

men. První se ptá: „Prosím tě, co blbneš? 

Vždyť se ta motorka rozpadne…“ „Chceš 

riskovat, že nás chytnou a dostaneme po-

kutu, že jedeme bez papí-

rů?“ zní odpověď. 

Jeden takový starší pohublý kamioňák sedí 

v motorestu, do kterého zapadnou tři pěkně 

naštengrovaní harleyáři. Mají rozvernou ná-

ladu. Chlápkovi se*erou zákusek, vylejou 

mu kafe a ještě mu seberou z hlavy kšiltov-

ku a vyválejí ji v prachu na podlaze. 

Trucker se bez náznaku odporu zvedne, 

zaplatí a opustí motorest. Harleyáři se za-

řehtají a jeden z nich praví: „Tééda, to nebyl 

žádnej borec, co?" 

A servírka na ně od baru houkne: „No, a 

taky to nebyl žádnej extra řidič!“ „Proč mys-

líte, slečno?“ zeptá se znepokojeně jeden z 

chlápků. „Poněvadž tím svým kamionem 

právě převálcoval tři motorky a v klidu od-

jel,“ odpoví servírka.  


