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Jamazec 2007
2. ročník Pekařovského závodního klání se opět nesl v bojovném duchu obzvlášť vydařil. I přes nepříliš dobré povětrnostní podmínky a nekvalitní
úpravu terénu proběhly všechny naplánované soutěže. My vám nyní přinášíme exkluzivní informace z této ojedinělé sportovně-kulturní akce.

Je libo tataráček?
Veselá atmosféra opětovného
setkání na Pekařově 27.9.2007
byla hned na úvod umocně-
na připraveným dezinfekčním
panákem. Těžko říci co tím-
to uvítacím rituálem Michal
pokaždé sleduje – údajně prý
aby návštěvníci nezavlekli do
jinak sterilního prostředí Pen-
zionu nějakou střevní infekci!
Každopádně uvítací štamprle
měla tentokrát možná i trochu
preventivní význam.

Tatarák na topince, který byl
přĳat s všeobecným nadšením
všech přítomných, měl tím pá-
dem předpřipravené žaludky.
Aperitivní šok je totiž napl-
nil trávícími kyselinami a en-
zymy, které se už nemohli do-
čkat, až začnou tuto oblíbe-
nou krmi v noci pod peřinou
zplyňovat. Na focení labužníků,
cpoucích se tatarákem ve dvou-
centimetrové vrstvě natřeným
na zlatavé topince, se fotograf
Jarda vždy moc těší. Většinou
jsou tyto fotky první ve foto-
albu a klidně bychom je moh-
li považovat za fotky motivač-
ní! Proč? Stačí si např. přečíst
Vaškův první komentář k foto-
grafii č. 1. Na fotce si Tomáš
K. s nelíčeným potěšením ma-
že tatarák na topinku a Vašek
to komentuje : „Sotva otevřu
1. fotku, su nasr...j, že vždycky
když tam nejsu, tak je tatarák
:-((“ No není to hned na úvod
při vstupu do fotoalba krásná
motivace příště přĳet?
Přípravy na závod
Nutno podotknout, že poča-
sí zezačátku nevypadalo moc
dobře a ani předpověď nic dob-
rého neslibovala. Tomáš byl od
začátku tajemný jako „hrad
v Karpatech“ a neustále sledo-
val, zda někdo nenakukuje pod
plachtu, kterou bylo v jeho do-
dávce zakryto PŘEKVAPENÍ
nejen s velkým P, ale s vel-

kými i ostatními písmeny. Už
při přípravě dráhy bylo zřej-
mé, že počasí sice bude OK,
ale s jízdou na skůtrech po za-
travněném podmáčeném hřišti
to bude velký problém. Udr-
žet skůtr na dráze byl oříšek
i pro Tomáše! Představa opa-
kování loňské příhody s „Ry-
pinovníkem“ byla pro orga-
nizátory noční můrou i přes-
to, že Tomáš s variantou „Ry-
pinovník“ zřejmě počítal, ne-
boť kromě svého skůtru (které-
ho přislíbil zapůjčit pouze těm,
kdo vlastní řidičák minimálně
na náklaďák s přívěsem) přivezl
i skůtr, předem odsouzený k li-
kvidaci utopením v pekařov-
ském potůčku. Varianta skůtrů
na trávníku byla nakonec po
krátké poradě zavržena, z če-
hož měla evidentně největší ra-
dost Lenka H., která počítala
letos pouze s koloběžkovou va-
riantou.
PEKADŘEV v akci
Konečně bylo překvapení odha-
leno! Naprostá a úžasná bom-
ba. Takový závodní prostředek
nikdo nečekal a všichni se před-
háněli v tom, kdo si vyzkouší
jízdu mezi prvními. Před vlast-
ním závodem bylo potřeba ně-
kolik servisních zásahů (zvět-
šení rejdu a dotažení řídítek)
a závod mohl se začít.

Pekadřev - detail (t)rámu
Soutěžní klání bylo stejně jako
loni ve znamení velkých výkonů
a jízdy na hranici možností.

Takhle se bojuje o život a čest . . .

I přes kvalitní obutí Pekadřevu
(téměř nové gumy) někteří ne-
zvládali průjezd prudších zatá-
ček a hodili „mošnu“. Nejkrás-
nějšího „rypáka“ předvedl stej-
ně jako loni Jelen.

Lahůdka pro fotografa Jardu. . .

Kromě něj nezvládli těžký stroj
i další závodníci - především ti,
kteří jeli na hranici svých mož-
ností. Všechny držkopády jsou
pochopitelně zdokumentovány
ve fotoalbu. Po obědě si samo-
statný závod odjeli i Koupilo-
vic, kteří dopolední kolo zmeš-
kali. Nechci pochopitelně tvr-
dit, že to bylo kvůli tomu, že
Pavel jel z Prostějova na Pe-
kařov na historickém motocy-
klovém veteránu a zbytek rodi-
ny ho doprovázel servisním vo-
zidlem. Na fotografiích ve foto-
albu je také vidět, že Pavel jako
jediný měl při závodu na hla-
vě přilbu, což se mu náhodou
vyplatilo, něboť v půlce trati
mu v jedné z „vraceček“ pod-
jelo přední kolo a hodil parád-
ního rypáka.

Mezitím, co někteří pročesáva-
li místní lesy za účelem získání
hub a jiných lesních plodů, stih-
la skupina nejsilnějších junáků
uklidit Michalovi uhlí do kotel-
ny.

Důkaz, že Jelen nekecal . . .

Jelen, který jindy fotografová-
ní vůbec nevyhledává, se neu-
stále „cpal“ fotografu Jardovi
před objektiv – prý aby měl dů-
kaz pro Peťku, že jel na Peka-
řov především právě kvůli úkli-
du uhlí. Večerní muzicírování se
tentokrát moc nepřehánělo, ne-
boť nás všechny druhý den če-
kaly další náročné disciplíny.

Jízda pomalosti ?
Vycházeje ze zkušeností s „Ry-
pinovníkem“ dostal Tomáš vskut-
ku geniální nápad - místo
jízdy zručnosti uskutečnit zá-
vod v „jízdě pomalosti“. Až na
drobné zádrhele - hlavně s ča-
somírou - proběhlo vše v „olraj-
tu“.

Mistrovské ovládání jednosto-
pých vozidel a vyrovnaný vý-
kon předvedli hlavně Tomáš
s Pavlem K., velkým překvape-
ním byl výkon Ondry D., který
sice v první jízdě minul vyty-
čenou výseč, ale ve druhé jízdě
dal „nafrak“ i mnohem zku-
šenějším závodníkům. Po zá-
vodech v dětských kategoriích
(běhy a jízda na kolobrndách)
se nachýlil hlavní hřeb progra-
mu - soutěže družstev. Na tu-
to soutěž se těšili všichni, s vý-
jimkou abstinentů a odpůrců
tatranek Opavia. Po rozlosová-
ní družstev jednotlivá družstva
stanovila své taktiky a strate-
gie. „Vyměním rum za tatran-
ku!“ nebo „Vyměním tatran-
ku za rum!“ - zaznívalo v té-
to souvislosti nejčastěji. Našli
se dokone i tací, kterým byl je-
den rum nebo jedna tatranka
málo a „vychlastali“ popř. „se-
žrali“ proviant půlky družstva.



Nejmladší závodník . . .

Pekařovský trojboj Atraktivní
disciplína spočívala v závodu
družstev tvořených čtveřicemi
vylosovaných Lišajů. Pravidla
hovořila jasně. Před výjezdem
na trať musel každý závodník
do sebe sportovně „kopnout“
velkého panáka rumu a zajíst
ho reklamní tatrankou Opavia.
Závodu se zúčastnili i nezle-
tilci, kteří si nicméně počínali
v mnoha případech jako zkuše-
ní notorici.

Zátiší s Pekadřevem

Nakonec se ukázalo, že stěžej-
ní bylo najít správnou taktiku
a strategii. Spoléhat na „alko-
holiky“, kteří vypĳí za zbytek
družstva rum, zatímco jeho ta-
tranku sní někdo jiný se uká-
zalo být jako nejhorší varianta.
Po štafetovém rumově - tatran-
kovém závodě družstev se ještě
uskutečnil závod jednotlivců -
„Zelená míle“. Každý závodník
musel do sebe před vyběhnutím
vyklopit velkého panáka Zele-
né (která zbyla po Pekařovské
pouti). Nutno podotknout, že
řada závodníků trať prokličko-
vala, protože rum se zelenou
se ukázaly být výbornou dvoj-
kombinací. Večer se po hro-
madné chemické očistě dětí

Pan Kulínský pomohl s očistou dětí

uskutečnilo slavnostní vyhláše-
ní výsledků ve všech kategori-
ích.

Zátiší s diplomy . . .

Speciální diplom a ocenění ob-
držel duchovní nestor Pekařov-
ského Jamazce - Tomáš K., kte-
rý obdržel diplom No. 1 ze spe-
ciální série Hawerlandčiných di-
plomů (jako obvykle naprosto
úžasných a aktuálních), který
byl dokonce vlastnoručně pode-
psán samotným Pekařovským
Lišajem - a to se vyplatí.

Oceněný nestor akce

Po slavnostním „aktu“ předání
diplomů se všichni shromáždi-
li „dole v Dole“ - tj. v klubov-
ně, kde proběhla soutěž v luště-
ní křížovek s pohádkovou a fil-
movou tématikou. „Lušťovku“
připravily opět Janča s Bárou
a byla i tentokrát velice nároč-
ná.

Ve víru soutěže . . .

Soutěžící se marně snažili vzpo-
menout na jméno princezny
z filmu Deník princezny, na
názvy různých filmů, postav
a postaviček. Téměř krvavou
hádku způsobila otázka autor-
ství Čapkovy „Dášenky“, kte-
rou nakonec vyřešil Marťa H.
Jako největší sledovač TV a ki-
na se ukázal Pavel K., kte-
rý ohromoval svými znalostmi
hlavně vlastní rodinu. Závěr ve-
čera patřil jako obvykle hudeb-

ní produkci. Pekařovské erár-
ní zpěvníky si teprve hledají
své místo na slunci, nicméně se
zdá, že se už uchytily jedním
drápkem.

Vítězové soutěže dostali medaile . . .

Vzpomínka na Jamazec 2006
Je sobota 29.9.2006 a hřiš-
tě „našeho“ Penzionu se mění
v „Pekařovský circuit“ neboli
motodrom. Ve stínu slunečníků
(počasí se skutečně vyvedlo),
sličných hostesek se krčí černá
YAMAHA BWS (odtud odvo-
zen i název podniku) s úcty-
hodným objemem velikosti vel-
kého štamprlete. Na podobném
oři většina „závodníků“ nikdy
neseděla, natož by jela! Proto
přistoupila JURY k seznamo-
vacímu tréningu, jehož výsled-
kem bylo seznámení se Yvonn-
ky s partou turistů kdesi u sjez-
dovky, zalíbení se Ivy v onom
stroji a objevení nového druhu
jehličnatého stromu rostoucího
jen a výhradně na břehu peka-
řovského potůčku. Jde o vzác-
ný a ojedinělý Rypinovník, ko-
lem kterého tu všichni chodí-
me již léta, a dodnes jsme byli
přesvědčeni, že se jedná o pra-
chobyčejný smrk! Nikoliv, jde
skutečně o Rypinovník Hoško-
vá (Hošková = druhové jméno
podle objevitelky). O tom, jak
je těžké něco objevit by jistě
mohl nejlépe hovořit ošetřující
lékař šumperské chirurgie.

Tak to je ON - Rypinovník . . .

Co říci na závěr?
Byl to opravdu přenáročný tří-
denní (pro někoho čtyřdenní)
maraton zážitků a vjemů, kte-
ré jsme mohli nasávat všemi
smysly i póry (a hlavně ústy).
Bára P. a Zdenek R. by mě-
li z Tomáše (jako hlavního or-
ganizátora) i z nás všech (jako
přeaktivních účastníků) radost,
anžto aniž by Tomáš či my mě-
li ňákou páru o Teambuildingu
či Zážitkové pedagogice, jedno-
značně jsme uspěli na jedničku.

KURIÓZNÍ REKORD
A pak, že to nejde! Pan Sla-
vík z Plzně si však nedal ří-
ci a výsledkem je další zápis
naší republiky do Quinesso-
vy knihy rekordů a přiznej-
me si, ne ledajaký. Pan Slavík
si totiž před notářem a me-
zinárodní porotou strčil hla-
vu do prdele a to hned na
dvě hodiny a třicet minut.

Vše šlo hladce, snad trocha
emocí vzplanula, když asis-
tenka musela Slavíkovi, který
se styděl jít do naha, prostřih-
nout zánovní kalhoty i sli-
py. Nakonec se vše urovna-
lo a úkaz, nad kterým krou-
tili hlavou i přítomní bratři
Berouskové, se povedl. A tak
můžeme být hrdi. Celý svět
obletěla fotografie jednoho Če-
cha z Plzně, který nelenil a obě-
toval se, aby se o nás za-
se jednou psalo alespoň troš-
ku v dobrém. Redaktoři Cen-
zurovaných Novin měli pro
šťastného Slavíka jedinou otáz-
ku: „Jaký to je pocit?“ Dočo-
koládova opálený, trochu po-
mačkaný a ještě nerozdýcha-
ný Mistr se zamyslel, zalapal
po dechu a rozvážně odpo-
věděl : „Je to asi jako když
pštros strčí hlavu do písku,
akorát, že si ji strčíte do prde-
le!“ (Převzato z http://viditelne.prase.cz)

Drakiáda 2007
Jaká bude? Ve spojení s Lam-
pionádou určitě sqělá.
Yvonnčiny myšlenky z Drakiády
2006 o otcích našich dětí:
„Oč méně doma lepili a stříhali
o to rychleji museli běhat.“
„V mých očích byli však všichni ta-
tínkové vítězi. Moc se snažili, aby
si o nich jejich ratolesti už v ran-
ném věku nemyslely, že jsou ne-
schopní blbci a snažili se tuto ča-
sovou hranici oddálit.“

A Yvonnčiny verše na závěr :
BEZ VĚTRU CHTÍT DRAKA VZNÉSTI,

NA TO TŘEBA VELKÉ ŠTĚSTÍ.

PAK UŽ JENOM RYCHLÉ NOHY,

POMOHOU MU DO OBLOHY.



Pekadřev PKD 250 EXC-F – prototyp v akci
Koncem září proběhlo na Pekařově při příležitosti 2. ročníku Pekařovského Jamazce oficiální představe-
ní nového off-road modelu PKD. Po tři dny jsme mohli sbírat své dojmy v sedle nového čtyřtaktního
PEKADŘEVU – PKD 250 EXC-F.

Design plný změn :
Do roku 2008 přichází celá řada
PKD EXC změněná k nepozná-
ní.

PDK v celé své kráse

Nejprve nás upoutal nový tvar
světlometu a také zcela nový
rám, který je celý zhotoven
z masivního smrkového hrano-
lu, zadní kyvná vidlice z dubo-
vé slitiny s novou geometrií tlu-
miče. Nezaměnitelný ráz dává
„pékádéčku“ i nové tvarování
nádrže, které má jezdci umož-
nit lepší úchop stroje koleny.
Kolena ovšem k sobě moc ne-
tlačte, ať nemáte modro mezi
stehny!

Nový světlomet nepřehlédnete

Jdeme jezdit :
Na téhle motorce nenajdete je-
diný zámek, prostě jen při-
jdete, odstrčíte se – a jedete.
S plynem zpočátku raději opa-
trně. Stačí trochu nepozornosti
a „pékádéčko“ je na zadním.

PKD se hned staví na zadní

Po silnici raději jen výjimečně :
Naše měření zjistilo, že „stovku
lze udělat“ do 5 vteřin. Vzhle-
dem k obutým ostrým terén-
ním pneumatikám (Metzeler 6
Days Extréme) jsme se odvá-
žili měřit pouze do 100 km/h.
Už při 90 km/h je třeba velmi
pozorně hlídat rozkmit přední-
ho kola. PKD má tak mohutný
zátah, že na asfaltu nás doslo-
va učila driftovat – stačí nevin-
ný rozjezd – jednička, dvojka
s očekávaným plynulým zrych-
lením a pak následuje doslova
zapálení sazí v motoru. V tom
okamžiku obvykle dokončujete
náklon například při vjezdu na
hlavní silnici, takže rázem ne-
chtěně oslňujete spřízněné oko-
lí elegantním náběhem zadního
drapáku na drift.
Terénu si užĳete :

Nezkušený jezdec naštěstí s přilbou

Pospěšme raději do terénu,
vždyť pro něj je PKD 250 EXC
stvořená. Na polní cestě se rá-
zem cítíme ve větší pohodě,
než na silnici. Jen kdybychom
hlasitým výfukem tolik neruši-
li pracující venkovany. Nejsme
zkušení motokrosaři, to je nut-
né si přiznat. Zatímco jsme
při pokusu o stoppie na as-
faltu uvedli přední kolo vždy
do smyku, v terénu se drapák
bez reptání okamžitě zakousne
do měkkého podkladu a ostrá
přední brzda společně se skvě-
lým vyvážením stroje vám do-
volí užít si trochu rošťáren se
zadním kole ve vzduchu.

Závěrem :
S novou PDK 250 EXC-F jsme
strávili 3 dny, z nichž většina
proběhla v plném nasazení na
motokrosové dráze. Přesvědči-
li jsme se, že se jedná o ostrý
terénní stroj, který svým cha-
rakterem doslova svádí k rych-
lé jízdě v terénu. Největší pro-
blém, který jsme se strojem bě-
hem testu měli, byly záhadné
modré skvrny, které se po tes-
tovacích jízdách objevovaly na
intimních partiích.

Líbilo se nám : netradiční svět-
lomet, brzdy, ostré drapáky, zá-
tah motoru ve vyšších otáč-
kách, hrubé čalounění sedla.
Naše výhrady: ochrana výfu-
kového potrubí, výkon v nižších
otáčkách, chybí kontrolka tep-
loty chladící kapaliny.

Hrdý konstruktér PKD 250 EXC

Po dojezdu to vypadalo často takto

Konstruktérovi TO zmodralo taky

ACH TI UMĚLCI!
Drzost některých celebrit už
opravdu překračuje všechny me-
ze. Známá brněnská zpěvač-
ka Markéta D. si těsně před
jízdou dala - a to se podrž-
te - DVA VELKÉ PANÁKY
TUZEMSKÉHO RUMU! Pa-
radoxně bylo svědkem tohoto
jejího „úletu“ několik desítek
lidí. Naštěstí jsme byli přitom,
takže vám můžeme nabídnout
exkluzivní fotografie bezskru-
pulózní umělkyně, kterou jsme
nachytali na hruškách a která
se díky našemu včasnému tep-
lému bonzu problémům s po-
licií naštěstí nevyhne. Doufej-
me, že policie opět nesmete
tuto záležitost ze stolu, ja-
ko už se několikrát stalo. Jak
dlouho bude ještě muset bul-
vár suplovat práci naší policie?
Markéto, a ty se styď!

Modrá je dobrá?!
Zábavný pohled se naskytl ko-
lemjdoucím 29. října na hřiš-
ti Pekařovského penzionu. Na
rozbahněné dráze blbnula sku-
pinka dospěláků s dětmi. Zdro-
jem zábavy byl podivný do-
pravní prostředek – Pekadřev.
Nejzábavnější byly dojezdy do
cíle. Většina závodníků se po
dojezdu držela mezi nohama
a s grimasou ve tváři vydáva-
la zvláštní vzdechy. „Opravdu
nevím, jak tohle budu vysvět-
lovat manželovi!“ řekla nám
nejmenovaná dáma středního
věku, když nám ukazovala ná-
sledky divoké jízdy. Symetrické
modřiny na obou stehnech vy-
padaly jako dva obláčky, nad
kterými se na nás usmívalo
sluníčko z ženiných kalhotek.
„Copak modřiny, ale co máme
říkat my - chlapi ! Vy si aspoň
nemáte co skřípnout!“ vykři-
koval mladý muž hlasem eu-
nucha. „Tento týden má man-
želka fakt smůlu!“ pokyvoval
hlavou starší muž s šibalským
úsměvem na tváři. Ani pol-
štářek mezi nohama závod-
níky neuchránil. Nedomyšlený
technický detail na rámu Pe-
kadřevu byl příčinou mnoha
otazníků v řadě manželských
ložnic. „Příště se to nebu-
de opakovat!“ konstatoval šéf-
konstruktér Pekadřevu. „Sta-
čí pár technických vylepšení
a uvidíte, že příště nebudete
chtít z Pekadřevu ani slézt!“


