
Babičky motorky 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU S VŮNÍ BENZÍNU A RICINOVÉHO OLEJE 

Může se babička jmenovat New Hudson 500 OHV? 
Nebo JAWA 250 ? 
A co Manet 90, či DKW 120? 
Může. Pokud je to babička motorka a narodila se v první polovině minulého 
století.  

Výstava právě takovýchto půvabných 
jednostopých veteránek s názvem BABIČKY 
MOTORKY byla zahájena vernisáží v pátek 
22. října v 16 hodin v galerii Konírna. Kromě 
dvou tuctů naleštěných krasavic uvidíte i tzv. 
„nálezový stav“, ve kterém byla většina 
vystavených strojů, než je trpěliví a milující 
majitelé vypiplali až do současného lesku. 

Výstava historických motocyklů je stylově doplněna dobovými letáky a dokumenty, 
technickými předměty, jakými jsou svíčky, kohouty, karbidové osvětlení s vyvíječem 
acetylenu, karburátory na předválečné motocykly, klaksony a houkačky, převodovky, 
zapalovací magneta, plechovky od motorového oleje, olejová čerpadla a písty. 

Uvidíte také poháry ze soutěží, pamětní plakety 
z období před válkou a po válce a kolekci obrazů 
Ing. Vladimíra Drašnera. 

Na vernisáži vystoupila taneční skupina Oldies z 
Hranic (www.lindyhop.cz/oldies/main.html) s ukázkami 
charlestonu a lindy hopu. Tanečníci v dobových 
kostýmech krásně navodili atmosféru doby, kdy 
byly babičky motorky na vrcholu své slávy. 

 

 

Výstavu BABIČKY MOTORKY připravilo město Lipník n. B., Středisko volného času 
Lipník n. B., Oldtimer Club Helfštýn (www.oldtimer-helfstyn.cz) a regionální sběratelé. 

Plakát (autorem je L. Palko) zde:  

 

  

http://www.lindyhop.cz/oldies/main.html
http://www.oldtimer-helfstyn.cz/
http://www.mesto-lipnik.cz/customers/lipnik/ftp/Image/odbor_skolstvi_a_kultury/pozv/palko.jpg


Babičky motorky vidělo 1815 návštěvníků 

„… labužnicky vdechujeme ozonem lahodně provoněný a sluncem prohřátý 
horský vzduch, zastavujeme na chvilku, abychom se vposlouchali do 
tajemného šumění lesa a jásavého ptačího zpěvu, jemuž naše vytrvalá, hodná 
mašinka, jak ji za její nepopiratelně dobré vlastnosti mazlivě nazýváme, za jízdy 
do taktu - byť i trochu hlučně - přizvukuje, a všemi smysly vnímáme rozkošný 
ten souzvuk přírody a lidského důmyslu v rámci tak výjimečně pěkné krajinné 
scenérie jako je zdejší, tím výhodněji se uplatňující. Přednosti našeho způsobu 
cestování oproti přeplněným, dusným vlakům nabývají tu ohromné převahy. 
Říkáme si, že bychom dokonce ani s uzavřeným autem neměnili, v tom že už 
není pravého sportovního požitku…“, tak popisují svoji cestu do Prachovských 
skal motocyklisté v časopisu Motor z roku 1926. 

Až do neděle 12. prosince 2010 jste mohli nasávat atmosféru té doby a na vlastní oči 
se přesvědčit o dokonalé harmonii ladných tvarů i funkčnosti „hodných mašinek“. 
Expozice historických motocyklů, stylových doplňků, dobových letáků a kolekce 
obrazů V. Drašnera v galerii Konírna již je minulostí. 

Výstavu, kterou pořádalo město, SVČ, Oldtimer Club Helfštýn a regionální 
sběratelé, navštívilo od 22. října běhen 124 expozičních hodin 1815 milovníků 
vůně benzínu a starých časů. A také suchého humoru, kterým naši předkové 
oplývali, soudě dle „Motocyklistova desatera“, zveřejněného v časopisu Motor z roku 

1926. Můžete si ho přečíst zde:  
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