
27české motocyklové noviny

Ondřej Hrůza, ondrej@cmn.cz
foto: Vampires

Se členy klubu jsem se se-
známil díky jejich moto-
cyklům. Potkal jsem je 
kdysi na pumpě u Poho-

řelic, kde startovali své nádherné 
letité Shovelheady od H-D. Člo-
věk hned poznal, že mají moto-
cykly více než rádi. Tak jsem pak 
na začátku léta vyrazil na jejich 
sraz a musím přiznat, že jsem se 
dobře bavil. Mám rád lidi a klu-
by, které něco dělají pro nás, 
ostatní motorkáře. A Vampires 
toho dělají hodně a dobře.

Netopýří zvyky
Žil jsem v domnění, že název 
Vampires vznikl v návaznosti 
na známé znojemské podzemí, 
které je plné netopýrů, ale není 
tomu tak. Ano, vampýři patří ze 
zoologického hlediska mezi ne-
topýry, ale motorkáři ze Znojma 

a okolí si je do svého znaku vy-
brali z jiných důvodů. Třeba pro-
to, že vampýři mají vybudovaný 
jeden z nejzajímavějších systémů 
života ve „smečce“ a navzájem 
si maximálně pomáhají. Věděli 
jste třeba, že právě vampýři vy-
mysleli transfúzi? Že když jeden 
z nich potřebuje životodárnou 
krev, jeho kolega mu ji dokáže 
poskytnout? A to jsou základní 
principy, podle kterých se řídí 
i členové klubu Vampires. Fun-
gují jako bratrstvo a maximálně 
pomáhají jeden druhému. Taky 
jsem se o vampýrech dočetl, že 
když už se zakousnou, sají, do-
kud neodpadnou. No, s lidmi od 
Vampires jsem se už párkrát na 
baru potkal a nebál bych se říct, 
že tenhle „zvířecí instinkt“ pře-
vzali od netopýrů také.

Čekatelé na MC
Vampires jsou sice hodně sví, 
avšak jako klub fungují praktic-

ky od začátku podle pravidel MC 
hnutí. „Pochopili jsme, že pravi-
dla MC mají smysl a k něčemu 
jsou, proto je ctíme. Už dlouho 
usilujeme o uznání mezi český-
mi MC kluby a máme zažádáno 
o vlastní barvy. Myslím, že dnes 
už splňujeme všechny předpo-
klady, abychom se stali plnohod-
notným MC klubem,“ řekl nám 
k otázce MC současný prezident 
Vampires Robin. 

Klub založila v roce 2004 šesti-
ce motorkářů ze Znojemska, kte-
ří sympatizovali s MC, a rozhodli 
se dát svému jezdění po srazech 
a jiných akcích nějaký řád. Jarda 
(první prezident), Radim (sekre-
tář), Honza, Robin, Standa a Ivan 
založili klub a ještě v témže roce 
uspořádali také první sraz Vam-
pires v kempu Mexico v Olbram-
kostele u Znojma. Zprvu čekali, 
že první ročník bude pouze ro-
dinného charakteru, ale přijelo 
tehdy přes 1200 lidí! A nejen od 
nás, ale i ze zahraničí. Takže byl 
vyhlášen srazem mezinárodním 
a později dostal název Interna-
tional Biker Weekend Vampires 
Znojmo. Rok po úspěšném de-
butu se srazem uspořádal klub 
první Motoples Vampires, kte-
rý se stal také velmi rychle na 
jihu Moravy zimní motoakcí č. 

1., proto-
že Vampires 
na něm nijak 
nešetří a zvou si kapely jako 
Krucipüsk nebo Visací Zámek 
(letošní se koná už tento pátek, 
viz rubrika Kam na víkend). Ale 
ani dvě větší akce za rok klubu 
nestačí. „Máme rádi, když se něco 
děje. No a na Znojemsku se toho 
pro motorkáře moc neděje, takže 
je to většinou na nás,“ povzde-
chl si Robin. Proto vždy v druhé 
polovině září pořádají Vampires 
ještě Tajný závod, který byl v po-
sledních letech součástí Poháru 
tajných závodů. Ovšem Vam-
pires „nemakají“ jen pro mo-
torkáře, ale umí pomoci, kde je 
potřeba. Jasným důkazem jsou 
pravidelné benefiční jízdy spoje-
né se sbírkou na děti z dětského 
domova ve Znojmě.

Klubovna jako Brno
Vampires se nezastaví. Potkáte je 
jako ochranku na hudebním fes-
tivalu ve Znojmě, jako pořadatel-
skou službu na Bohemian Cus-
tom Show a jejich stroje (90 % 
členů jezdí na H-D) pak třeba 
v zimě na výstavě v obchodním 
centru na Hatích. Ovšem nejvíce 
úsilí a času už víc než rok věnu-
jí renovaci a přestavbě bývalého 

vojenského objektu u obce Úna-
nov - Losolosy, který se jim po 
dlouhých peripetiích podařilo 
koupit a ze kterého je teď vysně-
ná klubovna. To slovo „vysněná“ 
je na místě, protože jsem navští-
vil už hodně „clubhousů“, ale to-
hle je unikát. Samostatně stojící 
objekt s velkým sálem, spoustou 
prostor pro ubytovaní kamarádů 
a hostů a taky kusem lesa. Proto 

se motosrazy i základna tajných 
závodů přesunuly právě sem.

Motoclub Vampires rozhodně 
není klubem uzavřeným a jeho 
členové mezi sebe rádi přivítají 
další bikery, kteří se nebojí práce 
a především podporují českou MC 
scénu. Pokud máte zájem, počítej-
te s tím, že cesta k plnému členství 
není jednoduchá a netrvá měsíc. 
Průměrně spíš tak dva tři roky. 
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Snad každý Čech, kterému 
tepe srdce ve dvouválcovém 
rytmu, už ví, co je to Se-

káč alias Swapmeet ve Zbýšově 
u Brna. Letos ho členové brněn-
ského Harley klubu pořádali po 
čtrnácté a jako v předchozích čty-
řech letech bylo ubytování v místě 
i v okolních pensionech vyprodá-
no už dlouho předem. Na začát-
ku byla burza se vším, co se týká 
motocyklů Harley - Davidson, 

Indian a cruiserů všeobecně. Pak 
se přidal večírek, který postupně 
přerostl v hlavní tahák akce. 

Především mladší členové 
HDC Brno se vždycky snažili, aby 
tahle akce měla punc padesátých 
let. Takže nějaký ten starý Harley 
před pódiem (letos to byla parád-
ní stavba s motorem S&S Shovel-
ahead) a na pódiu rock´n´roll... 
Brněnští The Fireballs jsou sa-
mozřejmě profíci, kteří se úkolu 

hlavního baviče zhostili nadmíru 
zodpovědně a roztancovali sál už 
při prvních písních. Ovšem hvěz-
dou večera se stala nová formace 
z Českých Budějovic, Budějický 
Křupani. Kapela složená ze stavi-
telů motocyklů, motocyklových 
servismanů a závodníků, připo-
mínající na první pohled živou 
reklamu na tetovací salón, byla 
publikem ihned prohlášena obje-
vem roku a musela přidávat ještě 
ve tři ráno!

V sobotu se už brzy ráno zapl-
nily veškeré prostory Western Sa-
loonu Pamír těmi, kterým doma 
přebývá nějaké to chromované 
harampádí, a těmi, kterým zase 
naopak chybí a rádi si ho koupí. 
Sehnat něco na staré Harleye byl 
i letos problém, ovšem majite-
lé novějších strojů si přišli na své 
a někteří nakupovali jako diví. Li-
citovalo se a klábosilo až do dvou 
odpoledne. 
 OHC, foto: Matěj Třešňák

Křupani objevem roku!
Sekáč/Swapmeet 2010, Western Saloon Pamír, zbýšov u Brna, 19. - 20. 2.

Kdo má rád cestování v sed-
le, ten si nemohl nechat ujít 
sobotní akci českého BMW 

motoklubu v Brandýse nad La-
bem. Jak jsme i my avizovali 
v ČMN 6/10, na pořadu dne byla 
talkshow jednoho z našich nejzná-
mějších cestovatelů Igora Brezova-
ra o jeho pětiměsíčním putování 
po americkém kontinentu. V ki-
nosále se sešly více než dvě stovky 
diváků z různých míst republiky. 

Igorovo povídání bylo zlatým 
hřebem programu, avšak cestova-
telský večírek odstartovalo pove-
dené video Sváti Měrky, který se 

svou neteří vyrazil „Na 
motocyklu jihozápad-
ním Tibetem“. Vše, co na 
videu chybělo, pak Sváťa 
pohotově zodpověděl. 

Po krátké pauze, kdy 
se každý mohl zdarma občerst-
vit banány a ovocem podobným 
„jablkohrušce“, dostal slovo Igor. 
Na začátku byl trochu nervózní, 
ale po několika minutách už jen 
vyprávěl a vtipkoval. Jeho povídá-
ní i odpovědi na všetečné otázky 
zabraly nakonec tři a půl hodiny 
a byl to opravdový zážitek, který 
si zasloužil dlouhý potlesk.

Za zmínku jistě stojí i to, že 
mezi oba programy připravi-
li organizátoři zajímavý vstup 
v podobě spotů z bezpečnost-
ního programu STOP a ukázky 
motoškoly pořádané BMW mo-
toklubem a na závěr proběhlo 
také dekorování nejpozornějších 
účastníků celé akce. 
 David M. Bodlák, foto: autor 

Dostaveníčko milovníků cestování
Brandýs nad Labem, 20. 2.

Strážci jižní hranice
Na jižní Moravě (myslím od Brna směrem dolů) 
je klubů a motospolků bezpočet. Jeden je však 
v mých očích nejsilnější a nejznámější. Vampires 
fungují šest let a málokterý klub se může chlubit 
tak bohatou činností jako oni.

ZáKladNí údaje KluBu:

Název:  Motoclub Vampires znojmo
Lokalita: znojmo (a blízké okolí)
Současný počet členů:  7
Klubovna: Únanov – Losolosy
Klubové dny: každý čtvrtek od 18:00
Motodílna: u prezidenta robina, Olbramkostel
Sraz: International Biker Weekend (červenec)
Jiné aktivity: Motoples Vampires, Tajný závod, Benefiční jízda pro DD,  
 výstavy moto H-D, narozeninová párty...
Webové stránky: www.vampires.cz


