
Slovníček 
čtenáře motoburzy 

 
 
Unikát    postaven z dílů, které se zrovna válely na dvorku 
Výstavní kus   nepojízdný, vnitřek nádrže totálně rezavý, lak vyleštěný pastou 
Pro sběratele   motor bez vnitřností 
Rarita    existuje ještě alespoň 500 takových příležitostí 
Pro znalce   nestydatě drahý 
Absolutní rarita   existuje ještě alespoň 1000 takových příležitostí 
V závodní úpravě  světlo a blatníky už jsem prodal zvlášť 
V dílech   chybí výfuk, karburátor i klikovka  
Dobrý základ pro renovaci je to hromada šrotu 
Z 90% komplet   zbylých 10% nikdy nikde neseženete 
Nově udělaný   nádrž natřená stříbřenkou  
Po kompletní renovaci  rám a blatníky jsem nastříkal sprejem a motor jsem vydrbal kartáčem 
Po částečné renovaci  nechal jsem nově potáhnout sedlo 
Po špičkové renovaci  rám a blatníky jsem nastříkal sprejem, motor vydrbal kartáčem a  

nechal jsem nově potáhnout sedlo a teď to chci krvavě zaplatit 
Plně restaurován …a navíc linky (fixou) 
Motor po renovaci ostříkal jsem ho vapkou a je tam nová svíce 
Motor po generálce … jo a ještě pod hlavou je nový těsnění 
S doklady číslo rámu je přeražený 
Po STK při první policejní kontrole budeš platit 
Bez STK nikdy jí neprojdeš 
Špičkový stav před prodejem jsem to nablejskal 
Absolutně perfektní stav před prodejem jsem to nablejskal, nápis Barum na plášti obtažen bílou 

fixou 
Originální stav nepůvodní jen vejfuky, karbec, rukojeti, světlo a vidlice  
Zachovalý stav motor před výbrusem 
Dobrý zachovalý stav motor před výbrusem a nutno vyměnit ložiska na klice 
Udržovaný před velkou opravou 
Menší opravy nutné rám totálně zkřivený, hnutá vidlice, zadřený motor 
Stačí zapojit elektriku dynamo je úplně v hajzlu  
V chodu nejezdi s tim dál než 1km od garáže 
Pojízdný chcípá volnoběh, jednička vyskakuje 
Málo jetý teče z  toho olej 
Po renovaci nejetý nejde natočit 
Najeto jen… mám doma vrtačku 
Stav konzervace píst zapečený, rez si musíš obrousit sám 
Ze zdravotních důvodů kopla mě našlapávačka a zlomila mi kotník  
Zn. končím žena se rozvádí a chce peníze 
Z rodinných důvodů mám předvolání k soudu skrz neplacení výživného 
Nedostatek místa domácí už mi netrpí ten bordel v garáži 
Z časových důvodů jsem hlupák, který si neumí seřídit zapalování a karbec 
Cenu nabídněte chci za to nestydatý prachy 
Ruším sbírku rychle, než přijde exekutor 
Do dobrých rukou dám to prvnímu, kdo přijde 
Výhodná koupě chci prachy  
Pro milovníka značky nikdo ten krám nechce 
Vhodné pro kutila dej pětikilo a zapomeň, kde bydlím 
Cena k jednání slevím alespoň 40% 
Pevná cena slevím maximálně 20% 
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