


Představení firem 

                                  
její profil a ak�vity od r. 1991
a další postupně založené společnos� ing. Pavlem Brídou 

v průběhu let: 
1991 – 2021

BP realinvest s.r.o., East Europe 
Travel s.r.o., Wuxi PoseidonTrade  



….jak to vlastně všechno začalo doma v garáži v Krnově (70 – 80 tá léta 20. stol.).



-  První zahraniční cesta na Jawě 350 do Jugoslávie, cestování na motorce  v rámci celého Československa 1986
vč. přilehlých zemí RVHP ☺ jinak to tehdy nešlo…



Autoškola 1987 – 1993 zaměření na psychologii člověka…zkušenos� z VŠB - EKF, pořádání různých kulturních akcí na 

kolejích vč. tanečních, plesy EKF, výuka řízení vozidel tělesně pos�žených na Hrabyni atd., výuka v AŠ žáku na vojenské 

základní službě v Benešově v r. 1991-92…poté vlastní Autoškola otec a syn v Krnově.

Motoscoot a.s., prodej samostatných produktů, spojení  koníček – práce, marke�ngové nástroje, vývoj 1991 – 2021 

vlastních produktů Babe�a – Betka (2005), Jawa Pionýr 50 (2006), Jawa Duck 125 (2007), Velorex – Velorxtrike (2010), 

výstavy regionální i mezinárodní, expozice, homologace, zahraniční trhy – export – po celé EU, import, řetězce, velko-

obchod, maloobchod, dealerská síť nyní až 70 poboček, skloubení tzv. akčního prodeje řetězce Carrefour, Ahold – Albert, 

Globus – versus dealeři – maloobchod, developerský projekt 75 bytů v Opavě (Nová sýpka – BPrealinvest s.r.o. založení 

2007).

2008 vítězství a zlatá medaile na MS stavitelů motocyklů v USA, kde jsme byli nominování za Evropu z prvního místa 

v EU.

založení společnos� Velorxtrike s.r.o. s focusem na elektromobilitu a postupné soustředění se s orientací 2016 - 2021 

na elektromobilitu, vlastní el. moto produkty a práce na designu vozidel v dalším průběhu let..motocykly se spalovacím 

motorem již jen hlavní a postupné zaměření na young�mery…legisla�va, zpřísnování norem atd.

zkušenos� podnikání a poznávání jiných kultur a včlenění na jejich trhy Japonsko - moto, Čína – inves�ce 1994 – 2021 

do dě�, založení čínské společnos� WuxiPoseidonTrade company Ltd., USA – Velorex,…zakládání zahraniční firmy 

a specifikace čínského trhu a podnikání, delegace do ČR, projekty v ČR pro čínské investory, základní prvky – pokora, 

slušnost, strach…



-  sportovní úspěchy, vč. MR scooter cup, závody, sprinty…1989 - 1999



- Únor  - založení firmy Motoscoot v Opavě – komisní prodej motorek + současně i  provozování: Autoškola otec 1991
a syn Brídovi v Krnově. 



...nejúspěšnější vyhodnocená autoškola Okresním úřadem a Policií v roce: 1992 a 1993 - otec a syn Brídovi v celém 
okrese Bruntál ze všech Autoškol (nejvíce odučených žáků a nejméně neúspěšných).



- Na le�š� v Ruzyni - podzim 1994 před  prvním odletem do Tokya..



- V Japonsku (Ueno - motocyklová část Tokya).



-  úzká specifikace na moto z Japonska –  značkové skútry HONDA, YAMAHA, SUZUKI – a jejich celková repase 1994
v MOTOSCOOTU (výstava Praha).



-  Největší aukce motocyklů na světě v Japonsku v Tokyu - až 2500 ks fyzicky na prodej denně..tedy cca. za 1994 - 2021 
týden se protočí cca. 10 �s. moto na této aukci… (pro představu v celé ČR se ročně prodá všech moto cca.+-15 �s.kusů).



- prodejna Motoscoot  v Opavě od roku 1994 - 2001.



-  Budování vlastní dealerské sítě po ČR (10 dealerů, v r. 2013 již 65 dealerů).1996



-  Vlastní pobočka Avan�car a.s., fúze společně s původní MOTOSCOOT  s.r.o. + Motoscoot bar (první návštěva Číny 1998
přímo z Japonska konec roku 1997).



-  Bar v centru Opavy. Trvání baru po dobu 20 let (ukončení 2018).1998







- Motoscoot bar, Ostrožná ulice 25, centrum Opavy. Jedna z mnoha kulturních akcí pořádaná naší firmou na pěší zoně.



-  - 22 dealerů + vlastní celní sklad, začátek přestaveb motocyklů.1999



-  První úspěchy s přestavbami (1.místo v ČR ), konání 1. aukce moto na Strahově.2000



- 2001 - až do současnos� nová prodejna s postupným dalším rozšiřováním o skleník - přístavbu a velké haly - skladu.  
: 2002 - Prodej nových moto zástupce Yamaha, Aprilia, Jawa, Malagu�. Největší nabídka vlastních moto v ČR. První 
dovoz z Číny - Chunlan (Jawa na Srí lanku).



-  Výhradní dovozce pro celou Evropu zn. Chunlan a TMEC.2002



-  Založení první pobočky na Slovensku firma Etop (Púchov – Trenčín).2003



-  TMEC 125 Chunlan nejprodávanější motocykl v ČR a SR.2004



Bilance prodeje nových motocyklů v ČR za r. 2005 (zdroj MD SDA) z více jak 40 značek - nejprodávanější motocykl v ČR:  

1. MOTOSCOOT – BETKA 50         (Betka  50 : první rok v prodeji 2005)

- nejprodávanější značka v ČR:   

1. MOTOSCOOT (2350 ks)     

2. KENTOYA (2138 ks)     

3. YUKI (2064 ks)

- nejvíc prodaných kusů od jednoho typu: 

1. MOTOSCOOT (2275 ks)     

2. KEEWAY (1474 ks)     

3. KENTOYA (1430 ks)

- největší podíl prodeje nových moto v ČR: 

1. MOTOSCOOT (14,1%)     

2. KENTOYA (12,8%)     

3. YUKI (12,4%).     .           

13. JAWA (2%)

pozn.: v rozmezí od 0 do 2% je dr�vá většina všech zúčastněných značek na trhu v ČR naše Betka není za rok 2005 

prodávána jako Jawa Betka, až od r. 2006





-  Březen  neopakovatelná akce: fyzický prodej 648 ks Betek za 5 hodin na jednom místě navíc jen jednotlivým 2005
osobám – Carrefour Eden v Praze při jeho otevření. Provádění různých výstav a akcí…k 31.12.2005 prodáno 2350 ks 
moto v ČR! První místo MOTOSCOOT a.s. v prodeji motocyklů v celé ČR viz. minulá tabulka.



-  Nákupní horečka v Carrefouru - Praha (EDEN) (marke�ng v rámci celé ČR za podpory TV, billboardy, denní �sk 2005
a rádia).



-  Akce naše vlastní: MADE IN MOTOSCOOT v Librosu v Ostravě (přišlo 4 500 lidí za podpory a reklamy lokálního 2005
rádia Hellax).



-  Založení z našeho podnětu aliance JMT ( JAWA-MOTOSCOOT-TMEC), 40 poboček dealerů v ČR, světová premiéra 2006
Pionýrů, Jawa Betka, Pionýr (představení v Národním Technickém Muzeu s doprovodným programem).



-  Světová premiéra new Pionýra na našem stánku MOTOSCOOT na výstavě Motocykl v Praze.2006



-  Náš New Pionýr a osobnos� (druhá fotka no comment…. ☺)   P.S. (první foto)… píra Krejčího mám opravdu rád…2006



-  Jawa New Pionýr uvedení na trh k 50-tému výročí legendy pionýra typu 555.2006



-  Jawa Duck 125 světová premiéra, kalendář přestaveb, export do EU, náš 2007 videoklip s Monkey business ke stažení  
na Youtube pod názvem „Kit bike“, který obdržel cenu Zlatý anděl za nejlepší videoklip roku.



-  Kalendář přestaveb-custom.2007



-  Kalendář našich přestaveb (custom bike) s příběhem, kdy se od 1-12 měsíce skládá postupně v kalendáři náš 2007
New Pionýr (limitovaná edice).



-  Akce Sazka k 50-tému výročí. Bylo námi dodáno ve speciální limit. edici 50 ks Pionýrů v barvě loga SAZKY.2007



- Akce Sazka k 50-tému výročí 50 ks Pionýrů,  natočené videoklipy s Pavlem Liškou (Youtube), masivní reklama  2007 

napříč všemi médii po celé ČR.



-  Pionýr v Portugalsku a v Africe, za tři týdny 8500 km !!!, s cestovatelem a motoris�ckým novinářem Jardou Šímou 2007
(denně online na webu psal příspěvky z cesty).



-  Pionýr v Portugalsku a Africe - průběžné fotky z této 3 týdenní cesty.2007



-   Náš Pionýr s novinářem Jardou Šímou v Portugalsku a Africe.  3 týdny přes 8500 kilometrů a bez jediné závady 2007
a všechny zážitky z této cesty sdílel denně on-line na serveru motorkáři.cz.



-  MČR, ME, MS – Sturgis 68.ročník a více jak 200 000 motorkářů z celého světa - obdrželi jsme zlatou medaili  2008 
za náš motocykl – custom bike.  Nejpres�žnější ocenění na světě a první a za�m poslední z ČR. 



-  Sturgis  MS - zlatá medaile!2008





-  Vlastní design skútrů uváděn na trhy v Evropě přes naše zástupce a dealery.2008

 50ccm- BEA

125ccm- TADA



-  Vánoční marke�ngová akce - limitovaná edice našeho pionýra s telefony Nokia v rámci celé ČR a SK. 2008



-  Tesco –  otevřen náš druhý Motoscoot Bar s výstavkou a prodejní výstavkou motocyklů a skůtrů v roce: 2008-2011 2008
a hlavní partneři 5-� let otevření Tesca v Opavě.



- BP Realinvest s.r.o. založení v r.  za účelem koupě brownfieldu v centru města Opavy nedaleko bydliště z důvodu2008
 realizace nových bytových a nebytových prostor. 



- USA organizace Route 66:…  pro 6 Harleyu cesta po USA na 3 týdny..  Listopad 2009 



- Videoklip s Monkey Business a náš Pionýr jako stavebnice. Videoklip získal cenu Zlatý anděl.  Listopad 2009 



První cestovatelské začátky kolem ,,komína“ již v roce 1981

Druhá foto stejné místo již s vlastním pionýrem a synem 

v roce  (po více jak 30� letech ☺)2013



- Cestování s rodinou.



-  Září (začátek prací) New Velorex + Black death Pionýr - focení pro kalendář a katalog…s názvem: Black and Black..2009



- Black death Pionýr, 160ccm, 27 koní, 165 km/h vyroben v jediném kuse.2009 





-  Březen - naše světová premiéra v Brně – Velor-X-trike, po té dále představení pro: SR, USA, Rusko, Dubaj… 2010



-  Velor-X-Trike a jeho představení ve světové premiéře v ČR na Motosaloně v Brně za učas� p. Mojmíra Stránského,2010
 legendy a držitele mnoha patentů…spolu s bratrem postavili v roce 1950 první VELOREX. 



-  Velorex-X-trike, první zahraniční a exkluzivní premiéra na Slovensku s nádherným doprovodným programem…2010



- Představení Velor-X-Trike v USA na nejpres�žnější akci na světě v Las Vegas. Listopad 2010  SEMA SHOW - setkání se 
s legendy jako Chip Fose..Mad Max..



-  Průběh výroby již zakázkových Velorexů.2011/12



-  Další ze série zakázkových nových Velor-x-trike.2011/12



- Test: Velor-x-trike : versus Ferrari a Audi R8 na brněnském okruhu .



- Další  případné a nové studie Velor-x-trike s ruznými typy motoru.



- Jedny z našich studií Velor-X-Trike, kombinace i plátno + karbon..min. váha cca. 330 kg a výkon kolem 250 koní…tedy 
nejnižší možný poměr hmotnos� a výkonu ( např. běžné Ferrari má hmotnost 1500 kg a výkon kolem 500 koní).



- Velor-X-trike výstava – světová premiéra a následně testovací jízdy.



-   Náš Velor-x-trike byl zařazen do nejpres�žnější celosvětové knižní publikace v Anglii 3 wheels A-Z.2013



- Kofola - speciální edice Pionýr (50-té výročí založení Kofoly) v barvě.  2010 



- Obdržel jsem „Řád Klementa Go�walda“ za naše limitované edice Pionýra ☺



- Vlastní výroba zakázkových motostolků (i např. pro pořad Jak se staví sen).2010 



- Auto moto stolky, naše kancelář….





-  Další z vyrobených motostolků pro zákazníky a do televizní soutěže: JAK SE STAVÍ SEN…2011



-   Znovu otevření Národního Tech. Muzea a byl zde slavnostně zařazen do stálé expozice Pionýr 555/555, nový 2011
produkt Jawa e-kolo, účast s naším moto stolkem v TV pořadu Jak se staví sen, inves�ce v Číně + založení firmy 
+ výstavba parku Poseidon. 



-  Historicky první elektrické kolo Jawa na světě s designem Motoscoot, 2013 celorepubliková marke�ngová akce 2011
s Hamé Babice ve všech médiích jako generální partner MOTOSCOOT.



-  Založení firmy v Číně + Poseidon park a licence pro provozování..2010-11



-  Založení naší vlastní firmy v Číně, dle jejich zákonu a regula�v.2010-2011



- Naše česká kancelář v centru města Wuxi – Orient Plaza



- Náš byt 4+1 v centru Wuxi – Mindžudasha 25. patro.



- Jedna z našich mnoha konferencí v Číně.



-  Poseidon park - propagace.2011



- Výstavba našeho lanového a zábavního centra Poseidon park v Číně.



-  Poseidon park – propagační letáček.2011



-  Vyjížďky s otcem na motocyklech (dárek k jubilejním narozeninám otci).2012



-  Zlatá plaketa za přínos vzdělávání pro dě� a mládež v Číně, rozšiřování ak�vit např. import Hamé a zdravé výživy 2013
do Číny přes naši vlastní čínskou  firmu - .EUROPEFOOD



- Poseidon adventure park ve Wuxi.



-  Rozšíření naší stávající čínské společnos� o dovoz potravin z ČR do Číny – Europefood vlastní značka pro Hamé, 2014
Ma�oni, Bohemia cafe, Havlík tyčinky..představení na celosvětové výstavě SIAL v Shanghaji na našem stánku.



- Pres�žní výstava v Shanghaji SIAL FOOD a náš český stánek.



- Náš vlastní český tým při prezentaci produktů na výstavě.



-  Pivovar – Rose park (plány, lokalita a výstavba). 2015/2018





- Výstavba nového pivovaru a restaurace od základů po otevření za 7 měsíců.



- První vizualizace české restaurace a pivovaru v Číně (Wuxi).



-  Probíhající marke�ngové a prodejní kampaně na naše Betky 50 a skútry 125 v hypermarketech Ahold, Tesco 2015

a Globus (s Lindou Finkovou a Gábinou Partyšovou).



-  Cestování po Evropě a celém světě na motorce napříč Amerikou, Japonskem, Činou…(moje první vůbec 2002-2015
a plná zážitku velká zahraniční cesta. Na Jawě 350 byla v r. 1986 do tehdejší Jugoslávie – Pula)



-  Založení Velorxtrike s.r.o. (otevření největšího showroomu v ČR na elektromobilitu od e-kol, e-motocykly, 5/2016
e-tříkolky, e-čtyřkolky, e-auta, e-dodávky).



-  První veřejná dobíjecí stanice v ČR v Opavě v centru darovaná firmou VXT Městu Opava.5/2016



- Uvedení na trh nejlevnějšího elektromobilu v EU.



-  Články v odborných časopisech.2016





-  Z důvodu evropské legisla�vy a zpřísňování emisních norem postupné omezování dovozu ojetých motocyklů, 2016
se zaměřujeme v Motoscootu již více na repase starších motocyklů, young�merů a veteránů.



- od  Motoscoot úzká specializace na dovoz, repasi a prodej veteránů auto - moto starší 30-� let (young�mer) 2016
s nástupem elektromobility Velorxtrike.



- Repase veteránů motocyklů a vozidel v Opavě např. (Škoda 110R z r. 1977).



- Legendární FERRARI 250 GTO (dovoz, úpravy, doplňky,…)



Porsche 356



- Jaguar E-type (1968) a Jaguar XJ13 (1966/67). S �mto XJ13 jsme se zúčastnili na pozvání nejpres�žnějšího srazu 
na světě GOODWOOD Fes�val of Speed 2018.



- Repase Jawy 555 na zakázku.



- Repase Jawa 350/634  r. 1981 srdcová záležitost ☺ a Jawy 250 Speciál r. 1938.



- K této fotografii mne evokuje název tzv. „z demokracie zpět do socialismu“… vozíme české managery, kteří již trvale 
„zakořeňují“ v Číně a nechtějí k nám do ČR zpět, otevřeme snad i seznamovací agenturu … ☺☺☺ (raději však ne, 
zlaté české holky).



-  Pokračování zde v ČR a pro EU rozšiřováním firmy VELORXTRIKE – VXT produktů elektro-mobility a budování 2017-2019
nové dealerské sítě, nové produkty 2018/2019 jako např. velká e-dodávka, elektrický Pionýr představený ve světové 
premiéře v březnu 2018 na Motosalonu v Brně.



- Únor  - osobní pozvání generálního manažera z indické firmy Bajaj na 12 dní do Indie pro možnou spolupráci 2018
motocyklu na evropském trhu a příp. elektromobility, které jsem se tedy jako jediný Čech zúčastnil (Bajaj je po Hondě 
druhý největší světový výrobce motocyklů na světě). 



- Firma Bajaj (ve městě Pune) jedna z největších továren v Indii a druhý největší světový výrobce motocyklů.  



2018 – Výstava motocyklů v Olomouci a Jihlavě.



- První kus prototypu , e-pionýra vyráběný z ryze českých komponentů (patentovaný letecký elektromotor o výkonu 2018

30 kW !!! od brněnské firmy Emerze elektro, česká lithiová baterie a český controller, design a práce Made in Motoscoot.



-  Světová premiéra březen  Náš prototyp, plně funkční e-pionýr + jízdní a zatěžkávací zkoušky.2018 MOTOSALON V BRNĚ. 



- Květen  Slavnostní otevření našeho českého pivovaru a restaurace ve Wuxi v Rose parku nedaleko Shanghaje 2018
(9/2017 – 5/2018 celková doba výstavby tzv. “na zelené louce“).



        - Otevření a prohlídka pivovaru.



- Náš ryze český team v Číně (manažerka Romana, sládek Pavel)…já si na sládka při první uvařené várce 17.11.2017
 jen hraju... :-)





- otevřen 5/2018 v Číně (WUXI –ROSE PARK).CZECH ROYAL BREWERY 



-  Oficiální otevření restaurace a pivovaru v Rose parku vč. propagace v časopise Travel in Xishan.5/2018





- 1.7. Otevření salonu VXT v Opavě vč. servisu a rozšiřování elektro nabídky o nové e-produkty pro rok 2019...Motoscoot 
v Opavě i Praze v průběhu 2018 - doprodeje našich legendárních moto se spalovacím motorem - Betek, Pionýrů 
a soustředění se hlavně již na young�mery a starší auto - moto více jak 30 let (nejen v rámci ČR, dovoz z Japonska, 
Holandska atd., repase).



-  - Otevření vlastní pobočky VXT v Německu - Lipsko s individuálními úpravami vozidel pro německé zákazníky.2018



- Naše pobočka v Německu s individuálními úpravami celkového vozidla pro zákazníky.



- září  - dodání prvních 20-� kusů vozidel e-choice z naší nabídky VXT do Prahy pro půjčovnu pro lidi v centru, 2018
se sdílením přes telefon a aplikace více na: www.revolt.city



- Podzim , MISS WORLD v Číně, jednodenní akce u nás v Rose parku a v našem pivovaru s MISS WORLD …☺2018





- Říjen  - jubilejní 60-tý - Strojírenský veletrh v Brně a náš stánek VXT v pavilonu Z.2018



- Výstava v Praze v Letňanech E-salon, první ročník, kde jsme měli hned dva stánky jako VXT s prezentací 15. - 18.11.2018 
a testováním našich elektrických vozidel.



- Našeho E-Pionýra testoval i známý Josef Vrtal (alias Pepa) z Autosalonu TV Prima, viz. test na jeho instagramu 
– „Znovuzrození fichtla“.



- Prosinec  „Region pro sebe“ - 19.ročník galavečer vyhlášení nejlepších firem a manažerů v Moravskoslezském kraji, 2018 
kde jsme jako Motoscoot a VXT byli partneři celého projektu v Ostravě - hotel Clarion.



- Vánoce  / květen  ojedinělá originální sbírka auto-moto veteránů young�merů, unikátů a přestaveb 2018 2019
motocyklů představená v nákupním centru Breda Opava, které firma Motoscoot od r. 1991 postupně rok po roce 
rozšiřovala do současné podoby.







- Sklad veteránů v Opavě (na sýpce). Jízda veterány na srazy Ostrava – Beskydy.





- Leden , ucelená nabídka našich e-produktů VXT pro rok 2019, nabídka různých typů baterií, elektro vozidel, 2019
osobních, nákladních, dodávkových a e-skútrů.



8.1. - 18.1. 2019 Návštěva Číny (Kaifeng, Wuhu, Nanjing, Wuxi, Hangzhou, Taizhou) – partneři výrobci komponentů 
el. vozidel, spolupráce pro rok 2019, kontrakty, výhledy, design, … na zpáteční cestě návštěva Dubaje a prodejce 
motocyklů MV Agusta a Duca�.





- Leden  Návštěva Dubaje u kamaráda - ředitel MV AGUSTA a DUCATI v Arabských emirátech a výlety po Dubaji.2019





- Březen  Návštěva Číny, výstavy, mee�ngy a zpět opět přes Dubaj.2019



- Stravování v hotelu v Číně.



- Jedna z naších restaurací a barů v centru města Wuxi, kam dodáváme pivo z našeho pivovaru.



- Kontrola pivovaru a restaurace se zráním piva v tancích…



Den na okruhu v Dubaji po deš�… 
(zůstali jsme jenom 4 skalní jezdci ☺)



- Duben  - práce na ryze české Jawě s českým motorem (Jawa 500). 2019





- 4. – 9. měsíc  práce s týmem Bob (Leoš Votruba) hlavní práce na moto prováděné v Kolíně, následně v Jawě 2019
Divišov Dan a moje maličkost…



- Model v kovovém provedení 1:10 a grafický návrh vizualizace českého 

motocyklu Jawa 500 (café racer).



- Září VXT každý rok partnerem Opavské míle. 2019 



- Říjen a listopad opětovná návštěva Číny a finalizace designu elektrické dodávky spojená s návštěvou výstavy CREC 2019 
na obnovitelné zdroje ve Wuxi.





- Výstava obnovitelných zdrojů na pozvání pořadatelkou Mrs. Xu 
výstavy a mou dlouholetou známou ve Wuxi, společně s firmou 
JET SURF z Brna, pro případné pořádání mistrovství světa 
v roce 2020.



- Listopad  E-salon v Praze s představením evropské novinky s naším designem ve spolupráci s firmou TMEC, 2019

elektrické tříkolky pod vlastním názvem Trilobbit.



- Říjen  až červen  young�meru automobilů a motocyklů v Ostravě Porubě vedle Globusu (v „Géčku“).2019 2020 výstava



- Videoklip Legenda od Jirky Koběrského, kde ústřední roli hraje naše Ferrari 250 GTO ze sbírky. 



- Leden 2020 - návštěva Panamy, nabídka do resortu e-vozidel pro svoz prádla viz. Dodávka e-vozidel do německého
 resortu (1. foto).



Únor 2020 - Pokračování v repasování veteránů přes zimní sezónu v Motoscootu Opava.



Březen 2020 – Různé články a rozhovory v médiích ( Týden, Volty, ČTK…).



Březen 2020 - dovoz respirátorů do ČR.





Březen 2020 - Za dovoz 15.000 respirátorů nemocnicím v době začínající pandemie stát trestá, Rotary oceňuje za pomoc

 …..co dodat?



Červenec 2020 - Jawa-Senec. 



Září 2020 - Příprava, dokumentace k novému salónu Motoscoot k 30. výročí založení firmy.



Listopad až jaro 2020/2021 - Probíhající repase veteránů a Young �merů.



Duben 2020 - "Koketujeme" i s vodíkem :-)  na pla�ormě našeho vozidla Jiayuan vzniklo - vodíkové vozidlo.



Leden 2021 - Vydání limitované edice kalendáře k 30. výročí založení Motoscootu.



Únor 2021 – Nové sídlo firmy Motoscoot a.s. v Praze – Libeň (místo Smíchova).



Únor 2021 – Češ� výrobci značek...(máme 2 zastoupení Velor + VelorXtrike).



Březen 2021 - Prototyp Jawa 500 cafe racer (SR500) a jiné.



Březen 2021 – Servis Opava, repase Babet a Pionýrů do jedinečné sbírky všech vyrobených modelů (Stadion – Babety

 – Pionýry).



Duben 2021 - Dovoz a homologace elektrických nákladních vozidel kategorie N1



Červen 2021 - Založení vlastní aplikace Motospolu.cz - první česká sociální síť pro motorkáře.





Červenec 2021 - VXT nová dodávka na elektriku kategorie L7e.



Srpen 2021 - Jawa akce na přehradu Seč.



Říjen 2021 - Pokračují dovozy a kontejnery z Japonska - young�mery veteráni, značkové motorky. Zde jedna

z vykládek v Motoscootu v Opavě 8.10.2021.





Říjen 2021 - 11. října vykládka 3 kontejnerů u nás v Praze-Říčanech - sklad a odvozy našich elektro aut do Německa.

Letos opět jako vloni prodej cca 300 vozidel.



Říjen 2021 - Pokračující práce na vlastní elektrické motorce s patentovým motorem na elektriku včetně 4 rychlostního

řazení a souběžně spolupráce s VŠB-TU, doc. Horákem na vývoji domácích elektro-nabíjecích stanicích.



Říjen 2021 - Úzká spolupráce a dokončovací práce na vlastní nabíječce pro elektromobily "Home Charging" s mnoha extra

aplikacemi přes chytrý telefon s vybíjením, nabíjením...s VŠB-TU a doc. Horákem.



Říjen 2021 - Motoscoot se spolupodílel se svým týmem 10 lidí na realizaci pres�žní výstavy SEW hodinky na Žo�ně,

s prezentací firmy i ručně vyráběných stolků.

Motoscoot se spolupodilel se svym teamem 10 lidi na realizaci prestizni vystavy SEW -hodinky na Žofine s prezentaci firmy i rucne vyrabenych stolku…



Říjen 2021 - Výstava v německém Nurnbergu - spolu s německou partnerskou firmou Ari, je VXT na výstavě 

elektromobility pro komunální služby v Německu.

a



Listopad 2021 - Přeprava našich el. au�ček (za rok 2021 celkem 300 ks pro německý trh).



Prosinec 2021 - Dovoz moto z Japonska, young�meru - rozšíření vlastní sbírky moto o další model Honda NSR 250 R-SE

special edi�on k modelům MC11, 16, 18, 21 a 28 dvoutaktu…

Předání repasovaných Jaw 350/634 zákazníkům a dovoz do naší firmy VXT v prosinci 16 + 8 el. vozidel pro německý trh.



Prosinec 2021 - Dokončené repasované motocykly.



Leden/Únor 2022 - Nový katalog pro rok 2022 VXT a ARI.
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- Stále ak�vně na motorkách, zde např. na brněnském okruhu s Duca� Desmosedici RR nebo relax na Harley Davidson 
Road King.



-….a to, že si i na stará kolena..“-) mohu i nadále tzv. stále hrát (motorky, přestavby, cestování napříč světem, veteráni,
nové projekty v elektrice, v Číně  česká restaurace, pivovar, lanové centrum pro dě�), tak  musím poděkovat především 
své rodině, dětem Tadeášovi, Beátě a manželce Gitě za trpělivost se všemi mými projekty…



- Od roku 1991 - 2021 jsme za naši firmu dovezli, zrepasovali, poskládali, vyrobili, prodali a odservisovali cca 38 �s. 
motocyklů a skútrů, kdy jen samotných Betek bylo smontováno a prodáno cca. přes 15 �s. což je největší počet 
motocyklů od jednoho modelu vůbec prodaných napříč ČR, jak s celkovým, tak modelovým počtem (viz. Sta�s�ka 
Ministerstva dopravy – SDA rok 2005). Motoscoot měl 78 partnerských prodejen v ČR a SR a až 40 kmenových 
zaměstnanců. Taktéž v r. 2006 prodej a fyzické předání 648 motocyklů  jen za pár hodin (5)!! jednotlivým osobám  
na marke�ngové akci s Carrefourem v Praze.

P.S. VEŠKERÉ  TYTO PODNIKATELSKÉ AKTIVITY OD ROKU 1991 A VEŠKERÉ ZALOŽENÉ FIRMY A PROJEKTY JAK V ČR, 
TAK MIMO UZEMÍ EU, BYLY VŽDY A POUZE FINANCOVÁNY VÝHRADNĚ Z VLASTNÍCH A SOUKROMÝCH ZDROJŮ, 
TEDY BEZ JAKÝCHKOLIV DOTACÍ A JINÝCH STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ATD.



- Děkuji za Váš čas strávený při prezentaci, za Motoscoot a.s., Velorxtrike s.r.o., BP Realinvest s.r.o., East Europe 

Travel s.r.o., Wuxi Poseidon Trade Company. Ltd. –  jednatel a zakladatel těchto společnos� a vizionář - Pavel Brída.




