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Ahoj veteránisti 
 
   Nedávno jsem zahlédl na facebooku heslo „Socialismus bylo vítězství neschopných nad schopnými“. Na 
toto heslo jsem si vzpomněl, když jsem řešil udání od Mercedes klubu ČR na naše testace (jsem předsedou 
testační komise Simca klubu). Pochopitelně bylo vše v naprostém pořádku a všechny testace za poslední 
roky prošly přísným okem kontrolní komise. Sami nechápali, proč to udání. Já to chápu. Nesouhlasím, ale 
chápu. V Čechách je bohužel běžné setkat se se záští. Je jednoduší se snažit o to, aby ostatní kluby, kromě 
MB klubu, nesměly testovat Mercedesy, než být vstřícnější k zájemcům o tyto testace. Když MB klub 
testuje pro nečleny klubu za 2000,-Kč (info z jejich webu) a testace trvá několik týdnů, nemůže se divit, že 
zájemci odcházejí jinam. A zvolené řešení, stěžovat si na ostatní, místo zamyšlení se nad sebou, je ok? Asi 
ne. MB klub ale není jediný. V klubu amerik se známý potížista snaží o totéž. Mám pro Vás vzkaz, pánové. 
„Dělejte svoji práci lépe“. Pak budou majitelé Mercedesů rádi testovat v MB klubu a majitelé amerik zase 
v klubu amerik.  
 
   Ale mám i příjemnější zprávy. Například jeden můj kamarád se kromě právničiny začal věnovat i svému 
koníčku. Ano, historickým vozidlům a taky focení. Výsledky jeho nadšení najdete na internetovém blogu 
www.zpatecka.cz. Doporučuji tento blog, který je zase trochu jiný a zábavný. V plánu máme i nějaké 
společné aktivity, tak se nechte překvapit. 
 
    S Pavlem plánujeme speciální číslo, věnované Simkám Ariane, provozovaným na území ČSSR. Víme, 
kolik jich bylo dovezeno do země oficiálně a dáváme dohromady i individuální dovozy. Ty možná nebudou 
dohledány všechny, i když…. Pokud byste ve svých sbírkách měli fotografie těchto vozů, kopie TP nebo 
vyřazené originály či další ověřitelné informace o pohybu těchto vozů, prosím podělte o ně s námi. Jak 
budeme mít vše pohromadě, vydáme speciální číslo. Bude samozřejmě opět zdarma. Předem děkujeme.       
     
   Zároveň pracuji na seriálu, který chodí do Vašich emailových schránek. Jmenuje se „Pravdy a mýty 
veteránských testací“. V tomto seriálu si postupně řekneme vše, co se týká veteránů a jejich provozu. To vše 
s ohledem na příslušné zákony. Pokud Vá náš seriál nechodí, zašlete mi svoji emailovou adresu. Seriál je, 
jak je naším dobrým zvykem, zcela zdarma. 
  
   Krásný zbytek léta přeje         
  
                                  Michal Primák 
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NAROZENINOVÁ RALLYE 
 
   Narozeninová rallye je název klubové orientační soutěže Simca klubu. Koná se vždy na konci července a 
pořádá ji pokaždé jiný člen klubu a koná se na jiném místě.  
   Tentokrát byl start v Jaroměři. Zde se sešlo několik vozů z produkce značky. A to od Aronde a Elysée, 
přes Simky 1301 a 1307, Chryslery 180, Mureny až po novější Talboty Samba a Horizon. Simku Elysée 
řídili kolegové z francouzského Simca klubu, kteří v Čechách trávili dovolenou. Trasa orientační soutěže 
vedla po severovýchodních Čechách a nakoukla i do Polska. Zajímavá zastávka byla v Žacléři, kde si 
účastníci prošli výrobní a renovační halu, kde stále vyrábí nesmrtelní pokračovatelé Škody 1203. Cíl 
posádky našly v Adršpašských skalách.    
   Tato rallye se jela již po jedenácté. Stala se z ní dobrá příležitost k oslavení vzniku jednoho 
z nejaktivnějších značkových klubů v republice. Vždyť jak nejlépe oslavit výročí klubu než dobrou jízdou?       
 
Text a foto: Michal Primák    
 

               Simca Aronde je vždy vítaná na jakékoliv akci                            Francouzi se mohli přesvědčit, jak se v ČR jezdí orientační soutěže 
          Když je itinerář ve francouzštině, tak žádný problém 
  

 
   Talbot Horizon Sherlock pomalu přidával další najeté kilometry.        Sportovní vůz, startovací vlajka. Tři….dva…..jedna….start    



 

 

Bystřický memoriál zvítězil nad počasím 

 
   Ano, milí čtenáři, je to mu skutečně tak, pořadatelská rodina Proseckých dokázala, že jejich 
vzduchem chlazené motorové lásky ☺☺☺☺ rozeženou i dešťové mraky, a rozjasní nebe spolu s tvářemi 
přihlížejících. Přes 150 historických strojů přijelo uctít památku Františka Proseckého seniora, setkat 
se spolu, a promluvit si mezi sebou řečí svých ctihodných motorů … 
 
   Tady prostě pouhý výčet nestačí. Podívejte se na fotografie, a pokud jste tam nebyli, zalitujte, a příští rok 
to napravte. Neboť vězte, že osm snímků nezahrnuje nádhernou předválečnou techniku od spokojeně 
prskajících dvoutaktů až po bzučení řadového osmiválce, ani desítky motocyklů, mezi nimiž jsme našli 
téměř vše od jednoduchých Stadionů přes světoznámé péráky až po burácející vzduchem chlazené německé 
válečné dvouválce se sidecary. Na své si rozhodně přišli milovníci zemědělských strojů, neboť desítka 
nádherně vybarvených traktorů připomínala soutěž v podzimní orbě (kterou by asi čerstvě renovované 
náměstí nepřežilo), několik olivově zbarvených strojů s vysokou průchodností připomnělo nejen poslední 
válečný konflikt, ale i následující desetiletí bratrských svazků či imperialistických bojůvek. Záchranná a 
ochranná vozidla všeho druhu postávala v dolní části, pro případ nejhorší nechyběla obdivuhodná hasičská 
cisterna Praga RN, modrobílé i oranžovobílé vozy Veřejné bezpečnosti a jejich posádky střežily řádný 
průběh manifestace a byly připraveny zakročit proti narušitelům. Rok od roku roste popularita přehlídky a 
závodu dětských šlapacích vozítek. Pestře zbarvené exponáty stály v obklopení diváků a zastupovaly 
všechny karosářské školy: od domácí kutilské, přes kdysi u nás dostupné až po ty luxusní současné. Takže 
jsme viděli šlapací speciál, který s posádkou dvou dospělých účinkoval v divadle, sovětský „Moskvič,“ 
který je ve skutečnosti věrnou zmenšeninou Studebakeru 1950 i profesionálně vyrobenou Tatru 12 či Felicii 
cabrio. Retro módní přehlídka změnila směr pohledu pánských očí od plechových křivek k ženským, stánky 
s pochoutkami nabízely dětem možnost provětrat peněženky tatínků – prostě – nechtělo se nám odtamtud 
kvůli kamarádům, strojům, i kvůli sluníčku, které zářilo nad náměstím, třebaže všude jinde lilo … Takže 
díky Fandovi Proseckému a jeho rodině i spoustě kamarádů! Dali jste nám zážitky, které nás budou hřát až 
do příštího memoriálu! 
 
Text a foto: Pavel Kopáček 
 

                   Podle čtveřice svislých lišt na masce poznáme první serie               Plymouth Fury III (1970) zazpíval hymnu velkoobjemových  
                                  populární 1202 STW.              motorů 
  



 

 

             Bouřlivé doby československé mototuristiky připomněla naprosto                    Pouhé tři Simky P 60 Monaco se u nás prodaly.  
                                          dokonalá Škoda 1203.            Dvě přežily … Tato rozkvetla 

     Veteránské potřeby a nezbytnosti někdy stěží pojme i rozměrný                Životaschopnost vojsk Varšavské smlouvy dokládá GAZ 69. 
                                                  zavazadelník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Linie Jaguaru XK 140 se podobají smyslným křivkám z pánských         Bystřice = Tatra. A Tatra, to je i poslední kopřivnický kočár! 
                                                       časopisů  



 

 

Veterány v městě rekordů 
 
   Předposlední červencovou sobotu zelo pelhřimovské náměstí ještě o půl deváté prázdnotou. Dva opilci, 
několik pejskařů a hrstka dodávek … a já se synem, kteří jsme mezi druhou a třetí zmrzlinou uvažovali, že 
jsme asi zase prošvihli nějaké datum. Ale krátce nato zazněl v úzkých uličkách ryk a na náměstí vplul 
dvanáctiválec XJS s šelmou ve znaku. Řídil jej pořadatel, takže pár rychlých info, než začnou najíždět 
ostatní: jedná se o 13. ročník jízdy, po presentaci a výstavce na náměstí odjezd, vyjížďka s přestávkou na 
letišti, kde účastníci uvidí dvě současná a jedno historické letadlo, a pak opět odjezd až do cíle, kde se vše 
zhodnotí, probere a ocení při doušku něčeho chladivého, protože naše mateřská hvězda se zase projevila 
bohatým přebytkem slunečních paprsků. 
   A zaznamenáváme hojnou účast: tradiční plejáda nesmrtelných škodovek počínaje Popularem, přes Tatry a 
proudnicový Rapid až po obří Hudson a Buick, šepot zážehového šestiválce třítuny GMC CCKW 353 nám 
připomene, jak to bylo krásné, když i náklaďáky poháněl benzin, uznalé pohledy ohodnotí naprosto 
dokonalé Volvo Amazon a Wartburg 311, kolem se mihne Manta B, Fiat X 1/9, zaburácí V8 zelené Corvetty 
C3, úsměvy provázejí drobotinu (4 CV, Fiat 600), dláždění dá vyniknout plavnému pohoupání Cortiny Mk 
III, mnoho otazníků v očích čteme při příjezdu Pobědy – prostě spousta ocelové, dřevěné a chromované 
nádhery. Tedy … tedy až na jakousi parodii na MG řady T, pod názvem MiGi, s hlasitě dusajícím motorem 
VW – divný dojem a úvahy, zda to sem vůbec patří … 
   Ale to už je těsně před odjezdem, karta úpí pod nákladem fotek, a my hledáme kousek stínu v autě, 
rozpáleném na více než 50°… Jo, veterány, to je řehole!!! 
Text a foto: Pavel Kopáček 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Telč není jen náměstí …. 
 
   V době, kdy nás nejapní eurodiktátoři denně 
bombardují žabomyšími nařízeními o likvidaci 
všeho, byť jen okrajově spadajícího pod 
přídomek „staré,“ potěší každá, i sebemenší 
aktivita, dokladující v ědomí historické 
sounáležitosti včerejška s dneškem, úctu 
k odkazu minula a péči o němé svědky umu 
dávných generací … Přesně v tomhle duchu 
postupoval pan Aleš Wimmer s rodinou, který 
před několika týdny naplnil svůj dávný sen, a 
otevřel v Telči v budově bývalé pily netradičně 
pojaté Museum techniky. Přijm ěte naše pozvání  
 
   Přeplněné historické centrum, silničáři, asfaltující ležérním tempem nedlouhý úsek a pekelné horko třetí 
srpnové soboty – toť dojmy, s nimiž jsme projížděli Telčí. Ale stačil jeden dotaz a za chvíli jsme projížděli 
kolem odstavného parkoviště k dvojici velkých budov, vonící dřevem a novotou. Chvatné kroky z auta pod 
tropickým sluncem, vrata – a RÁJ!!! Chládek a poklady! Pult s historickou kasou a sympatický majitel, jenž 
si s každým návštěvníkem potřese rukou. Únava z cesty ve vteřině mizí, platíme symbolické vstupné a – já 
vlastně ani nevím, jak začít ☺. To musíte vidět, čtení nestačí … S láskou schraňované a opravené předměty, 
kdysi denní potřeba, dnes často jen filmová rekvisita, mladšími nechápaná … Plné police historických 
(všímáte si, že nepoužívám hanlivé slovo „starých“?) rádií, vařičů a vysoušečů, jízdní kola s přívěsem i bez, 
v další hale – konečně: auta! Směrování sbírek je jednoznačně prvorepublikové až rakousko-uherské … Od 
chassis domácí produkce v nálezovém (ale dokonale čistém a konservovaném) stavu, přes stabilní motory, 
strojní zařízení až po skvosty – Aero 30, luxusní Tatra 75, velevzácná Tatra 13, Ford V8, nákladní Praga AN 
ve stavu, jak dojezdila v 60. letech, desítky motocyklů, ale třeba i Land Rover a Barkas V 901 s nákladem 
kuchyňské techniky … V mezipatře dětský ráj: hračky, kočárky, ale i dobově zařízené dílny a místnosti – a 
také, pokud by vás náhodou rozbolely zuby –vybavení dentisty z dávno předválečné doby. Statečnost 
v křesle se doporučuje a vyžaduje! Majitel vám povypráví životopis každého předmětu, místní historické 
„drby,“ a zanedlouho zjistíte, že jste v museu už půl dne. 
   Telč je krásná, město si projděte, ale tady se ZASTAVTE. 
   Takže vás spolu s panem Wimmerem zveme jednou z jeho vět na rozloučenou: „Sem se prostě na jednu 
hodinku nechodí …“  
 
Text a foto: Pavel Kopáček  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bylo jednou jedno slavné jméno   
 
… a to jméno znělo Monteverdi. Pokud 
znáte barokní hudbu, okamžitě se vám 
přihlásí příslušná muzikální reflexe, pokud 
znáte historii evropských malovýrobců, 
vzpomenete si na zemi hodinek, čokolády a 
sýrů, kde si jednoho dne amaterský 
závodník a automobilový kutil pan Peter 
Monteverdi splnil sen o „High Class“ 
vozidle. Pro sebe i pro několik desítek 
vyvolených … 
 
   Barokní chrámová hudba skladatele 
Monteverdiho zní z reproduktorů v autě stejné značky, pocházejícího od stejnojmenného tvůrce, který spatřil 
světlo světa v Binningenu 7. června 1934 s darem technického nadání a neklidné duše. Jízda je relaxační, 
klimatisace tiše šumí, pod dlouhou kapotou se s varovnou zvukovou kulisou převaluje americký V8. Ale 
vraťme se o chvíli zpět: 
 
   Návštěvníci ženevských autosalonů jsou zvyklí na slavnostní premiery, záři bodových reflektorů, blesky 
foťáků i houfy spoře oděných krasotinek vedle podobně tvarovaných karoserií – ovšem to, co spatřili v první 
oficiální den salonu 1970, jim vyrazilo dech. Na podiu se otáčel sen, a dokonce domácí, švýcarský … 
Monteverdi Hai 450 SS. Nenápadná tabulka dokladovala, že se z celkem běžného amerického osmiválce dá 
v případě potřeby dostat výkon 450 koní a rychlost, atakující hranici 290 km/h. To byly tehdy hodnoty 
výhradně italské, ale vzhled supersportu nenechával na pochybách, že jeho rodiště je jinde. Byl agresivnější, 
svalnatější a mohutnější. První movití zájemci mizeli v soukromí svatostánku značky, aby nenápadně vytáhli 
šekovou knížku některé z proslulých bank a tázali se, kdy že by si mohli na mahagonový pracovní stůl 
položit klíčky s přívěskem Monteverdi.  
   Každá historie má svůj začátek a my se teď vydáme po stopách dnes již málo známých, ale dodnes 

uchvacujících vozidel. Psal 
se rok 1967 a otevřely se 
brány světoznámého 
frankfurtského autosalonu. 
Trochu stranou od centra 
dění stál nízký dlouhý 
sporťák, již zdálky 
zdůrazňující lehce 
arogantní noblesu, kterou 
bychom čekali třeba u 
Jensenu. Nad stánkem 
visela cedule 
MONTEVERDI, a lidé se 
skláněli, aby si přečetli 
stručný štítek, decentně 
umístěný u chromované 
ohrádky: Monteverdi High 
Speed 375 S. Jednoduchá, 



 

 

ale dokonale vyvážená karoserie vyšla z dílny Pietra Fruy a dávala na odiv harmonii, ovšem s důkladnou 
porcí síly. Sice se občas ozvaly (a ozývají) hlasy, že neměla příliš osobnosti, na druhou stranu tkví krása 
v jednoduchosti – a švýcarské hodinky v ceně nového Rolls-Royce také nevypadají jak kýčovitý, tlustý, 
barvami popleskaný a velký náramkový budík … Kdo se podíval dovnitř, zpravidla vydechl úžasem. 
Dokonalý „gentleman´s express,“ známý spíše z maloseriové britské produkce. Ušlechtilé dřevo, chrom, 
kůže Conolly, dokonalé zpracování … To všechno se stalo standardní výbavou prakticky každého 
Monteverdi. Pod dlouhou, svažující se kapotou duněl obří motor Chrysler 440 cui., v základním výkonu 380 
koní. Sériově byl spojený s koncernovou automatikou Torqueflite a poháněl samozřejmě kola zadní 

nápravy. Ideální vůz na cestu do Monte Carla k vlastní 
jachtě – dva pasažeři si užili pohodlí a luxusu až až – 
ovšem pouze dva. Obchodně zdatný výrobce okamžitě 
odhadl směr zájmu, a zanedlouho debutoval krasavec 
v podobném hávu, s označením High Speed 375 L. 
Poslední písmenko je nejdůležitější, neboť oznamovalo 
provedení 2 + 2. Prodloužená chassis dodával 
Monteverdi, karoserie opět nesla štítek Pietro Frua. Tím 
ovšem končí idylická doba spolupráce, traduje se, že na 
vině je neochota italského mistra podvolit se 
neustávajícím zásahům a nestálosti excentrického 

Švýcara. Frua vypovídá smlouvu … Monteverdi se zatvrdil, všechny karosáře poslal kamsi, a ve vlastní 
kanceláři navrhl novou karoserii (no, novou – nějaké menší náznaky minulosti tu přece jen najdete ☺ …). 
Model slavil premieru v roce 1969 a reakce překonala očekávání.  
   Ovšem – nobody is perfect – z historie (nejen) automobilismu známe mnoho případů, kdy tvůrce opustil 
kvůli momentálnímu nápadu původní myšlenku, což se mu většinou vymstilo. Tak i Peter Monteverdi, 
třebaže jej nejbohatší klientela zásobovala objednávkami, pojal nápad, vytvořit jakýsi Monteverdi pro 
každého. Lidovku s nejvyšším puncem kvality. Třebaže vycházela z BMW 2000 ti, celá idea okamžitě 
propadla. Švýcarští vrabci začali štěbetat cosi o finančních potížích, takže slavný tvůrce byl rád, že 
nešťastný záměr zavrhl dříve, než ztratil přízeň bohatého publika. Reputaci si napravil ušlechtilým High 
Speed 375 C – cabrioletem, odvozeným ještě od původní řady S. Ojedinělým a snad nejdůstojnějším 
representantem malé 
firmy se stal High Speed 
375/4, obří sedan té 
nejvyšší třídy. Postavený 
na dlouhém rozvoru, 
nabízel veškerý 
myslitelný luxus a nebylo 
přání, které by výrobce 
nedokázal splnit. 
Poválečná historie zná jen 
velmi málo podobných 
vozů, snad jen Lagonda 
Rapide z poč. 60. let, její 
pozdější ostře klínovitý 
následník Aston Martin 
Lagonda, dále Iso Fidia, 
Facel Vega Excellence, 
Monica 3,5 litre, 
čtyřdveřové verse Dual 
Ghia – a to je asi vše. 
Jako ostatní produkce byl 



 

 

i 374/4 poháněný Chryslerovým Big-blockem, který 
dokázal bezmála dvoutunovému sedanu udělit 
zrychlení, před nímž by kapituloval mnohý současný 
model z „Top Ten.“ 
   Korunou a vyvrcholením celé produkce se pro 
drtivou většinu obdivovatelů (s výjimkou mne ☺) stal 
již vzpomínaný Hai 450 SS. Ideálně zvolená koncepce 
s motorem před zadní nápravou znamenala to 
nejmodernější z konce 60. let. I velký Enzo setrvával u 
motorů vpředu, obdoba se našla jen u Lamborghini. 
Motory pocházely doslova z Chryslerových regálů. 
Monteverdi tím ušetřil ohromné sumy nákladů a 
spoustu testů, navíc získal léty prověřený agregát 
s obřím zátahem, s neslábnoucí výkonovou reservou a 
celosvětovým servisem. Hai používal V8 Hemi 426 
cu.i., tedy sedmilitr. Běžným problemem amerických 
velkoobjemových agregátů bývá chlazení, takže 
švýcarští mechanici rozšířili chladicí okruh kapaliny a 
motorového oleje. Hai byl prvním modelem, 
vybaveným výhradně manuální převodovkou, pětikvalt 
pocházel od německé firmy ZF. Chassis je výhradně domácím dílem včetně montáže. Skrývala jej karoserie, 
na níž se nezapomíná. Výškou 1090 mm si nezadá s Fordem GT, mohutný Hemi se podařilo usadit tak, že 
záď nevyžadovala konstrukční zásahy. Celek vypadal na silnici imposantně až brutálně. Peter Monteverdi už 
asi zapomněl na mezinárodní karosářskou roztržku a opět se obrátil na italské tvůrce. Podle jeho direktiv 
navrhl šat supersportu Fissore, známý spíše z maloobjemových kreací. Dvoumístné uspořádání netřeba 
zdůrazňovat, zavazadla se až na drobnosti musela nechat doma (pro šekovou knížku a svazeček bankovek se 
místo našlo vždycky). Prostor pod přední kapotou vyplňovalo rozměrné náhradní kolo a palivová nádrž 
s objemem 120 litrů. Zdá se to dost, ale vězte, že stačila na ujetí max. 400 km, na silnicích bez rychlostních 
limitů ještě mnohem méně. Ovšem takovéhle maličkosti netrápily majitele Monteverdi už tehdy, a je jim to 
fuk dodnes … K motoru se mechanik dostal pouze zevnitř vozu, po vyjmutí některých částí. Počítalo se 
s přísně individuální stavbou podle tělesných proporcí řidiče, takže nastavení sedadel byste hledali marně. 
Tepelná a zvuková isolace odpovídala americkým normám, dunění sedmilitru jste za volantem slyšeli 
většinou jen jako ozvěnu tornáda kdesi daleko za vámi. Pokud jste ovšem nesešlápli kovový pedál plynu a 
nerozezněli osmero válců do kadence rychlopalného děla … Samozřejmostí byla klimatisace – jako jedna 
z mála příplatkových položek. Cena supersportu se sdělovala velmi diskretně, požadovaných 90.000 
švýcarských franků odpovídalo vlastnictví hodinek Patek-Phillipe, haciendy v karibském ráji a víkendového 
sídla u Lago di Garda. Ferrari Daytona stálo nesrovnatelně méně a dokonce každodenně (a možná i trochu 
přehnaně) velebená Miura zdaleka nedosahovala magické cenové hranice švýcarského klenotu. Ačkoli 



 

 

zájemců se v sídle rodiny Monteverdi objevilo relativně dost, několik let zůstal Hai ojedinělý. Pořád ten 
samý exemplář, který oslnil při premieře. Jeho tvůrce jej používal pro vlastní potěšení a až po několika 
letech jej prodal. Třetí majitel měl s vozem těžkou autonehodu, Hai byl z 90% zničený a oprava znamenala 
kompletní renovaci. Dnes je jeho majitelem jisté americké automuseum – to musela být pro Petera hořká 
pilulka: třebaže se spoléhal na americkou mechaniku, odmítal tam své vozy prodávat. Nebyla to otázka 
politických sympatií, nýbrž nutnosti ještě před udělením prodejní a provozní homologace podrobit své 
klenoty několika crash testům. Monteverdi dostával záchvaty zuřivosti, kdykoli na to přišla řeč. Od prvního 
vyrobeného Hai se dostáváme hned ke druhému, protože víc jich podnikavý Švýcar nedokončil. Druhý odjel 
rovnou z dílny na ženevský autosalon 1973 a vzhledově i technicky se od prvního nepatrně lišil. Snížením 
hmotnosti vzrostla maximálka na 300 km/h, čímž se Monteverdi Hai stal svého času nejrychlejším autem 
světa – třebaže to dodnes zuřiví zastánci italské produkce popírají. Nová sedadla dostala konečně možnost 
seřízení, k luxusu přispívalo elektrické ovládání oken, a řidič ocenil ergonomicky kvalitnější pracoviště. 
   Peter Monteverdi nakonec rezignoval na stavbu dalších kusů, třebaže by se zájemci našli. Každý budoucí 
kupec byl povinen po složení vysoké zálohy absolvovat kurs v ovládání Hai a zlatě ozdobený certifikát je 
dnes cennou relikvií. Dodejme, že zkušebním komisařem 
a výtvarným tvůrcem certifikátu byl sám majitel firmy.  
   V první polovině 70. let postihla svět těžká ropná krise, 
silné Hemi motory však byly k mání stále. Výkon se 
oproti USA snížil jen nepodstatně, takže premierám 
nových ušlechtilých kousků prakticky nic nebránilo. Řada 
375 prodělala opakovaný facelift a v roce 1975 obohatil 
nabídku luxusní Palm Beach. To už ale byla labutí píseň 
dlouhých štíhlých karoserií. Je mnoho teorií, proč Peter 
Monteverdi zanevřel na své milované elegány a pustil se 
do úprav osobních modelů, které měly do luxusu dle 
Monteverdi dost daleko. Příkladem budiž Monteverdi 
Sierra, což není nic jiného, než vylepšený lidový 
Plymouth Volaré a Monteverdi Tiara, za kterým jistě 
poznáte Mercedes-Benz řady W 126, pouze s odlišnou 
přídí. Úpravy podřadných vozidel způsobily značný odliv 
tradičních zákazníků. Situaci nemohla zachránit ani 
kusová výroba terenních speciálů, neboť i ty vycházely z 
„lidových tradic.“ Nazývaly se Sahara a Safari a tvarem 
neomylně poukazují na polotovary, z nichž byly stvořeny 
(International). Zajímavým pokusem byl Monteverdi 
Military, strohý vojenský osmiválec, cenově však pro 
každou armádu (včetně té malé švýcarské) nedostupný. 
Dnes je to jedna z největších kuriosit. 
   Nadešel rok 1982, kdy se definitivně zavřela brána 
firmy Monteverdi. Začaly vznikat fankluby, sjížděli se majitelé a fanoušci, všemožně se snažili přimět 
bývalého výrobce aspoň k částečnému zprovoznění podniku, ale všechno marno. Jediným počinem se tak o 
tři roky později stalo otevření firemního musea za přítomnosti bývalých zaměstnanců a dlouhé kolony 
maloseriových luxusních vozů se svými majiteli. Museum existuje dodnes a jeho zdi skrývají jedinou 
kompletní sbírku všech postavených typů Monteverdi na světě, včetně unikátního Hai 450 GTS 1973. 
V další hale stojí Jaguary, Mercedesy, Ferrari, Maserati a jiné skvosty – snad jako připomínka těch, co měli 
šanci vydržet … 
   4. července 1988 zakončil Peter Monteverdi svou pozemskou pouť. Zemřel v rodném Binningenu, kde má 
i pomník, připomínající velkého genia z malé země. Budete-li tam, zajděte a vzpomeňte … 
 
                                      Text: Pavel Kopáček  Foto: archiv autora 



 

 

                                 Dobovka                                                          

             Ford Anglia 100E tak, jak jste si ji mohli koupit koncem 50 let let              
 
                                                 

                                  Mrtvolka   

                Celý život byla královnou silnic, ale dnešní doba nemá  
                                           k aristokracii úctu                                     
                                                                         Renovace 

              Občas se renovace pozastaví, jako v případě této  škodovky 440. 
                               Důvodem byl přechodný nedostatek času, 

                                 Čtenářské foto 

           Fotku „křídláku“ z kolínského srazu Mercedesů nám zaslal   
             p. Oto Kadlec  
                          

                                  Hádanka  
  
Minule jste jistě uhodli…… 
Austin Princess  
  
 
 
                       
A copak je toto za vůz? 
 
Odpovědi opět na michal@simcacentrum.cz 

                                                                                                                                               

 
                               

                                    
                                       Dnes je Škoda 440 jako nová."                    



 

 

                           Z „běžného“ provozu             

 
           Opel Rekord E letos v červenci ještě jezdil, ale vzhledem ke  
                         stavu možná už zpívá svou píseň labutí …     

                                   
                 
 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: Pavel Kopáček, Michal Primák  

Hrálo ve filmu 

„              „Dávejte pozor, pořád musíme vypadat jako geometři,“  
              říká vedoucí expedice Adam 1984 (Josef Bláha) v seriálu  
                                                  Návštěvníci. 

 
 
 
 

Reklamní snímek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Pavel Kopáček, archiv autorů 



 

 

 

Když místo vyznání stačí říci 
„Citroën“ … 

 
   „Ještě mi chybí šestikolka, ale tu budu 
mít taky,“ p řemítá nahlas Martin. „No to 
teda nebudeš“, zvýšeným hlasem 
kontruje Simona a dodává: „Máme 
hypoteku …“ Martin o čima přelétne 
čtveřici nablýskaných CX a možná jen 
pro sebe prohodí: „Ale budu“ a jde 
dneska už posté vyhnat kočku z vrátnice 
areálu … 
 
 
   Už je tomu dlouhých třináct let, co se tahle sympatická dvojice poprvé potkala. Těžko si představit 
jednoho bez druhého, ale zároveň mám před sebou důkaz, jak se protiklady přitahují … Martin, statná 
vypracovaná postava, blížící se dvěma metrům, malinko skoupý na slovo ☺, ale šikovný a obětavý – a 
Simona, veselá extrovertka, která se určitě dovede poprat s každou nástrahou dnešní doby; oba pak milující 
Citroëny s hydraulikou a psy. Toliko na úvod, vstupme do děje. 
   „Když jsem před třinácti roky začala s Martinem chodit, měl jeho táta na ježdění BX, pak si ho Martin 
obstaral taky,“ začíná Simona odtajňovat, kterak vlastně všechno začalo. „Ale opravdovej Citroëňák jsem já 
…,“ odtuší Martin a dodává poněkud znechuceně: „Když se někomu líbí C4 …“ a nechává doznít lehkou, 
ale dobromyslnou výčitku v okolním horku. Pak se ještě dovídám, že se Simoně líbí Mustangy, ale 
Martinovi ne. No, škádlení končí, je čas něco dělat. 
   Opodál stojí seřazená čtveřice nablýskaných CX. Areál se proměnil v naprosto ideální fotoflek, staré 
skladištní budovy, zarostlé koleje a nákladové rampy evokují prostředí vysloužilých přístavních mol a 
dodávají trochu zasněnou atmosferu klasických francouzských detektivek, odehrávajících se často 
v podobných kulisách. Až to svádí k ohlédnutí, jestli někde nečíhá Alain Delon v roli mstitele či parta zlých 

mužů z marseillského podsvětí. Nikde nikdo, jen 
dvojice majitelů a několik stříbřitě metalisovaných 
vlčáků, které obcházím s respektem … Žhavé slunce 
stojí jen kousek za zenitem, dělám nějaké fotky 
stojících CX, jejichž lak se mazlí s odrazem 

vedlejšího, fotím interiery s futuristickým 
přístrojovým štítem, fotím nějaké detaily … 
   Přede mnou defiluje bílý CX 2500 GTi Turbo 2, 
vínový CX TRi 2500 Break, stříbrný CX RD 2500 a 



 

 

 

rozměrná sanita 2500 D ze slavné karosárny Heuliez. Dovídám se, že ještě před několika lety vozila 
pacienty ve Francii. Vyslovuji prosbu o seřazení, do toho zaznívá dialog, prokládaný smíchem: „Ty seš 
Citroënářka jen nárazová!!! Ne! Ne! Ne!“ – ale to už naskakuje motor bílého turba a CX vystřeluje na své 
stanoviště, následovaný zbývající trojicí aut. Za volantem automatového Breaku sedí můj syn, opatrně řídí, a 
oči mu září víc než srpnové polední slunce. Díky vám, přátelé, za radost, o kterou se dokážete podělit! 
Citroëny se řadí tak, jak vidíte na fotkách, v dopadajících slunečních paprscích mění barvu do nečekaných 
odstínů … Je hotovo, teď se bude jezdit! Čtveřice aerodynamických krasavců se přesunuje na rozměrnou 
plochu mezi skladišti a jeden po druhém začíná kroužit. Po přišlápnutí pedálu se zvedá předek turba, 
pneumatiky nedočkavě prohrábnou šotolinu, CX se naklání, ale neuhne ani o centimetr. Sanita jede 
rozvážně, pomalu zrychluje, ale nevidím ani náznak nestability. Každé auto si projede svá dvě či tři kolečka, 
a je zase čas na trochu oddychu … Slunce si patrně řeklo, že si na nás posvítí! 

   Chvíli diskutujeme o motorech, Martin se vyznává z nelásky k automatice: „Já to nechci, to je tak pro 
ženský, to už pak to auto jezdí samo …“ Obracím řeč na automobilové sny, tady je asi jasno. Martinův sen 
byl vždycky XM. Dnes má tři (jedním jsme jeli – vlastně jsme filtrovali nerovnosti silnice šaramantním 
pohupováním.) „Svezl jsem se skoro ve všem, ale XM vede,“ bez zaváhání prohlašuje Martin a dodává, že si 
navrtal koule ☺. Pro neznalé: ony „koule“ jsou pružící jednotky, které po zvětšení původně miniaturních 
otvorů dostanou vlastnosti extrémně dlouhých a jemných tlumičů. Od Simony, která se kroužení 
nezúčastnila, vím, že oba nemají rádi to nové, co francouzská automobilka dnes chrlí na trh. „Pro mě osobně 
jsou jediný Citroëny ty hydraulický, jiný neberu, snad kromě kachny,“ dovídám se od Martina, ovšem ten 
neopovrhuje ani Xantií nebo C6.  

   Motory startují, CX se řadí vějířovitě k rampě, Martin se Simonou otvírají kapoty, můj syn parkuje na 
centimetr přesně vzácnou ambulanci. Skláním se nad motory: typické umístění reservy v motorovém 
prostoru, nápis Turbo, decentně naznačující bouři, kterou můžete rozpoutat, do zelena zbarvené „koule“, 
vstřiky i desítky drobných detailů. Focení končí, dvojice majitelů zavírá kapoty, Citroëny zůstávají na místě, 
jejich nocležna je hned vedle. 
   V příjemném chládku se vracíme k niti hovoru, kterou jsme před chvílí přetrhli. Nejsou to jediné CX, které 
vlastní, dnes jich mají sedm; jeden (velmi raritní) vám představíme až po renovaci. Od prvního CX, který 
jim sehnal známý, pokračovali a pokračovali („na každém srazu se nám nějaký zalíbil a museli jsme ho 
mít“). Prostory jsou k disposici, šikovné Martinovy ruce zvládají i renovaci, pouze lakýrnické práce zadává 
odborníkům. Ale nemyslete, na konci renovačních prací neuvidíte automobilové pozlátko bez života, 



 

 

 

přepravované v bednách a skladované v halách s uměle udržovaným klimatem – naopak: Martin se Simonou 
záměrně neskrývají patinu svých miláčků, nechávají je promluvit, a udržují je jako pojízdné časové 
schránky. Hezký pocit, být nablízku skutečné minulosti a nikoliv její akrylové atrapě … „Dřív jsem taky 
hodně hledal auta po netu, dneska už ne, protože mám, co jsem mít chtěl,“ dodává Martin. Simona se 
zhluboka nadýchne a spustí výčet klubů, kde jsou členové: „BX klub, XM klub, Real Citroën klub, ale na 
srazy jezdím sama, Martin nemá čas.“ Mohu potvrdit, na jarním setkání Citroënů byla se svým fialovým BX 
k nepřehlédnutí. „To jsou prostě srazový auta, někam do campu nebo na delší jízdy máme XM. S CXkem 
jsme nejdál byli na Slovensku a se sanitou v Mostě na srazu kachen, to bylo super!“ a vzápětí se dovídám, 
jak se kachničky před objemnou ambulancí rozestupovaly a dělaly jí garde. A co Tvůj sen, Simono? „No tak 
určitě DS, ale ten první, s kulatými světly, nejlíp cabrio Chapron, no a potom taky SM, ten by mi slušel a 
taky má stejný iniciály jako já“ … Martin přikyvuje, SM by taky neodmítl, ale zmíněnou odtahovou 
šestikolku CX nepouští ze zřetele. Mimoto je jeho láskou ambulance (a ještě jeden záchranný speciál, zatím 
stojící v hale). 
   Závěrem trochu rekapitulace: tahle dvojice roduvěrných Citroënářů má nejen o čem snít, ale i co 
realisovat. Nemluvě o CX, čekají na ně i GSA a nádherný DS, který koupili téměř rozpadlý a postupně na 
něm pracují.  
   Vypínám foťák, protože obrázky obtěžkaná karta prosí o slitování, syn naposledy prolézá auta (to ještě 
netuším, že příštích čtrnáct dní nebude mluvit o ničem jiném), Simona chytá všetečnou kočičku, co se ráda 
schovává do stínu vedle kol, podání ruky a pozvání na další návštěvu. Ještě ani nesedím v autě a už se na ni 
těším. A teď, když si během psaní připomínám hezké okamžiky, těším se dvojnásob. 
   Cestou mi napadá ještě všetečná myšlenka: kdo je asi pánem domu u téhle dvojice? Myslíte Martina? 
Kdepak … myslíte Simonu? Vůbec ne … Nevíte? No pánem domu je přece André Citroën!!!!! ☺ 

Redakce děkuje Martinu Priesolovi a Simoně Mojtové za čas, ochotu, vstřícnost a přistavení čtveřice CX. 
 
 
Text a foto: Pavel Kopáček 



 

 

 
DVOUTAKTNÍ MUZIKA 
 
Ryn-tin-tin-tin-tin…ryn-tin.tin.tin-
tin.……… Už těchto pár veselých 
citoslovcí stačí k tomu, aby každý 
věděl, že tentokráte jsem se posadil 
za volant dvoutaktního stroje 
z východního Německa. Neodolal 
jsem svezení v krásném původním 
Wartburgu 311 – typu 1000. Zvlášť, 
když byla horká letní sobota, kolem 
kempu na Vysočině byla spousta 
prázdných silnic a kamarád mi 
podával klíčky od tohoto stroje 
 
   „Co to je?“ podivuji se a ukazuji se 
smíchem na obrázky nad několika 
spínači, když usednu na již dělená sedadla Wartburgu. Nebyly zde klasické symboly, na které jsme většinou 
zvyklí.  Spíše se jednalo obrázky, jak vystřižené z nějakých pohádek. Na jednom obrázku bylo něco jako 
fén, na dalším jsem odhadoval kravatu a na jednom jsem měl pocit, že autor simuloval dopravní nehodu. Ve 
skutečnosti se jednalo o topení, volnoběžku a několik dalších hejblat. Skrz volant jsem viděl na dva 
„sportovní“ kulaté budíky. Jeden ukazoval rychlost stroje. Nevím nevím, ale nechtěl bych asi jet s tímto 
vozítkem tak rychle, jak ukazoval rychloměr. Cejchování končilo na 160km/h! Druhý budík ukazoval 
teplotu vody a stav paliva.  
   Motor o objemu jeden litr chytá na první škrtnutí a tři válce hrají svoji oblíbenou písničku. Řadící pákou u 
volantu řadím první rychlostní stupeň a za mého širokého úsměvu se vůz rozjíždí. Hbitě řadím dvojku a brzy 
trojku. Řazení je věc, kterou musím majiteli pochválit hned po prvních pár desítkách metrech. Je jednoduše 
skvělé. Jsem ze Simky zvyklý na řazení u volantu. Jde tam velmi lehce, řadím dvěma prsty. Zde ve 
Wartburgu je to stejné, ale dráha potřebná k zařazení je maximálně poloviční. Všechny kvalty jsou u sebe, 
nemusím máchat řadící pákou po celém interiéru nahoru a dolů. Každá dráha pro danou rychlost má jen pár 
centimetrů. 



 

 

  Výkon motoru není nijak zázračný, ale těch 
45 koní na úzkých okreskách bohatě stačí. Víc 
by Vaše uši stejně nevydržely. Pružnost mu 
sice rovněž trochu chybí, ale zase si 
vychutnáte to řazení ☺. 
   Bubnové brzdy na všech čtyřech kolem je 
dobrá věc. Pokud tedy fungují. Což zde ano. 
Nikdo mi nenamluví, že bubny na předních 
kolech jsou nesmysl. U aut s takto malým 
výkonem jsou více než dobré. O čemž jsem se 
málem přesvědčil sám na vlastní obličej, který 
byl jen kousek od předního skla, když jsem 
šlápl na brzdový pedál. Pakny se zakously do 
bubnů a kola okamžitě stála. Kdybych já 
dával pozor při fyzice….. 
   Celkově mohu říci, že i přes malý výkon a 
větší hlučnost je jízda s Wartburgem 311 
docela příjemná. Zvlášť když celá trasa, kdy jsem seděl za volantem, měřila přibližně 8 km. Mám pocit, že 
delší trasa by měla vliv na mé pocity z jízdy s tímto strojem. 
   Karoserie je přísně kulatá, s množstvím různých „vypouklin“. Rozměrné víko kufru skrývá solidní 
zavazadlový prostor. Rozměrné víko motoru neskrývá skoro nic. Vlastně jo, málem jsem přehlédl motor ☺. 
Čtyři dveře s praktickou absencí prahů umožňují rychlé a pohodlné nastoupení až pěti osob. Jízdní vlastnosti 
s plně naloženým vozem jsme nezkoušeli, nechtěli jsme ty koně strhnout. I když….možná že tady soudruzi 
chybu neudělali. 
   Přesto, že Wartburg 311-1000 mne příliš nenadchl, je třeba mu přiznat jisté kvality. Mezi ty patří 
vynikající řazení, jedovaté brzdy, příjemný a prostorný interiér. A v tomto případě i nádhernou původní 
patinu, která se čím dál víc ztrácí na většině veteránů, které lze vidět na běžných akcích i věhlasných 
výstavách. Z tohoto pohledu je Wartburg Petra Sedláčka velmi příjemným osvěžením.   
 
Děkujeme Petrovi Sedláčkovi za zapůjčení a seznámení s vozem 
 
Text a foto: Michal Primák 
           

   



 

  

 

 
Máte zájem o prodej Vašeho veteránu? 

Jak probíhá prodej v našem VETERANBAZARU? 
 

 

- převezení vozů do našeho veteran bazaru 

- prohlídka vozu a sepsání protokolu o stavu vozu 

- sepsání dohody o zajištění prodeje  

 

- pořízení kvalitní fotodokumentace a videodokumentace 

- zajištění článků o vybraných vozech do našeho časopisu Veterán  

- inzerce na inzertních serverech a značkových fórech 

- vlastní prodej  

- zajištění převodu vlastnictví včetně vyřízení veteránských testací 

 

Vůz je možné přistavit kdykoliv po předchozí dohodě. Možné i o víkendu. 

Případně jsme schopni zajistit dopravu naším odtahovým vozem   

 
 
 
 
 
 

 
 

Nezávislý časopis VETERÁN vydává Simcacentrum. 
 

Zdarma ke stažení z našich webových stránek. 
Zakázán přetisk a využití textů a fotografií bez našeho písemného souhlasu! 

 
Simcacentrum provozuje společnost FINTALK Invest s.r.o. 

Redakce: Pavel Kopáček, Michal Primák 
 

Kontakty na redakci: 
Email: michal@simcacentrum.cz, pavel@simcacentrum.cz  

Tel: 603 710 537 

www.simcacentrum.cz 



 

  

 

Talbot Samba Cabrio                                                           Cena: 30 000,- Kč 
 
Manželka se rozhodla prodat svůj Talbot Samba Cabrio. Auto máme od roku 2000. Průběžně dostalo nový 
lak a komplet novou střechu (inv.50tis). Karoserie je ve velmi dobrém stavu, motor je dobrý, převodovka 
hlučná (příp. mám tři jiné). Drobné nedodělky (kovářova kobyla...znáte to :-) ) Auto je provozováno jednou 
za rok na sraz. Má platné CZ doklady. Samozřejmě pravidelný servis a garáž.  



 

  

 

 Ferrari 400i                                           790 000,-Kč 
 
Nádherné dvanáctiválcové Ferrari ve výjimečném stavu a malým proběhem kilometrů. Jedno z nejvíce 
perspektivních aut pro investici s garancí skvělého svezení. Přímý potomek legendárního Ferrari 365. 
Veteránské doklady. Velmi stylový vůz.  



 

  

 

Simca Aronde Messagere                                           69 000,-Kč 
 
Ojedinělá Simca dovezená z Francie. Dochovaných 5 kusů (dle informací z fr.Simca klubu). Motor po 
repasi, velmi dobrá karoserie. Pojízdný, K nenáročné renovaci. 
 



 

  

 

Camptourist CT5                                                      7500,-Kč 
 
Východoněmecký obytný „stanopřívěs“. Dvě místnosti + kuchyně. K výbavě patří tři lůžka, stůl, vařič. 
Ideální k veteránu. Rok výroby 1973. S doklady po TP. Dobrý stav. 
www.unser-camptourist.de 
 



 

 

  

 

 



 

  

 

II. ROČNÍK RALLYE ŠÍLENC Ů 
 
Máte rádi orientační soutěže? Mrzí Vás, že jsou krátké a sotva Vás to začne bavit, je již konec? Jsou pro Vás 
jednoduché? Máte na víc? 
 
Tak tady to opravdu není jednoduché! Připravujeme pro Vás druhý ročník náročné orientační soutěže. Tato 
soutěž není pro „slečinky“, co po dvaceti kilometrech hledají v mobilním telefonu google mapy ☺. 
 
Účastníky čeká kolem 500km dlouhá trať, 3 typy itineráře, noční etapa a tajný cíl. 
 
Vše začne v pátek 26.10.2012 ve 20h večer. Místo startu včas upřesníme. 
 
Zúčastnit se mohou veterány z let 1945-1985. Startovné je symbolických 500,-Kč. Na vítěze čeká krásný 
pohár. 
 
Počet účastníků je výrazně omezen. Startovat může maximálně 15 posádek! 
 
Přihlaste se již nyní na emailu michal@simcacentrum.cz    Fotky z minulého ročníku: 
 

    
 



 


