
 

 

                      SPECIÁLNÍ ZIMNÍ VYDÁNÍ INTERNETOVÉHO MAGAZÍNU VETERÁN 

 a další zajímavosti ze světa historických vozidel        



 

 

 

 

 
 
Milí čtenáři a 
čtenářky 
 
  
   Jsou Vánoce a 
my máme pro Vás 
tento malý dárek. 
Mimořádné číslo 
našeho časopisu. 
Ponechali jsme 
mu původní 
pracovní název 
„Zimní  Sněho – 
Ledo  Speciál“. 
Věnovat se v něj 
budeme rubrikám 
tradičním, jakož i 
netradičním. 
Hodně věcí je tu 
zcela nahodilých a 
v běžných číslech 
se již opakovat 
nebudou. Vše je 
inspirováno 
zimním obdobím, 
kdy naši plechoví 
miláčci spějí. Ale 
byly doby, kdy se 
nejednalo ještě o 
veterány, ale o 
běžná soudobá 
auta. A někdy, 
když ještě není 
sůl, tak vyjedou 
zcela mimořádně 
některé naše vozy 
i dnes.  
Tak ať máte 
z tohoto vydání 
alespoň stejnou 
radost, jako máme 
my.  
 
Přejeme příjemné 
čtení.      

   



 

 

 Zimní Rallye – pořád naplno bez ohledu na sníh!!! 
 
Náš Speciál musí zabloudit i do oblasti motoristického sportu. Bohužel, nejsme na tom tak, abychom 
vám přinesli strhující reportáž z Monte Carlo Historic, ale přesto věřím, že vás několik následujících 
záběrů zaujme. 
 
   Předloni dostal jsem pozvánku jet kousek české etapy s účastníky závodu Winter Trial. Soutěž startovala 
v Holandsku (proto byli všichni až na jednoho Belgičana místní), vedla přes Německo do Rakouska, pak 
k nám na jih Čech, a po průjezdu Šumavou trasa naše území zase opouštěla. Moc jsem si to užil – v obojím 
smyslu slova. Doprovod jsme absolvovali s testovacím Fiatem Sedici, údajně s pohonem  všech kol, který se 
ovšem v pravou chvíli nezapnul (to jsem si ověřil, že naprosto oprávněně nesnáším Haldexy a podobné 
krávoviny – když 4x4 – tak natvrdo a furt!!!), takže deseticentimetrová vrstva sněhu, do níž se „zabořila“ 
kola, se nám stala osudnou. Nicméně – auta kolem nás projela, zážitek veliký, i když se čtyřkolka musela 
vydrápat z „ohromné“ závěje nekonečným tlačením poté, co se křížákem na kola povedlo očistit kus silnice 
od sněhu … �. Noční dojezd byl velkolepý, průjezd sněhem zasypané dvanáctiválcové otevřené Lagondy 
byl zážitkem, jenž mám v očích a uších dodnes … 
   Ještě někdy bych se na takové výkony chtěl podívat – vám přikládáme několik fotek! 
 
Text a foto: Pavel Kopáček 

            Alfu Romeo Giulia jsme bez problémů dojeli a dlouho jsme se jí            Porsche 911 Turbo předvádělo efektní průjezdy zatáčkami.  
            drželi. Možná to ale bylo tím, že posádka Alfy jela tzv. „na pohodu,“      Kolem nás ale posádka projížděla bezmála krokem, protože 
                 a my jsme se hnali, co nám některé z občas hnaných kol                              asi ještě neviděla několik bláznů, sekajících 
                                          Fiatu Sedici stačilo …      křížákem na kola do sněhu před zapadlou „čtyřkolkou.“ 

 

 
 
 
Amazonů byla skoro desítka, a pokud se některé auto narodilo 
s imunitou proti sněhovým jazykům a závějím, bylo to právě Volvo 
121. Naprostá suverenita, dostatečný výkon motoru a jeho 
elasticita dovolily akceleraci na přímý záběr všude tam, kde si 
majitelé dnešní produkce nevědí rady, který stupeň z 6, 8, 10, 20, či 
nevím kolika zvolit …. 

 
 
  
 
 



 

 

Sportovní otevřený Triumph také patřil k dost obsazovaným typům.             Ford Anglia 105E nepatří sice k typickým rallyovým vozům, 
 Jadrný zvuk motoru, práskající výfuk, vůně olovnatého benzinu a           ovšem v minulosti se zúčastňovaly významných evropských i 
 dob, kdy šoféři ještě nebyli srágory, napojené pomocí rozhraní                 mimoevropských podniků. U nás si tenhle sympatický 
                       na řídící jednotku svého „vozu“ …                                                          Fordík vedl víc než statečně! 

 Co by to bylo za soutěž, na níž by chyběl populární „knedlík“ Mini?         Datsun 240 Z přivezl chuť exotiky. Tyhle nízké střely jsou vzácné 
Zatáčkami doslova prolétal, v plné rychlosti se propletl i tam, kde     i na běžných veteránských srazech, v nebezpečném prostředí 
ostatní museli šlapat na brzdu, a připomněl nám časy, kdy v celých    prostředí ledovky, vraceček a zrádných kopců se vidí skutečně 
    hejnech dobýval vavříny na Alpenfahrt, Monte Carlu, Tisíci             minimálně. I když posádka jela volnějším tempem, nic jim to 
                                   jezerech, apod.                                                       to neubírá na zásluze předvedení neobvyklého stroje. 

  Jeho křídlaté veličenstvo … Mercedesy řady W 110 také kdysi      Červenobílý český Wartburg se sice jízdy nezúčastnil, majitel  
aktivně závodily, ovšem dnes je  jejich místo spíše na střežených    se přijel jen podívat na etapový dojezd, ovšem myslím si, že by 
parkovištích a plochách při soutěžích elegance. Tenhle 220 byl               se ani při Winter Trialu nenechal zahanbit. Nakonec,  
elegantní i teď, když měl na sobě metráky marastu z přesolených                     Wartburgy 353 to dokázaly mnohokrát … 
                              silnic chráněné Šumavy … 



 

 

 

 
Na Boží hod mezi 
Speciálem a naftou 
 
   Nechápete, že??? No, 
popravdě řečeno, já už taky 
ne, i když jsem to přesně 
takhle prožil … Ale abyste 
pochopili celý sled událostí, 
musíme se vrátit až do 
historie, na počátek září 
roku 1980 … 
 
   Toho dne jsem nastoupil 
studium na pražské Vysoké 
škole ekonomické. O učební 
látce jsem si nedělal iluse, 
z 13 předmětů bylo 6 
politických … ale co jsem netušil, bylo, že plnoleté muže a ženy někdo může nutit, aby si vybrali jeden 
povinný ze sedmnácti sportovních oborů, kterému se budou celé čtyři roky věnovat. Úděs!!! Vězte, že mimo 
erotiky nesnáším jakýkoliv tělesný pohyb, pohled na míč u mne vyvolává záchvaty šílenství, a sportoviště 
míjím s myšlenkami na jejich krvavou destrukci … A teď tohle … Dodnes nevím, který ďábel mi našeptal, 
abych v kolonce zatrhnul šerm!!! Nikdy jsem k rapíru nebo šavli netíhnul, a D´Artagnan s ostatními 
mušketýry mi byli ukradení, protože … … protože nejezdili autem. No ale nebylo vyhnutí, sešli jsme se 
v Jungmannce v šermírně, tři patra pod zemí, v odpudivých kobkách, které smrděly jak sokolská žíněnka, a 
obhlíželi se navzájem. Slibně se rýsující vnady některých bujně vyvinutých spolužaček mne v první hodině 
nechávaly lhostejným, protože nás navlékli do pekelných špinavých a sajrajtovitě smrdutých postrojů – 
vypadali jsme jak adepti na hodně veselé šibřinky – a rozdělili podle pohlaví – tedy pokud pohlaví bylo 
znatelné. V té kdysi bílé hnusotě i ta nejprsatější krasavice vyhlížela jak babochlap. A teď jsme si měli 
vybrat soupeře, s kterým začneme cvičit sexty, septimy a oktávy, pokud si vůbec názvy těch nejapností 
pamatuji přesně … Už tenkrát jsem měl svých 196 cm, ovšem při váze 88 kg, takže jsem vypadal jak anténa, 
zabalená do obinadla. Všiml jsem si podobného těla jednoho ze „sportovně“ maskovaných individuí, a 
protože nám přes úchylácké masky nebylo rozumět, píchl jsem jej fleuretem do řiti, abych mu nabídl své 
služby živého terče. A začalo samo Dantovo peklo … Přivázali nás zády ke stěně za jakési pružné lano, 
takže jsme sebou mohli akorát mrskat jak spermie v reklamě na kondom. Měli jsme poskakovat, namísto 
toho jsme klopýtali, měli jsme předstírat výpady, namísto toho jsme mávali rukama, jako když se topíme, 
mlátili se v zoufalství po palicích a celkový pohled vyvolával dojem hromadného boje s chobotnicí. Můj 
šermířský partner a já jsme byli absolutně nejhorší – jak také jinak, že … Konečně trýznění skončilo a my, 
nechutně zpocení, zoufalí až k pláči, a vyprahlí jak Sahara, jsme se konečně mohli pozdravit. Můj protějšek 
byl český Řek, sympatický kluk, s absolutně shodnými názory na tělocvik a veškerý tělesný pohyb vůbec – 
s výjimkou již zmíněné erotiky, samozřejmě. Studoval na jiné fakultě, ale protože jsme v šermírně společně 
trpěli dvakrát týdně, brzy jsme se skamarádili, a vždy po dvouhodině stupidního poskakování za trenerova 
doprovodného řevu jsme splachovali žal v cukrárně u Myšáka ve Vodičkovce (už neexistuje �). 
Kamarádství nám vydrželo strašných let. Onen „takysportovec“ se jmenoval Dimos, a byl to jeden z mých 
nejlepších kamarádů té doby. Po čase ale odešel ze školy, vystřídal několik zaměstnání, pak mne ještě stačil 
seznámit s mou první manželkou, s níž jsem se po třech měsících rozvedl, a někdy koncem 80. let se 
vystěhoval z Prahy do německého Hannoveru. Listopad a prosinec roku 1989 a statisícové hýkavě řvoucí 
zástupy mi znechutily milovanou Prahu natolik, že jsem se vrátil do rodného domu na Vysočinu, a do Prahy 
občas dojížděl „ladit formu“ (ehm ehm). S Dimosem jsme si psali, občas i volali, a pořád sliboval, že přijede 



 

 

 

na návštěvu. Mí rodiče jej měli moc rádi, bohužel, mámu i tátu jsem pochoval dříve, než mohl Dimos přijet. 
Poprvé se ohlásil před Vánoci 1996. Přijel, užili jsme si krásný týden plný srandiček, výletů – a přesně totéž 
se opakovalo o rok později. 
   Tím jsem, milí čtenáři, vyčerpal nezbytný úvod do děje, karty jsou nyní rozdány, role obsazeny, děj může 
gradovat … Někdy na podzim 1998 Dimos volal, že letos nepřijede, že mu to nějak finančně nevychází 
(jezdil i za svými rodiči, kteří se vystěhovali do Řecka), takže s ním prý nemáme počítat. S manželkou jsme 
litovali, ale chápali – ani Dimos nepatřil k magnátům. Takže u nás probíhaly Vánoce podle dědičného 
rituálu, léty prověřeného a naprosto neměnného. Štědrý večer s kaprem, salátem a dárky, no a na Boží hod 
vánoční připravená tradiční husa s dvěma druhy knedlíků a zelíčkem, která se už od 5. hodiny ranní pekla 
v troubě. Přišel čas slavnostního obědu. Rozmontovaná husička se k nám přiblížila na dosah, tekoucí sliny 
připomínaly krocaní hudrovadlo, a naše pravice se s cinknutím střetly v přípitku. Ovšem: než jsem onen 
přípitek mohl uskutečnit, zazvonil telefon. Já jsem navzdory svátku naprosto nechutně zaklel, manželka 
zvedla telefon – a začala jásat a smát se. Po krátkém hovoru (ve smyslu: „jéé, jo, jo, no to víš, že jo, jo, no 
jasně, ahóój) mi sdělila, že Dimos si z nás vystřelil, už je v Praze u známých, a čeká, že pro něj přijedu. 
Šok!!!!! Jednak díky zvratu událostí, jednak jsem nějak nepřišel na chuť srandičkám tohohle druhu. No, nic 
jsem zatím nepil, takže jo, pojedu pro Dimose, oběd se odkládá, budem tláskat ohřívaného opeřence až 
někdy kvečeru, protože venku to naprosto nechutně klouzalo. No jo, ale čím jeti? Moje milá „petrolejka“ 
300D byla nepojízdná kvůli vadě starteru, Scorpio 4x4 bylo momentálně jen 4x2 a stálo v dílně, Simca 
Ariane byla zazimovaná a objekt zavalený dvoumetrovými závějemi – takže volba byla jasná: pojedu 
Plymouthem Fury Suburban, bezmála šestimetrovým kombíkem o objemu motoru necelých sedmi litrů. 
Vysoukal jsem ho z garáže, kterou můj táta postavil v roce 1957 pro malou Simku Aronde, zkontroloval 
olej, Fridex (nedivte se, Furyna měla najeto kolem půl milionu km bez jakéhokoliv zásahu – s výjimkou těch 
ničivých �). Ve Žďáře jsem natankoval a přede mnou byla cesta směr Vojnův Městec, Chotěboř, Golčův 
Jeníkov, Čáslav, Kolín až do Prahy, kde na roku Dlouhé a Revoluční čekal Dimos u svých pražských 
známých. Bylo krátce po poledni. Při odjezdu od žďárské pumpy se mi zazdálo, že slyším nějaký divný 
zvuk ze skříně, takové jakoby zabouchání či rychlý tlukot, ale Plymouš vydával tolika zvuků, že o jeden více 
či méně … V duchu jsem nad tím mávl rukou a jakákoliv úvaha nad příčinou snad ani pořádně nedospěla do 

mého vědomí … Auto statečně odolávalo snaze topit, radio mlčelo, protože přehrávač nešel a vlnová pásma 
byla původní, zaoceánská, tudíž u nás pouze šum, ale bylo mi to fuk. Držel jsem si svých 80 – 90 km/h, 
osmiválec si nádherně bublal a duněl při 1000 až 1200 otáčkách (žádný posraný downsizing, ale poctivý 



 

 

 

objem), a cesta příjemně ubíhala. Plánoval jsem, že i s otočkou a průjezdem Prahou budeme tak po páté 
odpolední obírat doma husí poloosy. Jak naivní jsem byl … Těsně před Golčovým Jeníkovem, při vjezdu na 
hlavní silnici HB-Praha, se mi při rozjezdu zazdálo, že motor jakoby nakrátko vylétl do otáček, ale vidina 
husy všechno zaplašila. Jel jsem dál … Přišla Čáslav … Kdo tohle město a trasu znáte, víte, že po průjezdu 
centrem (dneska je to ale asi už jinak) přišel přejezd přes koleje vlečky do Tukových závodů Kosmos a pak 
strmý kopec nahoru. A tam se to stalo!!! Po přeřazení na dvojku vylétly otáčky motoru na víc než dva tisíce, 
zatímco auto zpomalovalo. Průůůůůser! Jako když prokluzuje spojka! No jo, ale v Plymouthu byl tříkvalt 
automat TorqueFlite 727!!! Trhnul jsem voličem na sloupku na N, zpátky na D, skříň se „chytla“ a auto se 
rozjelo. Ale bylo po náladě. Všechny pečené husy světa bych dal za převodovku, protože už jsem věděl, že 
nedojedu nejen domů, ale patrně ani do Prahy. Moje nálada poklesla na teplotu uvnitř auta. Pomalu, asi 
čtyřicítkou, jsem se plazil po rovině mezi Čáslaví a Kolínem, kterou jsem jindy projížděl nádherně 
pohupující se amerikou rychlostí kolem 70 mil, a třeba Scorpiem někdy i 180 … Kolín!! A samozřejmě 
červená!! Na zelenou jsem se rozjel, ale převodovka už bzučela a šelestila … A víte, co bylo nejhorší??? 
NIKDE NIKDO!!! Žádná pomoc, žádná opravna, prostě vůbec nic. Se škytající skříní a trhavým pohybem 
auta jsem se doplazil na konec města, v místě někdejší Mototechny vyhodil volič na N a nechal mrtvějícího 
ocelového obra dojet tam, kam setrvačnost jeho dvou a čtvrt tuny dovolí … Vyšlo to k benzince Avanti 
v protějším směru. Opatrně jsem posunul volič na 1, a krokem přejel naprosto prázdnou silnici, po níž vítr 
honil oblaka sněhu, projel kolem stojanů až dozadu, 
a z posledních sil zacouval vedle nějakého návěsu. 
Bylo něco po 14. hodině. A co teď??? No nesmějte 
se, to byl průser!!! Dimos čekal, žena čekala, dítě 
čekalo, husa čekala … 
   Obsluha pumpy mne znala – aspoň od vidění. 
Jednak si takové auto nespletete, jednak jsem při 
každé cestě z Prahy tankoval, vždy u Avanti 
v Kolíně. Byli moc hodní, pán a paní středních let. 
Vyslechli má peripetia, nabídli telefon. Prvně nějaká 
opravna či půjčovna aut. Smích z tisíců hrdel!!!! Na 
Boží hod? Ani prd, prostě země po vymření … 
Čekal jsem, zda někdo pojede kolem, střídavě 
obvolával všechny možnosti, co mne napadly, 
v přestávkách četl časopisy, aniž bych je musel platit 
… Pil jsem asi desáté kafe z kelímku a zakusoval 
jeho synteticko-bahenní příchuť Božíhodovou 
bagetou … �. Zavolal jsem i Dimosovi ke známým 
do Prahy – bylo mu to moc líto, ale nepomohl mi, ti 
jeho známí auto neměli … Béééé – co teď? To už 
jsem měl za sebou několik telefonátů domů, nad první reakcí manželky raději zatáhnu oponu … Uvnitř 
příjemně vytopené budovy čerpací stanice hrál rozhlas koledy, a já bych býval vyl jako šakal … zrovna 
tehdy frčel „Medvídek z Bogoty“ … � Hráli ho dvakrát za hodinu a já, kdykoliv dodnes slyším tuhle 
skladbu o plyšáku, nacpaném drahými fety, nikdy si nevzpomenu na Vánoce, ale pokaždé si vybavím žlutý 
interier Avanti!  
   V rodném městě jsem měl tři věrné a letité kamarády. Naneštěstí, jak to bývá na Boží hod v době, kdy už 
zbytky dne vyhánějí noční stíny, všichni se něčeho napili, tudíž do Kolína nemohli. No, nebudu vás dále 
napínat. Přijeli všichni k nám (klucí zlatí – bohužel, žijí už jen dva) a dali hlavy dohromady. Vymysleli plán, 
hodný generálního štábu. Zdaleka jsem vám totiž nevyjmenoval všechna auta, která jsem tenkrát měl. Před 
domem, v metrových závějích sněhu, stál kombík Pontiac z roku 1979, sympatické auto s pětilitrovým 



 

 

 

                                                                    Pontiac zachránce 
osmiválcem, nádherně jedoucí. Jenže: nemělo papíry, tehdy ani veteránské, nejelo půl roku, a zatím nemělo 
ani řidiče. Manželka totiž nejezdí. Milí a hodní kamarádi přivezli baterku, dojeli k pumpě s kanystrem pro 
benzin, vymetli pavouky zpod kapoty a jednu chcíplou slisovanou myš, která se bůhvíjak octla vedle deklu 
vzduchového filtru. Pro jistotu z vlastních zásob dovezli i litrovku automatového oleje. Sníh odházeli. A stal 
se první zázrak tohoto dne: motor Ponťase naskočil a pravidelně si vyšlapoval … No, zázrak – jak se to 
vezme – naskočila by každá normální amerika, kterou neměl v ruce debilní český kutil (šetřílek). 
Pneumatiky byly jak nové, tzv. „All Weather,“ čili celoroční. V našich podmínkách je to tak 70% léto, 30% 
zima. Ale byl už večer, teplota pod nulou, a žádný řidič v dohledu. Až k všeobecné spáse přispěla manželka. 
Má bráchu, který si asi dva týdny před touhle katastrofou dodělal papíry na osobní auto (na Favoritu), a od 
té doby ještě nejel. Nevadí – je rozhodnuto. Brácha 
promptně přivezen, v rychlosti seznámen s autem. O 
značce Pontiac možná někdy slyšel, automatiku neviděl 
nikdy. Dvouletý syn David odvezen ke tchýni (dodnes 
nevím, jak reagovala, ale je to strašně hodná paní, takže 
to možná i skousla ☺), a brácha manželky (Michal) 
posazen za volant. Nikdo mu naštěstí neřekl o 
pneumatikách, o zázračné schopnosti Ponťase smýknout 
nezatíženou zádí kdykoliv a kdekoliv, prostě jen: „tady to 
máš a jeď!“ Manželka jela s ním, samozřejmě. 
   A tohle všechno, vážení a milí, jsem se dověděl 
telefonicky asi o půl osmé večer, když kolem projíždělo 
asi tolik aut, jako v roce 1910. Chvíli jsem lapal po dechu 
(možná, že jsem základy mého prvního infarktu položil                   Motor Pontiaku. Šipka ukazuje sušenou myš 



 

 

 

právě tady ☺), ale pak jsem musel uznat, že jinudy cesta nevede. Pokud máte na jazyku dotaz, jak to bylo 
s papíry, dlužno odpovědět, že naprosto nijak. Jelo se tak, jak jsem jezdil na srazy. Vpředu americká SPZ, 
vzadu kanadská, každá úplně jiná, a obě z pouti … No prostě základní kámen dálkové zimní expedice 
položen!!! Naposledy jsem volal, když už Michal seděl za volantem, a manželka šla ještě domů pro deku. 
Co kdyby … Vydali se pomalu na cestu … Tou dobou u kolínské Avanti každé ze tří tankujících aut oné 
noci muselo couvat, neboť při sešlápnutí brzdy klouzalo ještě asi tři metry! 
   Byly to strašné necelé tři hodiny … Jedny z nejhorších a nejdelších v mém životě … Každou chvíli jsem 
vybíhal, nikde nic! Stál jsem za dveřmi a mžoural zadýchaným sklem do noční tmy … Konečně světla!!! 
Nic … Zase světla!!! Zase nic … Odstavený Plymouth se pomalu ztrácel pod sněhovou nadílkou. Chybělo 
třicet minut do půlnoci, když se nahoře na kopci objevila záře reflektorů … Vyběhl jsem zase do větru a 
sněhové fujavice … Jóóó!!!! Přední lampy hodně daleko od sebe!!! Je to amerika!!! A že by tou dobou 
Kolínem projížděl nějaký jiný blázen na klouzajících „All Weather“ – naivní domněnka!!! Záře se blížila, až 
se pod mrtvolným svitem zářivek protisměrem pomalu přiblížil šedý kombík, na rozdíl od rachotu 
dinosauřího V8 v útrobách Plymouthu skoro neslyšně. Za volantem mírně pobledlý Michal, vedle značně 
pobledlá manželka. Objetí, slzy v očích, vyčítavé pohledy do zasněžených reflektorů zmrtvělého Plymouthu, 
káva, čaj, bageta, poděkování hodné a milé noční směně Avanti.  
   Přesedl jsem za volant. Pontiac topil jako zběsilý, ale měl zase jiné úchylky: nešel rychloměr, ale to 
celkem nevadilo. Horší bylo, že nešla houkačka – když jste zmáčkli její tlačítko, tak nezatroubila, ale hodiny 
na palubce se rozběhly pozpátku … ☺. Velmi, velmi netradiční pojetí palubní elektroinstalace. Musím 
napsat, že nepochopím, jak mohl manželčin brácha s řidičskou praxí asi 300 km tohle zvládnout! To nebyla 
silnice, to byla ledová zrada!!! No, nicméně Dimos se v Praze chystal na cestu, blížila se třetí hodina ranní, 
čas akorát na husu k snídani, a mně se začaly drát na mysl úvahy, jak to vyřešíme s těmi pouťovými 
espézetkami, jelikož se téhle noci v Praze za žádný náklaďák asi neschováme … No, bez problemů jsme 
projeli Revoluční a zastavili na rohu před (dnes již zrušenou) vinárnou Dubonnet. Manželka šla zazvonit na 
Dimose, když …    … když se mi zastavilo srdce! Vedle nás policejní Felicie s blikajícím modrým 
majákem!!! Stačil jsem říci jen jedno ošklivé slovo (s předložkou), a orgán se již skláněl k okénku, 
sjíždějícímu do úkrytu ve dveřích … „Prosím Vás, pane řidiči, popojeďte si, stojíte kus na přechodu! Děkuji 
a jeďte opatrně!“ Milej, zlatej, hodnej policajtíčku, nikdy nezapomenu, jak jsi ježíškovsky velkomyslně 
přehlédl espézetky, proti jejichž levosti jsou předvolební sliby doslova bobříkem pravdomluvnosti … Díky, 
díky, díky!!! To je dobré znamení … 
   Dimos přicházel s pohledem na hodinky. Blbá nálada v mžiku zmizela, přivítání bylo ale hodně krátké – 
nechtěl jsem pokoušet náhodu, jedna hodná policejní osádka mohla být taky jedinou! A pomalu jsme 
klouzali noční krajinou na rodnou Vysočinu. Mnohokrát jsem si ověřil, že cesta domů bývá vždycky kratší – 
a platilo to i tentokrát. Ještě ani nezačalo svítat, když jsme na den svatého Štěpána u tchýně vyměnili bráchu 
za dítě, a jeli domů. Studená husa k snídani byla moc dobrá, a pak jsme všichni padli na hubu a spali a spali, 
a jestli jsme se neprobudili, tak tam možná 
spíme dodnes! 
   Pozn.: Odstavený Plymouth vydržel 
v intaktním stavu až do Nového roku, kdy jsme 
jej „petrolejkou“ 300D odtáhli na opravu 
automatu. Několik lidí mi mezi svátky volalo, 
že v Kolíně u pumpy stojí nemlich ten samý 
Plymouth, co mám já, jestli o tom vím? A 
jistý, další moc dobrý kamarád, mi radostně 
nabídl, že se díval okýnkem dovnitř, kdybych 
tam náhodou byl, tak by mi prý vozil kořalku, 
abych nezmrzl!!! Ještěže ty kámoše člověk 
má!!!! 
 
Text a foto: Pavel Kopáček 



 

 

 

                                  Dobovka                                                                        Čtenářské foto 

               Plymouth Fury 1974 vystřídal několik majitelů. Jezdil v zimě v létě,            Obojživelný KdF 166 je doma nejen na cestách a ve vodě,  
                            a podle toho také dnes vypadá.",                                          ale dokonce i na sněhu. Snímek zaslal p. František Prosecký. 

                                  Mrtvolka           Hádanka 
 
Minule jste určitě poznali Panhard 
a někteří z vás poznali i typ: CT24 
  
 
 
                       
A co tentokrát?  ;-)))) 
 
Odpovědi opět na  email                                                                                                
 

                               Chudák Ford Anglia 100E, jak jsem ji předloni 
                                            objevil v opuštěné zahradě … 

                                                                                                     Renovace 

                                Během čekání na dokončení renovace musí odpočívat venku, ale UAZ 452 vydrží opravdu hodně.  
                                            Takže mu asi ani nebude dlouhá chvíle, než bude vypadat tak, jak ukazuje druhý obrázek. 



 

 

 

                                Z „běžného“ provozu                                                           Hrálo ve filmu 

                  
                      Potkat v dnešní době provozní Fiat 125p je skoro zázrak.              Když z Prahy vyjížděla Expedice Lambaréné, byla kosa, marast  
                                   Tenhle jezdí denně v zimě v létě!                                               a hnus. Až na konec Prahy ji vyprovodila řada aut, od 
                Embéčka až k předválečnému Chrysleru. 

 
Reklamní snímek 

 
 

 
Text a foto: Pavel Kopáček a jeho archiv 



 

 

 

Sněženky před objektivem 
 
   Milí čtenáři, pod tímto trochu poetickým názvem vám chceme ukázat několik o zajímavých kousků, které 
se v uplynulé době objevily před objektivy fotoaparátů. Některé ještě existují, jiné změnily majitele a 
stanoviště, některé – bohužel – zmizely nadobro. Nejsou to žádné archivní snímky, ty vám představíme na 
jiném místě našeho Speciálu. Tak se usaďte v teple před monitor a prožijte pořádnou zimu na fotkách. 
 
Text a foto: Pavel Kopáček 
 

    Na předměstí Tábora stál v blízkosti kasáren tenhle Jaguar. Bez      Zelená tisícovka se celý rok schovávala za listím křovin, ale zima 
     značek, s nějakými krámy uvnitř a naprosto bez zájmu. Na jaře               ji prozradila. Nedávno jsem jel kolem, ale místo už bylo 
        měl už prázdné pneumatiky a pak zmizel. Kam? Nevíme …                           prázdné. 
 
 

    
        Fordu Bronco nevadí závěje, nepohoda, bláto – prostě nic. Jeho               Chrysler 180, odolávající nástrahám zimní Vysočiny. Není 
                       dunící V8 si poradí s většími nástrahami,                                   tak úplně kompletní, ale zas mu místní „sběrači“ 
                        než byl malý kopeček sněhu u chodníku.                                                              nemají co ukrást … ☺ 
 
 

 



 

 

 

    Noblesní Tatra 613 vypadá majestátně i tam, kde ostatní vozy              Několik mimořádně teplých dní způsobilo, že se ze závěje vyloupla 
                  připomínají zapadlé hromádky neštěstí.                                         Simca. Krásná, kompletní, jen rozleštit lak. Ale letos už tam 

                                     nestála. Jestlipak už někomu dělá radost? 

       Holé místo pod zasněženou „stovkou“ napovídá, že tuto zimu              Malá víska, do níž vede cesta, která se „v zimě neudržuje,“ a před 
                                    asi ještě nevyjela.                                             před chalupou Oldsmobile. Spící, připravený na sezonu. To jsou věci  

           Perfektně startující „piáno“ 200D při zastávce v Táboře.                  Opel Rekord C Caravan – prostorný kombík, který se stal 
            Většina jeho notně ojetých a sešlých naftových bráchů                           v Německu hitem. Krátce po pořízení snímku 
                                začátkem zimy zmlkne.        našel nového majitele. Naštěstí! 
 



 

 

 

         GAZ 69 nepotřebuje zimní komentář. Jezdí a jezdí …                Opel Kadett D, mající za sebou těžký život. Loňské zimě ještě 
             odolal, letos jsem ho už neviděl. R.I.P.? Patrně … � 

 

              Audi 100 první generace je u nás prakticky vyhynulým druhem.                              Čajka ležící, spící … (a nepojízdná) 
                         Třeba až na tuhle příslovečnou výjimku … 

 
                Takový plácek, kde stály pod sněhovou peřinou Volgy, NSU,                   Ne, mýlíte se ☺, tohle není Poběda, ale Warszawa 203,  
                             Fordy, Opely – všechno 50. a 60. léta …                                                            u nás téměř ojedinělá. 



 

 

 

Z domácích sněhových archivů …. 
 
   Za více než tři desítky let mého aktivního (a úředně povoleného) ježdění jsem svými zadními partiemi 
stačil ozkoušet bezpočtu řidičských sedadel. Protože jsem skoro celý život prožil na Vysočině, která 
sněhovými nadílkami neskrblila, je jasné, že mnoho mých řidičských zkušeností je právě odtamtud. A navíc 
z dob, které neznaly dnešní elektronické nesmysly, zato však prosluly šoféry, pro něž nebyl problem 
vyměnit na silnici pneumatiku (nikoliv kolo, ale pneumatiku), rána, když panenskou celistvost noční 
sněhové nadílky prolomil až první ranní bus Škoda 706 RTO, náledí, kdy se sypalo jinak, ale jezdilo se také 
jinak, a chvíli, kdy se s příchodem zimy obouvaly pneumatiky s protismykovými hroty (a dosud jsem 
nepoznal většího nepřítele ledovky) – prostě se mi chce napsat, že všechno bylo lepší … Ale možná také 
hraje svou roli všudypřítomná nostalgie … Velká škoda, že se tenkrát nefotilo, resp. nefotilo v dnešním 
slova smyslu. Třebaže můj táta fotil hodně a rád, nikdy jsem ho nepřesvědčil, aby vyfotil nějaké auto, které 
se mi líbilo (tzn. již tehdy letité), bez ohledu na to, zda v zimě či v létě, takže musíte vzít zavděk hrstkou 
snímků z posledních dvaceti let.  
 
Text a foto: Pavel Kopáček 

   Volvo 244 GLE bylo navýsost spolehlivé, ale stačilo trochu víc           Několik mých akvisic, které jsme přitáhli v zimě. Ač se to na  
           plynu při výjezdu od domu, a ke slovu přišlo lano a Liaz.                  první první pohled nezdá, ani Opel v popředí, ani dvojice 
                                                                                                                      Fordů nejezdila. Teplotní rozdíl mezi interierem 
                                                                                                                 tažného a taženého auta byl tak nebetyčný, že se na to 
                                                                                                                                          prostě zapomenout nedá … 
 . 
  

  
Chevrolet Suburban byl ideálním sněžným vozidlem. Jeho osmiválec 
5.700 ccm byl zárukou dostatečné trakce, takže výjezd nahoru na 
sjezdovku nebyl problemem. Projel jakoukoliv závěj a jednou dokonce 
vytáhl zapadlý traktor ze závěje. Zvysoka by se vysmál dnešním 
robotisovaným chudinkám, hrajícím si na něco terenního. A měl jednu 
velkou výhodu: automatické odstraňování veškerého svinstva 
z interieru. Stačilo nadzvednout koberec. Podlaha pod nohama řidiče 
a spolujezdce totiž jaksi chyběla … ☺ 

 
 
 
 
 



 

 

 

     Sice to vypadá na záběr z noční etapy dálkového terenního          Chrysler New Yorker 1962 nejel nejenom na snímku, on v té době 
závodu „Po krásách zapadlých vesnic,“ ale Simca Ariane nejezdila,             nejel už asi deset let vůbec. Sedmnáct hodin, které 
    a právě v tomhle místě nám s kamarádem nějak došly síly …                    jsme strávili odtahem na vzdálenost 55 kilometrů,  
            Už ani nevím, jak jsme Simku dostali dovnitř.                                                       by vydalo na mnoho stran … 

  Opel Rekord 1964, jedno z několika ihned pojízdných aut! Jeho               Volvo 121 jezdit nechtělo a ani nemohlo. Máte-li motor   
  další majitel jej odtahoval zánovním Peugeotem, kterému však               v krabicích a převodovku v kufru, ono to jaksi nejde … � 
               po cestě „odešla“ spojka. Role se prohodily: 
              Opel odtáhl novou „chcíplinku“ až do Přerova! 

   Britský Ford Zodiac Mk.II sice zimu také zažil, ale patřil                Moje věrná „petrolejka,“ MB 300 D – odtáhl bez problémů 
     k autům, s nimiž jsme k sobě nějak nemohli najít cestu …            2400 kg těžký Buick přes celou republiku, dovezl nás na oslavu 
            Mikuláše na holandské pobřeží Atlantiku, a jezdil jako ledoborec. 
                                                                                                              Ukažte mi dnešní MB, který by v takových podmínkách ujel  
                                                                                                                                              přes 600.000 km !!! 



 

 

 
Pro radost 
 
 
   S automobily z německého 
Rüsselsheimu jsem nikdy moc do 
styku nepřišel, pokud nepočítám 
měsíc práce pro jedno 
dealerství…ale to je patnáct let 
zpátky. V jejich výrobním programu 
nebylo nic, co by mne zaujalo 
natolik, abych si Opel pořídil. Když 
mne ale náhoda posadila na delší 
dobu za volant Opelu Kadett 1,2 LS 
z roku 1983, řekl jsem si, zda to 
nebyla chyba. Protože tento „Oplík“ 
si pozornost zaslouží!  
  
   Na konci listopadu přišla chvíle, kdy jsem se ocitl jednak bez auta a jednak bez chuti nějaké kupovat. Ne 
že by nebyla spousta aut na trhu k mání, jenže já žádné nové nechtěl, a to, čím bych jezdil rád, zatím stojí na 
dílně a čeká, až na něj bude čas. Proto jsem uvítal nabídku kamaráda, abych si půjčil jeho Opel Kadett, a až 
ho nebudu potřebovat, abych pro něj našel nového majitele.  
   Na první pohled vypadal „Oplík“, jak jsem ho později překřtil, docela sympaticky. Stříbrná barva, původní 
pěkná kola, nepoškozený interiér, a na počítadle kilometrů pětimístné číslo. Malý třídveřový hatchback 
s motorem o objemu 1,2 l bylo přesně to, co jsem si představoval pod pojmem „nenáročné přibližovadlo“. 
   Po usednutí za volant na mne dýchla ta správná atmosféra počátku osmdesátých let. To se ještě vyráběla  
auta s kusem osobnosti, se kterými  se dalo nejen slušně jezdit, ale bez problémů vyrazit i na delší cestu. 
Úsměv na mých rtech vyvolal neskutečně tenký věnec volant. Je snad ještě užší, než u „stopětky“ a to je co 
říci. Pedály jsou trochu kluzké, zvlášť když je podrážka vašich bot mokrá či od sněhu. Jinak je všechno tam, 
kde má být. Tedy…chvilku hledáte spínač osvětlení, než pochopíte, že za ten malý čudlík se znakem světla 
se netahá, ale otáčí se s ním. Ale to jsou drobnosti, které vás z míry nevyvedou.  
   Motor o objemu 1,2 litru chytá na první otočení startéru. Volnoběh na sytič je trochu vysoký a tím pádem 
je motor hlučnější, ale co, ať mají sousedi radost ☺. Řazení jde naprosto fantasticky, a já rychleji, než se na 
číselnou hodnotu objemu motoru 1,2 sluší, vyrážím vpřed. Motor jde opravdu krásně a těžko mohu uvěřit 
výkonu pouhých 53koní. Přijde mi, že jede jako patnáctistovka. Převodovka je bohužel jen čtyřrychlostní, 



 

 

ale řadit je radost. Tak přesné řazení jsem u soudobých aut snad neviděl. Rychlosti jsou krátké a naprosto 
přesné. Motor reaguje skvěle na jakoukoliv rychlost. Podvozek trochu plave, ale to přičítám jednak letním 
gumám, které jsou na každé nápravě jiné, a jednak tomu, že je na silnicích sníh. No jo, je to tak. Zimní gumy 
jsou objednány a já se (ne)vesele 
kloužu na letních. Každopádně i na 
sněhu je znát, že jízdní vlastnosti 
„Oplíku“ jsou na velmi vysoké 
úrovni.  
   Brzdy jsou více méně průměrné. 
Brzdí, a víc po nich nechci ☺. Moc 
jistoty nedávají, posilovač brzd by 
mohl být lepší. Ale není to tak, že 
by auto nebrzdilo. Jen je brzdění 
jaksi mdlé. 
   Podvozek funguje velmi dobře, 
ale nevyrovnává nerovnosti. To 
znamená, že pokud jedete po 
silnici s dobrým povrchem, je vše 
jak má být. Určitá nedotáčivost tu 
je, a je blíž než u soudobých aut, 
ale není to nic hrozného. Hodně 
pomáhá perfektní řízení. Pokud je 
povrch horší, auto se roztancuje po silnici a zejména ze zadní nápravy vydává méně příjemné zvuky.  
   Krajina kolem brdských lesů utíká rychleji, než povolují dopravní značky. Autíčko se chová velmi 
předvídavě i tehdy, kdy nedrží zcela svoji stopu a klouže se po hladkém povrchu. Vše je ale v hranici, kdy 
máte vůz pod kontrolou. Jízdu si opravdu velmi užívám. Přestože jedu rychleji, hranice nebezpečné jízdy je 
hodně daleko. Nevím, jak to konstruktéři udělali, ale „Oplík“ funguje naprosto skvěle.  
   Zastavuji u obchodu, skládám zadní sedačky a po chvíli do vozu nakládám dvoumetrovou desku do dílny. 
Vejde se tam nachlup. Takže Kadett je i praktický ☺.  
   Na dálnici je auto docela hlučné. Může za to již zmíněný čtyřkvalt a také aerodynamika vozu. Rychlost do 
sto dvaceti kilometrů za hodinu je v pořádku, vyšší rychlost jsem nezkoušel, neboť předpokládaný hluk by 
nešel odstranit zesílením radia, protože to chytá pouze VKV.   

   Spotřeba vozu se v zimním provozu, 
kdy je často motoru pomáháno sytičem, 
pohybuje kolem 9-10 litrů. Jsem si jist, 
že v letním provozu na volnější silnici či 
dálnici bude možné jet za příznivějších 
6/100km.  
   Celkově musím přiznat, že mne 
„Oplík“ velmi zaujal. Je to malé, 
nenáročné, praktické a svižné auto, 
kterému je velmi blízké to, co většině 
aut chybí, totiž zábava. Ano, malý Opel 
Kadett D 1,2LS je zábavný a proto 
přemýšlím, že do svého seznamu aut, 
která mi říkala někdy „pane“, připíšu 
novou značku, která tam ještě nikdy 
nebyla….Opel.      
 
Text a foto: Michal Primák    



 

 

 

Jó, kdysi, to bejvaly zimy … 
 
… slyšíme každou chvíli od pamětníků, a my dříve narození to i říkáme. Ale ona je to pravda … Dobře, 
nebyl takový provoz, ale obyčejné embéčko se dostalo i tam, kdy by měl dneska všelijaký nejapně tvarovaný 
SUV problémy. Sanitní 1202 a mnohde ještě 1201 se brodily závějemi – ale dojely. Dnešní laboratoře na 
kolech řidiči zahlásí, že je náledí, a (asi) se sami naštelují směr škarpa. Už slyším námitky – máte pravdu, 
vývoj je nutný, ale hlavně v zimních podmínkách se mnohde přesvědčujeme, že je kontraproduktivní: celou 
řádku „asistentů“ strčí do kapsy lopatka z vojenské výprodeje, trocha písku a pořádné gumy, žádné módní 
preservativy na ráfek, ale plnoprofilové „jitrnice“ s hrubým vzorkem … No, dosti mudrování, už to 
nezměníme, tak se radši podívejte na pár fotek z dob, o kterých je tenhle malý článeček. 
 
 
Text a foto: archiv Pavla Kopáčka 

 
      Čestná stráž: uprostřed řady trůni Cadillac, po pravici má dva                  Rampouchy nejsou jen ozdobou krkonošských chalup, 
            Renaulty „želvičky,“ po levici dvě Simky Aronde.               ale třeba i masky amerického taxíku! 

    První poválečný Opel Kapitän čeká na svého majitele uprostřed               Sice to není auto na zimu v běžném smyslu, ale tady vidíte, 
                              dlouhé skandinávské zimy …                                                  že si dlouhá „šestistovka“ vede dobře i na sněhu! 

 



 

 

 

          Nádherná česká dobovka: dvojice Tater 603, Volga M 21,               „Shit, proč jsem si koupil tak dlouhý auto!“ nadává majitel 
               Embéčko a (pokud dobře vidím), tak ještě DKW.                               při čištění Chrysleru. Naběhá se, pravda, naběhá … 
 

       Jeep neměl nikdy se sněhem problemy – ani ve válce, ani jako            Závěje bělostného sněhu a usmívající se blankytně modrá 
        raritní Forward Cab, přestavěný na zimní vyhlídkový speciál.              Simca Elysée – to je nostalgie v krystalicky čisté podobě! 

            VW brouk, podobně jako obdobně řešené jiné modely,                    Tahle Giulietta Spider už má leccos za sebou, ale majitel 
     potřebovaly jen zimní obutí dozadu. Pak vyjely kdykoliv kamkoliv.        si užívá … Zimní slunce opaluje, tak střechu dolů, a zasnít se … 



 

  

 

 
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! 
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