
 

 

                                Reportáže                                                        Vyrobeno  v ČSR                                        
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a další zajímavosti ze světa historických vozidel 



 



 



 

 

 

 

 
Vážení přátelé, příznivci a čtenáři, 
 
blíží se opět konec roku. Tentokrát vynechám bilancování a plácání se po zádech za to, co se povedlo a 
sklopené oči za ta, co se nepovedlo. Vše je jak má být ☺.  
   Důležitější je to, co se děje kolem naší legislativy. Kromě (zatím málo úspěšného) boje s Českou kanceláří 
pojistitelů, která stále s požehnáním státních orgánů krade, seč ji síly stačí, se začínají dít podstatné věci 
kolem deponování registračních značek. Skončí polopřevody, změní se převody vozidel, výše poplatků, 
změny se budou týkat možnosti a délky depozita. Tak pokud nechcete, aby Vám úřady nevratně zrušili 
doklady k autu, na kterém pracujete nebo které třeba na renovaci čeká, je v pořádku dát si doklady do 
pořádku. Abychom po sezoně mohli vyjet a setkat se třeba na nějaké veteránské akci. 
 

 
Pohodové prosincové dny Vám přeje 

Michal Primák 
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Jízda za husou 
 
   Svatý Martin na bílém koni nepřijel a 

tak se mohla pořádat Svatomartinská 

jízda ☺, či jak se akce, kterou jsem 

první listopadovou sobotu potkal 

cestou z fotbalového zápasu v Letech u 

Dobřichovic, jmenovala. Na parkovišti 

před restaurací, kde si účastníci dávali 

oběd, stálo několik vozů. Od Mini až 

po Rolls-Royce.  
 
 
Text a foto: Michal Primák  
     
              

 

                        Jaguar MK10 je velmi krásné auto.                                                      Poslední osobní Tatrovky……chybí mi. 

                           Jedno z nejhezčích anglických… 

                    Rozpustilý Mini se neztratí ani mezi většími…                                         Italská elegance s trojzubcem ve znaku. 



 

 

 

 

Big Healey čili „Prasátko“ 
 
   Leden roku 1988 nezačal pro 

zastánce pravověrných britských 

roadsterů příliš šťastně – tedy aspoň 

pro některé: 15. ledna toho roku 

odjel na svou poslední cestu Donald 

Healey, tvůrce nezapomenutelných 

„very British“ modelů, vyzařujících 

všechny atributy ostrovního 

konservatismu: Austin Healey. 
 
   Jméno Donald Mitchell Healey nacházíme 

vždy v těsném spojení s technikou, a to 

většinou tou dopravní. Na rozdíl od mnoha 

svých vrstevníků se ke konstrukterství 

vlastních výrobků dostal až ve zralém věku. 

Pilotoval stíhačky RAF, stejným tempem jezdil motoristické soutěže, pracoval u rýsovacího prkna pro 

automobilku Riley, Humber a Triumph. V roce 1945 odchází a zakládá vlastní konstrukční kancelář s 

perspektivou maloseriové výroby aut. Donald Healey Motor Company Limited se usazuje ve Warwicku a 
Healey má k ruce syna Geoffreye, který – jak se začíná projevovat – zdědil mnoho z otcových znamenitých 
genů. 
   Do roku 1954 vytvořil několik pozoruhodných exemplářů, určitě při tom hrálo roli jeho zatvrzelé 
přesvědčení o správnosti konstrukce. Už dlouho v sobě nechával zrát představu pravého britského 
sportovního vozu, silného a drsného, ale relativně dostupného. Velmi správně usoudil, že v nedosti dosud 
zdravém evropském poválečném hospodářství není zatím taková kupní síla a vydal se na studijní cestu do 
USA. Pochopil, proč tam má úspěch Triumph, MG, Jaguar a podobní, vrátil se naprosto bez pochybností a 
přestal experimentovat, rozhodl se vyrábět a prodávat. 
   Debut jeho představ o britském roadsteru se odehrál na Earls Court Motor Show v říjnu 1952. Nenápadné 
a vcelku nicneříkající označení Healey 100 nesl vůz, který na sebe okamžitě upoutal veškerou pozornost. 
Soudobý britský motoristický tisk označil „stovku“ za jasného favorita, ocenil jeho sportovně elegantní linii, 
výkon upraveného motoru Austin A 90 a nakonec i lákavou cenu 860 Lstg. Zároveň si zaspekuloval o 

možnosti vybavit vůz v budoucnu některým výkonným 
šestiválcem, ale o tom prozatím Healey neuvažoval. Těch 
90 koní konservativního čtyřválce, které musely pohánět 
poměrně těžký sedan, si s nevelkou hmotností Healeye 
100 poradilo hravě. Austin navíc poskytl i další díly: 
řízení, přední nápravu, brzdy a čtyřstupňovou 
převodovku, jíž ale Healey musel osobně modifikovat. 
Nelíbilo se mu řazení na sloupku volantu, nakonec i 
skoro každý konkurent volil páku na středovém tunelu. 
Jeho práce přinesla mimo sportovnějšího vzhledu 
interieru i technické zjednodušení řazení. Dědictvím 
původního A 90 byl i hodně krátký převod diferenciálu – 
Healey to vyřešil jednoduše a levně: přidal rychloběh, a 
hotový sporťák dosáhl rychlosti 170 km/h. Pár let po 
válce to bylo velice slibné … 



 

 

 

    Mezi návštěvníky exposice Healey se tehdy vmísil také jeden z tehdy nejmocnějších lidí v britském 
autoprůmyslu, jistý Leonard Lord, tehdy vládnoucí obřímu koncernu BMC. Měl plnou hlavu výnosných a 
uskutečnitelných nápadů, ale nesetkával se vždy jen s pochopením. Těžké sny mu působil MG, jehož řada T, 
vycházející z 30. let, se sice pořád slušně prodávala, ale roky jí nikdo neodpáral a „retro“ byl výraz ještě z 
hodně vzdálené budoucnosti. Na rýsovacích prknech a v hliněném provedení se sice již rodila řada MGA, 
ale Lord potřeboval něco hotového. K dohodě tedy nebylo daleko. Lord ocenil nejen dynamiku a vzhled 
nováčka, ale zejména navrhovanou cenu, jež by mohla prodeje BMC doslova vykopnout nahoru, ke vzteku 
Jaguaru, Triumphu, Morganu a další konkurence. Firma Healey se tedy za velmi výhodných finančních 
podmínek stala součástí BMC a sympatický vůz dostal konečné jméno Austin Healey 100. Po několika 
malých úpravách se rozběhla výroba v množství, o jakém by se u samostatné malé značky nikomu ani 
nesnilo. První propočty ukázaly, že je možné zkompletovat týdně stovku vozů, včetně spolupráce s 

nezávislou karosárnou Tickford. Ovšem prakticky a samostatně uvažující Healey, nyní ve funkci 
technického poradce a zvyklý na využití vlastních sil, dostal první lekci o velkovýrobě: kompletní chassis 
bude dílem strojírny Thompson, firma Jensen jej opatří karoserií (zčásti  hliníkovou) a lakem, a hotový 
polotovar se doveze do Austinovy montovny v Longbridge, kde dostane podobu kompletního automobilu. 
Jak prosté, Mr. Watson … ☺ 
   Mezi několik zmíněných technických inovací patří brzdové bubny většího průměru a zejména nová 
převodovka, nyní jen třístupňová s rychloběhem. Naprosto seriový vůz byl schopný hladce dosáhnout 
stomílové rychlosti a po nevelkých úpravách i více. Což bylo přesně to, o čem snil Donald Healey … 

   Auto tedy bylo rychlé, lákavě vypadající, a umožňovalo 
sportovní jízdu bez střechy s přídavkem kalifornského slunce, 
britské mlhy či australského rudého prachu. Interier byl sice 
prostorný a bez výstředností, ale místa uvnitř nebylo nadbytek, 
jako ostatně u všech takových britských klasiků. Motor se 
ochotně vytáčel, terčem kritiky se stal snad jen obtížný a 
poněkud omezený přístup malou kapotou. Velkoseriová cena 
750 Lstg způsobila odliv tisíců zájemců od rodinných sedanů a 
prodej nového Austinu letěl raketově vzhůru … 
   Změna je život, takže o prázdninách roku 1955 hrdě oznámil 
BMC nástup inovovaného modelu. To bylo sice trochu 
„velkohubé“, ony ty inovace zas tak mnohočetné nebyly, ale 

lid motoristický na to slyšel. Tou největší změnou byla seriová čtyřstupňová převodovka s overdrive a 
upravená zadní náprava. Větší rozruch nastal o rok později, kdy premieru oslavil Austin Healey 100-Six. 
Všichni žasli, jak se povedlo „pod tu kapotu narvat tak velký motor“? Jeho použití bylo takt trochu testem, 
koncern počítal s tím, že v lákavém sportovním autě dostane nový motor „zabrat“ víc, než u opečovávaných 
rodinných sedanů a Estate, takže jej do celé nabídkové palety vyšší třídy BMC použil až po důkladném 
ověření, že agregát má na to, aby splnil i náročné požadavky. Navíc: větší motor = vyšší výkon a rychlost, 
což mohlo přetáhnout nějakého toho zákazníka od Triumphu, který Austinu na některých trzích nepěkně 



 

 

 

„zatápěl“. Slabinou šestiválce se ukázala hmotnost. Nebyl vyvíjený speciálně pro sportovní vůz, spíše se s 
ním počítalo jako s jednotkou pro automobil gentlemana londýnských vyšších vrstev. Vzhledově se 
šestiválec odlišoval novou oválnou maskou chladiče a kapsou sání na kapotě, ve skutečnosti však byl o něco 
delší a (dokonce „na hodně krátkou vzdálenost) i čtyřsedadlový! Tedy, pokud za zadní sedadla považujete 
dva miniaturní „bobíky“ … ☺. Ty se nakonec ukázaly jako velmi důležité, ale víceméně jen papírově – daly 
základ dalšímu provedení, tentokrát coupé 2+2. Kvůli „čtyřsedadlové“ koncepci bylo nutné zvětšit rozvor a 
o cca 5 cm prodloužit chassis, prodloužit dveře a přemístit reservu. Úprava střechy byla samozřejmostí, ta 
byla odjakživa řešená jen pro dvoumístný model. Rychloběh a kola z drátěným výpletem se dodávaly za 
příplatek, stejně jako atraktivní odnímatelný hardtop, který Austin představil téměř souběžně s 100-Six. 

   Pohledem na exportní čísla se zjistilo, že původní 
čtyřválec je na nejdůležitějším, americkém trhu 

úspěšnější než nový šestiválec. To, co stačilo v Anglii, nepokládala rozverná poválečná americká mládež za 
dostatečné, a pořizovali si výkonnější Triumphy, dražší Jaguary a Porsche 356 nebo nové Corvette a T-
Birdy. Poplach! Strojaři urychleně zkonstruovali novou hlavu válců a motor po osazení novými karburatory 
SU dával výkon 117 koní. Horečný spěch se vyplatil, šestiválcový Healey se doslova rozjásal maximálkou, 
která překonala hranici 180 km/h. Díky tomuhle úspěchu bylo už možné investovat trochu větší obnos a v 
Abingdonu otevřít novou montovnu, prioritně určenou sportovním modelům. 
   Blížila se další velká změna. Tou byl vstup do třílitrové kategorie s možností homologace Austinu pro 
účast v sportovních kláních. Legendy se rodí nenápadně … Dvoumístná karoserie na novém delším 
podvozku, snadná úprava na Rallye versi a silný agregát – to je nový Austin Healey 3000, téměř okamžitě 
přezdívaný „Big Healey“. Šestiválec byl převrtaný na objem 2912 ccm, výkonově se dostal na 124 koní a 

maximální rychlost seriového provedení 
dosáhla téměř dvoustovky. Přední kola 
dostala ostré kotoučové brzdy Girling, nová 
spojka byla doplněná o upravenou 
převodovku s dostatečně dlouhým koncovým 
stupněm diferenciálu a kratším rychloběhem. 
Vzato celkově: Healey v Evropě téměř 
neznámý, dost vzdálený původní levné a 
dostupné versi, takže lze pochopit, proč 
bezmála 90% celkové produkce zamířilo přes 
Atlantik. Velké Healeye se staly bestsellerem! 
Tomu napomohl i sám Donald Healey, 
zkušený a vynikající závodník, který nový 
model přihlašoval do jakékoliv dostupné 
soutěže a neváhal jej osobně propagovat po 
celém světě. 



 

 

 

   Sportovní úspěchy by byly na hodně dlouhé povídání, tak si připomeňme jen to nejdůležitější. Rok po 
premieře obsadily dva Healeye 100 v LeMans druhé a třetí místo v kategorii. Pozoruhodný special vznikl z 
plodné spolupráce Donalda Healeye a Carolla Shelbyho: aerodynamická karoserie ukrývala upravený motor 
s kompresorem, díky němuž dosáhl racer rychlosti téměř 310 km/h. Nový závod v Abingdonu připravil 
malou serii verse Rally a Healeye se účastnily i proslulého závodu v Sebringu. Za jednou lahůdkou se 
musíme vrátit o nějaký ten rok zpět: v návaznosti na sportovní úspěchy připravil Healey v roce 1954 typ 100 
S. Vznikly v limitované 50kusové edici, každý stál přes 1000 Lstg a jejich majiteli se stali pouze zákaznící s 
dostatečnými sportovními zkušenostmi – o jejich výběr se postaral osobně Donald Healey. Stručně: 
čtyřstupňová převodovka bez rychloběhu, nízké přední okno, kotoučové brzdy na všech kolech, hliníková 
hlava a upravené sání, výkon 132 koní. 
   Třílitry dosahovaly ještě větších úspěchů, jmenujme např. vítězství v jízdě Liege – Říme – Liege, v Alpské 
jízdě či Liege – Sofia – Liege. 
   Významnou modelovou změnu přinesl až rok 1961. Při premieře Austinu Healey 3000 Mk.II ještě nikdo 
netušil, že tímhle modelem se sláva značkových sporťáků dostane skutečně na nejvyšší vrchol. Vůz dostal 
novou čtyřstupňovou převodovku a novou vačku, výkon motoru o nějakou tu desetinku přesáhl 131 koní. K 
mání byl roadster nebo cabrio se skládací látkovou střechou v konfiguraci 2+2. K desátému výročí existence 
značky se v roce 1963 představil Mk.III a noví majitelé mohli firemní jubileum oslavit ve voze, jenž měl 
proti svému předchůdci mnohem pohodlnější interier, v této třídě dost nezvyklé dřevěné obložení přístrojové 
desky a rozměrnou středovou konsoli. Další úpravy motoru a nové výfukové potrubí pomohly ke zvýšení 

výkonu na 148 koní a lehce překonal rychlost 200 
km/h. V této době už poněkud starosvětsky 
vyhlížející roadster porážely i na evropských trzích 
sice slabší, ale mnohem moderněji řešené vozy 
konkurenčních značek, a to se navíc Healey v 
základním provedení dodával bez sportovních 
drátových kol a rychloběhu. Také vyrostla další 
generace zákazníků, kteří měli už docela jiné 
představy o puristickém vozidle a na model, jehož 
kořeny sahaly do těsně poválečného období, 
pohlíželi spatra. Mk.III byl sice stále rychlý, točivý, 
obratný a britsky spolehlivý, ale zároveň ve vyšších 
otáčkách až nepříjemně hlučný, ve srovnání s 
konkurencí nepohodlný a těsný. Výsledkem snah o 
inovaci za každou cenu se stal rozpačitý příběh s 
čtyřlitrovým šestiválcem, který vyzněl do ztracena. 
Nové bezpečnostní předpisy udělaly všem dalším 
snahám čáru přes rozpočet a tak se koncem roku 
1967 zastavila výroba. Ze zásob součástek se ještě 
na jaře 1968 smontovalo několik posledních 
roadsterů pravověrné britské školy. Následník trůnu 
nepřišel … 
   Dnes představuje Healey, zejména jeho poslední 
provedení naprostou klasiku, srovnatelnou snad jen 
s drahými Jaguary a některými modely MG a 

Triumph. Stále se jedná o jednoduchý a vytříbený sporťák, schopný špičkových výkonů. Díky nimž se 
neztratí ani v dnešním silničním balábile. Healeye vídáme na srazech oldtimerů, ale častěji na závodech 
historiků, kde si počínají, jako by jim nebylo už půl století. 
   A proč ono v názvu použité „prasátko“? To je jednoduché: podívejte se na Big Healey z 60. let – 
kulaťoučký, boubelatý a usmívající se svým naprosto originalním způsobem, podobným sympatickému 
prasátku … ☺ 



 

 

 

   Austin Healey byl patrně příliš drahý a exotický na to, aby mohl jezdit s československou SPZ. Bylo tu 
několik malých AH Sprite, ale to je naprosto odlišný typ, jemuž se v případě zájmu můžeme věnovat jindy. 
Ovšem: dnes již většinou zapomenutý snímek „Horký vzduch“ z roku 1965 s Jaroslavem Marvanem v jedné 

z jeho rolí sympatického dědka, ukrývá jednu záhadu. Děj se odvíjí okolo starých chlapů, bavících se 
potížemi řidičů, projíždějících velkou rychlostí nepřehlednou zatáčkou. Jedním z aut, které skončí v křoví u 
cesty, je právě Big Healey s „filmově“ cizokrajnou registrací. Po dlouhých peripeticích se mi kdysi povedlo 
zjistit, že šlo o vůz, půjčený od jeho čs majitele. Tak nevím – možná si někdo dovezl superžihadlo, možná 
(jako v několika prodobných případech) šlo o sporťák, odkoupený třeba od pracovníka cizího zastupitelství 
či afilace. Kdoví … Tak jsem se rozhodl osobně věřit tomu, že tu „prasátko“ bylo a zařadilo se po bok 
jiných, u nás nezvyklých rarit. Po roce 1990 se situace radikalně změnila a Healeye všech modelů a typů se 
staly nedílnou součástí veteranského koloritu našich silnic. 
   Nemám osobní zkušenost s žádným z uvedených modelů. Nevejdu se do nich a sportovní auta mi naprosto 
nic neříkají. Ale neodsuzuji je (tedy aspoň britské ☺) - jsou úplně jiné, nesrovnatelné s ostatní produkcí, 
svérázné a osobité. Mají pozoruhodný zvuk (tedy pokud je majitel „nezprasátkuje“ nějakými rourami od 
kamen, a pro řadu lidí představují pravý opak toho, co se nám dnes pod pojmem „sportovní 
automobil“ snaží vnutit globalisovaní stavitelé paskvilů. Proto tenhle článek, proto pocta jedinečnému autu, 
které se svým majitelem tvoří celoživotně nerozlučnou dvojici. A proč tomu vlastně tak je, to skrývá 
„prasátko“ za svým nevinným úsměvem … 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv 
 
Austin Healey 3000     1964 
Motor: zážehový řadový šestiválec OHV 
Objem: 2912 ccm 
Vrtání x zdvih: 83,4 x 89 mm 
Výkon: 154 koní při 5250 ot/min 
Točivý moment: 239 Nm při 3100 ot/min 
Kompresní poměr: 9:1 
Převodovka: čtyřstupňová mechanická 
Přední náprava: vinuté pružiny 
Zadní náprava: tuhá, podélné listové pružiny 
D x Š x V: 4000 x 1524 x 1270 mm 
Hmotnost: 1156 kg 
Pneumatiky: 5,90 x 15 
Nejvyšší rychlost: 201 km/h 
Spotřeba: 14,5 l/100 km 
 
 
 
 
 



 

 

 

       Austin Healey 3000 s karoserií Pininfarina zcela zastírá                                  Závodní provedení třílitru jsem vyfotil před 
                               původní britské rysy.                                                                                 dvaceti roky v Německu 

        Každá koncernová dodávka do USA byla důvodem k oslavě.                       I dnes jej můžete najít, ale povětšinou „za vodou“. 

      V Evropě se nemohlo stát, že by se nové Austiny a Triumphy               Britský seriál „The Saint“, v hlavní roli Roger Moore, 
                                     prodávaly vedle sebe …                ten tu ale jezdil Volvem 
 
 



 

 

 

                Healeye si dopřál i Clint Eastwood,  
                     ale ještě hodně hodně mladý … 

                           Donald Healey – muž, který uměl! 
                            
 
 
 
 
 
                                      Z českého filmu „Horký vzduch 
 
Aby se Healey neobjevil jako model a hračka, bylo nemyslitelné –  
                            na snímku Dinky Toys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Z fotokolekce, připravené švýcarským 
                        importerem 

 



 

 

 

                                     Dobovka                                                          Z hluboké historie 

                   Zda-li je Simca Elysée mezi živými….     Nadčasová elegance Tatry 57a roadster 
                
 

                             Potkali jsme                      Soutěž 
       
Petr Mikulka jako první poznal Facel Vega. 
 
      
A jak jste na tom se znalostí amerik? ☺ 
 

      
 
 
 
 
 
 

    Pište opět vaše odpovědi na michal@simcacentrum.cz  
 
     Ford Ranchero, jeden se zástupců amerických „osobních pickupů“ 
 

                                                                            Renovace 

     Simca 1000 se dává do kupy u našich slovenských kolegů. 
     Jsem šťastný, že se, sice pomaloučku, ale jistě rozšiřují  
       řady těchto sympatických vozítek na našich silnicích.  
 

 
 



 

 

 

 

                                  Česká mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

                                               Záchranářskou Tatru 613 asi již nikdo nezachrání. Čeká ji ekologická likvidace. � 

                                    
                 Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

                                                 O Warszawách 223 jsme v minulosti již psali. Tato má ještě šanci na záchranu… 
Kolem aut 

          Na střeše se dá odvézt hodně. Své by o tom mohli  
         vyprávět Rumuni, Bulhaři či řidiči v afrických zemích. 



 

 

 

                         Hrálo ve filmu                                          Z archivu čtenářů 

     Nejenom Mini hrálo ve filmu Italian Job Nechyběla ani spousta Fiatů.  
      To je krásný pohled na ulici…..ani jedno SUV, MPV, a další krámy. ☺ 
                          
                                                                                                                     Za pěknou fotku Aerovky s Fiatem děkujeme 
                                                                                                                                           Petrovi Mikulkovi. 
  
                                                                                                                                                                       

      Z prospektů a reklam  
   
 

 
 

  Text: Michal Primák                  Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

Automobily podle pohádkových bytostí 
 
   Milí přátelé, blíží se nejkrásnější svátky roku, panuje důstojná a společensky noblesní 

atmosfera, lidé si dávají jeden druhému přednost, tráví čas duchovnem namísto běhání 

po velkoprodejnách, z řidičů se náhle stávají andílci a silničáři se svými posypovými 

vozy se stali přísně chráněným druhem, neboť je lze spatřit jen za ploty jejich 

reservací … 
   Tak to byl drobný úvod z říše pohádek – a nyní se do nich můžeme pustit doopravdy. 

Než jsem se zamyslel nad jednotlivými názvy, naivně jsem se domníval, že takových 

jmen bude kvantum – ovšem, nic není pravdě vzdálenější … Odmyslíme-li si princezny 

a podobné postavy, zařazené do aristokracie i jinam, zbudou nám pouze skřítkové, 

skřeti, trpaslíci a trpasové, gnomové a bytosti malé – hodné i zlé. Samozřejmě a jako 

vždy konstatuji pravděpodobnou a téměř jistou nekompletnost, protože od dob mého 

„pohádkového“ věku uplynulo bezmála půl století a ani dnes nepatřím k 

obdivovatelům neustále opakovaných kostýmních podívaných. Toť tak, a nyní můžeme 

začít: 
 
Imp, Sprite, Elf, Midget, Gremlin: 
   Zatímco Imp, Sprite, Elf a Gremlin lze přeložit významem skřítek, Midget navíc ve smyslu trpaslík. Prostě 

bytosti vzrůstu nevelkého, charakteru většinou potměšilého až zlovolného, lidem málokdy pomáhající a 

spíše škodící, a dozajista vinní tím, že nám nový přístroj či zařízení těsně po uplynutí záruční doby „klekne“, 

případně vhodný nástroj k povzbuzení aktivity ostatních „Ty skřete, vodval se z toho sedadla a pusť mě tam, 

já jsem o metr vyšší ...“ ☺! Nuže tedy:  
 
   Hillman Imp, v historii značky přelomový model především 

svou koncepcí „vše vzadu“, výrobek koncernu Rootes Group, do 

nějž firma Hillman patřila. Představil se v roce 1963 a v různých 

provedeních, stupních výbavy a po nevelkých faceliftech se ve 

výrobě udržel celých 13 let, během níž se těchhle sympatických 

vozů vyrobilo bezmála 450.000 kusů. Pohon obstarával hliníkový 

čtyřválec, konstruovaný proslulou motorářskou firmou Coventry 

Climax, první provedení mělo objem 875 ccm, výkon 40 koní a 

dosáhlo maximálky 120 km/h. Impy byly velice oblíbené v 

domovské zemi, dále pak v Australii a Indii, několik jich jezdilo i 

po našich silnicích, ovšem klima s nimi zatočilo tak, jak s 

ostatními běžnými výrobky, jimž nebylo přáno dlouhého trvání.  
 
   Přímým sourozencem Hillmanu je Sunbeam Imp, vyráběný 

samozřejmě rovněž Rootsovým koncernem. Třebaže tento model 

Sunbeamu se jmenoval Chamois, pro některé speciální trhy se 

dodával i jako Sunbeam Imp, např. pro Francii či Kanadu, ovšem 

jen do přelomu 60. a 70. let, kdy Sunbeam opustil ochranná 

křídla Rootesu a stal se součástí Chrysleru. Sunbeam Imp byl 

technicky totožný s Hillmanem, lišil se několika exterierovými 

maličkostmi a samozřejmě vlastními emblemy. Dnes je na rozdíl 

od Chamois zcela zapomenutý. 
 



 

 

 

   Slavnému Austinu Healey „Big“ věnujeme naše prosincové 

Představení, ale existovala i malá verse, téměř totožná s MG 

Midget. Proto se můžete poměrně často setkat se společným 

názvem „Spridget“, což je logicky Austin Healey Sprite a MG 

Midget dohromady. Debutoval v roce 1958 jako Mk.I ve známé 

žabí podobě, pro níž si vysloužil přezdívku „Frog Eye“. Jeho 

malý litrový čtyřválec byl velmi ochotný a nechal se snadno 

upravit, takže se lehoučké Sprite staly žádaným a dostupným 

sportovním nářadím. V roce 1961 se představil modernisovaný 

Mk.II, který zůstal ve výrobě do samého konce v roce 1971, a 

sice ve versích Mk.II – Mk.IV 
 
   Naprosto posledním produktem historické britské 

automobilky a zbrojovky byl Lanchester Sprite. Vyráběl se 

pouze v roce 1956, kdy již byl Lanchester majetkem Daimleru. 

Vycházel z modelu Leda, ale dostal menší čtyřválec 1625 ccm o 

výkonu 60 koní, s nímž mohl kulatý Sprite dosáhnout 

maximálky 130 km/h. Celkem opustilo továrnu pouhých deset 

(!) exemplářů, než byla výroba Daimlerem ukončena, 

samozřejmě proto, aby neměl pod vlastní střechou konkurenta 

ve stejné třídě. Pokud lze věřit současným zdrojům, dnešního 

dne se dožily tři Lanchestery Sprite, z nichž jeden momentálně 

prožívá své zmrtvýchvstání. Lanchester Sprite patří k mnoha 

britským konservativním automobilům, které jsou pro ostatní svět zřejmě navždy skrytým tajemstvím.  
 
   I člověk historie motorismu neznalý „otaxuje“ sympatický Riley Elf jako odnož populárního Mini. 

Třebaže v dnešní době, posedlé hatchbacky, jsou tradiční 

stupňovité karoserie spíše výjimkou, nelze malému 

„Elfíku“ upřít eleganci. Výrobek tradiční anglické značky, 

proslulé spíše sportovními vozy,  přišel na trh společně s 

podobným Wolseleyem Hornet v roce 1962 a setrval ve výrobě 

celých sedm let, než v roce 1969 koncern British Leyland obě 

značky zrušil. Elfse postupně dodával s třemi různě výkonnými 

čtyřválci, od poloviny 60. let dokonce i s automatikou, jeho 

luxusní výbava se ovšem odrazila na konečné ceně. Přesto si 

našel svou skupinu zákazníků a dnes má i vlastní klub. Z 

továrny vyjelo 30.912 malých Elfů. 
 
   O spřízněnosti Austinu Healey Sprite a MG Midget již byla 

řeč. Na trh přišel v roce 1961 jako Mk.I a pod kapotou měl 

dvoukarburatorový litrový čtyřválec o výkonu 46 koní. Stal se 

jedním z nejúspěšnějších výrobků značky a navázal tak na 

legendární řadu T. Do roku 1974 se objevila další dvě 

provedení, karosářsky pozměněná jen minimálně, ale se 

silnějšími motory 1100 a 1275  ccm. V roce 1974 se zejména z 

exportních důvodů do USA vzhled Midgetu zásadně proměnil a 

z elegantního sporťáčku se stalo COSI s nehezkými černými 

plastovými nárazníky, které vzhled atraktivního vozu naprosto 

zničily. Pod kapotou Mk.IV (zvaného ale většinou Midget 

1500) se objevil čtyřválec Triumph o výkonu 66 koní. V roce 1980 výroba Midgetů končí. 



 

 

 

   Asi jediným zástupcem zaoceánských skřítků a skřetů je 

AMC Gremlin – vůz, který lidé buď milují nebo nenávidí, 

většinou nic mezi těmito dvěma polaritami. Na trh přišel v 

době horečného uvádění „kompaktů“ na přelomu 60. a 70. let, 

které měly být (ale nebyly) protizbraní v boji s japonskou 

konkurencí. Gremlin (stejně jako koncernový Pacer či 

konkurenční Pinto, Vega či Bobcat) zůstal uprostřed cesty – 

kratší karoserie měly většinou běžnou americkou šířku. Na trh 

se dostal 1. dubna 1970, samozřejmě v mnoha výkonových a 

výbavových stupních, s řadovými šestiválci 3300 až 4200 ccm, 

nebo s klasickým pětilitrem V8. Továrny v USA a Kanadě 

opustilo celkem 490.000 Gremlinů všech modelů, menší 

množství vzniklo v Mexiku a několik vozů i v Australii. Jeden 

Gremlin byl v 70. a 80. letech i u nás, ale ztratil se patrně beze stopy. 
 
Wizard: 
   Mimo mrňousů, skřítků a pidimužíků máme jen jednoho představitele pohádkové bytosti – a to je Wizard, 

česky kouzelník. Význam netřeba vysvětlovati, kouzelníky musíme být občas všichni, abychom vyšli ze 

svých bohatých platů a ještě něco utrhli na své koníčky. 
 
   Ojedinělým a většinou neznámým zůstává Hillman Wizard, prestižní a velký šestiválcový model známé 

britské značky. Debutoval v roce 1931 na londýnském Motor Show a během dalších dvou let se vyrobilo 

necelých 7.000 kusů s běžnými továrními karoseriemi sedan, tudor, tourer, coupé a limousina, menší část 

vyrobených chassis byla 

osazena zakázkovými 

karoseriemi. Jeho 

šestiválce měly dva 

výkonové stupně – 2100 a 

2800 ccm, silnější verse 

mířila zejména na export. 

Významnými odběrateli 

byly především britské 

kolonie a poručenská 

území, kde Wizardy 

jezdily ve službách 

vyšších úředníků. Dneška 

se dožil jen zlomek 

celkové produkce. 
 
 
 
Text: Pavel Kopáček 
   
Foto:  
Archiv Pavla Kopáčka 
 



 

 

 

 

Ženy  
 
   Pokračování našeho fotoseriálu, věnovaného našim (i cizím ☺) něžným polovičkám. Kombinaci žena + 

auto dosud nic nepřebylo. Dodnes se na nás usmívají ze stránek automobilových magazínů, reklam i na 

firemních stáncích autosalonů. Pojďme tedy potěšit oko pohledem na….ale tak to už nechám na vás… 
 

Text: Michal Primák     Foto: Archiv Michala Primáka 
 
              

                          Je to Pagoda či není to Pagoda?                                   Copak musí mít ženy jen malé nákupní tašky? Buick Riviera 1967 

 Už ani  nevím, kde jsem přišel k tomuto obrázku,  neznám ani                            Lancia 2000 Berlina…..skoro zapomenutý model…. 
autora. Nicméně fotka je, alespoň podle mne, velmi vydařená.  



 

 

 

    

                          Lotus Elan 2, auto na výlet na pláž …                                 Když řeknete přítelkyni, ať přivede kámošky, může to dopadnout 
                 tak, že vám zničí vašeho „broučka“ ☺. 
 

   Austin-Healey 100 byl jedním z úspěšnějších anglických vozů.                             Že by reprezentace kanoistického oddílu? ☺  

     Vítězky různých soutěží Miss byly často foceny u různých vozů                     Osi 1200 se vyráběl jen dva roky. Dnes zapomenut… 
                                      takřka všech značek.              
 



 

 

 

      Artes Campeador, španělský pokus o menší „GT40“ nevyšel…                               Móda obrovských brýlí, pamatujete ji? ☺ 

 
 
Vlevo nahoře: MGA 1600 byl úspěšný i v Americe 
 
                                                              Vpravo nahoře: Subaru 360, japonský pokus o auto 
 
                                                                            Pod ním: Drsné holky mají rády drsná auta. 
 
Vlevo dole: Chevrolet Corvette – ztělesnění americké krásy 
 
 
 



 

 

 

 Líbivé tvary Simek a neméně přitažlivé tvary žen – to byla úspěšná kombinace reklam , zejména v padesátých a šedesátých letech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

 Ocelová škodovka, dřevěné lyže, bambusové hole – i to je dobovka!      Alvis Speed holandské posádky projel půlkou zasněžené Evropy! 
                                Potkali jsme                                  Soutěž 

       
Ford Taunus 12M jste poznali? 
 
 
 

                                                                   
 
 

Copak je to 
za tu sněhem 

zavátou 
blešku? 

 
 

Správnou 
odpověď  
 opět na 
email:  

        
                 Reserva na kapotě, ale 2CV Sahara to nebyl …                                                                                           pavel@simcacentrum.cz 
 

                                    Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

       Už jen pamětníci těch nejstarších srazů pamatují vínový Buick LeSabre ´70. Renovace pomalu končí a brzy jej uvidíte všichni ☺ 



 

 

 

                                

                                          Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

Sídliště ve Žďáře nad Sázavou a lehce ťuknutá, ale jinak zachovalá  
   a původní „stovka, bohužel už bez RZ. Určitě by se býval našel  
                  někdo, kdo by jí uvedl znovu do života … 

                           Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

Opel Rekord C CarAVan byl kdysi na prodej. Nevím, jak a kde 
skončil, takže zbývá naděje, že s jarním sluníčkem pookřeje jako 
                           na propagačním fotu. 
 

                         Předválečná mrtvolka       …a tak vypadala jako nová 

         Opel Kadett za 5.000,- a bazarista by byl ještě slevil.   
                 Časy dávno minulé a už jen dobová reklama … 



 

 

 

                                Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

  První záběry filmu „Holka na zabití“, ARO v závějích a za volantem           Trochu léta si přivolejme v otevřeném Triumphu Herald, 
                                        VRAH !!!                                                                    jehož foto zaslal Petr Mikulka. Díky!! 
 
                                      

                                                                           Z prospektů a reklam 

 
Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

 

Grand Tourismo po česku 
 
   Sportovních automobilů vznikl 
v Československu nespočet. Žel bohu jsou 
téměř všechny zapomenuté. Jen znalci si 
vzpomenou na všechny ty vozy, které 
brázdily trat ě slavných československých 
závodů. Některé se dostaly i na běžné 
silnice. A o hrstce z nich se uvažovalo 
v souvislosti s výrobou. Vzpomenete si 
dnes na Júlia Kubinského a jeho vozy 
s označením JK? 
 
 
   Konstruktér Julius Kubinský byl svým způsobem tvrdohlavý genius. Měl svoji vizi sportovního vozu a 
s pečlivostí jemu vlastní ji naplňoval.  
   Jeho prvním dílem byl sportovní vůz s pontonovou karoserií z roku 1946. Na upraveném podvozku KdF 
82 vznikl v bratislavské karosárně Koller dvoumístný vůz. Poválečné události ale udělaly hodně lidem čáru 
přes rozpočet. Kubinský byl jedním z nich. Vize ale žila dál. Jen bylo třeba pro ni najít nové prostory a začít 
znovu. To se podařilo v Brně, kde Kubinský staví závodní monopost Mono JK. Malý vůz poháněl opět 
motor KdF, tentokrát s kompresorem. Ten má pokračování v Mono JKII, tentokrát s motorem Lancia V4 o 
objemu 1,5litru. Na přelomu padesátých let staví tři sportovní vozy, dvě coupé s motory BMW a jeden 
otevřený vůz s motorem Alfa Romeo. Jeden z této trojice je na fotografii dole.  
   Vrcholným dílem byl vůz kategorie Grand Tourismo, označovaný jako JK 2500. Na tomto voze pracoval 
Kubinský dlouho a s pečlivostí jemu vlastní. Přes překážky s absencí plánovaného motoru Tatra, 
s pokusným motorem Alfa Romeo, až po konečné řešení s osmiválcem Tatra V8 ze „šestsettrojky“ se 
Kubinský přenesl. Vyřešit se mu podařilo i chlazení a další technické detaily. Přestože továrna Tatra měla 
velký zájem o malosériovou výrobu, nepodařilo se. Kubinský vůz používal k běžnému ježdění, což v té době 
bylo skoro nebezpečné. Přeci jen, v záplavě škodovek, Wartburgů a Trabantů jezdit takovýmto vozem po 
socialistickém Československu…☺ (Vůz je na horní fotografii). JK2500 dodnes existuje v Česku a tak není 
vyloučeno, že jej někdy uvidíme naživo. 
   Ale ani tímto „gétéčkem“ Kubinský neskončil. Jeho další prací byl monopost Mono JK500, ale ten, přes 

svoji revolučnost, přišel pozdě. Nenašel 
uplatnění. Rovněž úprava Velorexu 
Oskar na čtyřkolový nepřešla stadium 
dvou prototypů.  
   Další počiny Julia Kubinského již 
s motorismem nesouvisí. Každopádně 
za sebou zanechal velmi výraznou stopu 
a když budete mít velké štěstí, můžete 
se na některé akci pokochat pohledem 
na jeho díla. A já věřím, že si jednou 
prohlédnu i to dílo největší – JK2500- 
protože jinak se o tomto voze, než jako 
o díle, mluvit nedá. 
 
Text: Michal Primák    
Foto: Michal Primák a  
Archiv Michala Primáka   



 

 

 

 

Simca Aronde A 90 
 
Kdysi dávno, odhaduji 
tak 7 let, stála tato 
Aronde kousek od 
Vrchlabí v autobazaru. 
Pak jsem ještě navštívil 
majitele. Byla na prodej. 
Karoserie byla dobrá, 
interiér již přečalounění. 
Na autě byl znát provoz, 
všechna technika byla 
dost oježděná, všude 
vůle. Podařilo se ji 
někomu třeba zachránit? 
Renovuje se? Nebo někde 
chátrá a čeká na ránu 
z milosti? 
    

 
 
 
 

Ford Escort 1,3 GL MkIII  
 
Forda jsem vlastnil 
někdy kolem roku 2005. 
Byl ve velmi dobrém 
stavu s malým proběhem 
kilometrů. Než tehdejší 
žena promáčkla pravé 
dveře a přeskočily 
rozvody. Pak jsem jej 
prodal někam k Ústí nad 
Labem. Zajímalo by 

mne, zda žije a jak se 

fordík má ☺. 
 
 
 
 
 
Potkali jste některý 

z uvedených vozů. Dejte 

nám zprávu. Díky moc. 

☺   
 

Text a foto: Michal Primák 



 

 

 

 

Československé výročí Prosinec 2014  
 
   Jedním z legendárních rakousko-uherských a československých závodníků byl 

Alexander hrabě Kolowrat, který 4. prosince 1927 zemřel na následky dlouhé 

a těžké choroby po několika neúspěšných operacích. Tento aristokrat, prý poněkud 

svérázného vystupování, již v mládí propadl technice a především motorismu. 

Závodit začal na motocyklech, ale první velké vítězství získal na voze Laurin & 

Klement v roce 1906. Značce zůstal věrný i nadále, k účasti na závodech mu v 

případě nouze stačil i „očesaný“ cestovní model. Vítězil nejen v rámci tehdejší 

monarchie, ale i v Anglii, Německu a Rusku, kde dosáhl v dálkové jízdě z 

Petrohradu do Sevastopolu titul absolutního vítěze, samozřejmě opět v autě L&K 

a ve prospěch boleslavské automobilky. Ještě před první sv. válkou se stačil 

účastnit Rallye Monte Carlo. Po uzavření míru přesedlal na Austro-Daimlery, i když s firmou L&K udržoval 

stálé kontakty. V nově rozdělené Evropě se musel potýkat s mnoha problemy a pro časovou zaneprázdněnost 

se účastnil jen některých významných podniků, např. Targa Florio. Několik dalších roků se věnoval svému 

filmovému průmyslu a začátkem roku 1927 onemocněl, lékařská věda té doby však byla proti jeho chorobě 

bezmocná. Pohřben je v rodinné hrobce v Týnci. Ještě dodejme, že jeho styl naprosto úžasně popsal Adolf 

Branald v knize „Dědeček automobil“, ve stejnojmenném filmu z 50. let „Sašu“ Kolowrata dokonale 
ztvárnil Josef Hlinomaz. 
 
   Dlouhá kapitola jedné legendy poválečného čs. autoprůmyslu se uzavřela 17. prosince 1971, kdy sjela z 
linky poslední Škoda Octavia Combi. Ve výrobě byla celé desetiletí a 
stala se posledním derivátem trojice Š 440, 445 a Octavia, který přežil 
nástup nového modelu 1000 MB. Jako mnoho dalších užitkových versí se 
kombík vyráběl v pobočném závodě Škodovky v Kvasinách. Připomeňme 
si jej několika daty: klasická koncepce, čtyřválec 1221 ccm, 47 koní, po 
faceliftu v r. 1969 až 49 koní. Počty vyrobených kusů se podstatně různí, 
od 50.000 až do 55.000, takže nelze určit s jistotou přesné číslo. 
„Oktávky“ Combi si už začaly razit cestu na značkové i veteranské srazy a 
máte-li štěstí, potkáte některou i v běžném provozu. Octavia Combi byla společně s 1202 STW posledními 
svého druhu, neboť Š 1203 již nelze pokládat za rodinný automobil ani za plnohodnotnou náhradu. Ke 
klasické koncepci se výrobce vrátil jen několika nerealisovanými projekty.  
 
„Vládní výbor pro oslavy 70. narozenin generalissima J.V. Stalina a Ústřední rada odborů přejímají 
do opatrování Váš dar, který posíláte jako projev své lásky a vděčnosti GENERALISSIMU J.V. 
STALINOVI u příležitosti jeho 70. narozenin“ - toť záhlaví děkovného dopisu ze 7. prosince 1949, 
kterým byl do úschovy převzatý Tatra 600 cabrio, nádherné dílo 
spolupráce kopřivnické Tatry a vysokomýtské karosárny Josefa 
Sodomky. O jaký vůz přesně šlo, nám opět řeknou detaily: „Specielní 
Gabriolet (fakt jo, je tam Gabriolet), konstrukce Sodomka na 
podvozku Tatraplan. Vyrobili zaměstnanci národních podniků Tatra 
Kopřivnice a Karosa Vysoké Mýto“. Tak – a národ určitě jásal, že se 
exponát, zrozený geniální rukou Mistra Sodomky a sklízející vavříny na 
všech autosalonech, dostane do generalissimových rukou. Ale možná 
proto se zachránil, několikrát změnil majitele a v roce 1975 se dostal zpět 
do Kopřivnice, dnes je po renovaci, částečně neodpovídá originalu, ale přinejmenším fysicky existuje a je 
provozuschopný. Slavnostní předání daru proběhlo 22. prosince 1949.  
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

 

Výročí zahraniční Listopad 
 
   Začátkem měsíce vzpomeneme významnou osobnost 
francouzské karosářské školy, neboť se dne 2. prosince 

1906 narodil Jean Daninos. Technicky a umělecky 
nadaný Francouz řeckého původu se nejvíce proslavil 
luxusními a patřičně drahými GT vozy ze své karosárny 
FACEL (Forges et Ateliers de Constructions d´Eure-et-
Loir), založené již na sklonku 30. let. První Facel Vega se 
představila v roce 1954, největší vozy používaly V8 
Chrysler, později i malé čtyřválce (dva Facely jezdily i u 
nás, jeden se dochoval pod hromadou odpadu). 
Významným krokem je spolupráce Daninose při vývoji 
Citroënu TA a Panhardu Dyna. Jeho dílem je ale i Ford 
Cométe nebo Simca Oceane. Jean Daninos podlehl 
zhoubné chorobě ve věku 91 let.  
 
   Téhož dne, ale o mnoho let později, 2. prosince 1964 sjel z pásu první seriový Renault 16. Celosvětový 
hit a průkopník karoserií, tehdy zvaných 
„Combicoupé“ představoval po ukončení výroby barokního 
Frégate špičku programu francouzské státní automobilky. 
Jeho definitivní podoba byla známá již v říjnu 1964, kdy 
tiskové oddělení Renaultu uvolnilo snímky pro veřejnou 
distribuci. V roce 1966 dostal přelomově karosovaný 
model střední třídy ocenění „Vůz roku“ a na výrobních 
linkách zůstal až do konce 70. let, to již po několikátém 
faceliftu a širokou nabídkovou paletou. „Šestnáctky“ byly 
vytouženým vozem čs. motoristů a na jejich jízdní komfort 
mnozí dodnes vzpomínají. Na náš trh přišly prakticky 
všechna provedení: TL, TS, TX, pro potřeby valutových 
autopůjčoven pak i několik TA se samočinnou 
převodovkou. Tradiční slabinou byla náchylnost ke korosi, počet vyrobených kusů se blíží dvěma milionům.  
 
   Koncem roku 1937 přinesl francouzský a krátce nato i 
celosvětový tisk zprávu, že dne 30. prosince 1937 tragicky 

zahynul Pierre Marc Michelin. Narodil se roku 1903 jako 
druhý syn Édouarda Michelina a postupně se prosadil jako 
zdatný technik i obchodník. Rodinný koncern Michelinů 
významně pomohl automobilce Citroën, která stála v době 
debutu modelu TA před bankrotem. Stal se presidentem 
správní rady Citroënu a tento úřad vykonával až do 
osudného data. Cestou po tradiční francouzské Route 
Nationale 7 u města Montargis Michelinův TA těžce 
havaroval. Michelin na místě podlehl smrtelným zraněním 
v roztříštěném TA7, krátce po Novém roce 1938 se stal 
šéfem Citroënu Pierre Boulanger.  
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

  

 

 

SIMCACENTRUM 
nabízí  

Běžný servis, údržbu a renovace vozů  

Simca, Matra, Talbot, Chrysler 180 

 
 
 
 
 
 

Generální opravy motorů a dalších dílů 

 
 
 
 
 

 
 

VYKUPUJEME STARÉ MOTORY SIMCA PRO JEJICH RENOVACI A NOVÝ ŽIVOT. NEVYHAZUJTE JE DO ŠROTU! 



 

 

  

 

Časopis VETERÁN nabízí komerční inzerci za zaváděcí cenu 5000,-Kč za jednu A4 inzerce. 
V každém časopisu je přípustná pouze jedna strana inzerce, takže budete mít jistou exkluzivitu. 
Obsah inzerce podléhá schválení redakce. Inzerovat možno produkty nebo služby související 
s historickými vozidly nebo s jejich stylem.   
 
Pro komerční inzerci nás kontaktujte na emailu michal@simcacentrum.cz 
 
Veškerá starší čísla našeho časopisu najdete na našich webových stránkách v sekci „Starší čísla“. 
Veškeré fotografie, používané v našich časopisech jsou naše vlastní, prospektové, press fota nebo fota,  
na které není copyright. Nikdy fotky jiných autorů bez jejich souhlasu! Veškeré články jsou naše 
vlastní. 
 
V případě zájmu můžete psát o svém veteránu do rubriky „Z pera čtenářů“. Vaše články rádi 
otiskneme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

                   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  
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