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Vážení čtenáři, naši milí přátelé, 
 
kdo mne zná, ví, že jsem celkem optimista. Nad jednou věcí, která mi moc optimismu ale nepřidává, jsem se 
nedávno zamyslel. A to jsou ceny veteránů a náhradních dílů pro ně. Jsme země, kde je hodně velké 
množství veteránů (k počtu obyvatel). Drtivá většina z nás si pamatuje Tatry 603 za odvoz, ty pěkné za deset 
tisíc. Množství Octavií a Spartaků, které nikdo nechtěl, a mnoho a mnoho dalších vozů, které jsou dnes 
nabízeny (úmyslně neříkám, že mají hodnotu) za velmi vysoké ceny. S tím přichází ruku v ruce druhá věc. A 
tou jsou náhradní díly. Jen určité procento dílů je nabízeno v refabrikacích. Staré zásoby klesají, s tím, jak 
klesají zásoby původních dílů, stoupá i jejich nedostatek a s tím i cena. Již jsem zaznamenal případy, kdy si 
lidé navzájem „vyfouknou“ díly bez ohledu na dřívější kamarádství. Prostě kšeft je kšeft �. U některých 
zahraničních značek to ani v zemích jejich původu není lepší. Otázkou je, kam až budou tyto ceny 
vyšroubovány. 
   Proti nekonečnému růstu cen veteránů (jak se nám snaží někteří kšeftaři namluvit) jdou ale jiné vlivy. Kdo 
trochu sleduje politický vývoj ve světě, možná si dává otázku, zda nejsme na pokraji války. Ne, nebudu se 
tady pouštět do politiky. To opravdu ani omylem. Připusťme na chvilku ale možnost, že se něco takového 
stane. Že se „drobné“ světové konflikty spojí v jeden velký. Že přelidněnost planety bude tímto způsobem 
„řešena“. Co se stane s cenami našich vozů, které si někteří nahamounili do garáží v představě, že na nich 
vyrejžují miliony? Asi to samé, co se dělo za Velké hospodářské krizi v třicátých letech, kdy byly nabízeny 
luxusní vozy výměnou za trochu jídla. Jako se děje v Řecku, kde velká auta s benzínovými motory nechce 
absolutně nikdo… Stanou se bezcennými. Ne, že trochu klesne cena, ale pořád to bude super. Prostě se 
stanou bezcennými. Neboť mohou nastat chvíle, kdy budou důležitější jiné hodnoty, než sbírka plechových 
aut v garáži. 
   Tak buďme vděčni za to, že vše je v tuto chvíli tak, jak je. Těšme se z našich vozů dnes a nespekulujme, 
z čeho všeho se dá vytřískat trochu těch šustivých papírků, které se stejně jíst nedají. 
 
 
                                                 S blížícím se jarem Vás srdečně zdraví              Michal Primák 

 

Dobový plakát  
Reportáž: Cars´n´Girls v Brně 
Představení vozu: Vzestup a pád velkých Fiatů 
Michalovy Zajímavosti 
Známé-neznámé: Zůstaňme mladí, buďme JUNIOŘI! 
Známé-neznámé: Jaro, léto, sezóna… 
Zprávy z redakce: A jak to děláte??? 
Pavlovy Zajímavosti 
Vyrobeno v ČSR: Lidová vozítka díl třetí 
Simca a my: Nepodařený výlet 
Ze světa Patrona: Ohnivé neštěstí 
Zapomenuté značky: Albar 
Legislativa: Změny zákonů od 1.1.2015 
Výročí: České 
Výročí: Zahraniční  
Čtenářský Objektiv 
Inzerce 
Dobový plakát                                                                            



 

 

 

 

Cars´n´Girls v Brně 
 
   Když už jsme v minulém a tomto čísle zveřejnili fotky z právě prošlého roku, zmíníme se ještě o jedné 

pozoruhodné akci, pořádané brněnskými nadšenci již potřetí. Na sklonku loňského roku se konal další 

ročník populární show Motortechna Brno a samozřejmě na ní nechyběli členové American Cars Clubu Brno 
– za ty nejagilnější jmenujme Tomáše Babyráda, Mirka Topinku a Frantu Šnobla, kteří nejenže měli na 
starosti exposici, ale presentaci svého koníčku věnovali i veškerý potřebný čas. Na fotkách si prohlédněte 
několik momentek z celé akce, naleštěné ameriky i slečny velkolepých tvarů budily pozornost návštěvníků – 
a jak si brněnští vrabci štěbetali – prý se k nim otáčela i křídla amerických korábů ☺ …Za zdařilé snímky 

děkujeme jejich autorce! 
 

Text: Pavel Kopáček       Foto: Lenka Procházková 
 

 

         Smrťácky černá Vette C3 působila vyzývavě i varovně.                                  Buick jednoho z pořadatelů dokazuje, 
                                                                                                                                   jak jsou si auta a slečny blízké … 

 
    Klubový stánek, Chevy Monte Carlo a obytný Chevy Van G20,           Naprosto nepřehlédnutelný Ford LTD byl populární atrakcí exposice. 
 
                      účastník švédského velesrazu. 
 



 

 

 

 
     Nene, Mustang nepotřebuje zásah, modelka jen předvádí,                         Pohled, který se vryje do srdce snad každému ... 
                       jak jí to sluší ve společnosti V8! 
 

 

 



 

 

 

Vzestup a pád velkých Fiatů 
 
Hranaté, přísně vzhlížející, na 

evropské poměry velké, oblíbené, ale 

také ve vyšších kubaturách poměrně 

žíznivé, pověstné náchylností ke 

korosi, po pár letech téměř za 

babku … Jaké tedy byly doopravdy? 
 
   Bylo mi tehdy asi šest let … Střelený 
kluk se zájmem o všechno, co jezdí, 
hlavně, když je to velké, hřmotné, 
čoudící a nejlépe nákladní. Ale byly i 
výjimky: náš rodinný Hillman, pak 
zlatě metalisovaný Jaguar, který jezdil 
ve Žďáře, Simca tátova kamaráda, 
Syrena, kterou k nám občas přijel 
Ryszard, jeden z mnoha tátových 
polských přátel a Volga M 21, kterou se 
coby služební vozila máma. A to je tak 
asi všechno. 
Ale jednoho dne u nás kdosi zazvonil, táta šel otevřít, já jako ocásek utíkal za ním, a za dveřmi kolega 
mámy z práce, který si vzal volno a (pamatuji-li se dobře), asi půl roku trenoval v Rakousku lyžaře. Byl totiž 
v 50. a 60. létech závodník a nikoliv špatný – jak usoudil dobový tisk a městská kronika. Pan Z. se tátovi 
přijel pochlubit: a ne jen tak ledasčím. U chodníku parkovalo velké smetanově bílé auto, blýskalo se, až oči 
přecházely a bylo o poznání větší než náš Hillman. I táta, který prý už tehdy plánoval výměnu „Hillmoše“ za 
něco novějšího, zřejmě znejistěl, protože to auto bylo jak posel z cizích světů. Netřeba popisovat detaily, 
které mi utkvěly v hlavě, když se chci na jiném místě stejně zmínit o karoseriích, tak snad jen tolik, že se mi 
nesmazatelně vryly do paměti mírně zdvižené hrany předních blatníků, velké světlomety a na dnešní poměry 
doslova gigantický volant. Byl jsem chycen, polapen a ztracen – tak, jak jste si mohli vloni přečíst v mé 
Simčí zpovědi. Bohužel nemám ani jednu fotku předmětného auta, které v mém rodišti jezdilo asi desítku 
let, než jej pan Z. vyměnil za žlutý Renault 5. Tak dlouho jsem si plánoval, že se za oním pánem vydám, až 
jsem předloni při návštěvě rodného města viděl ve vývěsce smuteční oznámení o jeho skonu. Tak nevím – 
mám tam zajet či nemám? To už si musím rozhodnout sám … 
   Ale vraťme se do roku 1968 … Táta tehdy z nějakých důvodů na projížďku nemohl (nebo spíš nechtěl ☺), 
tak se pan Z. obrátil na mne, zda bych se chtěl svézt? No jasně! Nikdy, co živ budu, nezapomenu na 
okouzlení z neuvěřitelně měkké a pohodlné zadní sedadlové lavice, vínový interier a nepříliš vzrostlou 
postavu pana Z., kterak se skoro ztrácí za černým volantem. Páskový rychloměr jsem už znal z jiných aut, 
řadící páka s černou kuželovitou hlavicí byla na legendárním fiatím místě na sloupku řízení. Ani už nevím, 
kudykam jsme to jeli. Fiat proplouval jako paroloď mezi hemžením tehdejší drobotiny a na nějaké dlouhé 
rovince se pan Z. zeptal, na kolik že to má rozjet? Plácnul jsem 150! A pak jsem trochu dostal strach, 



 

 

 

protože pan Z. začal řadit docela rychle, všechno se kolem nás míhalo a motor dostal dunivý zvuk. Ale 
červený pásek se dotknul přesně místa mezi čísly 140 a 160. Z auta domů jsem vyplul snad na růžovém 
obláčku … Jedna jediná jízda mi stačila, abych si tohle monumentální a dneska naprosto nedoceněné a 
neprávem přehlížené auto i s jeho slabšími či silnějšími sourozenci zamiloval na celý život. Zbývá jen dodat, 
že oním smetanově bílým zázrakem byl Fiat 1800 B. 
   Začněme jako obvykle malým exkursem do dějin. Opravdu velké Fiaty se po válce už ve výrobním 
programu neobjevily. Nejsilnější motorisaci měl supersport Fiat 8V, kterého se počátkem 50. let ručně 
vyrobilo jen 114 kousků. Zanedlouho oslovil zájemce elegantně a barokně střížený 1400 a jeho silnější 
pendant 1900, ale stále se jednalo o modely tehdejší střední třídy. V polovině 50. let začíná Fiat přípravné 
práce na své první poválečné vlajkové lodi. Ze zakulacených pozdravů minula se začala postupně rýsovat 
nesmlouvavě žiletková karoserie, při bočním náhledu geometricky čistého lichoběžníkového tvaru. Třebaže 
detaily stále procházely změnami a úpravami, celkový styling už byl zřejmý. Autorem těchhle nádherných 
tvarů byl Dante Giacosa, a je velmi zajímavé sledovat, jak se taková Fiatí moda promítla i do ostatních 
značek, nemajících s italským koncernem naprosto nic společného. Takže se podívejte např. na Peugeot 404, 
představený dva roky po Fiatu a podepsaný samotným Pininfarinou, Austin Cambridge ze stejné doby a od 
stejného tvůrce, či Wolseley 16/60, Morris Oxford a Riley 4/72, které vykazovaly množství podobných 
prvků. 
   Jako první spatřil světlo světa Fiat 1800 a jeho kombi verse Familiare. Slavnostní premiera se konala v 

roce 1959 a nový velký sedan nejenže exceloval, ale v jistém smyslu přetvořil evropský automobilový styl. 
Nabízel pohodlí velkého vozu, značně objemný zavazadelník a Familiare mohl pojmout cestovní potřeby 
celé rodiny na prázdninové putování Evropou. Jedinou motorisaci představoval řadový šestiválec o objemu 
1795 ccm a výkonu 75 koní, který mohl v závislosti na převodovce a koncovém převodu zadní nápravy 
rozjet rodinný Fiat na 137 až 142 km/h. 1800 vydržel ve výrobě pouhé dva roky a byl nahrazený modelem 
1800 B, pamětníkům dobře známým z našich silnic. Ten se vyznačoval nepatrně vyšším výkonem a 
parametry (81 koní a 145 km/h), méně zdůrazňovanou skutečností byla palivová náročnost. Osmnáctistovka 
zůstala stěžejním modelem celé „velké“ řady a vyráběla se až do samého konce v roce 1968. 
   Třebaže se dotkneme každého provedení, prozatím zůstaňme u 1800 B, protože prakticky veškeré jeho 
vnější znaky jsou pro celou modelovou řadu příkladné. Jednoduchá příď je navržená natolik nadčasově, že jí 
nelze častovat epitety „stará, zastaralá či nemožná“ - oko se zachytí přísného vzhledu opticky dělené 
mřížkované masky, zdobené tenkými svislými členy. Nad silným vodorovným chromovaným žebrem je 

nápadně umístěný tehdy standardní červený 
firemní emblem, hranatosti karoserie odpovídá i 
tvar předních blikačů. Nárazník je masívní, 
zdobný a bohatě chromovaný, nutno ale dodat, že 
vrstva a kvalita chromu nepatřila k silným 
stránkám Fiatů – o dlouhodobém lesku 
Mercedesů, Volg či amerik si luxusní 1800 mohl 
nechat jen zdát. Hlavním a největším markantem 
jsou nápadné světlomety v pouzdrech, 
zapuštěných v zašpičatělých a zvednutých rozích 



 

 

 

karoserie. Podíváte-li se do tváře Fiatu 1800 pozorněji, možná vám tyhle tvary připomenou cosi z 
velkolepého stylu budovy opery v Sydney. Kapota je symetrická a směrem k přídi se zužuje. Jejím středem 
vede tenký prolis až k přednímu oknu. Velmi zajímavý obraz dostaneme při pozorování klasické boční 
siluety. Vyniká příď i záď, obě v negativním sklonu a naprosto geometricky čisté boky, které jakoby 
vystoupily z učebnice o architektuře funkcionalismu. Práh zdobí masívní chromovaná lišta (a za ní většinou 
začínala pohroma), výřezy kol svou oblostí nepůsobí nepatřičně a v jedné třetině výšky boků – bráno od 
spodního rámu bočních oken – dělí a zdobí karoserii nápadná chromovaná lišta. Střecha je usazená dokonale 
symetricky, záď svým tvarem zrcadlově kopíruje přední část a je jen o trochu kratší, přední a zadní okno je 

jen minimálně zaoblené a zadní zakončení střechy jakoby předpovídalo převisy, kterými proslula menší 
generace Fiatu 1300/1500. Zasklená plocha zaručuje optimální výhled, sloupky A i B nijak neomezují řidiče 
v rozhledu. Oproti poměrně bohaté přídi se záď jeví jako celkem skromně pojatá – svislé skupinové svítilny 
zářily u prvních serií čistě červeně a obsahovaly i couvačky, kombinované s odrazovými sklíčky. Víko 
zavazadelníku je jen nepatrně zahnuté, takže pro slabší tělesné konstituce představovalo nakládání či 
vykládání zavazadel jisté obtíže – připusťme ale, že hluboký výkroj zadního čela by nepůsobil esteticky. 
Přímo v zorném poli okolí je prostý nápis Fiat a nad ním firemní emblem v bohatě dimensované ozdobě. 
Plocha pro připevnění RZ je tradičně italského tvaru, při prodeji nových vozů v zahraničí byly k mání 
držáky, u nás ovšem nic takového nehrozilo, takže kutilové vesele vrtali do karoserie. Luxusním dojmem 
působí velký Fiat obutý do klasických diagonálních pneumatik (už tehdy firma doporučovala Pirelli) s bílým 

bokem, dvoubarevná 
figura laku už byla 
třešničkou na dortu. 
Oproti poněkud 
chladnému a odtažitě 
luxusnímu exterieru 
působí prostor pro 
cestující skromně, 
dalo by se říci „o 
třídu níže“. Již 
zmíněný volant 

velikosti 



 

 

 

kormidelního kola má v té době obvyklý tenký plastový věnec (jezdilo se v jelenicových rukavicích) a uvnitř 
chromovaný kruh klaksonu. Volant je dvouramenný a připomíná pozdější produkci, dobře známou z 
ostatních italských, ale i polských modelů. Rychlostní páka čtyřstupňové převodovky je na sloupku, lehce 
pohyblivá, řazení je snadné a dobře odstupňované. Jednoduchý přístrojový panel má dominující páskový 
rychloměr, u typu 1800 B končící cifrou 160 a čtveřici malých „budíčků“, doplněnou o běžné kontrolky a 
táhla. Rozhlasový přijímač nebyl standardní výbavou a otvor pro jeho montáž kryje zdobená záslepka. Ve 
své třídě patřil velký Fiat k nejpohodlnějším vozům klasické koncepce, místa na pro všechny cestující je 
dostatek, odkládacích prostor rovněž. Motoricky uspokojí toho, kdo od motoru nečeká zázraky, nejživější je 
samozřejmě při vyšších otáčkách. Velké Fiaty neměly a nemají ambice hrát si na ostré závodní zboží, v 
zatáčkách se krabicovitá karoserie poměrně značně naklání a velká kola s balonovými pneumatikami hlasitě 
protestují pří „říznutí“ zatáčky, zato však odfiltrují i větší nerovnosti, takže se jízda velkým Fiatem podobá 
pohodlnému plavení se na hladině klidného moře … ☺ 

   Na rozdíl od celosvětově známé 1800 současně 
debutoval i silnější šestiválec s luxusnější karoserií, 
označený 2100. Byla to ale jen krátkodobá episoda, 
trvající pouze dva roky (1959 až 1961). Zajímavostí 
je jeho „diplomatická“ verse, představená v září 
1959 a snadno rozeznatelná podle nebývale luxusní 
masky s vodorovnými žebry, zabíhajícími až do 
stran. Tahle raritka nesla označení 2100 Speciale a 
mateřskou továrnu opustila jen v malé serii, z níž se 
dnešní doby dočkal zlomek. Model, určený pro 
státní a diplomatické služby, měl při větším objemu 

motoru stále jen výkon 82 koní. U jeho zrodu stály velké ambice, jež však nebyly naplněné; vozem pro 
nejvyšší italskou garnituru se 2100 nikdy nestal, musel tuhle poctu přenechat speciálně karosovaným 
Flaminiím. V krátkosti se podívejme i na Familiare, odvozené od 1800 B. Nebýt jeho znatelně vyšší 
pořizovací ceny, byl by idealním vozem obchodních cestujících. Jeho vnitřnímu prostoru a variabilitě 
dokázal konkurovat jen 
málokterý evropský model 
přelomu 50. a 60. let. 
   Čtyři roky po premieře 1800 
se objevil v jistém smyslu 
„kočkopes“. To, co o několik 
let předtím ve Francii 
představovala velká Simca 
Ariane s malým motorem, se 
stalo skutečností i v Turíně. Po 
slavném debutu legendární 
dvojice 1300/1500 vyslyšel 
koncern požadavky na velké, 
ale provozně ekonomické 
vozidlo a střízlivě vybavenou 
karoserii původem z 1800 B 
osadil točivou patnáctistovkou 
z nejnovějšího výrobku. Tenhle 
agregát byl i pod kapotami 
polských Fiatů 125p a vycházel 
z něj i motor Fiatu 124, potažmo Lady, Seatu, Tofasu i dalších derivátů. Patnáctistovka o výkonu 75 koní 
dokázala z menšího modelu udělat doslova žihadlo, ale pod kapotou rozměrné karoserie vyšší třídy se 
nejednalo o žádné zázraky. Ty ale Fiat ani nesliboval, malolitrážní velký sedan měl zacíleno na taxislužbu, 



 

 

 

méně majetné úřady či jen zákazníky, kteří před spěchem a raketovou akcelerací upřednostnili komfort, 
prostor a ekonomiku provozu. Velký Fiat s malým motorem se mohl jmenovat Fiat 1500 – ovšem za 
předpokladu neexistence menší řady. Takže se z 1500 stal 1500 L (L = Lungo = dlouhý) a jednoduché 
pojmenování bylo na světě! 1500 L zmizel z nabídky v roce 1967, ale pro výrobce představoval velmi dobrý 
tah. 
   Když se zjistilo, že 2100 není ani výkonově ani opticky dostatečně representativní, byl to jen krůček k 
očekávanému faceliftu. Ten se ale nekonal, namísto kosmetických úprav vyjel nový a majestátní vrchol 
nabídky, Fiat 2300. To se stalo v roce 1961 a nóbl kočár se dobře prodával až do konce celé řady v roce 
1968. Nabízel velkou porci vnějšího a vnitřního luxusu, hraničícího někdy až s okázalostí. Opticky byl k 
rozpoznání nejen podle množství ozdob, ale zejména podle „čtyřoké“ masky. Jeho základní šestiválec dával 
105 koní, příplatková jednotka verse 2300 S šla až na 135 koní a podle svědectví jednoho z mých známých, 
kteří kdysi 2300 vlastnili, jel „jak brus“. Temperamentu odpovídaly i seriové kotoučové brzdy na všech 
kolech. V dobových testech dosáhl dvoukarburatorový 2300 S rychlosti přes 170 km/h, i když ani zde 
nebyly maximální dosažitelné výkony rozhodující. 2300 se stal vozem továrníků, bankéřů či jiných 
majetných a vlastenecky smýšlejících Italů. Zajímavostí je možnost příplatkové instalace samočinné spojky 
Saxomat nebo automatické převodovky Borg-Warner. Zajímavý luxusní STW Familiare byl hodně 
nákladným přepravníkem a jako takový představoval už tehdy raritu. Stejně nevšední bylo limousinové 
provedení 2300, zvané President. Prodloužený model debutoval také v roce 1963, ale kvůli velmi slabé 
odezvě hned další rok zmizel. Nezaujal ty, kteří dávali přednost dlouhým Mercedesům, Humberům či 
amerikám, ale pár desítek kousků jezdilo jako velkoprostorová taxi, provozovali je majitelé pobřežních 
hotelů a pláží, a po důkladném vyztužení karoserie a odstranění střechy jich několik jezdilo ve 
středomořských letoviscích jako svérázné vyhlídkové phaetony. 
   Samostatnou kapitolou je 2300 coupé z designového návrhu studia Ghia, představený v roce 1960. Mimo 
pohonné jednotky má se základním cestovním modelem společného tak málo, že zasluhuje zvláštní kapitolu, 
kterou vám v případě zájmu můžeme předložit. 
   Nebylo by to samozřejmě italské auto, kdyby se jej nechopili tvůrčí geniové a nedodali desítky více či 
méně známých kreací – od těch (mírně řečeno) futuristických až po funkční a čistě pracovní. Některé z nich 
si prohlédnete v obrazové části. 
   Velké Fiaty, třebaže slavné, neputovaly z továren v gigantických seriích, za devět let existence modelové 
řady opustilo pásy jen 185.000 kusů. Z tohoto počtu se zachovala jen skutečně nepatrná část, a bohužel asi 
nebude trvat dlouho a hrdé sedany a Familiare budou patřit k těm neznámým … Na rozdíl od 2300 coupé, 
které se samozřejmě může někomu líbit, ale proč přitom zapomínat na ostatní? Ale to je asi otázka lidí, pro 
něž jen to placaté představuje pravé hodnoty … �. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na základě italského modelu stavěl španělský Seat svůj model 1500, doplněný i o provedení se vznětovým 
motorem. Základní zážehová modifikace se začala dodávat již v roce 1963, vznětový čtyřválec 1800 a 2000 
ccm přišel na trh počátkem roku 1969. Osmnáctistovka o výkonu 47 koní pocházela od Mercedesu, svoji 
slávu zažila již v 50. letech v „malých pontonech“ a poměrně těžký Seat potřeboval na dosažení stovky 
bezmála minutu, samozřejmě za velkého chropotu a čmoudu. Vznětový dvoulitr dodával Seatu Perkins a 



 

 

 

jednalo se o mnohem vyspělejší agregát. Španělské „Fiaty“ zmizely z programu roku 1972. Dalším místem 
výroby, či spíše montáže je Rakousko a Německo (tehdy západní), které dodávaly na své trhy Steyr-Fiaty a 
německé Fiaty bez velkých odlišností. Pokusně bylo smontováno několik exemplářů i v Jugoslavii, ale 
celková koncepce se vedení podniku Crvena Zastava zdála už zastaralá, čili ze smlouvy nebylo nic. Dočetl 
jsem se i o údajné montáži dvou Fiatů 1500 L v Polsku (což koresponduje s existencí polských Fiatů už od 
předválečných časů), ale tohle tvrzení nemohu nijak doložit. 
   Velké Fiaty, jakkoliv rychle se vyšvihly mezi oblíbené, stejně rychle zapadly. Může za to pověstná 
kolísavost kvality, malá odolnost zejména ve střední a severní Evropě a omezená výdrž temperamentních 
motorů při dlouhodobé zátěži. Fiaty se přesunuly velmi rychle do prodejen ojetin a v horším případě v 
celých stovkách kusů na šrotiště. Na konci svého výrobního cyklu se daly ojeté 1800 B z prvních let výroby 

koupit v Německu za dva platy. Odtud jich cestou 
individualního dovozu putovaly stovky na naše 
silnice, kam se dostaly ještě další, jako nové 
vystavované v exposicích brněnských veletrhů či 
objednávané přes Tuzex. Dodnes existující 1800 B 
si počátkem 60. let objednal jistý předseda 
slovenského JZD – vůz je sice v bídném stavu, ale 
stojí uschovaný i s první SPZ. Ještě v 70. letech 

měly u nás velké Fiaty pověst kvalitního, ale nepříliš spolehlivého zboží a nakonec se jejich realné ceny 
propadly na čtyřciferné částky či tak řečeno „za flašku“. Ještě dnes vím o několika rzí prožraných kusech, 
porůznu zdobící kůlny a stodoly. Na veteranských srazech je najdeme jen výjimečně, skvostný šedomodrý 
1800 B jezdí pravidelně na moravské akce a je tu i několik jiných včetně 2300. 
   Osobně jsem dlouho pátral po některém, který by obohatil moje mrchoviště, ale narážel jsem většinou na 
stav „snad to pojede“ či „to víte, je to trochu chycený (díry i ve střeše)“ nebo „milej zlatej, to není na prodej, 
to je velká vzácnost, budu to renovovat“ … A tak jsem se setkal s téměř sedmdesáti Fiaty (za posledních 25 
let) včetně krásného 2300, jemuž rzí vypadávaly dvojité reflektory, červeného 1500 L na jižní Moravě, 
majícího ve vyrezlé dutině hnízdo nějakého zákeřného a bodavého, zřetelně „antikopáčkovského“ hmyzu 
(odmítl jsem, i když stál jen 2000 Kč) či jednoho chudáka v mém rodišti, celé roky opuštěného, od nějž jsem 
si vzal na památku poklici …  Několik fotek z mých putování za krasavci z Turína najdete v příloze. A já 
jsem se krásného velkého Fiatu nikdy nedočkal … 
   Kde se to ale těmihle auty jen hemží, jsou filmová plátna a TV obrazovky. Nehledě na zahraniční 
produkci, účinkovaly desítky vozů v českých seriálech, počínaje panem Tau až po hrůzyplnou fušeřinu 
Majora Zemana, kde měla řada Fiatů u chodníku a jeden se „zlým mužem“ za volantem reflektovat velký a 
zlý západní svět. Ale objevily se i v komediích, filmech s politickým podtextem i dávno zapomenutých 
snímcích. Něco z každého soudku budete moci ochutnat … 
   Facit: krásné vozy s elegancí a noblesou, dobře šlapajícími motory, ale nedostatečnou péčí o polotovar 
ještě v mateřské továrně. Pokud by to bylo jinak, objevovaly by se tisíce krásných hranatých Fiatů na 
veteranských akcích celého světa. Kdyby … Ale ono „kdyby“ neexistuje - „kdyby“ je totiž alternativní 
realita a v ní se s veterany nehraje … Asi tedy ☺! 
 
Text: Pavel Kopáček      Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv 
 
Fiat 1800 B 
Motor: řadový šestiválec 1795 ccm    Vrtání x zdvih: 72 x 73,5 mm 
Výkon: 84 koní při 5300/min     Maximální rychlost: 145 km/h 
Rozvor: 2650 mm      D x Š x V: 4485 x 1620 x 1470 mm 
Hmotnost: 1250 kg 
 
 
 



 

 

 

Oddělení designu, vlevo dvě hotové sádrové studie velkých Fiatů.                    Takhle po Praze stávaly ještě v 80. letech … 

                                                   Jeden z prvních a jeden z posledních návrhů řady 1500 L – 2300. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Ojedinělý funerální special z roku 1964.                               Fiat President vypadal důstojně, ale svět chtěl okázalost … 

           
               Prodloužená verse karosárny Lombardi.                                                   Další pohřební special z mnoha typů. 
 
 
 
 



 

 

 

                  Pohlednice z Torina aneb Fiat je všude!                      Prostorná ambulance z roku 1967 ani nepotřebovala zvýšenou střechu. 

   Maďarsko a Rumunsko odebraly velké množství Fiatů 1800 B                            Takhle hynuly u nás … Bez slitování … 
     k prodeji za valuty. Pokud měl Fiat štěstí, dopadl takhle … 

 
                       Určitě nejkrásnější český 1800 B.                                         Tenhle se prý měl renovovat. Zřejmě nikoliv … 
 
 
 



 

 

 

                     1500 L s motorem 125p za 2000,- Kč                           Syn si velké Fiaty zamiloval v době, kdy byl proti dnešku poloviční. 

                    
                      Stojím a čekám … Najdu kamaráda?                              Z mého rodiště … Poklice ležela v trávě a dneska ji mám doma! 

                  Berlinu 2300 začal kdysi kdosi vyvařovat.                                 Tenhle 2300 se v Italii narodil a tamtéž i spočinul … 
 
 
 



 

 

 

               Filmová nehoda Fiatu 1800. Zlý muž, jak jinak …                                          Opět pan Tau a bílý Fiatí krasavec. 

                    Pozor, už je tady mjr. Zeman, bludný to Holanďan čs. zákonnosti a břídilská imitace dopravy v západní Evropě! 

 
                            Ve filmu „Vražedný týden“ …                                                             No nebyl to krásný vůz? 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                      Z hluboké historie 

                Stejně byla první „Dvanácettrojka“ pěkná… 
 
 
 
            Tatřičku 30 jsem viděl před lety na jedné soutěži…                             
                            Potkali jsme                         Soutěž 

       
Renault 6 uhádlo hodně z Vás.  
Prvním byl Peter Bíró.  
 
 

                                                                    
 

 
Tak něco těžšího? Co je to? 
 
 
Správnou odpověď opět na email: 
michal@simcacentrum.cz 
  
 

     Zda z této škodovky bude veterán nebo mrtvolka ukáže čas.                                                                                                      

 

                                    Zatím v renovaci               Takhle po renovaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesporná výhoda renovace vozidel s rámovou konstrukcí. V poklidu si udělat rám s motorem  
                     a převodovou skříní, pak na to posadit hotovou karoserii.  
                                     A bude o další Škodu 1102 víc. 
 



 

 

 

                                           Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

                                 I takto končí krásné legendy. Shnijí u někoho, pro koho jsou auta jen nástroj k obohacení.. 
 

                           Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

               Možná byste v zeleném zkrouceném plechu nehledaly karoserii s francouzskou elegancí. O jednu Dacii 1300 méně. 
 
 

                                                                     Vraky Simek 

     Simky se vyvážely do spousty zemí. Ještě před deseti léty se daly najít vcelku bez potíží v Chorvatsku a to i v provozním stavu.  
                                         Tato již dosloužila. Jaká je situace dnes nevím, od té doby jsem tam nebyl. 



 

 

 

                                Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

          Taxikářský Chrysler 180 před „letištní“ eŠkou ve filmu                     Simca Monaco, které  má ještě naději na záchranu.  
                               „Což takhle dát si špenát“.                   Děkujeme pane Pavlíčku za foto.. 
                                                                                                                                   
                                      

                                                                           Z prospektů a reklam 

 
Text: Michal Primák                       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

 

Zůstaňme mladí, buďme JUNIOŘI !!! 
 
   V dnešních „Známých neznámých“ se podíváme po autech, která mají typologické označení Junior. 
Význam slova netřeba nijak objasňovat – snad jen dodáme, že spíše než původní význam „mladší“ se jej u 
automobilových označení používá ve smyslu „pro mladší“ či „menší“. 
Samotného mne překvapilo, jak málo Juniorů jsem vytahal ze své paměti. Asi to bude tím, že na rozdíl od 
těch několika následujících aut já opravdu nejsem Junior … ☺. Ale nechme planých úvah a podívejme se, 
co hezkého nám tvoří dnešní minigalerii … 
 
   Sympatický malý vůz, ovšem vyráběný dle přísných 
firemních standardů je Walter Junior. Jak bylo v továrně 
Josefa Waltera častým zvykem, vznikl i Junior na základě 
licence Fiatu, a sice modelu 508. Walter Junior vznikl v roce 
1931, představil se o rok později a patřil do stejné objemové 
třídy jako konkurenční Praga Piccolo, Škoda 420 či Tatra 
57. Litrový spodový čtyřválec dával výkon 24 koní, který se 
na zadní kola přenášel třístupňovou převodovkou. Karoserie 
neoslňovala výstředností, sázela (jako u všech cestovních 
Walterů) na solidnost a důvěryhodnost. Zajímavostí je určitě 
celoocelová stavba – v době, kdy se ve velkém používala 
tzv. smíšená konstrukce. Mimo tudoru montoval Walter i 
rychlé roadstery, jejichž výkon překročil 30 koní. Mimo továrních karoserií dodala překrásné varianty firma 
Josefa Sodomky či Oldřicha Uhlíka.  
 
   Nejvíce ceněný v domovské Francii je Panhard Dyna 
Junior, v ostatní Evropě pohříchu skoro neznámý. Malý a 
hbitý sporťáček legendárního výrobce přišel na trh koncem 
roku 1953 a udržel se ve výrobě tři roky. Za tu dobu vznikly 
necelé čtyři tisícovky maličkého Panhardu, poháněného 
vzduchem chlazeným dvouválcem 750 ccm, který dovedl 
sympatický roadster rozjet až na 130 km/h. V 50. letech už 
se ale Panhard dostával do obtíží, které vyvrcholily v 
polovině 60. let, kdy se celá firma stala majetkem Citroënu. 
Nedlouho poté spatřil světlo světa poslední osobní Panhard. 
Pro ctitele značky znamená Dyna Junior totéž, co pro ctitele 
klasických škodovek model 450/Felicia. 
 
   Autobianchi A 112 Junior je jedním z nejznámějších 
modelů milánské automobilky, která používala technické 
základy Fiatu. U maličké 112 použil výrobce techniku Fiatu 
127. Junior tvořil základ nabídky, jednoduché provedení 
cílilo na studenty, ženy v domácnosti a ty, kteří 
nepotřebovali okázalost ani výkon. Jediná karosářská 
varianta (třídveřový hatchback) mohla být motorisována 
čtyřválci od 900 do 1050 ccm, doplněnými čtyř- nebo 
pětistupňovou mechanickou převodovkou. Populární A 112 
se vyráběl celých sedmnáct let (1969 – 1986), v poslední 
třetině výrobního cyklu už pod značkou Lancia. Továrnu 



 

 

 

opustil milion a čtvrt sympatických vozítek, kolik z nich bylo Juniorů, se mi bohužel nepodařilo zjistit. 
 
   Snem mnoha mladých a sportovně založených řidičů byla Alfa 
Romeo 1300 GT Junior, kterou jsme při troše štěstí mohli 
zahlédnout i na našich silnicích či závodních okruzích. Debutovala v 
roce 1963 a její design je tak nadčasový, že nepůsobila zastarale ani 
na konci výroby v roce 1977. Na koncepci populárního coupé 
spolupracovali Giugiaro a Bertone. GT Junior měl pod kapotou 
točivý čtyřválec 1295 ccm se strmým průběhem kroutícího 
momentu a silným zátahem. Dával bezmála 90 koní a alfička tak 
mohla překročit rychlost 170 km/h. Dvoudveřové coupé bylo 
prakticky jedinou modifikací, výjimkou je tisícovka cabrioletů a 
1108 exemplářů s atraktivní karoserií Zagato. 
 
   Malý, lehce okřídlený dvoudveřový DkW Junior byl typickým 
příkladem konstrukční školy druhé poloviny 50. let, ovlivněné 
americkou okázalostí. Seriová výroba se rozběhla na konci roku 
1958, Junior ale vydržel v nabídce jen do roku 1963. To už bylo 
jasné, že dvoutakty mají své dny sečteny a zanedlouho se tradiční 
německý DkW stává součástí obnoveného koncernu Audi. Technicky 
nezůstal Junior nic dlužný slavné koncepci, jeho přední kola poháněl 
dvoudobý tříválec 750 ccm o výkonu 34 koní. Později se objevilo 
provedení DeLuxe s objemem 800 ccm, ale se stále stejným výkonem 
34 koní. Standardem byla čtyřstupňová převodovka, za příplatek se dodávala automatická spojka Saxomat. 
Elegantních Juniorů dodal výrobce skoro 240.000 kusů, jejich následovník se jmenoval DkW F 12. 
 
   Jednoduchý předválečný lidový automobil, to byl Adler Trumpf Junior, který vstoupil do konkurenčního 
boje v roce 1934. Dodával se od začátku jako tudor, faux-cabriolet, 
cabriolet a roadster, ve výrobě se vystřídaly dvě generace, z nichž ta 
pozdější již vykazovala některé aerodynamické prvky. Třebaže byly 
Juniory levnými vozidly, mohli si je zájemci nechat individualně 
karosovat, např. u agilních firem Ambi-Budd, Gläser či Wendler. 
Motorisace se u obou generací omezovala na jediný agregát, litrový 
čtyřválec o výkonu 25 koní, což stačilo k dosažení maximálky 90 
km/h, ale cestovní rychlost doporučoval výrobce mezi 50 a 60 km/h. 
Do roku 1941 opustilo „Adlerwerke“ celkem 103.000 Juniorů, pak 

továrna přešla na válečnou výrobu. 
 
   Opel Kadett Junior se v některých zemích jmenoval 

„céčkový“ Kadett nejmenší kubatury a nejlevnějšího provedení. 

Menším byl už jen celkem specifický model City, ale Junior zůstal s 

karoserií tudor a litrovým čtyřválcem, známým už z Kadettu A raných 

60. let. Ostatní Kadetty C se dodávaly i ve versích sedan, Caravan, 

Aero Coupé (targa), coupé či hatchback City. Kadett C se stal jedním z 

prvních skutečně světových aut, vyráběl se pod různými značkami a 

jmény na všech kontinentech. Zmíněný čtyřválec dával 39 koní a ve 

spojení se čtyřstupňovou mechanickou převodovkou dokázal 

jednoduchý Kadett jet až 127 km/h. Přestože se jednalo o levné „spotřební zboží“, byl Kadett C pohodlný a 

šikovný vůz – osobně ověřeno! 
Text: Pavel Kopáček     Foto:Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Jaro, léto, sezóna… 

   Konečně, konečně je tu jaro. Čas stáhnout plachtu z naší plechové lásky, 
dofouknout pneumatiky, nabít baterku, sevřít v rukou volant, rozhlédnout 
se po palubní desce a s úsměvem vyrazit. Nevím, kam budou směřovat Vaše 
stopy, ale jako správná redakce pro vás máme pár tipů ☺☺☺☺. 

    

     Zpočátku bude ještě chladněji. Tak si přibalme teplou bundu.              Někdo bude chtít pořídit něco nového. (Fiat 2300 Coupé) 
                                (Vauxhall Cresta) 

             Pozor na rychlou jízdu, i policajti se těší na jaro.                            Ještě ale bude poslední možnost pro milovníky lyžování. 
 

 

Určitě připravíme piknikový koš plný dobrot, 
zabalíme deky, sbalíme nějakou kočku či vezmeme 
tu svoji a vyrazíme na piknik v trávě. Hodit se nám 
na to bude nějaký velký kombík, ale piknikový koš   
jistě odvezete i ve Fiatu 500. 

 

 
 



 

 

 

  Odzimujeme nejen auto, ale i chatu.                    A nezapomeneme navštívit ani příbuzenstvo. Od vánoc jsme se neviděli. 

                Ženy shodí kožichy, my shodíme střechu…                              A pokud přítelkyni nemáme, pomůže nám pěkný kabriolet. 

        
           A zanedlouho přijde i čas dovolených. Takže musíme vyluxovat kufr a naložit kufry, tenisové rakety i nafukovací matraci. 
 
 



 

 

 

                               A huráááá k vodě….                                                  Nebo se konečně podíváme do Skandinávie, o které mluvíme už rok. 

  Podaří se nám vyslat manželku na návštěvu maminky samotnou?                               Nakupovat ale ať si jezdí sama…. 

 
     Zatímco děti odvezeme na tábor, nás čeká služební cesta. 
 



 

 

 

                     Po návratu ze služební cesty bychom mohli vyrazit třeba za kulturou nebo vzít partnerku na večeři. 

     A taky třeba oprášíme caravan, zapřáhneme ho a jedem.                  25.4. přijedeme na sraz čtenářů magazínu VETERÁN. 

                                                   Navštívíme pobřeží a podíváme se do dalekých oceánů. 



 

 

 

               Určitě nebudeme lhostejní ke stopařům.                                      V Borgwardu Isabella na nás dýchne historie… 

                                 Pomůžeme dědovi na farmě…                                                       …a pak pojedeme na jachtu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Hlavně se vyhnout dopravním zácpám… 
 
Snad bude naše „dvanácettrojka“ konečně fungovat, jak má. 



 

 

 

 
               Naši domácí mazlíčkové výlet taky uvítají….                                     Morrisem Traveller vyrazíme na houby. 

       Až si pojedeme užít sexu v přírodě, bacha na klíšťata.                                    A večer se mrkneme na letní oblohu. 

                                 Taky začneme sledovat stav vodních toků, abychom vyjeli na vodu….nebo na vodu… 
                   
 



 

 

 

                    Dle svých možností pojedeme buď na Slapy ….                            ….nebo na Lipno ☺ 

 
                                            Hlavně se ze svých cest a výletů všichni v pořádku vraťme ☺. 
 
 
 
 
 

Text: Michal Primák     Foto: Archiv Michala Primáka 
 



 

 

 

 

A JAK TO DĚLÁTE??? 
 
   To byla otázka, která mi nedávno přistála v emailu. Jednoduše, nesedíme večer v hospodě či při 
televizi (kterou jsem již dááávno vyhodil), a píšeme. Pak mi hlavou bleskl nápad, přiblížit vám naše 
psaní víc. Udělat takový pohled do naší tvorby. Jak to vypadá, s čím se potkáváme, co nám jde a co 
naopak, na čem se nadřeme. Co z toho máme a proč to děláme. Tak pojďte s námi nahlédnout do naší 
„redakce“. ☺☺☺☺ 
 
   „Už nám visííííí“, hlásím Pavlovi vystavení nového čísla našeho časáčku na web. Sice není prvního 
v měsíci, ale už třetího, ale na to jsme si pomalu zvykli…no nikdo není dokonalý. Zprávu hned za tepla 
dávám i na facebook Simcacentra a magazínu. Obhospodařujeme samostatné profily pro servis a pro 
magazín. Stejnou zprávu pak umístím i na několik profilů, kde tuto zprávu vítají. Naskakují první čtenáři ve 
statistikách, které mají do dokonalosti daleko. Moc jim nerozumím a neumím s nimi pracovat, ale nějaký 
odhad počtu čtenářů z toho vyčtu. V chytrém programu Smartmailing, kterým obhospodařuji databázi 
čtenářů, píši email se zprávou o vydání nového čísla, aby na něj náhodou někdo nezapomněl. Program mi, 
v souladu se zákonem o nevyžádané reklamě, rozešle emailem tyto upozornění na asi 900 adres našich 
čtenářů.  
   Přicházejí první odpovědi na naše hádanky v zajímavostech. Většinou od pánů Mikulky a Bíróa (které 
podezírám, že magazín nečtou od začátku, ale jdou rovnou k hádankám ☺). Měsíčně přijde do deseti 
odpovědí na hádanky. Vesměs od pravidelných čtenářů, se kterými jsme v kontaktu emailem nebo na FB. 
Občas se přihlásí se správnou odpovědí majitel zmíněného auta, kterého jsme vyfotili při jeho jízdě. Radost 
máme nejen z pěkného pochvalného emailu či poděkování, ale asi nejvíc z vašich příběhů. Například 
napíšeme o Aeru Minor a ozve se majitel, že ho měl 40 let, pošle pár řádků či svůj příběh a doplní dobovými 
fotkami. Ty máme nejradši. Dlouho pak s Pavlem řešíme výskyt zmíněného vozu v oblasti, potažmo 
v republice a porovnáváme s našimi daty, která nosíme v paměti své nebo počítačové. Rádi pak, v případě 
souhlasu, zmíněné otiskujeme pro vás. Teď zrovna, kromě vytrvalého hledání historie vozů Simca Ariane, 
Simca 1000 a bugatek na silnicích Československa, pátráme po historii jednoho Studebakeru jednoho z vás.  
   Přemýšlím nad emailem Pavlovi, co dáme do dalšího čísla. Ze začátku jsme používali tabulku v excelu, ale 
po prvním ročníku mne přestala bavit. Nejdříve vypíšu všechny naše rubriky (a že jich je). Otvírák, jak 
říkáme Úvodnímu slovu, mám tentokrát já, střídáme se po měsíci. Stejně tak s otvírákem mám druhou stranu 
s předválečným prospektem a poslední stranu, kterou věnujeme něčemu, co není přímo automobil, ale 
souvisí s ním. Napsání otvíráků nebývá problémem, témat je vždy po ruce dost. Což se nedá říci o fotce, 
kterou vždy lovím poslední den večer venku a marně hledám auto, u kterého bych zvěčnil svůj ksicht. No, 
něco vymyslím. Reportáže, to jsou vždycky napůl plánované a napůl spontánní akce. Je zima, že bych 
mrknul do nějakého muzea? No uvidíme. Něco by to chtělo. Ale brzy začne sezóna, zase vyjedeme po 
akcích. Představení má Pavel. Jeho archiv je bohatší, stejně jako slovní zásoba a výsledek tudíž přitažlivější. 
Zajímavosti jsou jasné, máme každý jedny, abychom se nehádali, protože archiv je takřka bezedný. Rubrika 
Známé-neznámé vznikla tak nějak sama od sebe. Pavla tyto střípky baví a já se časem připojil se svojí 
troškou do pomyslného mlýna. Mohl bych udělat třeba dobové vrakoviště, nějaké fotky mám, připisuji do 
emailu k příslušnému názvu rubriky. Vyrobeno v ČSR mi přijde jako zajímavá rubrika. Těch projektů, co 
tady mohly jezdit je tolik, že by byla nesmírná škoda, kdyby byly zapomenuty. Jen se o nich hodně těžko 
něco hledá. Zvlášť, když jsem v té době, kdy vznikaly, nežil. Stejně jako poměrně nový seriál Zapomenuté 
značky, mapující světové značky, jejichž aktivní život skončil, je Vyrobeno v ČSR psáno „hutně 
faktograficky“, jak to kdysi Pavel pojmenoval. Do obou rubrik vybírám dle momentálního nápadu nebo 
podle toho, kam zabodnu pomyslně prst v seznamu československých a světových automobilek. Další 
rubrikou v seznamu je Svezli jsme se. „Musíme na jaře vyrazit za Jirkou a udělat něco do foroty“, 
připomínám si sbírku kamaráda Jirky ze severu Čech. Snad se to letos povede, říkám si, stejně jako před 
rokem. Při té příležitosti Pavlovi připomínám slíbené svezení s Dodgem Charger 1969, které mi před třemi 
lety neprozřetelně slíbil a na kterém já stále trvám. Rubriku, která se zpočátku plnila takřka sama, se mi 



 

 

 

poslední dobou moc naplnit nedaří. Spousta slíbených aut ke svezení zůstala ve fázi slibů. Jasně, ne každý 
auto půjčí, na druhou stranu, nechci-li, neslibuji. Zážitky se svezení v několika předválečných vozů, včetně 
slíbeného Bugatti, na které jsem se velmi těšil, se tedy nekonají. A tak mé ruce okusily zatím 
z předválečných vozů jen Jawu Minor a to k nesmírné Pavlově legraci, když jsem chtěl nastupovat levými 
dveřmi, ač volant byl vpravo ☺. Ale díky za to, zkušenost krásná. Takže od Chargeru a bugatky se oprošťuji 
tím, že rubriku Svezli jsme se vyřazuji z plánů na tento měsíc. Krásná rubrika Lidé a auta je na tom podobně. 
Lidské příběhy lidí kolem aut máme oba moc rádi. Pro tyto rubriky stojí za to časopis psát. A ne, že by 
zajímaví lidé nebyli…věříme s Pavlem tomu, že prakticky každý veteránista je „příběh“. Chyba bude na naší 
straně, jsme zřejmě málo přesvědčiví. Polepšíme se, s vaší pomocí ☺. Uděláme opět „Čtenářský objektiv“, 
sešlo se mi několik fotografií od vás čtenářů. Stejně jako minulý měsíc, to je super. „Čtenářské péro“, jak 
říkáme vašim článkům v rubrice „Z pera čtenářů“, zůstává opět prázdné. I po třech letech mne to 
překvapuje. Vždy jsem si kupoval časopisy třeba jen proto, že tam bylo něco o mé značce. A když přijel 
nějaký redaktor nebo jen fotograf ke mně podívat se na moje auta, byl to svátek. Čekali jsme, že o tuto 
rubriku bude velký zájem, že uvítáte možnost mít článek v časopisu o svém autě, navíc tak, jak ho sami 
vytvoříte. Kolik jsme takových příběhů vydali? Vzpomínám na Fiata 500 v jednom z prvních vydání. Nebo 
to byla šestistovka? Posledním byl Ford Eifel. Mezitím možná dva tři další. Škoda. „Simca a my“ je rubrika, 
kterou jsem začal s radostí. Vzpomínky na to, jak vznikal klubový život v Česku, mne postupem času hořkly 
při připomenutí si toho, jak uboze dokázali jednat někteří malí lidé. Nejsem zdaleka prvním a asi ani 
posledním, stejnou zkušenost má Pavel z dob, kdy vedl klub amerik a také tucty těch, kterým určitý úspěch 
nebyl „odpuštěn“. Naproti tomu Pavlovy „Autovzpomínky“ jsou vždy zárukou skvělého čtení, jak potvrzují 
vaše emaily. Jen ta dřina, Pavla k něčemu takovému přimět. Výročí jsou opět Pavlovou doménou. „Jsem 
zvědav, co si Pavel připraví“, pomyslím si při odeslání emailu.  
   Zakládám novou složku, kam překopíruji všechny stránky z vydaného čísla. Ty postupně přepisuji. 
Pobavil mne dotaz někdy na počátku našeho vydávání tohoto časopisu. Čtenář se ptal, v jakém programu 
píšeme. Vyjmenoval asi čtyři redakční programy, jejichž názvy mi říkali asi tolik, co japonské znaky písma. 
Moje odpověď byla jednoduchá – Microsoft World. Jo, píšu v tomhle, Pavel snad ještě v oholenějším 
programu z free balíčku Open Office. Vybrané fotky upravím na velikost 800x600 v Microsoft Office 
Picture Manager, či tak nějak, a následně vybavím vodotiskem v programu FastStone Photo Resizer. Pak je 
vložím do Worldu a je to. Ještě je uložím do Pdf pro emailovou komunikaci ode mne k Pavlovi, protože můj 
World by si jeho program nepřečetl.  
   Hned plním složku „Zajímavosti“. Neschovávám si ty nejlepší snímky, vybírám, co pěkného mi padne do 
oka. Dobovky jsou často z pohlednic, něco maličko je z mého archivu papírových fotek, zbytek fotky bez 
autorského práva. Renovace – ach jo, nemám nic, budu muset mrknout ke klukům do dílny, zda tam zrovna 
něco nemají. Provozní auto, předválku, vraky aut, toho všeho mám dost. Vybírám fotky tak, aby se moc 
neopakovaly stejné značky a fotka byla zajímavá. Ať již modelem vozu nebo atmosférou. Většinou to 
skončí u první možnosti. Nejvíce práce mi dá filmovka, protože filmy moc nesleduji. Na youtube si tedy 
rychloposunem projdu dva tři filmy a vyhledám nějaké auto. Print screen monitoru, vložení do Worldu, 
převedení v programu Pdf Creator do obrázkového formátu jpg, ořezat v dalším programu, a je to. Není to 
náročné. Celé „Zajímavosti“ zaberou tak dvě hodinky čistého času, což je čas od uložení dětí do postelí 
k uložení svému. Ještě je hotové pošlu Pavlovi, ať má motivaci. Celý tento proces trvá jeden den. Finální 
sestavení a pověšení nového čísla, informování o něm stávající i potenciální nové čtenáře, vyřizování první 
emailové a facebookové zpětné vazby, výběr témat na další číslo, příprava stránek, tvorba zajímavostí. Jen 
s Pavlem si za ten den vyměníme kolem patnácti emailů. Mezitím mne pětkrát a Pavlovi dvakrát klekne 
počítač a ještě mu vylítne inzulín, nebo na co se to vymlouvá ☺. 
   V první polovině měsíce píšu „Vyrobeno v ČSR“. Aktuálně je to představení vozítek z výstavy těchto 
projektů lidových automobilů v roce 1948. Fotky mám od jednoho člověka, který naskenoval katalog na 
web. S jeho souhlasem fotky používám. Až u druhého dílu si Pavel vzpomněl, že zmíněný katalog má taky, 
ale to je fuk. K drtivé většině vozítek se nezachovalo víc, než pár technických údajů. Ale například 
v předposledním a posledním čísle jsem měl štěstí. Jeden z vozíků byl právě v inzerci. A protože prodávající 
byl vstřícný, zaslal mi několik informací a soubor krásných fotografií, které jsme vám tak v minulém čísle 



 

 

 

mohli přinést. Ne vždy ale máme takové štěstí. Tentokrát je mým vodítkem pouze zmíněný katalog. Ještě 
vyrobím „Zapomenuté značky“, když už jsem při chuti. Chvilku vybírám, co napíšu, ač už jsem vybráno 
měl. Přijde mi, že vše, co po válce zkrachovalo, je z Anglie. Ještě se mi nechce spát, tak napíšu Otvírák a 
vše posílám Pavlovi. Odezva žádná. To znamená: úkol splněn, nenadchlo, neurazilo. No jo, napsat starýmu 
pardálovi, který to dělá přes tři desítky let, něco skvělého, není zase tak sranda. Tak příště. Druhý den mám 
od Pavla email se Zajímostmi. Koukám nevěřícně na kalendář. No, jo, fakt mi to poslal ještě v první půlce 
měsíce ☺. Pavel mi posílá popisky ve svém OpenOffice a zazipovanou složku s fotkami. Zkontroluji 
velikost fotek, je dobrá, polepšil se, kluk jeden. Nemusím je zmenšovat. Vybavím je tedy logy. Otevřu 
stránku se Zajímavostmi z minulého měsíce, vyměňuji fotky za aktuální, měním popisky. „Fakt si 
nevzpomínám, kdo uhodl minulou tvoji hádanku jako první“, zachmuřím se nad jeho požadavkem uvedením 
jména. Však on to doplní, bude-li chtít ☺. Další večer po uložení dětí sestavím „Čtenářský objektiv“. Soubor 
čtenářských fotek nasázím na příslušný list Worldu a posílám Pavlovi. „Budu mít taky“, hlásí mi. Fajn. Měl 
bych udělat něco o těch změnách zákona, co začaly platit minulý měsíc. Sice mne to nebaví, ale lidé to vědět 
potřebují. Na internetu najdu příslušné informace a je to. Po pár dnech mi v poště přistane Reportáž. „No 
vida, něco se našlo“. Překopírovávám Pavlovy texty na příslušný list, doplňuji fotky, přidávám popisky. Už 
je to rutina, ale vzpomínám, kdy jsem byl nešťastný s každým uskočením řádku. Pěkný fotečky. Ameriky se 
mi líbí, ač jsem dosud v žádné nejel.  
   Je půlka měsíce a už mám hotové všechny své články. Simca a my jsem napsal včera. Chybí mi závěr, ale 
asi se na to vykašlu. Nepřináší mi to radost, tak proč se tomu věnovat. Koukám, že plánované „Známé-
neznámé“ asi nebude. Fotek mám s bídou na dvě stránky. Jdu vybrat něco jiného. Výběr fotek, úprava, 
sestavení, popisky, jeden večer a je to. Pavel mi upřesňuje nějaké typy, které jsem nevěděl nebo byl líný 
zjišťovat. Jo, není od věci mít vedle sebe chodící encyklopedii ☺.  
   Pavlovy Známé-neznámé přicházejí po pár dnech. Sestavení je jednoduché. Co ještě zbývá? Kromě 
Představení, které se kterým je nejvíc práce přichází vždy jako poslední. Jo a musím se někde vyblejsknout 
na ten Otvírák… Pavlovy Autovzpomínky asi nebudou, už je dvaadvacátého. No třeba se chlap pochlapí. 
Dobře se čtou. Dokážu si představit, jak vznikají. Určitě u toho má flašku vína, a u každého třetího řádku 
kouká zasněně z okna a vzpomíná na starý časy. A pak mi to nemá posílat třicátého ☺.  
   Je konec měsíce. Mám Představení. No nejvyšší čas, jako vždy ☺. Jsem rád, že toto píše Pavel. Je to 
velmi náročné. Nechceme přepisovat stokrát popsané. Na druhou stranu, vymyslete něco neobjeveného 
k Tatře 603, že? Proto Pavel nechce psát o notoricky známých autech. Ač já bych byl pro, aby co nejvíc 
Představení bylo o autech, která jsou z našich silnic známá. Ale chápu, že Pavel četl o patnáct let víc knih a 
článků. Tak to střídáme. Občas si napíšu něco já a Pavel si odpočine. Občas ☺. „Pěkný článek, komplexní, 
čtivý, zajímavý“, chválím Pavla, jako ostatně každý měsíc. Abych to nepřehnal a nenarostl mu hřebínek ☺. 
Ne, to nehrozí. Přeliju text, doplním fotky do textu i za hlavní obsah, přidám popisky. „ Jo, vypadá to 
dobře“, říkám si, i když vím, že se popisky přendáním do Pdf trochu hnou ke straně. Příčinu jsem neobjevil, 
tak jsem se s touto nedokonalostí smířil. Ještě titulku a bude to. 
   Máme vše hotové. Posílám vše najednou Pavlovi ke kontrole chyb. Ani jeden po sobě články nečteme. 
Dopsat, odeslat, odpadnout. Druhý den mám vše se seznamem chyb. Nebývá to tak hrozné. Pavel psát umí a 
já se taky trošku zlepšil pod jeho vedením. Opravuji asi dvacet chyb. Těší mne, že už nejsou všechny mé, 
jako v počátcích, ale tak půl napůl ☺. Časopis je hotov. 
   Nechávám počítač odpočinout, ráno otevírám Pdf Creator a spojuji jednotlivé Worldy v jedno „pédéefko“. 
Podařilo se napoprvé, počítač to zvládnul. „Ale já ne“, říkám si zamračeně, když jsem si všiml nechtěné 
prázdné stránky za jedním článkem. Celé si to opakuji. HOTOVO. Jdu pověsit časopis a spát ☺.  
 
 
A někdy to vypadá taky takto ☺ : 
 
- je patnáctého, nemám kromě Zajímavostí vůbec nic. Padla na mne nějaká lenora. Vůbec se mi nechce psát. 
Lidé nereagují, pochvalných emailů málo, má to vůbec smysl. Pavel taky nic nevytvořil. Že by to byla 
epidemie lenory? 



 

 

 

- Je osmého, už mám vše hotové. Co já budu do konce měsíce psát? Naplnil jsem všechny rubriky. Jo, když 
jeden leží s chřipkou, jde to rychle. 
- To si ten počítač dělá srandu! Už dvě hodiny se snažím všechny hotové Worldy nacpat do jednoho Pdf 
k pověšení, ale jak to začne „chroupat“ dohromady, noťas se zhasne. Prostě se neuchladí. Bude to chtít 
nový. Jo, to jsem říkal už loni. Dávám na něj chladící pytlík z mrazáku a jdu si dát sprchu, dnes to musím 
dokončit a pověsit. 
- „Sakra, já to zapomněl průběžně ukládat“, říkám si, když mi v půlce třetí strany zhasl počítač. Budu muset 
začít znova, až vychladne. 
- Sedám do auta jedu na napsání a nafocení reportáže do „Lidé a auta“. Do cíle mi zbývá 15km, padesát 
jsem již ujel. Zvedám telefon a dotyčný mi hlásí: „Musím to zrušit“. Kecá, musí akorát umřít a pochybuji, že 
právě teď. Otáčím auto zpět. 
- Je dvacátého osmého, když mi Pavel hlásí, že stále ještě nemá opravený počítač, který dával do opravy 
prvního. Jdu vymýšlet, co vytvořím do Představení.  
- Je dvacátého osmého, když mi Pavel hlásí, že je mu pořád blbě a že to nedá. Jdu vymýšlet, co vytvořím do 
Představení. 
- Je dvacátého osmého, když mi Pavel hlásí, že Představení píše znovu, protože se mu první verze nelíbila. 
- Je třicátého, když mi Pavel hlásí, že už Představení má napsané, jen už desátý den přemýšlí nad závěrem. 
- Je třicátého, Pavel je opět chcíplý. To jsem zvědavý, kdo bude dělat korektora a opravovat chyby. „To 
bude zase průser“ říkám si, když jdu kontrolovat chyby já. 
- Časopis už tři dny visí, žádná reakce. Čte ho vůbec někdo? 
- „Vidíš, já ti říkal, že máš víc vzpomínat, že se to dobře čte“, prudím Pavla, když mu odesílám dvacátou 
pozitivní reakci na jeho Autovzpomínky. 
 
A tak pořád dokola ☺. 
 
Tak, milí čtenáři, teď víte, jak to chodí v mé polovině redakce. Příště se podíváme i k Pavlovi. Přejeme vám, 
aby vás časopis bavil alespoň stejně tak, jako baví nás. 
 
 
 
 
 
 
 
Text:  
Michal Primák      
                     
Foto:  
Honzík Primák 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
V příštím čísle vám nabídneme pohled do Pavlovy poloviny redakce ☺. 



 

 

 

                                  Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

         Takhle to bylo, je a bude: někomu Trabant, jinému Cortina …                      Vzácná a stále provozní Tatra 57a roadster. 

                                 Potkali jsme                                Soutěž 
       
Amphicara poznalo dost čtenářů. 
Prvním uhodnuvším byl Standa 

Beran. 
 
 
 

 

 

 

 

V čempak to sedí rozesmátá 
slečna?   
 
 
Odpovědi opět na  

pavel@simcacentrum.cz 
           

           Potkali jsme Ford Mustang a sněhu se vůbec nebál ☺. 

                                    Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

              Není to ani tak renovace, jako spíše novostavba. Ale potěšila by vás replika? Mně osobně ne, neměl bych to auto rád,  
                                                                              protože je to vlastně faleš . 



 

 

 

                                  Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

Pokud chce majitel tuhle trosku renovovat, tak je naprosto nejvyšší 
         čas. „Chromek“ není tolik, aby se s nimi mohlo plýtvat … 
 
 

                             Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

 
 

             Nepěkně zřízený Hillman, jeden z několika, které se tu válely. Nedělám si iluse, že by se dostal do povýrobního stavu … 

                         Předválečná mrtvolka       …a tak vypadala jako nová 

 Poměrně očesaný Chevriolet Master ´36 ve stavu, jak asi dojezdil.  
                      Ale na rozdíl od jiných ještě chlapík. 



 

 

 

                              Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

Jaromír Hanzlík v Golfu a poměrně nejapná představa „západní“ ulice    Petr Mikulka je zdatný lovec automobilové klasiky, tentokrát nám 
                                         v seriálu o Lucii …     poslal Barkas 1000 a W 353, obojí řádně promrzlé … Díky! 
 

                                                                                           Z prospektů a reklam 

 
Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

Lidová vozítka díl třetí 

V.K.48 

Václav Krejbich byl konstruktérem vozítka, 
jež neslo jeho iniciály – V.K.48. Vozík byl 
poměrně široký, jak dokládá dobová 
fotografie. Vpředu pod kapotou byl poměrně 
velký úložný prostor. Vzadu se o pohon 
vozítka staral dvouválec z Ogara o objemu 
350ccm a maximálním výkonu celých 12HP. 
Osmdesátikilometrovou rychlost si snad radši 
ani nechci představit. Vozík dostal řádnou SPZ 
a byl jistou dobu provozován. Zda se dožil 
dnešních dnů mi není známo. 

 

Vlah 

Vozítko s tímto názvem je dílem studenta 
Vladimíra Hadraby. 295 kg vážící vozík 
poháněl jednoválec Excelsior o objemu 
500ccm. Výkon byl ale jen 9HP. Papírový údaj 
hovoří o maximální rychlosti 80km/h.  

 

 

Minicar 

Konstruktér Rudolf Vykoukal, stojící za 
vozítkem zvaným Minicar je známější 
postavou automobilové historie a to díky Aeru 
Minor. Jeho Minicar (nebo Mini Car?) byl na 
Výstavě lidových aut v roce 1948 velmi 
úspěšný, ale vyrobyly se pouze dva prototypy. 
Ten druhý se dochoval do dnešních dnů a je 
v započaté renovaci.  

Přeji majiteli, aby se mu podařilo tento 
výjimečný kus českolovenské automobilové 
historie zrestaurovat. 

 

Text: Michal Primák    Foto: Archivy Dalibora Feuereisla a Michal Primáka 
        



 

 

 

   

 Nepodařený výlet    (pokračování… ) 
 
    Rok 2005 začal příjemně a já se tím nechal uchlácholit. Lednové teploty byly nezvykle vysoké, sníh 
nikde, solit nebylo co, prostě takové předčasné jaro. A tak jsem vzal svoji zelenou Tagoru, která díky mým 
investicím byla po technické stránce ve skvělé kondici. Za uplynulý čas jsme zrepasovali na ní, co šlo a pro 
cestu do Paříže na Rétromobile byla ideálním společníkem.  
   S kamarádem Pavlem (mým dvorním elektrikářem ☺) a bývalým kamarádem M.V. jsme vyrazili v dobré 
slunečné náladě. Cesta ubíhala trojici kamarádů se stejným koníčkem příjemně a brzy jsme vjeli do 
francouzské metropole. S blížícím se centrem se zdálo, že máme závadu v dobíjení. Nechtělo se mi tomu 
moc věřit, neboť alternátor byl po renovaci, klíňák běhal na svém místě, tak proč by to nedobíjelo. Po 
zastavení u výstaviště jsem vypnul motor a zkusil ho znovu nastartovat. Startér se jen líně otočil. Máme 
problém, bylo nám jasné. Ale tragédii z toho nikdo z nás nedělal. Vždyť na výstavě bude francouzský Simca 
klub, jistě si poradíme. Ale mezi vystavenými exponáty jsme jej hledali marně. Prošli jsme si výstavu, 
prohlédli spoustu zajímavých vozů, nakoupili pár modelů Simek do sbírky. Opravdové Simky jsme ale našli 
pouze tři. V aukci ojedinělou Simku Abarth, pečlivě zrenovovanou Simku 8 a obdivovanou Matru 640, 
kterou lze v akci vidět třeba ve filmu „Ho“ s Jeanem-Paulem Belmondem. Baterka Tagory si zatím odpočala 
a my mohli vyrazit do hotelu. Domluvili jsme se, že ráno najdeme autoelektrikáře, který proměří dobíjení.  
   Což se nám ráno podařilo a elektrikář proměřil dobíjení a zkonstatoval, že alternátor plně dobíjí. Zdálo se 
tedy, že chyba bude v kontrolce a včerejší nenastartování bude výsledkem slabší autobaterie, možná 
puštěného topení, světel, autorádia…. Kluci ještě obdarovali autoelektrikáře pivkem, které jsem si vezl a my 
jsme, v dobré náladě, jeli k Eiffelovce udělat si pár fotek s další Simkou na tomto místě. (Mám již fotku se 
Simkou 1100Ti při cestě v roce 2004 a se Simkou 1301s z předchozího roku). Pak jsme již vyrazili domů. 
Hned za Paříží kontrolka dobíjení zhasla a já si odechl a uvěřil tomu, že je vše v pořádku. Najeli jsme na 
národní silnici RN4, která sice není tak zajímavá jako RN3, ale je rychlejší. Což nám brzy bylo k ničemu, 
protože začalo sněžit. No, sněžit. Spíš se zdálo, že tam nahoře praskly sněhové zásobníky, protože to, co 
padalo, se nedalo nazvat sněhovými vločkami. Moje letní pneumatiky šíře 175mm statečně razily stopu a 
nechávaly za sebou koleje v levém pruhu silnice. Pravý pruh byl nyní odsouzen těm, kteří, nalepeni na čelní 
sklo, udržovali rychlost traktoru, tedy 25km/h. Tagora, navzdory letnímu obutí, držela stopu skvěle a 
umožňovala jízdu kolem 60km/h bez nejmenšího rizika. A to bylo potřebné, neboť nám zpomalující se 
stěrače definitivně potvrdily, že Tagora nedobíjí. Rozhodli jsme se vypnout světla, topení, a jet. Návrh kluků, 
abych koupil nový akumulátor, sice byl dobrý, ale jednak nikde okolo po ruce nebyl a nechtělo se mi 
vydávat další finance z mých skromných zásob. Sněhový úsek jsme naštěstí projeli a to i přesto, že průzor na 
čelním okně, který ponechaly stěrače, byl menší než průzor tanku T34. Německá dálnice byla 
vysvobozením. Nakonec jsem zastavil na benzínce, ale baterku zde neměli. V Německu totiž platil zákaz 
prodeje akumulátorů na čerpacích stanicích. Jediné řešení, které jsem viděl, bylo sešlápnout plynový pedál 
na podlahu a dojet domů nebo alespoň do Česka za světla. Naštěstí sněhová nadílka zůstala ve Francii. 
Tagora se změnila v hladovou bestii, neboť při rychlosti 170km/h si vzala z nádrže kolem 20litrů na sto 
kilometrů. MV se odmítl podílet na nákladech na palivo, takže jsem platil nejen cestu tam, ale i zpět. Jo, brát 
sebou kamarády není vždy ten nejlepší nápad. Slunce se zvolna sunulo k západu a my jsme letěli vstříc 
českým hranicím s pravidelným doplňováním nádrže. Začínalo se šeřit. Projeli jsme Norimberkem a litovali, 
že Němci ještě nedokončili úsek dálnice na Rozvadov (který dnes již je). Po ukončení dálnice jsme museli 
výrazně zpomalit. Auto nám sdělovalo, že ho to nebaví. Ale přemluvil jsem jej a pokračoval dál. Projeli jsme 
Ambergem. „Ještě kousek“, modlil jsem se. Padla tma. Dál bylo již třeba jet velmi obezřetně. Vždy, když se 
na malé okresce za Ambergem, blížil kamión, rozsvítil jsem světla, jež vydávaly zbytky sil a braly potřebný 
proud akumulátoru. Za kamiónem jsem opět zhasl. Když projel třetí, vzdal jsem to. Toto už bylo hodně 
nebezpečné. Otočil jsem Tagoru zpět do Ambergu, zastavil na opuštěné pumpě a motor Tagory zhasl 
definitivně. Pomoc poblíž žádná. Pavel sehnal telefonicky kamaráda z Plzně, který přislíbil přivézt baterku. 
Seděli jsme sklíčeni v autě a cítili, jak chlad prochází do interiéru francouzského vozu a my začínáme zvolna 
mrznout. Neumrzli jsme, kamarád skutečně přijel a životadárnou baterku pro naši Tagoru přivezl a my jsme 



 

 

 

mohli dorazit domů. Nakonec jsme tedy přežili ☺, ale odmarodili to, myslím, že všichni z nás.  
   Ne vždy se výlet povede.  Jen je zvláštní, že je to vždy v zimě. Viď, Pavle ;-) 
 
 

Text: Michal Primák      Foto: Michal Primák a jeho archiv 

                                 Krásná Simca Abarth 2000GT.                                                          Simca 8 po celkové renovaci. 

Vlevo nahoře Matra Simca MS 640. 

         

 

Na snímku se sice usmíváme, ale do smíchu nám nebylo…. 



 

 

 

 

Ohnivé neštěstí 
 
   Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. To 
vám řekne naprosto každý hasič. Horší 
ale je, když žádný není po ruce. A úplně 
nejhorší je, když není žádný po ruce, 
když ho zrovna potřebujete. Ale co je 
největší tragedie, když vám hoří v garáži 
Bugatti.  
 
   Již několikrát jsme se s Pavlem vyznali ze 
svého obdivu k vozům Ettore Bugattiho. 
Stejně tak jsme se zmínili o obdivu k těm, 
pro které není historické auto jen nějakým 
doplňkem ega či prostředkem kšeftu. A že 
takových je spousta. A tak soucítíme s panem Groverem Berrymanem, kterému oheň takřka zničil jeho 
skvost v podobě Bugatti 57. Ne, není to jeden z těch mužů, který půjde a koupí si jiný. On tuto bugatku má 
totiž bezmála šedesát pět let. Ano, čtete správně, šedesát pět let.  
   Bylo to přesně v polovině minulého století, když mladý Berryman propadl kouzlu tohoto vozu. Nezajímala 
ho domácí americká produkce ani množství chromu na všemožných Oldsmobilech, Cadillacích, Chyslerech 
a dalších moderních korábech. Bylo to právě Bugatti barokních tvarů, kterému zcela propadl. Ono to bylo i 
logické, byl totiž americkým vojákem, toho času sloužícím ve Francii. Když měl možnost koupit velmi 
zachovalý model 57 s karoserií Van Vooren od prvního majitele z jihofrancouzského Bordeaux, neváhal. 
Hned první rok ho používal pro své cesty nejen po Francii. Společné chvíle ale netrvaly dlouho. Groveru 
Berrymanovi zůstal v ruce „černý Petr“ v podobě odvelení do Saudské Arábie – byl ze své jednotky jediný 
svobodný. Bugatka s ním pochopitelně nemohla, tak ji odeslal k příteli do Spojených států, aby tam na něj 
čekala do jeho návratu v roce 1954. Přítel Ken Purdy zatím zajistil opravu motoru a převodovky a Berryman 
po návratu vůz nechal nalakovat. Vzápětí s bugatkou opět vyrazil vstříc dalším kilometrům. Společná idyla 
ani tentokrát neměla dlouhého trvání. Už v roce 1960 jej pracovní povinnosti v Air Force opět odvelely. 
Bugatti odpočívalo ve stodole u tchána déle, než zamýšlel. Až v roce 1996, když šel do důchodu, se cesty 
Berrymana jeho „sedmapadesátky“ opět spojily. Nyní dokonale krásná Bugatti byla svatebním vozem obou 
jeho dcer i častým a obdivovaným účastníkem mnoha veteránských akcí. V té době bylo jeho Bugatti 57 
Van Vooren jedním ze dvou velkých Bugatti ( full-size, jak říkají Američané) ve Spojených státech. I mezi 
vlastníky molsheimských vozů se o této bugatce vědělo.  
   Počátkem září minulého roku připravoval Berryman Bugatti na další z veteránských akcí. Zlobilo ho 
startování. Nevšiml si, že benzín odkapává z karburátoru na koberec pod vozem. Když otočil klí čkem ve 
spínací skřínce a sepnul tím startér, jiskra zažehla dílo zkázy. Benzín se okamžitě vzňal a začal hořet. Hasící 
přístroj bohužel v garáži nebyl. Zbývalo rychle bugatku vyvézt ven z garáže, ale za ní naneštěstí parkovalo 
auto denní potřeby. A klíče byly v domě. Než našel správný klíč a odsunul vůz, garáž jich byla v plamenech. 
Jak plameny prostupovaly střechou, vzaly sebou dřevěné krovy, tak těžké střešní tašky padaly jak obří 
kroupy na nebohý vůz a ničily i zbytek toho, co oheň nedokázal pohltit. Že oheň zničil i část domu asi 
nebylo v tu chvíli nejpodstatnější. Z vozu zbyly jen kovové části. Dřevo, kůže, střechovice, gumové díly, 
sklo, vše bylo pryč. Hliníkové a další díly byly nevratně poškozeny.  
   Další ranou pro Grovera Berrymana bylo setkání s likvidátorem pojišťovny. Uzavřená pojistka zněla na 
hodnotu 80 000 dolarů. Ale hodnota vozu byla 500 000 dolarů. Pojistná smlouva nebyla upravena s ohledem 
na vzrůstající hodnotu vozu a vůz se tak stal výrazně podpojištěný. Škoda je samozřejmě „totální“. Vyplatí-
li pojišťovna Berymannovi celých 80tis., vůz si vezme k likvidaci. Patrně se mu podaří vůz za své odkoupit 
zpět, ale renovace bude v jeho režii a na jeho náklady.  



 

 

 

   Přesto se Grover Berryman nevzdává a věří, že své milované Bugatti 57 Van Vooren obnoví. Přání 
upřímné soustrasti mu nepomůže, přejme mu tedy co nejvíce sil a víry, že se mu to podaří a jeho Bugatti 
vstane z mrtvých, jak bájný Fénix vstal z popela.  
 

Text: dle Bugattiregister.com přeložil Michal Primák                          Fotografie: Bugattiregister.com 
 

 
 



 

 

 

Albar    

   Říká vám něco švýcarská značka Albar? Asi ne. Já si ji pamatuji 
z autokatalogu z roku 1991, který jsem jako děcko měl. Zářivě bílý kabriolet 
zvláštních tvarů se mi líbil. Ano, Albar ještě v devadesátých letech vyráběl. 
Posledním rokem jeho malosériové produkce byl rok 1996. Pojďme se 
podívat, co „pod rukami“ Aloise Barmettlera vzniklo, ač se možná nikdy 
s živým exponátem nesetkáme. 

   Jednou z možností jak postavit firmu je využít již to, co někdo jiný vymyslel a vyrobil. To byl případ i 
Barmettlera, který v roce 1972 pod značkou Albar začal upravovat VW Brouky. Uzavřené vozy přestavoval 
na kabriolety, zabýval se úpravami, které bychom asi dnes nazvali tuningem. Zároveň na podvozcích 
Brouků stavěl Buggy. Sice vlastní, ale od ostatních VW Buggy se lišily minimálně.  
   Po pěti letech, v roce 1977 představil sportovní vůz líbivé karoseries názvem Albar Jet. Pod kapotou 
zákazníci ale nenašli žádný dvanáctiválec, ani osmiválec, ani šestiválec tam nebyl….Byl tam malý 
zavazadlový prostor. Motor byl totiž vzadu a byl….z Brouka. Objem začínal na „dvanáctistovce“ a končil 
„šestnáctistovkou“. Výkon byl slabých 70koní, ale na přání šel zvýšit. Jistě ale ne o tolik, kolik bychom dnes 
čekali. Ani sklolaminátová karoserie to nezachránila. Přesto se Jet vyráběl dlouhých osm let. Samozřejmě 
nelze počítat s nějak závratnými počty vyrobených kusů.  
   V průběhu roku 1982 představil Barmettler již zmíněný Sonic. Nejdříve s uzavřenou karosérií coupé a 
později jako roadster. Sonic poháněly různé motory. Nejnižší motorizací byly opět Volskwageny o objemu 
1,3l. Vrcholem byla“ dvaosmička“. Pohonné jednotky dodával kromě Volkswagenu i Porsche nebo Renault. 
Laminátová karoserie pomáhala příznivé hmotnosti. Například s motorizací 2,2litru z Renaultu dosahoval 
vůz provozní hmotnosti 780kg, což je hodnota u dnešních vozů neuvěřitelná. Výroba Soniku byla ukončena 
až v roce 1996! 
   Albar Sonic se objevil i ve filmu „Killing cars“, který jsem ale s českým dabingem nebo s titulky nenašel. 
   Není pravděpodobné, že některý ze švýcarských Albarů někdy potkáme, ale kdyby náhodou….jistě při 
pohledu na Albar Sonic budeme vědět, o co jde. Buggy mnohdy nerozeznají ani znalci VW a Jet…..ten 
bychom při velkém štěstí….někde v aukci….či velké zahraniční výstavě potkat mohli…. 
 
Text: Michal Primák  
    
Foto: Archiv Michala Primáka 

 
Povšimněte si vpravo tmavé Buggy 
s výklopnými dveřmi. Poznávací to znak 
švýcarských Brouků se značkou Albar. 

 

 



 

 

 

V Killing cars nehraje pouze Albar Sonic, 
          ale i další zajímavá auta.  
 

Albar Jet vypadá jako kříženec Alfasudu  
                       a Espady… 

  Albar Sonic tak, jak byl v autokatalogu   
                        v roce 1991. 

 
     Albar ve filmu… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Změny zákonů od 1.1.2015    
 
 
   Stále se ptáte na legislativu, co se změnilo po novém roce, co může ohrozit vaše veterány… Přinášíme 
tedy vysvětlení ředitele p.J.Pokorného z Ministerstva dopravy ČR. Přetiskujeme doslovné znění. 
 
A/ mám vozidlo již 10 let v depozitu, co musím učinit a co mi hrozí 
Pokud je k 1.1.2015 vozidlo déle než 18 měsíců v režimu dočasného vyřazení vozidla z registru (hovorově v 
depozitu), pak se od 1.1.2015 na vozidlo pohlíží jako na vozidlo vyřazené z provozu (to je nový termín pro 
dočasné vyřazení, vozidlo vyřazené z provozu je možné opět uvést do provozu, SPZ jsou uloženy u úřadu, 
doba není časově omezená a musí být nahlášeno kde se vozidlo nachází a za jakým účelem), je však 
nezbytné do 12 měsíců (tj. do 31.12.2015) nahlásit úřadu místo, kde se vozidlo nachází a účel využití, pokud 
se tak nestane, dojde k tzv. zániku vozidla, což je obdoba současného trvalého vyřazení vozidla z registru. 
TJ. u dlouhodobých depozitů je nezbytné do 31.12.2015 oznámit úřadu tyto skutečnosti, jinak je vozidlo 
nevratně vyřazeno (zánik vozidla). 
 
B/ mám vozidlo v odhlášce (polopřevodu) na sebe - co musím učinit a co mi hrozí….  
Vozidlo, které je k 1.1.2015 v polopřevodu bude po 1.7.2015 považováno za zaniklé (trvale vyřazeno), 
pokud jeho vlastník nepodá do 30.6.2015 žádost o zápis do registru na svoji osobu, jde o to do tohoto 
termínu požádat, není rozhodující, kdy bude tento úkon dokončen, není li požádáno, jde opět o nevratný 
úkon zániku vozidla. 
 
C/ mám vozidlo v nepropadlém depozitu méně než 18 měsíců.  
Pokud je vozidlo v depozitu do 31.12.2014 méně než 18 měsíců, přechází automaticky do režimu vyřazení z 
provozu, trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je 
vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel 
jeho využití 
 
D/ převody vozidel v depozitu.  
V depozitu lze vozidlo převádět shodně jako vozidlo registrované, nepředkládá se zelená karta, pravidelná 
technická prohlídka není pro převod vyžadována ani v případě převodu v depozitu ani při běžném převodu - 
vozdlo však nesmí být fyzicky provozováno, pokud platnou technickou prohlídku nemá, evidenční kontrola 
se při převodu vyžaduje vždy a nesmí být starší 14 dní. 
 
E/ vyřazení z registru (nová obdoba depozitu) 
Vyřazení z provozu - nové povinnosti: 
1. a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí 
  b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným 
identifikačním číslem silničního vozidla a motor. 
2. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je 
vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel 
jeho využití. 
3. Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez 
zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol. 
 
 
 



 

 

 

F/ zánik (vyřazení) vozidla 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na 
základě 
a) žádosti vlastníka silničního vozidla, pokud silniční vozidlo 
1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí, 
2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo 
3. bylo zničeno, nebo došlo k oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který předal 
silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků. 
 
(2) Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho 
havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli 
zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání. 
 
 
V případě dotazů se na nás můžete samozřejmě obrátit. Přejeme bezproblémové používání vašeho 
veteránka. ☺ 
 

 
Foto: Michal Primák 



 

 

 

Výročí čs březen 2015 
 
   Poprask a bouři názorů zažil 5. března 1934 pražský autosalon, na němž toho dne debutovala 

proudnicová Tatra 77. Položila základy české aerodynamické karosářské koncepci, kterou uvedla v život 

kopřivnická Tatra, třebaže i většina ostatních 

československých automobilek koketovala s možnostmi 

snížení odporu vzduchu. Na rozdíl od Chrysleru Airflow, 
uvedeného ve stejný rok, Tatra aerodynamikou prorazila a 
nadto stvořila legendu, která skončila až v roce 1975 
vyrobením poslední T 603. Vzadu uložený vidlicový 
vzduchem chlazený osmiválec 2975 ccm o výkonu 60 koní 
dovoloval rychlost až 150 km/h, což byla v té době výsada 
nesrovnatelně výkonnějších a dražších vozů. Třebaže se 
koncepce během čtyřletého výrobního období neměnila, 
můžeme – mimo modifikované pozdější Tatry 77a – najít 
prakticky u každého vozu drobné rozdíly. Velmi zajímavý je 
jeden z prototypů s řízením uprostřed, naprosto fascinující je pak první serie 77 s nízkými střešními sloupky 
a zcela zapuštěnými reflektory. Je jen málo podobných automobilových legend, tím více zamrzí, že Tatra 
kapitolu o výrobě osobních vozů dopsala navždy 
 
   Od počátku motorismu se u nás jezdilo – dříve v souladu se zvyklostmi – tzv. levostranně, tedy způsobem, 
dodnes běžným v Anglii, Irsku, Japonsku, Indii a dalších asi 
40 zemích světa. Třebaže se tehdejší Československá 
republika připojila k mezinárodní dohodě o zavedení 
pravostranné jízdy již v polovině 20. let, skutečností se stala 
až 17. března 1939, kdy rozkaz k okamžité úpravě vydala 

protektorátní vláda na rozkaz říšskoněmecké vlády. Delší 
lhůtu k rekonstrukcím měla z pochopitelných důvodů Praha, 
kde se podle německého (a rovněž i francouzského či 
amerického) způsobu začalo jezdit o osm dní později. 
Dobový tisk uvádí, že se změna směru obešla bez 
hromadných srážek a obětí na životech, ovšem autokarosárny 
měly dost práce s nápravou drobných ťukanců a poškození. 
Provozovaná vozidla zůstala pravořízená, volant vlevo se montoval jen do nové produkce.  
 
   Dopravní zpravodajství je dnes samozřejmostí a málokdo si vzpomene, že jeho vysílání u nás je letos 40 
let. Začalo sice v roce 1974, ale do plného režimu přešlo 26. března 1976, kdy se vysílání Zelená vlna 

Hvězdy objevilo na vlastní, tehdy středovlnné frekvenci, z 
nastálo přiděleného vysílače ve Zbraslavi. Z toho vyplývá, že 
se signál dal zachytit především v Praze a nejbližším okolí, 
redakce dostávala zprávy od tehdejší Veřejné bezpečnosti, 
během dopravních špiček a velkých akcí byl nasazený i 
vrtulník. Původně se vysílání objevilo v pásmu VKV, ovšem 
takovými přijímači byla vybavená jen nepatrná část aut. Z 
původně pátečního vysílání se od uvedeného data rozběhl 
každodenní pořad, který kombinoval mluvené slovo a hudbu. 
Celý provoz zajišťoval Československý rozhlas a jeho tehdy 
nejpopulárnější stanice Hvězda. 

Text: Pavel Kopáček  Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Výročí zahraniční únor 2015 
 
   Jedna z dodnes nejznámějších světových značek má spletitější 

historii, než se na první pohled může zdát. Firma BMW byla založená 

7. března 1916, což bude příští rok zajisté důvod k velkým oslavám, 

ale my si mnichovský koncern připomeneme už dnes. Na počátku 

všeho stály tři německé strojírenské podniky – Bayerische 

Flugzeugwerke, Fahrzeugfabrik Eisenach a Rapp Motorenwerke. 
Poslední jmenovanou vlastnil a vedl agilní Karl Rapp, který postupně 
převzal bavorskou leteckou strojírnu. Do konce 20. let vyráběl jen 
motocykly a letecké motory, pak koupil známou eisenašskou 
automobilku, vyrábějící licenční Austin pod názvem Dixi. Z něj se 
stalo BMW Dixi, které položilo základy mamutí výrobě výkonných a nákladných strojů. Z předválečné 
produkce jmenujme třeba malý BMW 315, cestovní 321 či supersport 328. Po válce se továrna v Eisenachu 
dostala do sovětské okupační zony, mnichovská továrna se k automobilům vrátila až v roce 1952. Poválečná 
historie je dostatečně známá, zmiňme tedy jen milníky: 501/502, 507, Isetta či 2002 turbo. 
 
   Přížský autosalon bývá od začátku dějištěm každoroční přehlídky premier, nejinak tomu bylo i 8. března 

1956, kdy debutoval Renault Dauphine. Je sice pravda, že jej tiskové 
oddělení představilo na jakési předpremieře v pařížském paláci 
Chaillot o dva dny dříve, ale za oficialní datum se pokládá 8. březen. 
Dauphine byl myšlený jako „větší bratr“ malého 4CV a jeho vývoj 
trval více než sedm let. Karoserie byla natolik nadčasová, že vydržela 
ve výrobě do roku 1967. Dauphine debutoval s označením 5CV, takto 
jej popisoval i náš tehdejší tisk, dokonce byly dovezeny zkušební 
exempláře, ale jednání s Renaultem skončila jen dovozem „želviček“, 
5CV byl na náš trh prý hodně drahý. Kulatý sedan s motorem vzadu se 
objevil i v luxusnější versi Ondine a soutěžním provedení Gordini. 
Poměrně neznámou kapitolou je i jeho montáž v automobilce Alfa Romeo. Malý Renaultík se stal 
celosvětovým hitem, jen v USA jeho pověst hodně pošramotila náchylnost ke korosi. Desítky Dauphinek 
jezdily i po našich cestách necestách. 
 
   26. března 1927 poprvé zabouřily motory závodních 
specialů na trati legendárního Mille Miglia. 
Tisícimílová trasa vedla z Brescie do Říma a zpět, 
mimo jednoho roku se jezdil nepřetržitě až do začátku 
války (1940). Na jeho slávu pak navázaly poválečné 
ročníky v letech 1947 až 1957. Konec původní Mille 
Miglia nastal po tragické autonehodě v posledním 
ročníku, kdy zahynulo třináct lidí včetně jezdce a 
spolujezdce. Komise tehdy konstatovala, že trať už je 
pro výkonné supersporty nevhodná a nebezpečná. O 
dvacet let později začal každoroční Mille Miglia 
Historic, konaný až dodnes, a v Italii považovaný za 
jeden z národních svátků. MM byla domenou 
především italských vozů Fiat, Alfa Romeo, Ferrari či 
Lancia, ale zazářil i Mercedes-Benz nebo BMW. Mille Miglia se řadí do kategorie nejprestižnějších soutěží 
automobilové historie, podobně jako Targa Florio, LeMans či Indy. 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

  

 

   Jelikož jsme ještě nezveřejnili všechny vaše snímky, činíme tak i v březnovém čísle. Naše poděkování za 

ně míří k Petru Mikulkovi, Martinu Kadlecovi a Martinu Nebeskému! 

              Nádherný Hudson ve vzácném provedení coupé.                           Když vás předjede Chevy Suburban, sáhněte po foťáku! 

           Těmito tvary se Lincoln rozloučil s dobou dinosaurů …                               Mercedes-Benz R 113, zvaný „Pagoda“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ozdoba nejen celé ulice, ale i celého města!                               Provozní „déčkový“ Kadett jsem nepotkal už asi tři roky … 



 

 

  

 

                 Proslavený válečný Dodge „Weapon Carrier“                                            Pontiac z klasických „barokních“ let. 

   Nádherný osmiválec Packard s dobovou patinou a správným                              Praga Piccolo a hasičská Praga A 150. 
                               rozměrem pneumatik! 

 
                                                  Našlapujte po špičkách, jsou tu Carevny! Nerušte je ze zadumání ... 

 



 

 

  

 

 

SIMCACENTRUM  
a 

MAGAZÍN VETERÁN 
 

pořádají 
 

SRAZ VETERÁNŮ 
Po letech jsme se rozhodli udělat sraz veteránů. Pavel dělal hodně srazů pro ameriky, já roky pro Simky. 
Nyní chystáme sraz pro všechny veterány, pro naše čtenáře, zákazníky, kamarády, příznivce i zatím 
neznámé lidi. S radostí uvítáme jakéhokoliv pěkného veterána. Přijeďte s Aerovkou, Pragovkou, 
Škodovkou, Bugatti, Hillmanem, Moskvičem, Fordem, Cadillacem, Dodgem, Simkou, Velorexem, 
Maseratim, prostě vezměte to, co zrovna máte po ruce a přijeďte na pohodový sraz. 
 

bude se konat  
 

25.4.2015 
 

V rekreačním areálu  
 

Sázavský Ostrov 

 



 

 

  

 

ZederLock - Vaše auto zabezpečeno na 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

- za dobu prodeje našeho zařízení se pokusili zloději odcizit 113 vozů - všechny pokusy byly bezúsp ěšné . 

- dle Úřadu boje proti organizované kriminalitě nebyl dosud odcizen jediný v ůz s tímto zařízením 

- záruka 5 let 

- rozumná cena 6000,- za osobní vůz, 7355,- za SUV a dodávky. (bez DPH) 

- trezorový zámek, montovaný přímo na sloupek řízení. Je tím blokováno celé řízení. Nejedná se tedy o elektronické zabezpečení. 

- množství atestů (Evropský patentový úřad, TÜV..) 

- odolnost vůči tekutému dusíku, mechanickým kleštím, odtahu... 

- možnost montáže i na starý vůz! 

PREZENTACE ZAŘÍZENÍ NA SRAZU NA SÁZAVSKÉM OSTROV Ě 

 

 

 

 

 

S TÍMTO POUKAZEM SLEVA NA MONTÁŽ V PRAZE A BRN Ě 



 

 

  

 

 

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! 



 

 

  

 

SIMCA 1000 RALLYE 2   

 
Originální verze Rallye 2.  
Původní CZ doklady.  
Dovezeno Tuzexem jako roční vůz. 
Soutěžní historie 
S kompletní historií. 
Zajištěna dokumentace, zdroj náhradních dílů i odborný servis. 
Vozy po renovaci se prodávají za 20 – 40 000,-Euro. 
Možnost renovace u nás v Simcacentru – specializované renovační dílně na vozy SIMCA. 
 
Tento vůz byl vyroben v roce 1974 a následující rok byl dovezen prodán přes Tuzex prvnímu majiteli v ČR. Ten jej po 
necelém roce prodal amatérskému závodníkovi L.Doubkovi. Ten s ním přibližně do roku 1980 jezdil amatérské 
závody. Následně vůz částečně rozebral a měl v úmyslu výkonnostní úpravy vozu a vylepšení pro soutěže. K tomu již 
nedošlo a vůz zůstal ve stodole na betonu do roku 2008, kdy jsem jej zakoupil já. Během let jsem nakoupil množství 
nových náhradních dílů na vůz. Např. hydrauliku, kotouče, tlumiče, čelní okno…. V průběhu této zimy jsem začal 
pracovat na renovaci zadní nápravy a motoru, kterou dokončím. 
 
Vůz je možné zakoupit takto nebo dokončit dílčí či kompletní renovaci dle Vašeho přání. Dnes jsou v České republice 
prokazatelně dva vozy Simca 1000 Rallye2 (druhý vůz je novodobý dovoz), neprokázána je přítomnost ještě jednoho 
vozu. 
 
Mohu zajistit náhradní díly, literaturu, poradenství, testaci… 
 
Cena vozu je 5000,- / 139 000,-Kč 

 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                               Vlevo nahoře je původní fotografie ze závodů 
               Vlevo dole současný stav.  
               Vpravo ilustrační fotografie z dobového prospektu. 
 



 

 

  

 

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 
 
 
Veškeré fotografie, používané v našich časopisech jsou naše vlastní nebo prospektové, pressfota a 
materiály tiskových oddělení a fondů výrobců na které není copyright. Nikdy jsme nepoužívali a 
nepoužíváme 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.  

 
 
Časopis VETERÁN byl, je a bude zdarma pro všechny příznivce historických vozidel, veteránů a 
vůbec všech starých aut ☺☺☺☺.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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  

 
www.simcacentrum.cz 



 


