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Milí čtenáři a čtenářky 
 
 
před pár měsíci jsem se bavil s kamarádem o českých zákonech a politice a kamarád pronesl jedno slovo, 
které znám z dějepisu ze školních let. To slovo znělo „Defenestrace“. Když jsem za nějaký čas mluvil 
s jiným člověkem, nezávisle na mém kamarádovi padlo stejné slovo. Opět jsem si na něj vzpomněl, když 
jsem řešil, zda přijít o doklady k vozu, který je v renovaci nebo podvádět s falešnou technickou prohlídkou. 
Zdá se, že naši zákonodárci jsou přesvědčeni, že v tomto státě můžou cokoliv a „blbej českej lid“ to snese. 
Já si však myslím, že nic netrvá věčně, neboť přírodní zákony platí a obelhat se nedají. A protože žádné 
stromy nerostou do nebe, dojde i na naše zákonodárce. A až slušní lidé vyčerpají všechny možnosti, na tu 
defenestraci dojde. A já budu stát v první řadě.  
 
   S přáním příjemnějšího čtení 

Michal Primák 
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Horké hlavy v blázinci 
 
   Půlka června je termín automobilové slavnosti s názvem Legendy. I tentokrát jsem vyrazil s foťákem 
podívat se na tisíc aut do parku bohnické léčebny. Nevím, nevím, zda jich tam bylo tisíc, odhaduji, že ani 
zdaleka, ale možná že jsem do 
nějakého skrytého koutu parku 
nezavítal ani s mapou v ruce. 
Rozpálené slunce a dusno, slibující 
vydatnou bouřku, bylo mým 
průvodcem. Ale ani přes litry potu, 
stékající po zádech jsem na tom nebyl 
tak hrozně, jako rozpálené interiéry 
výjimečných, i zcela běžných aut. Na 
ploše parku byla k vidění zajímavá 
směsice. Na své si přišli milovníci 
poválečné automobilové historie, 
příznivci off roads, závodních vozů, 
nových sportovních aut, motocyklů, 
závodních náklaďáků, i pár 
předválečných klasiků si cestu našlo. 
Označení pár je na místě, neboť asi se 
vyčerpaly předchozími akcemi, našel 
jsem přibližně desítku kusů. 
   Z několika úst jsem slyšel zklamání nad letošním ročníkem. Osobně si myslím, že udělat motoristickou 
akci (není primárně jako veteránská) pro vše, co kdy jezdilo po silnicích je téměř nemožné. A Legendy se o 
to snaží. Za to si zaslouží uznání i přes absenci toho, co zrovna nás baví. 
   Do fotogalerie jsem zařadil i auta, kterým se zde nevěnujeme, jako dokreslení celkové atmosféry akce. 
 

Text: Michal Primák      Foto: Michal Primák 

          V zahraničí je u podobných akcí běžné, že je umožněno                 Malé americké pick-upy mají své skalní příznivce. Orgininalita 
   návštěvníkům parkovat své veterány na vyhrazeném parkovišti a                                       není nutně na prvním místě. 
 ostatní tak mají k vidění o pár desítek nebo i stovek víc. Takto byl                       Vyobrazený International Pick-up z roku 1953. 
              Jaguar 420 osamocen v řadě běžné produkce. 
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   Jeden z nejpestřejších stánků byl kout s amerikami. Nechyběly muscle cars, oploutvené koráby, hranaté škatule let osmdesátých, pick-upy.    
                   Na levém snímku Chevrolety Chevelle SS………..                                           …………………….. na druhém Ford Thunderbird                      

   Americký motor Ford 427, anglická karoserie AC ……ale replika                                              Chevrolet Styleline 1949 

     Jeden z mála předválečných vozů. Plymouth DeLuxe Touring                              I to jsou ameriky….ať si myslíme cokoliv.  
  Sedan 1938 předznamenával blížící se příchod aerodynamických            Kdysi Plymouth DeLuxe Coupé 1938  DeLuxe Coupé 1938 
                                        prvků v designu.  
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                Je hezčí dekorace krásná žena u Imperialu Crown Convertible…….nebo balíky slámy u Cadillacu sedan DeVille 1958 ☺? 

                    Málo známá varianta na podvozku brouka           Líbit se nám to nemusí, ale lepší než ekolikvidace. 
                               Fiberfab Bonanza GT 1600. 

 
   Příznivci vojenské techniky museli dlouho hledat, než našli třeba                     Za to rozličné repliky policejních vozů o sobě 
                                         právě Jeep Gladiator     dávaly vědět svými majáky a sirénami. 
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               IMV zde jako sanitní vozy skutečně jezdily…..    …stejně jako Tatry 613 v úpravě RZP. 

                                                      Dva pečlivě renovované kousky. Volvo 164 a Renault 5 Alpine. 

 
  U Fordů mne zaujal tento krásný Tranzit. No není kouzelný? ☺                Bohyně nemusí jen ležet na zemi nebo být v provozní 
                                   poloze, může se i pořádně zvednout… 
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                                                                              Československá závodní historie… 

                                                                         
                                                                          Soudruzi z NDR se nenechali zahanbit…☺ 

 
    Hodně zasloužené pozornosti sklízela zrenovovaná Tatra 148.              Jednou jsem takového dražil na Ebayi, škoda, že to nevyšlo ☺. 
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Balkánská jízda 
 
   Uplynulý měsíc mne osud zavál na Balkán, konkrétně jsem během několika dní projel Maďarsko, Srbsko, 
Rumunsko, Bulharsko a Řecko. Přesto, že jsem neměl moc času pátrat po starých autech, do cesty mi nějaká 
přišla. Sice už Balkán není dávno plný veteránů na každém rohu, nebylo by pravdou tvrzení, že není nic 
vidět. Moje fotky jsou toho důkazem. 
 
Text a foto: Michal Primák   
   

    
       Zastava alias Yugo je stále častým vozidlem nejen v zemích                     V sousední Albánii by si tohoto Mercedesu vážili jistě víc  
                 bývalé Jugoslávie, ale i Rumunska či Bulharska.                                                                  než v Aténách.     

              Na benzínce v jižní části Temešváru si obsluha pumpy starých aut váží, o čemž svědčí „křídlák“ a Ford Prefect. 

 
                               Opel Kadett a Ford Transit – dvojice aut, kterou můžete taky potkat v různých koutech světa. 
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              U nás k vidění není, ale japonská produkce let sedmdesátých je v Řecku dodnes oblíbená. Toyoty Starlet a Corolla. 

                      Datsun to nejsou jen velké coupé řady Z.                                             Malé hbité Autobianchi A112 v ulicích Atén. 

Jednu „Stosedmdesátku“ jsem potkal v ulicích, druhá vozila svatby.                        „Psí kost“ nevypadala, že by jezdila denně. 

                           Všimněte si toho posledního „Lanďáka“…                                   Myslím, že Osho by po Alfách Romeo nečmáral… 
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              Velmi pěkný Peugeot 404. Zkušel jsem ho stopnout,                           Je libo součástku na starý Mercedes? Máme vše… 
                                     ale jel jiným směrem. 

                                  Copak se skrývá před horkým řeckým sluncem? Uhodnete? Napište na michal@simcacentrum.cz 
 

 
                  Daihatsu v barvách pumpy, u které jsem ho fotil…                                                             1 ½ Mini…. ☺ 
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Ve stínu mrakodrapů, za svitu luceren … 
 
… ale stejně tak by šel použít titulek „Brána do 
nebe, vonícího benzinem“ - a přiznám se, že jsem 
byl na rozpacích, který z obou použít. Snad jsem to 
vyřešil šaramantně  … ☺ 
   Celé to začalo naprosto nenápadně, prosakováním 
zpráv, že kdesi u nás na jihu má být jakési museum. 
Což o to, musea rostla, existovala i končila. Ale pak 
se zprávy ujednotily, že má jít o museum amerik. To 
už u nás není až tak běžné, ale ta správná „pecka“ 
přišla, když se rozkřiklo, že se má jednat o 
předválečnou klasiku, a sice z doby „Roaring 
Twenties“, kdy se z prvních radiopřijímačů začal 
ozývat ragtime a film se učil mluvit. 
   Náhoda tomu chtěla, že jsem měl tu čest několika 
maličkostmi participovat na vzniku exposice a jednoho dne jsem obdržel elegantní pozvánku na slavnostní 
otevření, spojené s malou sešlostí. 
   Takže: majitelem, budovatelem a nyní i tím, kdo sklízí nádherné ovoce své dlouholeté perné práce, je 
Pavel Janouš, majitel Veteran Musea v Nové Bystřici, okres Jindřichův Hradec. V následující 
fotoochutnávce dostanete několik snímků, které naznačí, ale neprozradí – zcela záměrně. Takové dílo, 
vybudované ze sešlé a zchátralé továrny, postupně proměněné na úžasné panoptikum minula – skoro vše v 
barvách „film noire“, jehož se ani po sté návštěvě nemůžete nabažit, musí být (a také bude) popsáno ve 
velké reportáži, k níž se chystám. Neuvěřitelná píle člověka, majícího před sebou zdánlivě nedosažitelný cíl, 
spojená s pomocí obětavých členů rodiny a několika kamarádů, stojí za dílem, které je svou koncepcí 
ojedinělé nejen u nás, ale – troufám si tvrdit – i v evropském měřítku. 
   Ale dosti řečí, o Pavlovi a jeho ráji z časů, kdy se předstih nastavoval páčkou na volantu a řidič musel 
ovládat pověstné devatero řemesel, si  přečtete v zářijovém čísle Veteránu. 
   Přijměte pozvání k prohlídce fotek z večera, během nějž dávalo pokyny k prohlídce srdce … 
   Pavle, díky za možnost nahlédnutí do dimense radosti!!! 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Pavel Kopáček a David Kopáček 

Sveřepě se tvářící Buicky Riviera a hned z tří modelových roků                      Citlivě renovovaný Chevrolet z doby, kdy nad ním 
jako názorná ukázka vývoje amerických sportovně-cestovních vozů.                              vítězil jeho věčný rival Ford. 
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      Graham nabízel koncem 20. let šesti- a osmiválce a řadil se                Ikonický DMC-12 je velkou láskou majitele a jako takový dostal 
                             k tehdejší vyšší střední třídě.                                                  koberce, čestné místo na otočné ploše, vlastní sál 
                                                                                                                                                 a zrcadla ze všech stran! 

    Dodge Polara už sice odjel, ale podle výzdoby fasády poznáte          „Salon legend“ - sympatický počin, neboť vedle sebe staví esenci 
                                museum i bez navigace!                                        nejznámějšího: škodovka 440, Rolls-Royce, Citroën DS, brouk, Mustang, 
                                                                                                                   Škoda 130 RS, prostě sál, kde budete kroužit pořád dokola … ☺ 

Efektní fotovýzdoba prozrazuje období, které je majiteli nejbližší …      Tady jsou ty mrakodrapy a lucerny – úchvatná podívaná  
                                                                                                                      rozzářených budov kontrastuje s teplým světlem pouličních  
                                                                                                                     lamp. Pod nimi vpředu Chevy Bel Air, vpravo jeden z Cadillaků 
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Plný rybník škodovek 
 
   Ne, nebojte se, nepropásli jste žádnou důležitou aktualitu o dalších záplavách v jižních Čechách – to se jen 
v táborském autocampu Knížecí rybník již po třinácté sešli členové Felicia Coupé Klubu, aby zde, v 
krásném prostředí, oslavili 13. června svůj jubilejní padesátý sraz! 
   Knížecí rybník hostil mnoho veteranských a mnoho značkových setkání: Renaulty, Lancie, Simky, ale 
majitelé Felicií, 110 R i novějších Rapidů s přehledem vedou. 
   Bylo to příjemné dopoledne, sluníčko hřálo, ale skončilo se svými tropickými rozmary, vzhledem k 
rozsáhlé ploše campu nebyla auta natěsnána k sobě a nikdo neměl pocit, že mu druhý kouká „do talíře“. 
Nechyběla nabídka použitých i nových náhradních dílů, příslušenství, literatury, vlaječek a dalšího 
upomínkového artiklu. Program byl obvyklý, ale v rámci jubilea samozřejmě slavnostnější. 
   Po dopolední valné hromadě s volbou vedení klubu se účastníci vydali na spanilou jízdu. Začala 
symbolicky v pravé poledne a vedla přes Chýnov, Kamenici nad Lipou a silničkami kolem hradu Choustník 
zpět do Zárybničné Lhoty, jak se vlastně jmenuje část Tábora, kde leží Knížecí rybník. Odpoledne se 
hodnotily soutěže, kvízy a předávaly ceny. Večer pokračoval – jak jinak vzpomínáním, vyprávěním a 
historkami o značce Škoda. 
   Fotografie, pořízené během sobotního dopoledne, ilustrují dění a pohodu v arealu campu. 
 
Text a foto: Pavel Kopáček    

   
         Erko ve stínu borovic je důkazem krásného prostředí.                              Jedna z „dobovek“ a dokonce se stylovým přívěsem. 
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                 První modifikace 110 R v ukázkové renovaci.                                                      Lahůdka kdysi přímo tuzexová!  
    TAKHLE by měl vypadat každý kousek automobilové historie!                          Nejdražší model, přídavné lampy a litá kola … 
 

                 Už jste viděli, aby 130 RS tahala „plaťák“? ☺                             Naprosto nerozluštitelná záhada: copak to jen pod tou plachtou je?  
                                                                                                                                                 Na srazu škodovek … ☺ 

          Výlet do 70. let. Takhle fakt jezdily, navíc doplněné o                             V někdejší NDR byla Felicia vrcholem luxusu! 
                                       desítky samolepek! 
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           Rapidy občas potkáte, ale Garde skoro vymizely!                                               Víte, proč se mi líbila? Byla původní … 
                    Takže určitě investice do budoucna …                                                          Motor z Favoritu nebyl vidět … ☺ 
 

                   1202 STW na kraji lesa … Rostou? Rostou?                                          Nádherná Felda a za ní specialní přepravník. 

            Každou chvíli se ve vjezdu objevilo něco půvabného,                                                  Tohle sice škodovka nebyla, 
                          třeba tenhle „Spartak“ 440 …                                                       ale na Corvettu C2 taky nenarazíte denně … ☺ 
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Minor Britannicus 
 
   Automobilismus ostrovní říše se 
vyvíjel svou specifickou formou, která 
své jasně vymezené obrysy a mantinely 
ztratila až přechodem na globalisaci. 
Pár příkladů: praporkový zákon, 
manifestační jízda z Londýna do 
Brightonu, populární trials, řetězový 
pohon závodního Frazeru Nash a v 
neposlední řadě tvary karoserií, po 
dlouhé roky neměnné, a přijímané jen 
těmi, kdož ctili a ctí tradice britského 
imperia. Příklady? Tak třeba Rolls-
Royce Phantom, který ještě v 70. letech 
vyzařoval noblesu a důstojnost let 50., a kvůli tomu se do něj „obouvali“ kritici a 
„znalci“ autodesignu celého světa, klasické dročky Austin FX-4 nebo ze stejného 
koncernu pocházející Morris Minor.  A právě o něm dnes bude řeč.  
 
   Jeho rysy se začaly rodit ještě koncem války, tvary odkazovaly na dobu ještě starší. Základní ideu nenavrhl 
nikdo jiný než geniální Brit řeckého původu Alexis Issigonis. Jméno Minor nebylo vybráno náhodou – pro 
britské automobilisty se jednalo o známý pojem. Předválečný Minor si oblíbili fanoušci klasických malých 
roadsterů, stejně jako Austiny Seven či dražší Rileye. Předválečnou nižší střední třídu představoval Morris 
Eight. Charakteristický boční profil připomínal zmenšené velké modely, na tehdejší dobu dostatečný výkon 
přinášel malý čtyřválec 915 ccm. Poválečný rozvrat tomu chtěl, aby Austin rychle obnovil výrobu, což v 
praxi znamenalo ještě další tři roky produkovat téměř neměnné Morrisy 8. Nakonec nebyl sám – stejná 
praxe byla i u ostatních britských výrobců a také na starém kontinentě. Ovšem to, co platilo za důstojné na 
konci 30. let, bylo o pár let později i v samotné Anglii považováno za anachronismus a prodeje rázně 
klesaly. 
   Na scenu přichází Alex Issigonis se svou vypiplanou versí nástupce populární „osmičky“. Ještě za války 
uvažoval o motorisaci absolutně neanglickým způsobem, totiž vzduchem chlazeným čtyřválcovým 
boxermotorem, zcela jistě inspirovaným populárním německým KdF. Zkušební exempláře ve vojenském 

zbarvení opravdu jezdily, ale výsledky testů 
nepokládal Issigonis za uspokojivé. Po válce 
bylo jasné, že na vývoj vlastního agregátu 
není ani pomyšlení a konstrukter musel ke své 
velké nelibosti oprášit původní spodový 
agregát z Morrisu Eight o výkonu 28 koní. 
Byla to poměrně značná vada na kráse 
specificky poválečného designu, protože nová 
baculatá karoserie vůz opticky zvětšovala a 
nápadně připomínala střední třídu Morris 
Oxford. 
   Přiblížila se premiera. Podzimní autosalon v 
londýnském Earls Court roku 1948 představil 
několik novinek, ale nový Minor byl doslova 
pod drobnohledem. Nejznámější anglický 
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motoristický časopis The Autocar se prototypem zabýval již od jara 1948, a aniž by odhalil cokoliv 
podstatného, udržoval trefnými poznámkami a náčrtky automobilisty v napětí. Ti, kdož nevěděli o změně 
názvu nového Minoru na poslední chvíli, dověděli se to i ze stránek popularního magazinu – první nový 
poválečný Morris se totiž měl jmenovat Mosquito, samozřejmě na počest legendárního britského válečného 
letounu, ale na poslední chvíli automobilka zvolila již jednou osvědčené jméno. Jedno z možných vysvětlení 
přinesl i The Autocar: Austin prostě nechtěl, aby si lidé v době míru připomínaly válku, byť se název 
Mosquito pojil s bojem proti nepříteli. Vcelku logické a dá se to pochopit. 
   20. září tedy nadešel čas vzájemného seznámení a Britanie poznala vůz, který – co do popularity – bude 
předstižený až malým Austinem Mini. Když závěrem prvního dne autosalonu obchodní zástupci 

telegrafovali objednávky do továrny, nikdo 
by nevěřil, že kulatý Minor bude žít ještě 
celých pětadvacet let. 
   Jako obvykle se projděme kolem 
pomyslného stojícího Minoru, dnes 
označovaného jako MM: netřeba jistě 
dodávat, že celkové pojetí karoserie je do 
jisté míry směsí britského tradicionalismu a 
nastupujícího amerického baroka. Taková 
doba prostě byla – ať se podíváte na Morris 
Six, Vauxhall Wyvern či Humber Hawk. 
Masívní výstupek na přední části kapoty 
vyústil v mnoho kreslených vtipů, na nichž 
je parodován, třeba v podobě velbloudího 
hrbu. Faktem zůstává, že velikost „bubliny“ 
neměla technické opodstatnění a je jen 

modním výstřelkem. Oproti tomu je maska chladiče vzorem střízlivosti. Tenké svislé žebrování je silnějšími 
lištami rovnoměrně rozděleno na přijatelnou podobu a třebaže se Minor „neusmívá“, nemá ani přísný výraz 
jako některé britské soudobé vozy. Silná ozdobná lišta nad maskou připomíná mírně udivený pohled, což 
opět karikaturisté zvýraznily až absurdně. Nárazník tvoří jednoduchý ocelový profil, zdobený lesklou lištou 
(v prvních měsících výroby jen za příplatek). O kapotě jsme již mluvili, její boky plynule přecházejí do 
předních blatníků, takže výsledkem je polopontonová karoserie. Blatníky jsou totiž ještě patrné, navazují na 
malé stupátko, ale již nejsou samostatnou částí. V době, kdy ještě Ford používal samostatně připevněné 
reflektory, Morris se mohl pochlubit zcela vestavěnými světlomety. To bylo na Anglii konce 40. let hodně 
pokrokové řešení. Mohutný přední blatník zabírá více než třetinu délky vozu a velkým „hrbem“ zasahuje do 
dveří. Jedno si musíme uvědomit: 
na snímcích to tak nevypadá, ale 
Minor MM byl skutečně malým 
autem – proti našemu „Tudoru“ 
1102 byl o více než dvacet 
centimetrů kratší! Proto se také 
ozývaly hlasy, poukazující na 
nesoulad mezi přespříliš masívní 
přídí a střídmou zádí, která jakoby 
patřila k jinému vozu. Ale zpět k 
Minoru: dělené přední okno bylo v 
té době samozřejmostí, opticky 
působivým prvkem je ozdobná lišta 
od kapoty až k zavazadelníku. Její 
součástí je prohlubeň se zapuštěnou 
(!) klikou. Tohle řešení značně 
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předběhlo dobu – soudobé MG nebo Ford nabízely řidiči kliku, která se konstrukčně neměnila dobré dvě 
desítky let a možná by ji i ctihodná královna Victorie pokládala za cosi důvěrně známého. Na zadní blatníky 
se možná nespotřebovala ani polovina oceli ve srovnání s předními, a možná i proto vypadají na Minoru 
souměrně a patřičně. Ještě pozamenejme, že některé ozdobné prvky se zpočátku dodávaly jen na exportní 
modely, popřípadě za příplatek. Na luxus tehdy Anglie ještě neměla … Záď Minoru zdobí úhledné a jemně 
zaoblené víko zavazadelníku s vnějšími závěsy v horní části, plochou pro registrační značku, dvojicí 
filigranských koncových svítilen a běžnou klikou na otvírání útrob malého Morrisu. Tady se na chvíli 
zastavme: budete-li mít někdy možnost stanout tváří v tvář Minoru, neváhejte se „kouknout do kufru“. Je tak 
spartanský a těsný, že jen těžko dnes chápeme, jak v něm mohla cestovat čtyřčlenná rodina na dovolenou do 
mořských lázní Blackpool. Malé a skoro oválné zadní okno je zcela v intencích celé koncepce Minoru. 
   Interier je stejně prostý jako přísně účelový. Je zde jasně patrná snaha jednak stlačit výrobní náklady na 
minimum a jednak i doba poválečného nedostatku. Přístrojová deska (dá-li se tak nazvat) je jednoduchý 

plechový výlisek, mající před řidičem velký rychloměr a z boků teploměr a palivoměr. Na stejném místě 
před spolujezdcem upoutají rozměrné hodiny, uprostřed je ozdobná mřížka se spínací skříňkou, táhlem 
sytiče a několika ovladači. Řadící páka, velikostí a tvarem zcela v duchu poválečných let, ústí přímo do 
převodovky bez použití táhel. Sedadla jsou jednoduchá, ale pohodlná. Samozřejmě postrádají jakoukoli 
boční oporu a vzhledem k roku výroby trochu udiví, že vpředu nenajdeme nedělenou lavici. Zřejmě opět 
cenové důvody … Zadní sedadla jsou víc než skromná a nabízí se otázka, jak obstála, neboť i před šedesáti 
léty žili objemní lidé. Buď tedy Minorem nejezdili, nebo volili koncernový Austin Princess desetinásobné 
ceny i vnitřního prostoru ☺ … 
   Krátký pohled pod kapotu nám potvrdí existenci předválečného motoru SV. Jednoduchý odlitek má kolem 
sebe jen to nejnutnější, ale právě tahle skutečnost stála za abnormální spolehlivostí agregátu. Několik 
základních technických dat najdete jako obvykle na konci článku. 
   Výroba Minoru okamžitě začala v mateřském závodu v britském Oxfordu, ale v krátké době Austin založil 
i australskou montovnu (později i novozelandskou), odkud putovaly tisíce Morrisů i do Indie, britských 
kolonií a držav a na tichomořské ostrovy. Minor MM nabízela továrna jako běžný tudor, ale také ve versi 
faux cabrioletu, zvaného tourer. Když už víme, kde všude Minory jezdily, tak nepřekvapí, že otevřené 
tourery tvořily třetinu celkové výroby! 
   První facelift, dnes označovaný jako 
druhá řada, debutoval v roce 1952. 
Třebaže základní linie zůstala beze 
změn, bystré oko některé odlišnosti 
zaznamenalo. Jednak vypouklina na 
kapotě už tolik nepřipomínala zhoubný 
novotvar a velikostí se přiblížila 
rozměrům auta, příď a záď zdobily 
větší a obvyklé nárazníky běžného 
vzhledu. Maska chladiče zpočátku měla 
ještě původní čtveřici segmentů, ale 
zakrátko už dostala podobu, kterou zná 
určitě většina z vás – vodorovné lišty v 
oválu, opět opticky oddělené lesklou 
ozdobou. Nejdůležitější změnou byla 
ale rozšířená nabídka karoserií. Továrna 
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připravila mimo dosavadních modelů i plnohodnotný sedan (dokonce se zvětšeným interierem) a také 
třídveřový STW, podle dobové mody ve Woody stylu, zvaný Traveller. To ostatně Morris uplatnil i u 
„dospělých“ kombíků. Tourer byl nahrazený dvoudveřovým plnohodnotným cabrioletem. Pohled do 
motorového prostoru přinesl další překvapení. Antikvární „spoďák“ zmizel a na jeho místě trůnil moderní 
koncernový čtyřválec, používaný i v malých kulatých Austinech A 30. Menší objem (803 ccm), ale vyšší 
výkon – 30 koní. Zákazník mohl být spokojený. Spokojení byli určitě i drobní živnostníci, když v létě 1953 
Morris představil užitkové  verse Minoru: čtvrttunovou panelovou dodávku a pick-up. Vzhledem k velmi 
hospodárnému provozu se užitkové Morrisy – stejně jako jejich civilní provedení – staly obrovským hitem. 
   Další generace přišla s drobnými změnami s ročníkem 1956. Nový model (už se jmenoval Minor 1000) 

jste okamžitě poznali podle neděleného předního okna. Rovněž výhled dozadu se zlepšil zvětšením zasklené 
plochy. Pod kapotou bychom našli více zajímavého: čtyřválec dostal nějaké ty svaly navíc a zvýšil svůj 
objem na 950 ccm. Tomu odpovídal výkon 35 koní a maximálka 118 km/h. Nabídka karoserií zůstala shodná 
s předešlou generací, ale to už se začalo šuškat cosi o zastaralosti celé koncepce. Konkurenční Ford 
představil moderně řešenou Anglii a Prefect, z Evropy proudil jeden bestseller za druhým, ale nakonec se 
koncernové vedení usneslo ve výrobě Minoru pokračovat. Patrně nejpádnějším argumentem byla stále velmi 
dobrá prodejnost, zejména v maloměstských a venkovských oblastech. 
   Takže čas nazrál k poslednímu většímu faceliftu. Došlo k němu roku 1962 a zásadní změnu představoval 
kvalitní a trvanlivý motor s velkým hodnotovým potencialem do budoucna. Zkonstruoval jej známý motorář 
Harry Weslake, čtyřválec 1100 ccm dával 48 koní a malý Minor (který ani v poslední etapě své existence 
nepovyrostl) s ním dosáhl rychlosti přes 120 km/h. Vzhledové změny proběhly spíše uvnitř – ergonomičtější 
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přístrojová deska, lepší čalounící materiály a celkově útulnější interier. Ani poslední generace 
nezaznamenala žádnou změnu v karosářské nabídce. 
   Je neuvěřitelné, že poslední otevřený Minor opustil továrnu až na jaře 1969, kdy už světové silnice 
brázdily statisíce Mini a jejich konkurentů. Ale velké srdce malého Minoru ještě nějaký ten rok tlouklo. 
Pořád se dobře prodávaly užitkové varianty a zámořské filialky nechtěly o změně ani slyšet.  Nakonec k ní 
přece jen došlo, linka na montáž tudorů, sedanů a STW se zastavila o dva roky později, další dva roky 
dobíhala výroba užitkových provedení. 
   To je tedy stručný průřez čtvrtstoletím produkce jednoho z nejslavnějších britských poválečných aut, které 
sice ve střední Evropě není až tak známé, ale na britských ostrovech a v zemích Beneluxu má desetitisíce 
příznivců. Jsou sdružení ve stovkách klubů, pořádají srazy, výměnná setkání a vyrábějí náhradní díly, nutné 
pro další provoz jejich miláčků. 
   A jak je tomu s Minory u nás? Popravdě řečeno, nijak. Když odhlédnu od importu z posledních let, tak do 
roku 1990 jsem viděl na čs. značkách pouze dva kousky, z toho jeden (dvoudveřový světlý) jen na fotce. V 
inserci se tu a tam něco mihlo, ale odhaduji, že byla tak jedna nabídka za tři až čtyři roky. Až jsem kdysi 
dávno narazil na dvoubarevný minor, zaprášený a odstavený na konci rozlehlé stodoly. Byl zarovnaný auty 
tak, že jsem až doma podle fotky poznal, co to je vlastně zač. Předpokládám, že na onom místě dodnes spí 
svůj věčný sen, obklopený dalšími relikty historie. Ono ani není divu – trh na takové britsky konservativní 
auta tu nikdy nebyl, obecné vědomosti o nich také veškeré žádné – a pokud už se objevily nějaké tiskové 
informace, tak jen o modelech, které pronikly, či měly šanci proniknout na náš trh. Což se o Minoru 
rozhodně říci nedalo … Takže zbývá snad jen ta nějaká ambasadní ojetina, i když v (nekompletním) 
seznamu používaných vozidel zahraničních zastupitelských úřadů v 60. a 70. letech žádný Morris Minor 
nefiguruje. Ani jej nemám uvedený v seznamu zajímavých aut, účinkujících v československých filmech, 
takže jsem byl nucený vybrat vám snímek z mé oblíbené komedie Charleston a nádavkem ještě z videoclipu 
skladby Hope of Deliverance ☺. 
   Co se týče okolních států, tak jsem Minory zaznamenal v Rakousku. Britské vozy tam měly celkově 
dobrou pověst a jezdily tam i značky, které bychom jinde v takovém soustředění těžko hledali (Humbery, 
Singery, Sunbeamy, cestovní Triumphy, apod.). Naproti tomu v Německu jsem Morris Minor viděl jen na 
veteranských srazech a salonech. 
   Toliko tedy o kulatém britském autíčku, které vzešlo z těžké doby a přežilo až do epochy, kdy mohlo sebe 
sama vidět jako historický artefakt. 
 
Morris Minor 1948 
 
Kapalinou chlazený řadový čtyřválec SV 
Vrtáhí x zdvih: 57 x 90 mm 
Zdvihový objem: 918 ccm 
Kompresní poměr: 6,6 : 1 
Výkon: 28 koní při 4400 ot/min 
Maximální rychlost: 96 km/h 
D x Š x V: 3740 x 1520 x 1470 mm 
Hmotnost: 750 kg 
Výroba celkem: 1 370.000 kusů 
 
Text: Pavel Kopáček 
Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
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          To je konec, tenhle Minor už dneska nepotkáte …                       Jubilejní Morris, ale výroba běžela ještě deset let poté. 

 

                Nesčíslně modelových versí populárního Minoru.                             Zbytečná zátěž, Minor byl velmi úsporný i na benzin. 

 

 

        Autosalon 1968 –  

srovnáním vynikne věk Minoru 
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                                Sportovní ambice Minoru absolutně chyběly, ale občas se zúčastnil oblastních soutěží. 

                               Tohle byl taky Minor …                                                             Anglický venkov let padesátých… 

 

                                                       

                                                        Film Charleston a vyděšené jeptišky v clipu Paula McCartneye 
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                                  Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

     Olomoucké náměstí, cca 1966: od Tatry 57 až po nový Trabant.                                     Praga Piccolo má ráda teplíčko … 

                                    Potkali jsme                                Soutěž 

       
Poznat Fordy Taunus 
nebylo těžké. 
 

Zkuste určit trojici aut! 
 
Odpovědi opět na  

pavel@simcacentrum.cz 
 
 

         České Budějovice 2005: „Labuť“ vypadala ještě pojízdně … 

                                     Zatím v renovaci                         Takhle po renovaci 

 Tuhle Galaxii pamatuji ještě z 80. let. Dlouho chátrala v bazaru a naděje, že se dočká lepších dnů, byla prakticky nulová. Až se objevil náš 
čtenář Petr Sochůrek, který ji během zimy přivedl do pojízdného a „koukatelného“ stavu. Renovace ale zdaleka nekončí … Díky za foto! 
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                                  Česká mrtvolka                                                     … a tak vypadala jako nová 

                                Octavii, odstrojenou a s prošlápnutou střechou, dávno odvál čas. Původní podoby se už nedočká … 

                            Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

    Tenhle Dodge Aspen mi kdysi dávno nabízela majitelka za 15.000,- Kčs. Fotka z mnohem pozdější doby představuje už asi jen 
                                                   poslední vzpomínku. Nebo jste někdo tenhle STW viděli? 

                           Předválečná mrtvolka               …a tak vypadala jako nová 

  L&K – Škoda 110, kterou někdo kdysi dávno přestavěl na valník, 
       a v 80. letech odložil do kůlny. Do původní elegance má  
                                      hodně daleko … 
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                                      Hrálo ve filmu                                                   Z archivu čtenářů 

 
   Serial „Spadla z oblakov“ a Simca 1307, jedoucí jako kanec ☺    Fotku Dodge Weapon Carrier jsme dostali od Martina Kadlece. Díky! 
 
 
 

                                                                                             Z prospektů a reklam 
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                              Těžká vozba       Auta našeho dětství 

  Jen díky dobrovolným hasičům můžeme vidět zásahovou „Erenu“.                 Když jsem dostal tenhle R 16, byla to horká novinka –  
                                                                                                                                         vůbec se na to totiž nepamatuji … 
 

Užitková prospektovka 

Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv 
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Lidová vozítka díl sedmý 

 

Oli 

   Jméno Oli nesl malý vozík obchodníka 
Josefa Hadince z Hořic-Libonic. Při váze 
celého vozítka 135kg můžeme mluvit spíše 
o autíčku na autodrom, než o skutečném 
automobilu. Jednoválcový motůrek ČZ o  
objemu stopětadvacet ccm rozpohyboval 
cestující až na padesátikilometrovou 
rychlost. Je otázkou, jak to vypadalo, když 
si do 135kg lehkého vozítka sedli dva 
dospělí chlapi. 

Juchtajděrda II 

Pod tímto úsměvným názvem se skrývalo 
dílko ing.Jiřího Pohla z Libněvse. Ještě 
lehčí konstrukce (váha celého vozítka měla 
být cca 90kg) než u Oli slibovala 
podobnou maximální rychlost 55km/h. O 
výkon 2,5HP se staral opět jednoválec, 
tentokrát Jawa o objemu pouhých 100ccm!  

 

 

Juchtajděrda III 

Větším sourozencem byl další model 
ing.Pohla. Tento vozík vážil už 340kg, 
poháněl jej vodou chlazený dvoutakt 
z Minora o objemu 615ccm a výkonu 
20HP. Ten už měl uvedenou maximálku 
90km/h. 
 
Zda se Juchtajděrda skutečně dostala do 
stadia hotového a k provozu schváleného 
prototypu nevím. K dispozici jsou pouze 
tyto dva nákresy. Trošku mi model III připomíná jeden vozík, který jsem viděl na srazu kabrioletů asi před 
třemi lety. Na kapotě bylo logo Citroënu a pod kapotou motor z Kachny….(jednalo se o Lomax) 
 

 
 

 
Text: Michal Primák     Foto: Archiv Dalibora Feuereisla 
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 Denní rutina  (pokračování) 
 
 
   Ve zbytku roku 2006, ani v roce 2007 se 
nedělo nic tak výjimečného, že by to stálo za 
zaznamenání. A tak nebudu plýtvat řádky a 
místo toho vám přináším několik fotografií 
z akcí, konaných v těchto letech. V roce 2006 to 
byla výstava Auto Štangl Retro Prague, klubová 
orientační soutěž s názvem Narozeninová 
Rallye, sraz v Bučnici v Adršpašsko-teplických 
horách, Sraz značkových klubů a pařížský 
Automedon. Následující rok pak sraz ve Velkých 
Losinách a v Soběslavi. 
  
    
    

Text: Michal Primák      Foto: Michal Primák a jeho archiv 
 

                          Auto Štangl Retro Prague 2006                                             Pestré startovní pole Narozeninové Rallye. 

       Společný start s Mototechna rallye byl dobrým nápadem.                 Pod podmračeným nebem v Adršpašských horách… 
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     Ranní opar z hor. Na snímku i Simky, které jsou již dnes v pánu,                               Sraz značkových klubů 2006…. 
                            nebo k tomu nemají daleko �. 

                                     … to jsou různé značky, typy, velikosti, tvary a barvy. Pro každého něco. 

 
 
  Francouzský Simca klub každoročně připraví zajímavou expozici.                          Simky Vedette. Marly a Beaulieu. 
                Tento rok to byly Simky v dalekém Mexiku. 
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                      Dole v Losince jaro, nahoře na Dlouhých Stráních zima. I to jsou rozmary počasí na dubnových srazech. 

      Když jedete jízdu zručnosti na zpátečku a spolujezdec se mermomocí snaží vás psychicky rozhodit, vůbec to není snadná věc. 

 
                      V kempu u pivka je vždycky dobře.                                              Sourozenci Simca 1500 a Simca 1300. 
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Vzácné „české“ Bugatti nebo 
bastard? 
 
V letošním roce se na aukci aukční síně Bonhams 
dražilo Bugatti 40. Podle čísla rámu i dalších 
informací se jedná o jednu z bugatek, které byly 
prodány v Československu přes Vladimíra Guta – 
obchodního zástupce značky Bugatti 
v Československu. Důvod k jásotu, že se dochoval 
do dnešních dnů. Nebo žádný důvod k jásotu 
není? Podívejme se na větší část historie tohoto 
vozu.   
 
 
   Bugatti 40 s číslem rámu 40 780 bylo vyrobeno v dubnu 1929 a dodáno jako podvozek pro individuální 
karosování do Československa. Kdo přesně vůz karosoval první karoserií, není známo. Nejčastěji se uvádí 
Sodomka nebo Tomáš, nicméně nutno si uvědomit, že se jedná o dvojici karosáren, které často vozy Bugatti 
karosovaly. Nicméně nebyly jediné, a tak nelze přesně potvrdit, kdo dodal karoserii. Známá je fotografie 
z počátku padesátých let, kde je Bugatti jako faux kabriolet (viz.foto dole).  
   Co se majitelů týká, tak historii znám až poválečnou. Nevíme tedy, pro koho byla bugatka dovezena. 
Prvním známým poválečným majitelem byl Alois Hroza v roce 1951. Pak šel vůz z ruky do ruky a nikdo si 
jej nenechal déle. Karel Mazanec, Josef Ševčík, Ladislav Krečmar, Ladislav Verner, Václav Šubert, pak 
ještě J.Vaněk. V roce 1974 je vůz vyvezen do Švédska. Posledním českým majitelem je jakýsi Bubeník. Že 
k vývozu potřeboval povolení NTM Praha a k vývozu se vyjadřovaly i další instituce jako Artia a jistý 
autobazar v Plzni, který se na vývozy specializoval, je věc známá, většinou však tiše přecházena. 
Pochopitelně, když někdo, kdo měl československou automobilovou historii chránit, se podílel na vývozech. 
Že to nebylo zadarmo, je nasnadě.  
   Vůz tedy zmizel v kapitalistické Evropě, jako vlastník byl uváděn Per Henricsson, který s ním navštívil 
množství veteránských akcí. Ale to až poté, co byl vůz zrestaurován. Akce, které navštěvoval, jsou datované 
od roku 2000. Zároveň je uváděno, že vlastníkem byl od roku 1974. Co tedy čas mezi tím? 
   Nepředstavujme si však, že vůz byl vyvezen v originálním stavu a kompletní a jako takový byl obnoven. 
Nebyl. Vůz byl nepojízdný a nekompletní. A taky dosti ojetý, neboť dle záznamů ujel v Československu do 
vývozu přibližně 130 000km!  
   Renovace vozu zahrnovala ale i výměnu karoserie. Místo faux kabrioletu byla vyrobena replika karoserie 
typu Grand Sport. Nositelem původnosti je dle FIVA rám, potud vše v pořádku. Liteře zákona tedy renovace 
neodporuje. Podíváte-li se však na dochovaná Bugatti, 
téměř výhradně se jedná o otevřené sportovní vozy. 
Zmizely všechny „běžné“ karosářské varianty. 
Podobně, jako se u nás z hasičských vozů Wikov 
dělají velké reprezentativní vozy �. A přitom ani 
zdaleka většina bugatek nebyla prvně karosována jako 
sportovní vůz. 
   Nový majitel zaplatil za tento kus 6 miliónu českých 
korun (dle přepočtu v den aukce). Je dobře, že se vůz 
dochoval, ale kdyby se dochoval s originální karoserií, 
mělo by to podstatně větší smysl….    
 
Text: Michal Primák    
Fotografie: Bohnams a Archiv autora 
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Trekka  

   Na poli terénních nebo pseudoterénních 
československé značky nikdy úspěšné 
nebyly. Ne, že bychom nebyli schopni nic 
vymyslet či vyrobit. Stačí vzpomenout na 
„Bojáka“, Babetu nebo několik dalších, 
nerealizovaných projektů, ale nebylo jim 
přáno. Dnes je z dnešního pohledu 
zajímavá iniciativa australského dovozce 
vozů Škoda, který se zasloužil o to, že 
dnes v historii této značky existuje Škoda Trekka.   

   Ale pojďme na počátek. Austrálie neměla vlastní rozvinutý automobilový průmysl, který po uspokojil 

poptávku po vlastnictví automobilu a import zahraničních vozů byl zatížen vládními opatřeními. Podnikavé 

lidé se ale najdou všude na světě, a tak se bratři Noel a Arhur Turnerovi zabývají dovozem ojetých 

automobilů z Anglie, aby uspokojily poptávku po automobilech, již ve dvacátých letech minulého století. 

Pokračují v tom i po válce, kdy chystají dovoz nových vozů. Ve výběru několika značek figuruje i Simca. 

   Nejsou ale jediní. Motor Lines, novozélandská společnost dováží po válce automobily rovněž. Mezi 

značkami, které vozí na ostrov je i Škoda. Nejdříve model 1200, později i „Spartaky“. Phil Andrews, 

spolumajitel Motor Lines domlouvá v Mladé Boleslavi dovoz podvozků Škody Octavie a na Novém 

Zélandu se spojuje s bratry Turnerovými. Výsledkem jejich spolupráce je import zmíněných podvozků a 

montáž novozélandské karoserie. Hotový automobil se nazývá Škoda Trekka. 

   Trekka byl veleúspěšný model. Vyráběn byl v několika různých variantách. Vesměs lze říci, že to byl 

takový „novozelandský Land Rover“. Anglický originál byl pro farmáře drahý, což Škoda s cenou necelých 

1000liber nebyla. Za málo peněz tak získali hodně muziky. Karoserie, ne nepodobné Land Roveru byla 

dvou, až šestimístná. Technikou byl vůz stále Octavií, takže o čtyřkolce si majitelé mohli nechat pouze zdát. 

Později však bylo možno dostat Trekku alespoň s uzávěrkou diferenciálu. 

Trekka se vyráběla až do roku 1974.  

   Dnes víme min. o 

jedné Trecce, dovezené 

do Česka. Snad se s ní 

brzy setkáme na 

některých srazech. 

 

Text:  

Michal Primák 

Foto:  

Archiv Michala 

Primáka 
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Italská trojice 
 
Píše se rok 1968, z pásů automobilek sjíždí Škoda 
1000MB nebo Simca 1301, sovětský VAZ 2101 je 
ještě v nedohlednu, Japonsko zjišťuje, jak se 
vyrábí automobily a v designérskému studiu 
Vignale se rodí prototyp nového reprezentativního 
vozu z Československa – Tatra 613. Jak titulek 
hlásí, v poválečném Československu se vyrobilo 
naprosté minimum toho, co lze nazvat skvostem. 
Zejména v porovnání s lety předválečnými. Tvrdší 
měřítka snesou snad jen první individuálně 
karosované vozy těsně před znárodněním a 
dvojice Tatrovek. Šestsetrojka a její nástupce, dnes populární „Chromka“. Tu ve Vignale připravili 
ve třech prototypech. Černý sedan, modrý sedan a zelenkavé coupé.   
    
   V socialistickém Československu nebyl podnik, který by si troufl a měl možnosti, na přípravu maloseriové 
výroby reprezentativního sedanu. Ani Tatra sama nebyla s to připravit výrobní postupy a vše potřebné. 
Vezměme v potaz, že poslední auto, které Tatra navrhla, byla T603 z poloviny padesátých let. Z italských 
karosáren oslovili Tatrováci studií několik, nejlépe se úkolu nakonec ujalo studio Vignale. Italští návrháři 
navštívili Tatru, seznámili se s historií značky a prohlédli si návrhy, na kterých pracovali kopřivničtí a 
bratislavští kolegové. Postupem měsíců byl vybrán finální návrh nového vozu a brzy byla pozvána delegace 
z Kopřivnice na prezentaci maket. Kopřivnickým však nebylo přáno, makety nebyly připraveny. Za pár dnů 
Italové vše dokončili. Pár drobných korekcí a došlo k odsouhlasení výroby prototypů.  
   Záhy byly vozy dodány do ČSSR, kde vzbuzovaly velký zájem. Pomalu se připravovala výroba, prototypy 
se testovaly… Pojďme se podívat na osudy jednotlivých prototypů. 
   Nejzajímavější z trojice má nejsmutnější osud. Světle zelené coupé při jedné z testovacích jízd se svým 
řidičem dostává smyk, proráží plot a svoji jízdu končí při tvrdém střetu se statnou hruškou. Vrak je zcela 
zničen. V továrně je odstaven. (Po určité době Tatra vyrábí prototyp coupé sama. Pár drobností, jako např. 
přední sedačky, zadní okna, používá z Vignale prototypu. Víc nic. Karoserie pro kopřivnický prototyp je 
běžná, upravená ze sedanu. Ostatní věci rovněž. Vůz dostává červenou barvu. V nedávných letech byl tento 
prototyp zničen marnou snahou o přestavbu do podoby původního Vignaleho coupé). Vignaleho coupé je 
tedy navždy mrtvé. 
   Modrý sedan najezdil cca 170 tis.km. Poté byl důkladně zkontrolován, opraven, nově nalakován (černě) a 
dodán ÚV KSČ, následně jej dostal jako narozeninový dárek Gustav Husák. Dnes je vůz v kopřivnickém 
muzeu.  
   Černý sedan s prvky luxusnější výbavy vč. Klimatizace jezdil rovněž jako testovací prototyp. Velkou 
úpravou prošel na konci roku 1970, kdy byla zvýšena střecha nad zadními sedadly a upravena zadní část 

vozu, dodána automatická převodovka a upraveno pár drobností. 
Navrch se Tatra předváděla novým bílým lakem. Vůz se do 
dnešních dnů nedochoval, ač doklady existují….  
 
   Poslední český automobil, o němž se dá mluvit jako o skvostu, 
z pohledu dnešních dnů. Nikdy později již podle mého názoru 
nevyrobili čeští konstruktéři (ani s pomocí zahraničních 
karosáren) automobil, který by snesl nejpřísnější měřítka a který 
by se stal, mezi československými řidiči legendou. 
 
Text: Michal Primák     Foto: Archiv autora 
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Pod vítězným obloukem … 
 
… si budete připadat v nedávno 
otevřeném Retroautomuzeu, jehož vznik 
jsme už několikrát annoncovali. A ten 
„Vít ězný oblouk“, ten tu fakt je – sice 
nedosahuje velikosti toho pařížského, ale 
zato jej zdobí auta a motocykly, které ještě 
dnes s trochou štěstí potkáme na silnici, a 
je dílem jednoho jediného člověka, s nímž 
sedím pod slunečníkem u šálku dobré 
kávy …  
 
   „To už je dvacet let, co tohleto dávám dokupy“, rozmáchne se rukou po areálu Libor Kucharski, majitel a 
budovatel automobilového skansenu. Znám se s ním už druhou desítku let a byl jsem skoro denním 
svědkem, jak do své dílny v Soběhrdech u Benešova sváží jedno auto za druhým a plní dostupnou plochu do 
posledního místa. Ta nakonec kapacitně nestačila a musel přikoupit další kousek … A tak dále … „Autům se 
věnuju ještě déle, živí mě ty normální auťáky, servis LPG, ale taky renovace na zakázku“, dodává čistě pro 
pořádek, protože tohle všechno vím. A také vím, jak vypadají vozidla, přivezená k němu jako trosky či 
ošuntělé nálezovky s třetinou chybějících dílů – a nemyslete si, nekončí to jen renovovanou škodovkou, 
broukem či exotičtějším Vauxhallem, u nás neznámou Siatou či předválečnou nádherou! Z rukou Libora a 
jeho renovatorské party vycházejí i těžké nákladní kolosy, které můžete obdivovat třeba v museu VHÚ 
Lešany! Mnohdy se jedná o neznámá a ojedinělá prototypová vozidla, která naštěstí neskončila 
v tavírnách… 
   Libor pokračuje ve vyprávění a já jej občas nezdvořile přeruším: „Jednou to muselo přijít, v Soběhrdech to 
nešlo, to bylo jasný od začátku a jsem rád, že se mi povedlo koupit tenhle areal, i když jsem se zadlužil na 
hodně let dopředu.“ Má pravdu, být „na vlastním a ve vlastním“ je jediná možnost, jak provozovat museum 
a nedostat se do maleru. Původně nízké zemědělské stavby jsou vzorně rekonstruovány a další budovy 
přistaveny ve stejném stylu, takže výsledkem je ucelená koncepce, žádná změť nesourodých baráků – vše v 
jemném pastelovém odstínu, vlastní deposit, velké odstavné plochy s auty, která na svou příležitost teprve 
čekají nebo jsou určena k demontáži na náhradní díly. Vpředu je parkoviště s rozlohou, jaká by potěšila 
městské zastupitelstvo: „No to je potřeba, tady můžou stát i autobusy. Kromě toho plánuju pořádat tady 
srazy a auta účastníků nebudou přece parkovat někde na mokré louce.“ (Je to pravda, už jsme zveřejnili pár 
fotek z naprosto plného „placu“, takže první velká akce dokladovala životaschopnost takového plánu.) 
   Káva dopita a zvedáme se k pomalé prohlídce. Všude panuje činorodost, ale ani stopa po hektice, Libor ví, 
co chce, a dovede své požadavky sladit s možnostmi a schopnostmi kamarádů a známých, kteří mu přišli na 
pomoc. Drobná kamenná drť parkoviště nám křupe pod nohama a než stačím cokoliv pochvalného říci o 
výhodách drti proti blátivé ploše, mineme roh první budovy a HA! Zůstávám stát, protože jakkoliv bych 
tady čekal nějaké netradiční vozidlo, tak určitě ne Tatru T3 ze smíchovského závodu, proslulou pražskou 
elektriku (dnešním jazykem Tramvaj), světovou rekordmanku co do počtu vyrobených kusů. Libor se 
pochechtává, tohle musí uzemnit každého – červenokrémový obr, umně zasunutý pod přístřešek a plně 
vybavený … Já vám ještě neřekl, že majitel musea je vášnivý Tatrovák? Ne? No tak vám to sděluji teď…☺. 
   Stinné haly mají doširoka otevřená vrata a lákají na odhalení svého nitra. „Máme tady čtyři hlavní 
exposice, nebo trasy“, začíná Libor průvodní slova, „tady tohle všechno v těch halách má působit jako 
takový časosběrný dokument. Tahle hala se jmenuje Od zavinovačky k sametové revoluci“. A fakt jo – na 
jednom konci ambulance a kočárek, přes symboly rodinných dovolených a cest, chalupaření, letní a zimní 
radovánky, kutilství a svépomocná výstavba, povinná vojenská služba a nepřátelé v imperialistické cizině až 
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po symboly zlomu dějinných epoch: Favorit s nálepkami Občanského fora, Wartburg s vlajkou NDR, která 
má vystřižený znak „lidového“ Německa, ale i „Maluch“ 126p, ozdobený vlajkou nezávislých polských 
odborů … Nad tím vším je galerie s druhou částí – pouhé zábradlí odděluje návštěvníka od několika desítek 
zajímavých a dnes už neviděných aut ve stavu, v jakém je Libor zachránil před drtičem. 
   „Máme tady celkem čtyři exposice, tu první jsme teď prošli. V další hale vystavujeme auta, která se sem 
vozila nebo tady nejčastěji jezdila od konce války až do začátku 90. let. Všechno jsme seřadili přibližně po 
dekádách“, dodává Libor při vstupu do dalšího objektu, kde už vedle sebe rozeznávám legendární Tudor, ale 
i P70 s karoserií coupé, tehdy určené výhradně k prodeji za tvrdou měnu. Procházím kolem nasvícených 
kousků a přemítám o mládí, když jsem tuhle nádheru vídal postávat na každém rohu … Sedan, kulatý 
Wartburg, Poběda a její sestra Volga, spousta krásných škodovek klasické koncepce, Moskviče, polské Fiaty, 
Dacie, MB 1000, ale i „stovárny“, Trabanty, čtyřtaktní Wartburg, Samara, Tavrija, Moskvič Aleko versus 
jeho vzor Simca 1307 – a také tuzexový koutek a v něm Volvo 244, BMW a další vozy, které byly tužbou 
statisíců našich motoristů. V rohu se krčí nenápadné malé autíčko, sympatické a tvarově naprosto 
jednoznačné, byť jej u nás pozná málokdo. Jásám! Austin A40, zvaný Farina! Krásný hranatý mrňous 
počátku 60. let … Ale co tady dělá tahle raritní auto, které jsem viděl s čs doklady pouze dvakrát – jeden v 
Kolíně a druhý v Praze? „Pamatuješ na tu sadu plastových autíček, jak se kdysi prodávaly v hračkářství? Pak 
je udělali znovu v reedici …“, vysvětluje Libor … Bodejť bych nepamatoval, už sice nevím, jak se ona serie 
jmenovala, ale přišla na trh, když mi bylo asi osm let. Také jsem něco měl: Mercedes, velký Fiat a zrovna 
tenhle Austin … ☺. 
   Přecházíme do další části, vyhrazené dvěma specifikům československých silnic – škodovkám 1203 a 
Tatrám 613. Najdete je tu komplet: chromku, oplastované pozdější provedení, sanitu, ale i krásnou Tatru 700 
… Liborovy lásky – a moje taky, jak jinak. Je to přece Tatra! Populární minibusy zaplňují celou řadu – 
klasický přepravník osob, dodávka, valníček, sanita a vozidlo na poslední cestu. Všechny tak, jak jsme je 
znávali, neboť i tohle vozidlo bylo nedílnou součástí života každého z nás a nezaslouží si opovržení a 
úšklebky, nýbrž úctu. A mezi nimi vyložená raritka, na první pohled lehce přehlédnutelná: 1203 Camping, 
kterou kdysi v omezeném počtu za nekřesťanské peníze nabízela Mototechna. Prodaly se všechny, ale 
přežilo naprosté minumum … 
   Dalším oddělením je „Liborovo hračkářství“ - půvabná exposice plná autíček a aut, plyšáci, dobový 
nábytek a dokonce nakousnutý rohlík se salámem – samozřejmě umělý, ale dokonalý jak z rukou 
barrandovských kouzelníků. 
   Ve vstupní hale onen vítězný oblouk! „To mi lidi nadávali, co jsem prý zničil aut! Každýmu musím 
vysvětlovat, že to byly totálně shnilé vraky nebo bouračky, které jsme vykuchali a využili do posledního 
šroubku, než jsme je zavěsili tam, kde jsou teď“. A pod nimi názorná dokumentace: víte, jak vypadá vnitřek 
převodovky? Co je to ojnice? Jak pracuje vačka a co můžete vidět po sejmutí ventilového víka? Určitě víte a 
znáte, ale dnešní děti už nebudou mít možnost nahlédnout pod kapotu, když táta něco opravuje … Dnes se 
auta jen chrlí a vyhazují a opravdová Auta už to stejně nejsou … Kruh se uzavírá, protože názornost výuky 
propagoval už Jan Amos Komenský nejen na svých cestách, ale třeba i v knize „Orbis pictus“ … 
   O tělesné požitky se stará občerstvení, v prodeji budou i upomínkové předměty, děti tu mají svůj koutek s 
„opravdovými dřevěnými“ auty, na své si postupně přijdou i ctitelé jedné stopy a v budoucnu mají exposici 
obohatit i zajímavá užitková vozidla. „Mám toho připravenýho víc, ale už nic dalšího stavět nebudu, zato 
chci tyhle exposice částečně obměňovat, asi tak v ročním intervalu“, prozrazuje Libor. Chvályhodné – 
zaprášených a okoukaných kusů, desítky let beze změn uložených v imaginarním Formalinu, je tu dost v 
péči státních institucí … 
   Zdaleka to není všechno, co by se dalo o novém museu ve Strnadicích u Benešova říci. Ale záměrně 
nechci všechno prozrazovat – a něco také uvidíte na fotkách! Zdá se vám jich málo? Dost možná, ale pak je 
na vás, abyste si jich pořídili maximum! ☺ 
   Stačí pouze přijet, k čemuž vás srdečně zve Libor Kucharski jako majitel a provozovatel musea, a Pavel 
Kopáček jako autor těchto řádek, fotek a obdivovatel celé exposice i každého kousku zvlášť! 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Pavel Kopáček a David Kopáček 
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 Desítky aut představují panoptikum minulých let. Ne všechny se  
     dočkají renovace, mnoho jich zůstane v nálezovém stavu … 
     Vpravo nahoře: Přelom epoch: Občasnské forum, Solidarność a  
                     „Deutsch-deutsche Wiedervereinigung“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kutilové, stavby svépomocí, dovolené v potu tváře na „maltě“ a „zlatých pískách“ 
podpultové cihly a cement, přetížené přívěsy a malé náklaďáčky – to vše se vejde 
na plochu několika metrů a představuje jednu z československých specialit. 
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                                                                                                                         Austin A 40 Farina – jeden z několika domácích. 
                                                                                                                            Povypráví nám někdy něco ze své minulosti? 

 

 
  Z kolekce posledních kopřivnických osobních osmiválců nechybí         Polák od prvního majitele: řazení pod volantem, leštěná maska, 
                                 žádný důležitý model.                                                      linearní rychloměr a štítky „Licencyja Fiat“ 
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Žádný Záporožec u nás nikdy neprošel homologací, mohli jsme je tedy     Kupátko P70 u nás nejezdilo. Tenhle krasavec je dovoz ze zahraničí. 
 vídat jen s cizozemskými osádkami. Až na výjimky, samozřejmě … ☺ 
 

 
 
                                             Vítězný oblouk ☺.                                                 Definitivní konečná, ovšem bez hrozby likvidace 
                                                                                                                                  – takže vlastně druhá šance k životu! 
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„Sub“ a jeho story 
 
   Budu vám vyprávět příběh jednoho 
pozoruhodného auta, které jsem vlastnil, a 
na nějž dodnes vzpomínám. Spojilo nás 
mnoho vzpomínek, ty normální časem 
trochu vybledly, ty pikantnější – jak už to 
bývá – se dochovaly jako jiskřící záblesky 
v hlubinách paměti.  
 
   Kdysi dávno mne ani nenapadlo, že budu jednou 
vlastnit auto o rozměru seníku, jehož nárazník dokáže udělat tunel snad všude a budu si v něm připadat 
američtěji než v čemkoliv jiném. 
   Historie Chevroletu Suburban spadá hluboko do 30. let minulého století, kdy ovšem sloužil prakticky 
výhradně jako užitkový vůz ve formě dodávky, pojízdné prodejny s odhrnovacími bočními závěsy, občas 
jako pohřební, ale tak rozsáhlé možnosti užití, které nastaly koncem 60. let, si plánovači Chevroletu neuměli 
ani představit. Poslední generalní obměna (v historicky sledované době) přišla v roce 1972 debutem 
modelového ročníku ´73. Hranatá karoserie, vzhledově bez skrupulí a nesmiřitelná, traversový nárazník, 
maska z ocelových profilů a jednoduchý interier v běžném i příplatkovém provedení – to byly markanty, 
které z něj učinily nesmrtelnou legendu. Ford nic podobného nenabízel, Dodge se marně pokoušel 
konkurovat, International nestačil výrobní kapacitou ani možnostmi, největší Jeepy byly o číslo menší, 
Fargo byl v Americe dávno odepsaný a dožíval v Kanadě – tak snad jen dražší divise GMC, ovšem co do 
počtu vyrobených jednotek naprosto s Chevroletem nesrovnatelná. 
   Určitě jsem tyhle obry viděl na plátnech kin a TV obrazovkách, ale nějak jsem je prostě nevnímal; možná 
proto, že byly natolik vzdálené čemukoliv evropskému, a tak se vymykaly i pocitům touhy. Až jsem v 
červenci 1980 přišel do Prahy a jako všichni čerstvě přijatí studenti jsem obdržel dopis z děkanátu fakulty, 
že naší povinností jest nejen chmelová brigáda, ale též výpomoc národnímu hospodářství formou 
čtrnáctidenní docházky do určeného podniku (na mně zbyla hostivařská „pérovna“, to byly taky zážitky ☺). 
A přesně si pamatuji, jak jednou při odpoledním návratu ze šichty se mé zdrchané duši (nedivte se, práce mi 
nevadila, ale uhrovatému, páchnoucímu a o pouhý rok staršímu zakomplexovanému průmyslovákovi jsme 
museli říkat „soudruhu technologu“) zachtělo procházky po odpoledním červencovým sluncem hlazené 
Praze … Bylo to u Rudolfina, opíral jsem se o mostní zábradlí a sledoval cvrkot aut, autobusů a elektrik, 

když jsem jakýmsi zábleskem 
periferního vidění spatřil na mostě 
směrem od Klárova jedoucí jakési 
monstrauto. Jo, byl to ambasadní 
Suburban (jeden ze tří), bílé barvy, 
který se pomalu šinul na dnešní 
Palachovo náměstí a posléze zatočil 
směrem ke Křižovníkům. V 
pouličním odpoledním lomozu nebyl 
sice vůbec slyšet, ale dojem zanechal 
obrovský. Ovšem patrně jen ve mně: 
neviděl jsem nikoho, kdo by se stejně 
fascinovaně otáčel za obřím vozidlem 
na mohutných pneumatikách. Asi 
byli všichni na podobné scenerie 
zvyklí. Uprostřed masky jsem jasně 
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rozeznal emblem Chevroletu, sice jsem ještě netušil, že se mu říká „Bowtie“, ale identifikace byla jasná. 
Naprosto mě to auto uchvátilo. Žádné kýčovité malůvky, jednoduchá a robustní konstrukce – prostě chlapák 
do nepohody. A nedlouho nato už jsem postával u Schönbornského paláce na Malé straně, kde sídlilo 
americké velvyslanectví. Měl jsem štěstí – výhradně štěstí – netušil jsem v té době, že velvyslanectví jednou 
týdně v pravidelný čas posílá zásobovací kolonu do svého střediska v (západo)německém Weidenu via 
Rozvadov. A tak jen malou chvíli po mém příchodu se z nádvoří ozval rachot, a kamenným průjezdem se 
nesla ozvěna osmiválců. Přesně si to už nepamatuji, ale vím, že tam byl Plymouth Fury Suburban, nádherný 
a úžasný benzinový nákladní GMC se zvukem, z nějž naskakovala husí kůže, ale i onen bílý „Sub“, který 
zahřměl svým osmiválcem a po výjezdu na náměstíčko, zvané Tržiště, řidič přidupl plyn a Chevy přímo 
raketově odstartoval … Pocity? Jakoby někdo rozbalil mou (pitomcem soudruhem technologem) týranou 
dušičku, vyžehlil ji do jemnosti pravého hedvábí a zavěsil na bránu do Ráje … ☺. Už jsem nevnímal 
pohledy otevřeně zhlížejících i skrytě čumících fízlů všeho druhu, vznášel jsem se nad historickou dlažbou a 
na obláčcích růžových snů jsem doputoval až do svého příbytku v Holešovicích … Posléze jsem se seznámil 
i se zbývající dvojicí Suburbanů, bylo to imposantní, ale už jsem se považoval za „znalce“, tudíž oči 
zaznamenaly, mozek přijal, zpracoval, vyslal povel dušičce k projevům radosti, a hruď se mi nadmula 
pýchou: „Já to už ZNÁM“ - jásalo všechno ve mně … ☺. O tom, že tu jezdí další tři „Suby“, jsem v tu 
chvíli, ale ani dlouho poté neměl ani tušení … 
   Plynuly roky, Suburbany se mi dávno staly vítanou, ale už jen okrajově vnímanou skutečností. Moc se mi 

líbily i t ři pick-upy na dlouhém chassis, 
tmavomodrý a černý s jednoduchou kabinou a pak 
dlouhý bílý „double cab“. Ty dva první ale z 
Prahy zmizely, a už jsem je nikdy neviděl. Až 
někdy v roce 1990 se kdesi objevila insertní 
nabídka na Chevrolet Suburban bílé barvy! Tehdy 
jsem bydlel v mém rodišti na Vysočině, takže 
jsem zavolal, zjistil cenu (cca nová Š 120 L 
posledního výrobního ročníku), auto bylo na 
legalních dokladech, prostě paráda! Nějaké 
oběživo jsem měl, něco jsem si sichroval půjčkou 
a rozjel se (busem) do Prahy na čumendu. Už 
nevím, jestli to bylo na Proseku, v Ďáblicích, 
Čimicích, či někde jinde, majitel mě čekal na 
Florenci snad v žigulíku, a po chvilce jízdy se 

přede mnou už na dálku rýsovala ohromná bílá škatule, přesahující i škodovky 1203, Zuky a Barkasy na 
sídlištím parkovišti. Byl to on! Ten první, který jsem tehdy naživo viděl!“ Majitel ledabyle odemknul, já se 
vyšplhal na přední lavici – jak to mám napsat? To prostě nejde! Pocity a zážitky nejdou reprodukovat 
písemným projevem … Motor neslyšně nastartoval, jedno cvaknutí pákovým voličem na sloupku volantu, 
vycouvali jsme z řady, cvak cvak, páku na D a zařadili jsme se do provozu. Bylo to asi tříkilometrové 
kolečko okolo sídliště, akcelerace byla fantastická, pamatuji si ale jen to, že se před nás snažil vecpat jakýsi 
hošan v Escortu, majitel přišlápl plyn, Chevy podřadil a s rachotem VéOsmičky akceleroval tak, že jsme 
čtyřválcové Fordí prdítko málem odfoukli ze silnice ☺. No a nakonec přišel okamžik, v nějž jsem se ani 
neodvážil doufat: „Tak si to zkuste taky“, pravil majitel, nechal motor bublat s voličem v parkovací poloze a 
cpal se dveřmi na mé dosavadní místo. Když nepočítám ctihodné předválečné veterany, tak tohle bylo první 
auto, v němž jsem se mohl podle libosti přesouvat zprava doleva vnitřkem a nemusel přitom větrat dveřmi a 
opouštět vyhřátý interier. Veleben budiž moudrý člověk, jenž začal montovat lavicová sedadla a veřejně 
popliván budiž ten, kdo s tím přestal! Jel jsem asi necelé dva kilometry, ale jízda to byla naprosto 
nesrovnatelná s čímkoliv ostatním. Polechtání plynového pedálu znamenalo dosažení povolené rychlosti v 
obci, přidupnutím převodovka bleskově podřadila na dvojku (stačila třístupňová, vzor jednoduchosti a 
spolehlivosti – to vzkazuji konstrukterům nesmyslných devítikvaltů a podobného sajrajtu s elektronikou) a 
zrychlení mě zatlačilo do sedadla. „Beru“, prohlásil jsem v duševním rozrůznění, protože jsem si neuměl 
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představit, jak teď nastoupím do autobusu MHD, elektriky a linkového busu na Vysočinu – po takových 
zážitcích!!! Ještě jsme se dohodli, že zavolám, než si pro auto přijedu a řekli si „Na viděnou brzy“. 
Dvouapůlhodinovou cestou domů jsem usilovně přemýšlel, jak to oznámím našim, kteří nebyli z mé 
fascinace amerikami, automobilovou exotikou a vraky všeho druhu nijak nadšení (ale to už víte z 
předchozích vzpomínek), nakonec jsem dospěl k názoru, že nejrozumnější asi bude, když jim Suburban 
ukážu až se sebou samým za volantem ☺. Tyhle úvahy jsem si mohl ušetřit, celou cestu prospat a ničím se 
netrápit – to jsem ovšem netušil. Když jsem o dva dny později majiteli zavolal, že si následujícího dne pro 
auto přijedu a požádal ho, aby připravil všechny doklady + věci (měl i nějaké díly), tento mi suše oznámil, 
že za auto chce skoro o třetinu více. Rána do hlavy a chuť vypít zlíchovskou špiritusku na ex … Zase ta 
prašivá smůla … Bylo to jednoduché – viděl ve mně kavku, která se z jeho auta rozkoší málem po(tento), 
což ho utvrdilo v představě, že stačí pár slovo a budu nejen oškubaný, ale oholený do čista. Ale věříte, že 
bych i na tu drzost přistoupil a požadovanou cenu zaplatil? Jenže – peníze už nebyly a ani nikdo, kdo by 
ještě něco půjčil. Za rodiči jsem s tímhle nemohl … Takže jsem mu ještě jednou zavolal s tím, že od koupě 
odstupuji. Konec rozkoší, radost ze života pohřbená někde v hlubokém úložišti jaderného odpadu … Ale na 
dovršení všeho mi bylo ještě jednou souzeno tuhle neopětovanou lásku spatřit: Chevy stál na konci 
vrakoviště, bez čísel, někdo ho už stačil „vyzdobit“ modrými pruhy, takže vypadal jak pyžamo Pepka 
námořníka, ale už byl zčásti odstrojený a určený na odpis. Vyfotil jsem si ho a je to jediná fotka onoho 
bílého Suba, kterou jsem měl. A protože ji nemohu najít, předpokládám, že mi ji ukradl s ostatními fotkami 
parchant z Říčan, dnes milovník Landroverů … 
   Uplynul zase nějaký čásek, jizvičky se 
pomalu hojily – ještě jsem zapomněl uvést, že 
jsem do doby pokusu o koupi bílého Suburbana 
absolvoval několik zdařilých amerických srazů, 
ale nikde se podobné vozidlo neobjevilo. Až 
někdy časně zjara roku 1994 jsme s 
kamarádem Luďkem jeli na Šumavu navštívit 
jeho kamaráda, takto majitele několika 
zajímavých motocyklů. Z jedné návštěvy byly 
nakonec dvě, protože jsme se zastavili i v 
nevelké šumavské vísce nedaleko Sušice. Tam bydlel nadšenec do silných motocyklů i aut. Vlastnil mnoho 
pozoruhodností: Buick ´39 v domácí karosářské úpravě STW, Buick Century Sedan z konce 70. let (s divnou 
dvouprostorovou karoserií), DkW Meisterklasse, stojící zajimavě přitulené k plotu a také Plymouth ´54, 
který se krátce mihnul i v jednom letitém českém filmu. Odpoledne jsme odjížděli a poklidně besedujíce 
vjeli jsme do Přeštic, kde idylka náhle skončila atakem hormonu štěstí … ☺. Zpoza volantu mé Cortiny GT 

jsem lehce otočil hlavu, protože jsme právě míjeli jakýsi autobazar. Už ani 
nevím, jestli jsme zařvali „Co to bylo?“ nebo „Týýý vole!“, ale stáli jsme 
takřečeno na fleku. Nedivte se, mezi tehdejším běžným bazarovým 
sortimentem východních i západních ojetin většinou bídného stavu se 
vyjímalo pár Avií a mikrobusů, ale také dlouhatánská hnědá střecha a kus 
boku v barvě pravé dijonské hořčice. Prostě barva blivajs … Běželi jsme 
do bazaru – a zase se mi málem zastavilo srdce! Byl to Sub! Otřískaný, 
záplatovaný, bez SPZ, s prasklým oknem, prorezlými kusy podlahy, 
gigantickou řadící pákou na tunelu a původní pro přídavný přední náhon a 
redukci, s kusy kytu, ale také se zajímavým odstínem původní hnědé 
barvy. Ta hnusná žluť byla dílem našince, který Suba nabořil, vyklepal 
(nebo vymlátil perlíkem?) a pokydal prvním lakem, co měl po ruce. 
Kvalita se projevila – žlutohnus se loupal ve velkých koláčích a pod ním 
se skvěla netknutá původní béžová. Velká světlá výšky, pořádné 
pneumatiky a motor sice zablácený, ale opticky bez vady. Majitel bazaru 
byl „vychcánek“, jak jinak … Chevy stál tolik, co ojetý Trabant, ovšem 
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jeho původní doklady (úspěšně jezdící na Fordu Bronco) měly podle něj hodnotu sedmdesáti tisíc !!!!! A byl 
je ochotný druhý den dodat i s tabulkami SPZ! Co na to říci – prostě obchod, no – pouhý prachy a nic než 
prachy. Navíc to byl určitě velký odborník přes auta: když jsme chtěli nastartovat, klíče nebyly. Majitel si 
vzpomněl, že je má doma, tak jsem mu nabídl odvoz. Odmítl se slovy: „ne, díky, já tem sjedu „DŽÍPEM“!“ 
Rozhlédl jsem se, protože jsem nikde žádný Jeep neviděl, ale tenhle blbec ukázal na vedle stojící Ladu Nivu, 
briskně odjel a vrátil se s dvěma klíčky. Do zámků pasovaly, po prvním otočení ve spínačce se osmiválec 
350 cu.i. (5.700 ccm) rozběhl a dával najevo živý zájem o předvádění. To bylo hodně uspokojivé zjištění … 
Mechanická třírychlostní převodovka byla „já nevím, prej něco americkýho vojenskýho“, přídavná skříň 
byla původní. Zámky na nábách předních kol umožňovaly zvýšení terenních schopností (ale jen pro 
zasvěcené, jak se nám později ukázalo ☺). Když se rozměrné díry v podlaze před předním sedadlem 
přikryly kusy linolea, nemuseli jste se bát propadu na silnici – velikost děr byla ohromující. Jedinečnou 
výhodou se ukázaly být tzv. „cargo dveře“, čili páté dveře (dvoukřídlé), které se otvíraly vlevo a vpravo do 
boku! To je věcička, kterou se mohlo pochlubit jen pár Suburbanů u nás, běžné modely měly páté dveře 
klasicky dělené 
vodorovně, přičemž sklo 
v rámu se vyklápělo 
nahoru a ocelový díl 
dveří dolů. Pro velké 
náklady dost nepraktické 
… Tak jsem Suba 
zálohoval a v 
povznesené náladě jsme 
jeli domů. 
   Už ani nevím, jak jsem 
to vysvětlil manželce, 
táta jen obrátil oči k 
nebi, ale v duchu už s 
podobnou koupí počítal 
dřív, jak se mi toho 
večera přiznal („ty seš 
prostě blbec a nenecháš 
si nic vymluvit“ ☺). No 
a asi za dva nebo tři dny 
jsme s Luďkem vyrazili. 
Plánovali jsme, že někde 
přespíme, vezli jsme 
dobrou a dobitou 
baterku, a cesta do 
západních Čech utekla jako nic. Nějak před polednem jsme zastavovali v Přešticích a přivezli s sebou i 
dvojici německých registračních tabulek – tenkrát se mohlo ledasco a ještě byla sranda … Formality 
proběhly velmi rychle, obchodníček vyčůránek ještě jednou nadhodil možnost původních spz za plnou cenu, 
ale asi jsme se podívali nelibě, protože se dotyčný rychle ztratil. Tak ale zároveň skončily platné papíry, 
které padly za oběť nějakému imbecilovi, co nepoznal Bronco od Suburbanu. Pak už jsme se ve dvou autech 
rozjeli směrem k Sušici a vykonali zdvořilostní návštěvu, spojenou s pochlubením se novou akvisicí. Se 
stmíváním jsme se rozjeli k domovu s tím, že někde cestou přespíme. Překvapila nás naprosto úžasná 
bouřka, vlastně snad asi tři bouřky, které se někde nad Alžbětínským sedlem (a tedy skoro nad námi) 
spojovaly v jednu a ta útočila ze všech stran. Ale Suburban poskytoval bezpečí, kdyby padaly kroupy jak 
koňská vejce, nebáli bychom se, taková to byla ocelová jeskyně. Ale během jednoho zastavení se mi zazdálo 
(střídali jsme se), že se ten starter v Chevroletu točí nějak déle a pomaleji. A rovněž pohled na rychloměr 
(který při vypnutém motoru ukazuje dobíjení) nebyl nějak uspokojivý. Prostě to dobíjelo míň, než mělo – ne 
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o moc, to bychom se zastavili už dřív, ale při zapnutých světlometech a stěračích alternator nestačil. 
Radikalní řešení se nabízelo, dojet do nejbližšího města a tam přespat v autě a ráno vyhledat odbornou 
pomoc. Nejbližším městem byl jihočeský Písek, na jehož konci před výpadovkou na Tábor bylo (a dodnes 
je) množství autoopraven. U jedné z nich ztichl V8 a my se zachumlali do přikrývek, hadrů a potahů, a 
přečkali noc. Ráno jako malované, jen ten motor ne a ne naskočit. Když už starter cvakl naprázdno, šli jsme 
s prosíkem do nedaleké dílny. Už nevím, čím to bylo, nevím ani důvod, proč jsme k nastartování potom 
nepoužili startovací vozík, ale vadnoucí baterka z Cortiny byla ráda, že natočila devadesátikoňový čtyřválec 
– a co teď? Naštěstí přijela sympatická dáma s malým Fiatem 127 a ta se uvolila natočit ze své 
devítisetkubíkové „strojovny“ zmrtvělého dinosaura. Chvíli nevěřícně koukala, protože její nakadeřená 
hlavička dosahovala právě k oknům Suburbanu, ale po připojení kabelů se starter Suba párkrát pootočil a 
motor zařval kypícím zdravím. Byl to pohled pro Bohy, jak jsme tam stáli – miniaturní fiátek a obří 
Suburban spojení životodárným vedením, jako když ještěrka oživuje spícího slona. Nevyfotili jsme to, 
protože došel film. Ale ukazatel dobíjení se vrátil k normálu, problém vyřešen a jede se k domovu. Ještě 
jednu příhodu si pamatuji: projížděli jsme jakousi vesnicí, kde se opravovala průběžná silnice. Dopravu tam 
obousměrně řídil semafor, my jsme čekali poslušně v koloně, první Luděk v Suburbanu, za ním já v Cortině. 
Vedle na chodníku postával hlouček jakýchsi mladíků, kteří se zvědavě podívali na postávající a tlumeně 
rachotící auto. Jeden z nich natáhl krk, přečetl si na zádi nápis CHEVROLET (osmicentimetrovými 
písmeny), otočil se k ostatním a obdivně zařval: „Pyyyčo, Pajééééro!“ Doslova takhle, a promiňte mi ten 
nemravný výraz, ale vytečkované by to nebylo ono … ☺. Dneska se tomu smějeme, ale tehdy mě to 
uzemnilo a Luďka taky. Prostě nepochopím, jak někdo může nazvat takového dinosaura poté, co si notabene 
přečte značku, jménem nějakého Mitsu … Inu, 
blbost je věčná … 
   Domů jsme dojeli bez problemů a v pohodě. 
Stokilometrová rychlost za volantem monstra se 
pocitově jevila jako dvousetkilometrová, ale řízení 
bylo 1A, servo pracovalo tak, jak má americké servo 
pracovat, první kvalt jsme nepotřebovali vůbec, k 
rozjíždění stačila dvojka, ale po rovině nebo z 
mírného kopce rovnou „za tři“ a to byl i jakýsi přímý 
záběr. Zhruba metrová páka se pohybovala 
fantasticky a na krásně přesné řazení vzpomínám 
dodnes. Sice mě vykuchaný sloupek s dírou po voliči 
automatiky trochu iritoval, ale co dělat? Zpátečka 
jedině s dvěma či více meziplyny, připojení předku za jízdy do 50 km/h bez problemů, redukce účinná, i 
když asi ne ve 100% stavu, protože přídavná skříň dost nepříjemně ječela, tam se asi něco nepěkného dělo 
(bodejť by ne, když se Subem některý z předchozích idiotských majitelů zkoušel jezdit trial, jak jsem se 
později dověděl). Suburban doma parkoval před barákem na takovém chodníčku, vedoucím nikam. Stál za 
mým Moskvičem, a za Subem jsem měl Cortinu a táta pracovní Wartburg 353 Turist. Ale objevil se jeden 
problem hodný zřetele. Německá čísla musela pryč hned po příjezdu, ale čím je nahradit? Chodníček byl 
sice součástí pozemku a tudíž soukromý, byl však přímo v pohledu z hlavní městské ulice a bylo tam dost 
blbců, kterým pohled na dvoubarevnou divokou ameriku zpěnil krev závistí a nepřejícností, přestože auto 
stálo třeba jen desetinu jejich vozidel … Řešení našel opět věrný kamarád Luděk. Vytasil se s tabulkami 
našeho okresu, které pocházely z jistého dávno zlikvidovaného Hillmanu. Auto jako auto, není-liž pravda? V 
záchvatu radosti nad „legalisací“ Suba mi nenapadlo, že ona serie byla vydávaná zhruba v době výroby 
Chevroletu a tudíž působí poněkud nepatřičně. Asi by se ztratila na škodovce stovce, žigulu nebo trabantu, 
ale gigantický Chevy působil na maloměstě jako Hradčana na vesnickém rynku. 
   A teď na chvíli odbočme z děje a podívejme se trochu do historie. Postupem času (a to i v době, kdy jsem 
už Suba neměl, (jsem odhaloval, kolik jich tu vlastně před r.´89 bylo! Ambasádních se tu vystřídalo dost, ale 
ne všechny tu zůstaly. Čtyřkolky byly pořizované kvůli špatné sjízdnosti československých a vůbec 
středoevropských silnic, verse 4x2 pak jen pro jízdy po Praze (z toho je vidět „informovanost“ Amíků o 
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následcích hodinového sněžení na pražských ulicích ☺). Byl tu jeden moc zajímavý černý Suburban 4x2, 
specialně určený pro svoz dětí do americké školy, která tu byla při ambasadě – nejen pro děti Američanů. 
Noblesní obří černý wagon se později dostal do soukromých rukou jednoho klubového kolegy a na zimním 
minisrazu v polovině 90. let v Jihlavě jsem viděl, že je to pouze „letní“ auto. Na rovině, pokryté 
centimetrovou vrstvou sněhu Sub hřměl, házel zadkem jak obstarožní cuchta, ale z místa se neodlepil, dokud 
jsme nezatlačili. M ěl nádherný sedmapůllitr (454 cui), který mu byl nakonec osudný. Kvůli oživení jakési 
dovezené mrchy jej někdo vymontoval a zničil zase jedno krásné česko-americké auto. Dodnes jezdí jeden z 
těch prvních Subů, majitel s ním najezdil bez poruchy statisíce mil mezi Moravou a Italií, jeho manželka je 
chovatelkou psů, tak si rozměrné auto nemohou vynachválit. Má rovněž V8 454 cui. a k poctě majitele 
dodávám, že nepodlehl nechutné plynomanii a Suba neznehodnotil. Bravo!! No a pak tu byly podniky, které 
v rámci mezistátních dohod buď pracovaly v zahraničí, nebo pro činnost v rámci tehdejší ČSSR potřebovaly 
techniku, která tu jinak byla nedostupná. Sice se zahraniční obchod zubynehty bránil importu z prokleté 
kapitalistické Ameriky, ale občas to jinak nešlo. Takže můj Chevy pocházel z trojice stejných, které si pořídil 
tehdejší podnik Geoindustria (měl i Landrovery a údajně i Unimog – ale ten jsem neviděl). Jenže tady byl 
maličký problemek: když začali uvažovat o Chevroletech, protože mimo GM a Internationalu jim nikdo 
podobné vozidlo nenabídl, ještě doznívalo „Pražské jaro“ a každý byl ochotný Československu pomoci. Ale 
než schvalovací lejstra prošla obvyklou mašinerií, než na ně otiskl kopyto každý úřední šiml, najednou tu 
byla „normalisace“ a nedávno ještě možné věci byly náhle nedostupné. Tak tomu bylo i na sklonku roku 
1972, když se čs. zahraniční obchod obrátil na GM s objednávkou tří kompletně vybavených Suburbanů, 
doplněných o vrtné agregaty a sondy, jeden z nich navíc s vývodem kliky pro pohon externích mechanismů, 
dostalu se Československu sdělení, že tahle technika je na seznamu embargovaného zboží. A je to! Co teď? 
No tak naštěstí existovaly podniky zahraničního obchodu Omnipol a jiné, určené k vývozu zbraní nejen do 
„bratrských“ zemí, ale i do mezinárodní sítě terorismu (Libye, Sýrie, ostatní arabské země, některé 
jihoamerické, africké a asijské režimy). Takže tam všude byli „dobří známí“, ne-li přímo „kamarádíčci.“ A 
tak pro arabský svět nebyl naprosto žádný problem objednat trojici Suburbanů a dopravit je až k nám. 
Takových vozidel potřebovali pro svá ropná a surovinová naleziště stovky … Jak prosté, že? ☺Takže prý 
někdy v létě ´73 byly Chevrolety v Praze a začaly fungovat. Samozřejmě nemládly, jeden absolvoval 
ošklivou havarii a byl naprosto odepsaný, exemplář s vývodem z kliky byl už natolik zmrzačený provozem 
bez dílů a pořádné údržby, že přestal fungovat a byl rozebraný (použitelné díly se prý prodaly zvlášť) a tak 
tedy zbyl jen ten můj. Vystřídal několik majitelů, zřejmě převážně hovad – podle toho, jak se k autu chovali 
– no a začátkem 90. let skončil v Praze. A dostáváme se k meritu tohohle odstavce: někdy okolo poloviny 
90. let vyšla ve Světě motorů ilustrační fotka (k nějakému článku o prodeji ojetin) a na fotce je záběr zřejmě 
z nejvyššího patra domu na křižovatce Plynární a Argentinské ulice směrem do bývalého bazaru amerik 
naproti. Ten tehdy vedla Chroustova rodina, sám jsem tam kupoval Pontiac na díly, a jezdil jsem tam často. 
Možná někdo pamatujete, že tehdy měli „na plotě“ černý Dodge pick-up, který posléze koupil Ivan Mládek. 
No a na tom snímku z výšky byl jasně viditelný můj Sub, už sice v té odporné žluti, ale stále ještě s SPZ! Na 
tomto místě vás všechny prosím, podívejte se, kdo máte 
tyhle ročníky k disposici, jestli na tu fotku nepřijdete. Já 
mám kompletní SM od roku ´47 do roku ´90, ale pak už 
tenhle časopis pro mě ztratil půvab a přestal jsem ho 
kupovat. Byl bych moc a moc rád, pokud by se někomu 
ze čtenářů povedlo fotku najít a poslat mi scan. Díky 
předem! No a pak už se Chevy dostal zřejmě do 
západních Čech, kde přišel o papíry a skončil ve stavu, v 
jakém jsme jej našli. Toť tedy stručný exkurs do historie 
mého i ostatních Chevy. 
   Vraťme se na rodnou Vysočinu a ohromný řvoucí 
přírůstek našeho města ☺. Byl to pro všechny šok! Ale 
uvědomte si, že tohle se událo v roce 1994 – dnes, v 
době SUV a běžné nabídky Chevroletů nových i jetých, 
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už snad nikoho tak velké auto neohromí, ale tohle bylo na maloměstě, kde největší auto, řízené ještě s 
„Béčkem“, byl GAZík, UAZ, 1203, Zuk, Barkas či dosluhující Nysa nebo rumunské TV 41. A najednou 
taková řacha! Když jsem vyjel, ulice tichla … Chodci bez rozdílu pohlaví, věku a víry se zastavovali, přede 
mnou jedoucí řidiči spatřili v zrcátku jen zboulovaný ohromný nárazník a klidili se z cesty – prostě sranda 
veliká. A náš táta? No, první odezvy k němu dolehly v oblíbené hospůdce, kam chodil na své občasné dvě 
decinky. Nebudu komentovat nejapné buranské tlachy typu „moc to žere“, ale reakce byly vcelku positivní, 
lidem se to prostě líbilo – možná proto, že podobného obra vídávali ve filmech, které sem začaly proudit na 
VHS z půjčoven. A tak jsem jednou tátu a mou drahou manželku naložil a jeli jsme se projet. Udělali jsme 
asi stokilometrový okruh Vysočinou, navštívili několik tátových známých, kteří nejdříve měli snahu 
zdekovat se za nějakou festovní zeď, ale když viděli vystupovat tátu, klesla jim brada jak radlice u 
buldozeru, a nevěřícně na tátu vydechli: „Mistře, to jste Vyyyyy???? To je teď Vašeeee?“ Načež táta jen tak 
prohodil: „Ne to si koupil tady mladej, voni jsou všichni prdlí ...“ ☺. Ovšem teď jsem si uvědomil, že jsem 
zapomněl napsat úvodní zážitek: tedy, když táta nastupoval do té výšky, musel jsem mu pomoci rukou 
zevnitř, už byl, chudák, dost nemocný a 
špatně se mu chodilo, no a přitom jsem ho 
jemně upozornil, aby nešlapal na to linoleum 
na podlaze před sedadlovou lavicí. Jen po 
mně loupl očima, ale když se posadil a 
uvelebil, tak hned nadzdvihl cípek toho lina 
– a strnul … Podle svého zvyku si nevěřícně 
posunul brýle na čelo, pohlédl tou 
půlmetrovou vyrezlou dírou na dlažbu naší 
ulice, a pak se šokovaně podíval na mně – 
beze slov, ale v tom pohledu bylo všechno 
… ☺. Ale nevynadal mi, můj zlatej táta … 
Asi to pochopil … On, který během studií na 
pražské Akademii jezdil nákladním 
vojenským GMC CCKW 353 s jejich 
skupinou a profesorem Nejedlým tvořit do 
Starých splavů a k Máchovu jezeru, si určitě vybavil své těsně poválečné zážitky s (tehdy také nevídanou) 
amerikou... (Pozdrav tam nahoru, tati, strašně moc mi chybíš �). Nevím, nakolik by jízdu Suburbanem 
ocenila máma, ale určitě by si „zvykla“ - musela u mě překousnout horší věci … No a tak jsme na zpáteční 
cestě ještě zajeli na neudržovanou vytlučenou a naprosto roztřískanou silničku, dlouhou asi tři kilometry, po 
níž jezdily jen traktory a těžká technika. Sub se rozeřval na vytočenou dvojku, pak za tři a plyn na doraz! 
Obří karoserie sebou házela, duněla, podvozek rachotil, přední náhon kvičel jak podsvinče a letěli jsme nad 
silnicí a místy i nad škarpami, co to šlo. Nahoře, když jsme zase vjeli na státovku, jsem odpojil předek, táta 
si otřel čelo a povídá: „Ty klacku jeden, takhle se vozí tatínek?“ Ale pak se začal usmívat a prozradil mi, že 
podobným stylem ho naposledy svezli Shermanem po válce v Rokycanech … ☺. 
   A začal nekonečný kolotoč příběhů a zážitků, každý by vydal přinejmenším na novelu a tak prostě nejde 
popsat je všechny. Ono kolikrát se to i těžko píše, lépe se to vypráví u grilovaného masíčka a dobré lahvinky 
… Ale pár zážitků zmínit musím! Jednou jsme takhle jeli s Luďkem do našeho pronajatého kravínu cosi 
vrtat v autech. Řídil Luděk, bylo po dešti a těsně před cílem jsme míjeli takové rozbahněné pole. Co to teda 
pořádně vyzkoušet? Tak jo – otočka volantem, připnout pohon předku a šup do sajrajtu … A to bylo tak asi 
všechno. Sub seděl bezmocně „na břichu“ v poklidu si hrabal všemi čtyřmi, dírami se dovnitř linula vůně 
rodné země a občas nějaký ten cákanec hovnivého odstínu. A tak jsme přišli na to, že se redukce a zámky v 
kolech musí aktivovat PŘED vjezdem do terenu … Drahé to poznání – nemyslím finančně, vytáhl nás 
kolemjedoucí traktor – ale zkušenostmi. Museli jsme vystoupit přímo do toho hnědého měkkého, okamžitě 
jsme v tý nechutnosti byli skoro po kolena, přebrodit se srágorou až na pevný podklad, usednout a čekat na 
záchranu. Čekání jsme si zpestřovali pojídáním plátků řepy, kterou jsme zcizili opodál … ☺. Pak už nám šel 
teren dobře – výjezd sjezdovkou nahoru, lesem přes pařezy, závěje a sněhové jazyky jakékoliv velikosti a 
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tvaru, nic už nebylo problemem. Těžkosti se vynořily ze směru, odkud jsem je měl očekávat, ale v jakési 
nepochopitelné naivitě jsem tak neučinil. Jednoho dne zazvonil někdo dole u dveří. Táta nebyl doma, šel 
jsem otevřít – a hlehle – policajt! A dokonce největší vůl z celého okresního sboru, říkejme mu M.! (Dnes 
má soukromou detektivní kancelář – BožeBože). Z krátkého rozhovoru jsem se dověděl, že jsem se dopustil 
zrůdného činu: namontoval jsem na auto cizí značky!!! Považte!!! Cizí značky – kdo to kdy slyšel? On totiž 
nahoře na druhém konci ulice u hřbitova (jak trefné ☺) bydlel jistý pplk. Obr, kdysi soudruh, nyní pan 
náčelník (taky pěkná krysí povaha) a ten pravidelně chodíval kolem našeho domu. A žlutohnědý kolos na 
zvetšelých číslech si nechal prolustrovat – a to byla příčina konce Chevroletu s Hillmaním rodokmenem ☺. 
Takže policajt M., který složil maturitní zkoušky jen 
pod podmínkou, že se dá k policii, který při fotbalu 
během tělocviku běhal za protihráčem, co mu vzal míč, 
a štípal ho do zad, a kterého spolužáci načapali při 
onanii o přestávce nad žlábkem WC, přišel ke mně 
oficialně zabavit zneužité tabulky. Přišel pěšky (není 
divu, jednou během jízdy na služební Jawě ztratil 
pendrek ☺), a tak jsem si vzal klíč, sešel s ním dolů k 
autu, za velké pozornosti kolemjdoucích odšrouboval 
obě tabulky, dal si je pod paždí a šli jsme do služebny 
(přes celé město, pěkně vedle sebe). Tam si M. sedl ke 
stroji a tempem soulože umírajících hlemýžďů začal 
ťukat protokol. Taky mě vyslýchal … A děsně se pídil 
po tom, kde jsem ony espézetky vzal. Přece nebudu takový hnůj, abych policajtům sestřelil nejlepšího 
kamaráda – tak jsem prohlásil, potvrdil a podepsal, že jsem čísla našel při úklidu bývalé sklepní prádelny v 
našem domě. Byl u toho ještě jeden policajt, fajn chlap, jeden z těch slušných, co si získali respekt jednáním 

a nikoliv buzerací a řevem. Ten se zatahal za knír, 
podržel si ruku před ústy a zdrhnul. Až později, kdy 
mě samotného potkal někde ve městě, mi řekl se 
smíchem: „Kopajdo, Ty seš ale blbec! Já bych chtěl 
vidět někoho, kdo by vnikl do tý vaší kamenný 
pevnosti, dostal se do sklepa, našel v tom bludišti 
prádelnu a tam nějaký zapomenutý čísla ...“ ☺. 
Mockrát jsme se pak ještě potkali a bavili se na účet 
toho trouby M. - hlavně, když fajnový policajt 
shodil uniformu a kvůli poměrům u policie šel radši 
jezdit s náklaďákem. Po tomhle výslechu jsem šel 
domů a na náměstí jsem potkal Luďka, vracejícího 
se právě z garáže. Obeznámil jsem ho s problemem, 
ale pak jsme nad tím mávli rukou. Na první sraz, 
absolvovaný se Subem, jsem jel s těmi německými 

značkami, na všechny ostatní jsem jezdil s „pravými“ US, koupenými někde na pouti – dokonce jsem zjistil, 
že vpředu byla kanadská a vzadu americká – samozřejmě každá jiná, jen bílý podklad a modrá barva písmen 
byly podobné. Ale doma jsem si na blbce M. Musel dávat bacha. Jednou jsme měli cosi odvézt na 
připravovaný motorkářský sraz, ale policie měla nějaké rojení, tak jsme usoudili, že nejlepší to bude v 
poledne, protože i policie obědvá. Přes město jsem nechtěl jet, obávajíc se hlídek, volil jsem tedy cestu přes 
sídliště v domnění, že tam bude bezpečněji. Omyl!!! Musel jsem projet kolem ubytovny s jídelnou, kde 
právě hltal oběd policajt M. Měl postižený rozum, ale sluch a zrak dobrý, takže nemohl přeslechnout a 
nevidět žlutohnědé monstrum, šinoucí se „nenápadně“ čtyřicítkou na trojku za vydatného 
„bumbumbumbumbum“, vyluzovaného VéOsmičkou a nepříliš těsným výfukem. Já už na smluveném místě 
nedaleko Luďkovy garáže vystoupil z auta, přicházeli další dva kamarádi, když najednou do ulice zatočil 
bílooranžový krasavec s majákem na střeše. Dojel k nám, vystoupil M, pozdravil a požadoval doklady ode 
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mě a od vozu. Smích tisíců hrdel zazněl v odpověď, načež mi uložil blokovou pokutu, a pak – zbaviv se tíhy 
úřední povinnosti – zeptal se: „A pane Kopáček, jak se s tím vůbec jezdí?“ Byli jsme na mrtvici … Taky 
jsem vám zapomněl ještě napsat, že jednou byl pomáhat v rodině manželky štípat dříví, tehdy bylo hrozné 
horko, tak si M. na sebe vzal jen trenky, do ruky sekyrku a šel se potýkat se špalky – ovšem řemen s pistolí 
stále na sobě!!! ☺. Tak jsme mu sdělili, že po komunikacích nepojedeme, protože jsme vybavení na jízdu 
mimo – také jsme byli, a za chvíli už Sub s čtyřčlennou posádkou a velkým nákladem zdolával louky, pole, 
meze, klestil si cestu přes křoviska, koly drtil soušky, a silnici jsme zkřížili snad jen třikrát … ☺ 
   Co bych vám ještě povyprávěl? Všechno taky nejde – některé příhody se i po létech jen vypravují. Dnes 
pořádá Péťa Bellinger ohromné a proslavené srazy LCW v autocampu Konopáč v Heřmanově Městci, je to 
tím pádem „americky“ posvěcené místo. My jsme tam pořádali sraz na podzim 1995 a můj velký Chevy byl 
jedním ze slavných akterů ☺. Budeme-li někdy besedovat „Face to Face“, připomeňte mi to, rád 
povyprávím a zavzpomínám. 
   Jinak byl Sub naprosto neocenitelný pomocník – každý nepojízdný vůz vytáhl z kravína, ty absolutně 
nepohyblivé tam zatlačil, aniž by musel zvýšit otáčky, vyprostil zapadlý traktor ze závěje, odvozil nesčíslně 
nákladů, posloužil jako příbytek, rozhledna, opěradlo i rozměrný vrhač stínu. 
   Jednou jsem taky poprosil kamaráda Zdenála z Brna, aby mi přijel vyrobit a nasadit kus nového výfuku. 
Byl to (a je doposud) machr na jakoukoliv práci kolem aut, rouru požadovaného průměru zhotovil a 
natvaroval, naložil do svého „pracovního“ Taunusu a přijel. Nojo, ale my jsme se byli den předtím s 
Luďkem projet a silnička se nám nezdála hodná terenních schopností Chevroletu, tak stačilo jen pohnout 
volantem, přelétnout škarpu a už jsme byli na poli. To se to jelo, měkce, bez otřesů, pneumatiky čvachtaly ve 
vlhké ornici … Ale co to? Podlahou začala do vozu pronikat vůně domova … Jo, je to tak, vjeli jsme sice do 
pole, ale taky do pořádného nánosu hnoje, čerstvě na matičku zemi navršeného. Matlavé výkaly okamžitě 
zaneřádily celý spodek a držely se tam jak Kalousek své funkce. Wapku jsme nikdo neměl – a přece do 
hovinců nebudem sahat rukama, že jo? ☺. Chudák Zdenál musel – pravým brněnským „hantecem“ ze sebe 
vysypal několik jedovatých poznámek o čuňatech a dobytcích, lejnech vůkol i uvnitř, ale výfuk připevnil. 
Louže na silnicích a opakované průjezdy brodem pro traktory pak odstranily nelibý nános, puch vyprchal 
tudy, kudy vnikl … 
   Jak už jsem předeslal, Sub byl vynikajícím tahounem, a to nejen z objektu kravínu, ale i na dálku. Jednou 
jsme se dokonce odvážili až ke Svitavám – po normální silnici (!!!) - protože Luděk potřeboval odtáhnout 
odstrojený Chevrolet Vega ke klempíři. Vegu jsme připojili lanem, a vyrazili. Jelikož ale na výkonu 
Suburbanu nebyla poznat sebemenší změna, výhled dozadu okénky v cargo dveřích byl omezený a Vega 
byla nizoučká jako Camaro, za chvíli jsem zapomněl, že něco vůbec táhnu. Sub si to mydlil stovkou, řezal 
zatáčky, zdolával stoupání – až jsem si ve vnějším zrcátku v zatáčce všiml, že nejedu sám. Za mnou 
bleděmodrá Vega … Zastavil jsem, Luděk vylezl – a měl dlouhý monolog, z něhož jsem pochopil, že jsem 
vůl a mám myslet na to, že někoho táhnu. Že se málem zabil a troubit nemohl, nebylo čím, řvát sice mohl, 
ale Chevy ho lehce přehlušil … ☺. No, zdárně jsme dojeli, vše odpuštěno! 
   V hlavě se mi líhnou všechny možné vzpomínky, ale to fakt nejde vypsat … No, tak jsme prostě žili v 
souladu – já a Suburban – až do doby, kdy jsem provedl největší kravinu svého života, následkem čehož 
jsem se musel stěhovat. Na ameriky už nebylo místo, ponechal jsem si jen Pontiac, vše ostatní šlo z domu. U 
toho se ale ještě musím zastavit. Několikrát jsem byl přemlouván, abych Suba prodal kvůli jeho cargo 
dveřím. Samozřejmě jsem odmítal, protože bylo jasné, že zbytek půjde k čertu, a cargo dveře bez problemů 
nahradí ty běžné, vodorovně dělené. Nakonec jsem ale Chevrolet stejně musel prodat, a dopadl dle 
očekávání. Jak jsem slyšel, zbyly z něj (ani nevím, na jakém Chevroletu) jen ty dvě křídla pátých dveří, 
zbytek odešel na věčnost. A tak mám kromě hrstky fotek mých a Luďkových ještě několik videokaset ze 
srazů 1994 a 1995, na nichž se ozývá rachot V8 a drsná maska dvoubarevného Suburbanu pyšně ční do 
výšky nad všemi ostatními. 
   Milý americký čtyřkolový kámo, přeji Ti lehké spočinutí a díky za všechnu radost, kterou jsi mi poskytl … 
Tvůj bývalý driver Pavel Kopáček 
 

Foto: Pavel Kopáček, archiv Pavla Kopáčka, Luděk Šimůnek a ještě někdo, koho si nepamatuju ... 
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Desetitisíce řvoucích koní 
 
   Předloni jsme vám přinesli několik fotek se zajímavé akce na bechyňském letišti. Loňský ročník přívalové 
lijáky málem smetly z plochy, ale letos se opět zadařilo. Budějovický Predators Drag Team tak mohl 
uspořádat na ploše vojenského letiště nedaleko jihočeské Bechyně už šestý ročník atraktivní Grand National 
Dragster Eurogames. Jak vidno z názvu, akce má nejen český, ale i velký evropský ohlas, čemuž nasvědčuje 
ohromná účast závodníků i diváků. Je to jen dobře, protože tuzemské poměry patrně nedovolí výhradně 
domácí stavbu a účast těch nejdražších strojů tříd Top Fuel či Nitro, nemluvě o ukázkách proudových 
motorů, obalených jen tím nejnutnějších včetně jezdce … 
   Bechyně tak zažila opět parádní slet nadupaných aut, motocyklů, ale i trucků a specialů všeho druhu. Na 
programu byly denní i noční přehlídky, kaskaderské show, soutěže a přehlídky. 
   Díky ochotě našeho čtenáře Míry Sity se můžeme podívat na dragstrip i do zákulisí celé akce a třeba si i 
naplánovat návštěvu Dragster Eurogames příští rok. Možná se tam i setkáme, protože letošní ročník jsem z 
jiného časového zaneprázdnění musel vynechat. 
   Tak se račte kochat a autorovi velký dík! 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Miroslav Sita 

                                Návštěvnické Monte Carlo …                                                     … nebo největší Jeep. Mohl každý! 

 
                 Připomíná Chevy ´55, ale to je tak všechno …                    Tohle Monte Carlo moc nežertuje – a slečna? To nevíme … ☺ 
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        Kdyby vás chtělo předjet tohle Camaro, potlačte touhu                    Pod kapotou Barracudy není ten nejlevnější šestiválec … 
                                    rozdat si to s ním. 

Cougar jsme vám představili, ale jízdní výkony tohoto jsou vyšší …     „Černá perla“, ve skutečnosti bestie s padákem na zádi … 

 
              Někteří sprintovat odmítli, ale přivezli fajn náladu!                                               Kenworth a AMC … Co je spojuje? Nic … ☺ 
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     Chevy El Camino může být krotké až rodinné, nebo se taky rozzuřit a dokázat, že umí … (Ale co na to diferencial & převodovka?) 
 

              Buďte styloví – dragster nejde vozit v ničem                             Tenhle nádherný Oldsmobile 98 vyzařoval klid uprostřed pekla! 
                          „Eko-Bio-Plasto-Hybrido“ … 

 
           Horko? Stáhněte střechu jako Ford LTD Convertible … 
 
                                                                                                                                                    Cestička k domovu ☺ 
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CX opět pohromadě! 
 
   A to již po desáté! Tolikrát už se sešli majitelé Citroënů – letos v posledních květnových dnech, a mohli 
znovu obdivovat oblé tvary modelu, který v 70. letech šokoval svět tak, jak o dvacet dříve ikonický DS. 
Díky fotkám našeho čtenáře Petra Mikulky se můžeme podívat do autocampu Pavlátova louka u Nového 
Města nad Metují a obdivovat originální tvary Citroënů od malých až po ty největší. Sjely se totiž nejen CX, 
ale i ostatní. 
   Zlatým hřebem byla jako obvykle slavnostní vyjížďka, účastníci se podívali na unikátní novoměstské 
náměstí, kde se setkali s členy Podorlického Veteran Car Clubu a jejich vozidly. Následovala společná 
návštěva musea stavebnic Merkur, návrat do campu, vyhlášení výsledků, ohňostroj a zábava … 
   Podívejte se na příjemnou atmosferu srazu s námi … 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Petr Mikulka 

                               Na samém počátku byla dvě provedení: sedan a break. Z nich vycházely veškeré úpravy … 
 

                                    DS samozřejmě nesmí chybět v originalu ani v různých sběratelských měřítkách! 
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                  GTI Turbo dodnes umí sprintovat a není bez šancí.                                          2CV z rodu „Kachen“ nesmí chybět. 

 
Jak šel čas: přístrojový štít DS je vybavený klasickými „budíky“, CX  vnesl futuristické prvky i do interieru – viz třeba kompasový rychloměr. 
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Na počest skutečného Mistra 
 
   Stalo se tradicí, že se počátkem června sjedou 
majitelé a příznivci světoznámých vozů s karoseriemi 
Josefa Sodomky. Akce bývá nejen přehlídkou 
historických automobilů, autobusů, kočárků a 
dětských vozítek, ale i příležitostí podívat se do hal 
někdejší Sodomkovy karosarny, pozdějšího národního 
podniku Karosa Vysoké Mýto, dnešního Iveco Czech 
Republic. 
   Díky laskavosti našeho čtenáře přinášíme vám hrstku fotografií z vysokomýtského náměstí, kde se 
navzdory infarktovému horku shromáždilo velké množství diváků i účastníků. Bohatý program byl 
samozřejmostí, zájemci se mohli svézt historickými busy i nejnovější produkcí bývalé Karosy. 
   Snímky samozřejmě přiblíží atmosferu lépe než tisíce slov … 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: JA 
 

Tatra 52 je úžasná nejen díky karoserii, ale také pro dobovou patinu!      Josef Sodomka karosoval aerovky na smlouvu s výrobcem. 

  Pod kapotou krásné Piccolky pracuje stádečko třinácti koní …                     Praga Piccolo cabriolet z konce 30. let dodnes boduje! 
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          Aero 50 Dynamik, jeden z dvojice dochovaných, se může směle postavit vedle kreací nejznámějších světových karosářů,  
                                                      do jejichž Pantheonu Josef Sodomka nesporně patří 
 

        Praga Super Piccolo (1936) byla po válce překarosována                „Město autobusů“ by nebylo kompletní bez nádherné soupravy 
                                   dle tehdejší mody …                                                              ŠD 11 „Europabus“ a rotelu LP 30. 
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Pod ochranou slavného loupežníka 
 
    Ani ten pohádkový Rumcajs by možná nevěřil takovému počtu 
koní, které se sjely skoro na dohled jeho domácího lesa Řáholce! 
V pátek a sobotu 12. až 13. června pořádal Redneck Vehicle Club setkání amerických aut a motocyklů u 
koupaliště v Sobotce. Sjelo se několik stovek nadšených lidí, kteří si vychutnávali pestrý hudební program, 
vinuli se auto za autem malebnými silničkami Českého ráje při slavnostní vyjížďce, napínavě vyčkávali, 
jestli se na ně usměje některá z cen a dávali sbohem makrobiotické a biodynamické stravě, upřednostňujíce 
určitě strašně škodlivé, ale nebesky chutné specialitky živočišného původu ☺.  Fotografie jsme dostali od 
jednoho přímého a spokojeného účastníka, jemuž srdečně děkujeme! 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Miroslav Sita 
 

 Cadillac by byl určitě tou nejdůstojnější volbou, ale pro loupežníka,               Rozmístění chromovaných lišt na Oldsmobilu přímo volá 
               jeho ženu Manku a Cipíska se nějak nehodí … ☺                                                             po dvoubarevné kombinaci! 
 

               Pontiac Tempest LeMans je stálicí srazů už 30 let …                              Chevy Blazer je to pravé – nelehne si „na břicho“ 
                                                                                                                                   tak často jako jeho větší brácha Suburban. 
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            Mustang měl k „redneck´s car“ hodně daleko ☺                                     Přijela i technika z domácích luhů a hájů. 

 

      Pontiac GrandLeMans Safari autora fotek – měl těžký život,                   Chevy Silverado – když mu věnujete jen trochu péče, 
                                ale čeká ho už jen radost!                                                                máte auto na celý život. Doslova! 

 
                           Electra, vlajková loď firmy Buick.                                                 Domů s pocitem spokojenosti a množství dojmů! 
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Ohlédnutí za jubileem 
 
   Třebaže jsou květnové oslavy ukončení války již dva měsíce za námi, stále ještě můžeme ve sdělovacích 
prostředcích slyšet jejich dozvuky. Proto 
jsme zařadili čtveřici snímků, které nám 
zaslal čtenář Jiří Sieber. Nadšenec pro 
military techniku a vojenství všeobecně 
vlastní nejen museum, ale i potřebný 
autopark, a můžeme jej spatřit v rolích 
filmů válečných i mírových. 
   Fotky pocházejí z oslav v Plzni a Mostu a ukazují průřez spojeneckou i nepřátelskou technikou. Díky za 
zaslání! 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Jiří Maria Sieber 
 

    Rakouský osmiválec Steyr 1500 A sloužil nejen u Wehrmachtu,                    KdF 92 s původní civilní předválečnou karoserií je 
                     ale po válce často i našim hasičům.                                                    velká rarita, z velké většiny se jedná o repliky 

                    Tohoto bojovníka netřeba představovat …                               Lehký obrněný Greyhound dodávala za války automobilka Ford. 
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Objektivem čtenářů 
 
   Nestává se nám příliš často, abychom přinesli čtenářský příspěvek o autě souseda. Ale výjimky jsou od 
toho, aby potvrzovaly pravidlo a tak jsme rádi, že vám můžeme nabídnout výběr z kolekce fotek, které nam 
poslal náš čtenář Robert Hošťálek. 
   Jak jste jistě poznali, je na nich krásné Volvo P 1800 ES, které vlastní soused čtenáře, pan Jerry Koza. 
Žlutý krasavec spatřil světlo světa v roce 1973 a byl určený na export do USA, kde značka Volvo tradičně 
ukrajovala pořádný krajíc z celkového objemu evropského importu. Jeho dvoulitrový čtyřválec se 
vstřikováním paliva a automatickou převodovkou dává 135 koní, což štíhlému Volvu umožňuje dosáhnout 
více než 190 km/h. Takhle ale majitel své Volvo netrápí, jak je vidět z fotek, vyžívá se v relaxačních a 
veteranských jízdách, na snímcích je zářící klasik účastníkem zbraslavského klání. 
   První prototypy exotického STW, které bychom směle mohli nazvat „Shooting Break“, vyjely v roce 1959, 
pan Koza vlastní vůz z posledního roku výroby. 
   Jsme rádi za fotky krásného Volva, panu Hošťálkovi děkujeme a panu Kozovi přejeme spoustu krásných 
zážitků a kilometrů za volantem. 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Archiv Roberta Hošťálka 

           Nezaměnitelná příď osmnáctistovky a bohatě prosklená záď, kvůli které dostalo Volvo přezdívku „Rakev pro Sněhurku“. 

        Bezpečnost především – tedy měkké čalounění všude …                                            Směr Jíloviště – a plnej !!! 
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    Neobvyklé Volvo na sebe strhuje pozornost kdekoliv, a je jedno, zda stojí vedle předválečné klasiky nebo nadupaného sporťáku. 

Zajímavý trojramenný volant bychom našli spíše u amerických výrobců.             Žádný strach, P 1800 má do dvaceti tun daleko … 
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Pár kroků od dragstripu 
 
   Když za vámi bouří peklo spalovaných pohonných směsí, od země vzhůru vystřelují kusy pneumatik a 
celé okolí zahaluje neprostupný dým, můžete buď stát za „mlíkem“ podél letištní dráhy a sledovat 
neuvěřitelné souboje neuvěřitelných strojů o tisíciny vteřin – nebo se jít podívat, cože zajímavého stojí v 
depu či na parkovišti pro diváky. Takhle to udělal náš čtenář Petr Sochůrek, který zhlédl nejen strhující 
vyřazovačky na letišti Hluboká u Žihle na Plzeňsku, které už popáté pod názvem „Hot Rod Dragstrip 
Contest“ pořádali Satanbikers, ale vybaven foťákem brousil po odstavných plochách a kolem drah.    
   Podívejte se, co pro nás v sobotu 13. června nafotil! Díky za vše! 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Petr Sochůrek 
 
 

        Plymouth Fury Coupé je častým hostem srazů v celé ČR.          Chybí tribuna? Pokud máte těžký Ward LaFrance, tak už nechybí … 
 

                     Stopaře neberem! Ani na letišti …                                             Když někam přijede Lincoln, je na co se koukat … 
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Cadillac Coupé DeVille nijak neprozrazuje, že je vlastně dost mladý …       Chevy Impala Coupé byl bourák, o kterém se i zpívalo! 

 
                 Válečný Dodge nesprintoval, ale hlídal ☺                                        Překvapila vzácně původní „dvojková“ Cortina. 

                                       Německé publikum dragstery miluje a jezdí za nimi odpovídající technikou. 



VÝROČÍ 
 

 

Výročí zahraniční červenec 2015 
 
   Navždy legendární zůstane automobilka Hudson Motor Car 
Company, která 3. července 1909 vyrobila svůj první 
automobil. Světoznámou značku založil Joseph Lawthian 
Hudson, majitel sítě obchodních domů. Hudson se etabloval již 
v prvním roce existence, kdy prodal přes 4.000 kusů levných 
čtyřválců na velmi dobré technické úrovni. Do roku 1916 
odebírá Hudson motory firmy Continental, ale pak přichází s 
vynikajícím řadovým šestiválcem, symbolem značky na mnoho 
let. Později Hudson zakládá značku Essex, kterou později 
přejmenovává na Terraplane. V polovině 30. let se Hudson 
stává jedním z průkopníků poloautomatického řazení – za 
příplatek dodává systém Bendix. Postupně přidává i řadové osmiválce a po válce přichází s jedinečným 
modelem „Step Down“, který jsme detailně popsali. V 50. letech končí jako samostatná značka a stává se 
součástí AMC. 
 
   Snem tisíců motoristů někdejší světové socialistické soustavy 
byl Polski Fiat 126p, seriově vyráběný od 22. července 
1973. V Italii debutoval rok předtím, takže se jednalo o 
aktualní novinku i na světových trzích. Okamžitě po podepsání 
dohody se začal stavět nový závod FSM v Bielsko Biale, 
výroba pokračuje i ve městě Tychy. Polsko tak začalo vyrábět 
velmi kultivované vozidlo, které potřebovalo jen nejnutnější 
inovace. V průběhu výroby se dočkalo nového motoru a 
povinného příslušenství. Kromě západních zemí byl „Maluch“ 
všude nedostatkový včetně našeho trhu. Do ČSSR dovezl 
Motokov dvě serie, tu první a dnes už vzácnou poznáme podle 
chromovaných nárazníků. „Maluchy“ dnes potkáme nejen na 
veteranských a značkových srazech, ale pořád ještě v běžném provozu. Poslední exempláře sjely z linky na 
konci roku 2000.  
 
   Nositelé slavných jmen odcházejí, ale jejich odkaz přetrvává. Proto i dnes vzpomínají znalci automobilové 
historie na Louise René Panharda, který zemřel 16. července 1908. Francouzský průkopník motorových 
vozidel a vášnivý šiřitel myšlenky kočárů bez koní. Narozen 
roku 1841, zkonstruoval v pozdním středním věku společně s 
Émilem Levassorem automobil moderní koncepce, tj. motor 
uložený vpředu a nikoliv pod zadním sedadlem, jak bylo tehdy 
obvyklé. V letech 1891 až 1892 dodává vozidla vlastní 
vyzkoušené řady a zúčastňuje se i závodů. Po Levassorově 
smrti pod převrženým autem pokračuje Panhard v řízení 
podniku, ale prudké životní tempo se podepsalo na jeho zdraví. 
Panhard je pohřbený na slavném pařížském hřbitově Pére 
Lachaise, náš snímek jej představuje za řídící pákou vozu 
Panhard a Levassor. Výroba pod slavným jménem skončila až 
šedesát let po Panhardově úmrtí … 

 
Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
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TĚSNĚNÍ DVĚŘÍ NA SIMKU 1300/1301 
 

  NOVÉ TĚSNĚNÍ DVEŘÍ. NAPROSTO PŘESNÉ. NECHALI   

  JSME SI VYROBIT FORMU A NABÍZÍME ZCELA SHODNÝ  

  DÍL S ORIGINÁLEM. CENA ZA SADU NA JEDNO AUTO JE 

  2228,-Kč.  MOŽNOST ZASLÁNÍ NA DOBÍRKU NEBO 

  VÝMĚNA NA VAŠEM AUTĚ U NÁS V SIMCACENTRU.   

 

 

 

 

MOTOR 345 DO 

SIMKY 1301 SPÉCIAL 

PO RENOVACI. 

CENA 22 000,- Kč 

 

 

 

 

NOVÝ MOTOR DO 

TALBOTU SAMBA 

CENA 5000,-Kč  

 

…A DALŠÍ 

MOTORY…A DÍLY… 
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   Protože bezpečnostní situace v Íránu a Pakistánu je špatná a nic nenasvědčuje zlepšení, jsem nucen ukončit 
přípravy na expedici Matrou Rancho do Himalájí. Druhá možnost, cestování přes Čínu je neúměrně drahá a skýtá 
zase jiná rizika. Mám dvě děti, takže do zbytečného rizika se pouštět nebudu.  
   Matru Rancho jsem si pořizoval před devíti lety pro sólo cestování. Dnes je mě a mým synům již osobní auto malé a 
slušně dokážeme zaplnit i VW Caravelle. Jako veterána do sbírky….no ač je Rancho výjimečné auto….mne poslední 
roky víc láká předválečná historie. 
   Zkrátka po zvážení všech možností, všech pro a proti jsem se rozhodl Rancho nabídnout zájemci, který pro něj bude 
mít smysluplnější využití. 
   
Auto je z první série, rok výroby 1978. S CZ doklady. 
Postupně prošlo větší částí renovace: 

- Kompletně a kvalitně vyvařeno 

- Ošetřený celý podvozek 

- Právě probíhá příprava na lak 

- Zcela nový motor (ne repas, ale opravdu nový) 

- Renovace převodovky a obou náprav 

- Mnoho dílů již zrenovovaných a připravených 

k montáži 

- Řada dílů navíc k vozu. 

   Cena v tomto stavu je 150 000,-Kč. Cena je rozhodně 
pevná. Obnáší pouze vložené náklady. Práci nepočítám. 
Případně jsem schopen renovaci dokončit, ale to je až druhá 
varianta. V tom případě by celková cena byla cca 300 000,-Kč.  
Celá dosavadní část renovace je detailně zdokumentována. 
   Matra Simca Rancho je brán jako předchůdce kategorie 
SUV a MPV. Jeho přímý nástupce, zkonstruovaný Matrou a 
Simkou (resp. Talbotem), byl prodáván jako Renault Espace. 
Rancha měla velký problém s korozí a dnes jich je poměrně 
málo. V Česku jezdí jedno, zbylých několik kusů (odhadem 15) je ve stadiu čekání na renovaci) 
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   Simca 1000 Rallye 2, ikonický sportovní vůz, přímá konkurence Renaultu 8 Gordini, předchůdce malých „hot 
hatchs“. Malý vůz, kvůli kterému byla vytvořena organizace Simca Racing Team, která vychovávala mladé závodní 
jezdce, kteří následně proháněli svižnou Simku na závodních tratích. A někteří prohánějí Simku dodnes.  
   Simca 1000 Rallye 2 z roku 1974 v započaté renovaci /nebo i po ní), může být vaše. 
   Vyobrazená Simca byla prodána přes Tuzex v roce 1975. Po dvou letech ji koupil L.Doubek, který s ní jezdil 
amatérské závody. Po několika letech (5?) Simku zaparkoval v garáži a dal se do úprav. V plánu byl silnější motor 
z Talbotu Solary, laminátové blatníky a další úpravy. K tomu naštěstí nikdy nedošlo a Simca zůstala rozebraná mnoho 
let. Před šesti lety jsem tuto Simku přivezl k sobě a začal shánět díly k renovaci. Později jsem renovaci započal. Nyní 
mám téměř dokončený motor a zadní nápravu, k převodovce čekám na objednané díly. 
   Nyní je možnost Simku koupit. V tomto stavu je její cena 150 000,-Kč. V případě zájmu o koupi rallye 2 zrenovované 
do tovární podoby, Simca bude stát 35 000,-Euro. Renovace by byla dokončena do roka. Podotýkám, že renovace do 
tovární podoby. Žádný tuning, závodní úpravy apod. nedělám! Simca má originál doklady.  
   Na internetu najdete velmi omezenou nabídku těchto vozů, na rozdíl od bastlů, vznešeně nazývané replikami či 
klony �.  
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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 ☺☺☺☺.  V případě, že nás chcete podpořit, zašlete nám příspěvek v libovolné výši 
na náš účet 396 769 1001 / 5500. Finance využijeme na úhradu nákladů, spojených s cestami za 
reportážemi. Tímto se vám vložené finanční prostředky zase vrátí zpět ☺☺☺☺.   DĚKUJEME 

 
 

 
 
 
 
 

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 
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