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Milí čtenáři a čtenářky 
 
 
ano, čekali jste dlouho. Ne, nekončíme. Jen jsme si potřebovali vyřešit pár osobních věcí, zcela obnovit naši 
pracovní techniku, procestovat pár míst, načerpat novou energii a tvůrčí inspiraci a především, získat opět 
chuť psát. Přiznávám to bez obalu, prostě přišel čas, kdy se mi psát ani nechtělo. Život plyne rychle, lepší časy 
se střídají s těmi slabšími. Priority jsou občas tak a občas onak. Ale teď už zase píši, a spolu s Pavlem 
pokračujeme na stejné cestě, kde jsme se v létě zastavili. 
   Z původních 24 stran se náš časopis postupem času rozrostl skoro na 70, což bylo občas stresující, co vše 
musíme stihnout.  Nevracíme se k 24, ale ani nebudeme za každou cenu zaplňovat všechny rubriky. Vrátíme 
se k tomu, co nás baví, a co vy rádi čtete. Přibude článků z cest, neboť letos jsem byl 50 dní z roku v zahraničí 
a zdá se, že příští rok to bude minimálně dvakrát tolik. Ještě nejsou dokončeny nové webové stránky, na 
kterých se pracuje a které budou odděleny od stránek mé renovační dílny.  
   Rovněž jsem si udělal jakýsi audit nákladů na časopis. Číslo mne zděsilo, jeden rok vydávání stojí 24 000,-
Kč. Vydáváme magazín čtvrtým rokem. To už je slušné „kilečko“. Na toto si magazín bude muset vydělat. Ne, 
nechceme dělat magazín placený. Zkusíme to s bannerovými reklamami. Přeci jen, čte nás měsíčně okolo 
1000 čtenářů – veteránistů...  
 
 
Užijte si tedy novou várku veteránského čtení a zůstaňte s námi 
 
 

 S úctou   Michal Primák 
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Pod ochranou Blanických rytířů 
 
   „Kdo nezná minulost, jakoby neznal současnost,“ 
říká mi na úvod p. Cigler, jeden z pořadatelů 
veteranského setkání Péťova podblanického 
veteranklubu. Dostávám potřebné tiskové podklady, 
krátce hovořím s několika členy klubu, ale pak už 
spoléhám na své a synovy oči a rychlost závěrek 
foťáků. V den konání srazu (27. června 2015) budou 
mít napilno, jak je zřejmé při pohledu na zaplňující se 
travnatou plochu na konci Křížova u Načeradce. 
   Vy, kteří čtete náš časopis pravidelně, víte, že dávám 
přednost podobným akcím před světoznámými 
přehlídkami historických skvostů, kde sice vidíte sto 
let staré stroje, ale nemáte čas na potřesení rukou se 
známými, pro rámus (tzv. hudbu) neslyšíte vlastního 
slova a nakonec ani z fotek není nic … V Křížově to nehrozí – všude je vidět starost o účastníky, 
návštěvníky i jejich doprovod. Ocenili jsme, že stánky s občerstvením, presentací sponsorů a dalším 
artiklem byly uspořádány v jedné řadě tak, aby se člověk, jdoucí si pro občerstvení, nemusel proplétat mezi 
auty, aby lidé s klobásou na tácku nemuseli balancovat mezi vystavenými exponáty, aby bylo místo pro 
hrající si děti, aby … aby … aby prostě všechno klaplo. 
   Tak jen pár postřehů závěrem: každý člen mateřského klubu se zapojil do díla, pomáhali místní hasiči 
„dobráci“ a firmy, milým zpestřením byla malá exposice stabilních motorů a příslušenství, na něž si mohli 
lidé i sáhnout, stánek s motocrossovými legendami značky KTM byl na výsluní pozornosti – a to jsme ještě 
nehovořili o vyjížďce, jejíž trasa kopírovala zajímavá a fotogenická místa půvabného kraje mezi 
Louňovicemi a Vlašimí – jednoduše řečeno, na co křížovští sáhli, to se jim zdařilo. 
   Tak vás teď zveme na prohlídku hromádky ilustračních snímků a bude-li se vám příští rok chtít navštívit 
akci s hezkými stroji a přívětivými lidmi, neváhejte! 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Pavel Kopáček a David Kopáček 
 
 

           Ford Anglia 100E je trochu na okraji zájmu veřejnosti.                                Upravená „stodesítka“ ještě ani nezastavila 
                                 Že bychom to napravili?                                                                       a obdivovatelé se jen hrnuli. 
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                             Dvojice Juniorů jinonické Waltrovky patřila k tomu nejlepšímu, co nabídla křížovská louka divákům … 
 

 
        „Bejbinka“ z vysočanské Pragy si získala každého nejen                                  Ale ale, copak nám to tady vozíte, pane řidiči? 
                            usměvavou srdíčkovou maskou. 

 
               Stát! Dál jen přes mou mrtvolu! (tady se fotilo ☺)                                           Dvojice Citroënů Ami byla nerozlučná … 
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     Každý správný kluk si musí všechno osahat – jako třeba tady!            Barkas (Framo) V 901 bývá vítaným zpestřením každého setkání. 
 

                                                                                                                     Žuk A 06 a jeho majitel – smekám před autem, které po  
         Z bohaté zemědělské historie: nádherný Zetor 15 a 25!                mnohaleté odstávce potřebovalo jen základní oživovací úkony,  
                                                                                                                      aby opět spolehlivě jezdilo! Více takových aut a více lidí,                                                                                                                              
                                                                                                                                 kteří si dovedou vážit věrného pracanta !! 

                                 Pracovna řidiče Žuku                                                               Když celé okolí obdivuje řidičovy vejce … ☺ 
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             Díky za možnost spatřit po dlouhé době Capri Mk.I                                          „Carevna“ připlula s hrdostí sobě vlastní 
                                bez odpudivých zásahů! 

     
Celá akce se odehrála pod pečlivým dohledem Veřejné bezpečnosti, ostatní ozbrojené složky včetně bratrských vojsk nebyly zapotřebí … ☺. 

   Jedinečný Mercury Monterey 1962 včetně příplatkového voliče                                       Triumph Spitfire právě přijel … 
                              automatiky na středovém tunelu … 
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V žáru hvězd 
 
   V následujících řádcích se budeme věnovat prvnímu červencovému week-endu, kdy – jak víte – opanovalo 
naše zeměpisné šířky nezvykle sálavé horko. Naše mateřská hvězda nás zahrnula hicem doslova tropickým, 
ale přesto se našly jiné hvězdy, s nimiž to naprosto nehnulo. Jistě, byly chromované, na chladiči nebo poblíž, 
a patřily Mercedesům členů táborského klubu. 
   Osvědčený camping v blízkosti Jordánu vyhovuje, není třeba hledat něco jiného, tak snad jen ti majitelé, 
snad vyjedou brzy ráno, kdy bude ještě snesitelně … Jak vidíte z fotek, tak se i stalo, a na travnatém 
náměstíčku před chatkami se sjely vozy nejen z Tábora, ale i ze vzdálenějšího okolí. 
   Návštěvu a fotografování obstaral můj syn, neboť já patřím k těm, kteří se s prudkými slunečními loučemi 
rádi nemají. Nebo to je tím, že už dávno nemám auto s hvězdou na chladiči? ☺ 
 
 

Text: Pavel Kopáček       Foto: David Kopáček 
 

Řada 100 se poněkud vymykala koncepci MB, ale vydržela skoro nemožné …      W126 představoval přinejmenším evropský etalon 80. let. 
 

 
     „Křídlák“ je oživením každého srazu a připomínkou zašlých dob.               Obytný Hymer pamatuje alpské serpentiny i přímořské nížiny … 
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             Americká řada 107 je zřejmě levnější než evropská …                           Zlatá metalisa a chromované ráfky Fuchs – pravidelný 
                                                                                                                                              účastník a zpestření srazu. 

           Dokonale tvarově sladěná karoserie s interierem – i přes zjevnou inspiraci „třístovkou“ se W121 řadí k ikonám poválečných let. 

 
      Modrá nebo antracitová – obě barvy patřily k častým volbám těch, kdož mohli vstoupit do značkové prodejny a žádat jen to nejlepší. 
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Žabák s rodokmenem 
 
   Dnešní virtualní procházkou 
poválečnou automobilovou 
galerií zjistíte, že každé auto (či 
značka) se nějak „tvá ří“ - má v 
přídi zakomponovánu vlastnost, 
kterou možná chce výrobce 
presentovat jako rozhodující, a 
která mnohdy slouží jako 
argument pro koupi či 
odmítnutí vozu. Z historie 
známe mnoho příkladů: 
výhrůžná příď Chrysleru 300 C, 
vousatý úsměv Simky Aronde, 
zvlněné „obočí“ škodovky 440, 
udivený pohled Fiatu Ritmo nebo nezapomenutelný lehce žabí údiv Panhardu PL 17.  
 
 
   „Já? Proč já? Fakt chcete psát o MNĚ?“, ptá se malý panhardík nevěřícně. Ví, že je v našich končinách 
víceméně neznámý a tak je mu to divné … ☺ 
   Kdo by podle jeho jména tušil souvislost s legendární a motoristicky pravěkou značkou Panhard & 
Levassor, tušil by velice správně. Firma, která svůj první model vyrobila a prodala už v roce 1890, je jedním 
z uznaných a doložitelných nejstarších autovýrobců. Až do vypuknutí 2. světové války postupně zvyšoval 
nejen objemy a výkony, ale i luxus a společenskou prestiž svých zákazníků. Patřil k tomu nejlepšímu a 
nejdražšímu, co motoristům dala Francie a seznam karosářů by obsahoval samá legendarní jména. Pak 
ovšem přišly neveselé časy a Panhard & Levassor mohl být rád, že přežil. Po osvobození Francie se výrobce 
pokouší navázat na předválečné tradice, ale to už nejde. Doba se příliš změnila: superluxusní vozidla s 
elektromagnetickou předvolbou vystřídala užitková produkce a nabídková paleta se posunula vstříc levnému 

tržnímu segmentu. Ze slavné 
dvojice jmen se vytratilo 
příjmení pana Levassora, a 
pokud jste chtěli něco většího 
než 2CV či 4CV, řekli jste 
jednoduše Panhard. Těmi 
prvními byly karosářsky hodně 
nekonvenční Panhardy Dyna, 
připravené v kooperaci s 
automobilkou Grégoire. Druhá 
generace Dyny si dovolila 
jemně rozvlnit masku do 
úsměvu, ztratila předválečné 
křivky, zato svým tvarem 
neomylně odkazovala do 
teplých podvečerů u 
venkovských tůněk a rybníčků, 
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kde to kvákalo a kvákalo … ☺. Pak přišel rok 1959, v němž debutoval hrdina našeho Představení, Panhard 
PL 17! 
   V jeho křestním listu stojí datum 29. červen 1959, a ačkoliv je většinou uváděn jako další plnohodnotná 
řada, ve skutečnosti se jednalo o sice rozsáhlý, ale přece jen facelift. 
   Při pohledu na PL 17 nikoho jistě nepřekvapí, že tvarově vycházel z původního modelu. V přípravě byl od 
roku 1956 a jeho poslední (a schválená) verze si dala do vínku některé aerodynamické prohřešky proti čisté 
a oblé linii předchozího Dyna Z. Neměl to lehké, panhardík … V konkurenčním boji se utkal se silnou 
sestavou protivníků domácích i importovaných. V jeho rodné vlasti mu nepěkně zatápěl Citroën Ami, 
Renault Dauphine či Simca Aronde, z dovozu pak především jedenáctistovky Fiat. 
   Technickou stránkou šel PL 17 v jasně vyšlapaných stopách svých předchůdců. Převzal prakticky beze 
změn vzduchem chlazený dvouválec typu boxer a poháněná přední kola. Výkon malého a příjemně 
bublajícího agregátu činil v základním provedení 42 koní, což lehkému Panhardu (hmotnost pouhých 800 
kg) umožňovalo rychlost přes 130 km/h. Čtyřstupňová převodovka vynikala jednoduchostí, řadící páka pod 
volantem ovládala všechny čtyři převody a zpátečku, z nichž jen jednička nebyla synchronisovaná. Pokud 
bychom měli dodat ještě pár zajímavostí: přední kola zavěšená na dvou příčných listových pružinách, zadní 
náprava měla tři torsní tyče na každé straně. Na svou třídu rozměrný zavazadelník se ještě více zvětšil v 
posledních dvou letech produkce, kdy se náhradní kolo přestěhovalo po francouzském obyčeji pod kapotu. 
Uvnitř prostorné karoserie se mohlo při troše dobré vůle usadit až šest nepříliš prostorově výrazných 
jedinců, s nimi měl ale už dvouválec dost práce. Za normálního způsobu jízdy spotřeba jen málokdy 
překročila šest litrů, což beze zbytku dokazuje promyšlenost a nadčasovost pohonné jednotky. 
   Projděme se kolem malého Panhardu, který se tehdejší evropské masové produkci podobal jen velmi málo. 
Žabí přídi jsme se již věnovali, ale opět ji musíme zdůraznit – větší markant PL 17 prostě nemá. Kulatá 
kapota, svažující se nejen do stran, ale i do boků, upoutá na první pohled sukénkami, kryjícími přední 

světlomety a pokračujícími až k hraně dveří, kde končí pouhou 
ozdobnou lištou. Mezi vypouklými reflektory zdobí jinak 
celkem prázdnou příď malá zaoblená žebrovaná lišta, zcela 
vlevo a vpravo pak upoutají „kapličky“ s blikači. Pod přední 
lištou s nádechy vidíme jasně čitelný nápis Panhard, pod nímž 
už je jen nízký otvor vstupu vzduchu. Přední nárazník je 
pozoruhodně masívní (záporem byla špatná kvalita chromu a 
přípravných prací) a má uprostřed vybrání pro SPZ. Tvar celé 
střešní nástavby kopíruje zaoblení pontonu karoserie, na dobu, v 
níž Panhard vznikal, jsou sloupky velmi jemné. Přední dveře 

mají obrácené závěsy, které sice nepřekvapí, ale zároveň už tehdy byly poněkud obstarožní. Mezi výřezem 
kol upoutá vodorovná lišta – spíše ozdobná než funkční – která mohla být u příplatkových versí i vhodná pro 
rozdělení dvoubarevné kombinace. Plocha oken je dostatečná, v porovnání s některými vozy konkurence až 
nadprůměrná. Záď překvapí – na první pohled a hodně. 
Sice čekáme opět nějaké ty oblouky a zakulacení, ovšem 
velikost sukének a jejich výrazná dominance celé zádi 
jsou nečekané. Stal se z nich doslova středobod celé 
zadní partie, oko se už nemá kde jinde „chytit.“ Dvě 
trojice filigranských koncovek a mezi nimi rozměrné 
žebro osvětlení zadní SPZ, která už není v nárazníku, ale 
na karosérii. Určitým záporem – a současně daní tohoto 
karosářského ztvárnění – je poměrně nepraktický a malý 
otvor do zavazadelníku, integrování koncových svítilen 
do víka by zřejmě ztížilo a zdražilo výrobu. Pohled do 
interieru odhalí skutečnost, známou našim motoristům 
ze soudobých Wartburgů 900: naprosto rovná podlaha 
bez jakéhokoliv výstupku, dostatek až přebytek místa na 
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nohy, trojice pedálů posunutá zřetelně kvůli levému přednímu podběhu trochu do strany. Elegantní, ale 
vcelku běžný dvouramenný volant a řazení na sloupku, designerská hříčka zaobleného sdruženého přístroje, 
popelník, několik ovladačů – a toť vše! Ale potřebuje řidič něco jiného? Zkušenosti říkají, že nikoliv, ti 
méně duševně zdatní potřebují sadu přístrojů z Jumbo Jetu. Prostor na sedadlech je dostatečný, ovšem opět z 
pohledu 50. let. Zadní sedadlová lavice má poměrně krátký sedák, je dimensovaná především na děti. 
Nemůžeme se nezastavit u jedné „maličkosti“: všímáte si, že celá přístrojová deska je měkce čalouněná? V 
dobách, kdy u srovnatelných aut všude trčely hrany jak kostice podprsenek? Francouzi kdysi fakt uměli … :-
) Pod kapotou se malý dvouválec úplně ztrácí – ta kapota, ona to vlastně není kapota v našem slova smyslu. 
Panhard PL 17 překvapí zvednutým krytem celé přídě, podobně jako kdysi legendární vzduchem chlazené 
lidové Tatry. 
   Když jste na to měli, nabízel výrobce tehdy běžné příplatkové položky: topení, radio, dvoubarevný lak, 

vnitřní dekorace či mlhovky. Ale mohli jste mít i ostřejší versi, 
zvanou Tigre. S ním dosáhl dvouválec, vyladěný až na 60 koní, 
rychlosti bezmála 150 km/h – a to už byla hodnota slušné střední 
třídy! Nic však není zadarmo, cenový rozdíl tvořil téměř čtvrtinu 
ceny základní modifikace. S takovým vybavením mohl PL 17 
směle do závodů – a tak se i stalo. V roce 1961 si hbitý Panhard s 
francouzskou posádkou Martin/Bateau odvezl vítězné vavříny ze 
slavného Rallye Monte Carlo. 
   Během šestiletého výrobního cyklu nabízel Panhard mnoho 
různých versí povedené PL 17. Vedle již zmíněného standardního 
modelu karoserie sedan a sportovního Tigre také provedení Export 
(Standard obohacený o kompletní příplatkovou výbavu), Tigre 
cabriolet, velmi prostorný STW a malou dodávku, zvanou 
Utilitaire. Nabídka se každý rok přizpůsobovala mírným změnám 
techniky. 
   Jak šel čas, ostatní modernisovali a Panhard přešlapoval na 
místě. Neměl takový odbyt, aby si mohl dovolit velké vývojové 
středisko, polygon a neustálé inovace. Vzduchem chlazené 
agregáty začaly ztrácet půdu pod nohama a kulatý design se přežil. 
Konkurence v podobě Renaultu 8 a Simky 1000 se rapidně 
vzdalovala. Řešením byl buď krach, nebo prodej firmy, k čemuž 

také nakonec došlo. Firmu Panhard 
přebírá v roce 1964 mocný Citroën a 
první změny signalisuje přejmenování 
modelu.  Z Panhardu PL 17 se stává 
Panhard B (v případě Tigre BT), luxusní 
verse se nyní jmenuje Relmax – názvy 
velkého světa, který už pro „žabího 
prince“ neměl místo … Posledním 
faceliftem bylo zjednodušení přídi a 
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odstranění sukének, ironií osudu se tak Pangard stal aerodynamičtějším až v samém závěru své existence. 
   V roce 1965 se malý PL 17 (B) naposledy rozhlédl po lesku autosalonů, vzápětí Citroën celou (a 
nerentabilní) řadu vyškrtl z výroby. Ještě zbyl větší Panhard 24 – ovšem nedlouho nato končí Panhard 
výrobu osobních vozů definitivně. 

   Panhardy na našich silnicích sice také jezdily, ovšem mnohem více ty předválečné včetně masívních a 
futuristických Dynamiků. Malé poválečné Dyny, PL 17 a 24 se sem také v několika kouscích dostaly, 
pravděpodobně všechny jako ojetiny, ale takový vůz neměl šanci v našich poměrech zestárnout. Stačil 
drobný ťukanec či banalní závada na motoru a osud malého Francouze byl zpečetěný. Fotku Panhardu PL 17 
na čs. spz prostě nemám, moc mě to mrzí, ale už to nedohoním. Co je pryč, je pryč, a dnes už tu jezdí i 
Panhard u nás renovovaný, a minimalně jeden na svého majitele a restauratora ještě čeká. 
   Panhard PL 17 nikdy neměl a mít nebude ani popularitu Kachny, ani Renaultu „želvičky“ a ani noblesu 
černých Aronde. Byl episodou, výzvou lahvové pošty, hozené do vírů moře konkurence a vyvržené zpět. 
Jeho historie se uzavřela, aby na něj svět nikdy nezapomněl. 
 

Text: Pavel Kopáček   Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
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               Někdy to s Panhardem nevyšlo a tady asi definitivně …                                  Kdo nemá na opravdový, může se potěšit malým. 

                                Panhard ve své domovině.                                                                                 Francouzští turisté v Plzni … 
 

                                                                   Poslední zvonění: vpravo PL 17, okolo už nové 24. 
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                                  Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

              Volga, Tatra, Chevy, Renault a Škoda. Co dodat?               Hillman ve válečných barvách, jak jej vnímali obyvatelé britských ostrovů. 
 

                                    Potkali jsme                                Soutěž 
      
Trojici 
 aut  
vpravo 
jste 
poznali 
? 
 
 
 
 
 
Čímpak to dvojice vyrazí na 
cesty? 

 
Odpovědi piště na  

michall@simcacentrum.cz 
 

   „Šestku“ potkávám často, jezdí s ní první majitel nebo jeho syn … 

                                     Zatím v renovaci                         Takhle po renovaci 

          V našich zeměpisných šířkách exotický Vauxhall Viva Estate už z renovační dílny odjel. Vypadá pravděpodobně stejně dokonale 
                                                                                         jako na továrním snímku. 
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                                   Česká mrtvolka                                                     … a tak vypadala jako nová 

                                     Ani baterie světlometů téhle škodovce nepomohla. Osud si na ni „posvítil“ jinak … 

                            Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

      Namísto schopného terenního auta hnusný „mezohryz“ - tohle se sice stávalo i ve vyspělých zemích, ale tady to nějak nebere konce.  
                                                                                                 ARO 240 R.I.P. 

                           Předválečná mrtvolka               …a tak vypadala jako nová 

  
       Spící a asi ještě nadlouho zapomenutý Wanderer W 24 je jedním z mála, které tu zůstaly. S těmi zbylými se „pomazlily“ hutě nebo 
                                                                                       bezectnost vývozců … 
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                                      Hrálo ve filmu                                                   Z archivu čtenářů 

                  Bdělý celní orgán prolézá MB i Taunus Turnier –            Na ostrově Rhodos má pomník „Ocho“ (Herbie).  
                         - „Ve znamení Merkura“, samozřejmě.                      Za fotku děkujeme Simoně Mojtové! 
 
 
 
 

                                                                                                      Z prospektů a reklam 
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                             Těžká vozba       Auta našeho dětství 

  KAMAZy tady až na výjimky nejezdily, ale jeden bulharský se nám                    Cisternový TAM aneb vzpomínka na Jugoslavii 1969. 
                          nedávno podařilo ulovit v plné práci!                                             Cisterna jediná z pěti TAMů přežila moje nájezdy … 
 

Užitková prospektovka 

Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv 
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Modré „torpedo“ 
 
   Lze vůbec dnes pochopit výjimečnost, 
jakou měla Československá republika 
v meziválečných letech? „Paříž východu“, 
jak se jí říkalo, patřila mezi čtveřici 
nejvyspělejších evropských zemí. 
Automobilový park skýtal vedle dlouhé 
řady domácích výrobků i vozy 
nejvěhlasnějších automobilových značek. 
Rools-Royce, Packard, Hispano-Suiza, 
Cadillac, Mercedes-Benz…a samozřejmě 
Bugatti. Zřejmě nebyla země (kromě 
domácí Francie), kde by se molsheimské 
vozy tak rychle etablovaly. Již první 
Ettoreho modely se usadily na českých 
silnicích. Pojďme se podívat po historii 
jednoho z nich – Bugatti 13 výrobního 
čísla 432.   
 
   První vozy této řady se v českých zemích objevily ještě za Rakouska-Uherska. Námi sledovaná bugatka 13 
z roku 1911 byla prodána přes vídeňského dealera Franze Michelfeita. Patrně tedy nešlo o vůz z desítky 
ostatních třináctek, jež byly prodány přes pana Köglera (k této osobě se vrátíme jindy). Třináctka měla 
motor s číslem 74.  
   Prvním vlastníkem byl jistý Buquya (nebo Bucquoy ?). Neměl ji dlouho. Již po dvou letech se do 
Technického průkazu zapisuje nové jméno – Dobroslav Horák. Bugatka se mihla i firmou Kolben a Daněk, 
kdo a k jakému účelu ji v této firmě používal, není známo. Později známý člověk mezi československými 
Bugatti, Isodor Šeda byl dalším vlastníkem. Bugatti ale měla štěstí. Nebyla vyvezena ven, jako mnoho jejích 
„sester“, ale prodána Františku Ernestovi. Desítky a desítky let brázdil modrý vozík veteránské soutěže 
v Československu, později v Česku i v zahraničí. A vždy se z každé akce vracela zpět. 
   Bugatka vystřídala několik registračních značek, na kterých je vidět dobře jejich vývoj. O-IX-224, P-03-
19, C 00-50, C-16-39, a nakonec 03V-0200. 
   Po smrti Františka Ernesta se jeho 
Bugatti 13 přesunulo do Zlína, do sbírky 
Aloise Samohýla ml. Bugatti 432 byla 
jedním z deseti Bugatek, která 
nenásledovala devět desítek jiných vozů 
této značky, které zmizely menším dílem 
ve šrotu a větším dílem „ za kopečky“.  
    Díky panu Ernestovi, který nepodlehl 
mamonu, jako mnoho jeho kolegů…. Díky 
za to.  
 
 
 
Text: Michal Primák    
Fotografie: Archiv autora 
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Zámecký kočár 
 
Nedaleko Paříže, u silnice č.1, 
v obrovské zámecké oboře, stojí zámek 
Chambord. Pro nás veteránisty, a 
„Simkaře“ zároveň je zajímavý jednou 
skutečností. Dal jméno jednomu 
z modelů řady Simca Vedette. Velké 
osmiválcové Chambordy se do 
Československa nedovážely, nicméně 
několik málo kusů se sem dostalo. A pro 
jeden jsem si, s tehdejšími kamarády, 
dojel na místo nejpovolanější – přímo na 
zámek. 
 
   To bylo totiž tak. V inventáři sbírek 
státního zámku byl i jeden vůz Simca 
Vedette Chambord, který byl ve výstavní bublině vystavován před zámkem. Díky tomu se stal zámek 
vyhledávaným místem pro setkání Simek.  
 (Kolem koupě zmíněné Simky se pohybovali tři lidé, bývalí přátelé. Dnes již mí přátelé nejsou, spíše se staví 
do pozice opačné. Vynechat je ale nemohu, příběh by zcela ztratil smysl. Nazvu je tedy pouze počátečním 
písmenem jejich jmen: I, H, a B).  
   „Nechceš koupit Simku Vedette pro klub, za klubové peníze?“ otázal se mne I na jedné z klubových akcí 
Simca klubu. Nápad mi nezaujal, ale auto ano. Chtěl jsem vědět víc. Vedette stála zajímavých 3000Euro. 
„Proč tak málo?“ zajímalo mne. I. ji objevil na zámku a dal se do řeči se správcem zámku. Na Vedette dostal 
chuť. Cena byla dvojnásobná, manželka proti a tak navrhl cenu poloviční. Když správce s cenou souhlasil, 
dostal se I. do nepříjemné situace. Já ale taky. Vedette by se mi líbila, ve sbírce sedmnácti aut jsem žádnou 

neměl. S dopravou by stála sto tisíc. Kolik pak do ní, byla 
otázka. A ostatním mým autům by se to nelíbilo. Investice 
potřebovalo téměř každé. Dohoda s B. a H. byla rychlá. 
Koupíme auto na třetiny. Všichni jsme měli garáže, tak se 
budeme v garážování střídat. O práci se popereme. Protože se 
blížil podzimní Automedon, přivezu ji s H. cestou.  
   V dohodnutý den jsme se ráno sešli u B, kde jsme se sešli. 
První překvapení bylo nemilé. I. vytáhl smlouvu, že mu patří 
určité malé procento z vozu, jako podíl za dohození. 
Nechápavě jsme 
na něj koukali. 
„No když jsem 
to dohodil, tak 
je to fér, ne?“ 
Vytáhl jsem 
klíček ze 
zapalování. 
„Jsme všichni 
jedna parta, 
jsme rádi, že jsi 
ji vyhledal a 
domluvil, ale za 
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těchto podmínek tam zavolej a koupi zruš, my to za fér nepovažujeme!“ I.pochopil, že přestřelil. „Ok, beru 
zpět, jeďme.“ schoval smlouvu do kapsy. Nálada v autě se ale nezlepšila. Než jsme dojeli do Francie, dostali 
jsme od I. ještě několik návrhů. „První pohár za soutěž je můj, chlapci, jo?“ „Musíte mi ji půjčit, abych se 
svezl po městě, ať kamarádi z hospody závidí“ „Ale až tam budeme, tak to jako kupuju já, jo?“ a podobně. 
S H. jsme nevěřícně kroutili hlavou. 

   Na místě stála v garáži červenobílá Simca. Na fotkách vypadala pěkně. Interiér neoriginálně přečalouněn, 
lak špatný, místy maskovaná koroze, motoru se moc nechtělo. Bylo zřejmé, že se na ní někdo vyřádil. 
Svazek kabelů visel zpod palubky. Chambord byl ale kompletní a po pár zásazích mohl být vcelku slušně 
pojízdný. Ale také nemusel. Ale za 1000E na hlavu nebylo zase tak moc řešit. Naložili jsme Simku na 

přepravník za mého tahače – Mercedesa W 124 300TD. Však my 
si s ním poradíme.  
   Čumák Mercedesu jsem namířil na Paříž. Klasická výstava 
Automédon na pařížském letišti Le Bourget byla naším cílem. 
Tentokrát jsem nepřijel za volantem Simky, ale Simku jsme měli. 
Zaparkovali jsme tedy do desítek řad veteránů rozličných značek 
s celou naší soupravou. Chambord tak byl, díky umístění na 
přepravníku, skvěle vidět ze všech stran. Česká registrační značka 
na Mercedesu nenechávala nikoho na pochybách, kam Simca 
směřuje. Shluk známých francouzských Simkařů mohl jen 
smutně pokyvovat hlavou.  
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   Vedette byla zaparkována ve stodole. 
Již během prvních týdnů gradovaly 
neshody mezi zbylými dvěma 
spolumajiteli. „Ne, že s ní budeš jezdit, 
jak jsi zvyklý – tedy jako prase“, 
častoval H. kamaráda B. „A budeš taky 
na ní makat“, dodával. Po určitém čase 
B. rezignoval a nabídl nám svůj podíl. 
Tak jsem se stal majitelem poloviny 
Vedette. Začali jsme se jí taky koukat 
pod kapotu. Spodový osmiválec byl pro 
nás oba novinkou. Náhradní díly jsme 
neměli žádné. Spolupráce se zahraničím 

ohledně dílů byla v plenkách, ač jsme se ji snažili oživit členstvím 
v Club Vedette France. Zprovoznění šlo velmi pomalu, ač se náš 
Chambord objevil na jedné akci – slavkovské výstavě. Mnoho 
neznalých lidí chodili kolem auta s nápisy Simca a divili se. Holt 
známé tu jsou jen některé Simky.  
   Po určité době mne H. požádal, zda bych neodkoupil jeho podíl. Za 
nabídkou nebyly žádné neshody, H. rekonstruoval byt a peníze chyběly. 
Chápal jsem to, a tak jsem mu vyhověl. Simca byla tedy moje. A s tím i 
starosti. Uvědomoval jsem si, že nějaké lepení závad nemá smysl. 
Takže odstrojit, vyvařit, nalakovat….zkrátka renovaci. Kdy já se na ní 
dostanu, napadlo mi jednoho dne, když jsem stál mezi svými třemi 
garážemi, kde se tísnilo osmnáct aut. Vzal jsem papír a tužku a začal 
počítat. „Když budu makat jen na svých autech, nebudu se věnovat 
ničemu jinému a někdo mi to bude sponzorovat, tak za třiadvacet let“ 
uvědomoval jsem si nesmyslnost koupě, kterou jsem před pár měsíci 
udělal.  
   V severních Čechách mám kamaráda. Veteránista, vlastnící 
sourozence mé Simky. V jeho garáži postupně prochází renovací Simca 

Vedette Beaulieu. Odpovědí nebylo, zda ano či ne, ale kdy a za co. Za stejnou cenu, jakou jsem zaplatil já. 
Splátky mezi slušnými lidmi nejsou problémem. A tak se Vedette stěhovala na sever. Ve chvíli, kdy jsem 
opouštěl Simca klub, jsem již netrval na podmínce, že vlastník bude členem klubu. Přece nemohu 
doporučovat klub, ze kterého sám odcházím.   
   Dnes stojí Simky vedle sebe a já vím, že ač 
to nebude hned, jednou obě vyjedou a budou 
dělat radost svému majiteli svým 
osmiválcovým bubláním. A opět kolem nich 
budou chodit ti, co netuší, že Simca vyráběla 
nejen Aronde a „třinácetjedničku“… 
 
 
 
Text: Michal Primák 
Foto: Michal Primák a jeho archiv  
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Lucky Cruisers Weekend 2015 
 
   Kdo někdy zabrousil do blízkosti aut z 
doby, kdy Amerika byla ještě spolehlivým 
dodavatelem masivních křižníků a také 
terčem zesměšňování, nejen ze strany 
redaktorů „renomovaných“ evropských 
autočasopisů, ví, co znamená zkratka 
LCW. Tahle akce je největší svého druhu 
na našem území a pravidelně se koná v 
autocampu Konopáč v Heřmanově Městci. 
Město je na obrovské kolony rozesmátých 
lidí v superdlouhých autech zvyklé, poprvé 
se s nimi setkalo v roce 1995. Pak byla 
menší pausa, ale pod vedením autora 
fotografií vše dostalo ten správný spád a 
dnes, když tuhle akci navštívíte, můžete si 
být jistí, že máte material ke vzpomínkám 
na celé dlouhé roky. 
   Letošního ročníku se účastnilo 541 registrovaných amerických kár všeho druhu a roků výroby (žádná 
diskriminace, tady může stát stoleté „Téčko“ vedle týden starého Mustangu), a třídenní program byl nadmíru 
bohatý. Nebudeme popisovat detaily, prohlédněte si fotografie, za něž děkujeme Petru Bellingerovi. Jo, bylo 
horko, byl přímo nechutný hic, ale taky stín stromů, příjemné koupání, ubytování na úrovni (ale taky jste to 
mohli táhnout tři dny „durch“), spousta kamarádů a nepřehlédnutelná řada stánků s dobrotami, plnými 
naprosto nezdravých, ale strašně dobrých ingrediencí. 
   Tak co? Zkusíte to příště taky? Nemusíte mít ameriku – zaparkujete v sobotu ráno na vyhrazené ploše a 
půjdete se podívat. Nic nemusíte, všechno můžete – pokud chcete. A na konci dne se vám možná bude zdát, 
že tak zprvu nepřátelsky vyhlížející zubaté masky se na vás vlastně usmívají … ☺ 
 

Text: Pavel Kopáček       Foto: Petr Bellinger 

      
       Jedna velká party – a je fuk, zda máte youngtimer Ford nebo               Full-Size Chevrolet 1959 zaujme v jakékoliv karosářské versi. 
                                             oldtimer GM … 
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          Proměny desetiletí: zdobený a ikonický Cadillac ´59 ve srovnání s jednodušším, ďábelským a stejně ikonickým Plymouthem ´69. 

 

Mohutný Pontiac ročníku 1952 má pod kapotou obří řadový osmiválec!                  Kapely se střídaly, teď jsou na podiu Pink Panthers! 

          Vozem superlativů byl v roce 1957 Cadillac Sixty-Two Coupé. Pastelové barvy oživovaly silnice, i když některé přišly Evropanům 
                                                                „trochu kách“. Ale Caddy je a byl pro Ameriku … 
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 Dodge Polara 1960 si nemůžete splést! Díky „zkráceným“ ploutvím si    US Car v noci? Musíte zažít … Třeba jako majitel černého Plymouthu. 
                              vysloužil obdiv i kritiku. 

          Ford Ranch Wagon ´59 je u nás skoro půl století. Zažil                                             Koukejte, kde všude jsem byl! 
neuvěřitelné věci, poslední dobou jen ty nejhorší. Snad ho čeká znovu  
         zrození, doufejme jen, že do stavu odpovídajícímu FIVA. 

      Jednu z hlavních cen si odvezl Edsel Pacer ´58 z rodiny mého 
                  Majitel nádherného Essexu v palbě otázek.                                          slovenského kamaráda, velkého fandy do amerik ☺. 
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Minory Minory…. 
 
   V reakci na náš článek o britských Minorech nám poslal Jarda Pleticha několik fotek, které, nejen na 
českých luzích a hájích, nasbíral. Tímto mu děkujeme.  
 
Text a foto: Jarda Pleticha 

                    První 3 fotky pocházejí ze srazu veteránů v Liberci v r. 2008. Dvoudveřový Minor z r. 1965 byl tehdy na prodej,  
                                                                                takže kde je mu konec, netuším. 

Zelený Traveller pochází z r. 1962 a fotil jsem ho v německých lázních Bad Elster na Sachsen classic rallye v r. 2013.  

                   Tentýž rok se objevil modrý Minor na srazu veteránů v Domažlicích dokonce na českých veteránských značkách.  
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Orlík hostil Citroëny 
 
   Malá, ale skladbou vozidel účastníků zajímavá akce se konala koncem června v autocampu Varvažov v 
blízkosti známého přehradního jezera. Pořádal ji 1. Citroën klub Praha a jeho pozvání přijaly posádky více 
než čtyřiceti aut z průřezu celé poválečné historie firmy. Podle slov účastnice srazu a naší čtenářky Simony 
Mojtové (které tímto děkujeme za foto) směřovalo pár výtek jen na rozmary počasí. 
   Program probíhal v obvyklých bodech, zlatým hřebem se stala polední vyjížďka do Písku. Po obědě  
mohli účastnící obdivovat sochy na nábřeží, které byly – jak jinak – také z „písku.“ 
Několik fotek ilustruje pohodovou atmosferu setkání 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Simona Mojtová 
 

                          Ukázkový GS Break ze 70. let.                                                               Typ LN u nás byl a je bílou vránou. 

 

 
 

       Byla by velká škoda, kdyby na značkovém setkání chyběl                        Celý svět se skládá z Kachen, ten Citroëní zvlášť … ☺ 
                                       Traction Avant. 
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U severních sousedů 
 
   Už několik let pořádají polští veteranisté v Zabełkówě nedaleko našich hranic bohatě navštěvovaný 
„Mi ędzynarodowy zlot pojazdów zabytkowych.“ Jistě nemusíme přidávat překlad, každý určitě pochopí, že 
jde o oldtimery. 
   Fotografie nám zaslal neúnavný autor kvalitních příspěvků, Petr Mikulka (vřelé poděkování ☺). Setkání 
proběhlo poslední červnový week-end a je velmi zajímavé sledovat skladbu polského parku historických 
vozidel. Najde se tam množství stejných typů a značek jako u nás, ale zároveň i některá (pro našince) raritní 
vozidla, jež k nám Motokov nedovážel. I mezi později a individualně dovezenými historickými vozy 
najdeme ojedinělé kousky, potěšující jsou užitková vozidla, a příznivci jedné stopy se mohou kochat pestrou 
paletou strojů, z nichž velká část pochází z československých továren. 
Autorem fotek je kolega Petra Mikulky, kterému rovněž děkujeme. 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: archiv Petra Mikulky 

Hranaté předválečné Citroëny C6 byly představiteli tehdejší vyšší třídy.       MG TD přelomu 40. a 50. let navazovalo na úspěšnou řadu. 
 

Matra-Simca Bagheera má ostrý a  
   rychlý profil, zajímavý volant a 
  především exotickou třímístnou 
            konfiguraci interieru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ČTENÁŘSKÝ OBJEKTIV 

 

  

 

               Opel Monza patřil k ozdobám našich silnic. Dnes, kdy jich velká většina odešla do nebe nebo podlehla prznění našich „ladičů“, 
                                                                                            je nanejvýš vzácný! 

                                     Když Poláci bojovali …                                       Polsko vyrábělo traktory Ursus, ale našim Zetorům se rovnat nemohly. 

 
         Arondy se za valuty prodávaly i v Polsku, takže prostě                               Citroën CX Break s několika jizvami pouličních bojů … 
                           SIMCA  CHYBĚT  NEMŮŽE! 
 



ČTENÁŘSKÝ OBJEKTIV 

 

  

 

              Na začátku modelové palety BMW stál malý 315.                        Malý a rychlý Mini Jem, vyráběný manufakturou Marcos, se mimo  
                                                                                                                                           Anglii vyskytuje jen velmi zřídka. 

                 Pozdrav od „strýčka Sama“: Caddy convertible.                                         Elegantní profil škodovky Popular roadster. 
 

 
                   „Babičko, ukaž mi, jak se tančí CHARLESTON“                                    Méně pouťových efektů a Moskvič by byl chlapík! 
 
 



ČTENÁŘSKÝ OBJEKTIV 

 

  

 

 

Hrst perel ze Slavkova 
 
   Slavkovský zámek a jeho nejbližší okolí si už dávno vybudoval renomé akce, kterou stojí za to navštívit. 
Úspěšné každoroční setkání a zároveň místo mnoha premier restaurovaných strojů pokračuje tam, kde kdysi 
musely přestat aktivity v 
parku u zámku v Holešově. 
   Bohužel, samotný 
Slavkov je pro mne 
poměrně daleko, navíc 
datum poslední červnové 
soboty koliduje s několika 
dalšími zajímavými 
podniky, proto jsme rádi, že nám fotky ze své návštěvy poskytl Jura Peroutka, náš pravidelný čtenář. Má 
výhodu nedalekého bydliště, historickými auty žije celý život a tudíž dovede jedním pohledem oddělit zrno 
od plev – v lidském i technickém smyslu tohoto slova ☺. 
   Jeho prostřednictvím se tedy podívejte do Slavkova i vy, dodáváme jen, že se letos konal již 22. ročník. 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Jiří Peroutka 
 

Mohli jste si koupit třeba i V3S – sice malou, ale zato drahou ☺.            Chlouba někdejší šestiny světa – a nádherná je pořád! 

 

        Britský Humber Super Snipe – velvyslanecký a ojedinělý.               Buick Special představoval v polovině 60. let levnou alternativu. 
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Pohled, který potěší: „normální“ Taunus bez nedobových obludností …                      Kde je fajn, tam je i Aronde (a naopak) ☺ 

                               Landrover 101 Forward Control je mohutný, velký a mimo vlastní okruh nadšenců téměř neznámý. 

 
 
Co je to za novou manii vybavovat klasické české náklaďáky postranicemi, kastlíky, stupátky a dalším příslušenstvím pouze v bezbarvém laku? 
Praga RND není americký „Stake Truck“! Je to nevkusné, nedobové, kýčovité a navíc to prozrazuje, že majitel neví o původní podobě svého 
                                    vozu naprosto nic. A k tomu ty oranžové plastové odrazky … Velká škoda jinak hezkého vozu! 
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                Jak jednoduše a krásně vypadá autíčko,              Buick ročníku 1936 přinesl aerodynamicky zaoblenou masku. 
                    které pomáhalo motorisovat svět … 

Hluboce smekám před majitelem německého Fordu FK 1000 – vrátil k životu vozidlo, které bude zanedlouho vzácnější než jakákoliv placka ! 

 

 
Dvojkový Escort byl u nás vždy raritou - ale v kombíku je nevídaný!            Dala by se vytknout zrcátka a  nepůvodní ráfky, ale buďme rádi,  
                                    že 850 vůbec jezdí ... 



                             SOUTĚŽ           

 

  

 

 
   Máte rádi cestopisy? O jednom z těch zdařilejších jsme se zmínili ve speciálním vydání našeho magazínu 
na konci minulého roku. Knihu „Tatrou 613 do Soči“ určitě stojí za to v knihkupectví nepřehlédnout. A nyní 
máme pro vás jeden výtisk zdarma jako výhru v naší soutěži. 
 
 
 

Pošlete nám fotku, na které budete vy se 
svým plechovým miláčkem. 

 

 
 

Vyhrajte pod vánoční stromeček knihu 
„S Tatrou 613 do Soči“ 

 

 
 

15.12.2015 všechny, kteří fotku pošlou, slosujeme. Vítěz obdrží knihu poštou. 
 
 

Účastí v soutěži dáváte souhlas s použitím zaslané fotografie na našich stránkách. 



                             VETERÁN           

 

  

 

 
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  

 
www.simcacentrum.cz 

 
FB: magazinveteran 

 
 
 
 
 
 



 


