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Vá?ení ?tená?i a ?tená?ky, milí p?átelé,

je to jen pár týdn?, co jsem náhodou narazil na n?mecké satelitní stanici 
na reportá? o sb?rateli historických ko?ár?. Tím nebyly my?leny 
pozlacené skvosty doby Ludvíka XIV, ale celkem b??né animální 
potahy a fiakry p?elomu 19. a 20. století. Majitel sbírky py?n? provázel 
TV ?táb a povídal o ka?dém exemplá?i. Vysoce hodnotil a zd?raz?oval 
originalitu ? p?edev?ím originalitu! A nejen u historických landaur? 
a otev?ených vyhlídkových povoz?, ale i u dobového nábytku ?i 
sloupkových hodin. A tak m? napadlo, pro? asi takový ?lov?k 
nepotáhne celý ko?ár LEDkami, pro? na n?j neinstaluje dunící 
reprosoustavy, pro? místo zlatých linek a tlumených barev nepou?ije 
anilinov? ?vavou akrylovku? Pro? tedy? Proto?e má cit! To je ono, 
p?átelé ?  M??ete namítnout, ?e je to otázka osobního vkusu, ale ka?dý 
Cadillac nebyl r??ový, ka?dá Tatra ?osmi?ka? nebyla st?íbrná a ?ádná 
povále?ná hadimr?ka nem?la metráky chromu. To je to, co staré 
technice ubli?uje a zárove? vypovídá o majiteli. Nechcete být mezi 
t?mi, na n?? jejich veterány ?alují, ?e ne?

Se starou krásou v o?ích, s úctou v srdci a s pozdravem vám v?em
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Reportá?
Z PORTUGALSKÝCH 
SILNIC

Michal Pr imák

Sluncem zalité lednové Portugalsko nabídlo pohled na sv?j vozový park. 

Zachytit v?ak se mi poda?ilo jen málo z nich. Absence soli a ?patného 

po?así umo??uje milovník?m veterán? pohodový provoz po celý rok. 

Ford Escort Mk I zvaný

?Psí kost? byl v krásném 

stavu. P?ijel, zapózoval 

a zase odjel...

Kachna coby reklamní  pouta? v ulicích Porta

Na piano narazíte prakticky kdekoliv, nechyb?lo ani v Portugalsku.

Anglická Simca Sunbeam 
Avenger 1250 se mi líbí :)
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Citroën HY ? Krásný exemplá?  odsouzen k roli bil lboardu

Tento krásný Fargo
byl v plném provozu...

Simca! 
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Nejen nákladní vozy vyráb?l Bedford:
dnes zapomenutý model KB

Zajímavá variace Renaultu 5 vozí Lisabonem turisty.

No?ní fotka mobilem: britský Asquith

?koda, ?e m?li zav?eno. Mohl jsem ji p?ivézt do ?eska. Z dálky focená stará Mazda...
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Reportá?
VÝSTAVA 
ROLLS 
ROYCE A 
BENTLEY 
CLUBU
Michal Pr imák

Rolls Royce and Bentley club ?R 

vystavil n?kolik svých voz? v centru 

Prahy. Pro ty, co to mají do stov??atého 

m?sta dál, p?iná?íme n?kolik snímk?.  

?St?íbrný p?ízrak?, jak se 

Rolls-Royce Silver Wright II 

jmenoval, tentokrát ve zlat?.
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A jeho mlad?í 
sourozenec Silver 
Shadow, revolu?ní 

to model RR.

Corniche, 
ozna?ení pro 

kabriolet Silver 
Shadow

Jeden ze 7 vyrobených kus? 
prodlou?eného RR Silver Shadow pro 
svatební ú?ely vlastní jeden z na?ich 

?tená??.



Bentely Mulsanne, 
sportovn?j?í varianta 
Silver Spiritu

RR 25/30 
z roku 1936 ? dva 
roky  vyráb?ný 
p?edvále?ný model

Silver Cloud 
z padesátých let 

mo?ná znáte 
z mnoha ?eských 

i zahrani?ních f ilm?
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Z BAHNA DO SPOLE?NOSTI 
A ZP?T

Pavel Kopá?ek

Kdy? se vypravíme po stopách 
terenních speciál? p?elomu 60. a 70. 
let, nalezneme jich spoustu. Ale 
kdy? k hodnotícím m??ítk?m 
p?idáme i luxus, výkonný motor 
a schopnost p?evt?lit se v dopravní 
prost?edek nejvy??í spole?enské 
t?ídy, zjistíme, ?e ?  ?  ?e jaksi 
nemáme co vyjmenovávat. Pravda, 
jsou tu elegantní a bohat? vybavené 
modely americké produkce, z nich? 

zejména Chevrolet a GMC nabízely 
ohromný vnit?ní prostor, variabilitu, 
motory ob?ích výkon?, jen?e 
mnohem víc bylo t?ch, které se 
vysoce schopn? jen tvá?ily, a i ten 
nabízený jízdní komfort na 100% 
neodpovídal b??ným evropským 
po?adavk?m vrstev, které jsem 
uvedl. 

Tak?e kdy? to vezmeme kolem 
a kolem, op?t nás pátrání po evoluci 

podobných special? zavede do staré 
dobré Anglie poloviny 60. let. 
Landrover, ?pi?ka mezi vozy do 
nejt???ího terenu, m?l samoz?ejm? 
v nabídce i versi, která se vzhledov? 
hodila na silnicë , a kdy? jste 
vyu?ili nabídky p?íplatkových 
polo?ek a nechali si navíc n?co 
speciálního a barevn? odli?ného 
dodat i va?ím prodejcem, ka?dý se 
za vámi ohlédl. Jen?e: Landrover 
byl a je p?edev?ím do terenu 
a sebebarevnej?í vzhled mu 
nezp?íjemní jízdní projevy na 
dálnici, o výkonech ani nemluv?. 
Tak rad?ji odbo?íte a cestou na 
venkov si u?ijete lou?í, pískoven 
a projedete i ra?elini?t?m. A tady se 
dostáváme k bodu obratu, kdy si 
v rodné továrn? ?ekli, ?e to chce 
za?ít od po?átku. Prvnímu pokusu 

P?edstavení

Dne?ní P?edstavení v?nujeme jednomu z n?kolika sv?tov? proslulých 

terenních aut, která se obratem ruky mohla zm?nit v luxusní vozidlo, 

akceptované br itským královským dvorem, zpovykanými obyvateli 

Hollywoodu ?i starousedlíky monackého kní?ectví. Podíváme se na 

automobil, který se krom? zna?ných schopností na silnicích i mimo ni 

postaral o záchranu tisíc? lidských ?ivot?, ale na druhou stranu se stal 

ob?tí prapodivných mutací ? my?leny modelové ?ady posledních let.
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se ?íkalo ?Road Rover? a byla to 
pom?rn? nevzhledná krabice, která 
napohled zase p?ipomínala jen 
Landrover, m?la zbyte?n? velká 
kola a na silnici dle dobové 
literatury katastrofalní chování. 

Po mnoha neúsp??ných pokusech se 
hlavní konstrukter solihullské 
továrny, pan Spencer King, pustil se 
svým teamem do práce na dal?í 
versi, která m?la mít vzhled 
silni?ního mohutného stroje, který 
na první pohled neakcentoval sv?j 
potencial mimo zpevn?né vozovky. 
Jeho vise se opírala o podobu 
velkého Jeepu Wagoneer, ale 
byla  to  jen jakási podobná idea, 
v kone?ném srovnání byste zjistili, 
?e spole?ných bod? mají oba 
jmenovaní jen poskrovnu. První 
Road Rover nového typu (tak mu 
skute?n? zpo?átku ?íkali) se objevil 
na podzim 1967. To u? m?l za sebou 
první jízdní zkou?ky, ale zdaleka 
nevypadal tak, jak jeho první 
generaci známe. P?ední maska byla 
zcela jiná, odli?né drobnosti 
v detailech nep?ipomínaly budoucí 
jednoduchou a ú?elnou nástavbu. 
Kone?nou podobu dostal v?z, u? 

definitivn? pok?t?ný na Range 
Rover, po?átkem roku 1969. 
Následovala p?edseriová výroba 
?estadvacetikusové serie, p?evá?n? 
ru?ní, a dal?í tisíce najetých mil. 
V?echno hrálo do karet, a? na jednu 
?mali?kost?. Tou byl ?ibeni?ní 
termín, zavazující vývojové 
st?edisko ukon?it p?ípravné práce do 
dubna 1970. Stihlo se to jen taktak, 
n?které serie test? nebyly je?t? 
uzav?ené, ale auto bylo hotové 
a v podstat? i celkov? odzkou?ené 
v provedení, jak jej známe dnes.

P?i?el 17. ?erven 1970 a nový Rover 
byl p?edhozen tisku, jen? byl 
zv?davý a neustále dorá?el. 
Samoz?ejm?, testy v silni?ním 
provozu se nedaly utajit a i pov?sti 
ze Solihullu unikaly jako pára  pod 
tlakem. Reakce sd?lovacích 
prost?edk? nebyly tak kladné, jak by 
se mohlo zdát, n?které redakce braly 
nový model nikoliv jako 
samostatnou kategorii, ale jen jako 
p?ekarosovaný a výkonný ?Landy?, 
jiní pochybovali o výkonech 
a n?kterým se nelíbil strohý, 
funkcionalisticky hranatý design, 
finalisovaný Davidem Bachem. Ale 

Range tu byl a zanedlouho se 
p?edstavil i sv?tu.

Tak se na n?j podívejme v detailu: 
celkový dojem nenazna?uje, ?e 
máme co do ?in?ní s terenním 
specialem. Karoserie p?sobí opticky 
ni??í, ne? ve skute?nosti je a na 
tomto dojmu nic nem?ní ani 
rozm?rná, ale úhledná prolisovaná 
kola s velkými pneumatikami. 
Strohost bo?ní linie je zmírn?ná 
n?kolika prolisy, v duchu designu 
samoz?ejm? p?ísn? rovnými.Spodní 
kopíruje vý?ezy kol a nad nimi tvo?í 
výrazný lem. Horní prolis jasn? 
ukazuje na panelovou stavbu 
karoserie a od zadních svítilen 
p?echází a? k p?ídi, p?i?em? tvo?í 
p?echod k dolní hran? masívní 
kapoty. V?e je dokonale úhledné 
a geometricky zcela ?isté. Jediným 
ozdobným prvkem je malý nápis 
RANGE ROVER pod A-sloupkem, 
v?echny ostatní dopl?ky p?i?ly a? 
pozd?ji. Zajímavé jsou venkovní 
dve?ní úchyty, sice p?sobící jako 
anachronismus, ale ty byly p?evzaté 
z Landroveru a ponechány 
v p?vodní podob?. Dve?e nemají 
b??nou kliku, pouze chromovaný 
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zámek a malý svislý vý?ez pravého 
okraje dve?í, v n?m? je zámek, 
ukrytý pod zapu?t?ným plastovým 
madlem otevíra?e dve?í. Mo?ná bylo 
tohle ?e?ení málo robustní za 
p?edpokladu tvrd?ích provozních 
podmínek. Dodejme je?t?, ?e 
dvouprostorová karoserie typu STW 
byla zpo?átku výhradn? t?ídve?ová 
s výjimkou zvlá?tních provedení, 
které ov?em stav?ly nezávislé 
karosárny. Vý?ka oken a tedy i celé 
st?e?ní nástavby se blí?í vý?ce bok?, 
co? na jednu stranu zaji??uje 
perfektní výhled v rozsahu 360°, na 
stranu druhou ale vy?aduje 
klimatisaci, zejména v oblastech 
teplotn? výrazn?j?ích ne? mlhav? 
zasmu?ilá Britanie. St?echa má jen 
zcela neznatelný sklon k p?ednímu 
a zadnímu oknu (v?t?inou si jej 
nikdo nepov?imne), a je a? na dva 
zpev?ovací prolisy rovn?? p?íkladn? 
hladká. Kapotu vnímáte od volantu 
jako plochu mírn? se sva?ující 
vp?ed, na obou rozích ohrani?enou 
výstupky, nesoucími zp?tná zrcátka 
(tehdy zásadn? na blatnících). T?sn? 
p?ed dolní hranou p?edního okna se 
otevírá ?iroké sání ?erstvého 
vzduchu bezpr?vanového v?trání, 
jeho? odfuky jsou v masívních 
sloupcích na konci karoserie. Pohled 
zep?edu je naprosto neutralní 
a chladný, jakoby Range Rover 
postrádal jakékoliv emoce. Mo?ná to 
bylo úmyslem designera, mo?ná to 
vykrystalisovalo a? z celkové 
podoby, kdoví ?  Kapota se vpravo 
a vlevo zvedá v u? zmín?né hrany 
a ty jsou jedním z mála markant? 
p?ídi. Dal?í tvo?í rozm?rné blika?e, 
kombinované s parkovacími 
svítilnami, v duchu bezpe?nosti 
zasahující a? do boku. Reflektory 
naprosto standardní velikosti rámují 
výhradn? ?ernou masku, tvo?enou 
patnácti svislými ?ebry. To? ve?keré 
osv?tlení, dal?í nabízely seznamy 
výbavy na p?ání nebo celosv?tová 
sí?, prodávající tisíce dopl?k? na 
terenní Rovery v?eho druhu. 
Nárazník imponuje, ale do 
skute?ných travers zaoceanských 
off-road? má kosmicky daleko. Zá? 
svou strohostí nevybo?uje, za 
zmínku jist? stojí op?t p?íkladn? 
rozm?rné svítilny. Nárazník je kopií 
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p?edního, t?sn? nad zakon?ením zadního blatníku 
najdeme skoro vojensky velký otvor s nechrán?ným 
tankovacím hrdlem. Pod zadním oknem pak velká 
písmena, tvo?ící název typu, dr?ák pro registra?ní 
tabulku a osv?tlení. A jsme hotovi s exterierem. 

Poj?me se posadit. Interier první verse nás p?ekvapí 
a mo?ná z dne?ního pohledu i udiví strohostí. Vnit?ek 
auta v cen? drahého osobního vozu západoevropské 
produkce m?l mno?ství lacin? vyhlí?ejících plastových 
?ástí, p?ístrojový ?tít, tvo?ící vystouplou kapli?ku na 
dva ?budíky?, b??ný t?íramenný volant (který se 
ov?em velmi dob?e dr?í a neklou?e), rovn?? palubní 
desku z nep?íli? u?lechtilého plastu (v?bec: m??e být 
jakýkoliv plast u?lechtilý?), pod st?edem palubky 
nízký výstupek s ?adou spína?? a pod ním rozm?rný 
tunel, na n?m? tr?ní ?adící páka a dv? men?í, 
ovládající redukce a p?ipojení p?edního pohonu. 
Z mých osobních zku?enosti s RR roku výroby 1974 je 
i p?i maximálním odsunutí sedadla ?idi?e málo místa 
vp?edu, v?c by mo?ná vylep?ilo vý?kové nastavení 
volantu. Osoby vy??í postavy m?ly problemy 
s pohodlným usazením ? sebe vyjímajíc, proto?e snad 
jediným podobným autem, schopným poz?ít mé 
narostlé rozm?ry, byla a je nejv?t?í produkce terenních 
GM ? . Zadní sedadlová lavice je na tom podobn?, 
vhodná pouze pro dv? osoby, ale jejím kladem je 
mo?nost sklopení a tím i zv?t?ení nevelké kapacity 
interieru. Nutno dodat, ?e dal?í modelové ro?níky 
p?inesly nejen velkou paletu p?íplatkových polo?ek, 
ale i representativn?j?í vzhled interieru. Bohu?el, trend 
se nezastavil v?as, a tak se v posledních letech 
m??eme setkávat s p?ezdobenými a ký?ovitými 
monstry, nevhodnými ani k oto?ení na vesnickém 
fotbalovém plácku po jarním de?tíku. Ale to je da? této 
divné dob? a nebudeme si tím kazit náladu!

A jako obvykle p?ichází trocha té techniky ? omezíme 
se v?t?inou na raná provedení: karoserie spo?ívá na 
mohutném rámu, p?evzatém po úpravách 
z Landroveru. Výhodou je p?ipojitelný záb?r v?ech 
kol, kotou?ové brzdy a p?edev?ím odzkou?ený, 
spolehlivý, i kdy? nikterak nový motor. Jedná se 
o malý a lehký hliníkový V8, vyvinutý koncernem 
General Motors pro jeho novou t?ídu kompakt? 
a pou?ívaný u lehkých a hbitých Buick? ro?ník? 
raných 60. let. Z objemu 3.526 cm3 dává v Range 
Roveru 138 koní a 185 Nm to?ivého momentu, 
pou?ívá mechanickou ?ty?stup?ovou p?evodovku, 
servo?ízení a servobrzdy, a t??ký, naprosto 
neaerodynamický Rover doká?e rozpohybovat a? na 
150 km/h. Navíc má fantastický, typicky americký 
zvuk VéOsmi?ky. Základní provedení Range Roveru 
stálo v dob? debutu bezmála 3.000 £, ale zamý?lená 
cílová skupina shledávala cenu odpovídající. 

Vra?me se do doby p?ed p?edstavením. Na poslední 
chvíli uva?ovalo vedení solihullské továrny, ?e 
p?edvede i odzkou?enou studii p?tidve?ového 
provedení, ale nakonec z toho se?lo. Toti?, v?z byl 
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zcela bez závad, ale prostorová nabídka byla tak 
omezená a p?ístup malými zadními dve?mi 
natolik ?patný, ?e by i samotná ukázka ?za 
provazy? nad?lala více ?kody ne? u?itku. 

Nade?la slavnostní premiera na londýnském 
výstavi?ti Earls Court v zá?í 1970. Na podiu se 
blýskalo samostatné chassis a lákalo 
k p?emý?lení, zda ?to pojede tak jako Landy 
nebo je?t? líp?. Nez?stalo jen p?i slavnostním 
rautu, nový Rover byl okam?it? p?ihlá?ený do 
sout??e o V?z roku a ocen?ní COTY 1971 mu 
uniklo jen o vlásek, skon?il druhý za 
progresívním Citroënem GS. To byla ta nejlep?í 
reklama! I Francouzi bez ohledu na odv?kou 
rivalitu s britskými ostrovy ocenili terenního 
nová?ka vystavením v obrazárn? pa?í?ského 
Louvre s popiskem ?Ú?asný p?íklad moderního 
souso?í?. T?etím celosv?tov? uznávaným 
ocen?ním se stalo ud?lení exklusivní britské 
ceny Dewar Trophy za ?jedine?ný britský p?ínos 
automobilové technice?. 

Objednávky se hrnuly. Range si oblíbili nejen 
bohatí Britové, kte?í museli ze svých 
venkovských sídel jezdit na hony nepohodlnými 
Landrovery, ale i zhý?kaní Ameri?ané, zejména 
poté, co se Range Rover vydal na vít?zné ta?ení 
sv?tovými autosalony a ?za vodou? se zjistilo, 
?e je pod kapotou opravdu kousek Nového 
sv?ta: ?Look, Darling, VeeEight! Love it!? ? . 
V této souvislosti se pat?í poznamenat, ?e od 
roku 1974 a? do 80. let se Range v USA 
neprodával p?es sí? oficialních obchodních 
zástupc?, ale výhradn? pomocí tzv. ??edého 
importu?, ?ili nezávisle ? stejn? jako je tomu 
dnes u nás p?i prodeji nových voz?, které 
v ?eské republice nemají tovární zastoupení.

Dal?í zákazníci se rekrutovali z ?ad majitel? 
realitních kancelá?í, bohatých správc? park?, ale 
i policie, jejím? pln? vybaveným a mnohdy 
lad?ným Rover?m ujel jen málokdo. 

Range se vyráb?l jen s men?ími zm?nami do 
první poloviny 80. let, kdy výrobce opat?il stále 
dob?e slou?ící osmiválce vst?ikováním, ?ím? se 
jejich výkon zvedl na 155 koní. Zajímavostí je 
otev?ení montá?ního závodu v Australii, který 
zásoboval i japonský trh. Tam se Range 
prodával úsp??n? i p?es zb?silá dovozní cla. 

V letech 1981 a 1982 za?al výrobce dodávat 
samo?innou p?evodovku ? a kone?n? také 
p?tidve?ovou versi. Oproti zku?ebnímu 
exemplá?i byl seriový v?z vylep?ený, ale 
s nedostatkem prostoru a mén? snadným 
nasedáním se potýkal nadále. Novinkou po?átku 
80. let se stala i p?tistup?ová p?evodovka, 
p?i?em? se ozvaly hlasy, ?e ji v Solihullu mohli 
nabízet u? dávno ? existovala toti? a byla 
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naprosto provozuschopná. Je?t? se 
zastavme u dvou tehdej?ích aktualit: 
?výcar Pietro Monteverdi vzal 
seriový Range a p?etvo?il je 
v superdrahý off-road s názvem 
Safari, dodávaný i do arabských 
zemí. T?ídve?ovou versi si vzal do 
?parády? u? v 70. letech, pozd?ji 
provád?l konversi na p?tidve?ovou. 
Mimo excentricky luxusní výbavy 
stojí jist? za zmínku, ?e (by? jen 
lehce) upravenému vzhledu 

neodpovídal p?vodní agregát, 
Monteverdi pou?il ? jako ostatn? 
tém?? u v?ech svých výrobk? ? 
výkonné a spolehlivé americké 
VéOsmi?ky koncernu Chrysler 
s objemem 318 a 360 cui (tedy 5,2 
a 5,9 litru). Monteverdi Safari se 
stal stíha?kou ?  Ale i Rover se 
odhodlal, ve spolupráci s proslulou 
karosarnou Wood&Pickett uvedl na 
trh limitovanou edici pod názvem 
Range Rover Vogue. Na?t?stí byla 

opravdu jen limitovaná, její 
úsp??nost nesplnila o?ekávání.

Dal?í velká zm?na ? a p?ímo 
osudová, se udála v roce 1988, kdy 
Range, stále ?azený do první 
generace, dostává vzn?tový 
dvouap?llitr italského p?vodu. Ano, 
je to tak, ?lechtic v cylindru si 
oblékl ?pinavé hadry bezdomovce 
a za?al chropt?t. Nabízí se otázka, 
zda bohatí lidé, kte?í si mohli dop?át 
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nákladný automobil, nem?li dost pen?z na benzin 
a byli nuceni spokojit se s páchnoucí naftou?  Ale to 
u? není ná? problem, mimoto se touto zále?itostí 
dostáváme do v?ku, zatím vyhrazenému novým 
model?m. 

Domenou obou terenních special? Roveru byly 
dálkové jízdy. V letech 1979 a 1981 se Range zú?astnil 
proslulé Rallye Paris ? Dakar, a také East African 
Safari Rallye, ve v?ech p?ípadech ov?em  bez zá?ivého 
úsp?chu. Mnohem více ?doma? byl na dlouhodobých 
strastiplných expedicích, které za?aly nedlouho po 
jeho debutu projetím obou amerických subkontinent? 
od severu k jihu v?etn? probíjení se tropickým 
pralesem. Rover sklidil ohromný úsp?ch, který 
zopakoval p?i mnoha dal?ích p?íle?itostech. Stejn? 
tomu bylo p?i popularních Camel Trophies, které 
ov?em dnes nejsou tak ?asto zmi?ované díky podpo?e 
výrobce cigaret. Sm??né...

Zvlá?tní kapitolou jsou netovární úpravy. Range 
Rovery m??eme dodnes vid?t v modifikacích dvou- 
i t?ínápravových ambulancí, hasi?ských zásahových 
vozidel, pance?ovaných bankovních special? a jiných 
konversí. Na opa?ném konci (i cenov?) stojí modely 
stav?né pro zábavu: mnohdy také t?ínápravové 
(s poslední nápravou vle?nou bez pohonu), otev?ené, 
vybavené podle zákazníkova konta. Tady snad jen 
p?ipomeneme, ?e bývalý p?edseda Sjednocené 
d?lnické strany N?mecka (východního), soudruh Erich 
Honecker, vlastnil Land- i Range Rovery ke svým 
loveckým výpravám a jen úprava b??ného Range na 
special se stahovací st?echou, barem a sk?ín?mi na 
zbran?, stála trojnásobek ceny b??ného Range Roveru. 
Tyhle exklusivní vozy se ale neobjevovaly na 
p?ehlídkách, tam soudruhu Honeckerovi musely 
?sta?it? dlouhá luxusní Volva a zakázkové Citroëny 
CX v úprav? Heuliez. 

Patrn? nejvá?en?j?ího cestujícího vezl Range Rover, 
p?estav?ný na tzv. ?Papamobil?. Svatý otec jej pou?il 
v roce 1982 b?hem náv?t?vy Velké Britanie.

No a na záv?r jako obvykle pohled na na?e silnice. 
Jakkoli Landrover? u nás jezdilo celkem dost, Range 
byly z?ejm? nad mo?nosti i bohatých devisových 
tuzemc?. Jediný b??ný Range Rover, který mám 
zdokladovaný, byl ambasadní, ov?em prodal se 
v zahrani?í. Jinak tomu bylo u special?: na?e 
zdravotnictví se, jak známo, potýkalo s nedostatkem 
rychlých a pr?chodivých vozidel a tak se v rámci 
jednání Motokovu a tehdej?í ?eské státní poji??ovny 
objevilo v n?kolika vybraných krajích ?est sanitních 
Range v úprav? britské firmy Lomas. Co dokázaly, 
budí údiv je?t? dnes. M??ete je vid?t v akci v n?kolika 
?eských filmech a serialech. Bohu?el, stárnutí 
a mnohdy problematická údr?ba slo?itého stroje se 
projevila na jejich ?ivotnosti. Dne?ních dn? se do?il 
pouhý jeden, který jezdil ve slu?bách záchranky 
jiho?eského kraje. Dnes je z n?j pe?liv? o?et?ovaný 
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veteran, který vyjí?dí na akce po celé republice, doprovázený 
perfektn? sehraným teamem. Range se blýská stejn? jako v den 
uvedení do provozu a po dupnutí na plyn odsoudí v?t?inu dne?ní 
produkce do role outsider? a p?ihlí?ejících. Mám tu ?est a to ?t?stí, 
?e se s provozovatelem a osádkou vozu dob?e znám a poka?dé mám 
radost ze setkání s nimi a jejich krasavcem, který si dovede za v?ech 
okolností sjednat respekt. Uvidíte jej na p?ilo?ených fotkách.

Tolik tedy k Range Roveru, jen? za?al skromn?, ale nad?jn?, a nebýt 
dne?ní podivné doby, nutící prov??ené výrobce, aby ze svých 
produkt? d?lali ký?ovité obludy na 20? kolech, mohli jsme jeho 
zbyte?ností prostou jednoduchou krásu mít a? dodnes. Ale na?t?stí 
nám zbyly veterany, mezi nimi i bílo?ervený táborský Lomas, který 
ka?dou chvíli za je?ení siren, blikání maják? a dusotu osmi 
amerických válc? vyrazí za dal?ím dobrodru?stvím svého aktivního 
stá?í ?  ?   -

Foto: Pavel Kopá?ek, David Kopá?ek, 
archiv PK a archiv výrobce



Jeden z p?edseriových model? p?i zkou?kách

Pr?jezd ji?ní 
Amerikou se 

obe?el bez silnic

Interier verse 1970 a pozd?j?í. Vybavení interieru je luxusn?j?í, ale stále jednoduché. Takhle to m?lo z?stat ?

Chlapík i po 45 letech, Range prost? umí

N?mecký Binz 
upravoval i takové 

exoty!

Range Rover je vynikající, ale kon?í jako ostatní
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Vzácný snímek p?tidve?ového 
prototypu (1971) Monteverdi Safari ? nadupaná ?výcarská konverse (1978)

Záchraná?ský special ve slu?bách 
britského vojska

Erich Honecker a jeho lovecký unikat Úpln? první Range je?t? s názvem Road Rover

Luxusní karosarna Wood&Pickett vám u?inila pomy?lení ? a? si ov??ila pravost va?eho ?eku, samoz?ejm? ?
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Táborský Range Rover Lomas objí?dí srazy a výstavy po celé republice.
Tyhle specialy u nás u? pamatuje jen málokdo...

Fotka nem??e zprost?edkovat fantastickou akceleraci dvoutunové záchranky! Sanitní 
vybavení bylo perfektní, osádka se ale musela spokojit se základem. To víte, peníze ?

Nespln?ný sen m??ete mít aspo? ve vitrin?
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Zajímavosti Dobovka

? Po?átkem 60. let ka?dý z t?chto voz? budil závistSnímek ?Dva z onoho sv?ta? a Volga M 21 ?

Filmovka

 ? Felicia sice nevypadá jako pravá mrtvolka, ale zase nevidíme pod plachtu. Tak snad u? jezdí a zdobí...

? eská mrtvolka

 ? Více ne? dv? desítky let uplynulo od po?ízení fotky Opelu Rekord, který jen t??ko mohl bez zna?ek a na volné 
plo?e o?ekávat n?co positivního

Mrtvolka cizí
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? tená?ské foto

Petr Soch?rek nám zaslal mo?ná poslední fotku ?  
velkého Nissanu Laurel 

 ?  Pouhé dva roky sjí?d?la z pásu malá 
a úhledná Praga Baby. Jednu z t?ch 

dochovaných p?edstavuje snímek, její 
dne?ní podoba snad je povzbudiv?j?í...

P?edvále?ná mrtvolka

Potkali jsme

? Takový Barkas 1000, to u? je dneska raritka!

 ?  Dávná renovace vzácné 
t?ínápravové terenní Tatry 82. 

Nemáte n?kdo její sou?asné foto?

Renovace
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Uhodli jste 
v minulém 

?ísle Matru 
530? Pan  

Petr 
Mikulka 
ano! ?  

 ?  Praga S5T byl silni?ní derivat známé 
?vejt?asky? a ob?as na ni narazíme 

v podobném pochmurném zákoutí. 
Renovace by ne?kodila! 

Nákladní mrtvolka

T??ká vozba

Parní válec ?KD s rozrýva?em u silnice z TA do CB?  

Z historie

?  Setkání s britským Standardem pot??ilo

Z mládí

Patrn? nejstar?í mou dochovanou hra?kou je 
pra?ská ?elektrika? ?

Hádanka

?  Kdo vyrobil nenápadný ?lutý sedánek? 
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Recenze
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ZA?ALO TO ZETKOU
Do ruky se mi dostala kniha n?kdej?ího p?edsedy 

veterán? v ? eskoslovensku a pozd?j i v ? eské 

Republice. Vypráv?ní nap?í? ?ivotem nabízí pohled 

na veteránské d?ní v ?eských zemích. Mapování 

histor ie autoveterán? u nás to není, to j ist? ani 

nebyl úmysl autora. Jde spí?e o rodinné vypráv?ní. 

Od Václava Kafky nejstar?ího, p?es syna a? po dal?í 

generaci, Václava Kafku, je? je ve vedení Veteran 

car Clubu ? eská Republika dnes. 

Kniha p?iná?í jedno velké plus a jedno velké mínus. 
Plusem je zajímavý, a? pochopiteln? jen ?áste?ný, 
pohled na tehdej?í autopark, i to, co bylo v jakých 
?asech vnímáno jako veterán. Minusem pak p?ekotné 
vypráv?ní, postrádající slohový základ. Po p?e?tení 
knihy jsem nabyl divného pocitu, ?e a? jsem na konci 
knihy, nic jsem se nedozv?d?l. Musel jsem knihu 
p?e?íst znovu (ji? za p?eskakování odstavc?), aby bylo 
mo?né si ud?lat n?jakou p?edstavu o tom, co autor 
sepsáním svých pam?tí zamý?lel. Proto?e se ve 
veteránství pohybuji ji? n?jaký ten pátek, pousmál 
jsem se nad pasá?emi o vývozu veterán?, které byly 
krátce popsány stylem ?v?dy? se vlastn? nic nestalo?. 
Pro?, to je ve veteránských kruzích známé.? .

Celkov? mám z knihy pocit, ?e je vlastn? zbyte?ná 
a t?ch 285 K? v antikvariátu za to nestálo. Z pohledu 
?lov?ka, který pro?il mezi veterány celý ?ivot, bylo 
mo?né vytvo?it vynikající knihu, která mohla zaujmout 
ka?dého veteránistu. Nemyslím, ?e se tak stalo?   -

ZMIZELÁ PRAHA
Ze zcela j iného soudku jsou knihy ze ser ie ?Zmizelá Praha?. Kni?n? vydané soubory fotografií, dopln?ných 

o relevantní komentá?e ukazuj í, ?e kvalitní kniha nemusí být nutn? slohov? dokonalá, aby zaujala. Nesmí se ale 

odfláknout, naopak je t?eba ?asto detailního zkoumání a hledání.  

Dv? knihy z této serie se mi dostaly do ruky. 
Ob? napsal Jan Králík, který je v?dy zárukou 
kvalitního a historicky p?esného obsahu. Kniha 
?Automobily a motocykly? ukazuje dv? stovky 
fotografií voz?, zachycených na ?eských 
i ?eskoslovenských silnicích. Druhá kniha 
?Automobilové a motocyklové závody? vhodn? 
dopl?uje první. Samoz?ejmostí je shrnutí dané 
historie v úvodu. ? tená? tak dostává ucelené 
informace o tématu. 

Edice ?Zmizelá Praha? je krásným pohledem do 
?eské historie a dv? témata, která se dotýkají té 
na?í, automobilové historie, jsou zda?ilými díly, 
které by bylo ?koda v knihkupectvích 
p?ehlédnout.  -

Text: Michal Primák, Foto: Archiv redakce



?KODY 742
S MOTOREM
VP?EDU Michal Pr imák

Po ukon?ení projekt? XXX se ukázalo, ?e p?eci jen vyráb?ná 

?koda 105/120 (?ada  je koncep?n? p?e?itá a nespl?uje 

nároky na soudobý provoz a na konkurenceschopnost j i? 

v?bec ne. Na zcela nový automobil ale bylo brzy, v?dy? 

?u?ovky? byly na trhu krátce. ? e?ením se zdály být úpravy 

stávaj ících ?kodovek, ?ady 742.

Ty spo?ívaly v jednoduché 
my?lence dát motor ?do kufru?, 
tedy namontovat stávající motor 
pod p?ední kapotu. Prvním z ?ady 
prototyp? byla ?kodovka s názvem 
?koda 742 C, kdy písmeno ?C? 

znamenalo ?Ortodox?. Tento 
prototyp vznikl ve dvou kusech 
v lét? roku 1978. Karoserie byla do 
délky trochu prodlou?ena, p?ední 
náprava ?la o kousek vp?ed, ?ízení 
se vzalo z Fiatu. Do dne?ních dn? se 

dochoval jeden kus ve ?koda 
muzeu. 

Druhý prototyp nesl ozna?ení 742P 
a úsm?vné jméno ?Obrtlík?.  
V tomto p?ípad? byl vp?edu pou?it 
op?t p?vodní motor, av?ak p?ední 
náprava a ?ízení byla z Renaultu 12. 
I tento v?z se dochoval v Mladé 
Boleslavi, kde pro?el i renovací.

Dal?ím byla ?kodovka s ozna?ením 
742PP. Ten nevznikl v AZNP, ale 
v Bratislavských automobilových 
závodech. Pohonné ústrojí tentokrát 
dodala Zastava 101. Stejn? jako 
u Ortodoxu byl prodlou?en rozvor. 
Navíc byla lehce modifikována 
p?ední ?ást p?esunutím ukazatel? 
sm?ru vedle sv?tlomet?. Zajímavé 
bylo roz?í?ení p?vodních zadních 
sv?tel. Není známo, ?i se tento 
prototyp dochoval. 

Vyrobeno v ?SR 
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Konstruktér Leo? Hnatevi? stál za 
vývojem prototypu 742T (1980), 
kdy písmeno T znamenalo 
?transaxle?. ? trnáctistovku motor 
vp?edu o výkonu 74k dopl?ovala 

p?evodovka u zadní nápravy. Op?t 
se posunula p?ední náprava více 
dop?edu. Dle dobových pramen? se 
výrazn? zv?t?il prostor pro posádku. 
Je?t? v prvních letech nového 
milenia byl v?z v provozu a podle 
na?ich informací se dochoval do 
dne?ních dn?. 

Posledním prototypem byla ?koda 
s názvem ?Oficiál?. Op?t vznikal 

v Bratislav?. Idea nebyla ?patná. 
Nahradit neekonomické vozy GAZ 
24 a koneckonc? i Tatra levn?j?í 
variantou pro ni??í ú?ednictvo. P?eci 
jen, do standardní ?kody 120 se p?t 

dosp?lých ú?edník? nem?lo ?anci 
vejít.  Realizace ale byla, z dne?ního 
pohledu, úsm?vná. ?koda 120 byla 
podéln? roz?íznuta a nastavena 
o 12cm. Dosahovala tak v?t?í ?í?e 
ne? nap?íklad VAZ 2101. Pod 
kapotu se st?hoval prastarý 
?ty?válec z ?dvanácettrojky?! 
a dokonce i zadní listová náprava. 
Pozm?n?n byl i vzhled vozu, kde 
p?ední ?ásti dominuje nevzhledné 

oplastování. Dnes tento prototyp 
chátrá v bratislavském Muzeu 
dopravy po boku dal?ích vzácných 
prototyp?.  

Není divu, ?e se ?ádný z prototyp? 
nedostal do sériové výroby. Je v?ak 
zajímavý pohled, kterým sm?rem se 
ubíralo my?lení rozhodujících 
orgán? a zp?sob ?e?ení pot?eby 
vhodných automobil?. Dnes, kdy se 
?kody 742 stávají veterány, je 
p?ipomenutí si jejich p?íbuzných 
prototyp? vhodným po?inem.  -
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Foto: 
archiv 
redakce

4x ?koda 
Oficiál...

Na p?edchozí 
stránce:
?koda 742PP



Co? se sice snadno ?eklo, ale najít 
kus, který by nebyl zcela shnilý, byl 
tém?? ne?e?itelný úkol. Dlouho 
a dlouho byly na prodej jen vozy 
?bez podlah? a ?asto skoro zlomené 
vejp?l. A? jednou, n?kdy na 
p?elomu let 2002 a 2003 se v inzerci 
objevilo Rancho, u n?ho? majitel 
hlásal sv?tu: ?Výborný stav, bez 
koroze, p?kný interiér, pravidelná 
pé?e? A taky cenovku p?es 70 tisíc. 
Co? bylo dost, Rancha se v tu dobu 
prodávala do deseti tisíc. Chvíli 
jsem ti?e zva?oval. Kamarád Pavel 
Rod nezva?oval a auto koupil. Hned 
na prvním srazu v Mohelnici, jeho? 
se ú?astnil, vyhrál s Matrou Simca 
Rancho z prvních let výroby (1978) 
první místo v sout??i elegance. No 
jo, zaváhal jsem. Mrzelo mne to jen 
chvili?ku. ?Cestou dom? mn? 

upadlo uhnilé rameno zadní 
nápravy,? hlásil mi Pavel do 
telefonu. Dal?í události jsem 
sledoval z povzdálí. Nemocná 
Matra byla odvezena ke karosá?i 
Novákovi z ?elákovic, kde zaujala 
místo v díln? místo mé Simky 1500 
Break. Ta se práv? vystavovala na 
pra?ské výstav?, tak?e se oprava na 
jedno odpoledne nezdála být 
problémem. Opak byl bohu?el 
pravdou. Nejprve ?la ven celá zadní 
náprava, karosá? opravil uchycení 
a p?í?ný nosník. Poté p?i?ly na ?adu 
prahy, p?ední sloupky. P?es Pavlovu 
nechu? ?el ven motor, jeden p?ední 
podb?h se vym?nil spolu s ob?ma 
nosníky, druhý podb?h byl opraven. 
N?co na blatnících ... no ve 
výsledku bylo Rancho u n?j 
p?ibli?n? 5 let. Odnesl to bohu?el 

m?j kombík, který nem?l kdo 
dod?lat. Tehdy byla náro?ná 
renovace jeho karoserie mimo mé 
mo?nosti.

Nakonec se Matra vrátila k Pavlovi, 
kde stála pod plachtou a ?ekala na 
vzk?í?ení. Mlsn? jsem chodil kolem 
ní, a? jsem p?ijal Pavlovu nabídku 
a za férové peníze Rancho koupil. 
Karoserie vyva?ená, ob? nápravy 
hotové, interiér, motor, p?evodovka 
demontované. 

Nejprve jsem odstrojil díly, které 
p?eká?ely kvalitnímu nalakování. 
A zji??oval jsem, ?e bude t?eba je?t? 
n?jakých drobných oprav karoserie. 
Bylo jich málo, ale byly. Pozd?ji 
jsem zji??oval, ?e míst, s korozí je 
tro?ku víc, pak víc, pak docela dost, 
no skon?ilo to tak, ?e jsem si koupil 
?céó?ko? a pustil se do oprav 
v rozsahu vým?ny vnit?ních prah?, 
podlah, zadních podb?h? a dal?ích 
díl?. Ka?dý kousek karoserie jsem 
ru?n? obrousil drát?ným kotou?em 
na flexe, a tém?? v?dy jsem na?el 
n?co, co volalo po vyva?ení. Dlouhé 
m?síce jsem si s karoserií hrál 
a po?ád se mi karosa?ina zdála jako 
nekone?ný p?íb?h. Nakonec p?ilo?il 
ruku k dílu i kamarád Tomá? 
a Rancho se po 12 letech (!) od 
vít?zství v Sout??i elegance 
poda?ilo kvalitn? vyva?it. 

Mezitím se mi nejen?e narodily 
d?ti, ale i zna?n? vyrostly a Rancho 

Michal Pr imák

Matra Simca Rancho byl ve své dob? revolu?ním vozem. ?Auto pro 

volný ?as?, jak bylo nazýváno, stálo na po?átku vzniku kategor ie, je? 

dnes ozna?ujeme zkratkou SUV. Chu? mít takovou Simku a absolvovat 

s ní opravdu velkou cestu, mne neopou?t?la a navzdory rozsáhlé korozi, 

kterou jsem na?el u ka?dého kusu, je? jsem spat?il, jsem zatou?il Rancho 

koupit.

RANCHEM CESTOU 
NECESTOU
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se stalo malým. Politická situace a vále?né konflikty na 
území, p?es které jsem se cht?l na svoji cestu vydat, stály 
za rozhodnutím najít pro Rancho nového majitele. Co? se 
mi poda?ilo. Tím ale p?íb?h zdaleka nekon?í. Vzácná 
Matra Simca Rancho je v lakovn? a ka?dým dnem se 
vrátí k nám do Simcacentra, kde ji ?eká dokon?ení 
celkové renovace. To nejd?le?it?j?í, karoserie, je hotová. 
Motor jsem pro Matru sehnal zcela nový, ostrojil ho, 
zrenovoval p?evodovku, opravil, co napáchal zub ?asu na 
nápravách. V?e je ji? p?ipraveno k dokon?ení a v lét? ?  
ale na to si je?t? pár m?síc? po?kejme ?  -

Foto: Michal Primák
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Bugatti 46 výrobního ?ísla 46 136 
bylo vyrobeno v roce 1929. V únoru 
roku následujícího byl podvozek 
dodán do ?eskoslovenska pro 
individuální stavbu karoserie. 
Zajímavá je skute?nost, ?e karoserií 
byla bugatka opat?ena a? o ?ty?i 
roky pozd?ji. Elegantní karoserii 
s protáhlou maskou chladi?e navrhl 
a vytvo?il Old?ich Uhlík. Majitelem 
byl majitel sanatoria na pra?ských 
Vinohradech Dr. Vladimír Bor?vka. 
Po t?ech letech bugatka m?nila 
majitele. St?hovala se zp?t do 
karosárny. Ne v?ak pro nové ?aty, 
ale pro pot?eby karosárny. Vzácná 
Bugatti slou?ila jako slu?ební 
automobil! (taky bych cht?l mít 
slu?ební Bugatti ?  - pozn. autora). 
Po druhé sv?tové válce se dal?ím 

z majitel? stal Bohumír Dufek, 
o dva roky pozd?ji, v roce 1948 
Miloslav Helikar a dal?í rok 
Miloslav Veselý. Posledními 
zmi?ovanými vlastníky jsou nejprve 
ing. Otto Janí?ek a posléze Ji?ina 
Janí?ková. 

Ani tento vzácný v?z nane?t?stí 
neunikl pozornosti veteránských 
k?efta?? a zmizel za kope?ky. Od 
roku 1973 je uvád?n Walter Grell. 
Tém?? po t?iceti letech, p?esn?ji 
v roce 2000, je bugatka prodána 
v aukci v Monaku. Jaap Braam 
Ruben, známé to jméno u t?chto 
voz? zajistil montá? správného 
motoru do vozu a celkovou 
?renovaci?. Bohu?el v?ak na v?z 
byla usazena, z Rakouska získaná, 
replika nové karoserie. Elegantní 

dílo pra?ského karosá?e bylo pry?. 
Otázkou je, kde je (a zda se v?bec 
dochovala) p?vodní vzácná 
karoserie te?.

V roce 2008 je v?z prodán Johnu 
Ridings Leeovi. A o t?i roky pozd?ji 
kon?í ve sbírce Petera Mullina 
v Kalifornii.

P?íb?h této Bugatti je dal?í z ?ady 
podobných smutných p?íb?h?. Mají 
skoro stejný scéná?. Koup? nového 
vozu v ?eskoslovensku ? 
zakázková karoserie ? rychlé 
st?ídání majitel? ? chátrání - vývoz 
do zahrani?í ? chátrání ? renovace 
do nep?vodního, av?ak trapn? 
módního, stavu ? prodej do 
nedostupné sbírky na druhém konci 
sv?ta. Kam to ten sv?t sp?je?  -

DAL?Í Z ?ADY ZMIZELÝCH 
SKVOST?

Ze sv?ta Patrona
Smutn? mnoho nádherných 

karosá?ských kreací na vzácných 

vozech Bugatti bylo postupem ?asu 

nenávratn? nahrazeno fádními tvary 

coupé ?i otev?ených voz? rozli?ných 

tvar?. Díla pán? Sodomk? ?i Uhlíka se 

dochovaly jen v knihách o t?chto 

vozech. Bugatti 46 s elegantní karosér ií 

karosárny Old?icha Uhlíka bohu?el 

není výj imkou. 

Foto: archiv autora

Michal Pr imák
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Svezli jsme se

ZA VOLANTEM ?AJKY
MEZI VINOHRADY

Pavel Kopá?ek

Poprvé jsem si ji mohl pohladit 
n?kdy v roce 1972 nebo 1973, 
kdy do mého rodi?t? zavítal 
tehdej?í president, armádní 
general Ludvík Svoboda. 
Obyvatelstvo ze ?kol a podnik? 
jako v?dy muselo zaplnit 
nám?stí a starý, b?lovlasý 
a pozd?ji u?tvaný pán 
promluvil z výklenku rohového 
domu. Na?e t?ída stála hned 
vedle n?kolika aut. Kdy? jsem 
se prodral kousek dop?edu, a? 

k hubené hrudi mi dosahovala 
zaoblená ?erná kapota, nesoucí 
p?tici písmen azbuky. ?To je 
krásná ?ajka, vi??? zeptala se 
soudru?ka u?itelka a já nad?en? 
p?ikyvoval, proto?e se mi 
stra?n?, ale stra?n? moc líbila. 
Dotýkal jsem se kapoty, dokud 
to ?lo, ale pak nás nov? 
p?íchozí posunuli notný kus dál 
a za moment u? nebyla vid?T 
ani ?ajka, ani n?kolik 
doprovodných tatrovek. 

Od té doby se mnoho zm?nilo. 
GAZ M 13 ?ajka (jak zní plný 
název) mi sice nezev?edn?la, 
ale ob?as se mihla v TV nebo 
filmových týdenících, které 
tvo?ily nedílnou sou?ást 
ka?dého promítání v biografu 
a pozd?ji, ve studentských 
st?edo?kolských letech, jsem se 
musel ú?astnit n?kolika 
nezajímavých aplaudujících 
proces?, b?hem nich? kolem 
nás projelo i n?kolik ?ajek. 
?To by bylo, taková ?ajka?, 
?íkal jsem si v?dycky, doplniv 
onu smutnou tou?ebnou v?tu 
nemravným slovem, p?vodn? 
ozna?ujícím prodejnou ?enu. 
Pak p?i?la Praha a je?t? více 
?ajek ?  To u? jsem v?d?l, ?e 
vlastnictví tohohle auta je pro 
mne (jako? i 99,9% 
smrtelník?) pouze r??ovou 

Nádherné auto, p?ímo uchvacuj ící, stejn? jako jeho vzor, dovezený 

v n?kolika ?srovnávacích? kusech pro pot?eby Gorkovské automobilky. 

Dlouhá léta si dr?el fasonu svého zaoceanského vzoru z poloviny 50. let, 

která nikdy nep?sobila nepat?i?n? ? vyzdvihovala representa?ní funkci 

vozidla. Ov?em, lidé ? ajku nenávid?li spolu se ZILy, nap?íklad první 

polistopadový president. Ale to je ?patný pohled a dokonce nejhor?í 

mo?ný. P?ipomíná nenávist k no?i jako k vra?ednému nástroj i?  

Nelogické, ?e? Jist?!



fikcí. N?jak jsem to pak pustil 
z hlavy, a? jsem se v druhé 
polovin? 80. let zajel podívat 
do Roztok na ji? tehdy 
vyhlá?enou letní p?ehlídku 
oldtimer?. A sv?te div se: 
najednou sly?ím p?ímo 
?americké? tlumené bublání 
VéOsmi?ky, hladov? se oto?ím 
? a vidím ob?í ?erný koráb 
s p?ti ruskými písmeny nad 
nale?t?nou maskou. St?ih 
pam?ti a general Svoboda, 
mluvící do mikrofonu a hubené 
brýlaté vy?le, hladící zpocenou 
ru?i?kou p?edek masivního 
sov?tského k?i?níku ?  ? . Jo, 
p?esn? tyhle pocity a taková 
retrospektiva se dostavily. 
?ajka se majestátn? sunula 
roztockým parkem, bylo sly?et 
jen chroupání kamínk? pod 
velkými pneumatikami a vzadu 
z dvojice výfuk?, ústících 
v nárazníku, nádherné zti?ené 
chraplavé bublání. Krátký 
manevr, couvnutí, motor 
utichá, otvírají se dve?e 
a vystupuje naprosto normální 
pán ? a fakt jo, ?ajka má taky 

úpln? b??né pra?ské spz! Jak je 
tohle mo?ný? Kdo to je? Kde 
to auto sehnal? Tohle v?echno 
mi ví?ilo hlavou a já se 
odpov?dí do?kal postupn? 
b?hem n?kolika let ?  A onen 
pán nebyl jediný, dokonce jistý 
sb?ratel odkoupil v?t?í 
mno?ství t?chhle nádherných 
aut do své kolekce (kde jsem je 
mnoho let poté i sám vid?l 
a nafotil). Ov?em i kdy? jsem 
se sna?il sehnat n?jaké 
informace ?i dokonce 
?strej?ka? na n?koho, kdo by 
mi k sov?tskému kolosu 
pomohl, marn?. Takových lidí 
bylo u nás dost a m?li 
i mnohem v?t?í známosti 
a finan?ní zázemí ne? já ? 
a taky dostali prd místo ?ajky. 

Tak jsem se s tím smí?il a M 13 
jsem ob?as potkal na 
veteranských srazech, ob?as 
jsem ji vyfotil (jednou dokonce 
nedaleko Brna, kde jí nechala 
n?jaká cikánská tlupa) 
a v?noval se svému. A? do 
lo?ského roku. P?i?el mi 
stru?ný e-mail od kamaráda 

s fotkou nádherného ?erného 
korábu. Nad tím lakonická 
popiska: ?Tohle koupil E.? 
Ano, majiteli budu ?íkat E 
a omezím se pouze na 
nejnutn?j?í data ? ?ijeme ve 
vl?í dob? a ?lov?k musí chránit 
sebe i p?átele. Vra?me se 
k fotce. ?ajka m?la pra?ské 
spz: jo, to je ona! Tu jsem vid?l 
tehdy v Roztokách!!! Tak tam 
musím jet, kdybych m?l lézt 
zadnicí po asfaltu!!! ?  

Souhra náhod tomu cht?la, ?e 
jsme n?kolik dní na p?elomu 
lo?ského a leto?ního roku 
trávili na ji?ní Morav?. A tam, 
na samém konci na?í zem?, 
v místech, kde dotek slunce 
prom??uje v?ni zem? v chu? 
nejjemn?j?ích vín, má gará? 
pan E. Zima ?ádná, tak?e jsem 
stál p?ed bránou a nasával klid 
a optimismus Bohem obda?ené 
krajiny. Vydr?el bych stát 
a dívat se hodn? dlouho, jeden 
takový pohled nahradí celou 
bednu psychofarmak a n?kolik 
láze?ských pobyt?. Nep?ijel 
jsem sám, posádku dopl?oval 
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m?j syn David a dva nat??ení kamarádi. Byl 
poslední den lo?ského roku, jasné a slunné 
dopoledne. 

Pan E. nás o?ekával. Omrknul jsem n?kolik 
historických nákla?ák?, pochválil pokra?ující 
renovaci dal?ích klasik? povále?né doby a ?li 
jsme se zah?át dovnit?. Krom? sbírky staro?itné 
elektrotechniky nám pan E. p?edlo?il domácí 
ob?erstvení, dopln?né a podtr?ené slivovicí. No, 
je?t??e jsem ?ídil ?  ? . Zavedl jsem ?e? na 
novou akvisici pana E. Tak se na stole mezi 
slaninkou, uzeným, okur?i?kami a slivovicí 
objevilo album výst?i?k? a fotek. Je to tak, auto je 
to samé, co jsem kdysi vid?l v Roztokách. 
Dokonce i majitel byl po?ád ten samý. Ale podle 
slov pana E. samoz?ejm? zestárl, nemohl se 
v?novat pom?rn? náro?né údr?b? atypického 
vozu, nemluv? o hmotném zabezpe?ení provozu. 
Pan E. se tedy objevil v pravý ?as, aby zachránil 
dal?í klenot bývalé ?estiny sv?ta. A te? vyndává 
z kapsy nenápadný malý klí?ek a vycházíme na 
rozlehlý panelový dv?r. Plechová vrata vrznou 
a ostré silvestrovské slunce nám vmete do o?í 
blesk odrazu masívního chromu a decentního 
?erného laku. ?Nejezdila hodn? dlouho, musel 
jsem vy?istit motor, ud?lat brzdy a hodn? práce 
m? je?t? ?eká,? ?íká pan E. tak lehce, jako by 
mluvil o vyklepání kobere?k? ?  ?Dvacet let 
nejela?. Tak si ?íkám, jak asi v té vymrzlé gara?i 
osmiválec chytne. Ale majitel se p?ipravil 
poctiv?. První baterie sice motorem to?ila, ale 
t??ký agregát ani ?neslíbil.? Ale druhá pustila do 
starteru první proud energie, masa ?eleza 
n?kolikrát blafla, ?ediv? zakou?ila z výfuk? a pak 
se ozval nenapodobitelný zvuk ?amerického? 
osmiválce, kterému jeho evrop?tí konkurenti 
nesahají ani po vyplivnutou ?výka?ku, 
zachycenou ve vzorku pneumatiky. Po krátké 
chvíli se zvuk ustálil v pravidelné podusávání, jak 
si stádo koní p?ipravovalo stovky kopyt na 
nezvyklý zimní dostih. Krátké couvnutí, zav?ení 
brány, nástup nás v?ech (odpru?ení se ani 
nehnulo), a pan E. ma?ká knoflík voli?e 
p?evodovky. Motor zabublá (sly?et je jen vp?edu) 
a salonní v?z se z?erstva dává do pohybu. Na 
rozdíl od prvních exemplá?? je vybavený 
t?ístup?ovou automatikou, ale tam dole se asi 
n?co d?je. P?i prud?í akceleraci se ozývá nep?kný 
rachotivý zvuk ? to víte, po tolika letech slu?by 
rachotí i lidské t?lo, nato? stroj. Projí?díme to?ky 
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kolem vinic, ?ajka je bere s jemným náklonem 
a decentn?, jak se na vládní v?z pat?í, a to u? nás 
vítají první domky m?ste?ka. P?esto?e tu pana E. 
v?ichni znají, p?i spat?ení ?erného obra, 
mydlícího si to osmdesátkou po hlavní ulici, se 
ka?dý zastaví a s mírn? pokleslou bradou otá?í. 
P?edjeli jsme pár odpudivých a zajisté 
úsporných ekotintítek a jednu ?ty?kolovou 
t?íválcovou chudinku jsme málem sfoukli do 
?karpy. Obrátka u pumpy, pod koly zaduní 
ocelové uzáv?ry podzemních tankovacích 
otvor?, vyt?e?t?né o?i prodava?ky, které se musí 
zdát, ?e se u?u? stane objetí výsm??n? se tvá?ící 
masky, zhoupnutí t?sn? kolem stojan? a se 
zahvízdáním pneumatik zpátky na silnici. Joj!!! 
Jako bych to u? n?kdy za?il ?  Samoz?ejm?, 
s ka?dou nov? získanou amerikou jsem proved 
podobné eskapády! Ale to u? brzdíme p?ed 
jedním domem, pan E. nám ukazuje dal?í ze 
svých projekt? a na?emu Davidovi pravou 
sov?tskou harmoniku. Ten ji popadne, vyjde 
p?ed vrátka, kde spo?ívá majestátní ?ajka 
a vy?ije Kalinku a Ka?u?u tak, ?e se i neznámý 
vojín raduje!!! ?No tak sedej?, vrací m? hlas 
pana E. do reality ? a já u? se t??ím, a? budu 
psát tyhle ?ádky! Pom?rn? vysoké sedadlo je 
nutností, my?lenou pro kádrov? vysokého, ale 
vzr?stem malého stranického ?idi?e, nádherný 
veliký volant ze sv?tle?luté um?lé hmoty, pár 
p?ístroj?, trochu nízko umíst?ný pedál plynu, 
brzda velikosti prvního dílu Leninových spis?, 
ale to u? se majitel usazuje vedle mne, zbylá 
trojice na zadní sedadlo (které je tak daleko, ?e 
m? ani syn nem??e botou po??uchovat kamsi, a? 
se sna?í ? ) a já otá?ím klí?kem. Po n?kolika 
vte?inách pochutnávání si na sytých tonech 
osmiválce se chystám levou rukou stisknout 
tla?ítko D ? a ono nic!!! Nojo, sakra, to není 
amerika ?  Tla?ítkovou volbu mám osobn? 
vyzkou?enou u? mnohokrát, ale v?dycky byly na 
tla?ítkách znaky latinky. Po vít?zném ?evu 
zbytku posádky a pokynu majitele nalézám 
ký?ený ?udlik, a po zmá?knutí a uvoln?ní pedálu 
se ?ajka dává plavn? do pohybu. Co napsat? 
Vlastn? nevím ?  To, co se ve mn? probudilo, 
byly ?ist? ?americké? reflexy. Motor bublá 
a plynule akceleruje, servo?ízení pracuje 
bezchybn?, p?evodovka ?adí sametov?, interier 
je útulný ? co bych tedy je?t? napsal? Snad jen 
to, ?e desítka kilometr? utekla stejn? rychle jak 



p?t minut v objetí vá?nivé milenky a po 
oto?ce a couvání za domem pana E. u? jen 
vjezd do dvora a sledování ?erného kolosu, 
jak se no?í zp?t do svého úkrytu. Ale asi je to 
na mn? vid?t: trochu hore?né o?i, absence 
slov a lehká vibrace rukou. 

Za chvíli se musíme rozlou?it, na?e hostitelka 
?eká se slavnostním ob?dem a neslu?í se 
chodit pozd?. V?echno mi dochází a? pozd?ji 
? jedu stejnou trasou a v duchu nemám ruce 
na silném m?kkém volantu rodinné Feldy, ale 
na úzkém tvrdém kormidle sov?tského 
k?i?níku, po se?lápnutí plynu u?i nevnímají 
?edesát koní malého ?ty?válce, ale po?ád 
posílají informace o dunícím osmiválci, 
a kdy? jedeme kolem zmín?né pumpy, tak 
vidím, ?e má celou pravou stranu, kde ?ajka 
zp?sobila dal?í Velkou socialistickou 
revoluci, obehnanou pruhovaným ?mlíkem? 
a ozna?enou zákazem vjezdu ? . A? do 
ve?era se ka?dou chvíli vracíme k jednomu 
z motoristických vyvrcholení, které bylo 
donedávna nedostupné. 

D?kuji panu E. A rád p?ijímám jeho pozvání 
na jednu prázdninovou akci, z ní? vám 
samoz?ejm? p?ineseme zprávu o na?ich 
pro?itcích!! 

?? ??????????? ????? ! 
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Simca a my

b?ezen  |  2016  |   Veterán  |  35

Pokra?ujeme v seriálu z historie 
spojení Simca a já rokem 2009. 

Jarní dubnový sraz se tentokrát 
konal v Ro?nov? pod Radho?t?m. 
Stále se tak da?ilo naplnit ideu 
konání srazu poka?dé v jiné ?ásti 
republiky, aby to poka?dé m?l 
n?kdo blí? a jiný dál. Do Ro?nova 
sem vyrazil op?t v ?nákladním 
pojetí?. ?erstv? koupená Simca 
1100 je?t? nem?la vyzvednuté 
veteránské zna?ky (m?ly dorazit a? 
na sraz), tak jsem za Mercedes 
zap?áhl pla?ák, milou Simku nalo?il, 
a jelo se na opa?ný konec republiky. 
Sraz probíhal v klídku a pohod? 
a v p?átelské atmosfé?e.

Auta jsme projeli po dlouhé zim? 
a chystali se na del?í cestu na sraz 
francouzského Simca klubu, který se 
konal v Saint Jean Pied de Port. 
K mé Tago?e se p?idal Chrysler 180 
a Simca 1501Break obvyklých 
ú?astník? sraz?. Cestu jsme si 
rozd?lili do t?í dn? a byl to skv?lý 
výlet, plný pohody, zábavy, piva 
a kilometr?. Celý sraz nám 
propr?elo, ale nás nemohlo rozhodit 
zcela nic. Ujeté kilometry, krásná 
auta, ú?ast na v?ech doprovodných 

akcích, na kterých jsme nerozum?li 
ani slovo? ..tím v?ím jsme si získali 
p?íze? ostatních ú?astník?. Tím spí?, 
?e jsme na raftech, které byly 
v programu, vyhráli vodní válku 
a naházeli do vody z raft? prakticky 
v?echny ostatní ú?astníky. P?i 
slavnostní ve?e?i, kdy se p?edávaly 
poháry v sout??ích elegance 
vyhlásili v kategorii Talbot Tagora 
tu moji. Co? nebylo t??ké, byly tam 
pouze dv?. Obrovský aplaus ve stoje 
nebyl ani tak pro krásu auta, jako 
spí? za to, jak jsme se prezentovali 
na srazu celkov?. Pohár za 
nejvzdálen?j?ího ú?astníka jsem pak 
v?noval ú?astníkovi z Kutné Hory, 
nebo? p?ece KH je dále od srazu, 
ne? Praha a Beroun, odkud jsme byli 
my ostatní. Sraz v St.Jean byl, podle 
mne, asi nejpoda?en?j?í akcí, které 
jsem se zú?astnil, a to bez ohledu na  
po?así. 

Letní Narozeninovou rallye, 
konanou k výro?í vzniku Simca 
klubu, si ji? moc nepamatuju, no 
snad posta?í fotky.

Pro podzimní sraz jsme se vrátili, ji? 
pot?etí, do Vrchlabí. A op?t se 
ukázalo, ?e není ??astné d?lat srazy 

na stejných místech. Slab?í ú?ast 
a neatraktivní program mi ukázaly, 
?e musím úrove? sraz? posunout 
o n?co vý? tam, kde jsem ji m?l 
a cht?l mít. 

Podzimní Sraz zna?kových klub? 
byl poznamenán absencí vhodných 
prostor v tradi?ní lokalit?. Vodácký 
camp ve Skryjích nebyl úpln? 
ideální volbou.

Náladu jsme si spravili novu akcí, 
jí? bylo jakési rozlou?ení se 
sezonou, jednodenní výlet. Ten se 
v komorním po?tu asi ?esti voz? 
odehrál na Slapské p?ehrad? a byl 
odpovídající te?kou za sezonou.

Myslím, ?e to bylo práv? tento 
podzim, kdy se na diskuzním 
klubovém foru stala nenápadná v?c, 
která mo?ná stála za vznikem 
událostí p?í?tích. Fora mají tu 
výhodu, ?e pokud t? n?kdo na?tve, 
m??e? zaklapnout notebook a je 
konec diskuze. Jeden z ?len? klubu 
(pozd?ji v úzkém jeho vedení), 
neuhlídal své ego a emoce 
a diskuzní spor vygradoval v hádku. 
Administrátor zareagoval adekvátn?, 
zamknul forum s tím, ?e emoce do 

KLID P?ED BOU?Í 
Michal Pr imák



druhého dne vychladnou. Druhého dne jsme se nesta?ili 
divit. Onen horlivý diskutér byl pry? v?etn? v?ech jeho 
p?ísp?vk?. Naru?ená postoupnost p?ísp?vk? dala 
vzniknout nesmysluplnosti p?ísp?vk?. Ura?ená je?itnost 
?asem vychládá, ale zde nebyla výsledkem chlapská 
omluva a ?jedeme dál?.  Výsledkem bylo pokoutné 
roz?i?ování email? plných pomluv. Jaké to m?lo 
d?sledky pro dal?í vývoj? Velké.

Pokra?ování p?í?t?.  -
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foto: Michal Primák

? Vrchlabí

Marty Murena parkují na Pomezních boudách? ? Prezentace modelové ?ady na nám?stí zaujala 

Dobová reklama na Simku na pr??elí domu? ? Simca 8 s karoserií berlina

Zpest?ením byl nákla?á?ek Simca-Unic 20C? ? Simca 9 Coupé de Ville, za ní Simca Oceane
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? Pestrá ú?ast na srazu v Ro?nov? 

A je?t? pest?ej?í na Srazu zna?kových klub? ? ? Sraz klub? 

?estice Simek na poslední akci sezony, zbývá zazimovat a ?ekat na jaro ?

Zakoutí líbivých Simek 1000 Coupé? ? P?ed startem Narozeninové rallye 

Novotou zá?ící pohonné ústrojí Simky 1307GLS ?
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Výro?í
V 70. letech se o sv?tovou událost postaral debut 
nekompromisního Lamborghini LM 002. Jak známo, 
m?lo jít p?vodn? o vojenskou zakázku z arabských zemí. 
Ov?em skute?nost, ?e o n?kolik let pozd?ji velké Lambo 
dostalo konkurenta zpoza Atlantiku, u? ve známost 
neve?la. Není divu, ?e ameri?tí generálové pocítili neklid 
? jejich Fordy M 151, Dodge M 880 a jiná lehká terenní 
vozidla byla proti ob?ímu dvanáctiválci z Italie jen 
sko?ápkami k roz?lápnutí ?  A je?t? k tomu pro Araby?? 
Nikdy! A tak p?i?lo na sv?t monstrum, o n?m? m?l mimo 

armádních ?pi?ek tu?ení jen málokdo. P?ísn? tajený 
vývoj, drsné a? smrtící testy na odlehlých pou?tních 
základnách, stovky prototyp? zni?ených p?i zkou?kách 
odolnosti, to v?e vyústilo v objednávku, uzav?enou 
22. b?ezna 1983. Toho dne se narodil HMMWV, 
známý jako Humvee ?i pod obchodní zna?kou Hummer. 
Strohá vojenská zkratka znamená High Mobility 
Multipurpose Wheeled Vehicle (víceú?elové kolové 
vozidlo s vysokou pr?chodivostí) a zmín?ného dne 
oblet?la sv?t fotka vozidla, vypadajícího jak ze sci-fi 

snímku. Výroba byla sv??ená firm? AM 
General a armádní po?adavek zn?l na 
70.000 HMMWV v patnácti modifikacích. 

Základní pohonnou jednotkou byl 
osv?d?ený vzn?tový V8 6.200 ccm, 
spojený s ?ty?stup?ovou automatikou 
a stálým pohonem v?ech kol v pom?ru 
50:50. HMMWV m??e operovat 
v jakémkoliv terenu a klimatu, 
v evropských pom?rech m??e být 
nevýhodou jeho velikost. ? íká se, ?e je 
neporazitelný, ov?em jedna nevelká 
a skromná ?kodovka mu dokázala nat?ít 
jeho velkou nepr?st?elnou p...l (zá?) hned 
p?i premie?e v ?R. Stalo se 
v krema?ovských lomech ?  ? ? ?

HMMWV

Kdy? se 7. b?ezna 1947 narodil do 
rodiny regensburského kameníka 
Walter Röhr l, nikdo netu?il, ?e 
sv?tlo sv?ta spat?ila budoucí 
závodnická legenda. Mladý Walter 
vystudoval obchodní ?kolu, 
provozovanou tamním katolickým 
biskupstvím, ale je?t? p?ed získáním 
v?d?ího listu udivoval zru?ností za 
volantem. Po dosa?ení plnoletosti se 
okam?it? stává osobním ?idi?em 
jednoho z právník? bavorské 
diecese. O t?i roky pozd?ji se 
objevuje na startu bavorské rallye za 
volantem Fiatu 850 coupé, ale závod 
kv?li technické závad? nedokon?í. 
Následující rok se v?nuje p?íprav?, 
ale v sezon? 1969/1970 u? startuje 
st?ídav? s Alfa Romeo 1750 GT, 
BMW 2002 ti a Porsche 911, stále 
jako soukromý jezdec. Jméno 
Waltera Röhrla si spojujeme 
p?edev?ím se zna?kou Opel, s ní? 

nad?jný sout??ák 
navázal spolupráci v 
roce 1973. P?edstavil 
se za volantem Opelu 
Commodore 
a Ascona v úprav? 
Irmscher. Postupn? 
st?ídá nejnov?j?í 
modely Kadett GT/E 
?i Manta. V 70. 
letech se objevuje na 
nejznám?j?ích 
sv?tových rallye ? 
Akropolis ?i RAC, 
ale i na okruzích. Koncem 70. letech 
vídáme Röhrla v cockpitu Abarthu 
131 Mirafiori. V 80. letech postupn? 
ú?inkuje pro Mercedes-Benz, Opel, 
Lancii a Audi. S posledn? 
jmenovanou zna?kou dosahuje 
v roce 1987 fenomenalního úsp?chu 
p?i dramatické jízd? do vrchu Piké s 
Peak, jeho výkon se stal rekordem. 

Od poloviny 90. let se Röhrl v?nuje 
ji? jen jízdám historik?. Je ?enatý, 
bezd?tný a ?ije v bavorském Sankt 
Englmaru.

?trnáctinásobnému mistru sv?ta 
p?ejeme pevné zdraví a stálou chu? 
dr?et plyn nadoraz!

WALTER RÖHRL

PK, foto archiv PK
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?tená?ský objektivLAURINKÁM 
MRÁZ NEVADÍ
? jak se o tom m??eme p?esv?d?it z fotek Petra Mikulky, který zachytil zimní p?evoz dvou více ne? stoletých sta?e?k? 
do olomouckého centra firmy Samohýl. Nezbytná voituretta je dopln?ná velkým cestovním modelem GDV (1909). 
Oba skvosty jsou pln? pojízdné. Díky za krásné záb?ry aut, na nich? si oko i du?e p?ijdou na své.

Text: Pavel Kopá?ek
Foto: Petr Mikulka



AUTA DOSLOVA K SE?RÁNÍ!

Kdykoliv jsem sly?el n?koho, jak prohlásí: ?Jé, to je 
sla?ou?ký autí?ko!?, osypal jsem se pupínky 
a z n?kterých výhru?n? tr?ely i chlupy. Ale jen do doby, 
kdy jsem se dov?d?l, ?e v prostorách táborského Musea 
?okolády a marcipánu je výstava pochoutek ve tvaru 
historických ?i jak zajímavých vozidel z celého sv?ta. 
P?iznám se, ?e jsem ne?ekal p?íli?nou podobu sladkých 
model? s originalními kusy, ale po vstupu do útrob 
mnohasetletého domu na táborském Starém m?st? se mi 
v hrudi rozbu?ilo doslova klukovské srdce! Jsa 
diabetikem, okam?it? jsem na tuhle skute?nost zapomn?l 
a zmocnila se m? touha sníst nebo alespo? nakousnout 
v?e, co bylo v mém dosahu. Ale to u? jsme stoupali 
strmým a nebezpe?n? vypadajícím schodi?t?m do patra, 
kde nás vítaly pravé veteranské perly: vedle detailn? 
a ú?asn? vymodelovaného Fordova ?Té?ka? slavný 
Bond?v Aston Martin, Citroën DS 19 sympa?áka 
Fantomase, slavná ?osmi?ka? cestovatelské dvopjice 
Z+H, ú?asný RTO Lux, vyjí?d?jící snad z vy?ehradského 
tunelu t?sn? p?ed st?etem s vodnickým Plymouthem ve 
filmu o doktoru Mrá?kovi, Fiat 500 vedle ?ímského 
Colosea a na dla?b?, která mohla být i slavnou 
historickou Via Appia Antica ? a mnoho dal?ích 
a dal?ích. N?které si prohlédnete na p?ilo?ených fotkách.

?eknete si: model ?  Pravda, jsou fantastické 
a v pr?m?ru na n? zru?ní auto?i pot?ebovali od dvou do 

p?ti kil ?okolády a desítky hodin práce, ale ? kdy? se 
oto?íte a stojíte tvá?í v tvá? ?okoládovému Austinu Mini 
v opravdové velikosti, vedle n?ho stojí usmívající se Mr. 
Bean, p?ipadáte si jako v perníkové chaloupce. T??ko si 
p?edstavit, ?e na tvorbu takového veledíla se 
spot?ebovalo 57 kg ?okolády a bezmála 300 hodin práce!

Samoz?ejm? mne zajímalo, jestli jsou auta jedlá. Jsou, 
a soud? dle ochutnávky ru?n? d?laných cukrovinek 
dokonce vynikající ? . Ale milovníci ?okolády mají 
sm?lu. Pokud tou?í po ukon?ení výstavy vrhnout se na 
exponáty a tu schroupnout kapotu, onde poz?ít blatník, 
n?kde si pochutnat na hromad? písku u silnice ?i 
nepohrdnout patníkem, mají sm?lu. Ob?í ?okoládový 
?Miník? a Mr. Bean se stanou stálými exponáty a ostatní 
modely se vydají sklízet obdiv do zahrani?í. Zájemci 
o náv?t?vu ?okoládového autoráje mohou p?ijít do konce 
dubna, ale dle vedení musea bude termín ukon?ení 
výstavy o n?jaký ten týden posunutý.

Prohlédn?te si fotografie, nechte si zdát o tisících chutí 
?h?í?né? laskominy a k tomu si vezm?te ? no, t?eba 
kousek ?okolády ?  ?

D?kujeme p. Lence ?elivské za vst?ícnost, ochotu 
a mnoho zajímavých informací!

Foto: Pavel Kopá?ek, David Kopá?ek

Pozvánka

Pavel Kopá?ek
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?asopis VETERÁN nabízí komer?ní inzerci  za zavád?cí cenu 5000,-K? za jednu 

A4 inzerce. V ka?dém ?asopisu je p?ípustná pouze jedna strana inzerce, tak?e 

budete mít jistou exk luzivi tu. Obsah inzerce podléhá schválení redakce. 

Inzerovat mo?no produkty nebo slu?by související s historickými vozidly nebo 

s jejich stylem. Pro komer?ní inzerci  nás kontaktujte na emai lu 

michal@simcacentrum.cz 

Ve?keré fotografie, pou?ívané v na?ich ?asopisech, jsou na?e vlastní nebo 

prospektové, pressfota a materiály tiskových odd?lení a fond? výrobc?, na které 

není copyright. Nikdy jsme nepou?ívali  a nepou?íváme fotky jiných autor? bez 

jejich souhlasu! Ve?keré ?lánky jsou na?e vlastní. 

V p?ípad? zájmu m??ete psát o svém veteránu do rubriky ?Z pera ?tená???.

Va?e ?lánky rádi  ot iskneme.

?asopis VETERÁN byl, je a bude zdarma pro v?echny p?íznivce historických 

vozidel, veterán? a v?bec v?ech starých aut ? .  V p?ípad?, ?e nás chcete podpo?it, 

za?lete nám p?ísp?vek v libovolné vý?i na ná? ú?et 396 769 1001 /  5500. Finance 

vyu?ijeme na úhradu náklad?, spojených s cestami za reportá?emi. Tímto se 

vám vlo?ené finan?ní prost?edky zase vrátí zp?t ? .   D?KUJEME!

Nezávislý ?asopis VETERÁN vydává FINTALK Invest s.r.o. 

Zdarma ke sta?ení z na?ich webových stránek.

Zakázán p?et isk  a vyu?i t í text? a fotograf i í bez na?eho písemného souhlasu! 

Redakce: Pavel Kopá?ek, Michal Primák 

Kontakty na redakci: 

Email: m ichal@magazinveteran.cz, pavel@magazinveteran.cz

www.magazinveteran.cz

www.facebook.com/magazinveteran

http://www.simcacentrum.cz
http://www.simcacentrum.cz



