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l l irii manžel čeněkJunek. Jeho ži-

Ll ,& ukončila tragická nehoda na

Nůrburgringu v roce l928" Akce se jako

host učastní vždy Vladimír J unek, nevlastní

syn Elišky Junkové, jenž k tomu íká: ,,lVla-

minka mi zemrela, když jsem byl hodně

mal . Vyr stal jsem s tatínkem, bratrem

Elišky Junkové" Tatínek se měl podruhé

podrobit těžké operaci. IVlluvil pred tím

s Eliškou, zda by se o mě postarala, kdyby

to s ním špatně dopadlo. Jak slíbila, tak

slib dodržela. Pro čtyricetiletého člověka,

kteni neměl vlastní děti a byl zvykly na ur-

čit režim, to musela b t obrovská změna

Bugatti T,t0 z roku 1928 p ivezl polsk

sběratel

automobilu jako Ferrari 330 GT, Austin
Healey, l\4ercedes-Benz ]90 nebo Volvo

P]800. Ostatních osm desítek automobilt]

a patnáct motocyklu pocházelo z období
pred druhou s\eto\o] /aIkou,

Když Junkovi tak nemohly chybět pocho-

pitelně automobi|y Bugatti. Největší skvost

Bugatti 37A z roku 
,]928 

rídil Vojtěch lVla-

sojídek, vnuk J ríhO Šilhy, kterli tento

skvost vzkrísll kdysi k ž|votu, V jednu chví
li jsme jeli pár kilometru za ním a musíme

ríct, že byI zážitek s edovat 1eho 1ízdu s pa-

tričnou zvukovou ku isou. s více než deva-

desát let staryim vozem hravě prekonával

osmdesátikilovou rychlost.
Bugatti T40 privezl poIsk malitel a v Lito-

myšli nemohl chybět ani Jakub Stauch

s Bugatti T13 Brescia, rok v roby 1922.

Stokilometrovou trasu bral jako trénink na

]000 mi| československlich, jež stafiovaly

o pět dní později. Nejstarším vozem byl

Ford T t\/ilana Baše, pro poruchu tentokrát

ale nedojel, Vladimír Šinagt ctrtět prilet

s krásnlim De Dion Boutonem z roku ] 9 1 1,

ale po Loukotích zatím není opraven, a tak

predvedl majestátni Rolls-Royce Wraith

s karoserií Hooper z roku ]939. Ale nebyl

to jediny ,,roIls" na startu. Druhli, Phantom

ll, pocházelz roku ]931 a karosárna Wil-

kinson jej ,,oblékla" ve stylu modelu Silver

Ghost z počátku 20, století. Zážehovli šes-

tiválec objemu 7,6 litru spotreboval na sto

kiIometrťr kolem 23 |itrr] benzinu. Zastou-

peny byly snad všechny větší české značky

z obdobr mezi dvěma válkami - Tatra, Ško-

da, Z, Wikov, Wa|ter, Aero, Praga, Jawa.

Z nich byly nejstarší Praga Piccolo z roku

1926 a o rok mladší Tatra'12

Tentokrát jsme viděli také hodně zajíma-

vl7ch zahraničních automobilt], jako naprí-

klad americké Durant 60 De Luxe, Buick

Special Coupe, Buick 40/47 nebo osmivá|-

covli Buick Eight z roku 1933, dajně jedi-

n v naší republice. Stejn počet válc mě|

i krásn Auburn 85], dosahující již v roce

1935 rychlosti 160 km/h A zapomenout

nesmíme ani na další osmivá|ec, packard

645 De Luxe Eight od jehož vliroby uply-

nulo už 9] let Anglii zastupovaly lnvicta

4,5 Litre. Lagonda T2 Tourer další. Zajíma-

vou minuIost měl i málo známli šestiválco-
vli lVlorris Oxíord Six Coupe z roku ]934.
Vyrábě| se pouhé dva roky a se zmíněnou

karosérií kupé 1sou v provozu udajně jen

dva.

VY[|lP lll|l]{lilNA jU[|K

LetošníĎtvrt, ročník Vzpomínkové jhdy na Elišku a Čeňka Junkovy se nesltre znamení120. v, ročíod narození

Elišky Junkové, kTeré si p ipomenerne l6, listopadu, P em, šlelijsme, proč právě v Litomyšli se tato akce ve

dvouleté periOdĚ pO ádá,

Osmiválcov Buick
Eight z roku 1933
(vlevo) je iedin m
v České republice.
Startovní pole bylo
pestté - Aero,

BMW, Bugatti..,
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Vlevo Lagonda T2
Tourer s šestivál-

cem 4.0, vpravo
Wikou 7128

se čty válcem
1,5 litru

Rolls-Boyce
phantom ll z roku
,1931 byl postaven
karosárnou
Wilkinson ve stylu
R-R Silver Ghost
z dvacátlích let

Prvníčást jízdy vedla p es Sloupnici, Hrá-

dek, Kerhartice (tady spadl v roce 1963

meteorit o hmotnosti 
,l260 g, kteli je vy-

Staven V Národním muzeu), Řirry, orticte
Podhr]rí a České Libchavy kolem drevěné

zvonice z roku 1797 v Dlouhoňovicích do

Žamberka k [Vluzeu stan ch strojr] a tech-

nologií, kde byla prestávka.

Druhé malé zastavení proběhlo v príjem-

ném prostredíChráněné dílny Šthstn svět

v Líšnici, po několika kilometrech dosáhli

rjčastníci za osadou Neko -Bred vka nej-

vyššího bodu soutěže,535 metr nad mo- : 7. srpna 2022.1

Šestiválcov Rolls-Royce
Wraith s karoserií Hooper

z roku 1 939 spot ebuje na sto
kilometrrj 25 litr benzinu

em, a odtud pokračova|i pres Jablonné
nad 0rlicí, Byst ec, Vermě ovice, Dolní
DobrouĎ, po části závodu do vrchu v Ústí
nad Orlicí zpět k zámku v Litomyšli. Na

zajímavě zvolené trase, strídající širší
a zké silničky s uíjezdy a sjezdy, se roz-

hodně nikdo nenudil.

Sobotní jízdě predcházela ieště večerní
jízda Litomyšlí a velice vydarenou akci

zakončil nedělní oddychov program

na zámku a v jeho p ilehlém okolí.

Další ročník by se měl uskutečnit 5. až
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i oběť. To jsem si uvědomil až pozdě :'
šel jsem k nív pěti letech. To užjserr:,_,,
ku chápal a cítil, co se děje. Bylo to pi.. ,,
pivé. Jmenoval jsem se pťtvodně Pcs: ,

Byla to moje neíalšovaná teta,"

Ale zpátky k akci, určené pro historicl. ,

zidla do roku 1948. Po dohodě s pora,. .,
li mohlo startovat ještě několik m a_. .,
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