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Tento rok se sjelo 62 vozů ze šesti států. 
Nejvíce se projeli Dánové a Portugalci. 

Na programu byla Loira a její zámky, 
z nichž jsme si za čtyři dny stihli prohléd-
nout osm, aniž by se zapomnělo na dobrou 
kuchyni a bublinkové víno s přísně chrá-
něným jménem. Dvě z návštěv nám zůsta-
nou dlouho v paměti – výstava vynálezů 
Leonarda da Vinci na zámku Clos Lucé 
a zámek Šípkové Růženky d’Ussé.

Vynálezy da Vinciho nechala firma 
IBM postavit na základě jeho originálních 

výkresů. Obdivovali jsme vodní šnekové 
pumpy, kulomety, tank i helikoptéru. Co se 
nevešlo do zámku, bylo vystaveno v parku.

Šípková Růženka patřila k mým nejoblí-
benějším pohádkám, proto jsem si dlouho 
myslel, že je to pohádka naše, česká. Později 
jsem pochytil, že je buď od Christiana 
Andersena, nebo od bratří Grimmů. Ale 
všechno špatně. Pohádku napsal francouz-
ský spisovatel Charles Perrault na konci 
17. století (na základě tématu ze 14. sto-
letí). Zámecké panstvo d’Ussé bylo tak 

nadšeno, že polovinu svého sídla zaří-
dilo pro Šípkovou Růženku. Dnes je to 
samozřejmě ohromná turistická atrakce. 
Následovaly zahrady Villandry, vodní 
zámek Chennonceau a vinné sklepy... Na 
střídačku parkovala vybraná auta přímo 
na nádvořích zámků.

Zámek Chambord patří k největším a nej-
zdobenějším zámkům Loiry, a i když se 
v interieru nenachází téměř nic z původ-
ního inventáře, přesto stojí za návštěvu. 
A kdo by si nepřál parkovat jednou v životě 
přímo před jeho vchodem.

Účast na srazu stodevadesátek můžu 
s dobrým svědomím českým majitelům 
doporučit. Příští akci organizuje sester-
ský klub 190 SL Italia a slibuje velkolepé 
zážitky. Bude se konat v antickém pro-
středí na Sicílii a převoz aut bude zajištěn 
z Benátek nebo z Janova.

Jiří W. Pollak

Vybraná auta směla vjet až před vchod do zámku 
Villandry

Stodevadesátky na Loiře
Zní to trochu šifrovaně, ale jedná se o akci pořádanou každé 
dva roky klubem Mercedes-France, sekcí 190 SL. Milovníci tohoto 
modelu, který stále získává na oblibě i ceně, jsou většinou vyslovení 
gurmáni. Setkání tudíž mívají charakter kulturně-kulinářský.

Zámek Chambord měl po nedávných rozsáhlých záplavách jen omezený počet míst k parkování

Na nádvoří zámku Šípkové Růženky se vešlo i několik sporťáků z klubu 190 SL


