
 

  

                        Americké dreamcars                               Svezli jsme se Simkou 1100 

a další zajímavosti ze světa historických vozidel        



 

 

 

 

 
 
Vážení čtenáři, majitelé a příznivci historických vozidel 
 
   Než začnu psát, musíme Vám všem poděkovat. Celá dvoučlenná redakce Vám děkuje za velmi kladné 
přijetí naší „prvotiny“ a máme obrovskou radost z vašich reakcí. Je zcela zřejmé, že pro náš nový časopis je 
zde místo a my Vám velmi rádi budeme přinášet další a další čísla časopisu Veterán.  
   Někteří z Vás, a nebylo Vás málo, máte zájem o napsání a poslání článku do tohoto časopisu. Po zralé 
úvaze jsme se rozhodli Vám dát prostor a připravili jsme rubriku „Z pera čtenářů“ Tato rubrika bude určena 
pro Vaše psaní. Je na Vás, zda napíšete představení Vašeho vozu, test, popis renovace, reportáž z cesty či 
něco jiného. Aby zůstala zachována určitá tvář časopis a byla ochráněna autorská práva, a rovněž jako 
prevenci různých nedorozumění, jsme vytvořili tyto pravidla: 
 
-  redakce si vyhrazuje právo zkrácení a úpravu článku, pokud to bude z gramatických či stylistických 
důvodů nutné 
-  redakce si vyhrazuje právo určení termínu vydání článku v časopisu Veterán 
-  redakce neodpovídá za škodu způsobenou porušením autorských práv pisatelem 
-  redakce, v případě nutnosti, doplní příspěvek fotografiemi z vlastních zdrojů           
-  autor se zavazuje neposkytnout stejný článek jinému médiu v jakékoli formě   
-  autor je povinen použít k textu pouze fotografie, na které má autorská práva 
-  autor poskytuje článek redakci bez nároku na honorář 
 
   U každého článku bude pisatel uveden celým jménem jako autor textu. Stejně tak u fotografií. V případě 
jakýchkoliv dotazů na toto téma nás můžete kontaktovat na emailu michal@simcacentrum.cz  
   I nadále je Vám k dispozici rubrika „Z archivu čtenářů“, kam můžete posílat svoje fotografie (s popisem) 
z Vašich cest, fotografie dobové, či jinak zajímavé. 
   My Vám na oplátku budeme pravidelně přinášet čtení v takové formě, jako dosud. V tomto čísle Vám 
představíme malé italské autíčko, které všichni pamatujete – Fiata 127. Úmyslně však pouze vozy z italské 
produkce. Ty ostatní si zaslouží samostatný článek, takže o nich někdy jindy. Navštívili jsme malé jihočeské 
muzeum, k jehož návštěvě zveme malou reportáží i Vás. V další z pravidelných rubrik - „Svezli jsme se“, se 
s Vámi podělíme o jízdní dojmy hned ze dvou aut - Talbotu 1100LS a Simky 1100TI. Překvapením pro Vás 
bude možná článek o Dreamcars a chybět nebudou zajímavosti ani dobový plakát.  
 
Ke čtení Vás zvou      
  
Michal a Pavel 
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       S   PŘÍCHUTÍ  CINZANA …. 
 

   Malé a hbité, převážně tuzexové 
stosedmadvacítky budily pozornost, ale i 
závist. Po boku rozměrných, 
pohupujících se Chryslerů, Simek, 
Saabů, Talbotů a Cortin zpestřovaly 
kolorit zejména velkoměstské dopravy, 
ale mohli jste je spatřit i v odlehlejších 
oblastech. Byly tím, čemu se říká 
bestseller. Na náš trh se jich dostaly 
tisíce, ale spokojených majitelů je 
mnohem, mnohem více …. Navzdory 
korozi, navzdory nedostatku dílů, 
navzdory pochybnému českému 
autokutilství  přežily, a jejich 
jednoduchý, ale stále zajímavý design působí dnes stejně svěže, jako v dobách jejich zrození. 
 

   Šedesátá léta se přehoupla do své druhé poloviny a v dohledu se objevila sedmá dekáda minulého století. 
V prodejnách Fiatu na celém světě šly na odbyt osvědčené modely, lidovky i střední třída; sympatická 
broučkovitá vozítka z Turína byla doménou západních metropolí a přímořských letovisek, ale správní radě 
Fiatu přestávalo chutnat ranní espresso. Navzdory stále dobrým prodejním statistikám a sebejistým hlášením 
prodejců jim bylo jasné, že éra „mrňousů“ se rychle chýlí ke konci. Pětistovka, jejíž kořeny pocházely 
z předválečného Topolina, byla stále hitem, šestistovka měla také své ctitele a relativně nejnovější 850 byl 
právě na vrcholu. Spojoval je pohonný systém „vše vzadu,“ což se již v té době ukazovalo jako krok zpět. 
Obří sálové počítače i postavy u rýsovacích prken zrychlily pracovní tempo … 
   Italský národ je proslulý pohodářskou životní filosofií, ale v případě potřeby jde vše stranou. Designeři se 
tužili, a brzy spatřil světlo světa revoluční Fiat 128. Nekompromisně ukazoval cestu vpřed – technikou i 
konstrukcí. Dalo se předpokládat, že tahle průlomová novinka nezůstane sama. A skutečně. Sotva proběhlo 
tiskem pár špionážních záběrů nevelkého vozu se zajímavou boční linií, přišla dlouho očekávaná chvíle: 
v březnu 1971 stanul pod reflektory nový, nepřehlédnutelný Fiat. Nesl označení 127, v číselné řadě Fiatů 
nepříliš logické, ale přinejmenším snadno zapamatovatelné. Tak si o něm něco povězme: 
   Za svůj vznik vděčí většímu 128. Od něj převzal nejen koncepci „vše vpředu,“ ale i některé technické 
prvky. Zprvu výhradně dvoudveřová karoserie s výklopným víkem zavazadelníku odvezla čtyři dospělé 
cestující. Pod kapotou se nacházel řadový čtyřválec napříč (pocházející z Fiatu 850) o objemu 903 ccm a 
výkonu 44 koní. Čtyřstupňová manuální převodovka zůstala dlouho standardem i jedinou volbou. Přední 
náprava spočívala na příčných ramenech s vinutými pružinami, vzadu byla příčná ramena s listovými pery. 
Nevelká hmotnost a tradiční italská živost motorů dovolila nováčkovi až 140 km/h.  
   Opakovala se historie úspěšných modelů turínského koncernu: jásot lidí, obdiv po celém světě, úžas (jak to 



 

 

 

ti Taliáni dělají, že se jim to tak daří?) a plné 
objednávkové knihy. Taková byla reakce 
zdola. Vrchnost Fiatu okamžitě přihlašuje 
stosedmadvacítku do prestižní soutěže o vůz 
roku.  Mezinárodní novinářská porota neváhá 
a vyhlašuje téměř jednomyslný verdikt: 
„FIAT v čele!!!“ Správní rada koncernu 
objednává značková vína, nejlepší pochutiny a 
nejkrásnější dívky celé země. Oslava bude 
velkolepá !!! 
   Pak přišly dny všednější, ale ne zcela obyčejné – Fiat se stal přes noc kasovním trhákem. Zatímco se 
vedení společnosti vzpamatovávalo z oslav a nabíralo dech, konstrukce jela na plné obrátky. Zaspat v tuhle 
chvíli bylo by osudné … 
   Od debutu uplynulo jen pár týdnů a v nabídce se objevil silnější motor o výkonu 47 koní.. Tento základ 
pozdější bohaté palety přechází do roku 1972. Očekávanou a vděčně přijímanou novinkou je Fiat 127 TRE 
PORTE – čili t řídveřový hatchback, který měl již plnohodnotné dveře místo víka zavazadelníku. Po 
technické stránce žádné změny, přešel rok 1973 a ve víru stále rostoucí popularity se obrátil další list 
kalendáře. V polovině roku 1974 se představuje jednodušší model se sníženým kompresním poměrem a 
výkonem 40 koní. Ten zůstává dlouho na spodní příčce modelové nabídky. Pro náročnější byl připravený 
Fiat 127 Special – sice se seriovou motorisací, ale zato s komfortními doplňky. Během dalších let vznikaly i 
drobné změny podle požadavků importerů - mlhavou Anglii oživily barevné fiátky s pravostranným řízením, 
ale to bylo do roku 1977 celkem vše. Za zmínku snad stojí u nás prakticky neznámá čtyřdveřová varianta, 
kterou sice vyráběl Seat, ale prodávala se v síti italského výrobce. Nastal rok 1977 a čas změn … 
   Dobíhala první serie, ale současně z pásů začal sjíždět inovovaný Fiat 127 Nuova. Oproti svému slavnému 
předchůdci postrádal onu svižnost bočních partií, ale povstal na spolehlivém základu, a v mezinárodní 
konkurenci to neměl vůbec lehké – připomeňme Renault 5, obstarožní, ale stále dobře prodejný Mini, 
německy strohý VW Polo, a jiné. V prodejnách se objevuje základní 900 L s výkonem 40 koní a 900 C 
s výkonem 45 koní. Zákazník od počátku mohl volit mezi dvou- a třídveřovou karoserií. Pak přišla třešnička 
na dortu – Fiat 127 1050 L a CL. Objem 1049 ccm a výkon 50 koní dodaly Nuově temperament a nováček 
opět ukázal konkurenci záda. O rok později se již mohl majitel vydat na slavnou Strada del Sole, a semtam 
někoho prohnat – pokud si ovšem pořídil zcela nový 127 Sport s výkonem 70 koní. Ten měl maximálku 
srovnatelnou s některými rodinnými sedany střední třídy, takže podřadit, vytočit trojku, za čtyři, plyn na 
podlahu a … Fantasia !!! Jen ta převodovka mohla být pětistupňová, ale čas ještě nenazrál. Rok 1979 přinesl 
spíše kosmetické úpravy, za zmínku stojí jen serie 127 TOP, běžný „padesátikoňový“ motor, ale luxusní 
interier. Přelom 70. a 80. let však přinesl jednu důležitou změnu, běžnými motoristy asi nezaznamenanou:  
produkce motorů pro 127 se přesouvá do brazilské filiálky, italské motorárny teď obrátily pozornost 
k nadějnému Ritmu … Od roku 1980 je v nabídce i nevelké STW Panorama, které ovšem není čistě italské, 

takže mu věnujeme článek někdy příště, spolu 
s ostatními deriváty … Jednou z modifikací, které se 
ojeté po roce 1990 objevily u nás, bylo Fiorino – 
malý, hbitý, prostorný a užitečný furgonek, v mnoha 
případech první auto začínajících českých 
živnostníků. Rok 1981 je posledním pro Nuovu, 
v některých zemích jste mohli dostat i pětidveřové 
provedení nebo vznětový motor – opět 
mimoevropský. 
   Rok 1981 – a s ním nová generace. Nikdo zatím 
netuší, že poslední. Fiat nabízí obvyklou možnost 
výběru dvou nebo tří dveří. Karoserie je opticky 
větší, vpředu a vzadu s masivním plastovým 



 

 

 

nárazníkem, subjektivní pocit (osobně můj) je negativní. Pod kapotou většiny produkce se nic nemění.   
   Jedinou novinkou je 127 Super o objemu 1049 ccm a výkonu 50 koní, ovšem poprvé s pětistupňovou 
převodovkou. Tedy výrazná úleva pro motor a úspora pro majitele. To ale nebylo všechno: celoplošné 

inseráty a lesklé prospekty lákaly ke koupi 
špičkového provedení 127 Sport, osazeného 
třináctistovkou s výkonem 75 koní. Tohle žihadlo jelo 
hodně přes 170 km a Polizia Stradale měla o starost 
navíc ☺ … Rok 1982 přinesl málo známou raritku – 
v červnu objednalo Švýcarsko serii třídveřových 127, 
vybavených pětikvaltem, ovšem s motorem o objemu 
965 ccm a výkonu 48 koní … Dodávky probíhaly 
ještě začátkem roku 1983.  
   Dvanáct let po slavnostním debutu, dvanáct let 
úspěchů, ale také dvanáct let, během nichž 

konkurence nespala, 127 došel na konec cesty, 
alespoň v Itálii. Tváří v tvář novému, veřejnost 
zapomíná na zásluhy minula – nový hit má jméno 
Uno! Ale jak to tedy dopadlo s Fiatem 127? Dožil 
svá léta mimo Evropu, z drtivé většiny v Brazílii. 
Tam jste si jej mohli koupit ještě v roce 1987, 
některé údaje hovoří i o počátku 90. let. Ojediněle se 
tito exoti dostali i do Evropy, podle nabídky na 
webových stránkách jihoamerických prodejců jsou 
za slušnou cenu k mání dodnes. 
   V tehdejším Československu takový výběr nebyl: 
z první generace se dovezly základní modely ve dvoudvéřovém a třídveřovém provedení, pak přišla 
devítistovka Nuova opět v základu, a nakonec třetí generace, proti prvním 127 podstatně dražší. Ta se – 
podobně jako pozdější Uno – stala jedním ze symbolů děvčat, provozujících nejstarší řemeslo světa 
(většinou i oprávněně). PZO Motokov obohatil náš tehdejší utrápený trh tisícovými seriemi kvalitních Fiatů, 
z nichž mnohé 
již odešly na 
věčnost, další 
jsou 
v pečlivých 
rukou sběratelů 
– no a ty 
zbývající jezdí 
dodnes, ke 
spokojenosti 
majitelů a 
k radosti nám, 
kteří taková 
auta fotíme a 
píšeme o nich. 
Arrivederci, 
Fiat … 
 
 



 

 

 

Denně používaná Nuova 127 v Jindřichově             Na veteránské akci se objevil i žlutý 127          Fiorino po celoživotní dřině. V době pořízení 
      Hradci. Rok 2003.           generace. Barva masky a nárazníku                snímku mu zbýval necelý rok života. 

           dokumentuje fantasii majitele.                                                        

     Zajímavá, individuálně dovezená Nuova           Před několika roky ještě častý jev.     Game Over. Dnes je na místě Fiatu prázdno. 
                    Snad ještě jezdí …          Dnes – vzácnost. 

Pečlivě udržovaný, pouze v létě používaný           V roce 2008 běžně provozovaný Fiat            Fiat 127, pravidelně a celé roky vozící 
F127 první generace.                        na českobudějovickém předměstí          své starší majitele na chalupu. 

 
 

Krásné a svobodomyslné sestřičky dostávají od miliardáře 
(Miloš Kopecký) nové Fiaty 127. Ředitelka výzkumného 
ústavu (Jana Štěpánková) evidentně nechápe, za co?   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    Text a foto Pavel Kopáček a archiv autora  



 

 

MUSEUM  ZAPADLÉ,  SNĚHEM  ZAVÁTÉ ….. 
 
Jedete do Českých Budějovic, ale máte ještě dost času … Nudíte se po 
cestě, ale pomoc žádná … Všude je pusto, prázdno a nic k vidění … 
Omyl! Kousek před Budějovicemi (směrem od Tábora) odbočíte vpravo a 
najdete malou vísku Pořežany. Tam se poptáte po museu – a hned se 
přestanete nudit. 
 
   Začátky pořežanského auto-moto-velo-agro (a jánevímjakéhoještě) musea 
spadají do doby asi před pěti lety. Svérázný místní sběratel a shromažďovatel 
nenadělal ze všeho hnusné mezohryzy a traktory, jak je u nás „dobrým“ 
zvykem, ale využil stodolu, aby se o své poklady podělil s ostatními, a přitom 
si přišel i na něco hmotných statků jako přilepšení k důchodu. 
   Nebudeme vás napínat. Nemá otvírací hodiny, nemá zimní výluku – prostě 
nic. Necháte auto u brány, přebrodíte se půlmetrovými závějemi a zazvoníte u 
bočních dveří. Chvíli nic, pak šouravé kroky, vrznutí pantů a majitel, kousající jablíčko nejisté odrůdy, 
zabručí cosi, z čehož pochopíte, že jej máte následovat. Klíčem jak od středověké mučírny odemkne rozlehlá 
vrata – a vy zůstanete v šoku, protože TO, co uvidíte tady, neuvidíte snad nikde jinde u nás. To tvrdím, jsa 
zcela při smyslech, protože už máloco mě po více než třech desítkách let brouzdání po nálezech překvapí, 
ale v Pořežanech mezi dveřmi mi došla řeč.  
   Ne – absolutně nemá cenu se rozepisovat o tom, co uvidíte – proti tomu by byly sebrané Leninovy spisy 
stručným záchodovým rodokapsem … Doslova počínaje náprstky, až po náklaďáky, traktory, několik 
desítek hippomobilií všeho druhu, skoro stovka jízdních kol, motocyklů, hrkáčů a záhadných  jednostopých 
potvor, zčásti nejasného původu a účelu, osobní auta v prvním patře, vyrovnaná ve dvou řadách a ve stavu, 
v jakém mnohdy před drahnými roky dojezdila, kolem dokola po stěnách volanty, masky, na policích 
karburátory, houkačky, olejničky, hevery, v dalších částech zařízení domácnosti, žehličky, šicí stroje, 
porcelánové valchy, lampy, psací stroje, kancelářské sčítačky, antikvární audio- a videotechnika, kompletně 
vybavené malé dílničky, které jakoby vypadly z filmů pro pamětníky, nádherné historické zámečnictví, kde 
chybí k dokonalosti jen Jan Tleskač, vylepšující u ponku svého ježka v kleci, a pak – autíčka, autíčka a 
autíčka. A taky semtam vláček či letadélko. Každý chlap má aspoň v koutku duše klukovinu, tak obdivuje 
sta a sta různých hraček (já jsem si dovedl představit, jak je projíždím někde po koberci), prostě podívaná, 
od které vás nedostane manželka, milenka, povinnosti, hlad, prostě vůbec nic. A máte-li s sebou děti, jste 
ztracený … Ale taková „ztracenost“ stojí za to, to mi věřte … 
   Poprvé jsem tam byl v samých počátcích, zažil jsem ještě, kdy bylo vše volně přístupné, mohl jsem si vzít 
hračky či jiné předměty do ruky, vše si prohlédnout – ovšem čas pokročil, doba je zlá, a lidé – co si budeme 
povídat? Takže majitel ku škodě nás všech police zasklil, zajistil, znepřístupnil … 
Budete-li chtít výklad, podá vám jej. Ovšem – některá fakta zas neberte tak úplně vážně ☺ . Ale pokud 
budete hodní, nechá vás usednout do pohřebního kočáru a přitom vám bude vyprávět, jak se tam fotila 
slečna z Playboye (určitě byl u toho, zahlédl i barvité detaily – soudě podle opakovaného pomlaskávání), 
dovolí vašim dětem, aby si zkusili, jak se šlape na velké tříkolce či sedí na motocyklu, traktoru, či jiném 
stroji … 
   A v létě či za raného podzimu – na rozlehlém trávníku před museem celý den pohrkává a vzdychá stabilák, 
 opodál pod stříškou je vyrovnaná desítka aut, která ještě občas potkáme, vstříc návštěvníkům trčí radličky 
pluhu – a najde se tu i gril s pochutinami. 
   Hlásit předem se nemusíte. Vřele doporučuji, aniž bych dělal reklamu. Majitel ji nepotřebuje. Trochu 
podivín, ale každý sběratel a shromažďovatel musí v sobě mít určitou dávku potrhlosti – a je to dobře. 
V jádru poctivec, který s vámi zapřede řeč na jakékoliv thema a nic lidského mu nebude cizí … 
Mám rád Pořežany - je to místo, kde se stroje nestaly zapšklými nakonservovanými přízraky, ale kde k vám 
promluví řečí své mechanické duše … 



 

 

Rozebraný Walter Junior znázorňuje strsti     Ford Cortina Mk II patřila svého času          Framo/Barkas 901 žije většinou už jen ve 
veteranisty. Tím více, že Waltrů   k vyhledávanému západnímu zboží. Tady                   vzpomínkách starší generace … 

                 se dochoval mizivý počet.                  stojí ve společnosti bílé sestry (vlevo) 
             Vzadu na policích část sbírky reflektorů.               a Škody 1202 STW (vpravo). 

  Dlouhou cestu musel vykonat Fiat 600, než           Tatra 57a v zachovalém stavu, navíc ve          Americké traktory Farmall se k nám dostaly 
než se dostal z rozkvetlého Středomoří na          velmi ceněném provedení tzv. „falešného“       v rámci akce UNRRA. Kompletovala je většinou 
      půdní vestavbu pořežanské stodoly.             cabrioletu (faux cabriolet).                   brněnská zbrojovka. Některé dodnes slouží. 

  
Zdravá a silné dítě předvádí, jak to měli dříve    
    invalidé těžké. Za zády má motocyklové 
      motory, jejichž počet v museu se dá 
                  odhadnout na stovky … 
 
 

         Text a foto: Pavel Kopáček    
                Autíčka, autíčka, autíčka …. Dřevěná,        Motocykly, kam až oko dohlédne. Od malých 
                plechová, plastová … Všechna krásná               padesátek až po robustní čtyřdobé 
                                a všechna lákají!                                      stroje.  



 

 

                               Dobovka                                                                       Z archivu čtenářů 

 Že je Kuba pro příznivce historických vozidel velmi zajímavé místo,   
  všichni víme. O tomto tématu již bylo popsáno mnoho stran a na   
 internetu najde každý stovky fotografií rozličných veteránů nejen  
 americké, ale i evropské produkce. Tento živý skanzen dnes mnohdy   
  ojedinělých vozidel převážně z padesátých až sedmdesátých let je   
   opravdu neuvěřitelný. My jsme ze zaslaných fotografií  od Tomasa   
   z MB-classic vybrali jinou lahůdku. Tou je fotografie  ze  skladu   

  Tak kde je ten táta? Já už se nemohu dočkat, až si dáme závody            vyřazených  vládních  vozidel,  na  které jsou vidět sovětské Čajky                   
                                      kolem paneláku.                                       (pk)                                             
 
                   Mrtvolka                                  Hádanka 

Trojce mladíků ve věku 18 let koupila za 1000,-Kč naprosto zachovalý         V minulém čísle jste hádali, cože za vůz bylo na fotografii. Tak 
a velmi dobře jezdící Ford Granada 2,8 – jen proto, aby jej železnými         vězte, že se jednalo o Ford Capri. A stejnou hádanku máme pro 
   tyčemi rozmlátili k nepoznání. Nestihli jsme tomu zabránit - mladý                                Vás i tentokrát. Co je na fotce za vůz?          (mp) 
 vyvrhel by zůstal ležet na zemi v podobném stavu. Žádná škoda pro  
                                           lidstvo.                                               (pk)  
                                                
                                                                         Co už u nás nejezdí 

        Odhlášená, naprosto kompletní,                  Dny jsou sečteny. Škodovka vyčítavě hledí         Dokonáno jest. Tak šťastnou cestu do  
      pojízdná a zachovalá 1202 STW na                osleplými reflektory na majitele, který ji         škodováckého nebe, kde bude žít na věky. 
    konci své poslední cesty. Mohla jezdit                               začíná demolovat. 
             a přinášet někomu radost.                                                                                                                                                           (pk) 



 

 

                                                                                     
                         Z dalekých cest                         Hrálo ve filmu 

      Ne vždy je caravan menší než auto. Tady tomu bylo zřetelně          „Hůlku nemám, personál nemám, topit už nedovedu“….Klasický český 
     naopak a dost často jsem zapomínal, že něco táhnu. Až pokřik                         film  a klasický český veterán – Škoda Felicia               (kp) 
        manželky vrátil Plymoutha Fury Suburban zpět na 50 mil.   (pk)                                               
                 Reklamní snímek 

 

(archiv p.k.) 



 

 

DREAMCARS 
 

Ozářená podia, lesk, třpyt, ostrovy 
fantasie … Elektronické dálnice, 
dálkové řízení, atomový pohon, 
revoluční materiály … Futuristické 
názvy, astronautické obleky 
modelek, nikdy neslyšená hudba … 
To byly Dreamcars. Vozy snů … 
Tehdejších snů … Raketových snů 
… A lidé, ohromeni úspěchy vědy a 
techniky, jim věřili … A t ěšili se … A 
doufali … A mnozí i střádali …  
 
   Ne, neusmívejte se – při čtení našich řádek stojíte tváří v tvář budoucnosti, která se nekonala. Ano, lidé 
věřili, ale pak se vývoj začal ubírat alternativní časovou linií a s ní přišly všední dny. Nikoli zcela obyčejné, 
ale na hony vzdálené jásavému tónu reportérů, líčící skvostný život obyvatel budoucích megapolí, kde 
nebude odpad, špína, zločiny a bída, nýbrž jen krása. Jen čas byl svědkem jejich omylu. 
   Ale vraťme se na samý začátek: starobylý a ctihodný newyorský hotel Waldorf Astoria už zažil mnoho: 
filmové hvězdy, průmyslové magnáty, milostné skandály i sebevraždy neúspěšných. Ovšem výstava, 
otevřená v jeho prostorách v lednu 1949, překonala svou smělostí vše. Jmenovala se Transportation 
Unlimited a jejím magnetem byl dvoubarevný Cadillac deVille Hardtop. Dosud neviděná koncepce uváděla 
návštěvníky v úžas. Ještě během konání výstavy se vžil název Motorama. A to byl základ přehlídek vozů 
snů, každoročních show, a někdy i poněkud bláznivých přehlídek. 
   Zakladatelem ideje Motoramy nebyl nikdo jiný než Harley Earl. Proslavený designer GM, který uvedl na 
scenu křídla a ploutve a jemuž Amerika dodnes vděčí za mnohé. Již v roce 1927 založil studio GM Art and 
Color Section – tedy v době, kdy slovo design postrádalo praktický význam. Inspirován filmem, divadlem, 
válečnými stroji i předměty denní potřeby, stvořil v roce 1938 legendární Buick Y-Job, úžasný pro jedny a  
skandální pro druhé. Nikdy se nepočítalo s uvedením do seriové výroby. Dreamcars a showcars byly 
výkladními skříněmi dovednosti automobilek. Nadšené publikum ani nevědělo, že je pasováno do role 
pokusných králíků, pečlivě pozorovaných, zaznamenávaných a vyhodnocovaných. Dreamcars vás měly 
navnadit, nechat ve vás vzklíčit zárodek nespokojenosti se současností, a vzbudit ve vás přání, spojené se 
jménem Chevrolet, Buick, Hudson, Packard, Ford – či kterýmkoli jiným, u jehož exposice jste právě stáli. 
    Showcars dávaly lidem naději, i když byly v jistém smyslu Potěmkinovou vesnicí. Poválečný rozmach 
amerického autoprůmyslu byl sice úctyhodný, ale stále nabízel usedlé rodinné sedany, coupé a STW, tou 
dobou ještě často vycházející z předválečné koncepce. Návštěvník prošel výstavou, naladil se na růžovo, 
pocítil hrdost, zatoužil po vystaveném vozidle včetně dlouhonohé slečny ve stříbřitém overalu, ale venku 
nasedl do svého pastelově zbarveného auta a vydal se vstříc všední realitě. Povězme si něco konkretního: 
vedoucí roli v tvorbě Dreamcars hrál samozřejmě GM. Můžeme jmenovat Cadillac ElCamino, Pontiac 
Strato Streak, Chevrolet Impala, Cadillac La Espada či Pontiac Bonneville. Ale konkurence ani tady 
nespala: Ford Atmos, Lincoln Futura, Ford Mystere, Mercury Mermaid, Ford Nucleon či Chrysler 
Plainsman. Připadají vám některá jména známá? Samozřejmě, byla použitá u pozdějších seriovek. A to není 
všechno: mnoho obdivovaných technických inovací a prvků u křižníků z konce 50. a z 60. let má své kořeny 
právě u Dreamcars. Typicky americký svět hýřivosti by byl o mnoho chudší, nebýt Dreamcars.  
   A co Evropa, možná se ptáte. Na starý kontinent docházely odlesky slávy se smíšenými komentáři. 50. léta 



 

 

byla stále ještě ve znamení poválečné nouze, každodenního zápasu o lepší život – a pro člověka, šetřícího si 
alespoň na VW brouk, Fiat 500, Renault 4 CV nebo Austin A 30 byly robotisované okřídlené sny spíše 
důvodem k zlosti … Ale tu a tam se i v Evropě něco dělo: vzpomeňme na naprosto futuristické Alfy Romeo 
BAT, na Simku Fulgur, na turbínové Rovery, na Nardi či na sovětskou Pobědu Torpedo či obří ZIS, který se 
jistě jen náhodou podobal showcaru Buick LeSabre 1951 … 
   Osud těchto výstavních klenotů nebýval veselý. Většina jich byla sešrotována, některé našly místo 
v museiích či soukromých kolekcích. Dnes se tu a tam objeví na aukcích, kde je každá změna jejich majitelů 
vyvažována ohromnými částkami. Jednu raritku nakonec: Ford kdysi představil svůj Nucleon. Měl to být 
vůz daleké budoucnosti, určený pro běžného motoristu a vybavený jaderným reaktorem. Otázka odstínění 
nepřišla na přetřes, rovněž tak složité soustrojí, neboť každý jaderný pohon je především pohonem parním. 
Světlo světa tak Ford Nucleon spatřil pouze v modelu, ale nedávno tento metrový umělecký kousek změnil 
majitele za – no, řekněme za cenu perfektně zrenovovaného a vzácného veteránu … 
    
Milí čtenáři: takové bylo naše ohlédnutí za nadčasovou krásou, kterou spatřil svět jen na okamžik. Ale i ta 
kratičká chvíle stačila, aby křídla, reaktory, bezdotykové řízení či raketový pohon přešly ve fenomen, zvaný 
Dreamcars. 
 
                                Text: Pavel Kopáček                                    Foto: archiv autora 
 
Obrázek z úvodu článku - Buick LeSabre. Známé jméno, známé auto, známý majitel. Pro svou potřebu si jej sestrojil designer Harley Earl 
v roce 1951. V8 pod kapotou dosahoval fantastických výkonů díky mechanickému kompresoru a vstřikování methanolu při akceleraci. Tento 
koncept se zachoval dodnes a stále má svých bezmála 350 koní.  
 

 
 
Cadillac ElCamino. Do výroby nešel, ale název ElCamino se zanedlouho objevil u cestovního pickupu Chevrolet. Tvar zadních křídel našel  
                                           uplatnění v roce 1957. Tento laminátový dreamcar se presentoval v roce 1954. 
 
 



 

 

Alfa Romeo BAT – jedna z několika futuristických studií, 
zhotovená karosárnou Bertone v roce 1955. Studie se dochovaly a 

často bývají vystavovány na prestižních soutěžích elegance. 

Chrysler Newport LeBaron 1941. Předválečné koncepty byly spíše 
výjimkou. Pomineme-li geniální Y-Job, musíme vyzdvihnout 
dreamcar Chryslerova koncernu, představený v předvečer 

válečného konfliktu. Na rozdíl od ostatních nebyl ojedinělý, 
s nepatrně odlišnější karoserií byla postavena pětikusová serie. 

 
Dodge Granada z roku 1954 patří dnes prakticky mezi 

zapomenuté. Podle dobových zpráv neoslnila ani při svém debutu. 
Přední částí připomíná Studebakery, ale do seriové výroby 

nepřešlo nic.  Dnes již neexistuje. 
 

Chevrolet Biscayne 1955. Do té doby neznámý název, ale již za 
tři roky jste si Biscayne mohli koupit, i když samozřejmě 

naprosto odlišné. Dveře s obrácenými závěsy nebyly už žádnou 
novinkou. I tento showcar má karoserii ze skelných vláken. 

Pravý a nenapodobitelný Dreamcar! Ford FX Atmos z roku 1954, 
tedy ze zlatého věku okřídlených experimentů. Byl vybavený 

některými prvky letecké techniky, modifikovanými pro 
použití v silničním provozu – všimněte si bodců na špicích 

předních blatníků. Byly to radarové snímače, které hlídaly 
odstup od vozidla vpředu. V roce 1954!!! Řidiči s agresivními 

choutkami by je patrně využili jinak, z mnoha chodců by 
se staly pojízdné jednohubky … 

Mercury Monterey XM 800 z roku 1954 rovněž patřil k těm 
střízlivějším. Nedochoval se, a ani ve své době nebyl příliš 

obdivovaný. Poháněl jej klasický tehdejší osmiválec Mercury, 
spojený s automatikou. Sešikmenou přední část můžeme najít u 
pozdějších Lincolnů, ale to je vše. XM 800 byl jen karosářskou 

hříčkou. 



 

 

Fiat Turbina 1954 byl zároveň „vozem snů,“ konceptem a zkušební 
laboratoří. Jeho turbinový pohon již nebyl novinkou, intensivně se 

jím zabýval americký Chrysler a britský Rover. Po ukončení 
jízdních zkoušek byl vůz odstaven, neboť spalovací turbina se 
v tehdejší podobě ukázala v běžném provozu jako problémová. 

General Motors Firebird III. Jeho debut v roce 1958 se stal 
triumfem. Národ jásal, věřil, že se podobných silničních raket za 
pár let dočká … Ovšem vedení GM již vědělo své. Název Firebird 

se proslavil o deset let později. O pohon se starala plynová 
turbína koncernové produkce, její chod se řídil jediným otočným 
joystickem, který sloužil k akceleraci nebo zastavení. Toto byl 

třetí Firebird v pořadí, dva předchozí vypadaly neméně 
nadpozemsky. 

 

 

Oldsmobile Golden Rocket 1956 byl vozem snů barvou i tvarem. 
Marketingové oddělení šlo dokonce tak daleko, že pro vydali serii 
barevných prospektů, což bylo u showcars spíše výjimkou. Zcela 
běžnému osmiválci konkurovalo do té doby nevídané  natáčení 

sedadel a volantu při nastupování, či jiné vymoženosti. 

Docela střízlivě řešený Lincoln XL 500 spatřil světlo světa v roce 
1953. Jeho tvary prozrazují některé detaily, použité u seriových 

Lincolnů a Mercury. Střechu z organického skla zpevňovala 
kovová výztuha, sloužící zároveň jako ozdobný prvek. Zanedlouho 

se podobné řešení objevilo ve Fordech. Snad jediným rušivým 
prvkem elegantní karoserie je obloukový výstupek nad zadním 

kolem. K čemu tam je? Přece jen tak … Dreamcars … 
 
 
 
 

Naprosto futuristický a nerealisovatelný Ford Nucleon debutoval 
v roce 1958. Jednalo se o pouhý model, ovšem více než metrový. 
Pochromovaná „poklička“ na ložné ploše představovala jaderný 

reaktor, nástin jakéhokoliv mechanického přenosu výkonu chyběl, 
stejně jako odstínění radiace. Nikdo se tehdy nezabýval ani 

doplňováním a výměnou štěpného materiálu, zplodinami, únikem 
radioaktivních látek netěsnostmi, nebo i samotným ovládáním 

chodu reaktoru pomocí moderátorových tyčí, jak jej známe dnes. 
Bylo to lákadlo pro naivní publikum. Model se dochoval v soukromé 

sbírce a je po renovaci. 
 
 
 
 



 

 

Karoserie STW najdeme u Dreamcars spíše výjimečně. Na snímku 
je elegantní Plymouth Cabana 1958, a můžeme jen litovat, že 

nenašel cestu na montážní linky. Zadní ploutve jsou velmi podobné 
těm seriovým, celý předek s maskou poněkud (tedy: hodně 

poněkud) evokuje Fordy modelového roku 1960, ale celek půsbí 
naprosto harmonickým dojmem. Cabanu pohání běžný V8 z modelu 

Fury) 
 
 
 

Podívejme se na jeden z mála dreamcars, vzniklý v Evropě. 
Francouzská Simca prožívala koncem 50. let dobu rozkvětu, 
mohla si tedy dovolit i trochu výstřední pohled do budoucna. 

Výsledkem je Simca Special Voiture 1958 s karoserií proslulého 
studia Ghia. 

 

 

Na konec si necháme šestinu světa, tehdejší Sovětský svaz. 
J.V.Stalin byl v plné síle a karosáři (jakož i všichni ostatní) se 
třásli, aby na nich nespočinulo zpytavé oko mocného Gruzínce. 

Navíc – opravdových licencí SSSR zakoupil málo, většinou stačil 
jeden kousek ze Západu, rozebrat – a vida, řešení je na světě! 

ZIS 112 vychází koncepčně ze seriového sedanu, motor má o pár 
desítek koní navíc – a karoserie? Samozřejmě „čistě a jedině“ 
sovětská!!! Ne aby vás napadlo podívat se na obrázek Earlova 

Buicku LeSabre. Podobnost je bezesporu jen náhodná … 
Proudnicový ZIS se účastnil několika ročníků závodů a pak 

v tichosti zmizel. Škoda, byl by to zajímavý museální exponát. To 
víte, ten Stalin …  



 

 

NENÁPADNÝ REKORDMAN 
  
   Je to francouzské, u nás téměř neznámé, 
ale úspěšné auto světově úspěšné značky, 
která s tímto modelem udělala výrobní 
rekord. Co je to? Nebudeme Vás napínat, 
za chvilku s námi usednete za volant 
Simky 1100. A protože trojka je lepší než 
dvojka, čekají nás šarmantní Francouzky 
hned dvě. Jsou tu, aby otevřeli svou náruč 
…..nebo jsou to jen dveře?    
 
   

   Oba vozy této řady obohatily české silnice 
až v tomto století.  A oba na čas setrvaly 
mezi mými ostatními vozy stejné značky.   
   První mi otevírá svoji náruč sportovní Simca 1100TI dovezená z Itálie v roce 2000. Pod zářivě zelenou 
kapotou se skrývá nejsilnější provedení. Nabroušený čtyřválec o obsahu 1300ccm korunovaný hned dvěma 
dvojitými karburátory Weber. Osm desítek koní vás dokáže rozparádit stejně, jako rozparádilo náročné 
Francouze, dychtící po nenápadném voze se sportovním apetitem. S touto Simkou jsem se zúčastnil 
mezinárodních srazů ve francouzském Lavalu a švýcarském Lyssu, kde dokonce získala druhé místo 
v soutěži elegance mezi desítkami jejich sestřiček. Dnes již má nový lak a vyjíždí jen velmi ojediněle. Ale 
dnes se její den. 
   Druhou modelkou je třídvéřový Talbot 1100LS, který je výběhovým modelem z roku 1980 (proto je již 
označován jako Talbot). Tento model pohání čiperný čtyřválec o objemu 1100ccm, spojený s čtyřstupňovou 
převodovkou, samozřejmě rovněž s řazením na podlaze. Má najeto 96 tisíc kilometrů a v minulosti jezdil 
v Itálii a na Slovensku. Když byl v inzerci příliš dlouho, nedalo mi to, vzal jsem přepravník a jel pro něj. A 
jako správný cestovatel u mne ochutnala asfalt dalších evropských zemí, pro změnu Německa, Belgie, 
Lucemburska a samozřejmě Francie.    
  Každý dá určitě přednost síle a rychlosti. Ani já nejsem výjimkou A tak usedám nejdřív za sportovní volant 
silnější Simky. Interiér není stísněný, přestože se jedná o druhou nejmenší řadu. Sedačky jsou docela 

pohodlné, tyto modely ale nejsou určeny pro 
cestování po Evropě. Tam už by se již o 
pohodlí mluvit nedalo. Nedočkavě vyřazuji 
rychlost a startuji s trochou plynu. Motor se 
probouzí do ranního ticha a hlasitě klape. Tyto 
motory jsou příjemně tiché v Simce 1000, ale 
zde je dost hlučný. Může za to naklonění 
motoru. Zatímco tisícovka má motor vzadu, 
zde je tady je umístěný šikmo vpředu napříč. 
Proto zvuk, vycházející z útrob motoru je 
stejný, jako kdyby nebyly seřízené ventily. Mě 
to ale nevadí a konečně opouštím dvůr. Na 
volné silnici řadím docela rychle, převodovka 
je dost krátká. Při devadedesáti kilometrech za 
hodinu motor točí již docela dost a do 
interiéru proniká velký hluk. Rádio zde není, 
takže jsem bezbranný. Ale není to nic, co by 



 

 

vyloženě otravovalo. Po chvíli přijíždím pod kopec plný 
serpentýn. Pod zatáčkou podřazuji na druhý rychlostní stupeň, 
vykroužím ji podél krajnice a s plným plynem vyrážím 
vzhůru. Brzy přeřazuji na trojku a držím plný plyn. Jinak to 
nejde. Sice jde o sportovní verzi, ale funguje pouze, pokud ji 
držíte „pod krkem“. Před další zatáčkou přibrzdit, podřadit a 
vše znovu. Na horizontu vyřazuji a pouštím vůz z kopce na 
volnoběh. Brzdí mne trochu aerodynamika vozu, ale kopec je 
prudký, tak metelím dolů docela svižně. Pod kopcem je malý 
plácek, chvilku váhám, ale nakonec si dávám malý slalom. 
Čumák vozu se sice hodně potápí, autu zůstala francouzská 
měkkost podvozku, ale jinak funguje dobře a dává najevo 
svoji mrštnost. Když skončím se „závody“, přejíždím k 
příjemně vyhlížející kavárně opodál. Dávám si colu a 
prohlížím si z okna tvary vozu. Líbí se mi jeho jednoduchost. 
To, že se jedná o sportovní verzi, se pozná pouze podle 
hliníkových kol, čtveřice přídavných světlometů a malého 
křidélka nad zadním oknem. A také podle barvy, která se 
dávala pouze na toto provedení. Pět dveří sluší vozu více než tři. Přeci jen na coupé je auto dost vysoké. 
Cestou zpět najíždím na dálnici a okamžitě se ocitám zpět v třetím tisíciletí. Ani Simce se to nelíbí a dává mi 
to najevo. Nedivte se, od jejího zrození uplynuly skoro čtyři desítky let a za tu dobu se mnoho změnilo. Už 
hledáme nejbližší výjezd z dálnice a cestu do minula, aby nám mrštná Simca předvedla, čím ji obdařili 
v Poissy. Sportovní jízda po dobré silnici někde v horách či lesích je to, co této Simce sluší nejvíce. Jen 
nerad vracím klíčky současnému majiteli   

    Po přesednutí do mladšího Talbota se cítím přeci jen trochu příjemněji. Tento vůz si na nic nehraje. Je to 
prostě staré, malé auto. Jedu okolo Karlštejna a stahuji na sebe pozornost místních turistů. Mám pocit, že 
převodovka je lépe zpřevodovaná, než ta u předchozí „jedenáctky“ a jízda je velmi příjemná. Nemám 
potřebu řešit výkon motoru. Při pohodové jízdě je dostatečný. Jak to vždy říkali lidé u Rolls-Royce ☺. 
Talbot 1100 má sice do „Rollse“ galakticky daleko, ale to jsem trochu odbočil. Přesto že obsah i výkon je 

takový, jaký je, motor nepostrádá pružnost a vždy 
rychle reaguje na práci řadící pákou 
čtyřstupňové  převodovky. Jako celek to vše funguje 
velmi dobře. Podvozek žehlí nerovnosti okresní silnice 
k plné spokojenosti posádky. Brzdy jsou dostatečné, i 
když o brzdné dráze raději nepřemýšlím. Z vozu je 
výborný výhled, jako z většiny vozů dřívější produkce. 
Prostě pohodové autíčko. Užívám si poklidnou jízdu 
veteránem, ani pořádně nevím kudy jedu. A vůbec to 
pro mne není důležité. Je to tak, jak to miluju. Jen já, 
Simca a silnice přede mnou. Rychlost je taková, jaká 
si myslím, že by měla být a jak to těmto autům sluší 
nejvíc.     
   Když ukládám druhou francouzku zpět ke spánku, 
přemýšlím o dobové využitelnosti tohoto vozu a 
snažím se vcítit o pár desetiletí zpět. Vůz byl naprosto 
přesně mezi řadou 1000 a 1301. Kupující měl volbu 
naprosto jednoduchou. Na rozdíl od zákazníka dnes, 
který rozdíl v jednotlivých třídách značky pozná 
mnohdy jen podle nápisu na zadní části vozu. Nároky 
mladého bezdětného páru mohlo auto splnit naprosto 



 

 

dostatečně. Pro dva lidi je vnitřního prostoru víc než dostatek, 
objemný zavazadlový prostor bohatě postačuje nejen běžným 
potřebám, ale pojme i zavazadla na dovolenou. A to i přes to, že je 
hůře přístupný, vzhledem k nevýklopnému platu pod zadním oknem 
u chudších verzí. Ovládání vozu je jednoduché. Prostě jednoduchý a 
nenáročný vůz pro denní využití.  
   To ale neznamená, že by vozy této řady byly nezajímavé. Vždyť 
jaká konkurence jezdila v roce 1967? Údajně prý dokonce byla 
Simca 1100 prvním sériovým vozem, který nabízel uspořádání 
pohonu tak, jak je dnes zcela běžné. Motor vpředu s převodovkou napříč. Některé vozy sice měly motor 
vpředu již dříve, ale většinou před nebo za přední nápravou.   
   Celkově jsem s oběma vozy najezdil v minulosti kolem 25 tisíc kilometrů. Jsou to spolehlivé, nenáročné 
vozy pro kratší trasy. Ideální veterány za pár korun pro víkendové svezení na některou z veteránských akcí. 
A je úplně nepodstatné, zda zvolíte spartánskou verzi LS nebo vrchol nabídky TI. Ani v jednom případě vás 
vyzrálost, apetit a vytrvalost těchto šarmantních Francouzek nenechá chladným. Tak Au revoir, mesdames.     
 

        Základní technická data: 
 
        Talbot 1100LS       Simca 1100TI 

 
Kapalinou chlazený řadový čtyřválec    Kapalinou chlazený řadový čtyřválec  
Objem 1118 ccm      Objem 1294 ccm 
Vrtání x zdvih  74 x 65 mm     Vrtání x zdvih  76,7 x 70 mm 
Kompresní poměr 8,2:1     Kompresní poměr 9,8:1 
Výkon 50 koní (DIN)při 6000 ot/min   Výkon 80 koní (DIN)při 6000 ot/min 
Nejvyšší rychlost 135 km/h     Nejvyšší rychlost 164 km/h 
Čtyřstupňový manuál, pohon předních kol    Čtyřstupňový manuál, pohon předních kol  
Kotoučové brzdy vpředu, vzadu bubnové   Kotoučové brzdy vpředu, vzadu bubnové 
Rozměry: D x Š x V 3944 x 1588 x 1455 mm  Rozměry: D x Š x V 3944 x 1588 x 1455 mm 
Pohotovostní hmotnost  910 kg    Pohotovostní hmotnost  933 kg 
Období výroby  1967 až 1984? 
              

      (text: Michal Primák    Foto: Michal Primák a archiv autora) 
           



 

  

 

 
 
Mercedes-Benz W126 560 SEL Cena 169 000,-Kč 
  
Mercedes-Benz řady 126 v nejsilnější verzi s motorem 5,6l o 
výkonu 300k. Vůz je z roku 1988, má najeto 135tis.km a je 
dlouhodobě udržován v původním nerenovovaném stavu. Jeho 
poslední tři majitelé autům rozuměli a tak vůz má perfektní 
servis. Mnoho prvků doplňkové výbavy originál MB. Alu kola 
17´´ AMG rovněž dobově dodávaná na tento vůz. Po velkých 
investicích.  
 
  
 
Chrysler 160GT Cena 59 900,-Kč 
 
S největší pravděpodobností jediný dochovaný Chrysler typu 
160GT z první serie. Rok výroby 1971. Vůz sloužil jako 
předváděcí vozidlo ve francouzském Montluconu. Následně byl 
prodán majiteli, který vůz dosud vlastnil!!! Vůz je v dobrém 
technickém stavu a plně funkční. Výborná karoserie, slabší lak, 
zachovalý interiér, tichý motor, dobrá převodovka, jezdí, řadí, 
spojčí, brzdí.....  
 
 
 
 
Simca Aronde Intendante Cena: 59 900,-     
 
Výjimečná nabídka.Simca Aronde Intendante,vše naprosto 
původní a kompletní,v minulosti přelakováno, ale origo 
lakované označení povolených zatížení zachováno. Kastle je 
nevídaně zachovalá,místy až neuvěřitelně,ale jinak samozřejmě 
k renovaci. Motor tichý, pravidelný chod. Cena 59.900,-Kč. 
 
 
 
 
 
 
Talbot Horizon Sherlock Cena: 32 000,- 
 
Akční model Sherlock oblíbeného vozu Talbot Horizon. Motor 
1,5, pětikvalt. Výborný stav, najeto pouhých 50tis.km. Servisní 
knížka a ostatní dokumentace. Plně funkční krásný vůz.  
 
 
 

 



 

  

 

Talbot Solara SX Cena: 15 000,- 
 
Talbot Solara ve verzi SX. Udržovaný vůz, který prošel 
nákladným servisem (celková GO převodovky, nový výfuk, 
brzdy, nápravy, AC pumpa, náplně, repase hlavy) V tuto chvíli 
demontován motor (potřebuje výbrus a kontrolu souososti kliky 
s blokem). Možno dát jiný motor, povrchová koroze odstraněna, 
je nutno dolakovat. Platné doklady s TK. 100% originál kus s 
alu koly, palubním počítačem, pětikvaltem a semišovým 
interiérem.  
 
 
 
Talbot Solara SX automat Cena: 7500,- 
 
Velmi vzácné provedení Talbotu Solary. Originál střešní šíbr, 
semišový interiér, palubní počítač, automatická převodovka, 
el.stahování oken. Vůz je plně funkční. Mírná koroze. Vše 
originál. Vůz je bez dokladů a bez VIN. K nenáročné renovaci.  
 
 
 
 

VETERAN BAZAR je specializovaný autobazar na prodej historických vozidel a youngtimerů z let 1945 - 
1990 všech značek. Zajišťujeme prodej pro všechny značky. S kvalitní prezentací a našimi dlouholetými 
znalostmi prodáme i Váš vůz. 

Pokud máte zájem o prodej svého vozu, neváhejte nás oslovit. Minulý rok jsme prodali 100% aut našich 
zákazníků.       

 
 

 
Nezávislý časopis VETERÁN vydává Simcacentrum. 

 
Zdarma ke stažení z našich webových stránek. 

Zakázán přetisk a využití textů a fotografií bez našeho písemného souhlasu! 
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