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Vážení čtenáři, majitelé a příznivci historických vozidel 
 
   Jsme tu zase ☺. A s námi nové, již páté číslo našeho a věřím, že i vašeho oblíbeného časopisu Veterán. 
Děkujeme Vám všem za pozitivní ohlasy. Je moc příjemné je číst. 
   Nejprve odpovědi na Vaše opakující se otázky. Vodoznaky na fotografiích jsou z jediného důvodu. Pro 
náš časopis využíváme naše fotografie. Ani jednu z toho jsme nikde na internetu nesebrali. Všechny jsou 
výsledkem několikaleté, v Pavlově případě několikadesetileté ☺, práce, hledání a fotografování po celé 
republice. A vzhledem ke smutné pravdě, že v naší zemi se krade bezostyšně naprosto vše, my to 
podporovat nechceme. Takže se nepřipojujeme k jiným periodikům, které „vyzobávají“ fotky z inzerce nebo 
fór. Vodoznaky na našich fotografiích budou tedy do té doby, dokud se budou takové věci krást. Ale na 
druhou stranu Vám tímto způsobem přinášíme fotografie, které jste ještě neviděli a mnohdy i fotografie 
naprosto unikátní.  
   Tímto dalším číslem vyvracíme některé škodolibé názory, že nás to po dvou třech číslech přestane bavit. 
Ne, nás to baví ještě víc ☺. Týdeník z toho sice dělat nebudeme, ale psát budeme se stejnou vervou a úsilím.  
Chystáme se na několik zajímavých akcí a nakoukneme za Vás do některých zajímavých sbírek či některým 
zajímavým autům pod kapotu.  
   Jsme rádi, že kvitujete s povděkem a využíváte možnost sami psát o svých vozech. Vaše články nijak 
redakčně neupravujeme, pouze graficky skládáme do šablony. Takže klidně piště dále, místa je dost. 
   Protože v jarních a letních měsících se koná dost akcí a my chceme udržet nějakou aktuálnost, budeme 
Vám v těchto měsících přinášet více reportáží a cestopisů a na zimu si necháme více technických a 
historických článků. I tak se může stát, že některé číslo bude mít více stránek. Což asi nevadí ☺.      
   Na našich stránkách www.simcacentrum.cz jsme pro Vás připravili několik novinek. Jednak je to youtube 
kanál na adrese www.youtube.com/simcacentrum.cz, kde Vám přinášíme videa vozů z našeho 
veteranbazaru, reportáže z akcí, jež jsme navštívili nebo se jich sami zúčastnili a nevešly se do časopisu, 
jednak jsme upravili přední stranu pro aktuality. Najdete zde tedy veškeré aktuální informace.   
    
           

 
Děkujeme       

  
                             Michal a Pavel 
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„ Mám jednoduchý vkus,     
  spokojím se s tím nejlepším“ 
 
 
   Tímto citátem O.Wilde  určitě 
nemyslel jedno z nejlepších aut, které 
jsem kdy řídil (a že jich nebylo málo), a 
které ve své době bylo nazýváno 
propadákem. Auto, které v soutěži Auto 
roku skončilo těsně pod stupněm vítězů. 
Auto, o kterém někdo říká, že má 
vzhled krabice od bot, a jiní chválí 
důmyslný design, jenž beze zbytku 
splnil svůj účel. Kdo dnes zná Talbot 
Tagora?  
 
 
   Nástupce Chrysleru řady 160, 180, 2litres byl již dlouho na rýsovacích prknech. Pod označením „Project 
C9“ se začal připravovat již od roku 1976. Než byl ale uveden, dosti věcí se hodně změnilo. Simca již 
nepatřila americkému Chrysleru, s odstupem času nutno říci, že naštěstí. Nicméně prodej evropských závodů 
Simca koncernu PSA bylo řešením „z louže pod okap“. A protože Peugeot zřejmě nesnesl, aby jeho úhlavní 
konkurent dál existoval, zrušil značku Simca, a z jejího portfolia vybral starou značku Talbot. Tak se od 
roku 1979 všechny Simky začaly objevovat na trhu pod tímto názvem. Označení Talbot měla i novinka na 
pařížském autosalonu v roce 1980.   
   Přesněji nesla jméno Talbot Tagora. Jednalo se o vlajkovou loď Talbotu. Přísně hranatá karoserie 
prostorného sedanu s velkým zasklením, klasickou koncepcí a výkonnými motory byla důstojným 
nástupcem Chrysleru a velkým posunem vpřed. Stupně vítězů v soutěži Auto roku unikly novince o vlásek, 
skončila čtvrtá. Podvozek dodal koncernový Peugeot 604, jemuž nakonec byla Tagora trochu podobná. 
   Karoserie sedanu byla opravdu velká. Ač se to z fotek nezdá, auto má délku 4,6 a šířku Fordu Transit. To 
umožňuje posádce opravdu luxusní pohodlí, které je srovnatelné s nejlepšími limuzínami. Součinitel odporu 
vzduchu byl u Tagory velmi dobrý, a to přesto, že byly zavrženy přísně klínovité profily návrhů karoserií. 

Přednost dostal návrh karoserie, 
kde v místech, kde ostré hrany 
přídě vítězí nad okolní masou 
vzdušné hmoty, dostala Tagora 
přísnou a nekompromisně svislou 
masku – automobilová „Poker 
face.“ Antikorozní ochrana byla na 
výrazně lepší úrovni než například 
u modelů Rancho nebo Simca 
1100. Hotové karoserie byly 
lakovány běžnými i metalickými 
laky. Velké prosklení sice v letních 
měsících dost prohřívalo interiér, 
ale mohli jste si dokoupit 
v příplatkové výbavě nejen 
tónovaná skla, ale i manuální 
klimatizaci.  



 

 

   Podvozek Tagory sice pocházel z Peugeotu 604, který byl o několik let starší, ale rozhodně se nedá mluvit 
o nepohodlí. Naopak. Velmi dobře vyrovnává nerovnosti silnice a poskytuje posádce dostatek pohodlí. 

Jedinou nevýhodou je výrazně užší zadní náprava oproti karoserii. Při 
pohledu zezadu Vás napadá přirovnání k tramvajovému vozu. Ne že by 
to mělo nějak zásadní vliv na jízdní vlastnosti, ale vypadá to divně.    
   Brzdy jsou na přední nápravě kotoučové, na zadní bubnové. U nejvyšší 
verze SX jsou kotouče i vzadu a přední jsou vzduchem chlazené, což 
dodá vozu větší jistotu při brzdění. 
   Motory dostávala Tagora ve třech objemových variantách. Převrtáním 
motoru z Chrysleru 2Litres na objem 2155ccm a dalšími drobnými 
úpravami vznikl pružný motor 2,2L OHC, který byl dodáván do verzí 
Tagora 2,2 GL a GLS. V chudší verzi GL byl spřažen se čtyřstupňovou 
manuální převodovkou, u GLSka pak s pětistupňovou. Případně jste si 
mohli z nabídky vybrat třístupňový automat. Vznětový čtyřválec 2,3L s 
turbodmychadlem, který poháněl několik dalších evropských vozů (Ford 

Sierra, Peugeot 604…) vynikal pružností a 
velmi kultivovaných chodem. Opět jste si 
mohli vybrat mezi pětikvaltem či automatem. 
Vrcholem nabídky byl stosedmdesátikoňový 
šestiválec 2,6L, který lehké karoserii dodával 
výkon vozu zcela jiné kategorie.  
   Interiér je prostorný a to na všech místech. 
Ani pět dospělých nemusí mít pocit 
přecpaného autobusu. Na druhou stranu 
materiály, použité na dveřní čalounění a další 
obložení interiéru je sice hezké, ale u dvacet 
let starých vozů docela problematické. 
Zákeřným nepřítelem je sluníčko a následky 
přehřátí interiéru jsou dnes prakticky 
neodstranitelné.       
   Tagora byla velmi dobře vybavená. Už 
střední verze GLS měla např. tónovaná skla, 
centrální zamykání, přední elektrická okna, zevnitř vozu seřiditelná zpětná zrcátka, radio, semišový potah 
sedadel a spoustu dalších drobností. Ve verzi SX jste měli navíc palubní počítač, ALU kola s pneumatikami 

TRX, zadní okna elektricky ovládaná. Připlatit 
jste si mohli za kožený interiér, střešní 
dvoupolohové otevírací okno, tempomat, 
klimatizaci…. 
Zajímavou Tagoru najdete v muzeu CAAPY 
v Paříži. Je zde vystavená Tagora President. 
Jedná se o koncept vozu, který byl navržen jak 
managerský vůz. V interiéru můžete najít kůži 
Connolly, telefon, diktafon, televizi 
s videorekordérem a další „drobnosti“   
   Co se jízdních vlastností Tagory týče, jde o 
lehký vůz s dostatečným výkonem vhodným i 
pro dlouhé cesty. Interiér lze opravdu nazvat 
luxusním a pohodlným. Spotřeba u verzí 
s manuálem je velmi příznivá a lze se 
pohybovat i kolem 8L/100km. U automatu lze 



 

 

mluvit o nízké spotřebě pouze při poklidných dálkových jízdách. Další rychlostní stupeň automatické 
převodovce velmi chybí. 
   Celkově bylo vyrobeno kolem dvaceti tisíc Tagor. Počet dochovaných vozů ve slušném stavu je velmi 
nízký. Osobně to odhaduji na méně než 100 provozních kusů, což z Tagory dělá perspektivního 
youngtimera. 
   V České Republice je v současné době celkem deset Tagor. Velmi málo viděné jsou i na mezinárodních 
značkových srazech.  
 
„Tagorou jezdím po srazech v celé Evropě od roku 2002. A objektivně musím říci – je to nejlepší auto na 
světě.“  
 
Technická data: 
Verze GL a GLS 
Motor: kapalinou chlazený řadový zážehový čtyřválec, objem 2155ccm, výkon 115PS při 5400 ot/min 
Přenos sil: mechanická čtyřstupňová (u GLS pětistupňová) nebo automatická třístupňová převodovka, pohon 
zadních kol  
Přední náprava: Nezávislé zavěšení se vzpěrami McPherson 
Zadní náprava: Rozvidlená ramena se šikmou osou kývání 
Rozměry D x Š x V: 4628 x 1810 x 1405 
Nejvyšší rychlost: 171km/h 
 
Verze DT 
Motor: kapalinou chlazený řadový vznětový čtyřválec, objem 2304ccm, výkon 80PS při 4150 ot/min 
Přenos sil: mechanická pětistupňová nebo automatická třístupňová převodovka, pohon zadních kol  
Přední náprava: Nezávislé zavěšení se vzpěrami McPherson 
Zadní náprava: Rozvidlená ramena se šikmou osou kývání 
Rozměry D x Š x V: 4628 x 1810 x 1405 
Nejvyšší rychlost: 154km/h 
 
Verze SX 
Motor: kapalinou chlazený vidlicový osmiválec, objem 2664ccm, výkon 165PS při 6000 ot/min 
Přenos sil: mechanická pětistupňová převodovka, pohon zadních kol  
Přední náprava: Nezávislé zavěšení se vzpěrami McPherson 
Zadní náprava: Rozvidlená ramena se šikmou osou kývání 
Rozměry D x Š x V: 4628 x 1810 x 1405 
Nejvyšší rychlost: 195km/h 
 
Celkový počet vyrobených kusů: kolem 20 000ks. Zde se dobové prameny rozcházejí.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2,2GLS dovezená z Německa skončila při       Lehce „tuningová“ 2,2GLS čeká na svoji       2,3DT byl dovezen před několika málo 
  čelním střetu s naloženým Sprinterem                        renovaci              lety členem Simca klubu  

2,2 GL byla rozebrána na díly a nyní je          Nejsilnější 2,6 SX i její řidič jsou     Tato DT to má bohužel za sebou. Velmi  
          přestavována na verzi DT                      postrachem              příjemné svezení to bylo 

    2,2 GLS je nyní bohužel u jednoho        2,2GLS Automat ve skvělém stavu je mým       2,2GLS již je rozebrána na díly.  
Rádobymechanika v Praze. Snad v tom za    společníkem na cestách po mezinárodních        Dojezdila někdy kolem roku 2004. 
  pár měsíců nebude půlka dílů ze Š120                     srazech značky 

    Dárce orgánů, zřejmě kdysi 2,2GL            Na stejném místě zemřela i tato 2,2          Tři Tagory na jednom místě – to už je 
                                                                                                                           Svátek 
 
 

Text a foto: Michal Primák 



 

 

Z Tábora za zajíčkem … 
 
   Každoroční pomlázková vyjížďka táborských veteranistů se stala tradicí, ač není uvedená v žádném 
kalendáři jízd a bez e-mailové pozvánky se o ní možná ani nedovíte. Akce, která před mnoha lety začala 
soukromou projížďkou pěti historických vozidel, se v posledních letech rozrostla na setkání, kterého se 
obvykle účastní třicítka aut a dvacítka motocyklů. Letošní ročník ale byl dle očekávání hubenější, na nižší 
účasti se bezesporu podepsalo zdražení pohonných hmot, kterým si naše všeho schopná vláda kompensuje 
neumětelství a diletantství v ekonomické oblasti. Svou daň si vybralo i počasí, protože ještě v noci z pátku 
na sobotu nebylo jasné, zda na táborské náměstí místo antikvárních strojů nepřiplují převozníci. „Nahoře“ se 
ale našel sponsor, který na několik hodin zajistil sluneční svit, takže si na přiložených fotkách můžete 
prohlédnout atmosferu pomalu se plnícího Žižkova náměstí. 
 
Těšíme se na příští rok, a doufáme, že budou levnější buď vejce, nebo benzin.      
 

                                       GAZ 24 Volga                                                                                         Škoda 1100MB 

 

                     Mercedes-Benz 190D - sanitní úprava Miesen      Škoda 1201 STW 

 
Text a foto: Pavel Kopáček 



 

 

MOBILSALON  2012 – víc bídy než lesku 
 
Na jubilejní dvacátý Mobilsalon jsem přijížděl doufajíc, že se sestupná tendence úrovně posledních ročníků 
konečně zastaví. Ale to, co jsem na českobudějovickém výstavišti spatřil (či spíše nespatřil), mi doslova 
vyrazilo dech. Ještě před několika roky bylo každičké místo zaplněné technikou, prodejními a předváděcími 
stánky – a hlavně lidmi, zatímco letos se prázdnou, pustou a naprosto nepříjemně vyhlížející plochou klátilo 
několik pokřikujících pubescentů, a šouravé kroky asi desítky důchodců odměřovaly vzdálenost od ničeho 
k ničemu. Vlastní exposice začínala až v polovině areálu, a to ještě dávno okoukanými vozidly dopravního 
podniku. Z přibližně dvacítky pavilonů byly dopravní technikou zaplněny čtyři, kolem nově otevřené 
budovy (není to zbytečný luxus?) stála obvyklá zásahová technika a pár nových modelů několika značek. 
V pátek zcela stranou zájmu návštěvníků a tedy i bez snahy a odezvy od prodejců. 
Co jsme tam tedy historického viděli? Potěšila minikolekce Jaguarů 60. – 80. let, několik soutěžních 
škodovek, tradiční stánek příznivců dvoutaktů s Trabanty, Wartburgy a Barkasy a – a to je vlastně vše �. 
Facit: již několik let se proslýchá, že má být výstaviště v ČB (nebo jeho podstatná část) rozparcelováno a 
prodáno na stavbu luxusních bytů. Nic neobvyklého v této zemi; postavilo by se do dlouhé řady zrušených 
veletržních a výstavních ploch, které doplatily na chamtivost stavitelů, lhostejnost okolí a zkorumpovanost 
mocných. Nezbývá tedy než doufat, že se situace obrátí k lepšímu, ovšem i v tom doufání zůstávám opatrný. 
Vlastně skeptický: doufám, že ano – ale myslím, že ne …. 

             Škoda 120 S byla věrnou replikou slavného boleslavského speciálu,   Upravený Wartburg 353 W se dodnes pravidelně účastní soutěží  
       kterým v 70. letech „zatápěl“ konkurenci norský jezdec                                                         historiků 
                                      John Haugland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Jaguar Mk X. byl největším vozem značky, který se v historii firmy   Dříve narození si určitě vzpomenou na desítky odtahovek Barkas,  
            vyráběl. Tento kolos byl úspěšně nabízený v Americe, odkud pochází   ,              provozovaných většinou organisací Svazarm.  
             i exemplář na snímku. Původní stav, zatím bez renovačních zásahů.      Nevýhodou byl pouze litrový objem tříválce, kladem rozměrná 
                                ložná plocha. Několik jich aktivně jezdí dodnes. 

Text a foto: Pavel Kopáček 



 

 

První jarní bublání aneb US Cars Show Jizbice 
  
   S prvními jarními dny se každoročně zrychlí tep veteránských srdcí – myšleno nejen lidských, ale i těch 
ocelových. K nim neodmyslitelně patří i procitnutí pravého detroitského železa v podobě prvního velkého 
setkání, tradičně konaného v Jizbici pod Blaníkem.  
   Přiznám se, osobně jsem tam nebyl, proto píši v zastoupení mého syna Davida a podle jeho dojmů. Žádné 
třídění nečekejte: od první poloviny 50. let až po nejnovější produkci byly v Jizbici zastoupeny všechny 
dobové markanty americké konstrukční školy: od masívu oceli přes vznosnost ploutví a křídel, strohost 
tvarů šesté dekády minulého století, varovně se tvářící legendární Muscle cars, maximální rozměry let 
sedmdesátých, postupný útlum, přecházející v chmury přelomu 80. a 90. let, až po nejnovější trendy návratu 
supervýkonných strojoven, oslavujících svými retroprvky slavné předchůdce.  
   Jelikož se pod celý sraz autorsky podepsali vydavatel a šéfredaktor časopisu Chrom a plameny, nemohl 
chybět pečlivě a do detailu připravený doprovodný program: tradiční „spanilá jízda,“ soutěže a hodnocení 
s množstvím pohárů, hudební a moderátorský doprovod – prostě zábava a osvěžení pro tělo i duši. 
   Podle sdělení pořadatelů se sjely přibližně čtyři stovky aut, počet návštěvníků není zatím vyčíslený, ale šel 
určitě do tisíců … Pokud jste chyběli, podívejte se na hrstku fotek – a příště jeďte. Neuděláte chybu! 

   Plymouth Fury 1970/71. Klasický americký cruiser, používající         Cadillac Coupé DeVille d´Elegance – takhle vypadal v roce 1978 
  supersilné koncernové motory, navíc s možností vyladění motoru    americký etalon komfortu. Místa na rozdávání, křesla s komfortem 
     příslušenstvím Mopar. Většina amerických policejních sborů         královské ložnice, jen to nejlepší bylo dost dobré. Od těch dob 
           Plymouthy využívala jako služební a stíhací vozidla.                        se mnohé změnilo, samozřejmě ke škodě aut i majitelů. 

   V jednom z minulých čísel jsme se podrobně věnovali Full-Size     Ford Thunderbird, I. polovina 70. let – pravděpodobně to nejlepší 
   Buickům I.poloviny 70. let. Jeden velmi zachovalý exemplář se    ,    co vám divise Ford mohla nabídnout. Při sešlápnutí brzdy se 
                            objevil i na jizbickém setkání.                                             rozsvítí dvoumetrový světelný pás po celé zádi. 

Text: Pavel Kopáček Foto: David Kopáček 



 

 

                                 Dobovka                                                                    Z archivu čtenářů 

                Osmiválcový Ford Vedette s neznámým „modelem“ .                  Potkat v Čechách provozní LLyod Arabela se pomalu rovná zázraku. 
                                                                                       (pk)                                        Ale je to tak. 
                                                                                                                                                                                              (poslal P.Smolík)   

                       Mrtvolka                       Hádanka  

         Vzácný Fiat 131 Panorama už nemůže čekat nic hezkého.                        Tak tentokrát máme pro Vás výřez fotky jakého vozu? 
            Škoda zajímavého provedení.                             (pk)                                                                 (mp) 
                                                                                                  

Renovace 

 S příchodem jara ožijí i plácky u domů a dvorky, na nichž se budou veterány zotavovat z životních ran. Třeba jako tenhle „Tudor,“ aby zase   
                                                                                      vypadal jako na prospektu.                                                                                     (pk)                    



 

 

                      Z „běžného“ provozu                          Hrálo ve filmu 

 Škoda 1202 pick-up je raritou i mezi veterány. V běžném provozu je         „Támhle je ten ničema Novák! Na něj!“ řve houf lidí v prudce            
                                          tahle snad už poslední.                        (pk)          brzdících autech. Jiří Sovák, Stella Zázvorková a Luděk Sobota  
                                                                                                                      je totiž připravili o pytel pětikorun ve smyšleném klubu Nováků,  
                                                                                                                         jak vypráví příběh filmu „Co je doma, to se počítá, pánové.“ 
                                                                                              (pk) 
 

Reklamní snímek 
 

(archiv p.k.) 



 

 

 

POHŘEBÁK  PANA  
ŘÍDÍCÍHO 
 
„Vééén!!!“ Hlas bělovlasého pána se 
třásl rozhořčením … „Drzý mladíče! 
Jak se opovažujete přijít sem takto 
zarostlý? Žádná mánička se k mé Tatře 
ani nepřiblíží! Ihned opusťte tento 
dům!“ a pak už jen nataženým prstem 
nekompromisně naznačený směr 
odchodu, který pro budoucího 
veteranistu znamenal definitivní ztrátu 
bodů u pana řídícího ze staré školy … 
 
   Rodina Proseckých je na Vysočině (a 
široko daleko) známá jako milovníci 
vzduchem chlazených agregátů, pokud možno vyrobených slavnou Kopřivnickou vozovkou. Náklonnost ke 
strojům, které vodu potřebují jen na opláchnutí, není třeba očkovat. Ta se prostě dědí a je to jev přirozený a 
opakující se. 
   Cvakáme zuby v nevytopeném přístěnku u garáže, venku dělá vítr pravé divy, ve vzduchu víří jemný 
prach, světýlko – bludička se marně snaží vykroužit žlutý kužel na zatím prázdných stránkách bloku, 
průhledem do garáže sleduji postup prací na právě renovované „čisté“ sedmapadesátce, a do toho se ozývá 
pomalé: ťaf, ťaf, ťaf … To pravice Fandy Proseckého seká třísky na podpal, a za chvíli už stařičké Petry 
žhnou příjemným teplem. 
„No, přišla nová do Znojma,“ teplo jakoby oživovalo zasuté vzpomínky na hrdinku našeho příběhu, Tatru 
57b z roku 1946, „koupil si ji na poukaz řídící učitel. Ten se pak odstěhoval do Vyskytné u Jihlavy a když 
už nemohl jezdit, tak ji postavil na špalky.“ Korálky vzpomínek na šňůrce života kdysi běžného automobilu, 
pronášené trochu ledabyle, ale pořád s hrdostí. Ale takový Fanda je. Takového jej znám už dlouho – rovného 

a obětavého chlapa, fajn kamaráda, a 
neúnavného chrliče všemožných 
nápadů, dovedených do reálu. „Pan 
řídící prostě nechtěl, aby se auto 
zlikvidovalo. Na to bylo moc hezký a 
udržovaný.“ Dlouhých šestnáct let 
dělaly Tatře společnost jen roční 
období. Pak následoval dopis do 
Kopřivnice s nabídkou. „Museum jej 
nechtělo, béčko už tam měli, ale 
napsali do Tatra klubu Brno, kde byl 
táta členem a já už tam tenkrát jezdil 
taky.“ Ano, dobře se pamatuji na 
pana Proseckého seniora, fachmana a 
nadšence druhu, který je dnes 
v červené knize ohrožených. „V 
klubu dopis proštudovali a pak řekli: 
tady mladý Prosečtí nemají auto, tak 
ať si Tatru vezmou oni.“ A bylo to – 
„přídělový“ systém v půvabné 



 

 

 

podobě. A teď se musíme vrátit zpět na úvod článku, protože Fanda dodnes nosí vlasy na ramena a nikdy 
z tohoto doplňku neslevil. Ani kvůli panu řídícímu a jeho Tatře. Když se tenkrát, v roce 1983, pan řídící 
kapku vydýchal, nejenže se Fandovi povedlo vyhnout se vyhazovu z domu, ale po dvou hodinách jej 
dokonce „ukecal,“ aby si směl tatřičku aspoň prohlédnout. Zdálo se, že se zaprášenému skvostu začíná 
rýsovat budoucnost.  
   Na druhou návštěvu se budoucí majitel vypravil preventivně s několika náhradními díly. Pan řídící při 
pohledu na bujnou hřívu vlasů opět pobledl, cukající pravici schoval v kapse a jen bradou ukázal ke garáži. 

„To víš, hned se to nerozběhlo,“ zasmuší 
se Fanda, kterému se občas něco 
nepovede hned napoprvé ☺, „ale měl 
jsem s sebou reservní válce. Když se to 
asi počtvrtý kouslo, tak jsem je vyměnil, 
pošteloval jsem, co šlo, a motor se 
rozběhl.“ Starý pan řídící rozkvetl jako 
při rozdávání vysvědčení premiantům 
třídy. Dlouhých šestnáct let neslyšel šepot 
tatrováckého srdce. „Vy! Vy to s ní 
umíte! Jste sice vlasatec, ale máte zlaté 
ruce! Tatra je vaše!“ Několik vět – každá 
z nich vydala za medaili cti. Ruka bolí od 
psaní poznámek, pojďme tedy potěšit 
také oči. 
   Černá Tatra stojí mezi svými 
značkovými kamarádkami. Mžourá na 

nás poněkud zaprášenými reflektory, dobová zahrádka na střeše nese bytelný dřevěný kufr, nezbytnou 
dobovou rekvisitu. Jeden hmat kamsi dolů, celý předek včetně blatníků se zvedá a objevuje se Kouzlo: 
motor – jednoduchý, čistý, krásný, neznehodnocený zbytečnostmi, příklad mechanické architektury. 
Zároveň slyším Fandu: „Sakra, já nevím, jestli tam je baterka! Ale jo, je … (trocha podivení v hlasu). A 
benzin … (Fanda noří měřící tyčku do nádrže nad motorem). To jsou tak dva litry, s tím dojedem akorát na 
kopec … No jo, dyť já zapomněl zavřít posledně kohout, jak na mě přišla ta depka … (rozpačitě se podrbe 
ve vousech). Ledaže by tady Pavel dojel s kanystrem k pumpě (ukazuje na mne, a já okamžitě souhlasím – 
aspoň si cestou pustím topení a zahřeju se ☺). Sakra, kde je ten kanystr? Hledejte všichni kanystr! (Fanda 
nakukuje do každého koutu, zatímco jeho syn Martin dostává záchvat smíchu …) Tady je kanystr! (Radost 
objevitele) … A plnej! To v něm bude nafta! (Cvaknutí uzávěru a pár vteřin nevěřícného ticha) Je tam 
BENZIN!!! Martine, tam je benzin! Kde se tady ten benzin vzal? Z čeho jsme ho vytáhli? (To už nám všem 
smíchy tečou slzy, a já radši usedám do stoletého kolečkového křesla, které se se mnou vzápětí převrací na 



 

 

 

zem do prachu … Nadšený řev kamarádů a syna + blesky několika foťáků …) Tak pojďte, a ty, Martine, mi 
ukazuj!“ S palivem v nádrži Tatry jakoby ožil i sám majitel. Zapne zapalování, protočí startovací kliku, 
cukne – jóóó! To je ten tón! Tatra se lehce chvěje, předek ještě nahoře a její motor nám říká: „šepoty šepoty 
šepoty šepoty šepoty …“ Takhle umí poděkovat starý stroj, takhle řekne člověku, že ho má rád! Nevelký 
černý tudor se dává do pohybu. Fanda za volantem manevruje, prostor je těsný. Konečně venku! Fanda 
vylézá a zas se drbe ve vousech: „Čoveče, vono je to nějaký zaprášený…“ Pravda – to, co uvnitř vypadalo 
jako lesk, je ve skutečnosti vrstvička prachu, která odrážela svit žárovek. A málokde prach tak pěkně 
vynikne jako na černé barvě … „Sakra, to by chtělo umejt …“ Už v duchu vidím další zdržení, dny jsou 
ještě krátké, tak namítám cosi o zimě. „No jo, tak to aspoň setřem,“ prohlašuje Fanda, sahá kamsi pod 
řidičovo sedadlo a vytahuje pestrobarevnou prachovku, a už to jede! Mžikem je prach dole a Tatra se zase 
leskne.  

 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
Fotím detaily: souměrný krásný firemní emblem s vínovým podkladem, pečlivě vyvedené kliky dveří, 
reflektor, mřížku na odmrazení čelního skla (původní z roku 1946!), veliký rychloměr a dlouhou, dvakrát 
zahnutou řadící páku. Myslím na dnešní „řidiče“ fórovky – nemají ani tušení, uškrceni v sedadlech, 
obklopeni balastem zbytečností – a už nic také neprožijí. Dobře jim tak. Tímhle řadit, to dokáže jen někdo. 
Sedadla s původním a neporušeným čalouněním, drobnosti a také hasící přístroj. Co kdyby. Zkouším se 
vtěsnat za volant. Nejde to. Fakt ne. Ani napodruhé. Odcházím k blízké zatáčce a chystám si foťák. 
   „Jsou tam nový válce a písty,“ vybavuji si další Fandovo vyprávění, „v převodovce je ještě původní olej, 
tu jsem nikdy neotvíral, výdřeva i plechy – to všechno je originál.“ Ale než uslyším tatrovácký zvuk, 
vzpomínám si na jednu příhodu z veteránské jízdy ve Žďáru, asi v roce 1997. Tenkrát jel Fanda s manželkou 
Vlaďkou a dětmi kousek přede mnou, já jsem za volantem Simky čekal na start a najednou rána! Kousek za 
výjezdem z parkoviště stojí na ulici našikmo černá Tatra a před ní dost zdevastovaný Renault Clio. Jeho 



 

 

 

řidička asi nepočítala s tím, že to „záhadné“ černé auto za ní má jen lankové brzdy ☺. No, Clio bylo 
odvezené do servisu, Tatra se ctí absolvovala závod, a Fanda si jen doma poťukal, překytoval a stříkl 
odřeninu na blatníku. Novodobá monstra, třeste se před Tatrou!!! 
   Ale to už se ze zatáčky vynořuje černá krasavice a důstojně projíždí zatáčkou. Pak se celá akce opakuje a 
následují další záběry. Paměťová karta polyká a polyká. Přecházím silnici, hluboko pode mnou jsou domky 
staré městské části, všechno takřka původní a ještě dobové. Tatřička, malý brouček z výšky mnoha metrů, 
projíždí kolem ztichlých dvorků, míjí nabílená průčelí a dřevěné ploty. Třeba její kopřivnické srdce 
vzpomíná na dobu svého mládí … Přicházím ke garážím a tatřička už je vevnitř. Tak ještě něco na doplnění, 
třeba o cestování: „Když jsem ji kupoval, měla najeto 32000, teď má padesát. Projeli jsme všechny místa u 
nás, byli jsme na Slovensku, v Rakousku, v Německu …“ Majitel to říká skromně, ale oba víme, jaký to je 
výkon pro bezmála 70 let staré autíčko. „Soutěže jezdíme hlavně na Moravě, každý rok jsme v Soběšicích, 
byli jsme na oslavě století Tatry ve Vídni, a taky pravidelně na Veteran Rallye Beskydy.“ Tam byl Fanda 
s rodinou a Tatrou také onoho osudného dne roku 1997, kdy naplno udeřily záplavy. „Tenkrát jsme 
spravovali, vodu jsme měli už po kotníky. Když jsme odjížděli, kolem nás plavaly klády a v Rožnově nás 
dohonily chatky z kempu“. Tak to bylo o fous. 
   Balíme a loučíme se. Pohled do stříbrných očí tatřičky. Zdá se, že cudně mrknou v odpověď – je to dáma 
každým coulem. Dneska potěšila nás i sebe. Potřásání rukou, vtípky, kamarádské šťouchance, a pak už jen 
mávající postavy otce a syna Proseckých, zmenšující se ve zpětném zrcátku. Už se tam zase těším. 
 
Ale co by to bylo za vyprávění bez perličky nakonec? 
   Původní tovární lak z roku 1946 byl černý. Manželce se to nelíbilo, Tatru nazývala „pohřebákem“ tak 
dlouho, až dosáhla svého. Karoserie dostala šedý nátěr, paní byla spokojená a v domě pana řídícího zavládl 
klid a mír. Ale jen do té doby, než se Fanda přijel pochlubit s naleštěnou Tatrou, samozřejmě opět v původní 
černé barvě. Panu řídícímu zvlhly oči, zato jeho manželka vyběhla, zavřískla, vlepila Fandovi pohlavek, a 
zařvala: „Ježíšikriste! Vy jste z toho zase udělal pohřebáka!!!“ 
 
Redakce děkuje panu Františkovi Proseckému za laskavé umožnění fotografování a za vzpomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Text a foto   Pavel 
Kopáček  



 

 

 

ZAKOPANÝ POKLAD 
 
Možná jste již zaznamenali články typu „V 
Itálii vyzvednuta Bugatti z jezera“, 
v Německu „Nalezen nejetý Opel“, ve 
Skandinávii „Zapomenuté dealerství 
BMW“. Narazit na takovou zajímavost se 
ve veteránském světě rovná nalezení 
pokladu. A co poklady ukryté v České 
republice? Dnes nechci psát o 
supervzácných skvostech předválečné éry, 
které naše „veteránská elita“  za draho 
vyvezla. Chci Vám představit jiný poklad. 
Simku 1301, která za svůj život zažila 
jedinou cestu – z Mototechny do stodoly 
jejího majitele. 
 
   Věříte na zázraky? Já ano. Jinak by se nemohl stát následující příběh: 
   Jednoho letního dne mi zavolal můj kamarád „Burák“, se kterým připravujeme „Veteranmuzeum“, že nás 
oslovil majitel Simky 1301, zda jeho vůz nechceme koupit. Moc pozornosti jsme tomu, po pravdě, 
nevěnovali. Jednak volá často dost lidí a navíc já byl na Slovensku. Po návratu z cest po hraniční čáře kolem 
celého Slovenska jsem měl doma email s opětovnou nabídkou. Fotky odpovídaly fotkám v inzerátu, kde 
auto stálo podivně na stranu a pokryté prachem. Vábně opravdu nevypadalo. Až „Burákova“ slova o 
zachovalém interiéru a možná slušném proběhem kilometrů mne donutila domluvit si prohlídku vozu. 
Zvažoval jsem, že bych auto dal dohromady a našel pro něj starostlivého majitele a zase tak o jeden kus 
rozšířil řady Simek na klubových akcích.  
   Auto stálo u Vlašimi, a protože na potenciální koupě jezdím rovnou s přepravníkem, jel jsem i tentokrát. 
Za Vlašimí, v malé vesničce, stál starý domeček a u něho mne již očekával majitel. Simca stála ve vjezdu na 
dvorek za těžkými dřevěnými vraty. „No nazdar“ řekl jsem si a obhlížel vůz. Pravé pneumatiky byly 
prázdné, špalky, na kterých původně stálo, zaražené v zemi. Kufr plný železného bordelu. Vůz se 
nebezpečně nakláněl na řadu vyrovnaných cihel. Výfuk z části na zemi, jak se utrhly zadní závěsy. Vnitřek 
zaprášený, ale jinak krásný. Prohlížel jsem to dílo, přemýšlel co s tím, a poslouchal jsem vyprávění majitele. 
   „Koupil jsem ten dům nedávno. Byl levný, protože jsem ho koupil tak, jak stojí a leží. Včetně všeho 
humusu, který byl po domě a dvoře. Sedm kontejnerů „bordelu“ jsme již odvezli. Tady ta Simca nám 

překáží, abychom mohli nakládat další. Jo a ještě je ve 
stodole vrak Fordu Cortina“. 
   Hodně jsem koupi zvažoval. Sice auto nemělo skoro 
žádnou korozi a mělo pěkný interiér, ale podle SPZ 
nejela min. od doby, kdy se začali dávat známky za TK 
a emise na SPZ. Což představovalo min. rozebrání 
motoru, kompletní celou hydrauliku, hadice. A čekat 
jsem mohl další překvapení. Stav chladiče, výfuku, 
mrazovek v motoru, brzd, a dalších částí byl neznámý. 
No, nakonec jsem auto zaplatil a přistavil svého 
Mercedesa, ze kterého jsem natáhl kabel 
s kompresorem. Auto se začalo zvedat na 
nafukovaných kolech. Milimetry od řady cihel. Nechtěl 
jsem mít cihlovou památku na celém pravém boku 

právě koupené Simky. Po otočení jsem zapřáhl kurtu za nápravnici, druhý konec připevnil ke kouli a zařadil 
na německém stroji jedničku. Simca pomalu opouštěla dolíky, které vytlačila svojí hmotností do země. Když 



 

 

 

jsme ji vytáhli, připravil jsem naviják a začal navíjet ručně auto nahoru. Přes zatuhlé brzdy to zrovna dobře 
nešlo. A nic na tom neměnily ani litry potu, které ze mne tekly. Nakonec byl vůz naložen, za podpory dvou 
chasníků, které pomáhali vůz přizvedávat, abych neutrhl výfuk. Teprve nyní jsem si mohl více prohlédnout 
spodek. Byl celý natřen tlumexem a nevykazoval žádné díry. Za to prahy, disky, přední i zadní čelo byli 
přetřeny barvou. Zespoda vše rezavé. „Kolik to má vlastně najeto?“ hrnul se majitel k volantu a hlásil „Sto 
třicet tři“. „Spíš stotisícstotřicettři, když vidím ty přetřený prahy a spodek auta, upřímně jsem mu odpověděl 
a vyrazil s nákladem k domovu. Doma jsem dva chasníky na složení neměl, tak musela napnout síly 
manželka, abychom auto dostali s plata. 

   Druhý den jsem vzal hadici, kýbl 
s vodou a začal s očistou. Po umytí 
Simca hlásila docela dobrý lak. Obsah 
kufru naplnil celou popelnici. Z interiéru 
jsem vyházel nepatřičný odpad a pustil 
vysavač. Když jsem vymetl slámu ze 
všech možných zákoutí auta, vyhnal 
všechny pavouky, koukalo na mne docela 

solidní auto. „Kdyby tak jezdilo“ 
povzdychl jsem si a šel pro další kýbl 
s vodou. Po vypotřebování třech kýblů 
mýdlové vody na interiéru a s pomocí 
přípravku „Tempo na renovaci plastů“ 
zářil interiér, jako kdyby byl nový. 
Sedačky bez jediné chybičky. A to i 
přesto, že tento typ čalounění byl 
potrhaný snad ještě dřív, než sjel z linky.  
Další den jsem se stavil u 3M a nakoupil 

leštící přípravky a cestou ještě leštičku. Práce to byla mizerná, ale radost mi dělaly drobné, zachovalé 
detaily. Samolepka „Simca aimé Shell“ na zadním okně či schéma řazení na okně předním. Postupně jsem si 
všímal dalších věcí. Jako třeba originálních pneu Dunlop s maximálním vzorkem, ochranných žlutých pásek 
na prahových lištách, klouzku na gumách kolem oken. „To auto opravdu nebude mít moc najeto“, pomyslel 
jsem si, ale údaji na budíku jsem nevěnoval zvláštní pozornost. 
   Když auto bylo čisťoučké a i motor po sprše wapkou vypadal lépe, začal jsem zvažovat možnosti oživení. 
Hladina oleje byla přesná a olej měl barvu, jako by ho čerstvě někdo nalil. Vyšrouboval jsem všechny 

svíčky a pro jistotu dovnitř sáhl malým nástavcem na vysavač. Pak 
jsem dovnitř nastříkal uvolňovací sprej a očistil svíčky. Originál 
francouzské svíčky ze sedmdesátých let mne hodně překvapily. 
Začínal jsem být opravdu zvědavý. Pohled na kladívka rozdělovače 
potvrdila má očekávání. Jako nové. „To není možné“ divil jsem se. 
Sundal jsem kola a koukl na brzdy. Vše hlásilo plný stav. Otevřel 
jsem víčko oleje na víku ventilů a užasl. Zcela čistá hlava a na konci 
šroubů, držících ventilovou „klaviaturu“ kuličky koroze. Prošel jsem 
takto všechny součásti. Stav všech součástí potvrzoval to, na co jsem 
se neodvažoval ani pomyslet.  
 

TO AUTO JE NOVÉ!!!!  
 
   Další víkend jsem se vrátil na místo koupě. Zeptal jsem se několika 
místních na Simku a na bývalého majitele. Od všech se mi dostalo 
stejné odpovědi: „Kdepak, pan jezdil starým modrým Fordem a 



 

 

 

poslední roky už ani to. Zelenou Simku nikdy neměl.“ Vše nasvědčovalo tomu, co jsem si myslel.     
   V socialistické minulosti to nebylo tak, že jste si mohli koupit to, co jste potřebovali. Nebylo možné zajít 
k dealerovi a objednat si novou Simku. Dodávky vozů do země byly omezené a pořadník dlouhý. Pro 
někoho nekonečný. Na druhou stranu jste jako zasloužilý pracovník ve vyšší funkci mohl získat poukaz. 
„Bohatství“ lidí muselo být dosti skrýváno. A investovat nebylo do čeho. Takže když jste měl možnost 
získat auto, udělal jste to.  
   Majitel Simky byl patrně takový případ. Byl „sběratel“ všeho, co potkal, a jeho dům tomu nasvědčoval. 
Koupil tedy plechovku originál barvy a přetřel jí prahy, spodní díl předního a zadního čela, stříbřenkou pak 
disky. Tlumexem natřel celý podvozek a vůz dal na špalky. Možná si říkal, že až doslouží Cortina, bude mít 
nové auto. Roky však plynuly a Cortina vydržela. Pán ne.  
   Když jsem se vrátil a sedl si za volant auta, přemýšlel jsem, kolik lidí na tomto místě asi sedělo přede 
mnou. Zaměstnanec továrny, který vezl vůz z montážní linky na parkoviště. Druhý nakládal vůz na vagon. 
Třetím byl pracovník Československých státních drah, který ji z vlaku svezl. Čtvrtým zaměstnanec 
Mototechny. Pátým majitel a já šestým. Na zadních sedačkách asi nikdo. Čím dál víc jsem si uvědomoval tři 
věci. Za prvé, že mne asi duch dlouholetého šéfa továrny S.I.M.C.A. odměnil takto za moji práci pro tuto 
značku, za druhé, že to auto bude vězněm svého stavu a za třetí, že nemám podmínky, jaké by tento skvost 
potřeboval. Protože ale po letech mezi veterány jsem přeci jen menší snílek než dřív, uvědomuji si kriticky, 
že než dokončím rozdělaná auta a budu mít prostor pro tuto Simku…..prostě tak dlouho Simca čekat 
nemůže.  
   Takže tato krásná Simca hledá partnera, který ocení její půvaby, poskytne jí láskyplnou péči a bude 
s ní sdílet časy budoucí.  
                                                  

Text a foto: Michal Primák 



 

 

 

Dobrý den 
 
Posielam príspevok o mojich dvoch Oldtimeroch Cortine a Taunusu: 
 
 
Ford Cortina MK3 Line 2  
Rok 1974 – kupovaná v Mototechne 
Praha 
Motor: 54kW, 1,6OHC (po renovácií s 
dvojkomorovým karborátorom Weber  
32/36 z 2,0 OHC – ale blok zvyšok 
motoru ostal) + športový filter. 
Prevodovka: 4 rýchlostná sériová 
Podvozok: sériový (aj po renovácí, ale 
zadná náprava má nové polyuretánové 
silenbloky) 
Interiér: Pôvodný + nová strechovica 
vyrábaná na mieru 
Náhon: Zadnej nápravy 
  
Historia - všeobecne: 
Ford Cortina MK3, európsky automobil pripomínajúci tvarom "coke-bottle - fľaška od koly" skôr americké 
vozy, mala opäť kompletne prepracovanú karosériu. Zo začiatku sa na trhu objavila s motormi crossflow 
1300 (1298cm3) alebo 1600 (1599cm3). Mala niekoľko modifikácií, najlepšie bola opäť verzia GT, akási 
športovo vyzerajúce verzia s radom doplnkov a silnejším vyladeným motorom 1600 GT. V roku 1972 
pribudla ešte za príplatok možnosť jedného z dvoch nových motorov s vačkovím hriadeľom v hlave - 1600 
(1593 cm3) OHC a 2000 (1993 cm3) OHC. 
V roku 1974 sa Cortina MK3 dočkala niekoľkých vylepšení. Okrem iného boli vylepšené nápravy, interiér, 
kardan a boli zmenené predné svetlomety. Od tohto roku bola Cortina dodávaná len s motormi 1600 OHC a 
2000 OHC. Motor 1300 OHV zostal ďalej len u najlacnejších verzií. V tomto roku bola tiež predstavená 
najluxusnejšie verzie 2000 E. Mala nový motor 2000 OHC, exkluzívny vzhľad (športové kolesá, vinylovú 
strechu, doplnky) a veľmi pekný interiér. Výroba pokračovala až do roku 1976. Celkovo bolo vyrobených 1 
126 559 kusov modelu MK3. 
  
Historia – moja Cortina: 
Hnedú Cortina MK3, ktorú vidíte na obrázkoch 
sa predala v roku 1974 v Mototechne Praha 
prvému majiteľovi zo Slovenska. Jej cena bola 
v tom roku cca 85 000 Kč. V roku 2004 som sa ja 
stal 4 majiteľom tohto nádherného oldtimera vo 
výbava L. Auto som kúpil na Slovensku 
v Bratislave, kde ho si prechádzajúci majitelia 
posúvali len v rámci rodiny. 
Cortinu som používal na dennodenné jazdenie 
cca 2 roky, až kým sa výraznejšie nezačala  
prejavovať korózia prahov a predných blatníkov, 
čo je typické pre tieto vozy. Zvyšok auta vrátane  
pôvodného koženého interiéru bol maximálne 
zachovali a nevyžadoval žiadne ďalšie úpravy. 



 

 

 

  
V roku 2006 auto komplet rozobraté skoro do 
posledného šróbu. Karoséria bola následne 
pieskovaná a vymenené len prahy a vyvarené predné 
blatníky. Zvyšok karosérie bol zachovalý 
a pieskovaním sa odstránila povrchová korózia. 
Nápravy boli opieskované a nalakované a prešli 
výmenou silenblokov za polyuretánové. Motor ostal 
pôvodný a nakoľko mal za sebou len cca 170 000km, 
bola na ňom vykonaná len bežná údržba – komplet 
tesnenia, filtre a náplne. Cortina potom rok a pol 
oddychovala v garáži, najmä z dôvodu financií, 
ktorých pri renovácií akéhokoľvek star&scar on;ieho 
auta nikdy nie je dosť.. 
Auto dostalo nový lak na jar 2010, ktorý je zo 
vzorkovníka Mustangu 1974. Je to farba „curry 
brown“ a strecha je nalakovaná matnou čiernou ako 
„imitácia vinilovej strechy“ z výbavy GXL 
používaného u tohto modelu. Na začiatku leta 2010 
bolo auto skompletizované a uvedené opäť do 
prevádzky.  
A aká je jazda v tomto veľkom auta zo roku 1974? 
Pohodlná, s pocitom húpania. Prvý dojem človeka, 
ktorý v takomto aute nesedel, môže byť čudný až 
bojazlivý, nakoľko sa auto pomerne dosť nakláňa. 
Pocit istoty pridajú však širšie pneumatiky 
(195/60/R13) a nie tie ktoré sa originál používali 
(165/65/R13). Mäkký podvozok vás okúzli najmä pri 
prejazde nerovnosťami, ktoré ani necítite. Ford 
Cortina u všetkých modeloch, teda aj u MK3, mala 
motor vpredu a náhon zadných kolies. Tu si typický 
občas ČSSR predstavil Ladu s vreckom cementu 
v zadnom kufre. U Cortiny je však všetko inak. Auto 
nemá so zadným ná honom problém ani v zime. Je 
skvele vyvážené a nikdy ma nenechalo stáť ani 
v strmšom kopci. Určite nemôžete rezať zatáčky tak 
ako s predným náhonom, ale pri bežnej jazde vás 
nikdy zadok nepredbehne a auto sa chová veľmi 
stabilne. Dobrú ovládateľnosť auta s celkovou váhou 
1100kg, zaručuje veľký volant, ktorý je však pomerne 
úzky. Výrazným plusom auta je aj veľký a priestranný 
interiér, ktorý zaručuje pohodlie aj pre päť pasažierov. 
Kufor auta je pomerne nízky, pretože sa musel 
podriadiť dizajnu auta, ale napriek tomu je dosť široký a veľký. 
Motor auta má objem len 1593 cm3, ale s karburátorom Weber z modelu 2.0 jazdí za priemerných 7 litrov, 
na dlhé trasy aj menej. Jazda nie je športová, ale napriek tomu auto má dobrú akceleráciu. 
  
Môj Ford Cortina MK3 v lete 2010 a 2011 najazdil cca 2000 km na zrazy v SR a ČR a teraz čaká na prvé 
letné lúče, aby sa prebralo zo zimného spánku v suchej garáži.  
Verím, že aj naďalej bude Cortina dobre slúžiť a absolvuje viacero zrazov. 



 

 

 

  

 
 
Ford Taunus Coupe Line1 
Rok 1972 – dovezené z Rakúska 
Motor: 1,3 OHC pôvodný 
Prevodovka: 4 rýchlostná sériová 
Podvozok: sériový  
Interiér: Pôvodný  
Náhon: Zadnej nápravy 
  
Jedná sa o pomerne ojedinelé Coupe v SR aj ČR (v 
SR odhadujem pojazdné 4-5 ks) nakoľko sa tento 
model aute v bývalom ČSSR nikdy priamo nepredával 

a bolo ho možné len doviesť z Nemecka či Rakúska. 
Technický stav zodpovedá tomu, že ja auto 
v pôvodnom stave - všetko funkčné okrem bŕzd. 
Korózia auta je na oboch podbehoch, zadných lemoch 
a kapsách a menšia na predných blatníkoch. Tieto 
plechy sú však už pripravené nové na výmenu. 
Auto čaká kompletná renovácia toto leto 
a predpokladaný termín je ukončenia je koniec leta. 
Do auta pôjde motor a prevodovka s objemom 2,8i V6  
prerobený na karburátor (už je nachystaný Weber 
38/38) a nápravy budú vymenené z Taunusa 2,0 V6. 
Farba ostáva zatiaľ záhadou, ale majiteľovi padla do 
oka zlato-žltá farba nového Focusu RS 2012, ktorý 
príde do predaja tento rok. Interiér bude komplet 
prečalúnený dobovými farbami. Auto nebude teda 
zrenovované do originál stavu, ale ladené skôr do 
športová s použitím dobových komponentov. 
Určite sa je na čo tešiť. 
  
S pozdravom Martin, Zvolen 
 



 

  

 

 
 
Mercedes-Benz W126 560 SEL Cena 150 000,-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.  
 
  
 
 
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: 25 000,- 
 
Talbot Solara ve verzi SX. Udržovaný vůz, který prošel 
nákladným servisem (celková GO převodovky, nový výfuk, 
brzdy, nápravy, AC pumpa, náplně, repase hlavy). Nutno 
dolakovat část boků po opravě koroze. Platné doklady s TK. 
100% originál kus s alu koly, palubním počítačem, pětikvaltem 
a semišovým interiérem.  
 
 
 
 
Talbot Samba Cabrio   Cena: 49 000,-  
 
Manželka se rozhodla prodat svůj Talbot Samba Cabrio. Auto 
máme od roku 2000. Průběžně dostalo nový lak a komplet 
novou střechu (inv.50tis). Karoserie je ve velmi dobrém stavu, 
motor je dobrý, převodovka hlučná (příp. mám tři jiné). Drobné 
nedodělky (kovářova kobyla...znáte to :-) ) Auto je provozováno 
jednou za rok na sraz. Má platné CZ doklady. Samozřejmě 
pravidelný servis a garáž. Cena 49 000,-Kč 
 

 



 

  

 

 
Máte zájem o prodej Vašeho veteránu? 

Jak probíhá prodej v našem VETERANBAZARU? 
 

 

- převezení vozů do našeho veteran bazaru 

- prohlídka vozu a sepsání protokolu o stavu vozu 

- sepsání dohody o zajištění prodeje  

 

- pořízení kvalitní fotodokumentace a videodokumentace 

- zajištění článků o vybraných vozech do našeho časopisu Veterán  

- inzerce na inzertních serverech a značkových fórech 

- vlastní prodej  

- zajištění převodu vlastnictví včetně vyřízení veteránských testací 

 

Vůz je možné přistavit kdykoliv po předchozí dohodě. Možné i o víkendu. 

Případně jsme schopni zajistit dopravu naším odtahovým vozem   

 
 
 
 
 
 

 
 

Nezávislý časopis VETERÁN vydává Simcacentrum. 
 

Zdarma ke stažení z našich webových stránek. 
Zakázán přetisk a využití textů a fotografií bez našeho písemného souhlasu! 

 
Simcacentrum provozuje společnost FINTALK Invest s.r.o. 

Redakce: Pavel Kopáček, Michal Primák 
 

Kontakty na redakci: 
Email: michal@simcacentrum.cz, pavel@simcacentrum.cz  

Tel: 603 710 537 

www.simcacentrum.cz 



 

  

 

 

 

 

Pokud pořádáte nekomerční 

veteránskou soutěž, sraz apod. a 

máte zájem o zveřejnění pozvánky, 

pošlete nám podklady v JPEG a my 

je zveřejníme.  



 


