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a další zajímavosti ze světa historických vozidel  

       



 

 

 

 

 
 
Vážení čtenáři a milovníci antikvární techniky, 
 
dnes se v promluvě k vám objevuje namísto Michala druhá polovice našeho kolektivu ☺. To, co vám chci 
sdělit, jsem už mnohokrát napsal, řekl, či jinak dal ve známost, ale poslední dobou jsem opět opakovaně 
narazil na stále tentýž status quo, takže jinak nelze: 
To jsem takhle různě narazil na nové (nesleduji, takže ASI nové) knižní motoristické tituly, jakési 
encyklopedie, „obšlehnuté“ snad jednu od druhé, v trafikách jsem prolistoval nějaké magazíny a zabrousil 
na desítky webových stránek. Co jsem viděl? Nadšené výkřiky nad oldtimery, soutěže o NEJ-, ankety a 
podobné záležitosti. Zaráží mne však už zhruba dvě desítky let jedna skutečnost: kam se podíváte, všude se 
setkáte s 911, E-Type, Ferrari, Lambo, Maserati, 300 SL – a pokud je to třeba Opel, tak jedině GT či Manta, 
pokud je to Fiat, tak Dino, pokud je to jakákoli další značka, tak jen s nejužším výběrem sportovních a 
otevřených modelů … Chápete, co chci říci? Ferrari Testarossa je sice pro někoho splněním snu, ale proč 
zapomínat na Fiat 1100? Proč zapomínat na panelovou dodávku Opel Olympia Rekord, denního dříče? Proč 
odhazovat do zapomnění všechny kombíky, vany, dodávky a užitkové pomocníky, bez nichž by pomřela 
hladem všechna konstrukterská esa, protože pečivo se nevozí dvoumístným dvanáctiválcem … Když  
(občas) nezbedné dítě rozbilo míčem okno a pršelo vám na novou TV, přijel sklenář v zaplechovaném R3, 
Glasu, Commeru, Fiatu 850 T, Fordu Courier Van – podle toho, kde jste bydleli. A jistě vám to bylo milejší 
než stádo plnokrevníků burácejících pod okny … 
Proto prosím, zkuste se na realitu minula podívat jiným prismatem než dosud. Když budete stejnou 
historickou hodnotu přiznávat veteranům na obou koncích cenového spektra, bude vše OK. Jinak totiž hrozí, 
že se z řady širokorozchodných, přemotorovaných a uřvaných „placek“ vytratí lidský faktor. A to přece 
nechceme …. 
        
  
    Váš Pavel Kopáček                             
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SLOVENSKÉ VEDRO 
 
   Hezké počasí je jedním ze základů úspěšné akce. Když však pořadatel, pro jistotu, pěkné počasí objedná 
zřejmě uprostřed Afriky, výsledkem je 39stupňů, které jsme naměřili na 0. Srazu Simca klubu Slovensko. 
Naštěstí se sraz konal v campu s dostatečně velkým jezerem a nevyčerpatelným barem ☺.  
   V Novom Meste nad Váhom se sjelo téměř tři desítky Simek ze Slovenska i z Česka. K vidění byla krásně 
zrenovovaná Aronde, majestátní Vedette, roztomilá Simca 1000, ojedinělá Simca 1500, samozřejmě Simky 
1301/1501, reprezentativní Chryslery 180/2l, sportovní Matry Bagheery  a Mureny i hranaté Talboty Solara 
a Tagora. Nejvíc obdivu sklízel čerstvě zrenovovaný traktor Someca 20D, vyráběný firmou Someca v době, 
kdy tuto firmu vlastnila S.I.M.C.A., o čemž svědčil zářící štítek. Většina účastníků využila možnosti a 
alespoň na chvilku se vžila do role francouzských farmářů padesátých a šedesátých let a s rozzářeným 
výrazem v obličeji jezdili po campu k pobavení přísedících v blízkém baru. Program byl pestrý a zábavný a 
málokomu se chtělo v neděli sednout do rozpáleného auta a jet pár set kilometrů domů.  
   Přestože se jednalo o nultý sraz, pořadateli se velmi podařil a již nyní se těšíme na další ročník. 
 
Text a foto: Michal Primák    

   Z nedávné době běžné Simky 1301 se pomalu, ale jistě, stává                Chryslery 180 a 2Litres jsou vždy ve špičkovém stavu  
      nejen žádané, ale i ojedinělé zboží. Je jich čím dál méně. 
             Ještě před 6 lety jich bylo na srazu přes třicet 

   Někdo by si nejraději hned traktor odvezl domů do obýváku               Bagheer se poslední dobou objevuje na klubových srazech čím  
                                                                                                                    dál více. A to i přesto, že strašně hnily. Tato byla ale v  
                                                                                                                                                   krásném stavu. 



 

 

OMEZOVÁNÍ TRESTNÉ! 
 
   Jsou akce velké a věhlasné, jsou akce, na které se musíte přihlásit dlouho dopředu a platit startovné, jsou 
akce s předem nalinkovaným programem. A pak je jedna akce, která nemá žádný plán. Jakýkoliv pokus o 
stanovení programu je trestán. Na 100m vzdálený záchod se jezdí zásadně autobusem (příp. audibusem). 
Úspěšnost srazu se nepočítá množstvím a kvalitou zúčastněných aut, ale pouze tím, zda Vy, Váš žaludek a 
vůz přežijete. To je Kachlička…sraz, který se pořádá sám od sebe, kde mohou vedle sebe stát šestimetrový 
Cadillac a dvoumetrový Fiat 500, vedle Mercedesu S-Klasse česká dvanácettrojka, kde můžete vidět 
prototyp Škoda i stodvacítku. Taky se Vám může stát, že přijedete na sraz a všichni budou zkoušet lodičky 
ze starých samodomopřívěsů nebo budou na prostěradle nataženém přes bok 1203ky sledovat automobilové 
honičky. Ráno možná neodjedete, protože Vám dobrotiví „kamarádi“ přeházeli kabely u Spartaka nebo 
schovali Vašeho milovaného Fiátka 500 do stanu. Ale zaručeně se budete dobře bavit a na pár hodin 
zapomenete ve stínu svých plechových miláčků na starosti všedních dnů. 
 
Text a foto: Michal Primák 
 

 
Ital s vykulenýma očima Fiat Ritmo měl trochu smůlu. Při příjezdu    Maximální stylovka. Na sraz přijet starou Škodou 1202STW nebo 
     do campu „sestřelil“ motorkáře, o čem svědčí levý blatník.                              Octavií a zapřáhnout za sebe Dingo 
 

 Kachlička je místo, kde si i Škoda 110L zaslouží svůj díl pozornosti         Trochu bojácný pohled Fiata 500: ale tentokrát ho nikdo  
                                                                                                                                                       neschoval  



 

 

KŘENOVIČTÍ  OPĚT  POTĚŠILI … 
 
   Když jsem vloni začátkem července odjížděl z druhého srazu sympatických nadšenců z Křenovic, 
říkal jsem si, že to bude dlouho trvat, než uvidím podobně krásnou a perfektně šlapající akci. Měl 
jsem pravdu. Trvalo to přesně rok, a sice do druhé červencové soboty, než jsem se mezi fajn partu 
mladých ctitelů staré krásy dostal znovu. 
 
   Připravit a zorganisovat bezvadné setkání nepotřebuje mnoho slov, ale hodně rukou. Marně byste tu 
hledali fouňovské nosy nahoru, nabubřelé řeči o úkolech, které má veteranismus, vše fungovalo jak dobře 
seštelované zapalování, své místo tu neměla všudypřítomná Paní závist, a úsměvů bylo ještě více, než 
krásných strojů. Další důkaz toho, že i s jednou posečenou loukou, několika lavičkami a stanem dá se 
doslova vykouzlit akce, z které člověk odjíždí jen s velkým sebezapřením. 
   A co jsme tedy letos viděli? Naprosto převládala modrá švestka. Fordaři by vydali za samostatnou kolonu, 
příznivci odkazu „starého Henryho“ představili Capri, Taunusy, Granady, Cortiny a Transity, a není pochyb, 
že příští rok překvapí dalšími skvosty. Těžkou vozbu hájily Chrysler, Caddy a Oldsmobile, všechny 
v sluneční úpravě convertible. Stuttgart vyslal do boje řady W 123, W 116, W 126 a R 107, nelítostného 
konkurenta zastupovala řada 6 a kombík řady 3. Bývalá „hráz světového míru“ přijela v podobě nádherného 
Moskviče 407 a GAZu 69, jehož majitel správně pochopil, že nemá doma leštěnku, východní část Německa 
představila celou paletu Wartburgů i lidový Trabi. Ostrovní noblesu připomněl nestárnoucí Hillman Minx a 
několik svižných Spitfirů a MG. Galský kohout nezůstal stranou, terčem obdivu byla poslední generace BL, 
dvojice fascinujících DS, kachnička i nazlátlý SM, který připlul jako námořní kolos do mateřského přístavu. 
Žhavé klima jihu evokovala nesmlouvavá Delta i řada Fiatů. Československo se blýsklo celou řadou 
škodovek, krásným předválečným Aerem 662, jen ta Kopřivnice trochu chyběla. Tak snad příště … 
Motocyklů hojně a různých – prostě všechno vyjmenovat nejde. ☺ 
   Přibližně stovka strojů se po dopolední registraci a přehlídce dala do pohybu ve směru Týn nad Vltavou a 
zpět.  
   Dosti reflexí, obrázky řeknou více. Snad jen ještě jednou díky, zdvižený palec všem do Křenovic a navíc 
přidávám heslo, které si sami zvolili: „Naše budoucnost je v minulosti.“ Nechť je super partě kluků a slečen 
pohonnou jednotkou na dlouhé roky!!! 
 
Text a foto: Pavel Kopáček 
 

Zlaté Capri obklopené svěží zelení je lákadlem pro každého!                  Když na louku připlul Chrysler, Země se zachvěla v útrobách …   
                    Master of Highways! 

 



 

 

     Až na několik maličkostí naprosto dokonalý stav. Kéž by takhle              Sympatická „Oktávka“ v odstínu dle původní barevnice. „Zimní“ 
             vypadal každý stroj, označený přídomkem Oldtimer!                         doplněk chápu – taky se mi nechtělo odjíždět ještě v létě … 

  Felicie v barvě slunce krásou předhoní kdejakou nevěstu, navíc se           Krásná auta, doplněná dnešním příslušenstvím, mne zamrzí, i když  
                                      časem zhodnocuje ☺                                           vím, že je to věc majitele. Tahle Granada však byla jako ze žurnálu. 

      Ladná kráska a exot na našich silnicích. Motor Maserati nebyl               Když se nad posečenou loukou rozeřval motor nadupané Lancie, 
                                          téměř slyšet.                 byla to oslava závodní legendy. 



 

 

HOŘÍCÍ  BETON  BECHY ŇSKÉHO  LETIŠT Ě … 

 
   Absolutně nepřeháním, vážení čtenáři – betonové runwaye, navyklé na malé obutí leteckých podvozků, 
sténaly pod náporem tisíců koňských sil a tlakem obřích gumových válců, stěží ještě splňujících zařazení 
mezi pneumatiky … A u čeho? No přece dragstery! Každoroční červnové mezinárodní setkání a svátek 
přátel téhle dechberoucí a nákladné disciplíny. Nemusíme jezdit za „velkou louži,“ speciály přicestují až 
k nám! Zpočátku nepříliš rozsáhlá a známá akce se v průběhu několika let stala mekkou  odvážlivců, 
usedajících za miniaturní volanty, a doufající, že pojedou aspoň – no, aspoň o jednu jedinou setinku lépe než 
vloni! A hlavně rychleji než ostatní! 
   A bylo na co se koukat! Soutěžily snad všechny klasické dragsterové disciplíny: nejvíce samozřejmě 
A/Pro, mnoho laděných vozů civilnějšího vzezření, ale hlavně exotické Top Fuel i Funnies. Nechyběly 
motocykly, pickupy a za podívání stály i doprovodné vozy – většinou klasické ameriky. Třešničkou byly 
jako obvykle proudové motory, obalené tím nejnezbytnějším a osazené miniaturní sedačkou. Jejich potence 
je nepředstavitelná … Ti nejmenší se proháněli v miniaturách dlouhonosých a štíhlých Top Fuel, tatínkové 
jezdili na čtyřkolkách, ze všech stran byly slyšet „Vé osmičky“ – nejdříve nesmělé bublání, později rachot 
probouzených koní, který vyvrcholil v řevu, ne nepodobnému biblickému Armageddonu. 
Počasí přispělo extremním vedrem, samo letiště se přidalo naprostou absencí stínu, chlazené nápoje měly 
v mžiku teplotu rozžhavených výfuků … Ale to vše k dragsterům patří a všichni si tenhle svátek ohně a síly 
vychutnali. Budete mezi nimi napřesrok také?                                                                                     (pk) 

 



 

 

Kontakt s přírodou 
 
   Když slunečné ráno slibuje krásný den a kalendář říká, že je právě sobota, je dobrá příležitost stáhnout 
střechu u svého kabrioletu a vyrazit na sraz. Tentokrát jsem vyrazil na 8. Královický sraz kabrioletů. Děti 
chtěly jet taky, takže jsme jeli komplet všichni čtyři. Střecha šla samozřejmě dolů. Po ohřátí motoru jsem 
trochu přidal na důrazu na plynový pedál a manželka marně hledala „poutko“, které auto mívá nade dveřmi. 
Ne tak ale kabriolet, takže mohla jen brzdit očima. Nutno dodat, že na „ vysokou rychlost“ spíš poukazoval 
točivý motůrek o obsahu 1,4l a všudypřítomný hluk, než relevantní údaje na rychloměru.  
   Na sraz jsme dorazili ve chvíli, kdy všichni účastníci byli na spanilé jízdě. Mohlo za to krátké bloudění a 
delší ranní spánek. Když dorazili zpět, byla možnost si prohlédnout další vozy, se kterými se jezdí jen pro 
radost. Prohlídka to byla rychlá. Nová produkce mne nezajímala. Ze starší produkce bylo mé auto prakticky 
jediné. Situaci zachránila čtveřice předválečných aut. 
   Cesta zpět byla rychlejší, neboť se přiblížil déšť. Jako správní „kabrioleťáci“ jsme jeli samozřejmě 
„nahoře bez“. Jak sílil déšť, stoupala i naše rychlost. Vcelku bez problémů jsme uháněli kolem 130km/h po 
dálnici a míjeli pomalejší auta. Průjezdový radar jsem sice zaznamenal….ale přece nezmoknu. Když však 
déšť přidal na intenzitě natolik, že jsem musel rychlost snížit a blížila se moje odbočka z dálnice, vzal jsem 
za vděk jediným mostem, pod kterým jsem rychle natáhl střechu. Bylo to na poslední chvíli. Déšť zesílil 
natolik, že průměrná rychlost vozů klesla na 50km/h. Ale radost z jízdy déšť přece nezkazí.           
 
Text a foto: Michal Primák 

            Náš Talbotek byl „drze“ obklopen novou produkcí.   Mezi youngtimery budou brzy patřiti i Škoda Favorit MTX                                                                      
                                                                                                                                                   Cabrio i nezvyklý Opel Corsa  

                       Replika Auburn 852 Speedster               Ďábelský stroj s motorem Citroen 2CV                    



 

 

 
ÚSTECKÁ VETERAN RALLYE 
 
   Tuto soutěž v severozápadních Čechách navštívil můj 
kamarád a občasný přispívající do našeho časopisu, 
Honza Voříšek.  
   Tradiční akce se zúčastnilo na 50 veteránů a asi 42 
motocyklů. Kromě „běžné“ české produkce, kterou lze 
vidět na každé veteránské akci, bylo k vidění i několik 
zajímavostí. Některé z nich Vám přinášíme na fotkách. 
 
Text: Michal Primák    Foto: Jan Voříšek    
 
                                                                                                                                 „Fotograf“ a jeho Simca 1501 Spécial Break 

 

  

               Mini Clubman. Mini s lepší výbavou býval i ve více               GAZ 3102 Volha. Kam se všechny poděly?       

     karosářských variantách, třeba STW s dřevěnou „boudou“                

 

    

                            Mitsubishi Saporro v US verzi                          Reliant Regal z 1.poloviny 70.let 

                                                                                                                     



 

 

Olympiáda nebo Vatikán? 
 
Zdánlivě naprosto nesouvisející 
název s čímkoli, co by se hodilo do 
našeho měsíčníku, ale opravdu jen 
zdánlivě. Brzy poznáte, že názvy, 
vzniklé z obou polovin rébusu, stojí 
za jedním a týmž vozem. Byl 
nesmírně populární po celém světě a 
již počátkem 60. let představoval to, 
čemu se dnes říká „světové auto.“ 
Totiž: Ford Cortina Mk I. 
 
   Mezi německou a anglickou odnoží 
Fordu panovala řevnivost. Od konce 
války se začaly vyráběné vozy 
podstatně lišit a jejich tvář se měnila 
tak, že rozdíly poznal na první pohled 
i laik. Tradičním německým zástupcem byl (Taunus) 12 M – hodný, jednoduchý, poslušný. Británie neměla 
pendanta: Anglia, v té době střídající řadu 100E za 105E, a její odnože Popular, Prefect a Escort Squire, 
patřily o třídu níže, Consul už byl příliš velký, o Zephyru či Zodiaku nemluvě, a Corsair byl ještě před 
zrozením. Tak se vraťme zase na začátek: 
   Chybělo málo a Cortina se vůbec nemusela narodit. Na sklonku 50. let proběhla motoristickým tiskem 
fotka se stručným popiskem německého Fordu Cardinal (vidíte – to je ten Vatikán!) s tím, že se jedná o 

nástupce Fordu 12 M (serie G13). Světlo světa 
spatřil v Kolíně nad Rýnem, ovšem za britské 
spoluúčasti. Na karoserii se objevily (jak jinak) 
zřetelné rysy z amerického Dearbornu, zajímavostí 
byl vidlicový čtyřválec a pohon předních kol. Mělo 
to být jakési Fordovo universalní vozidlo pro 
celosvětový trh včetně USA, kde mělo obsadit 
vznikající třídu tzv. subkompaktů. Ovšem: 
v ředitelském podlaží Fordova amerického centra 
vypukla šarvátka. Jestliže bývalý šéf Robert Mc 
Namara s autem souhlasil, jeho nástupce, známý 
Lee Iacocca (Ford Mustang) mu naprosto jasně 
vymezil teritorium: „Pro Evropu dobré auto, pro 
Ameriku naprosto neschopné.“ To byl signál i pro 
Anglii, která měla na projektu Cardinal 
participovat, a od spolupráce dala ruce pryč.  
   Zanedlouho šel již Cardinal v Německu do 
výroby a pod jménem Taunus 12 M (P4) jej známe i 
z našich silnic. Podle ředitele britského Fordu Sira 
Patricka Henessyho byl „příliš složitý a nákladný.“ 
Možná na tom něco bylo, s předním pohonem 
zdaleka nebyly takové zkušenosti jako dnes, a 
klasická koncepce měla před sebou ještě dlouhou 
životaschopnost.  
   Konstrukční team pod vedením Freda Harta a 



 

 

Terry Becketta nezklamal. Na rýsovacích prknech se postupně začaly objevovat detaily robustního, 
prostorného a nikoliv nudného rodinného modelu. Snad jen trochu vadilo, že byl až příliš podobný 12 M. 
Pod plechovým šatem běžné uspořádání s kardanovou hřídelí a pohonem zadní nápravy. Výkresovou 
dokumentaci prostudovali u Forda v Dearbornu, kde se karosářských retuší ujal Roy Brown (šéfdesigner 
nešťastného Edselu ☺). Dotvořil design do podoby, v jaké jej známe dnes, včetně náznaku zadních křidélek, 
poměrně dlouhého zavazadelníku a oněch typických zadních skupinových svítilen. Britský Ford byl 
spokojený, zátky z šampaňského začaly bouchat při slavnostní premieře přesně týden po debutu německého 
12 M, totiž v září 1962. Pan Beckett se zamyslel i nad jménem, které mělo podle něj vyzařovat svobodu, 
nespoutanost a vrcholné výkony. A co jiného se hodilo lépe než známé letovisko a dějiště uplynulé zimní 
olympiády Cortina d´Ampezzo? Název (naprosto nesmrtelný, jak ještě netušil) byl na světě. Jak Britové 
doufali, nováček se ihned stal šlágrem! Něco takového tradičně pojatý a stále ještě v zakulacených 
pontonových formách zakletý britský autoprůmysl potřeboval!  

   Výroba se rozjela v dvou modelových řadách. Consul 
Cortina (název Consul později vypuštěn) se dodával se 
slabším řadovým čtyřválcem 1192 ccm, za příplatek 84 
liber jste dostali pod kapotu patnáctistovku s pětkrát 
uloženou klikovou hřídelí. Ještě se zmiňme, že základní 
dvanáctistovka byla lehce modifikovanou pohonnou 
jednotkou z Anglie 105E. Převodovka tehdy ještě 
výhradně manuální, čtyřstupňová, karoserie se dvěma 
nebo čtyřmi dveřmi. O rok později se na trhu objevuje 
ostřejší 1500 Super, kterou poznáte podle 
chromovaných lišt na zádi. Jen o několik dní poté se 
svět dovídá o prvním „gétéčku“ Cortina; to už bylo 
auto, které dokázalo vycenit zuby. Čtyřválcovou 
patnáctistovku dopoval dvojitý karburator Weber, na 

předních kolech se objevily seriové kotoučové brzdy, řazení bylo přizpůsobeno tvrdšímu zacházení a tužší 
nastavení podvozku odpovídalo celkové potenci vozu. Zdálo se, že premiery neberou konce … V půli 
března 1963 debutoval první Estate Car (STW), velmi úhledný a uvnitř nadprůměrně prostorný. Kombíky se 
dodávaly buď s označením 1200 DeLuxe nebo 1500 Super. Mohly být za nevelký příplatek ozdobené panely 
ve stylu dřevěných „Woodies,“ ale tenhle styl se mimo Ameriku prakticky neujal. V Evropě je dnes 
„dřevák“ tak vzácný jako dobytčí farma o rozloze poloviny Colorada. Kompletní řadu Cortin Mk I. zakončil 
zjara 1963 Lotus Cortina (nebo Cortina Lotus, jak jej raději nazývali u Fordů.) Ale k ní se vrátíme později. 
   Prakticky každý měsíc přichází Ford s nějakou inovací, ať již to bylo upravené odpružení přední nápravy 
či dětské pojistky ve dveřích, nebo příplatkové přední lavicové sedadlo a řazení na sloupku volantu. 
Prosinec 1963 přidává do katalogů 
výbavy třístupňovou automatiku Borg 
Warner, výhradně k motoru 1500 ccm, a 
za poměrně vysokou cenu 82 liber. Rok 
1964 je ve znamení velkých inovací. 
Všechny modely dostávají seriově 
přední kotoučové brzdy a faceliftingu si 
nejspíše všimnete na přední masce. 
Všechny modely dostaly zlepšenou 
ventilaci „Aeroflow,“ umožňující lepší 
vstup a cirkulaci čerstvého vzduchu 
v prostoru pro cestující. To se už ale 
objevují první funkční vzorky Cortiny 
Mk II (mnohem méně populární), takže 
v roce 1965 zaznamenáváme jen větší 



 

 

brzdové kotouče „gétéčka“ a samostavitelné zadní brzdy. Zanedlouho se očekávaný konec stal skutečností: 
v říjnu 1966 opouští pás poslední Mk I. a nikdo ještě netuší, že se zastavila výroba legendy, jaká už mezi 
Cortinami nikdy nebude. Bylo jich vyrobeno 1.010.000 kusů. 
   A nyní několik slov o GT: ještě před premierou Cortiny ukázala anketa, že britské Fordy mají pověst 
„dědkovských aut“ a mladší generace je příliš nevyhledává. Ford se rozhoduje zjednat zásadní nápravu a 
klepe na dveře Colina Chapmana. Tenhle „Best of Best“ v britském automobilovém sportu nabídl věc, 
kterou v dagenhamské továrně neměli: dvouvačkový čtyřválec 1500 ccm, zajišťující původně bleskové 
starty Lotusu Elan. Byl to slavný motor: v Lotusu 23 jej používal Jim Clark a v květnu 1962 doslova utřel 
konkurenci na německém Nürburgringu. Ferrari a Astony nestačily a diváci mávali vestoje! 

   Motor byl původem Ford (jaká náhoda ☺) a sportovní geny mu dal do vínku Harry Mundy. Zásadně 
pozměnil hlavu, odlil ji z hliníku a osadil dvěma vačkami. Upravil i sací a výfukové kanály a dosadil dvojici 
Weberů 40 DCOE 2. Perfektní práci korunovaly kované písty Cosworth a pečlivě vyvážená klika. Colin 
Chapman Cortinu dokonale odlehčil; co mohlo, letělo do koutu, použil hliníkové dveře a kapoty, 
přepracoval podvozek a od základu pozměnil zadní nápravu. Koncový převod mohl zákazník objednat dle 
svého, 3,9:1 byl standard. Převodovka zůstala čtyřstupňová. 

   Premiera, doprovázená ohňostrojem, se 
odehrála na londýnské Motor Show 
v lednu 1963. Název Lotus Cortina přišel 
až později, nováček se tehdy jmenoval 
Ford Cortina Sports Special. Tabulkové 
hodnoty vyrážely dech: 105 koní, přes 
170 km/h a hmotnost 751 kg! 
   Začala sportovní kariera. Největšími 
soudobými soupeři byly bleskurychlé 
AR Giulia Ti Super, ale Ford měl na 
vítězství také. Za volant usedali 
profesionálové – zmíněný Jim Clark, Vic 
Elford nebo Bengt Söderström. V roce 
1965 Cortina vítězí v mistrovství Evropy 
cestovních vozů. Dalším ringem se staly 
dálkové rallye, např. East African Rallye 
1964. Mistrem těžkého terenu byl Vic 
Elford, který s Cortinou GT dosáhl 
v roce 1966 celkového vítězství v Rallye 



 

 

del Fioni – mezi 929 posádkami!!! Pro pořádek uveďme, že jej v cíli nečekal pohár, ale diskvalifikace, 
neboť jedno z převodových koleček mělo 27 zubů namísto předepsaných 28 (jak briskně ohlásili z kterési 
konkurenční stáje) … Od roku 1965 se hliníkové díly dodávaly pouze za příplatek. Dnes již málo známou 
lahůdkou se stala Cortina o výkonu 140 koní, později dokonce 180 koní (vyladěno u BRM). Ta byla 
nasazena na poslední chvíli v roce 1966. Ale i závodní úspěchy mají svůj konec. Po zářivém finále přišla 
doba, kdy italská Autodelta a její Alfy už stárnoucího Brita nepustily do čela a jeho místo zaujal Lotus 
Cortina Mk II. To už je ale na jiné povídání, dodejme jen, že znovuzrození se Cortiny Lotus dočkaly na 
závodech historiků. 

   A začněme pomalu rekapitulovat. Počet kusů už víte, tak dodáváme, že se Cortiny Mk.1  vyráběly nejen 
v britském Dagenhamu, ale montovaly se z dovezených dílů v Amsterdamu, na Formose (dnešní Taiwan, 
pův. britská kolonie a poručenské území) a rovněž i v jihokorejském Ulsanu. Desítky tisíc kusů spatřily 
světlo světa v Austrálii. Mk.I byly nesmírně oblíbené všude tam, kde ještě existovaly britské državy a 
koloniální režim, např.: Malta, Jižní Afrika, Indie, menší středoafrické státy, Kanada, apod. Prorazily i na 
trhu USA, kde si ve srovnání s ostatními evropskými vozy vedly úspěšně, a řada prodejců Fordů US je 
nabízela ve své síti. V Evropě se mimo Commonwealth rozšířily zejména do Skandinávie, zemí Beneluxu, 
Švýcarska a Rakouska. Itálie měla na Cortiny moc žhavé životní tempo, Němci si konkurenci nepustili a 
francouzsko-britské obchodní vztahy od dob stoleté války nikdy příliš nekvetly. Ovšem existoval ještě jeden 
trh, ten východoevropský. Cortiny se prodávaly v Polsku a Maďarsku za valuty, u nás v Mototechně i 
v Tuzexu. Pohodlné a robustní vozy běžné „dvanáctistovkové“ řady našly v ČSSR nekonečné množství 
ctitelů, i když se jednalo o naprostá „holátka,“ zbavená i většiny chromu a ozdob. Čas od času se na 
brněnských veletržních exposicích zaskvěl i silnější model, objevily se i Estate, byť jen jako kusovky. 
Cortiny Mk I. je možné (ve velmi a velmi vzácném případě) dodnes potkat jako provozní, zdobí každou 
veteránskou jízdu a i v našich končinách můžeme slyšet burácení GT. Ovšem v posledních třiceti letech 
jsem vyfotil stovky Mk I, jejichž čas už vypršel a stala se z nich pouhá torsa, krátce nato už jen pak prázdné 
místo. Tak je možné objevit je i dnes. Dochované, ale nepříliš nadějně vypadající jsou i Estate. 
   No a nějaký ten špek nakonec: psal jsem o karoseriích tudor, sedan a Estate. Ale ono bylo ještě něco. 
Známá britská karosárna Crayford stavěla na přání i cabriolety, v Jihoafrické republice běžela tradiční 
výroba pick-upů (ze všech modelových řad Cortiny) a senzací se stalo ušlechtilé a rychlé GT coupé, které si 



 

 

pro sebe nechal u firmy Ogle karosovat prvotřídní 
závodník Stirling Moss. Vůz dodnes existuje, je 
v světle zelené metalise a v dohledu je dokončení 
renovace. Dalším exotem je Cortina Mk.I Saxon 
coupé, mající však do elegance a švihu Mossova 
kupátka značně daleko. Je zkrácená, s příliš malou 
kabinou a z některých úhlů připomíná holandský 
DAF. A poslední kousek, stojící za zmínku, je 
čtyřdveřový fastback MkI z Austrálie. Nejedná se 
však o dobovou stavbu, ale pozdější rekonstrukci. 
   Každý bez rozdílu pozná Mk I podle oněch 
kulatých lamp vzadu. Váže se k nim jedna – prý 
pravdivá – legenda. Kulatý tvar je rozdělený do tří 
segmentů ve tvaru písmene Y. To se však prý 
nelíbilo stuttgartskému koncernu, který pohrozil žalobou, ale vše se údajně uklidnilo na společném setkání 
vyšších funkcí obou firem ☺. 
   Osobně jsem vystřídal Cortinu GT Mk II, dvě Cortiny Mk. III a Cortinu Mk IV. Na „jedničku“ nějak 
nedošlo. Vždycky jsem totiž chtěl kombíka, a v době, kdy by mi „padnul,“ žádný nebyl. A dnes, kdy mám 
možnost jej opatřit, jsem už natolik „prostorově výrazný,“ že se do něj prostě nevejdu. 
Na úplný konec použiji citaci jednoho mého známého, který – prohlédnuv si mou tehdejší novou akvisici – 
Cortinu GT Mk II, pokýval hlavou a řekl: „No, je hezká, ale není to Cortina. Cortina byla jen jedna, 
takováhle …“ a ukázal na pootevřená vrata od garáže, odkud vykukovala zadní lampa, rozdělená písmenem 
Y ….. 

          
         Tech. data  Ford Consul Cortina (1200) 
 
         Motor: čtyřdobý kapalinou chlazený čtyřválec, objem 1198 ccm, 
                    výkon 46 koní při 4800/min, kompresní poměr 7,3:1 
         Přenos sil: jednokotoučová suchá spojka, čtyřstupňová mechanická převodovka, pohon zadních kol 
         Karoserie/podvozek: tudor, sedan, STW,  
         přední náprava typu McPherson, vinuté pružiny, příčný stabilizátor,  
         zadní náprava tuhá, listové pružiny, bubnové brzdy na všech kolech 
         Rozměry: d x š x v 4275 x 1588 x 1465 mm, rozvor 2490 mm, pneumatiky 5,60 x 13 
         Výkony/spotřeba: nejvyšší rychlost 124 km/h, spotřeba 8 – 10 l/100 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          Až na drobné detaily dokonale renovovaný          Mk 1. v běžném provozu v roce 1991              Poslední cesta ji zavedla na dvorek. 
                 vůz, používaný jen na nedělní jízdy.                                                                                                        Nebylo úniku … 

   Cortina Lotus v exposici musea sportovních    Na odstavné ploše minimálně pětice Cortin  Jezdící a kompletní Cortinu jsem dohodil na 
                                      vozů Lány                                 Mk I.. Dnes už není ani odstavná plocha.        renovaci. Zanedlouho skončila ve šrotu. 

          Typické pražské zátiší přelomu 80. a 90. let.           Kterak využít zbytků Cortiny,                Bojové barvy Lotusu na civilní Cortině oživí  
                                                                                                zbořené na předek !                                                   každý sraz 

                 Cortiny byly hrdinkami mnoha českých                     …. A někdy v horším                                  Občas to ani Cortinám nevyšlo 
                         filmů  – někdy v dobrém                                   (Na kolejích čeká vrah) 
                          (Dědeček, Kyliján a já)... 
 

                                Text: Pavel Kopáček       Foto:Pavel Kopáček + archiv autora 



 

 

                                 Dobovka                                                                    Z archivu čtenářů 

             Vzácný snímek z prodeje státem zabavených zahraničních vozů         Simca se neztratí ani na okruhu, aneb „Jedeme dokud to jede“ 
            v 1.pol. 70-tých let. Velký Mercedes-Benz a Opel Rekord působí  poslal J.Voříšek 
             zachovale, zatímco Chevrolet je totálně shnilý a bouraný.     (pk) 
                                                 

                       Mrtvolka                       Hádanka  
  
 Minule jste jistě uhodli…Škodu 110R  
  

 
Tentokrát něco méně známého 
 
 
 
  

      Tuhle Simku Aronde z mého rodiště pamatuji jezdit a pamatuji          Odpovědi posílejte na emailovou adresu michal@simcacentrum.cz 
              celá léta odstavenou a zarostlou v zahradě. Pak se objevila na           (pk) 
                         prodej a zakrátko zmizela. Uvidíme ji někdy?             (pk) 

                                                                             Renovace 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Dneska už renovovaný Jaguar Mk VII jistě vozí svého hrdého majitele. Snímek vznikl před patnácti roky. Můžeme jen doufat, že  
                                                       Jaguar vypadá stejně velkolepě jako na ilustraci z dobového prospektu.                                              (pk) 



 

 

                                      Z „běžného“ provozu            Hrálo ve filmu 

                Fordy Capri jsou častým a oblíbeným youngtimerem a nechybějí           „Jeď, nesmíš ho ztratit, tady jde o všechno,“ říká Lukáš   
             takřka na žádném srazu. Ovšem potkat v běžném provozu zachovalý         Vaculík ve filmu Kamarád do deště. Nemyslí tím řidiče tehdy 
                                           exemplář, to už chce kliku!                           (pk)       velevzácné Ascony, ale podvodníka (Karel Augusta) v červené 
                                                                                                                                                               škodovce „užovce.“                          (pk) 
 

 

  Reklamní snímek 
 
 

 
(archiv p.k.) 



 

 

 

Živote, vrať se !!  Já ještě nechci … 
 
Poněkud chmurný výkřik na úvod, že? Ovšem tváří v tvář denní realitě více než současný … Dva 
mrtví, t ři mrtví, čtyři mrtví … Ot řesné záběry nám nabízí obrazovka a monitory – jsou na nich ti, 
kteří si vlastní vinou vytáhli Černého Petra a z posledních sil by chtěli vrátit onu osudnou vteřinu 
zpět. Ale ono to nejde. Nejde, nešlo a nepůjde. Nikdy …. 
 
   Zachránit svou rychlostí a pohyblivostí lidský život, to je nejšlechetnější role automobilu v celých jeho 
dějinách. Od prvních pokusů o lékařský vůz přes rozmach techniky 30. let, přes řev nelítostných válečných 
šarvátek, kdy na jedné straně automobil bral život tisícům lidí, aby se na straně druhé smýkal v nepřátelské 
palbě s nákladem těch, kterým se na dohled přiblížila tenká čára mezi bytím a nebytím, až po dnešek, kdy 
ambulance svými výkony a rychlostí předčí mnoho osobních vozidel a výbavou se neliší od operačních sálů 
– to vše se nedá shrnout snad ani do obrazové encyklopedie. 
   Jak vypadaly poválečné sanitní vozy u nás, většina čtenářů ví, nebo pamatuje. Ale snad jen ambulance, 
funerální vozy a policejní speciály vznikly v tak širokém spektru různých variant, že jsme se rozhodli 
představit vám alespoň zajímavý zlomeček toho, co vám v různých zemích mohlo zastavit pod okny. 
Záměrně jsme vybírali poměrně málo známá provedení. 
   Tak jezděte opatrně, seberychlejší sanita má ve srovnání s unikajícím životem tempo hlemýždí … 

Peugeot D4 a prakticky stejný Chenard & Walcker jsou dnes mimo             Americké sanity se, jako ostatně všechno, vymykaly  
   Francii takřka neznámé. Ale v 50. letech jezdily jako záchranky,         evropskému  pojetí. Vznikaly z nejluxusnějších značek, jako 

                       na snímku úprava pro Nizozemí.                 třeba Cadillac Rescue Car 1963 od firmy Superior Coach. 

               Checkery prosluly mimo taxislužbu i v lékařském provedení.               Mercedes-Benz začínal po válce z ničeho. Jedním z prvních  
            Prospektové foto ukazuje modifikaci pro převoz nechodícího               výrobků byla serie sanit na základě předválečného modelu 170V.  
                                                 pacienta.                                                                                                      Rok 1946-47. 



 

 

 

           Sovětské Latvije 977 k nám přišly v nevelkém počtu jako minibusy.    Simca Vedette Marly 1959 je u nás velkou neznámou. Existovala 
                 Jejich ambulantní provedení RAF 977M výrobce dodával                     i v sanitním provedení, třebaže drtivou většinu převozů 

                                                 např. do Finska.                                      obstarávaly ve Francii jiné značky 

         Jedna z nejzajímavějších sanit pochází z Itálie. Upravený Fiat 600         Kaiser Jeepster je civilní verse známého Willyse. V této 
                   ve stylu prodloužené Multiply z karosárny Coriasco.       podobě zachraňovaly životy v Austrálii během 50. let. 

 

             Britský Bedford je typickou ambulancí přelomu 50. a 60. let            Před bruselským Atomiem pózují dva Opely Olympia Rekord 1958 
                      – podobné byly i Morrisy, Austiny či Commery.                                belgické záchranné služby. V Německu ale převládaly 
                                                                                                                                                  MB, VW bus či větší Opel Blitz. 
 
 

Text: Pavel Kopáček     
Foto: Archiv autora                           



 

 

ZÁMECKÝ KO ČÁR 
 
    Tři sta kilometrů od domova na srazu 
českých a slovenských Simek se dá dělat 
spousta věcí. Ale když v podvečer oficiální 
program končí a Vám se ještě nechce 
připojit se ke kamarádům z mokré čtvrti, 
posedávajících kolem výčepního zařízení, 
máte ještě jednu možnost. A velmi 
lákavou. Využít laskavosti kamaráda a 
usednout za volant noblesního 
francouzského vozu, nechat bublat 
spodový osmiválec a projet se s ním po 
okolí. Vítejte za volantem Simky Vedette 
Chambord.       
 
 
   Tato francouzská krasavice pro mne není neznámou. Jednu takovou jsem svého času také vlastnil. Aby 
nemusela čekat na renovaci do doby, než zrenovuji své ostatní Simky, prodal jsem ji kamarádovi, velkému 
ctiteli těchto krásných vozů, do severních Čech. Simky Vedette měli několik „druhých“ jmen. Tato se 
jmenuje Chambord podle stejnojmenného francouzského zámku u silnice č.1.   
   Interiér vozu je velmi prostorný. Možná se výrobce inspiroval právě rozměry zámeckého parku. Pohodlně 
se na dvě řady sedadel vejde šest osob. A pro toto množství lidí je i otypován. Dnes je to skoro nemyslitelné, 
naskládat do velkého sedanu šest dospělých. Kam by se vešla klimatizace a milion nezbytností, které sebou 
vláčí dnešní auta? Naštěstí tyto věci jsou pro stará auta neznámou.  
   V ruce svírám tenký věnec volantu a pozoruji „palubní“ ukazatele. Nápisy u různých kontrolek na 
přístrojové desce jsou psané francouzsky. O smyslu některých se jen dohaduji. Sedačky jsou vlastně dvě 
prostorné lavice, umožňující dostatek prostoru a svobody. Všude je spousta místa. Paráda. 
   Po krátkém otočení startéru motor naskočí krásným hlubokým zvukem. Není ukřičený, že by všichni 

okolo věděli o osmiválci pod 
kulatou kapotou. Spíše decentně 
hluboký. Nakládám na zadní 
sedačky své kluky, které si svezení 
samozřejmě nechtějí nechat ujít. 
Řadící pákou pod volantem 
třístupňové manuální převodovky 
zařazuji první rychlostní stupeň a 
důstojnou rychlostí opouštím 
camp. Simca se pohupuje na 
nerovnostech silnice a zakrátko se 
zařazuje do provozu. Není žádnou 
brzdou. Ne proto, že by jela 
kdovíjak rychle. Ale dává kolem 
sebe najevo, že tu je pro pohodlí 
svých pasažérů a obdiv okolí. 
Výkon motoru je dostatečný pro 
poklidnou jízdu krajinou. Ani přes 
svůj objem nedává žádné sportovní 
výkony. Ale má nádherný zvuk. Je 



 

 

velkým nezvykem na cestách, o čemž svědčí udivené pohledy všech lidí okolo.  
   Řadit jde krásně lehce, jako ostatně u všech Simek s řazením u volantu. Jen si na každé křižovatce 
pamatovat, že k sobě a nahoru není jednička, jako u většiny aut, ale zpátečka. Jednička se řadí obráceným 
směrem, tudíž dolů. Rychlosti jsou dobře rozložené a tři rychlosti jsou kupodivu dostatečné. 
   Brzdy jsou příjemným překvapením. Brzdí velmi dobře, citlivě, s dostatečnou dávkou jistoty. A to i přesto, 
že jsou bubnové. Seřízené bubnové brzdy většinou brzdí skvěle. Ale mají tendenci táhnout na různé strany, 
to podle aktuálního stavu toho kterého vozu. „Vedetka“ je má opravené, takže vůz drží rovný směr. 

  
    Simca drží dobře svůj směr. Ovládání je lehké a 
příjemné. Celkově se s vozem jede velmi dobře. Je 
z něj vynikající výhled všemi směry. Pokud Vám tedy 
ve výhledu nepřekáží vyšší pasažér na prostřední části 
lavice. Z úcty k vozu jsem nezkoušel vyšší rychlosti, 
ale podle sdělení těch, kteří vyšší rychlost zkusili, není 
problém Simkou metelit 140km/h.  
   Simca Vedette je v České republice málo známý 
veterán. Pamatuji si, jaké podivení způsobila má bývalá 
Vedette na srazu ve Slavkově. A ještě větší údiv na 
tvářích návštěvníků způsobila skutečnost, že se jedná o 
Simku. „No jo, Simca nedělala jen 1301-čku, pánové“.      
   Pořídit si Simku Vedette můžete v rozmezí od 100tis. 

za vůz k renovaci až po 500tis. za krásně zrenovovaný špičkový model Presidence. Levnější bývá starší 
verze, která nemá ještě takovéto zadní ploutve. Náhradní díly jsou docela dobře dostupné ve Francii. Pořídit 
si můžete i tuto konkrétní. V případě zájmu kontaktujte náš veteranbazar.  
          
Text a foto: Michal Primák 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
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 



 

  

 

 

 

 
Mercedes-Benz W126 560 SEL         Cena 135 000,-Kč 
  
Mercedes-Benz řady 126 ve verzi „long“ s nejsilnějším motorem 5,6l o výkonu 300k. Vůz je z roku 1988, 
má najeto 138tis.km a je dlouhodobě udržován v původním nerenovovaném stavu. V ČR od roku 1991 měl,  
tři majitelé, kteří 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 (výměna automatu, 
nové brzdy, leštění kol + nové pneu Bridgestone, čepy kol, kompletní nový výfuk…). Velmi pěkný a 
výkonný youngtimer.    
 
  
 



 

  

 

Talbot Solara SX           Cena: 19 000,-Kč 
 
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 novou TK. 100% originál kus s alu koly, palubním počítačem, pětikvaltem a 
semišovým interiérem.  



 

  

 

Simca 1301 Spécial               Cena 7 000,-Kč 
 
Simca 1301 Spécial vzácného provedení z roku 1970. Vůz je po karosářské stránce v dobrém stavu, 
vyměněny prahy a jeden přední blatník. Motor se točí. Vůz byl před delší dobou odstaven. Provedení bílá 
barva a červený interiér. Vhodný projekt k renovaci. Máme na skladě i spoustu dílů včetně karosářských. 
Renovaci můžeme i zajistit našem servisu. 



 

  

 

Talbot Samba Cabrio                                                           Cena: 39 000,- Kč 
 
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.  



 

  

 

 Ferrari 400i                                           790 000,-Kč 
 
Nádherné dvanáctiválcové Ferrari ve výjimečném stavu a malým proběhem kilometrů. Jedno z nejvíce 
perspektivních aut pro investici s garancí skvělého svezení. Přímý potomek legendárního Ferrari 365. 
Veteránské doklady. Velmi stylový vůz.  



 

 

  

 

    

VII.Memoriál Františka Proseckého sen. 
 
Nedílnou součástí veteránského dění na Moravě se stal Memoriál Františka Proseckého seniora. Zveme vás 
a vaše plechové krasavce k uctění památky nadšeného a zaníceného milovníka starého plechu. Potkáte 
nevšední lidi v nevšedních vozech, zažijete napínavou jízdu, navštívíte museum a uvidíte, jak se veteránská 
drobotina pere o vavříny v závodě šlapacích historiků. Pány čeká zajímavá podívaná na dobovou přehlídku 
dámských modelů, které sice sem tam něco skrývají, ale mnohem více nabízejí k pokochání. Na viděnou 
v Bystřici nad Pernštějnem 11.8.2012 !  
 



 

  

 

II. ROČNÍK RALLYE ŠÍLENC Ů 
 
Máte rádi orientační soutěže? Mrzí Vás, že jsou krátké a sotva Vás to začne bavit, je již konec? Jsou pro Vás 
jednoduché? Máte na víc? 
 
Tak tady to opravdu není jednoduché! Připravujeme pro Vás druhý ročník náročné orientační soutěže. Tato 
soutěž není pro „slečinky“, co po dvaceti kilometrech hledají v mobilním telefonu google mapy ☺. 
 
Účastníky čeká kolem 500km dlouhá trať, 3 typy itineráře, noční etapa a tajný cíl. 
 
Vše začne v pátek 26.10.2012 ve 20h večer. Místo startu včas upřesníme. 
 
Zúčastnit se mohou veterány z let 1945-1985. Startovné je symbolických 500,-Kč. Na vítěze čeká krásný 
pohár. 
 
Počet účastníků je výrazně omezen. Startovat může maximálně 15 posádek! 
 
Přihlaste se již nyní na emailu michal@simcacentrum.cz    Fotky z minulého ročníku: 
 

    
 



 


