
 

 

30. jubilejní trh historických 
vozidel,  
náhradních dílů a doplňků 
ve švýcarském Fribourgu 
 
 
Fribourgský trh (OTM) zahajuje každoročně 
sezonu švýcarské veteránské scény a je zárověň 
největším setkáním tohoto druhu ve Švýcarsku.  
 
Návštěvníci - zájemci o díly a auta, ale  i 
sympatizanti veteránského hnutí přesně vědí, že 
nabídka a program bude i tento rok kvalitní, 
rozšířená o další atrakce jako jsou klubová 
setkání, prezentace tradičního karosářského 
umění, výstava veteránů a korzo starým centrem 
města. 

 
  
 
Svá výroční klubová setkání organizuje v rámci OTM rekordní počet klubů: American Car Racing 
Team, Klub Austin-Morris- Wolseley, Borkward, Ford Capri, Honda, ID DC a CX, Landrover, klub 
FAM -Prátelé starých motorek,   Federace Amerických Automobilů, Lincolnclub, Matra, Mustag, 
Renault Dauphine, Simca, Studebacker, Triumph, Vee Dub, 4 CV, Alfa Sportiva, AMC American 
Motor Company, Audi 100, Austin Healey, Capri, FAAS, Citroën ICCCR, Citroën 34-57, Freiburger 
Verkehrsbetriebe, Lambretta, Oldtimer Entlebuch, Triumph Saloons, Topolino, Vespa, X1/9, 
Federace: Amerických automobilů, FAAS, FSVA a SDHM. 
 
Swiss Car Register prezentuje renomovanou karosářskou firmu „Carrosserie Langenthal“. 
Stánky jsou seřazeny v ředách jako perly na niti - celá štreka vydá za 2,5 kilometrovou procházku.  
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Poválečné citroeny od Carrosserie Langenthal patří k hledaným raritám…vyznačují se vlekou 
kvalitou zpracování a do provozu byly proto připuštěny jako pětimístné kabriolety.  Dodnes je 
v Německu, Holandsku, Francii a Švýcarsku  14 dochovaných exemplářů pod číslem…  
 
10. výročí prezence  na OTM slaví generální importér VW Audi Porsche…AMAG.  Tato mocná 
firma se angažuje i v sektoru bezpečnost provozu a sponzoruje cíléné akce prováděné celostátně. 
Stánek Porsche Classic firmy AMAG se stal mekkou majitelů, zájemců a restaurátorů této značky. 
Zároveň se budou v Fribourgu slavit 30. „narozeniny“ Golfa z Wolfsburgu. 
 
S velkým zájmem se setkává výstava historických vozidel pod motem: „Auto mých snů“. V neděli, 
jako vyvrcholení se koná Corso – stovky veteránů cirkulují od 15ti hodin historickým jádrem 
středověkého města. 
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