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Je to už strašně dávno… Psal se rok 1983 a já si užíval prázdniny u Baltského moře. Ulice i 
parkoviště přímořského letoviska přeplněné smradlavými dvoutakty. Doslova na každém kroku se 
objevující Trabanty, Wartburgy, Barkasy, Emzety a kdovíco ještě, samozřejmě promíchané spoustou 
ječících Simsonů všech generací, halily městečko i jeho okolí do kouřového oparu nevábné „vůně“. 
Není se čemu divit, téměř celé honeckerovo Německo od Sasniczu až po Drážďany spalovalo směs 
benzínu s olejem.
Jednou odpoledne jsme s rodiči vyrazili na výlet do nedalekého Rostocku. Projížděli jsme kolem 
přístaviště námořních lodí a v tom jsem ji spatřil! Stála na malém plácku kousek od silnice, kde se 
jinak kluci honí za míčem. V mých udivených očích vypadala stejně giganticky, jako bílé zaoceánské 
lodě trčící kousek opodál. Ostré slunce se odráželo v její zlatohnědé metalíze, jako v dunách písečné 
pláže. Pneumatiky s bílým pruhem a drátěné poklice na kolech mě nenechávaly na pochybách, že 
stojím před něčím neobvyklým. Moje první setkání s opravdovou amerikou! Stál jsem tváří v tvář, v té 
době ještě zánovnímu Oldsmobilu Delta. Byl to tak trochu šok a v záplavě všudypřítomných 
„ryntyntýnů“ něco jako fata morgána! Prostě fantazie! Chodil jsem stále okolo ní a obdivoval ty 
neskutečně velké tvary. Dlouhé blatníky spolu s nikde nekončící kapotou motoru, mě natolik 
fascinovaly, že jsem se od ní nemohl odtrhnout. Tatík neváhal a mé překvapující setkání zvěčnil na 
rodinný fotoaparát Směna. Tenkrát  jsem neměl  nejmenší  tušení, co  tuhle  zlatou  nádheru  pohání.

dokonce dorazili i „tajní“. Přestože byli dobře maskováni (přijeli také amerikou), vědělo se o nich, 
takže zas tak tajní nebyli. Zapomněli totiž, že většina amerikami postižených lidí se vzájemně zná, a 
přestože na srazy jezdili a jezdí stále noví a noví lidé, i na nich se pozná, jestli to s těmi auty myslí 
vážně a nebo přijeli jen šmírovat. Tehdy nikdo asi opravdu netušil, že přijde převrat, vlastnictví 
amerického vozu již nebude politizováno a jejich majitelé přestanou být sledováni. Opravdu, spousta 
věcí se od té doby změnila, ale to nejdůležitější naštěstí zůstalo – zájem a nadšení lidí, pohybujících 
se kolem těchto fascinujících vozů, a hlavně dobrá parta a kamarádi, pro které amerika znamená víc 
než auto. Pro mnohé z nás je dokonce vyjádřením životní filozofie, přestože žijeme ve středu Evropy 
a o slavné Route 66 si můžeme tak nechat zdát. Ale co je hlavní, zůstaly s námi naše ameriky. Jak ty 
starší, které dobře známe, protože je potkáváme na srazech dlouhá léta, tak i ty nově přivezené ze 
Států nebo ze západní Evropy.
Napadlo vás někdy, co si asi tak povídají, když stojí v řadách jedna vedle druhé? Některé z nich byly 
vyrobeny ve stejném roce a třeba i ve stejném státě. Možná, že spolu dokonce jely ve stejný den na 
stejné montážní lince… Pak se však jejich cesty rozdělily. Rozjely se do různých koutů světa. Některé 
cestovaly v útrobách lodí, jiné po železnici, naskládané v nejrůznějších přepravních polohách, ale na 
konci vždy na patrových přepravnících za silničními tahači, které je dopravily až k prodejním 
showromům. Za jejich skleněnými výlohami pak nablýskané a novotou vonící, čekaly na svého 
páníčka. Spoustu let věrně sloužily a ne jednomu, ale ve většině případů mnoha dalším majitelům. 
Objely s nimi půl zeměkoule a na své dlouhé pouti si prožily nejrůznější radosti i strasti, kde leckdy 
nebylo daleko od jejich zkázy, aby se tu nakonec znovu setkaly a stály mlčky vedle sebe. Mlčky? No 
nevím… Třeba tomu nevěříte, ale oni si fakt povídají. Až večer půjdete kolem nich, poslouchejte jak si 
potichu vypráví své příběhy. Jeden z mých kamarádů kdysi řekl, že jsou to auta s duší. Myslím, že 
měl pravdu…

Petr Bellinger

O pár let později, na srazu Us Cars 
v Poděbradech, jsem už měl jasno. Bublání 
velkoobjemových osmiválců mi dočista 
učarovalo. Od té doby jsem vyhledával každou 
příležitost, poslechnout si ten nádherný zvuk a 
vidět houpající se křižníky v plné kráse. Psal se 
však rok 1989 a ameriky měly stále ještě punc 
čehosi zakázaného. Tehdy nikdo netušil, že za 
pár měsíců…
Přestože od těch dob uteklo už hezkých pár 
let, někteří kamarádi mají stále v živé paměti 
své neblahé zkušenosti s tehdejšími příslušníky 
Veřejné  Bezpečnosti. Na jistý sraz v 80. letech

FULL SIZEFULL SIZE EDITORIAL . . .
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Vážení obdivovatelé amerických automobilů!
To, co právě držíte v rukách je FULL SIZEFULL SIZE - několikastránkový pokus o 
vyplnění prázdna, které nastalo po již před lety ukončeném vydávání 
klubového občasníku Big Block. FULL SIZEFULL SIZE však není jeho pokračováním, jak 
by se mohlo zdát a jak by to většina skalních uvítala. A to z jediného důvodu. 
Netroufám si totiž suplovat ortodoxní pohled Pavla Kopáčka, kořeněný 
nenapodobitelným humorem a prošpikovaný glosami, na který byli čtenáři Big 
Blocku zvyklí. FULL SIZEFULL SIZE berte prozatím jako magazín Českého klubu majitelů 
amerických automobilů (ČKMAA), který se bude zabývat historií i současností 
amerických vozů, klubovou problematikou i celkovým americkým děním u nás. 
Vycházet bude nejspíš nepravidelně, v lepším případě vždy u příležitosti 
jarního a podzimního srazu našeho klubu. Přestože dnešní doba nabízí takové 
vymoženosti jako je internet, FULL SIZEFULL SIZE by vás chtěl formou časopisu 
informovat o připravovaných akcích a také tak trochu zavzpomínat na srazy již 
proběhlé. Zároveň se však nebude k internetu obracet zády, ale nabídne vám 
zajímavé typy a adresy stránek s US CARS tématikou. Představí vám 
podrobněji ameriky, které znáte ze srazů a seznámí s jejich majiteli. Nabídne 
také možnost soukrommé bezplatné inzerce, stejně jako místo pro vaše 
názory a připomínky. Jeho budoucnost je závislá na vašem ohlasu a mých 
časových i ostatních možnostech. Přestože hlavním zájmem FULL SIZEFULL SIZE budou  
klasické velké, chromem oplývající křižníky z období let padesátých, 
šedesátých a sedmdesátých, v žádném případě se nebrání kategorii starších 
amerických oldtimerů, či naopak novějších představitelů americké 
automobilové scény. Specialitou se pak stanou ameriky stylu Hot Rod, Custom
nebo Lowrider, jejichž skutečná éra u nás teprve příjde. Znám několik lidí, 
kteří si s myšlenkou Hot Rod vážně pohrávají a věřím, že plody jejich práce se 
zanedlouho objeví v plné kráse na některém ze srazů. 
Původní úmysl, vydat první číslo FULL SIZEFULL SIZE k loňskému dvacetiletému výročí 
prvního oficiálního setkání amerik u nás, se z několika důvodů nezdařil. Přesto 
historii klubového a srazového dění US CARS v Čechách na stránkách 
některého z příštích čísel FULL SIZEFULL SIZE také najdete. Věřím, že mnohé z vás 
potěší a moje snaha o pravdivost údajů se stane základem uceleného souboru 
dvacetiletých událostí, na jejichž dnešním pomyslném konci je vznik tohoto 
časopisu. Za sebe i za všechny nadšené milovníky americké automobilové 
kultury, si dovolím popřát mu smělou a ničím neohroženou budoucnost.

Váš samozvaný pisálek P.B.

PÁR INFORMACÍ PRO ZAČÁTEK ANEB JAK SE VĚCI MAJÍ

FULL SIZEFULL SIZE ÚVOD
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ČESKÝ KLUB MAJITELŮ 
AMERICKÝCH AUTOMOBILŮ 

(ČKMAA)
„KDO JSME“
Počátky „amerického dění“ a srazů amerik v Čechách jsou datovány již od roku 
1983. Loňský rok 2003 proběhl ve znamení dvacetiletého výročí konání prvního 
srazu v Bašce okres Frýdek Místek.
Náš klub vznikl v červnu roku 2000 a byl zaregistrován v AČR (Automotoklub 
České republiky), poté co bývalý klub Pavla Kopáčka (1st BOHEMIAN US CARS 
OWNERS CLUB) se stal delší dobu nefunkčním. Podobně reagovali i naši 
kolegové v Praze a na Moravě, kteří taktéž už nechtěli jen čekat. Takto vznikly 
téměř současně tři kluby. Přestože náš ČKMAA zpočátku pobral největší díl 
členské základny starého klubu, časem se tato částečně rozdělila podle blízkosti 

lokalit našeho a ostatních dvou klubů v Praze a na Moravě, což je pochopitelné. Nejsme sdružení bohatých milionářů, 
kteří se chlubí svými úlovky ze zahraničí, ani se nesnažíme o co nejpočetnější členskou základnu. Většina našich členů jsou 
nadšenci a fandové, kteří americkým autům zcela propadli, sami je renovují, udržují při životě a věnují jim veškerý volný čas. 
Členem našeho klubu může být kdokoliv, ať už vlastní „ameriku“, či ne. Oceňujeme spíše aktivitu a zdravý zájem o tato auta, 
než počet a hodnotu automobilů ve sbírce.
Důležitým momentem v dějinách našeho klubu bylo vystoupení z AČR a vznik ASOCIACE KLUBŮ AMERICKÝCH VOZIDEL V ČR 
(AKAV), která kromě našeho klubu sdružuje ještě další tři americké kluby (1st Veteran US Car Club Praha v ČR, Klub přátel US 
cars, Czech Corvette Club).
AKAV byla v prosinci r.2002 přijata jako pátý člen Federace klubů historických vozidel (FKHV). FKHV má v současné době jako 
jediná v ČR autoritu FIVA, a tudíž může vydávat průkazy historických vozidel.

„CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT“
- Náš klub každoročně pořádá jarní a podzimní sraz amerických vozidel. Jarní setkání již tradičně otevírá srazovou sezónu v naší 
republice a je putovní (koná se převážně na různých místech v ČR). Podzimní sraz má a zřejmě i do budoucna bude mít své 
pevné místo v Luštěnicích (u Mladé Boleslavi) a stal se nejrozsáhlejší akcí.
- V první polovině roku vždy pořádáme řádný testační den, kde se svým členům snažíme vyjít vstříc při testování historických 
vozidel, jejich následném uvádění do provozu a nejrůznějším poradenstvím.
- Každý člen klubu je pravidelně informován o klubových akcích formou písemných pozvánek. Samozřejmostí je bezplatný vstup 
na tyto akce, včetně rodinných příslušníků. 
- Počínaje letošním jarním srazem obdrží každý člen při registraci u vjezdu zdarma výtisk klubového magazínu FULLSIZE. Stejně 
tak při příležitosti podzimního srazu v Luštěnicích.
- Do budoucna se budeme snažit vytvořit kvalitnější zázemí pro pořádání srazů a neustále zlepšovat jejich programovou náplň.
- Pro své poctivé členy (platící členské příspěvky) připravujeme výhody ve formě slevových kupónů a klubové zájezdy.
Vítaným zpestřením bylo rozhodnutí jednoho z čelních představitelů našeho klubu, vybudovat muzeum amerických automobilů a 
modelů. Své plány realizuje v bývalém vojenském areálu v Luštěnicích  (u Mladé Boleslavi), který se již stal naší klubovou 
základnou a kde každoročně pořádáme již zmíněné testační dny a podzimní srazy.
Náš klub má  touto dobou 80 členů, dle celkového jmenného seznamu.

„CO OČEKÁVÁME MY OD VÁS“
Členství v našem klubu je dobrovolné. Od svých členů vyžadujeme pouze dvě věci:
1 – uhrazení členského příspěvku ve výši 1000,- Kč za kalendářní rok
2 – účast na řádné členské schůzi, konané vždy jednou do roka (zdarma občerstvení v hodnotě 100,- Kč)

„KONTAKTY“
Testační den se koná v Luštěnicích 1.května 2004. Info P.Pelech 603 482 061
Podzimní sraz III American Day se koná v Luštěnicích 4.září 2004. Info P.Pelech 603482061, P.Bellinger 777646314

První akce našeho klubu – TESTAČNÍ  DEN & SRAZ  AMERIK- konaný 16.září 2000 v autokempu Golf v Poděbradech.

NÁŠ KLUB FULL SIZEFULL SIZE



2x MEETING  US  CARS  VE  ŠVÝCARSKU
Na přelomu dubna a května 2003 se náš klub (lépe řečeno někteří jeho
zástupci) zúčastnil dvou akcí amerického dění ve Švýcarsku. První z nich
se konala již po osmé na známém Waffenplatzu v Churu.
Srazy amerik v této zemi mají dlouholetou tradici a jsou vesměs koncipovány jako 
dvoudenní. První den v sobotu však přijíždí jen malá část účastníků a to převážně 
s průměrnými vozy (na naše poměry i tak perly). Neděle pak bývá ve znamení té 
největší špičky, a to jak v typech, tak i kvalitou a stavem amerik. Na Waffenplatzu
jsme bohužel mohli být jen v sobotu, takže toho nejlepšího jsme se nedočkali. I 
tak bylo na co se dívat. O to víc jsme se mohli věnovat celkovému dění a atrakcím 
pro návštěvníky. Líbilo se nám velké množství stánků s nejrůznějším zbožím, 
počínaje US artiklem a náhradními díly a konče stylovým oblečením nebo 
světelnými obrazy s tématikou Drive-In a Route 66. Zajímavým  zpestřením pro 
diváky  bylo otevření  malé, ale  nesmírně  náročné  terénní  tratě na  okraji
areálu. Na jakémsi pahorku, hustě posetém úzkými a krkolomně se svažujícími 
cestami“, zkoušely své hranice možností Off-Roady všech typů a národností.  
Věřte, že leckdy šlo do tuhého. Pro nás se však největší atrakcí staly přípravy a 

následný start dragsteru Markuse Hilta. „Tady se tak trochu projevila naše nezkušenost s podobnými pekelnými 
stroji. Vůbec jsme totiž nevěnovali pozornost tomu, že všichni okolo nás mají prsty v uších, aniž by to už bylo třeba. 
První ráz zvukové vlny při sešlápnutí plynu na podlahu a startu, nám je tam bleskurychle vrazil, ale bylo pozdě. Na 
dlouhé minuty poté jsme se vrátili do doby němého filmu. Zajímavá zkušenost! Na památku jsme si pak mohli koupit 
ojetý zadní „balón“ z tohoto nekompromisního stroje, a to za pouhých 70 eur. Skvělý suvenýr! Zjistili jsme, že se 
nám však nevejde do auta. Snad někdy příště…
Překvapil nás jistý „týpek“ z Rakouska s nádherným Customem „Night Prowler“ Mercury 1951. Dozvěděli jsme se, že 
má docela zajímavou práci. Se svým Mercury se nechává za peníze najímat na srazy a podobné akce po celé Evropě. 
Kalendář má prý zcela nabitý. 
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Klasický Hot Rod Ford, tak jak jezdil již ve třicátých letech. 
Tenkrát  měl pod kapotou bez bočních plátů zabudovaný 
V8 Flathead.

Alex Mahl  si pro svůj nájemný Custom vybral Mercury Sport 
Sedan 1951  se sebevražednými dveřmi. Součástí úprav je 
výškově stavitelný  podvozek 

Představování vozů na rampě nemohlo chybět. A samozřejmě
všudypřítomné stánky s pivem.

Je libo použité náhradní díly na Corvetty z 50.let?.Tento 
obchodník nabízel cokoliv včetně motorů a částí karosérií. U nás
by asi velký kšeft neudělal.

Terénní Split Window? Zajímavost nebo barbarství? Úsudek 
nechám na vás. Corvette  patří již zmíněnému obchodníkovi

Dragster na motivy Chevy 55 dokáže čtvrtmíli pod 6 vteřin. 
Přední část karosérie lze jednoduše sejmout. Velký nárazník je 
z laminátu. Iluzi lesklého chromu na něm vytváří airbrush

Tak tady máme to zlobivé „děťátko“. Na olejové nádrži vpředu je 
posazena servisní polička s nejrůznějšími pomůckami a 
„drinky“. Před nastartováním totiž vyžaduje péči, jako kojenec 
v inkubátoru. Křičet pak umí víc než je zdrávo.

Pracoviště pilota Markuse Hilta. Sedadlo je položené daleko od 
přístrojů, volant má téměř dvoumetrovou hřídel. Podlaha i 
obrovský tunel jsou z hliníku. Nechybí dokonalá ochranná klec. 
Zde se krotí několik tisíc koní!

Dvojice padáků na zádi je naprostou nutností. Při závodech 
musí dragster zbrzdit z rychlosti kolem 400 km/h

www.fatfenders.ch

FULL SIZEFULL SIZE NAVŠTÍVILI JSME
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Naší druhou zastávkou byl o týden později konaný 21.ročník 
American live v Zuchwilu. Meeting, na který se sjelo přes 2000 
vozů, se nesl ve stylu 50. a 60.let. Horní věková hranice amerik
pro vjezd do areálu byla stanovena na r.1974. Navíc auta 
vyrobená na sklonku tohoto data, stála na jiném parkovišti tak 
trochu stranou hlavního dění. Na ústřední plac dovolili pořadatelé 
proplout jen těm „nejurozenějším“. Svědčí o tom i soubor 
fotografií zde pořízených, zachycující však jen zlomek toho, co 
bylo k obdivování. Chce se mi říct: „Máme co dohánět“, ale 
všichni víme, že je to jen otázka peněz. To ostatní, k tomu 
potřebné, máme na rozdávání.

www.f n c.ch
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PONTIAC  TEMPEST  CUSTOM S  1969

První zmínky o americké firmě Pontiac jsou datovány již do roku 1893. Tehdejší společnost Pontiac 
Buggy Company, založená E. M. Murphym, vyráběla koňské kočáry prvotřídní jakkosti. Počátek 
20.století se však nesl ve znamení „kočárů bez koní“ a tak roku 1907 zakládá E. M. Murphy nový 
závod Oakland Motor Car Company, který se o dva roky později stává součástí koncernu General 
Motors Corporation.
Automobily pod názvem Oakland vznikaly až do roku 1931, 
než se brány závodu navždy zavřely. Ukončení jejich výroby 
bylo přímým důsledkem vzniku nového závodu Pontiac, odkud 
vyjížděly téměř shodné vozy již od roku 1926. A tak se začala 
psát nová historie značky s hlavou indiána ve znaku. Názvy 
jako Silver Streak, Streamliner, Chieftain, Catalina, Star Chief, 
Bonneville, Ventura či Grand Prix se postupně objevovaly na 
zádích Pontiaků a některé z nich přečkaly až do nedávné doby.
V roce 1961 uvedla firma na trh sérii Tempest, vyráběnou 
v různých obměnách až do roku 1971. V prvních letech 
existence ji výrobce inovoval každý rok. Počínaje rokem 1966 
probíhaly větší změny vždy jednou za dva roky. Vozy se 
v těchto dvouletých intervalech od sebe příliš nelišily. Šlo spíš 
o drobnější změny exteriéru, které ponechávaly nosné tvary 
karosérií ve stejných liniích. Podobně tomu bylo i v letech 1968 
a 1969, kdy hlavním rozlišovacím znakem byla velikost nosu 
v předním nárazníku. Zatímco v roce 1968 jeho horní i dolní 
vnitřní hrana kopírovala obvod masky, o rok později se nos 
znatelně protáhl směrem dolů. Pouze u verze GTO, která sice 
nespadá přímo do série Tempest, nicméně využívá shodnou 
karosérii dvoudveřového kupé, zůstal nos ve velikosti roku 
1968. Nejzajímavějšími verzemi Tempestu ročníku 1969 jsou 
bezpochyby otevřený Convertible a dvoudveřový Hardtop-
coupé. Těm z vás, kteří se pravidelně zúčastňujete srazů u nás 
určitě neuniklo, že jedno takové sportovní kupé jezdí i tady 
v Čechách. Původně v červené barvě s černou vinylovou 
střechou, nyní po pečlivé renovaci v tmavě modré perleti 
s bílou střechou, ale stále udržované a opečovávané naším 
klubovým kolegou, dlouholetým nestorem amerického dění u 
nás a šťastným majitelem v jedné osobě, Petrem Bočkem. 
Jedním ze způsobů, jak se k nám ameriky dříve dostávaly bylo 
prostřednictvím ambasád, které pro své zaměstnance 
preferovaly pohodlné a bezpečné americké vozy. Pochopitelně 
nejvíce vozů dováželo a do oběhu dodávalo americké 
velvyslanectví v Praze. Tímto způsobem se do naší republiky 
dostal i Pontiac Custom S. V roce 1977 byl dovezen do tehdejší 
ČSSR na americkou ambasádu a jako soukrommé vozidlo 
přidělen druhému tajemníkovi. V květnu 1978 tehdy devítiletý 
Pontiak zřejmě požadavkům ambasády již nevyhovoval a tak 
po proclení putoval do volného oběhu. Vůz následně 7 let 
užívali dva různí majitelé z Prahy. Poté se na podzim 1985 
konečně dostal do rukou dnešního majitele Petra.

NOSATÝ  INDIÁN

To je kukuč, co říkáte? 

Interiér z černé koženky je nevídaně zachovalý 

Před dvěma lety se Pontiac dočkal poctivé renovace, včetně nového perleťového laku 

FULL SIZEFULL SIZE PŘEDSTAVUJEME
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PONTIAC  TEMPEST  CUSTOM S  ( SÉRIE 235 )
Dvoudveřový hardtop coupé s motorem vpředu a pohonem zadních kol
Výroba: General Motors Corporation USA

(výrobní závod v Baltimore, stát Maryland)
Rok výroby: 1969
Motor: V8, 350 cu.i., litinový blok i hlavy, 

hydraulické ovládání ventilů (kód motoru XL)
karburátor: Rochester two barrel
výkon: 265 hp @ 4600 rpm
maximální rychlost:  124 mph (200 km/h)
spotřeba: 18-28 l/100 km
Převodovka: automatická třístupňová TH 400
Kola: ocelové ráfky Pontiac (two colours) 

s chromovaným límcem  7x15 palců
Pneumatiky: vpředu 225/60 R15 Dunlop

vzadu  255/60 R15 BF Goodrich
Celková délka: 201,5“  (5118 mm)
Rozvor: 112“  (2845 mm)
Hmotnost: 3220 lbs  (1449 kg)
Obsah nádrže: 21,5 gal  (81,3 litru)
Základní cena v roce 1969: 2663$
Zvláštní výbava: příplatkový motor 350 cu.i.(111$), 

převodovka TH400 (227$),
posilovač brzd (42$), posilovač řízení (105$),
klimatizace (360$), AM/FM Radio (134$).

Počet vyrobených kusů: 46886
(zdroj: J.G.&R.K. Standard catalog of Pontiac)

Pontiac na svém prvním srazu v Mohelnici r. 1986 

...  a minulý rok v Luštěnicích při jízdě zručnosti 

Petr dopřává Ponymu opravdu jen to nejlepší. Všimněte si která pistole na čerpacím
stojanu chybí! Samozřejmě V-power Racing 99 oktanů!

Složení tehdejšího „amerického autoparku“ na našich silnicích 
bylo nadmíru zajímavé. Většinu totiž tvořily ameriky ze 60.let, 
převážně velké Chevrolety, Buicky, Oldsmobily a Fordy. Sem 
tam se objevil i křídlatý Chrysler, sportovní Dodge či AMC. 
Jezdilo zde i dost vozů vyrobených těsně po válce, a dokonce i 
pár kousků z počátku 30.let. Ty doby jsou už bohužel pryč. 
Pravdou je, že se dost vozů zachránilo a přežily dodnes, ale 
také se jich hodně sešrotovalo a leckdy zbytečně. Proto budiž 
pochválen dnešní individuální dovoz těchto chromovaných 
klasiků z USA a západní Evropy k nám do Čech. Je 
paradoxem, že ameriky 80.let, tehdy ceněné a užívané jako 
vozy denní potřeby, dnes nedosahují ani zlomku hodnoty 
zlikvidovaných kousků ze 60.let. 
Jako auto pro denní potřebu si tehdy pořídil Pontiaka i Petr. 
Užíval ho opravdu denně, na cestu do práce, na nákup i 
dovolenou. Teprve za několik let si pořídil druhé auto a 
„Pony“, jak Pontiaku všichni doma říkají, od té doby slouží 
převážně pro chvíle radosti a na nejrůznější klubové a 
veteránské akce. I tak s ním Petr za těch 19 let co ho má, 
najel slušných 45000 mil (víc než 72 tis. km), a to bez 
jakýchkoliv problémů. O robustnosti a spolehlivosti klasických 
amerik je zbytečné se rozšiřovat. Když těmto autům dáte vše 
potřebné v požadované kvalitě a množství, odvděčí se vám 
věrnými službami, stejně jako Petrovi. Vy pak můžete 
nerušeně poslouchat nádherně bublavý zvuk osmiválce, který 
je pro mnohé z nás hudbou života. Pod rozlehlou kapotou 
petrova Pontiaku se o něj stará příplatková celolitinová 
„véosmička“ s obsahem 350 kubických palců (cca 5700 ccm) 
o výkonu poctivých 265 hp. Na otázku: „Za kolik jezdíš?“ mi 
Petr odpověděl: „Musí to sežrat tolik, aby to dobře jelo!“ Po 
chvíli jsem z něj vymámil údaje o spotřebě, které jsou 
naprosto průměrné a plně odpovídající dannému vozu: 18 až 
28 litrů na 100 kilometrů. Zasvěcení ví, že spotřeba benzínu 
není u amerických klasiků vůbec podstatná. Radost z jízdy 
tento nepatrný handicap dokonale vyrovná. A tak pevně 
věřím, že petrova Ponyho budeme i nadále moci na srazech 
obdivovat. A že opravdu je na co se dívat, o tom svědčí první 
místo v kategorii nejhezčí vůz, získané na loňském jarním 
srazu ve Fulneku, pořádaného kamarády z KPUC.

Není všem dnům konec, jak se 
říká. Petr má totiž doma další dva 
zajímavé kousky. Rozebraný 
Pontiac Tempest ročníku 1961 
s převodovkou umístěnou nezvykle 
u zadní nápravy a nádherný 
křídlatý Chrysler Golden Lion
z roku 1960, čekající na svou 
renovaci. Ale o tom zase někdy 
příště.

Pozn. red.: Custom je součástí 
názvu série 235, nikoliv charakter 
úprav karosérie.

Provedení Convertible stálo 2888$ GTO ve verzi The Judge disponoval 
výkonem 366 hp 

Station Wagon s nižším nosem z roku 1968 Z téhož roku je i tento čtyřdveřový sedan  
bez středního sloupku  

PŘEDSTAVUJEME FULL SIZEFULL SIZE
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DO  LUŠTĚNIC  AŽ  Z FLORIDY
Po velmi úspěšném I.ročníku v roce 2002, konal se loni 
v Luštěnicích-Pelechově, v pořadí již druhý AMERICAN DAY –
největší to akce amerického dění u nás. Na ploše 4 hektarů bylo 
možno obdivovat téměř tři stovky automobilů od 30.let minulého 
století do současnosti.
Nejstarší vůz srazu – Pontiac Touring Sedan z roku 1937 v téměř původním 
stavu, spolu s nádherně zrenovovaným Hudsonem ročníku 1938 nabízely 
návštěvníkům nostalgický pohled na Ameriku druhé poloviny 30.let. Pontiac 
Streamliner 1947 a obrovský černý Buick Super Eight 1950 uzavíraly 
přehlídku vozů z první poloviny minulého století. Jediným zástupcem konce 
padesátých let, kdy se na vzhledu tehdejších amerických automobilů začaly 
poprvé objevovat prvky z letectví (křídla a ploutve) a kosmických letů (trysky 
raketových motorů), byl slušně zrenovovaný Studebaker Silver Hawk ročníku 
1957. Křižníky ze šedesátých let se dostavily na naše poměry v hojném 
počtu, takže bylo opravdu na co koukat. Taktéž slušné zastoupení amerik ze 
70.let skýtalo mnoho zajímavých pohledů. K vidění byly sedany kategorie 
fullsize i obrovské station wagony. Atmosféru čas od času prořízl zvuk 
některého z hlučných muscle cars a následně se objevující kouř od spálených 
pneumatik určil jeho přesnou polohu. Velkému zájmu se již tradičně těšily 
„akční soutěže“- sprint vozů na 200 metrů a jízda zručnosti. V zápolení mezi 
kužely se projevila nejen zručnost a soutěživost, ale leckdy i snaha o 
předvedení  svého  jezdeckého  umění. Skutečný  několikasetkoňový  koncert 

volantu a plynového pedálu předvedl divákům majitel sportovního Dodge Viper. Americkým dnem nás tentokrát 
provázel profesionální spíkr, takže soutěžící i diváci byli včas informováni o aktuálním dění v areálu. Soutěž o 
nejkrásnější ameriku vyhrál zároveň i nejvzdálenější účastník srazu pan Emanuel Vinkler z floridského Miami 
s nádherným Cadillacem de Ville z roku 1961. Tento velký fanda klasických amerik nám vyprávěl, jak auto získal 
z pozůstalosti po faráři na Floridě a chtěl se s ním pochlubit u nás v Čechách. „Caddy je ve vynikající kondici, kromě 
laku má vše původní“, vyprávěl bývalý Brňan, žijící ve Spojených státech již čtvrt století. Pro malé i velké návštěvníky 
připravili pořadatelé v jedné z hal výstavu zmenšených modelů amerik. Zhruba kolem osmi stovek vystavovaných 
modelů UsCars a dalších neuvěřitelných 6000 autíček budete mít možnost za pár let shlédnout v Muzeu modelů, 
které se stane součástí plánovaného Muzea amerických automobilů zde v areálu.
Závěrem lze konstatovat, že akce se celkově vydařila, až na pár jistých nedostatků, kterými se pořadatelé již nyní 
zaobírají a hodlají je do budoucna zlepšit (bezpečnost diváků při sprintech a lepší pokrytí areálu občerstvovacími 
stánky). Co však zcela zradilo, bylo počasí! Pršelo s malými přestávkami téměř celý den. Déšť dokonale zkomplikoval 
i poslední bod programu tzv. Demolition Show, která se poté ubírala neplánovaným směrem. Počasí si ale bohužel 
člověk nevybírá a tak nám nezbývá, než pro letošek doufat v jeho lepší přízeň. Nashledanou v sobotu 4.září 2004, na 
III AMERICAN DAY v Luštěnicích! 

Buick Super Eight 1950 
projíždí branou areálu. 
Vozy z těchto let bývají 
ozdobou každého 
setkání 

Cobra vedle Cobry. 
Poprvé se k nám na sraz 
dostavili i majitelé těchto 
sportovních automobilů 

Nádherné plochy 
Chevroletu Impala 1968 
nelze přehlédnout 

Tento Hudson 1938 by 
mohl vyprávět. Za 
okupace jezdil na 
americké ambasádě a 
nakonec skončil 
v Barrandovských 
ateliérech. Automobil 
zrenovoval p. Klajsner 
z Plzně 

FULL SIZEFULL SIZE KLUBOVÁ AKCE
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Malé ameriky ve světě velkých 

Z osmi stovek vystavených modelů amerik se již většina nedá sehnat

Pan E. Vinkler se se svým Cadillacem 1961 přijel pochlubit až z Floridy 

Velmi mě mrzela bezohlednost některých neamerických návštěvníků,
kteří naprosto nedbali výzvy na obrovské ceduli před areálem a opět 
svými „vozy“ zablokovali příjezdovou cestu. Nepomohlo ani osobní
domlouvání, při němž jsem si připadal, jako v ústavu pro slabomyslné, 
kde by však chování podobných jedinců bylo zcela pochopitelné. Tady 
jsem nechápal nic! Hned za rohem jsme připravili velkokapacitní 
parkoviště bez jakéhokoliv poplatku, ale veškerá snaha marná. Sotva se 
mi podařilo jednomu návštěvníkovi vysvětlit, co má udělat a proč, a on 
slavnostně odjel na již zmíněné parkoviště, pohotově na jeho místo 
zaparkoval další chytrák a to přímo před maxi ceduli, která ho jasně 
žádala, aby tak nedělal a odebral se na 200 metrů vzdálené parkoviště. 
No nic, jen jsem si trochu postěžoval… Letos budeme muset vymyslet 
jiná opatření. Obávám se však, že nic jiného krom odtahovky nepomůže.

Pečlivě zrenovovaný 
Pontiac Firebird 1970 
se těšil zaslouženému 
zájmu

Řazení před jízdou 
zručnosti.
Zájem diváků byl 
ohromující. V areálu 
se touto dobou  
nacházelo 2500 lidí. 

Stupně vítězů… Buick LeSabre Convertible 1960. Nashledanou za rok

KLUBOVÁ AKCE FULL SIZEFULL SIZE
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Z VÝROBNÍCH  PÁSŮ  50. A 60. LET
Je všeobecně známo, že velká automobilová trojka 
(GM, Ford a Chrysler) sídlí v Detroitu, ve státě 
Michigan. Její automobilová produkce se však nevyrábí 
pouze ve zdejších pilotních továrnách. Své montážní 
závody (Assembly plants) mají chytře rozeseté téměř 
po celých Spojených státech a leckdy i v Kanadě.
Doslova od Maine až po Californii lze na mapě nalézt místa, 
kde se již dlouhá desetiletí vyrábí a montují americká auta. 
Jenom pro příklad – v roce 1968 disponoval Ford montážními 
závody v šestnácti amerických a dvou kanadských městech, ve 
kterých vyráběl nejen své Galaxie, Thunderbirdy či Mustangy, 
ale také Mercury a Lincolny. General Motors a Chrysler na tom 
byly podobně. Tyto montážní závody měly už tehdy slušnou 
kapacitu a to i přes svou početnost. Až do poloviny šedesátých 
let se jejich linky každoročně přestavovaly, neboť každý rok 
vyjížděl zcela nový model. V následujících letech probíhaly větší 
reorganizace vždy jednou za dva roky, později po čtyřech a 
více letech. Automobilový průmysl 50. a 60.let se značně lišil 
od toho dnešního, využívajícího nejmodernějších technologií a 
materiálů. Taktéž auta byla zcela odlišně konstruována. Základ 
tvořil bytelný rám (chassis), v němž byl uložen motor 
s převodovkou i obě nápravy. Na tomto samostatném celku 
seděla karosérie ze silného ocelového plechu, připevněná 
zpravidla deseti šrouby. Využití lehkých kovů a plastů bylo 
minimální. Nedostatkem se jeví, ve srovnání s dnešní dobou, 
tehdejší poměrně nekvalitní dílenské zpracování a špatná 
ochrana proti korozi. Tyto bolesti však trápily i většinu 
evropských výrobců. Naopak velmi sympatická byla skutečnost, 
že se na území Spojených států nevyráběla japonská auta 
(téměř nikdo o nich ještě  nevěděl). Bohužel opak je dnes 
pravdou. Věřím, že pohled na výrobní linky, kde se rodily 
poctivé ameriky, vám udělá radost a třeba i dodá inspiraci.

Dělníci řídí usazování vybavené a nalakované karosérie Pontiacu Star Chief  na 
chassis s motorem. Rok 1960

Kompletovací linka. Pontiac Catalina Safari 1960 dostává volant 

Deset minut pomalého posunu tunelem s infra lampami, stačí ke konečnému 
vytvrzení laku

Oldsmobile Cutlass / F-85 ročníku 1968 

V roce 1951 připomínaly výrobní linky spíš jakousi manufakturu. Na obrázku vidíte  dokončovací práce na 
Chevroletu Bel Air 

Jako po kolejích zpomalené horské dráhy stoupají karosérie Buicků 1961 do 
vyšších  podlaží linky. Station wagon má neobvyklé trojdílné zadní okno

FULL SIZEFULL SIZE ZAJÍMAVOSTI
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Čtyři ruce a jeřáb nasazují přední část Chevroletu 1959. Dělník 
v montážní jámě  připravuje silentbloky a šrouby. 

Turbo Thrust V8 se ukládá do chassis Chevroletu Impala 1958 Ten samý vůz dostává karosérii 

Zajímavý pohled do svařovny GM z roku 1958. Vozíky se surovými karosériemi Buick  Century Caballero hardtop STW
se posouvají po miniaturních kolejích

Stříkací linka v roce 1964. Dva lakýrníci nanášejí barvu na Plymouth Barracuda 

Oldsmobile 98 Holiday hardtop a four-door sedan 1950 jsou podrobovány výstupní kontroleMontáž předního „bumperu“ na Ford Thunderbird Coupé 1960 pomocí jeřábu.  V pozadí 
Lincoln Continental Mark V

Hotové Pontiaky ročníku 1967 plní odstavnou plochu 

ZAJÍMAVOSTI FULL SIZEFULL SIZE
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POMNÍKY  ZLATÝCH  LET
Zdá se vám nemožné, ocitnout se na americkém 
vrakovišti, aniž byste museli sednout do letadla a 
absolvovat desetihodinový let na severoamerický 
kontinent? Věřte, že to není nemožné a stačí vám 
na to jen několik hodin jízdy autem.

Na jaře loňského roku jsem s kamarády již 
poněkolikáté navštívil Švýcarsko, které je známé 
početným zastoupením amerických klasiků z 50. až  
70.let. Obliba velkých, nadprůměrně vybavených a 
bezpečných vozů v období před třiceti lety je zde víc 
než patrná. Některé potkáte dodnes v provozu na 
místních silnicích, jiné stojí naleštěné a připravené 
k prodeji před servisy. Když budete mít oči dokořán, 
zahlédnete úchvatné káry i mezi pootevřenými vraty 
garáží nebo zaparkované vzadu za domy. Je tedy 
logické, že se tady všude okolo musí nacházet i jejich 
odložení a neudržovaní „sourozenci“, kteří se staly 
zdrojem náhradních dílů a nyní už nejspíš někde pod 
větvemi stromů čekají na svůj neodvratný konec. 
Některá taková  místa už máme s kolegy léta 
zmapovaná, ale na další dosud neprobádaná tady 
můžete narazit prakticky kdekoliv. Stačí jen pomalá 
jízda každým podezřelým úsekem a pozorně se dívat i 
skrz hustě zarostlou vegetaci. Poblíž Lenzburgu jsme 
právě objevili vrakoviště, jako „vystřižené“  
z amerického filmu. Už u silnice stojí auta podezřele 
starých ročníků. Americká, evropská, ale i japonská, 
všechna jsou na prodej, ale vzhledem ke stavu, za 
ceny nesmyslné. Starý pán se na nás dívá dost 
nerudně, když se protahujeme mezi natěsno 
zaparkovanými vozy. Kdysi tu býval asi frekventovaný 
servis, o čemž vypovídá tvar polorozpadlých budov 
opodál. Na jejich zdech občas visí nějaká ta relikvie 
z dob minulých, v podobě smaltované reklamní cedule 
nebo nápisu. O autoopravně však už dnes nemůže být 
řeč. Všude jen příšerný nepořádek a hromady 
nepotřebného harampádí v podobě změti rozřezaných 
trubek, či nejrůznějšího stavebního materiálu. Prostor 
před bývalým Stop servisem však není to, co nás 
zajímá. Za budovami už totiž zdálky nenápadně 
vykukují vraky převážně amerických automobilů. 
Majitel je tam zřejmě léta shromažďoval za účelem 
součástkové základny, která tak byla, tehdy ještě 
fungujícímu servisu, vždy po ruce - jeden 
z nejčastějších důvodů vzniku dnešních hřbitovů aut. 

Cadillac de Ville hardtop Sedan z roku 1964 – kdysi majestátný křižník silnic. Dnes? 
Vidíte sami…

Cadillac 1964,  ještě jeden pohled na rozloučenou. Na tomto symbolu amerického 
luxusu si koroze vybrala krutou daň. Střechu lze proděravět prstem 

Oldsmobile Vista Cruiser 1970, velké kombi s trojitě prosklenou střechou, v typické 
béžové barvě s dřevěným fládrem na bocích. Kdysi dávno vyvážel nějakou šťastnou
rodinku za sluncem, dnes tu umírá ve stínu stromů a v zapomnění

Cadillac 1964, smutný pohled do prázdných očí. Blatníky se vlastní vahou oddělují od 
karosérie

FULL SIZEFULL SIZE VRAKOVIŠTĚ
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Těžce havarovaný Chevrolet Impala hardtop Sport Sedan 1963. Na střeše 
leží zadní kapota z další Impaly 63.

Pohled na tentýž Chevrolet 63 zezadu. Zadní okno se zdá být v pořádku, 
jeho katalogová cena se pohybuje kolem 500$.

Havarovaný a neuvěřitelně zbědovaný Buick Le Sabre hardtop Sedan 1963. Tento dnes 
již poměrně vzácný vůz se nachází i v Čechách, ale stav není o mnoho lepší.

Ještě jednou Buick Le Sabre 63. Panel přístrojů vychází ze sportovní 
Riviery. 

Ford Grand Torino Squire station wagon 1973, pro něhož byl typický velký
střešní carrier s integrovaným deflektorem. Zadní okno se spouštělo 
elektricky z místa řidiče. Vozu chybí přední část.

Mnohé z podobných vrakovišť se ale postupem doby 
přeorganizovaly na novější modely, nebo musely být 
z ekologických důvodů úplně zlikvidovány. Tady se však 
zastavil čas! Nic podobného se tu nestalo. A tak 
s nepříliš radostným svolením majitele míříme do 
prostorů, kde pod širým nebem odpočívá několik stovek 
rozebraných, nabouraných či jinak zničených dnes již 
veteránů. Skladba vraků je různá, ale převládají auta 
americké výroby z let 1960 až 1975. Jedno však mají 
společné a to stav, ve kterém se nacházejí. Naprostá 
většina z nich by nebyla schopna ani komplikovaného 
odtahu k nejbližšímu možnému místu, kde by se daly, 
byť s velkými problémy, naložit na vlek. Proč taky? 
Jediné co je z těchto monumentálních pomníků zlaté 
doby použitelné, jsou některá skla, plastová koncová 
světla a hliníkové lišty, které ještě nestačily podlehnout 
zkáze. O ostatní se postarala ničivá koroze. Navíc jsme 
se dotázali na cenu případných náhradních dílů a díky 
její nesmyslné výši usoudili, že právě ta je tím 
důvodem, proč tu tato auta dodnes stojí. My jsme však 
nepřišli nic kupovat, i když se nám starý pán snažil 
vysvětlit, jak by koupě některých aut pro nás byla 
výhodná. A tak jsme se postupně „rozprchli“ na 
všechny strany a rozhodli se probádat, co tu všechno 
ten stařík nahospodařil.
Pro mě tím nastaly kýžené okamžiky. Patřím totiž k těm 
lidem, kteří v podobných troskách nevidí jen hromady 
starého plechu, ale kus historie, která před očima 
doslova ožívá. V úzkých uličkách mezi poskládanými 
vozy bych dokázal bloumat celé hodiny. Vidina dlouho 
hledaného náhradního dílu, ale není tím pravým 
důvodem. Je jím nostalgie, návrat do dřívějších let… Do 
let, kdy ulice amerických měst byly přeplněné 
obrovskými křižníky, zaparkovanými nárazník na 
nárazníku, kdy americké highway brázdilo nesčetné 
množství těchto čtyřkolových monumentů. Je to 
jednoznačně vzpomínka na doby, kdy si jen málokdo 
dovedl představit život bez téměř šestimetrového, 
neskutečně pohodlného sedanu, a to i přesto, že na 
dvacetigalonovou nádrž ujel sotva 160 mil. Snilo by se 
to hezky, viďte? Takže se zase vrátíme do reality. 
Podívejte se nyní s námi na několik nejzajímavějších 
záběrů z pohřebiště amerik, které už nebudou mít to 
štěstí, dělat svému páníčkovi radost, ani ladnou 
houpavou jízdou, ani bublajícím hřměním svého 
osmiválce. Jsou tu navždy uvězněné, postupně 
zasypávané každoročním podzimním listím a zarůstající 
mechem.

VRAKOVIŠTĚ FULL SIZEFULL SIZE
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Tak tenhle Chevrolet Camaro LT 1975 si pořádně prohlédněte. Stařík nás ujišťoval, 
že má nový lak. Ten jsme ale pod mechem marně hledali a po chvilce se i pravdy 
dobrali. Nový lak skutečně měl, ale před patnácti lety a od té doby odsud nevyjel!

Chevrolet Chevelle Malibu hardtop Sedan 1971. Podebraná vinylová 
střecha dává korozi volnou působnost. Vůz má slušné chromy a mohl by 
být zdrojem náhradních dílů. Renovace nerentabilní.

Ford Torino GT Sports Roof hardtop 1970. Dříve nádherný pětapůlmetrový
sporťák tu nyní polorozebraný odpočívá zarovnán ze stran i z vrchu.

Mustangové na pastvě. Vlevo dvě Coupé,  napravo Convertible.  Ten 
uprostřed je prožraný skrz naskrz. Něco podobného jsem ještě neviděl.

Kdysi divoký Mustang naposledy. Smutný to pohled na takovéto torzo bez 
života. Tady už nic nepomůže. 

Japonskou čtvrtí, by se dala nazvat tato dvoupatrová řada vraků.
Nepřipomíná vám záď Toyoty napravo něco známého? Kdepak asi 
Japonci vzali inspiraci? Že by divokému koni chutnala rýže?

Buick Riviera hardtop Sport Coupé 1964. Všichni fandové Buicků teď asi
utírají slzy… Takový poklad!

Ještě jednou Torino 1970. Na nádherných tvarech zadních boků se plazí 
koroze. Není mi známo, že by se podobný vůz u nás někdy vyskytoval

Další Ford Mustang, tentokrát Fastback, kdysi využívaný diplomatem. 
Jakpak se asi má pan diplomat?

A tady máme jeho podstavec. Mustanga oddaně podpírá jeho koncernový 
kolega Mercury Comet Calente Sedan 1965. „Spolu až do konce“. ... amen

FULL SIZEFULL SIZE VRAKOVIŠTĚ
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www.cadillac.cz  je adresou prozatím neoficiálního klubu vyznavačů luxusních automobilů Cadillac. 
Pohledem na tyto vkusně graficky ztvárněné stránky získáte zajímavé informace a ucelený pohled na 
výrobní program firmy.

Fenomén dnešní doby – Internet, využívaný téměř vždy, všude a naprosto ve všech sférách světového dění, se 
pochopitelně podílí i na informovanosti příznivců amerických vozů u nás. A to ať už prostřednictvím stránek 
jednotlivých klubů nebo komerčních stránek firem, zabývajících se  prodejem Us Cars a jejich servisem.
Ač se to může zdát jakkoliv podivné, tak nejvíce informací o poctivých klasických autech ze silné oceli s patřičnou 
dávkou chromu, za absence plastů a náhražek, se dá sehnat právě pomocí nejmodernějšího zdroje, pocházejícího 
z doby již plastové, jejíž produkty mnohým z nás už tolik „nevoní“ . A proto doporučuji i těm nejzapřísáhlejším 
vyznavačům klasiky, odpoutejte se na chvíli od svého životního stylu, zasedněte k ošklivé plastové „bedně“, využijte 
první příležitosti a zasurfujte na stránkách s tématikou, která je vám nejbližší. Nebudete litovat.
Všechny čtyři oficiální americké kluby působící dnes v Čechách, disponují jistým internetovým zázemím. Zde jsou 
jejich adresy: www.americancars.cz Český klub majitelů amerických automobilů (ČKMAA)

www.volny.cz/veteranuscar 1st Veteran US Car Club Praha v ČR
www.autocar.cz Klub přátel US Cars (KPUC)
www.corvette.cz Czech Corvette Club

Nejobsáhlejší neklubový server s US CARS tématikou najdete pod adresou  
www.usmotors.cz  Stojí za to se na něj podívat.

V dnešním krátkém putování za amerikami po internetu zamíříme i za hranice, a to k našim maďarským sousedům. 
Maďarsko se stalo za posledních pár let doslova Mekkou klasických amerických korábů, kterých se na tamnějších 
akcích sjíždí bezpočet a v solidním stavu. Ohlasy na srazy US CARS pořádané v této zemi se také neustále zlepšují. 
Není divu, že podle toho vypadají i internetové servery, nabízející nepřeberné množství informací a krásných 
fotografií s naší tématikou. Adresou na kterou se určitě vyplatí podívat je  www.americana.hu  s podtitulkem 
„American Cars, Motors, Trucks & Music In The 50´s, 60´s and 70´s“, který mluví za vše. Pod ní najdete dalších 
téměř 100 adres s výhradním zaměřením na US CARS. Jednou z nich je i velice slušný a obsáhlý  www.v8cars.hu  
kde pod odkazem „archivum“ naleznete mimo jiné i kompletní zobrazení některých prospektů na US CARS (sales 
brochures). Kliknutím na „extrák“ se vám objeví dekodér VIN kódu pro Chevrolety z let 1973-80 a pod odkazem 
„Amerikai autós számológép“ vám bude k dispozici užitečná převodní tabulka: ci-cm3, miles/gal-l/100km, lb-ft-Nm, 
Fahrenheit-Celsius. Z dalších adres na mě udělal nejlepší dojem  http://flamin.indweb.hu  se super špičkovým
stylingem a efektním zvukovým doprovodem. Pod jeho odkazy si můžete prohlédnout:

- spousty fotek ze 30 – 70 let - prototypy, showcars
- dobové obrázky kubánských amerik - fotky ze srazů
- vraky, nálezové stavy před renovací - ambulance, fire engine, hearse a flower cars
- police cars - dragstery
ukázky z renovací jednotlivých vozů od nalezení vraku na vrakovišti, přes dopravu a kompletní rozebrání 
až ke skládání a lakování.

Za zmínku jistě stojí i adresa samotného American Car Club Hungary (ACCH)  www.acch.hu  a pro milovníky
zlatého roku 1957, pak velmi pěkná  www.57heaven.com

AMERIKY NA INTERNETU

Amerikai Autó Fesztivál Komárom 8.8.2003

INTERNET FULL SIZEFULL SIZE
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FULL SIZEFULL SIZE INZERCE

Chevrolet Chevelle Malibu Classic STW 1976, V8 (5700), automat,
maximální výbava, veteránské SPZ, 88000,- Kč  605 273 615

Buick GS Kene Bell 1972, V8 (7500), automat, 380 PS, 219000,- Kč  
608 321 345

Jeep Wagoneer 1978, V8 (5900), automat, 105000,-
Kč  603 482 061

Oldsmobile Cutlass 1979, V8 (5000), automat, plně funkční, 
49000,- Kč  608 321 345

AMC Eagle STW 1980, R6 (4200), automat, 95000,- Kč  603 482 061 AMC Pacer 1976, R6 (4200), automat, 75000,- Kč  603 482 061

Pontiac Parisiene Brougham 1982, V8 (5000), automat, 75000,- Kč 
603 482 061

Chevrolet Camaro Z28 1985, V8 (5000), automat, 89000,- Kč  
608 321 345

Chevrolet Camaro LT 1976, V8 (5700), automat, 99000,- Kč  
608 321 345

Cadillac Seville 1980, V8 (5700), automat, 49000,- Kč  
603 482 061

Chevrolet Camaro Convertible 1996, V8 (5700), 320 PS, 450000,-
Kč  603 541 096

Cadillac Eldorado Coupé 1981, V8 (4000), automat, maximální 
výbava, 250000,- Kč  603 541 096

Cadillac Coupé de Ville 1981, V8 (4200), automat, maximální 
výbava, 170000,- Kč  603 541 096

Pontiac Grand Prix 1979, V8 (5000), automat, 45000,- Kč  
603 541 096

Chevrolet Chevy Van G20 1982, V8 (5000), automat, 100000,- Kč  
603 541 096



NA CO SE  MŮŽETE TĚŠIT PŘÍŠTĚ ?
- Kromě průřezu akcí v letošním roce, to bude opět pozastavení nad jedním z Big Cars našeho 

klubového autoparku.
- Samozřejmě bychom vás chtěli informovat o dění a novinkách v našem klubu.
- V rubrice „zajímavosti“ vám přiblížíme dopravu US CARS od výrobců k prodejcům, jak byla 

praktikována v 50. a 60. letech.
- A samozřejmě i další fotografie z vrakovišť.
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17.4.2004 ČKMAA – Hluboká nad Vltavou
23.-25.4.2004 KPUC – Hlučín (maximotorshow)
1.5.2004 1st Veteran US Car Club Praha v ČR – Sychrov
8.5.2004 Americké centrum Plzeň – Plzeň
22.5.2004 1st Veteran US Car Club Praha v ČR – Hořovice (sprinty)
28.-30.5.2004 KPUC – Fulnek
19.6.2004 Corvette Club – Praha Holešovice
25.-26.6.2004 Pavel Čáslava – Brno Shopping Park 
3.7.2004 1st Veteran US Car Club Praha v ČR – Hořovice (sprinty)
4.9.2004 ČKMAA – Luštěnice
24.-26.9.2004 KPUC – Žermanická přehrada (u Frýdku Místku)
2.10.2004 1st Veteran US Car Club Praha v ČR – Praha Letňany

KAM LETOS ZA AMERIKAMI ?

Přímý dovoz veškerých náhradních dílů a doplňků. Týdenní letecké zásilky, rozsáhlé skladové 
zásoby. Dovoz automobilů z USA. Použité díly z amerických vrakovišť. Motory, převodovky, 
tuning, racing, Off-Road.
Cartime s.r.o.
U haldy 60/32 Tel: 595 782 279                    
Ostrava – Hrabůvka 70030 603 811 560
www.cartime.cz 602 523 571
e-mail: nd@cartime.cz 608 035 894

Mechanické opravy i bez objednání
Pravidelné údržby
Karosářské a lakýrnické práce
Pneuservis, výměna autoskel
Autoelektrika (alarmy, autorádia apod.)
STK + ME + veškeré jednání na EV. 
Jednání s pojišťovnami
Asistenční služby + zapůjčení náhradního 
vozu
Prodej ojetých automobilů ze Švýcarska 
(včetně US CARS) i na leasing
Výkup havarovaných a jinak poškozených 
vozů
Odtahová služba
Slevy pro stálé zákazníky

GARÁŽE  VLTAVA s.r.o.
www.garazevltava.cz 
e-mail: garazevltava@garazevltava.cz 
Tel: 603 482 061

604 955 882

VHS  KAZETY  ZE  SRAZŮ
Sraz US CARS  Fulnek 5/2003 290,- Kč
Sprint US CARS  Hořovice 7/2003 290,- Kč
Sraz US CARS Luštěnice 9/2003 310,- Kč
Sraz US CARS Praha Letňany-Tesco 10/2003 290,- Kč

Kontakt pro objednání: Zbyněk Pokorný  tel.:724 141 200
(po dohodě možno i starší ročníky od r.1992)

servis vozidel (specializace FORD & US CARS)
karosářské práce (renovační autoklempířina)
zakázková výroba karosérií a automobilů
zakázková výroba pro film
renovace a restaurování vozů
čalounění interiérů
úpravy a GO motorů
opravy automatických převodovek
prodej náhradních dílů
výroba lodí
odtahová služba
autopůjčovna veteránů
svatební kolony 

RCC  Rajtr  Classic  Cars
Nad Vršovskou horou 88/4, 
Praha 10-Vršovice
Areál STK-Bohdalec,  
www.rcc.cz  
e-mail: boss@rcc.cz    
tel: 603 541 096
pondělí až pátek 
od 10 – 18 hod

RCC

KALENDÁŘ AKCÍ & PŘÍŠTÍ ČÍSLO FULL SIZEFULL SIZE



Typickým představitelem full size z přelomu 60. a 70. let je tento 225 palců dlouhý a 4085 liber 
vážící Chrysler Newport. V roce 1970 stál necelých 5000 USD.

FS-KM-1-04

Chrysler Newport Custom 4-Door Hardtop


