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EDITORIAL ... FULLSIZEFULLSIZEFULLSIZE
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A sakra! To se nám ty Chevrolety nějak zmenšují, napadlo 
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Vítejte na čtvrtém American Day! Vítejte v Luštěnicích 
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                                                  Petr Bellinger      
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ČESKÝ KLUB MAJITELŮ AMERICKÝCH AUTOMOBILŮ  (ČKMAA)
Cadillac Route 66,  294 42  Luštěnice – Pelechov            IČO: 265 88 340

Naše aktivity 

Co nabízíme 
                       
                       

Co požadujeme

Kontakty        

- pořádáme dva srazy US CARS ročně (jarní a podzimní), oba s dlouholetou tradicí
- pro své členy (s historickým vozidlem) pořádáme vždy na jaře testační den
- vydáváme klubový časopis FullSize, vždy při příležitosti klubového srazu (2x ročně)
- provozujeme vlastní internetové stránky www.americancars.cz
- sounáležitost s lidmi nadšenými pro americká auta
- možnost používat vašeho amerického veterána legálním způsobem (podle platných předpisů  FIVA)
- členské výhody (zdarma vstup na klubové akce, přístup k materiálům klubové knihovny)
- informace o celkovém dění US CARS v ČR (internet, časopis, osobní pozvánky)
- všeobecné poradenství v oblasti US CARS
- uhrazení členského příspěvku  1000,- Kč za kalendářní rok
- účast na valné hromadě pořádané vždy jednou do roka

Ing.Miloslav Plašil
Petr Pelech 
Petr Bellinger 
Done Ničovský 

603 482 061
777 646 314
724 223 000

- předseda a statutární zástupce klubu:
- testace historických automobilů:
- klubový časopis:  
- klubové internetové stránky: 

bdscr@bdscr.cz
pelechov66@seznam.cz
fullsize@seznam.cz
dony@americancars.cz 

Nezávislé sdružení majitelů a příznivců amerických vozů všech ročníků a kategorií, 
jehož členem se může stát kdokoliv, ať už vlastní americký vůz, či nevlastní.

***AKAV ***
!!! DŮLEŽITÉ !!!
V blízké budoucnosti (cca 1 měsíc) začnou fungovat internetové 
stránky Asociace Klubů Amerických Vozidel (AKAV), jejíž součástí 
jsme i my ČKMAA. Stránky najdete pod adresou: 
stránky Asociace Klubů Amerických Vozidel (AKAV), jejíž součástí 
jsme i my ČKMAA. Stránky najdete pod adresou: 
stránky Asociace Klubů Amerických Vozidel (AKAV), jejíž součástí 

www.akav.cz 
Věřím, že jejich prostřednictvím se budete dozvídat ty nejčerstvější 
informace ohledně přidělování historických značek, činnosti 
členských klubů i AKAVU samotného. Pravdivé a nikým nezkreslené 

informace jsou základem veškerého soužití jednotlivých klubů 
AKAV. Stejně důležitá je i jejich volná dostupnost pro každého 
jednotlivce z klubů AKAV a pro ostatní osoby amerického dění. 
Úkolem je zabránit vytváření dezinformací, nepravdivých zvěstí a 
jednotlivce z klubů AKAV a pro ostatní osoby amerického dění. 
Úkolem je zabránit vytváření dezinformací, nepravdivých zvěstí a 
jednotlivce z klubů AKAV a pro ostatní osoby amerického dění. 

šíření pomluv jistými osobami, tak jako tomu bylo dosud.

***TESTACE HISTORICKÝCH VOZIDEL***
Další důležitá informace se týká všech klubových členů s průkazem 
historického vozidla. Testování historických vozidel a jejich následné 
uvádění do provozu je v našem klubu prováděno již šestým rokem. 
Za tu dobu se mnohé změnilo a to jak v legislativě, tak i v našich 
garážích. Všeobecně lze říct, že na všechny z nás jsou kladeny 
stále větší nároky a nejinak je tomu s našimi automobily.  
Bolestivým místem jsou tzv. „problémové roky“ těsně pod hranicí 
určenou FIVA (momentálně rok 1982). Testační komise ČKMAA  
Bolestivým místem jsou tzv. „problémové roky“ těsně pod hranicí 
určenou FIVA (momentálně rok 1982). Testační komise ČKMAA  
Bolestivým místem jsou tzv. „problémové roky“ těsně pod hranicí 

nebude napomáhat uvádění do provozu těm vozidlům, u jejichž 

majitelů je zjevná snaha o běžné denní ježdění. Tato vozidla v 
případě denního používání nemohou mít statut veterána a tudíž 
požívat výhody určené historickým vozidlům. Uvádění těchto 
vozidel do provozu by bylo velmi krátkozraké a časem by zcela 
jistě způsobilo problémy všem ostatním. Věříme, že kombinací a 
dodržováním obou těchto bodů bude vozový park ČKMAA stále 
jistě způsobilo problémy všem ostatním. Věříme, že kombinací a 
dodržováním obou těchto bodů bude vozový park ČKMAA stále 
jistě způsobilo problémy všem ostatním. Věříme, že kombinací a 

kvalitní a ku radosti jednotlivců i klubu. Pro vaši informaci uvádím 
požadavky na kvalitu a technický stav historického vozidla, které 
je třeba splnit.

  Vůz k otestování proto musí mít:
1/   v každém případě původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéž období výrobcem
2/   původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě typ ráfků z volitelného vybavení, které bylo výrobcem
      nabízeno nebo prodáváno v období normální životnosti vozidla (viz. kodex FIVA), původní nebo dobové poklice
3/   velmi dobrý technický stav a celkovou bezchybnou funkčnost
4/   karoserii bez koroze
5/   jednotný celistvý lak (bez lokálně zastříkávaných míst, většího počtu oděrek a jiného poškození; trochu jiná situace je u
      původního laku, který ještě nebyl nikdy přestříkáván – v zájmu zachování originality je možná větší benevolence
      v posuzování oprav). Poznámka: černý matný lak, byť celistvý, nebude posuzován jako lak vhodný na veterána.
6/   slušné povrchy chromovaných a hliníkových součástí 
7/   všechny znaky a emblémy odpovídající dannému modelu a roku
8/   absenci jakýchkoliv nedobových doplňků (plastové nebo gumové ochranné lišty, různé nápisy či „vylepšení“, aj.). Zvláštní
      skupinou je moderní audio/video technika, která by měla zůstat ukryta zrakům (umístění pod přístrojovou deskou nebo v 
      uzavíratelném kaslíku).
9/   celkovou čistotu karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani čerstvé úniky olejů nebudou akceptovány)
10/ interiér bez výrazného poškození (není přípustné roztržené či neodborně spravené čalounění, nekompletnost interiéru nebo
      náhrada jeho součástí moderními prvky)
11/ jednoduše shrnuto, co nejbližší podobu s originálem vyrobeným v továrně

Závěrem upozorňuji, že neobstojí argument: „Já si teď jen 
dva měsíce pojezdím a auto hned půjde na kompletní repasi“. 
S testováním nepospíchejte a nechte jej až na chvíli, kdy bude 
vůz zcela hotov! Každý rok odmítáme vozy, které nesplňují danné 
požadavky, tak se nesnažte být v roli jejich majitelů. Stejná kriteria 
platí i pro retestace již testovaných vozidel. Auta postupem času 
stárnou a loňská úspěšnost při testaci nemusí být automaticky 
zárukou té letošní.
Je třeba si uvědomit, co vlastně pojem veterán znamená a k veterán znamená a k veterán
čemu je takový vůz určený. Pro dokonalejší představu je vhodné si 
přečíst Technický kodex FIVA (Federation Internationale Vehicules 

Anciens), který by každý veterán otestovaný v ČR, měl splňovat. 
TECHNICKÝ KODEX FIVA
Anciens), který by každý veterán otestovaný v ČR, měl splňovat. 
TECHNICKÝ KODEX FIVA
Anciens), který by každý veterán otestovaný v ČR, měl splňovat. 

 najdete na internetové adrese: TECHNICKÝ KODEX FIVA najdete na internetové adrese: TECHNICKÝ KODEX FIVA
www.fkhv.cz , tamtéž jsou ke shlédnutí  ZÁSADY PRO 

 najdete na internetové adrese: 
ZÁSADY PRO 

 najdete na internetové adrese: 

TESTOVÁNÍ A REGISTRACI HISTORICKÝCH VOZIDEL
 , tamtéž jsou ke shlédnutí  

TESTOVÁNÍ A REGISTRACI HISTORICKÝCH VOZIDEL
 , tamtéž jsou ke shlédnutí  

. Tyto 
dva dokumenty jsou pro klubovou testační komisi směrodatné 
a jejich důkladným přečtením sami pochopíte, proč vůbec 
tento článek píšu. Na posledním testačním dni 14.5.2005 jsem 
totiž nabyl dojmu, že někteří z členů klubu netuší, co je vlastně 
podstatou testování historických vozidel. Radost z pečlivě 
zrenovovaného veterána, stejně jako štěstí v osobním životě vám 
přeje                   Petr Bellinger. 
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Předs taven í  j sme s i  odby l i  v  j a rn ím vydán í  Fu l l S i ze ,  a  tak  se  ten tok rá t  
můžeme pus t i t  rovnou  do  naš i ch  ak t i v i t .  A  že  j i ch  nen í  z rovna  má lo .

Začněme hned Jizbicemi - srazem, který otevíral sezónu a 
který se nad očekávání povedl. Ohlasy směřující do našeho 
klubu byly jenom a pouze pozitivní a nám se tak opět 
potvrdilo, že spolupráce s ČKMAA je tou správnou cestou. 
klubu byly jenom a pouze pozitivní a nám se tak opět 
potvrdilo, že spolupráce s ČKMAA je tou správnou cestou. 
klubu byly jenom a pouze pozitivní a nám se tak opět 

Ostatně, důkazem jsou i společně pořádané Luštěnice, které 
nám pomalu dospívají a rok co rok přicházejí s něčím novým. 
Ale přestaňme se sebe chválením, na to bude příležitost 
později.

Letošní rok přinesl našemu klubu hned dvě nové zkušenosti: 
“neamerické” srazy a výstavy. Na pozvání Clasic Cars Clubu 
jsme se vypravili na sraz klasických automobilů do Chomutova 
a následně jsme rádi naplnili přání pořadatelů Truck Show ve 
Vysokém Mýtě a objevili se s několika vozy i tam. Největší 
akcí, za kterou musíme poděkovat Pavlu Čáslavovi, byl 
Vysokém Mýtě a objevili se s několika vozy i tam. Největší 
akcí, za kterou musíme poděkovat Pavlu Čáslavovi, byl 
Vysokém Mýtě a objevili se s několika vozy i tam. Největší 

brněnský Autosalon. Pokud byste hledali lepší způsob, jak 
mezi amerikami neposkvrněnými dušemi šířit jejich slávu, tak 
neuspějete. My jsme měli možnost postavit na plac, který 
nám mohla závidět leckterá automobilka, dvě klubová auta 
(celkem jich zde stálo devět) a mít na místě neustále našeho 
člověka. Vystavování se nám natolik zalíbilo, že jsme jedno 
auto vyslali i na pražský Veteran Salon - doprovodnou akci 
závodů historických vozidel Auto Štangl Rallye. Dokonce se 
auto vyslali i na pražský Veteran Salon - doprovodnou akci 
závodů historických vozidel Auto Štangl Rallye. Dokonce se 
auto vyslali i na pražský Veteran Salon - doprovodnou akci 

nepotvrdily naše obavy, že Cadillac z roku 1966 bude mezi 
mnohem staršími veterány přehlížen, právě naopak. Čímž se 
nepotvrdily naše obavy, že Cadillac z roku 1966 bude mezi 
mnohem staršími veterány přehlížen, právě naopak. Čímž se 
nepotvrdily naše obavy, že Cadillac z roku 1966 bude mezi 

dostávám k potěšujícímu závěru, podloženém účastí na výše 
uvedených akcích. Existuje početná skupina lidí milujících 
automobily. A to bez rozlišení. Bez opovrhování novějším 
nebo menším modelem. S takovými je radost si povídat a 
já osobně si jich velmi vážím. Druhý závěr je prozaičtější. 
Zatímco mezi kamarády se svým pětilitrovým, pětimetrovým 
autem nebudete nic moc extra, zhruba pro 96 % populace 
jste ropný magnát, co si rozpustile užívá života.

Dovolím si přejít klasické srazy, jakými jsou bezesporu Fulnek, 
rakouský Traun nebo stále se zlepšující Brno (Pavel je jedním 
z mála lidí, za které mluví činy), a bezostyšně přiznám, že na 
prvním místě jsou nejen u mne naše klubové výjezdy. Kdykoli 
osvětluji budoucímu členovi fungování Cadillac klubu ČR, tak 
prvním místě jsou nejen u mne naše klubové výjezdy. Kdykoli 
osvětluji budoucímu členovi fungování Cadillac klubu ČR, tak 
prvním místě jsou nejen u mne naše klubové výjezdy. Kdykoli 

kladu klubovou aktivitu na to nejpřednější místo. A pak téměř 
rodinné zázemí, které dokáže proměnit společné výlety v 
nadpozemskou záležitost. To je ta chvíle, kdy se usmíváte a 
ani nevíte proč. Divíte se ještě, že jsme schopni pro své členy 
udělat cokoliv?

Dost sil věnujeme i našim webovým stránkám, které jsme 
začátkem léta rozšířili o “Blog Cadillac klubu ČR”. Původní 
Dost sil věnujeme i našim webovým stránkám, které jsme 
začátkem léta rozšířili o “Blog Cadillac klubu ČR”. Původní 
Dost sil věnujeme i našim webovým stránkám, které jsme 

záměr klubového deníčku s informacemi pro členskou 
základnu mírně ustoupil a snažíme se i o zápisky, které 
by mohly zaujmout širší veřejnost. Rozhodně od nás ale 
neočekávejte přílišnou objektivnost. V těchto dnech (konec 
července) navíc usilovně pracujeme na zvukové verzi blogu 
- i nás totiž zasáhla vlna podcastingu.

Často je mi vyčítána přílišná pozitivnost, ale nemůžu si pomoci. 
Tento rok je pro Cadillac klub ČR opět lepší než loňský a já z 
Často je mi vyčítána přílišná pozitivnost, ale nemůžu si pomoci. 
Tento rok je pro Cadillac klub ČR opět lepší než loňský a já z 
Často je mi vyčítána přílišná pozitivnost, ale nemůžu si pomoci. 

toho mám neměřitelnou radost. A proto přeji i vám, abyste se 
měli stále proč usmívat.

Jan Sedláček
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Abychom mohli porovnat scénu amerik u nás a u našich západ-
ních sousedů, vydali jsme se v sobotu 14. května na „etapový 
výlet“. První zastávkou byl testační den ČKMAA v Luštěnicích-
ních sousedů, vydali jsme se v sobotu 14. května na „etapový 
výlet“. První zastávkou byl testační den ČKMAA v Luštěnicích-
ních sousedů, vydali jsme se v sobotu 14. května na „etapový 

Pelechově a druhou velký sraz ve westernovém městečku 
Pullman City poblíž Eging am See v německém pohraničí.

TEXT: VOJTĚCH DOBEŠ
FOTO: DANIEL KRUML

První část cesty, z Pardubic do Luštěnic, jsme urazili stylově v Dodge Charger 440 Magnum 
z roku 1971. Tento kousek dorazil do republiky teprve nedávno, ale majitel s ním má velké 
plány. Vyjeli jsme brzy ráno, zatímco náš fotograf za námi v důsledku momentální indispozice 
vyrazil se značným zpožděním. 
První setkání s pravou Amerikou jsme zažili již několik kilometrů před cílem, když se před 

námi objevily typické ploutve červeného 
Cadillaku ’59 pana Semence (FullSize 2/2004). 
Zanedlouho jsme dorazili do Pelechovského 
areálu, z části již zaplněného klasickými 
amerikami. Zaparkovali jsme Chargera mezi 
ostatní vozy a vydali se obdivovat jejich krásu. 
Sešlo se tu asi čtyřicet aut od let padesátých 
až po počátek let osmdesátých. Zatímco 
komisaři obcházeli a prohlíželi jednotlivé vozy, 
strávili jsme příjemné dopoledne prohlížením 
přítomných vozů a rozhovory s jejich 
majiteli. Ale čekala nás ještě dlouhá cesta 
a tak jsme museli krátce po poledni areál 
opustit. Petrovi s jeho Chargerem bohužel 
technické problémy nedovolovaly pokračovat, 
a tak jsme museli vzít zavděk naftovým 
přepravovadlem německé výroby. V něm sice 
nebyla cesta vyloženě nepříjemná, ale bez 
houpavého pohybu karoserie a melodického 
bublání motoru už to prostě nebylo ono. Po 
několika hodinách cesty a chvíli bloudění 
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jsme dorazili do Pullman City. Ulice 
tohoto westernového městečka se 
dvakrát do roka posunou v čase z 
konce devatenáctého století do zlaté 
éry motorismu a zaplní se stovkami 
amerik, motorek, tříkolek a jejich 
obdivovatelů. Nad zákonem a 
pořádkem tu bdí lidé místního šerifa, 
vybavení stylovými uniformami a 
auty. Ale pokud zrovna nechcete trávit 
celý víkend v místních saloonech, 
najdete mnohem zajímavější věci 
mimo městečko. Tedy přesněji na 
obrovské louce, na které kempují 
účastníci srazu.
Tady by se dal strávit minimálně 
jeden celý den. Ať již jsou vaší 
největší láskou muscle cars, 
nebo klasické křídlaté sedany z 
padesátých let, ať by jste se chtěli 
stát drsným hot roderem a nebo jste 
ve svých snech špinavým vidlákem z 
Alabamy ve starém Chevy Stepside, 
najde se tu něco pro vás. Na své by 
jste si přišli, i pokud je vaší největší 
láskou rap a hip hop – i v evropě 
se již začíná projevovat americký 
trend montovat na cokoliv obrovská 
chromovaná kola. Ale ať se vám už 
líbí cokoliv, podívejte se na to raději 
na našich fotkách.
Další fotky na: 
www.pullmancity.de/extern/giga05text.htm
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DŮLEŽITÉ INTERNETOVÉ ADRESY
V dnešním internetovém bloudění zůstaneme až na výjimku doma a omezíme se na aktuální 
soupis internetových adres klubů a institucí spojených s jejich fungováním. Tady jsou:
www.americancars.cz 

www.cadillac.cz 

www.corvette.cz 
www.autocar.cz 
www.amcars.cz 
www.1stveteranuscar.cz 
www.1st-veteran-uscar.com
www.sweb.cz/mustangriders
www.pontiac.cz 
www.usmotors.cz 

www.akav.cz 

www.fkhv.cz 

www.fiva.org 

stránky našeho klubu ČKMAA s charakterem informačním i 
oddychovým
stránky našeho klubu ČKMAA s charakterem informačním i 
oddychovým
stránky našeho klubu ČKMAA s charakterem informačním i 

stránky spřáteleného Cadillac klubu Česká republika s již
oddychovým
stránky spřáteleného Cadillac klubu Česká republika s již
oddychovým

tradičně vynikající kvalitou a spoustou důležitých informací
stránky spřáteleného Cadillac klubu Česká republika s již
tradičně vynikající kvalitou a spoustou důležitých informací
stránky spřáteleného Cadillac klubu Česká republika s již

Czech Corvette Club
Klub přátel US Cars (KPUC)
American Cars Club Brno (ACC Brno)
1st Veteran Us Car Club Praha v ČR
American Cars Club Brno (ACC Brno)
1st Veteran Us Car Club Praha v ČR
American Cars Club Brno (ACC Brno)

1st Veteran Us Car Club Praha (J. Zvonař)
Mustang Riders Club
Pontiac Club International
nejznámější a nejnavštěvovanější server, zabývající se amerikami
všech kategorií i děním okolo srazů
nejznámější a nejnavštěvovanější server, zabývající se amerikami
všech kategorií i děním okolo srazů
nejznámější a nejnavštěvovanější server, zabývající se amerikami

stránky AKAV (Asociace Klubů Amerických Vozidel) budou
všech kategorií i děním okolo srazů
stránky AKAV (Asociace Klubů Amerických Vozidel) budou
všech kategorií i děním okolo srazů

spuštěny zhruba za měsíc a přinesou vám pravdivé informace
stránky AKAV (Asociace Klubů Amerických Vozidel) budou
spuštěny zhruba za měsíc a přinesou vám pravdivé informace
stránky AKAV (Asociace Klubů Amerických Vozidel) budou

ohledně dění v AKAV i jednotlivých klubech. Jejich obsahem budou i
spuštěny zhruba za měsíc a přinesou vám pravdivé informace
ohledně dění v AKAV i jednotlivých klubech. Jejich obsahem budou i
spuštěny zhruba za měsíc a přinesou vám pravdivé informace

aktuální informace z oblasti testování historických vozidel a jejich
ohledně dění v AKAV i jednotlivých klubech. Jejich obsahem budou i
aktuální informace z oblasti testování historických vozidel a jejich
ohledně dění v AKAV i jednotlivých klubech. Jejich obsahem budou i

uvádění do provozu
aktuální informace z oblasti testování historických vozidel a jejich
uvádění do provozu
aktuální informace z oblasti testování historických vozidel a jejich

stránky FKHV (Federace Klubů Historických Vozidel), jejíž
uvádění do provozu
stránky FKHV (Federace Klubů Historických Vozidel), jejíž
uvádění do provozu

součástí je i AKAV, jako jeden ze sedmi subjektů. FKHV disponuje
stránky FKHV (Federace Klubů Historických Vozidel), jejíž
součástí je i AKAV, jako jeden ze sedmi subjektů. FKHV disponuje
stránky FKHV (Federace Klubů Historických Vozidel), jejíž

autoritou FIVA (možnost vydávání průkazu historického vozidla)
součástí je i AKAV, jako jeden ze sedmi subjektů. FKHV disponuje
autoritou FIVA (možnost vydávání průkazu historického vozidla)
součástí je i AKAV, jako jeden ze sedmi subjektů. FKHV disponuje

oficiální webové stránky FIVA (Federation Internationale Vehicule
autoritou FIVA (možnost vydávání průkazu historického vozidla)
oficiální webové stránky FIVA (Federation Internationale Vehicule
autoritou FIVA (možnost vydávání průkazu historického vozidla)

Anciente – mezinárodní federace automobilových veteránů),
oficiální webové stránky FIVA (Federation Internationale Vehicule
Anciente – mezinárodní federace automobilových veteránů),
oficiální webové stránky FIVA (Federation Internationale Vehicule

FIVA sdružuje veteránské subjekty ze 44 zemí světa
Anciente – mezinárodní federace automobilových veteránů),
FIVA sdružuje veteránské subjekty ze 44 zemí světa
Anciente – mezinárodní federace automobilových veteránů),

NOVÝ ÚKOL !!!
Nejznámější americká metropole New York je pro celé americké státy atypická. Newyorčané žijí, myslí a dělají vše úplně 
jinak, než ostatní obyvatelé USA. Zatímco v jiných amerických městech se lidé pohybují téměř výhradně vlastním autem, 
v New Yorku se kromě vlastních nohou, bez „podzemky“ a nebo „yellow“ taxíku neobejdete.

Americká města nemají na rozdíl od evropských tak dalekosáhlou historii. 
Počátky New Yorku sahají do roku 1626, kdy německý kolonizátor Petr 
Americká města nemají na rozdíl od evropských tak dalekosáhlou historii. 
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KVÍZ
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA

Mnozí z vás jistě ví, že New Yorku se mimo jiné říká „Big Apple“. Přezdívku 
„Velké Jablko“ dostal ve dvacátých letech minulého století a úkol pro vás 
zní: podle čeho tato přezdívka vznikla.
Své odpovědi volejte na telefon 777 646 314 
nebo mailujte na  bellinger.p@seznam.cz 
Pro toho, kdo první a správně odpoví je připravena hodnotná cena. 
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V jarním vydání FullSize jste měli za úkol uhodnout značku, typ a rok výroby automobilu, jehož část byla zobrazena na výřezu 
obrázku (zadní světlo). Přiznám se, že jsem si nebyl zcela jistý stupněm zvolené obtížnosti a v jednu chvíli jsem měl dokonce 
V jarním vydání FullSize jste měli za úkol uhodnout značku, typ a rok výroby automobilu, jehož část byla zobrazena na výřezu 

vážné obavy, že se nikdo neozve. O to víc mě překvapilo, že se našel člověk, který krátce po prvním shlédnutí obrázku na 
obrázku (zadní světlo). Přiznám se, že jsem si nebyl zcela jistý stupněm zvolené obtížnosti a v jednu chvíli jsem měl dokonce 
vážné obavy, že se nikdo neozve. O to víc mě překvapilo, že se našel člověk, který krátce po prvním shlédnutí obrázku na 
obrázku (zadní světlo). Přiznám se, že jsem si nebyl zcela jistý stupněm zvolené obtížnosti a v jednu chvíli jsem měl dokonce 

srazu v Jizbici, a tedy bez jakékoliv možnosti použití literatury, uhádl o jakou ameriku se přesně jedná. Tou učenou osobou 
vážné obavy, že se nikdo neozve. O to víc mě překvapilo, že se našel člověk, který krátce po prvním shlédnutí obrázku na 
srazu v Jizbici, a tedy bez jakékoliv možnosti použití literatury, uhádl o jakou ameriku se přesně jedná. Tou učenou osobou 
vážné obavy, že se nikdo neozve. O to víc mě překvapilo, že se našel člověk, který krátce po prvním shlédnutí obrázku na 

je Pavel Šplíchal z Cadillac klubu Česká republika a jeho kluboví kolegové na něj mohou být právem hrdi. Je vidět, že Pavel 
srazu v Jizbici, a tedy bez jakékoliv možnosti použití literatury, uhádl o jakou ameriku se přesně jedná. Tou učenou osobou 
je Pavel Šplíchal z Cadillac klubu Česká republika a jeho kluboví kolegové na něj mohou být právem hrdi. Je vidět, že Pavel 
srazu v Jizbici, a tedy bez jakékoliv možnosti použití literatury, uhádl o jakou ameriku se přesně jedná. Tou učenou osobou 

je opravdový mazák mezi „starou gardou“, která jezdí na srazy a zajímá se o ameriky již 20 let. Jako vítěz si hned v Jizbici 
je Pavel Šplíchal z Cadillac klubu Česká republika a jeho kluboví kolegové na něj mohou být právem hrdi. Je vidět, že Pavel 
je opravdový mazák mezi „starou gardou“, která jezdí na srazy a zajímá se o ameriky již 20 let. Jako vítěz si hned v Jizbici 
je Pavel Šplíchal z Cadillac klubu Česká republika a jeho kluboví kolegové na něj mohou být právem hrdi. Je vidět, že Pavel 

převzal cenu – model ameriky 
je opravdový mazák mezi „starou gardou“, která jezdí na srazy a zajímá se o ameriky již 20 let. Jako vítěz si hned v Jizbici 
převzal cenu – model ameriky 
je opravdový mazák mezi „starou gardou“, která jezdí na srazy a zajímá se o ameriky již 20 let. Jako vítěz si hned v Jizbici 

v měřítku 1/18. Druhý se mi 
převzal cenu – model ameriky 
v měřítku 1/18. Druhý se mi 
převzal cenu – model ameriky 

ozval (cca půl hodiny po Pavlovi) 
v měřítku 1/18. Druhý se mi 
ozval (cca půl hodiny po Pavlovi) 
v měřítku 1/18. Druhý se mi 

náš klubový kolega Petr Boček 
ozval (cca půl hodiny po Pavlovi) 
náš klubový kolega Petr Boček 
ozval (cca půl hodiny po Pavlovi) 

a taktéž správně určil o jaký 
náš klubový kolega Petr Boček 
a taktéž správně určil o jaký 
náš klubový kolega Petr Boček 

automobil se jedná. Jako třetí 
a taktéž správně určil o jaký 
automobil se jedná. Jako třetí 
a taktéž správně určil o jaký 

správně uhádl prezident našeho 
automobil se jedná. Jako třetí 
správně uhádl prezident našeho 
automobil se jedná. Jako třetí 

klubu ČKMAA pan Ing. Plašil. 
správně uhádl prezident našeho 
klubu ČKMAA pan Ing. Plašil. 
správně uhádl prezident našeho 

Všem ještě jednou gratuluji.
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TEXT: PETR BELLINGER
FOTO: PETR BELLINGER & ARCHIV

O L D S M O B I L E  S U P E R  8 8
HOLIDAY HARDTOP SEDAN 1962

T WO  FACES
Ameriky šedesátých let vždy měly, mají a stále budou mít své nezaměnitelné 
kouzlo. Neuvěřitelně pestrá směsice nápadů a nových stylistických prvků 
každoročně ohromovala tehdejší zákazníky. Jen některé z nich však 
přečkaly do budoucích let. Model velkého Oldsmobilu pro rok 1962 přišel 
s dosud nevídaným řešením přední části karoserie – dvojitou tváří.
Skutečně! Karoserie Oldsu 88 respektive 98 měla ve své 
přední části vloženu další menší tvář... Nezvyklé stylistické 
řešení, ovlivňující tvary předních blatníků a front bumperu, 
přední části vloženu další menší tvář... Nezvyklé stylistické 
řešení, ovlivňující tvary předních blatníků a front bumperu, 
přední části vloženu další menší tvář... Nezvyklé stylistické 

se udrželo ve výrobě pouze rok. Následující modely 1963 se 
opět vrátily k „jednotvářnosti“, ale stále si ponechaly typické 
linie boků. Bývá pravidlem zavzpomínat a podívat se trochu 
opět vrátily k „jednotvářnosti“, ale stále si ponechaly typické 
linie boků. Bývá pravidlem zavzpomínat a podívat se trochu 
opět vrátily k „jednotvářnosti“, ale stále si ponechaly typické 

do historie fi rmy. Věřte, že v tomto směru má Oldsmobile 
co nabídnout.
Oldsmobile je nejstarší americkou automobilovou značkou, 
jejíž vznik se přímo zasloužil o přeměnu Detroitu v 
automobilové město. Jako jeden z prvních stál u vzniku 
General Motors Corporation.
Už v září roku 1896 jezdí Ransom Eli Olds se svým samohybem 
po ulicích Lansingu. Jeho šestikoňový jednoválec vzbuzuje 
velkou pozornost a tak již následujícího roku vzniká Olds 
Motor Vehicle Company, později sloužící jako výrobna 
motorů. Následné tvůrčí úsilí soustřeďuje R.E. Olds na svou  
Motor Vehicle Company, později sloužící jako výrobna 
motorů. Následné tvůrčí úsilí soustřeďuje R.E. Olds na svou  
Motor Vehicle Company, později sloužící jako výrobna 

nově založenou společnost Olds Motor Works v Detroitu. 
Výsledkem je první, linkovým způsobem vyráběný vůz na 
nově založenou společnost Olds Motor Works v Detroitu. 
Výsledkem je první, linkovým způsobem vyráběný vůz na 
nově založenou společnost Olds Motor Works v Detroitu. 

světě – Curved Dash Runabout se sedmikoňovým ležatým 
jednoválcem. Po dvou letech však závod podléhá požáru a 
R.E. Olds se vrací do Lansingu. Základem nové výroby se 
stává zachráněný pokusný vůz CDR Roadster. První díly k 
R.E. Olds se vrací do Lansingu. Základem nové výroby se 
stává zachráněný pokusný vůz CDR Roadster. První díly k 
R.E. Olds se vrací do Lansingu. Základem nové výroby se 

jeho výrobě je nutné objednat u menších detroitských fi rem, 

které se vzniklé příležitosti 
rychle chopí. Do Detroitu 
se tak soustřeďují výrobci, 
kteří toto město později 
promění v automobilové 
centrum. Následující roky 
se výroba dál slibně vyvíjí. 
V roce 1905 dosahuje tehdy fantastických 6500 vozů, což 
se výroba dál slibně vyvíjí. 
V roce 1905 dosahuje tehdy fantastických 6500 vozů, což 
se výroba dál slibně vyvíjí. 

znamená denně 36 nových automobilů. V září roku 1908 
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nastává pro automobilovou Ameriku důležitý okamžik. 
znamená denně 36 nových automobilů. V září roku 1908 
nastává pro automobilovou Ameriku důležitý okamžik. 
znamená denně 36 nových automobilů. V září roku 1908 

William Crapo Durant zakládá General Motors Corporation se 
značkou Buick coby jádrem. Společnosti Olds Motor Works se 
stávají ještě téhož roku jeho součástí a tato transakce jedním 
z nejlepších Durantových obchodů. Oldsmobile začíná vyrábět 
stávají ještě téhož roku jeho součástí a tato transakce jedním 
z nejlepších Durantových obchodů. Oldsmobile začíná vyrábět 
stávají ještě téhož roku jeho součástí a tato transakce jedním 

drahé, ale prvotřídní automobily. Špičkovým modelem roku 
z nejlepších Durantových obchodů. Oldsmobile začíná vyrábět 
drahé, ale prvotřídní automobily. Špičkovým modelem roku 
z nejlepších Durantových obchodů. Oldsmobile začíná vyrábět 

1910 je Mighty Limited s více než osmilitrovým šestiválcem o 
výkonu 60 HP. Pánové! Píše se rok 1910!
První světová válka přeorientovává výrobní program na 
pojízdné polní kuchyně a v roce 1918 má naběhnout výroba 
leteckých motorů. Konec války způsobuje rychlou změnu a 
pojízdné polní kuchyně a v roce 1918 má naběhnout výroba 
leteckých motorů. Konec války způsobuje rychlou změnu a 
pojízdné polní kuchyně a v roce 1918 má naběhnout výroba 

výroba se vrací zpět k automobilům. Poválečná doba žádá 
leteckých motorů. Konec války způsobuje rychlou změnu a 
výroba se vrací zpět k automobilům. Poválečná doba žádá 
leteckých motorů. Konec války způsobuje rychlou změnu a 

levný vůz. Tím je nově představený Model 30 s cenou 
výroba se vrací zpět k automobilům. Poválečná doba žádá 
levný vůz. Tím je nově představený Model 30 s cenou 
výroba se vrací zpět k automobilům. Poválečná doba žádá 

pouhých 750 dolarů. Následuje konjunktura a rozšiřování 
levný vůz. Tím je nově představený Model 30 s cenou 
pouhých 750 dolarů. Následuje konjunktura a rozšiřování 
levný vůz. Tím je nově představený Model 30 s cenou 

výroby. V roce 1929 opouští brány závodu 104 000 vozů, 
pouhých 750 dolarů. Následuje konjunktura a rozšiřování 
výroby. V roce 1929 opouští brány závodu 104 000 vozů, 
pouhých 750 dolarů. Následuje konjunktura a rozšiřování 
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počet zaměstnanců se šplhá na 7200. Jen pro pořádek - o japonských 
výrobcích automobilů nemá tou dobou nikdo ani nejmenší tušení, a to z 
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Jen pro pořádek - o japonských 

jednoho prostého důvodu – neexistují! Výjimkou je KMCW, coby pozdější 
výrobcích automobilů nemá tou dobou nikdo ani nejmenší tušení, a to z 
jednoho prostého důvodu – neexistují! Výjimkou je KMCW, coby pozdější 
výrobcích automobilů nemá tou dobou nikdo ani nejmenší tušení, a to z 

Nissan, který však  vyrábí malolitrážní vozy až  v první polovině 30.let, 
a to pouze krátkodobě. Oldsmobile přežívá i následnou světovou krizi a a to pouze krátkodobě. Oldsmobile přežívá i následnou světovou krizi a a to pouze krátkodobě.
opět posiluje svou pozici. V roce 1935 sjíždí z pásu miliontý vůz a roční 
a to pouze krátkodobě.
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 Oldsmobile přežívá i následnou světovou krizi a 

produkce přesahuje 183 000 automobilů. Řadové šestiválce, používané u 
opět posiluje svou pozici. V roce 1935 sjíždí z pásu miliontý vůz a roční 
produkce přesahuje 183 000 automobilů. Řadové šestiválce, používané u 
opět posiluje svou pozici. V roce 1935 sjíždí z pásu miliontý vůz a roční 

Oldsmobile roku 1935 disponují výkonem okolo 100 koní a jsou vsazovány 
do všech variant karoserií, včetně prostorného station wagonu a vzdušného 
convertible. Běžnou součást výbavy tvoří rádio, topení s rozmrazováním 
předního okna a cigaretový zapalovač. Jen šest let poté, co německé BMW 
vyrábí  svůj první, spartánsky vybavený automobil se čtyřválcem o výkonu 15 
předního okna a cigaretový zapalovač. 
vyrábí  svůj první, spartánsky vybavený automobil se čtyřválcem o výkonu 15 
předního okna a cigaretový zapalovač. Jen šest let poté, co německé BMW 
vyrábí  svůj první, spartánsky vybavený automobil se čtyřválcem o výkonu 15 

Jen šest let poté, co německé BMW 

koní! Na scénu také vstupuje další z japonských výrobců – Toyota (Toyoda). 
vyrábí  svůj první, spartánsky vybavený automobil se čtyřválcem o výkonu 15 
koní! Na scénu také vstupuje další z japonských výrobců – Toyota (Toyoda). 
vyrábí  svůj první, spartánsky vybavený automobil se čtyřválcem o výkonu 15 

Její první „vlastní“ motor se až nápadně podobá šestiválci Chevrolet. 
Je vsazen do karoserie, jenž je kopií Chrysleru Airfl ow z roku 1934. Po 
neúspěchu (prodaly se 3 kusy) Toyota kopíruje další modifi kaci karoserie 
Airfl owu 1936 a použije podvozek vyrobený dle vzoru Chevrolet. Podobným 
stylem probíhá „vývoj“ japonské Toyoty několik dalších desetiletí... Výrazem 
„Two Faces“ by se tak dala charakterizovat i tehdejší světová situace ve 
výrobě automobilů.
„Two Faces“ by se tak dala charakterizovat i tehdejší světová situace ve 
výrobě automobilů.
„Two Faces“ by se tak dala charakterizovat i tehdejší světová situace ve 

  V následujících letech přibývá u Oldsmobile množství výrobě automobilů.  V následujících letech přibývá u Oldsmobile množství výrobě automobilů.
technických vylepšení, z nichž nejvýznamějším je uvedení automatické 
převodovky Hydramatic (na jejímž základě se vyrábí dodnes!). Druhá 
světová válka přerušuje vývoj a nutí společnost k výrobě děl, leteckých 
kulometů a munice. Výrobu aut v poválečném období komplikují stávky, 
světová válka přerušuje vývoj a nutí společnost k výrobě děl, leteckých 
kulometů a munice. Výrobu aut v poválečném období komplikují stávky, 
světová válka přerušuje vývoj a nutí společnost k výrobě děl, leteckých 

přesto v roce 1947 vyjíždí 191 454 nových Oldsmobilů. Jejich dlouhé přídě 
kulometů a munice. Výrobu aut v poválečném období komplikují stávky, 
přesto v roce 1947 vyjíždí 191 454 nových Oldsmobilů. Jejich dlouhé přídě 
kulometů a munice. Výrobu aut v poválečném období komplikují stávky, 

ukrývají řadové šestiválcové a osmiválcové motory. Výbava sahá od stěrače 
zadního okna až k elektrickému zamykání a klimatizaci. V únoru 1948 sjíždí 
z výrobních linek již třímiliontý Oldsmobile. O rok později se poprvé objevuje 
série Eighty – Eight. Hitem se stává model Futuramic s motorem V8 Rocket 
o výkonu 135 koní! Obliba nových véosmiček způsobuje zastavení výroby 
série Eighty – Eight. Hitem se stává model Futuramic s motorem V8 Rocket 
o výkonu 135 koní! Obliba nových véosmiček způsobuje zastavení výroby 
série Eighty – Eight. Hitem se stává model Futuramic s motorem V8 Rocket 

šestiválců už v roce 1950, zatímco mnozí automobiloví výrobci jinde ve světě 
o výkonu 135 koní! Obliba nových véosmiček způsobuje zastavení výroby 
šestiválců už v roce 1950, zatímco mnozí automobiloví výrobci jinde ve světě 
o výkonu 135 koní! Obliba nových véosmiček způsobuje zastavení výroby 

šestiválce teprve objevují. Vzniká nový výrobní závod s kapacitou 80 vozů 
šestiválců už v roce 1950, zatímco mnozí automobiloví výrobci jinde ve světě 
šestiválce teprve objevují. Vzniká nový výrobní závod s kapacitou 80 vozů 
šestiválců už v roce 1950, zatímco mnozí automobiloví výrobci jinde ve světě 

za hodinu. Dalších osm let lze charakterizovat jako období zvyšování výkonů 
šestiválce teprve objevují. Vzniká nový výrobní závod s kapacitou 80 vozů 
za hodinu. Dalších osm let lze charakterizovat jako období zvyšování výkonů 
šestiválce teprve objevují. Vzniká nový výrobní závod s kapacitou 80 vozů 

motorů, výzkum plastů (naštěstí se příliš neprojevil v praktické aplikaci) a 
za hodinu. Dalších osm let lze charakterizovat jako období zvyšování výkonů 
motorů, výzkum plastů (naštěstí se příliš neprojevil v praktické aplikaci) a 
za hodinu. Dalších osm let lze charakterizovat jako období zvyšování výkonů 

zdokonalování karoserií s ohledem na bezpečnost. Mění se výrazně styling 
karoserií. Vytrácí se bachratost a oblost, nastupují táhlejší linie se stále 
větším množstvím ozdobných lišt a chromovaných doplňků. Mezníkem 
karoserií. Vytrácí se bachratost a oblost, nastupují táhlejší linie se stále 
větším množstvím ozdobných lišt a chromovaných doplňků. Mezníkem 
karoserií. Vytrácí se bachratost a oblost, nastupují táhlejší linie se stále 

v designu vozů Oldsmobile se stává modelový rok 1959 (stejně jako u 
větším množstvím ozdobných lišt a chromovaných doplňků. Mezníkem 
v designu vozů Oldsmobile se stává modelový rok 1959 (stejně jako u 
větším množstvím ozdobných lišt a chromovaných doplňků. Mezníkem 

ostatních divizí GM), kdy karoserie nejvíc poznamenává tzv. raketový věk. 
Auta mají vše, co si zákazník přeje. Téměř šestimetrové sedany, wagony, 
kupé i convertible se ovládají s neskutečnou lehkostí. Posilovače brzd a řízení 
jsou vesměs samozřejmostí, stejně jako automatické převodovky, elektricky 
ovládaná okna i posun sedadel. Nechybí klimatizace, rádio, bezpečnostní 
okna i centrální zamykání. Série SUPER 88/98 je standardně osazována 
osmiválci 394 cid (6,5 litru) o výkonu 315 HP. Motory mají hydraulická 
zdvihátka ventilů a čtyřkomorový karburátor Rochester. Jejich vysoká 
osmiválci 394 cid (6,5 litru) o výkonu 315 HP. Motory mají hydraulická 
zdvihátka ventilů a čtyřkomorový karburátor Rochester. Jejich vysoká 
osmiválci 394 cid (6,5 litru) o výkonu 315 HP. Motory mají hydraulická 

spotřeba benzínu nikoho netrápí. Nemá proč – galon benzínu nestojí ani půl 
zdvihátka ventilů a čtyřkomorový karburátor Rochester. Jejich vysoká 
spotřeba benzínu nikoho netrápí. Nemá proč – galon benzínu nestojí ani půl 
zdvihátka ventilů a čtyřkomorový karburátor Rochester. Jejich vysoká 

dolaru! Přednost dostává síla, rychlost a pohodlí. Co se v roce 1959 děje 
v Japonsku? Nissan staví konečně svůj první auto
dolaru! Přednost dostává síla, rychlost a pohodlí. 
v Japonsku? Nissan staví konečně svůj první auto
dolaru! Přednost dostává síla, rychlost a pohodlí. Co se v roce 1959 děje 
v Japonsku? Nissan staví konečně svůj první auto

Co se v roce 1959 děje 
mobil vlastní konstrukce 

pod názvem Datsun Bluebird. Toyota vyrábí „vlastní“ auta se stylistickými 
prvky amerik ve zmenšeném měřítku. A v tehdejším Sovětském Svazu? Se 
slávou je představen honosný ZIL-111. Jeho karoserie však jako by z oka 
vypadla Packardu 1956. Stejně „náhodně podobně“ se podařilo soudruhům 
slávou je představen honosný ZIL-111. Jeho karoserie však jako by z oka 
vypadla Packardu 1956. Stejně „náhodně podobně“ se podařilo soudruhům 
slávou je představen honosný ZIL-111. Jeho karoserie však jako by z oka 

zkonstruovat i motor. Jako základ posloužil osvědčený V8 Ford. A tak 
bychom mohli pokračovat u lidovějšího Gazu Paběda či Volhy 21. Neměl 
náhodou i Sovětský Svaz a jeho automobilový průmysl dvě tváře? Na jedné 
bychom mohli pokračovat u lidovějšího Gazu Paběda či Volhy 21. Neměl 
náhodou i Sovětský Svaz a jeho automobilový průmysl dvě tváře? Na jedné 
bychom mohli pokračovat u lidovějšího Gazu Paběda či Volhy 21. Neměl 

straně zatracoval a kritizoval imperialistickou Ameriku a na druhé straně od 
ní bezostyšně kopíroval, co se mu hodilo!
V dalších letech se Oldsmobile soustřeďuje na zajištění bezpečnosti 
cestujících. Typ Eighty – Eight dostává nový bezpečnější rám Guard-Beam. 
Slovo bezpečnost se začíná skloňovat ve všech pádech a výzkumné středisko 
Oldsmobiles Engineering Center je v srpnu 1962 slavnostně dokončeno. 
Putováním v čase se dostáváme až k našemu big cars Oldsu 88 Super 
ročníku 1962. Než budeme pokračovat v jeho charakteristice, neodpustím 
si ještě poslední malý pohled do země vycházejícího slunce roku 1962. Na 
scénu výroby automobilů totiž právě vstupuje Honda svým vůbec prvním 
si ještě poslední malý pohled do země vycházejícího slunce roku 1962. Na 
scénu výroby automobilů totiž právě vstupuje Honda svým vůbec prvním 
si ještě poslední malý pohled do země vycházejícího slunce roku 1962. Na 

typem Sports Car S 500, zatímco Mazda „již“ druhým rokem produkuje svůj 
scénu výroby automobilů totiž právě vstupuje Honda svým vůbec prvním 
typem Sports Car S 500, zatímco Mazda „již“ druhým rokem produkuje svůj 
scénu výroby automobilů totiž právě vstupuje Honda svým vůbec prvním 
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debutový model R 360 Coupé. To, jak se karty obrátily 
v současné době, není třeba zdůrazňovat. Bohužel!
debutový model R 360 Coupé. To, jak se karty obrátily 
v současné době, není třeba zdůrazňovat. Bohužel!
debutový model R 360 Coupé. To, jak se karty obrátily 

Vraťme se ale konečně k našemu Oldsmobilu 
Eighty–Eight s dvojitou tváří. Two faces není jediným 
a hlavním poznávacím znamením full-size modelů 
Eighty–Eight s dvojitou tváří. Two faces není jediným 
a hlavním poznávacím znamením full-size modelů 
Eighty–Eight s dvojitou tváří. Two faces není jediným 

1962. Daleko nápadnějším a jednoduše určujícím 
je zetalové, chromem pokryté žebrování na okraji 
předních dveří. Pro modely série 98 v dlouhém 
provedení, pro sérii 88 v poloviční délce. V kombinaci 
s dvoutónovým lakováním (hlavně modely Starfi re) 
se tyhle vozy nedaly přehlédnout. Náš Eighty – Eight 
je v tehdy nejoblíbenějším černém odstínu, který 
dává vyniknout ozdobnému lištování, mnohačetným 
emblémům, nápisům i již zmíněnému žebrování. Patří 
dává vyniknout ozdobnému lištování, mnohačetným 
emblémům, nápisům i již zmíněnému žebrování. Patří 
dává vyniknout ozdobnému lištování, mnohačetným 

již k vozům s jednoduchým čistým designem, které se 
emblémům, nápisům i již zmíněnému žebrování. Patří 
již k vozům s jednoduchým čistým designem, které se 
emblémům, nápisům i již zmíněnému žebrování. Patří 

tvarově odpoutaly od křídlatého stylu Harleyho Earla. 
Pro nastupující éru Williama Mitchella už nebyl tolik 
příznačný vliv letectví. Jeho styl vyznává ucelenější 
tvary, minimum ploutví a opatrnost při používání 
chromu. Tento design je charakteristický i pro 
Oldsmobile 1962. Chrom je stále důležitou součástí 
chromu. Tento design je charakteristický i pro 
Oldsmobile 1962. Chrom je stále důležitou součástí 
chromu. Tento design je charakteristický i pro 

jeho image, ale již nedosahuje množství, kterým byly 
ověšeny modely z konce padesátých let. Ale pojďme 
si Oldsmobil vyzkoušet.
Automobil jsem si vypůjčil z obsáhlé sbírky kamaráda 
si Oldsmobil vyzkoušet.
Automobil jsem si vypůjčil z obsáhlé sbírky kamaráda 
si Oldsmobil vyzkoušet.

Petra Pelecha a můžu vám říct, že to pro mě byl 
Automobil jsem si vypůjčil z obsáhlé sbírky kamaráda 
Petra Pelecha a můžu vám říct, že to pro mě byl 
Automobil jsem si vypůjčil z obsáhlé sbírky kamaráda 

nezapomenutelný zážitek. Vše začalo u benzínové 
pumpy, kde jsem za obdivu ostatních motoristů naplnil 
nezapomenutelný zážitek. Vše začalo u benzínové 
pumpy, kde jsem za obdivu ostatních motoristů naplnil 
nezapomenutelný zážitek. Vše začalo u benzínové 

nádrž. Premium fuel nikde na stojanu neměli a tak 
mi nezbylo, než mu namíchat devadesátpětku natural 
s olovnatou přísadou a doufat, že mu zachutná. 
Společnost na předním sedadle mi dělala moje skvělá 
partnerka, sluníčko od rána svítilo a tak mi nescházelo 
vůbec nic. Vyrazili jsme na projížďku a já se v duchu 
partnerka, sluníčko od rána svítilo a tak mi nescházelo 
vůbec nic. Vyrazili jsme na projížďku a já se v duchu 
partnerka, sluníčko od rána svítilo a tak mi nescházelo 

přenesl na americkou highway o čtyřicet let zpátky. 
Bože to musela být nádhera! Akorát ta auta kolem 
nás měla vypadat trochu jinak... Jízda v Oldsmobile 
Super 88 je vskutku požitkem, a to jak pro řidiče, 
tak i jeho okolí. Houpavý pohyb karoserie se díky 
měkkému pohodlnému podvozku projeví již při lehkém 
dotyku plynu. Šestiapůllitrový osmiválec Sky Rocket 
měkkému pohodlnému podvozku projeví již při lehkém 
dotyku plynu. Šestiapůllitrový osmiválec Sky Rocket 
měkkému pohodlnému podvozku projeví již při lehkém 

a jeho 330 HP, dokáží totiž i s 5,5 metru dlouhým 
sedanem pěkně zacvičit. Téměř bezhlučný motor s 
tlumeně bublavým zvukem, linoucím se z koncovek 
duálního výfuku, svědčí o těsnosti potrubí a celkově 
výborné kondici vozu. Jednoduše - skvělý zvuk! 
Atmosféra uvnitř kabiny je pak přímo fantastická! 
Skrz hluboký volant sledujete posuvný rychloměr na 
válcovém ukazateli, který mění barvu ze zelené na 
oranžovou až červenou, podle dosažené rychlosti a 
individuálního nastavení řidičem. Obklopeni spoustou 
bytelných ovládacích prvků z chromovaného zetalu, 
individuálního nastavení řidičem. Obklopeni spoustou 
bytelných ovládacích prvků z chromovaného zetalu, 
individuálního nastavení řidičem. Obklopeni spoustou 

hltáte atmosféru šedesátých let stejně důkladně, 
bytelných ovládacích prvků z chromovaného zetalu, 
hltáte atmosféru šedesátých let stejně důkladně, 
bytelných ovládacích prvků z chromovaného zetalu, 

jako čtyřkomorový karburátor obsah nádrže (směs 
v nádrži mu evidentně zachutnala). V kombinaci 
s rafi novaným zeleným pásem před spolujezdcem 
působí chromem obdařený, více jak čtyřicetiletý styl 
s rafi novaným zeleným pásem před spolujezdcem 
působí chromem obdařený, více jak čtyřicetiletý styl 
s rafi novaným zeleným pásem před spolujezdcem 

interiéru, až nečekaně svěže. Uprostřed té lesklé krásy, 
na architektonicky výborně zvládnutému středovému 
panelu, se skví dobové lampové rádio (podotýkám že 
funkční, stejně jako vše ostatní), kterému musíte dát 
chvíli čas až se rozpálí na správnou teplotu. Odměnou 
je odpovídající dávka nostalgie a signál plný šumu 
dlouhých vln, stejně jako tehdy v šedesátých letech... 
Dvojice shora osvětlovaných výsuvných popelníků 
dlouhých vln, stejně jako tehdy v šedesátých letech... 
Dvojice shora osvětlovaných výsuvných popelníků 
dlouhých vln, stejně jako tehdy v šedesátých letech... 

je pak malým uměleckým dílem. Polstrování dveří 
a sedadel metalizovaným vinylem kombinovaným 
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s látkou má za sebou 43 let opatrného zacházení a 
proto přečkalo ve slušném stavu. Počet natočených 
kilometrů na tachometru tak budí reálný dojem a činí 
proto přečkalo ve slušném stavu. Počet natočených 
kilometrů na tachometru tak budí reálný dojem a činí 
proto přečkalo ve slušném stavu. Počet natočených 

necelých 84 tisíc. Luxusně vybavený šestimístný interiér 
nabízí motorové nastavování přední lavice a elektrické 
ovládání všech oken. Karoserie typu hardtop s absencí 
středního sloupku zase nenapodobitelný zážitek při 
jejich společném stažení. Zvláštností s níž jsem se dosud 
nesetkal je červeně prosvícený pedál parkovací nožní 
brzdy, jako součást standardní výbavy modelu 88 Super. 
Čas letí neuvěřitelnou rychlostí a ne nadarmo se říká, že 
brzdy, jako součást standardní výbavy modelu 88 Super. 
Čas letí neuvěřitelnou rychlostí a ne nadarmo se říká, že 
brzdy, jako součást standardní výbavy modelu 88 Super. 

ty nejpříjemnější věci utíkají ze všeho nejrychleji. A tak i 
náš den s Oldsmobile 88 Super utekl jako voda. Večer se 
nám ho ani nechtělo vracet, jak jsme se s ním sžili, ale 
takový je život. Snad zase někdy příště.      
S prohlídkou jedné klasické ameriky z počátku šedesátých 
let jsme tedy u konce. Stejně tak i s historií značky, která 
dnes již také patří minulosti. Corporate Management 
koncernu GM ukončil působení divize Oldsmobile v 
dnes již také patří minulosti. Corporate Management 
koncernu GM ukončil působení divize Oldsmobile v 
dnes již také patří minulosti. Corporate Management 

loňském roce. Nepochybně z existenčních důvodů. 
koncernu GM ukončil působení divize Oldsmobile v 
loňském roce. Nepochybně z existenčních důvodů. 
koncernu GM ukončil působení divize Oldsmobile v 

Oldsmobile 88 Super Holiday je skvělým výrobkem fi rmy 
v dobách její největší slávy. Mé povídání berte jako 
vzpomínku a vzdání úcty automobilové značce, která se 
výrazným způsobem podílela na rozmachu automobilismu 
vzpomínku a vzdání úcty automobilové značce, která se 
výrazným způsobem podílela na rozmachu automobilismu 
vzpomínku a vzdání úcty automobilové značce, která se 

jako takového a v žádném případě si nezasloužila konec, 
jakého se dočkala. 
Rozkvět automobilové výroby, jaký zažívaly USA v 
šedesátých letech, se však jistojistě nevrátí. Důkazem jsou 
Rozkvět automobilové výroby, jaký zažívaly USA v 
šedesátých letech, se však jistojistě nevrátí. Důkazem jsou 
Rozkvět automobilové výroby, jaký zažívaly USA v 

nejen některé diskutabilní modely z 80.let, ale i dnešní 
narůstající ztráty s nimiž se GM potýká a celková situace 
nejen některé diskutabilní modely z 80.let, ale i dnešní 
narůstající ztráty s nimiž se GM potýká a celková situace 
nejen některé diskutabilní modely z 80.let, ale i dnešní 

současného světa. Klasická americká auta z období vlády 
J. F. Kennedyho, jsou naopak tím nejlepším co kdy vzniklo. 
Staly se symbolem staré dobré Ameriky, stejně jako socha 
Svobody či legendární Route 66. A takové je milujeme!

O L D S M O B I L E  8 8  S U P E R
H O L I D A Y  H A R D T O P  S E D A N
Čtyřdveřový hardtop sedan s motorem 
vpředu a pohonem zadních kol
Čtyřdveřový hardtop sedan s motorem 
vpředu a pohonem zadních kol
Čtyřdveřový hardtop sedan s motorem 

Výroba

Rok výroby
Motor
Rok výroby
Motor
Rok výroby

karburátor
výkon
kroutící moment
výkon
kroutící moment
výkon

maximální rychlost
spotřeba 
maximální rychlost
spotřeba 
maximální rychlost

Převodovka 
spotřeba 
Převodovka 
spotřeba 

Kola
Pneumatiky 
Celková délka 
Pneumatiky 
Celková délka 
Pneumatiky 

Rozvor
Hmotnost
Základní cena v roce 
Standardní výbava

Příplatková výbava

Počet vyrobených kusů

General Motors Corporation USA, 
montážní závod ve Švýcarsku
General Motors Corporation USA, 
montážní závod ve Švýcarsku
General Motors Corporation USA, 

1962
montážní závod ve Švýcarsku
1962
montážní závod ve Švýcarsku

V8, 394 cid, OHV, litinový blok i hlavy, 
hydraulické ovládání ventilů
V8, 394 cid, OHV, litinový blok i hlavy, 
hydraulické ovládání ventilů
V8, 394 cid, OHV, litinový blok i hlavy, 

Rochester 4GC four-barrel
hydraulické ovládání ventilů
Rochester 4GC four-barrel
hydraulické ovládání ventilů

330 hp @ 4600 rpm (SAE)
440 lbs.ft @ 2800 rpm (SAE)
330 hp @ 4600 rpm (SAE)
440 lbs.ft @ 2800 rpm (SAE)
330 hp @ 4600 rpm (SAE)

120 mph (194 km/h)
440 lbs.ft @ 2800 rpm (SAE)
120 mph (194 km/h)
440 lbs.ft @ 2800 rpm (SAE)

22-27 l/100 km
120 mph (194 km/h)
22-27 l/100 km
120 mph (194 km/h)

automatická třístupňová Hydra-Matic
22-27 l/100 km
automatická třístupňová Hydra-Matic
22-27 l/100 km

ocelové ráfky 8x14“
automatická třístupňová Hydra-Matic
ocelové ráfky 8x14“
automatická třístupňová Hydra-Matic

radial 205/70 HR14
ocelové ráfky 8x14“
radial 205/70 HR14
ocelové ráfky 8x14“

213,9“ (5433 mm)
radial 205/70 HR14
213,9“ (5433 mm)
radial 205/70 HR14

123“ (3124 mm)
213,9“ (5433 mm)
123“ (3124 mm)
213,9“ (5433 mm)

4197 lbs (1888,7 kg)
123“ (3124 mm)
4197 lbs (1888,7 kg)
123“ (3124 mm)

1962 3499$
4197 lbs (1888,7 kg)
1962 3499$
4197 lbs (1888,7 kg)

V8 Sky Rocket (394 cid), dvourychlostní 
1962 3499$
V8 Sky Rocket (394 cid), dvourychlostní 
1962 3499$

stěrače, prosvětlený pedál 
V8 Sky Rocket (394 cid), dvourychlostní 
stěrače, prosvětlený pedál 
V8 Sky Rocket (394 cid), dvourychlostní 

parkovací brzdy, olejový fi ltr, Heavy-Duty 
stěrače, prosvětlený pedál 
parkovací brzdy, olejový fi ltr, Heavy-Duty 
stěrače, prosvětlený pedál 

vzduchový fi ltr, pohliníkovaný výfuk
parkovací brzdy, olejový fi ltr, Heavy-Duty 
vzduchový fi ltr, pohliníkovaný výfuk
parkovací brzdy, olejový fi ltr, Heavy-Duty 

posilovač řízení (109$), posilovač brzd 
vzduchový fi ltr, pohliníkovaný výfuk
posilovač řízení (109$), posilovač brzd 
vzduchový fi ltr, pohliníkovaný výfuk

(44$), Super Deluxe signal 
posilovač řízení (109$), posilovač brzd 
(44$), Super Deluxe signal 
posilovač řízení (109$), posilovač brzd 

seeking radio (126$), elektrické ovládání 
(44$), Super Deluxe signal 
seeking radio (126$), elektrické ovládání 
(44$), Super Deluxe signal 

oken (108$), Courtesy lamps (5$)
seeking radio (126$), elektrické ovládání 
oken (108$), Courtesy lamps (5$)
seeking radio (126$), elektrické ovládání 

21175
oken (108$), Courtesy lamps (5$)
21175
oken (108$), Courtesy lamps (5$)

(zdroj: J.CH.&R.K. Standard catalog of Oldsmobile)
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TEXT A FOTO: PETR BELLINGER

NÁVRAT DO STARÝCH ČASŮ
JIZBICE POD BLANÍKEM  2.DUBNA 2005

A podařilo se! Po zdánlivě beznadějném pátrání v mapách autokempů a 
prospektech ubytovacích zařízení internet nevyjímaje, přišel kolega Milan 
A podařilo se! Po zdánlivě beznadějném pátrání v mapách autokempů a 
prospektech ubytovacích zařízení internet nevyjímaje, přišel kolega Milan 
A podařilo se! Po zdánlivě beznadějném pátrání v mapách autokempů a 

Prchal se spásnou informací... Kousek od Vlašimi, v hlubokých lesích se prý 
prospektech ubytovacích zařízení internet nevyjímaje, přišel kolega Milan 
Prchal se spásnou informací... Kousek od Vlašimi, v hlubokých lesích se prý 
prospektech ubytovacích zařízení internet nevyjímaje, přišel kolega Milan 

nachází rekreační areál Jizbice pod Blaníkem, k nerušenému rozjímání nad 
Prchal se spásnou informací... Kousek od Vlašimi, v hlubokých lesích se prý 
nachází rekreační areál Jizbice pod Blaníkem, k nerušenému rozjímání nad 
Prchal se spásnou informací... Kousek od Vlašimi, v hlubokých lesích se prý 

americkými plechovými kráskami jako stvořený. Na nic jsme nečekali a rozjeli 
nachází rekreační areál Jizbice pod Blaníkem, k nerušenému rozjímání nad 
americkými plechovými kráskami jako stvořený. Na nic jsme nečekali a rozjeli 
nachází rekreační areál Jizbice pod Blaníkem, k nerušenému rozjímání nad 

se tím směrem. Byl únor a ve středních Čechách se sníh pomalu a nenávratně 
americkými plechovými kráskami jako stvořený. Na nic jsme nečekali a rozjeli 
se tím směrem. Byl únor a ve středních Čechách se sníh pomalu a nenávratně 
americkými plechovými kráskami jako stvořený. Na nic jsme nečekali a rozjeli 

ztrácel. Ne však v Jizbici! Tam na nás čekaly závěje jak na horských pláních a 
se tím směrem. Byl únor a ve středních Čechách se sníh pomalu a nenávratně 
ztrácel. Ne však v Jizbici! Tam na nás čekaly závěje jak na horských pláních a 
se tím směrem. Byl únor a ve středních Čechách se sníh pomalu a nenávratně 

my se jen báli, aby do 2.dubna stihly roztát. Areál se nám však líbil a tak už 
ztrácel. Ne však v Jizbici! Tam na nás čekaly závěje jak na horských pláních a 
my se jen báli, aby do 2.dubna stihly roztát. Areál se nám však líbil a tak už 
ztrácel. Ne však v Jizbici! Tam na nás čekaly závěje jak na horských pláních a 

nám nic nebránilo v plánování akce, která se měla podobat srazům z poloviny 
my se jen báli, aby do 2.dubna stihly roztát. Areál se nám však líbil a tak už 
nám nic nebránilo v plánování akce, která se měla podobat srazům z poloviny 
my se jen báli, aby do 2.dubna stihly roztát. Areál se nám však líbil a tak už 

90.let. V přípravách i samotném konání jsme opět spojili síly s Cadillac klubem 
nám nic nebránilo v plánování akce, která se měla podobat srazům z poloviny 
90.let. V přípravách i samotném konání jsme opět spojili síly s Cadillac klubem 
nám nic nebránilo v plánování akce, která se měla podobat srazům z poloviny 

Česká republika. Jak se říká: „Ve dvou se to lépe táhne“.
90.let. V přípravách i samotném konání jsme opět spojili síly s Cadillac klubem 
Česká republika. Jak se říká: „Ve dvou se to lépe táhne“.
90.let. V přípravách i samotném konání jsme opět spojili síly s Cadillac klubem 

O sobotním rozbřesku 2. dubna to vypuklo. Ameriky všech typů a ročníků se 
Česká republika. Jak se říká: „Ve dvou se to lépe táhne“.
O sobotním rozbřesku 2. dubna to vypuklo. Ameriky všech typů a ročníků se 
Česká republika. Jak se říká: „Ve dvou se to lépe táhne“.

sjížděly od samého rána. A to i přesto, že teplota v jizbických lesích se sotva 
O sobotním rozbřesku 2. dubna to vypuklo. Ameriky všech typů a ročníků se 
sjížděly od samého rána. A to i přesto, že teplota v jizbických lesích se sotva 
O sobotním rozbřesku 2. dubna to vypuklo. Ameriky všech typů a ročníků se 

odlepila od nuly a americká vlajka vítala nedočkavé účastníky zapíchnutá v 
sjížděly od samého rána. A to i přesto, že teplota v jizbických lesích se sotva 
odlepila od nuly a americká vlajka vítala nedočkavé účastníky zapíchnutá v 
sjížděly od samého rána. A to i přesto, že teplota v jizbických lesích se sotva 

hromadě sněhu. Po dlouhé zimě „vyhládlé“ a srazuchtivé majitele amerik, však 
odlepila od nuly a americká vlajka vítala nedočkavé účastníky zapíchnutá v 
hromadě sněhu. Po dlouhé zimě „vyhládlé“ a srazuchtivé majitele amerik, však 
odlepila od nuly a americká vlajka vítala nedočkavé účastníky zapíchnutá v 

hned tak něco neodradí. Důkazem je 153 vozů Made in USA, zaparkovaných 
hromadě sněhu. Po dlouhé zimě „vyhládlé“ a srazuchtivé majitele amerik, však 
hned tak něco neodradí. Důkazem je 153 vozů Made in USA, zaparkovaných 
hromadě sněhu. Po dlouhé zimě „vyhládlé“ a srazuchtivé majitele amerik, však 

po poledni v jizbickém areálu. 
hned tak něco neodradí. Důkazem je 153 vozů Made in USA, zaparkovaných 
po poledni v jizbickém areálu. 
hned tak něco neodradí. Důkazem je 153 vozů Made in USA, zaparkovaných 

Opět se velmi osvědčilo třídění 
po poledni v jizbickém areálu. 
Opět se velmi osvědčilo třídění 
po poledni v jizbickém areálu. 

vozů, tentokrát na sportovní, 
Opět se velmi osvědčilo třídění 
vozů, tentokrát na sportovní, 
Opět se velmi osvědčilo třídění 

klasické a všechny ostatní. 
vozů, tentokrát na sportovní, 
klasické a všechny ostatní. 
vozů, tentokrát na sportovní, 

Úplně pro začátek je třeba poznamenat, že první akci roku 2005 
předcházelo dlouhé a chvílemi až beznadějné hledání areálu, který 
Úplně pro začátek je třeba poznamenat, že první akci roku 2005 
předcházelo dlouhé a chvílemi až beznadějné hledání areálu, který 
Úplně pro začátek je třeba poznamenat, že první akci roku 2005 

by našemu „novému“ záměru vyhovoval. Ptáte se, co bylo tím 
předcházelo dlouhé a chvílemi až beznadějné hledání areálu, který 
by našemu „novému“ záměru vyhovoval. Ptáte se, co bylo tím 
předcházelo dlouhé a chvílemi až beznadějné hledání areálu, který 

záměrem? Jednoduše jsme se chtěli vrátit o pár let zpátky a pozvat 
by našemu „novému“ záměru vyhovoval. Ptáte se, co bylo tím 
záměrem? Jednoduše jsme se chtěli vrátit o pár let zpátky a pozvat 
by našemu „novému“ záměru vyhovoval. Ptáte se, co bylo tím 

vás na klidný, ničím nerušený sraz v přírodě a bez výrazné účasti 
záměrem? Jednoduše jsme se chtěli vrátit o pár let zpátky a pozvat 
vás na klidný, ničím nerušený sraz v přírodě a bez výrazné účasti 
záměrem? Jednoduše jsme se chtěli vrátit o pár let zpátky a pozvat 

veřejnosti. Prostě takové setkání majitelů amerik s veverkami.
vás na klidný, ničím nerušený sraz v přírodě a bez výrazné účasti 
veřejnosti. Prostě takové setkání majitelů amerik s veverkami.
vás na klidný, ničím nerušený sraz v přírodě a bez výrazné účasti 

Jako všude, i v Jizbici nás velmi potěšila účast amerik z 50.a 60.let, které 
jsou ozdobou každého setkání. Zažili jsme tu i dvě premiéry opravdových 
Jako všude, i v Jizbici nás velmi potěšila účast amerik z 50.a 60.let, které 
jsou ozdobou každého setkání. Zažili jsme tu i dvě premiéry opravdových 
Jako všude, i v Jizbici nás velmi potěšila účast amerik z 50.a 60.let, které 

skvostů. Tou první byla účast nádherného Cadillaku Sixty Special Fleetwood 
jsou ozdobou každého setkání. Zažili jsme tu i dvě premiéry opravdových 
skvostů. Tou první byla účast nádherného Cadillaku Sixty Special Fleetwood 
jsou ozdobou každého setkání. Zažili jsme tu i dvě premiéry opravdových 

z roku 1954 Dareka Haumera a druhou pak příjezd impozantního Lincolnu 
skvostů. Tou první byla účast nádherného Cadillaku Sixty Special Fleetwood 
z roku 1954 Dareka Haumera a druhou pak příjezd impozantního Lincolnu 
skvostů. Tou první byla účast nádherného Cadillaku Sixty Special Fleetwood 

Continental Mark IV 1959 s majitelem Jirkou Havlíčkem. Oba full-size 
z roku 1954 Dareka Haumera a druhou pak příjezd impozantního Lincolnu 
Continental Mark IV 1959 s majitelem Jirkou Havlíčkem. Oba full-size 
z roku 1954 Dareka Haumera a druhou pak příjezd impozantního Lincolnu 

křižníky představují etalon automobilové krásy, pohodlí a luxusu Ameriky 
Continental Mark IV 1959 s majitelem Jirkou Havlíčkem. Oba full-size 
křižníky představují etalon automobilové krásy, pohodlí a luxusu Ameriky 
Continental Mark IV 1959 s majitelem Jirkou Havlíčkem. Oba full-size 

padesátých let. Vidět tyto vozy, navíc v tehdy nejoblíbenější černé barvě, 
křižníky představují etalon automobilové krásy, pohodlí a luxusu Ameriky 
padesátých let. Vidět tyto vozy, navíc v tehdy nejoblíbenější černé barvě, 
křižníky představují etalon automobilové krásy, pohodlí a luxusu Ameriky 

stát vedle sebe, je vskutku nezapomenutelný zážitek. Oběma majitelům 
padesátých let. Vidět tyto vozy, navíc v tehdy nejoblíbenější černé barvě, 
stát vedle sebe, je vskutku nezapomenutelný zážitek. Oběma majitelům 
padesátých let. Vidět tyto vozy, navíc v tehdy nejoblíbenější černé barvě, 

za něj moc děkujeme. Obdiv zasluhoval i řidič otevřeného, autenticky 
stát vedle sebe, je vskutku nezapomenutelný zážitek. Oběma majitelům 
za něj moc děkujeme. Obdiv zasluhoval i řidič otevřeného, autenticky 
stát vedle sebe, je vskutku nezapomenutelný zážitek. Oběma majitelům 

vybaveného Jeepu Willys, který zimou div nedrkotal zuby, ale do Jizbice 
za něj moc děkujeme. Obdiv zasluhoval i řidič otevřeného, autenticky 
vybaveného Jeepu Willys, který zimou div nedrkotal zuby, ale do Jizbice 
za něj moc děkujeme. Obdiv zasluhoval i řidič otevřeného, autenticky 

dojel. Rádio mu k tomu vyhrávalo hity z pětačtyřicátého a myslím, že 
vybaveného Jeepu Willys, který zimou div nedrkotal zuby, ale do Jizbice 
dojel. Rádio mu k tomu vyhrávalo hity z pětačtyřicátého a myslím, že 
vybaveného Jeepu Willys, který zimou div nedrkotal zuby, ale do Jizbice 

většinu přítomných zachvátila vlna nostalgie.
dojel. Rádio mu k tomu vyhrávalo hity z pětačtyřicátého a myslím, že 
většinu přítomných zachvátila vlna nostalgie.
dojel. Rádio mu k tomu vyhrávalo hity z pětačtyřicátého a myslím, že 

Ve 13 hodin se zformovala několik kilometrů dlouhá kolona vozů a spanilou 
většinu přítomných zachvátila vlna nostalgie.
Ve 13 hodin se zformovala několik kilometrů dlouhá kolona vozů a spanilou 
většinu přítomných zachvátila vlna nostalgie.

jízdou odjela do nedaleké Vlašimi. Náměstí klidného městečka příjemně 
Ve 13 hodin se zformovala několik kilometrů dlouhá kolona vozů a spanilou 
jízdou odjela do nedaleké Vlašimi. Náměstí klidného městečka příjemně 
Ve 13 hodin se zformovala několik kilometrů dlouhá kolona vozů a spanilou 

ožilo a zanedlouho doslova praskalo ve švech. I když se to zprvu zdálo 
jízdou odjela do nedaleké Vlašimi. Náměstí klidného městečka příjemně 
ožilo a zanedlouho doslova praskalo ve švech. I když se to zprvu zdálo 
jízdou odjela do nedaleké Vlašimi. Náměstí klidného městečka příjemně 

nemožné, všechny vozy se nakonec podařilo zaparkovat. Sluníčko o sobě 
ožilo a zanedlouho doslova praskalo ve švech. I když se to zprvu zdálo 
nemožné, všechny vozy se nakonec podařilo zaparkovat. Sluníčko o sobě 
ožilo a zanedlouho doslova praskalo ve švech. I když se to zprvu zdálo 

tou dobou už dávalo znát a skýtalo tak spoustu krásných pohledů na 
nemožné, všechny vozy se nakonec podařilo zaparkovat. Sluníčko o sobě 
tou dobou už dávalo znát a skýtalo tak spoustu krásných pohledů na 
nemožné, všechny vozy se nakonec podařilo zaparkovat. Sluníčko o sobě 

nablýskané a chromem zářící krasavce. Obyvatelé Vlašimi budou mít dlouho 
tou dobou už dávalo znát a skýtalo tak spoustu krásných pohledů na 
nablýskané a chromem zářící krasavce. Obyvatelé Vlašimi budou mít dlouho 
tou dobou už dávalo znát a skýtalo tak spoustu krásných pohledů na 

na co vzpomínat. Po návratu do areálu se zaplnila hotelová restaurace s 
nablýskané a chromem zářící krasavce. Obyvatelé Vlašimi budou mít dlouho 
na co vzpomínat. Po návratu do areálu se zaplnila hotelová restaurace s 
nablýskané a chromem zářící krasavce. Obyvatelé Vlašimi budou mít dlouho 

jídelnou. Ve dvacet hodin rozbalila své náčiní místní kapela Galaxis a většinu 
na co vzpomínat. Po návratu do areálu se zaplnila hotelová restaurace s 
jídelnou. Ve dvacet hodin rozbalila své náčiní místní kapela Galaxis a většinu 
na co vzpomínat. Po návratu do areálu se zaplnila hotelová restaurace s 

hostů bavila až do pozdních hodin. 
jídelnou. Ve dvacet hodin rozbalila své náčiní místní kapela Galaxis a většinu 
hostů bavila až do pozdních hodin. 
jídelnou. Ve dvacet hodin rozbalila své náčiní místní kapela Galaxis a většinu 

Nedělní ráno bylo ospalé a posmutnělé jako vždycky. Jarní den s amerikami, 
hostů bavila až do pozdních hodin. 
Nedělní ráno bylo ospalé a posmutnělé jako vždycky. Jarní den s amerikami, 
hostů bavila až do pozdních hodin. 

na který se většina z nás celou zimu tolik těšila, opět utekl jako voda. A tak 
Nedělní ráno bylo ospalé a posmutnělé jako vždycky. Jarní den s amerikami, 
na který se většina z nás celou zimu tolik těšila, opět utekl jako voda. A tak 
Nedělní ráno bylo ospalé a posmutnělé jako vždycky. Jarní den s amerikami, 

mě nezbývá, než poděkovat všem zúčastněným a těšit se na další. 
na který se většina z nás celou zimu tolik těšila, opět utekl jako voda. A tak 
mě nezbývá, než poděkovat všem zúčastněným a těšit se na další. 
na který se většina z nás celou zimu tolik těšila, opět utekl jako voda. A tak 

Nashledanou na příštím 
mě nezbývá, než poděkovat všem zúčastněným a těšit se na další. 

Nashledanou na příštím 
mě nezbývá, než poděkovat všem zúčastněným a těšit se na další. 

prvním srazu sezóny, který 
Nashledanou na příštím 
prvním srazu sezóny, který 
Nashledanou na příštím 

se bude konat nejspíš opět v 
prvním srazu sezóny, který 
se bude konat nejspíš opět v 
prvním srazu sezóny, který 

Jizbici pod Blaníkem.
se bude konat nejspíš opět v 
Jizbici pod Blaníkem.
se bude konat nejspíš opět v 

Darek Haumer se svým 
Cadillakem 1954 přijel 
v plném obsazení, tedy 
i včetně třítýdenního syna 
-nejmladšího účastníka srazu.
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AMERIKY NA KUBĚ FULLSIZEFULLSIZEFULLSIZE

Tyrkysové vody Karibiku, nekonečné tabákové 
plantáže, chátrající paláce z koloniální éry a ulice 
plné starých polorozpadlých amerik. To je dnešní 
socialistická Kuba.
Nádherně průzračné vody Atlantiku a pláže s bílým pískem, 
jako vystřižené z kalendáře, jsou skutečně typickým znakem 
více než tisíc kilometrů dlouhého ostrova. Vzdálíme-li se však 

našich bývalých tuzexových bonů), je lákavá, ale obyčejný 
Kubánec se k nim nedostane. Ti starší zřejmě vzpomínají 
na dobu před padesáti a více lety. Za Batistova režimu 
byla Havana vyhledávaným místem amerických zbohatlíků. 
Mafi ánské gangy z východního pobřeží tady utápěli miliony 
dolarů. Z této doby pochází většina honosných hotelů a 
bývalých kasín. Současně s bohatými američany se sem 

pár metrů od hotelových 
komplexů hýčkajících turisty, 
čeká nás Kuba, jakou vidí 
její obyvatelé každý den. 
Zchátralé koloniální domy 
a ulice plné děr, to jsou 
výdobytky socialistické 
revoluce. O Kubáncích se 
však ví, že jsou vesměs 
optimisté, mají smysl pro 
humor a nikdy neutuchající 
rytmus v krvi. Vedle nočních 
barů a hudebních klubů s 
typickým rytmem samby, 
kontrastují prázdné obchody 
s přídělovým systémem. Něco 
přes dvě kila rýže a hrst fazolí 
na měsíc je jistota. O cokoliv 
navíc se musí každý postarat 
jak umí. Dolarové obchody 
jsou pro místní tabu a tak 
černý trh jen kvete. Průměrná 
měsíční mzda kolem 40 dolarů 
nutí Kubánce vydělávat, 
jak se dá. Domy označené 
modrými trojúhelníky nabízejí 
legální ubytování v soukromí. 
Za dvacet dolarů dostanete 
pokoj se snídaní. Ovšem 
ani vydělané peníze nejsou 
zárukou lepšího života. 
Nemáte si za ně totiž co 
koupit. Existence tzv. „peso 
convertible“ (něco na způsob 

dostávala americká auta 
nejnovějších modelů. Tisíce 
Fordů, Chevroletů, Chryslerů, 
ale i Cadillaků brázdily silnice 
ostrova. Pak přišla revoluce 
v roce 1959 a vítěztví Fidela 
Castra nad Batistovým 
režimem. Karty se obrátily. 
Kuba se stala socialistickým 
státem s plánovaným 
hospodářstvím a spoustou 
jiných „vymožeností“, které 
známe z dob totalitního režimu 
i od nás. Pro automobilový 
park, skládající se téměř 
výlučně z amerických značek 
nastal zvláštní okamžik 
– izolace. Kuba se uzavřela 
sama sobě a stejně jako 
její obyvatelé, tak ani nic 
jiného nesmělo opouštět 
ostrov, či přijímat „vetřelce“ 
zvenčí. Rokem 1959 tehdy 
skončil dovoz automobilů a 
automobilový pokrok se na 
hodně dlouho zastavil. To 
je také důvod proč na Kubě 
nenajdete ameriky počínaje 
modelovým ročníkem 1960 a 
novější. Vše končí křídlatými 
„padesátdevítkami“, které 
však mnohdy originál už 
nepřipomínají. Se zákazem 
dovozu celých vozů se Do roku výroby 1959 tu objevíte snad všechny typy.

BEZ  LESKU  
A  CHROMU ...

TEXT: PETR BELLINGER
FOTO: JIŘÍ SUDÍK
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pochopitelně vytratil i dovoz veškerých 
náhradních dílů. Kubánci tak své ameriky opravují 
zajímavým systémem – „ber kde ber“. Není 
tak výjimkou vidět na Oldsmobilu nárazníky z 
Chevroletu, či na Cadillaku části předku z Fordu. 
Samozřejmostí jsou všudypřítomné plastové 
poklice kol, které kubánští šoféři pokládají za 
vrcholný doplněk. Při pohledu na prorezlé a 
pomlácené karoserie si ani nedovedu představit, 
jak auta vypadají zespod, nedej bože v jakém 
stavu jsou nápravy a brzdy. Na druhou stranu 
klobouk dolů, co všechno musely tyhle káry 
vytrpět a přitom stále fungují. Troufám si říct, 
že nebýt to poctivé „detroitské železo“, jistojistě 
by ty útrapy nevydržely. Kubánský socialismus 
se od šedesátých let přece jen změnil. Hlavně 
po rozpadu východního bloku, kdy nastaly 
ekonomické potíže (proč asi?), se mnohé změnilo 
k lepšímu. Rokem 1995 bylo povoleno malé 
podnikání (rodinné restaurace) a výrazně vzrostl 
rozvoj turistiky a vstup zahraničních investorů.   
Cestovní kanceláře tvrdí, že právě nyní je ta 
příhodná doba k návštěvě největšího ostrova 
Velkých Antil. Turistický rozkvět začíná nabírat na 
obrátkách, ale není ještě rozvinut do průmyslové 
formy jako v okolním Karibiku. Já sám se však na 
Kubu nechystám a tak jsem přivítal pár informací, 
doplněné souborem fotografi í od našeho kolegy 
Jirky Sudíka, který se z ostrova před nedávnem 
vrátil. Myslím, že úryvek z popisu výletu lodí 
spojeného s lovem barakud, mluví za vše: „Dvě 
barakudy jsme chytili, ale mám pouze fotky. 
Sežrat nás ji nenechali, protože jedeš na státní 
lodi, chytáš na státní prut, ve státních vodách 
a tak se nemůžeš divit, že i ta ryba je státní 
...“ O situaci v ulicích Havany pak vypovídají 
následující fotografi e. Hezky se bavte.

Asi tomu nebudete věřit, ale tahle 
krásná Kubánka je taxikářkou.

V Havaně potkáte impozantní Edsel ... ... ale také naši Škodu Sedan
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Tento kousek je excelentní.
Vrchní část nástavby ještě zdobí původní nápisy.
Tento kousek je excelentní.
Vrchní část nástavby ještě zdobí původní nápisy.
Tento kousek je excelentní.

I náklaďáky jsou americké a s osmiválci. 
Mercury v plném nasazení
I náklaďáky jsou americké a s osmiválci. 
Mercury v plném nasazení
I náklaďáky jsou americké a s osmiválci. 

V některých amerikách je těžké najít původní originál.

Koloniální domy se rozpadají ... doutníky si vychutnávají ženy i děti.
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NEJSILNĚJŠÍ ZÁŽITEK Z MÍSTNÍ DOPRAVY
„Jedeš v Havaně taxíkem Moskvičem. 
Když si v něm chceš stáhnout okýnko 
„Jedeš v Havaně taxíkem Moskvičem. 
Když si v něm chceš stáhnout okýnko 
„Jedeš v Havaně taxíkem Moskvičem. 

abys něco viděl a neudusil se, tak klička 
Když si v něm chceš stáhnout okýnko 
abys něco viděl a neudusil se, tak klička 
Když si v něm chceš stáhnout okýnko 

stojí dolar, ale pozor – musíš jí vrátit!“
abys něco viděl a neudusil se, tak klička 
stojí dolar, ale pozor – musíš jí vrátit!“
abys něco viděl a neudusil se, tak klička 

I Kubánci mají svůj Capitol

Auta nemají svou skutečnou hodnotu. 
Posuzuje se pouze jejich mobilnost.
Auta nemají svou skutečnou hodnotu. 
Posuzuje se pouze jejich mobilnost.
Auta nemají svou skutečnou hodnotu. Pak je možno v ulicích vidět i takovýto 

obrázek.
Pak je možno v ulicích vidět i takovýto 
obrázek.
Pak je možno v ulicích vidět i takovýto 
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Dva Bouřliváci
    aneb Cadi l lac  Eldorado versus  Lincoln Mark VIII

TEXT: MAREK DOUBRAVA, KAREL BENEŠ, JIŘÍ RYCHNOVSKÝ
FOTO: JIŘÍ RYCHNOVSKÝ

Podívejme se na srovnání dvou 
rodilých Američanů. Takový 
test v běžném motoristickém 
časopise nenajdete. Víme, že 
nové Ameriky jsou spíše Němci, 
ve snaze konkurovat evropskému 
trhu, a tak budeme pravidelně 
srovnávat americká vozidla let 
minulých. Zde ještě nalezneme 
prvky pravého amerikanismu a 
to je ta věc, po které každý z nás 
lační.
Je velkým problémem trefi t se 
do stejného segmentu a stejného 
ročníku, a tak můžeme srovnávat 
jednotlivé modely různých 
výrobců v daném segmentu 
a pokud možno i stejného 
modelového roku.

Tyto modely, oba luxusní sportovní 
kupé, v sobě ztělesňují sílu, dynamiku 
a moderní pojetí designu pro 
devadesátá léta, kdy již oba koncerny 
věděly, že nutnost etablovat se i na 
evropský trh je nutností pro vlastní 
existenci. 
Nicméně na obou vozech je patrné 
již při letném pohledu, že v sobě 
americký styling nezapřou. 

Ford se nenechal strhnout k 
modernímu trendu předních náhonů, 
a tak v “Mark osmičce”  najdeme 
motor uložený v ose vozidla a zadní 
náhon - ovšem již bez použití zadní 
tuhé nápravy, která snižuje jízdní 
komfort.
Cadillac šel pak opačnou cestou a 
pokračoval cestou předních náhonů. 
Přední náhon poskytuje vyšší jízdní 

komfort, ale možnost závodního vyžití 
je pak ovšem značně potlačena. Pod 
kapotou tedy najdeme motor uložený 
napříč vozidla, kdy jeho osa je 
posunuta mírně před přední nápravu 
vozidla.
Vzhledem k tomu, že oba modely 
patřily ke koncernovým špičkám, je 
na obou vozech patrné využití mnoha 
inovativních prvků.

Specifi kace vozidel:

1992 (v roce 1994 se již montoval 
Northstar 
4,6 v8 32 valve four cam 305 hp)
Tento model ovšem nebyl k dispozici.
4,9 V8  jedna vačka centrálně uložená 
v bloku motoru
200 hp
9,5s
14,7/9,4
32 500 $ - základní cena

Rok výroby

Motor

Výkon
Zrychlení z 0 na 100 
km
Udávaná spotřeba
Cena nového vozu

Lincoln Mark VIII

1994
4,6 V8 čtyři vačky v hlavách 
válců
285 hp
7.9
13,5/9,7
38 050 $

Rok výroby
Motor
Výkon
Zrychlení z 0 na 100 
km
Udávaná spotřeba
Cena nového vozu

Cadillac Eldorado
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Co najdeme v Lincolnu
“Mark osmička” má opravdu co nabídnout a to zlí jazykové tvrdí, že Lincoln je dobře 
oblečený Ford. V tomto případě na tom není nic pravdy. Oproti svému předchůdci 
je o poznání větší a taktéž tovární zpracování na první pohled svědčí o tom, že se 
automobilka výrazně polepšila. Náš testovací vůz je v černé kůži a jeho interiér je tak 
velice příjemný a i po létech dobře vyhlížející. Horší je to již z plastovými díly, které 
jsou při jízdě po nerovnostech hlučnější. Plně elektrické sedačky mají i dofukování 
bederní opěrky, taktéž plně funkční. Palubní počítač je samozřejmostí, nicméně naší 
výtkou je pak absence přepnutí spotřeby paliva z l/100km na l/h.
Ve funkcích palubního počítače najdeme i základní kontrolní systém vozidla a taktéž 
palubní digitální kompas. Elektrochromatická zpětná zrcátka, dva airbagy, ABS a 
ASR. Zámek na DO s možností kódovaného zámku na dveřích řidiče.Sedačka řidiče a 
zrcátka vozidla pak mají programy nastavení na dva řidiče.  Možnost automatického 
rozsvěcení světel a pak možnost nastavení prodlevy sepnutí vnějšího osvětlení je 
taktéž velmi příjemnou záležitostí. 

Jdeme se projet
“Mark osma” padne pěkně do ruky, její palubní přístroje jsou velice přehledné a 
ergonomii se tak nedá nic výrazného vytknout. Výhled z vozidla je poměrně dobrý, 
jen při couvání bychom uvítali větší zpětná zrcátka, která navíc nejsou sklopná ani 
dostatečně sférická.  
Vozidlo má nastaven omezovač rychlosti na hranici 220 km/h a do této rychlosti 
doslova dosprintuje, akcelerace je opravdu brutální! Zadní náhon pak hlídá 
protiprokluz a je ho opravdu třeba. Zatáčky osmička nemá moc ráda a při svižné jízdě 
je potřeba zkušeného řidiče, neboť je se s ní potřeba tak trochu poprat. Rovinky pak 
zvládne každý, ovšem je nutná předvídavost, neboť brzdy jsou jako obvykle u každé 
Ameriky poddimenzovány i když zde ještě fungují docela dobře, nicméně dochází 
k měknutí při delším ostrém brždění. Vzduchové odpružení je velice komfortní a 
poskytuje poměrně nerušený požitek z klidné jízdy, při sportovní jízdě se v autě již 
tak pohodlně necítíte. 

Na co si dát pozor při koupi ojeté “Mark osmy”
Těchto vozidel je v republice poměrně dost a hlavním neduhem je právě podvozek. 
Měchy jsou velice často popraskané, a tak se auto plazí po břiše a je natvrdo. 
Od toho pak také vezmou za své čidla světlé výšky a ramena náprav, které jsou 
mimochodem z hliníku.
První modely také velice trpěly na přední osvětlení, kdy došlo k vypálení předních 
světlometů a pak jste hledali silnici i při zapnutých dálkových světlech.
Mnoho vozidel skončilo někde v příkopu nebo ještě hůř, protože je předchozí majitel 
neuřídil Hodně jich bylo bouráno, a tak je potřeba pečlivě sledovat stav karoserie, 
která běžně nepodléhá vážné korozi. 
Bolestí byla u prvních modelů taktéž elektroinstalace, takže je potřeba důkladné 
prohlídky funkcí všech systémů.
Jinak všeobecně platí další zásady při koupi ojetého vozidla

Cadillac nám toho nabídne taktéž mnoho

Cadillac byl vždy etalonem luxusu a průkopníkem moderních technologií. A 
tak i v tomto modelu toho můžeme naleznout mnoho nového. My však máme 
k dispozici model roku 92, kde je ještě použito motoru 4,9, a tak nemůžeme 
srovnávat motorizace. Obecně je však možné tvrdit na základě jízd s těžším 
Seville s motorem Northstar by Eldorado s tímto motorem  Mark osmičku 
doslova zničilo.
Cadillac se držel moderního nastoleného trendu předního náhonu, který 
poskytuje vysoký jízdní komfort, ovšem výrazně snižuje požitek ze svižné 
jízdy. 
Nové Eldorádo je oproti svému předchůdci obrovské a již na první pohled 
designérsky naprosto odlišné. 
Interiér byl na tu dobu velice moderně laděn a i dnes má co nabídnout. V 
tomto voze je v modré variantě kombinován s pravým lakovaným dřevem 
Zebrano. I po létech je interiér poměrně zachovalý a jednotlivé plastové dílce 
nejsou tolik hlučné jako v Lincolnu.  
K výbavě vozidla patří kožené a plně elektrické sedačky a zrcátka v elektrice, 
nicméně paměťové nastavení nalezneme až v modelovém ročníku 96. Vnitřní 
elektrochromatické zrcátko, střešní okno nebo řazení na středové konzoly 
podlahy patří k příplatkové výbavě.Oproti tomu je standardem ABS, airbag 
řidiče, nebo imobilizér v klíčku.
Velice zajímavý je multifunkční palubní počítač s možností kontroly běžných 
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Jdeme hodnotit
Říci, kdo je v tomto případě lepší, je těžké, neboť každý si najde to své. Nicméně 
kdo chce bouřliváka na zábavu a hraní je vítězem Lincoln, poskytne vám totiž 
zábavu z jízdy. Budete si hrát a každý kilometr silnice, každou zatáčku si prožijete, 
pokud se ovšem z nedostatku vaší řidičské zručnosti nedostaví kladivový efekt. 
Lincoln vám ale není schopen poskytnout vysokou dávku komfortu a pohodlí 
zabalenou do velice pěkně slušivého designu.
Tovární zpracování obou vozidel je již na tu dobu na poměrně vysoké úrovni, 
nicméně v Cadillacu jsou o kousek dál.
Cadillac Eldorado, svalnatý elegán při běhu na volnoběh, když vedle sebe oba 
vozy postávali, jen tak tiše předl a byl zakřiknutý, ale vše se změnilo, když jsem 
mu šlápl na krk. Mohutně zařval, aby všem pověděl, že on to také umí. Rád na to 
vzpomínám.
Pokud chcete pohodlí luxusu a nejste náruživým závodníkem a jen občas si chcete 
vychutnat svižnou jízdu, je pro vás Eldo to pravé. 
Cadillac má opravdu brilantní podvozek, který vám odpustí mnoho řidičských chyb 
a umí vás podržet, což o Lincolnu tvrdit nejde.
Celkový požitek z jízdy v Eldu oproti Lincolnu není tak závodní i když jedou obě 
auta stejnou trasu shodnou rychlostí, to také o něčem svědčí.  Já bych ovšem chtěl 
mít v garáži oba.

Za Cadillac klub
Marek, Karel a Jirka

Jdeme se projet
Interiér laděný do modré není dvakrát moc vkusný, nicméně k modrému 
metalickému laku docela ujde a poměrně rychle si na něj zvyknete.
Ergonomie nikdy nebyla silnou stránkou amerických aut všeobecně a Cadillaců 
konkrétně.
Nicméně v tomto modelu se již snaha designérů musí ohodnotit, a tak vše 
potřebné je po ruce a poměrně přehledné. Výtku máme ke sloupku řízení, který je 
pouze sklopný, používá se od sedmdesátých let a přestal se používat až v roce 98. 
Jediné, co se na něm změnilo, je páčka ovladačů blinkrů, kroužek kolem klíčku a 
na volantu vyrostl airbag.
Velmi pozitivně hodnotíme posed za volantem a výhled z vozidla jak dopředu vozu 
tak i do stran. Horší je však výhled při couvání kvůli příliš vysoké zádi vozidla. 
Zpětná zrcátka jsou svou plochou dostačující a dostatečně sférická, nejsou však 
sklopná, ty se objevily až u modelové řady 98, kdy jsou sklopná elektronicky.
Velice příjemný je i zátah vozidla, tichý chod i při vytočeném motoru, což u Lincolna 
nenaleznete.
Řazení automatické převodovky probíhá přiměřeně rychle a bez výrazných rázů.
Eldorádo se nechá velice snadno vodit i když pustíte všechny koně z ohrady ven.
V zatáčkách ho musíte trochu utahovat, ale odmění se vám tím, že se přimáčkne 
na přední kolo a směle vás ze zatáčky vytáhne. Ovšem na driftování můžete 
zapomenout, to vám eldorádo nebude chtít dovolit. Celkový jízdní dojem je velice 
příjemný. Ladné houpání při vyšších  rychlostech přitvrdí, takž si klidně můžete užít 
sportovnějšího stylu jízdy. Pouze při rychlostech nad 170 km/h se vám může zdát, 
že se vůz vznáší několik centimetrů nad vozovkou. Brzdy jsou vcelku průměrné, 
trpí tím samým problémem jako Lincoln a to že při svižném stylu jízdy a intenzivním 
brždění měknou. 

Na co si dát pozor při koupi ojetého Eldoráda
Eldorád těchto ročníku je u nás jako šafránu a hrdí majitelé se jich až tak často 
nezbavují.
Nicméně v první řadě je potřeba se zaměřit na vnitřní diagnostiku vozidla a zjistit 
zda funguje elektrodynamické nastavování tuhosti podvozku, které často po ujetí 
200 000 km bývá již po smrti. Oprava se pak pohybuje v řádu desetitisíců. Je na 
místě důkladná kontrola chlazení vozidla, neboť docházelo k selhávání řídících 
jednotek chodu ventilátoru. Dobré je pak zkontrolovat chod udržování světlé výšky 
zadní nápravy tzv. ELC kompresoru a čidla.
Podvozek a jeho uložení je poměrně robustní, a tak vydrží poměrně hrubé 
zacházení  Je dobré věnovat pozornost korozi podvozku nosných částí a podlahy 
hlavně v zadní části vozidla. 

uživatelských funkcí, ale i možnosti vstoupit do systému kontroly řídící jednotky 
a podsystémů.
Největší výtku budou mít pravověrní amerikanisté zřejmě k absenci byť 
jediného držáku na nápoj.
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I
Impala (Chevrolet 1958) – druh africké antilopy
Imperial (Chrysler 1927) – velkolepý, vznešený 
(jednoduše skvělý)
Invicta (Buick 1959 ) – nepřemožitelný
Italia (Hudson 1954) – pravděpodobně jakési vzdání 
pocty italskému designu
J
Javelin (AMC 1968) - oštěp
Jetfi re (Oldsmobile 1962) – plamen trysky
Jet Liner (Hudson 1954) - tryskáč
Jetstar (Oldsmobile 1964) – tryskající hvězda
Judge (Pontiac GTO) – soudce (pojmenováno podle 
fráze z TV seriálu Laugh In)
K
Kammback (Chevrolet Vega 1971) – neurčitý složený název
Kingswood (Chevrolet STW 1959) – královský les
L
Lafayette (Nash 1934) – generál Lafayette, velitel 
francouzských jednotek, bojujících po boku US ve válce 
za nezávislost
Laguna (Chevrolet 1973) – Laguna Beach jako krásná 
pláž v Los Angeles
Lancer (Dodge 1955) – kopiník
Land Cruiser (Studebaker 1946) - křižník
Landau (všeobecně typ karoserie) – zpravidla s širším 
zadním sloupkem (název používal převážně Ford)
Lark (Studebaker 1959) – žert, skřivan
Laser (Chrysler 1984) – laserový paprsek
Late (Hudson 1935) – pozdě, pozdní
Le Baron (Chrysler 1977 – poprvé jako samostatný 
název) – baron, magnát
Le Mans (Pontiac 1963) – město ve Francii, dějiště 
slavného závodu
Le Sabre (Buick 1959) – šavle
Light Four (Willys 1917) –  lehká čtyřka
Light Six (1913 Oldsmobile, Willys 1917, Studebaker 
1922, Nash 1926) – lehká šestka 
Limousine (všeobecně typ karoserie) – zpravidla 
označuje vůz s odděleným prostorem pro řidiče
Limited (Oldsmobile 1910, Buick 1936) – limitovaný
Longchamps (Stutz 1930) – dostihová dráha zal. 1863 
v Boulogneském lese u Paříže   
LTD (Ford 1967) – zkratka výrazu limited, popř. 
exklusivní expres
Lumina (Chevrolet 1989) – světla, hvězdy
Luxury (Pontiac, Oldsmobile) – luxus
Lynx (Mercury 1981) – zvíře, rys, souhvězdí
M
Magnum (Dodge 1979) – druh střeliva
Mainline (Ford 1952) - hlavní
Major (Hudson 1932) – dominantní, hlavní, nadřízený
Manhattan (Frazer 1947, Kaiser 1952) – jméno známé 
newyorské čtvrti
Mark (Lincoln) – spolu s římskou číslicí označoval řadu
Marathon (Checker 1961) – maratón
Marauder (Mercury 1969) - záškodník
Marquis (Mercury 1967) - markýz
Marlin (AMC 1965) – mečoun
Master (Buick 1925, Chevrolet 1933, Pontiac 1935) – pán, vládce
Malibu (Chevrolet 1964) – čtvrť Los Angeles proslulá 
svými plážemi
Matador (Dodge 1960, AMC 1971) – matador
Maverick (Ford 1971) – vzpurný individualista
Meadowbrook (Dodge 1949) – místní název
Medalist (Mercury 1956) – držitel medaile
Mercury (Chevrolet 1933) – Merkur, rtuť, živost
Meteor (Mercury 1961) - meteor
Metropolitan (Hudson 1954) - velkoměstský

Mirada (Dodge 1980) – neurčitý název
Monaco (Dodge 1965) – Monako
Monarch (Mercury 1975) - panovník
Montclair (Mercury 1955) – místní název
Monte Carlo (Stutz 1930, Chevrolet 1970) – Monte 
Carlo (město v Monaku)
Montego (Mercury 1968) – místní název
Monterey (Mercury 1951) – město v Mexiku
Monza (Chevrolet Corvair 1960, Chevrolet 1975) 
– město v Itálii se slavným závodním okruhem
Mustang (Ford 1964) – mustang (divoký nezkrocený hřebec)
N
Newport (Chrysler 1961) – jméno celkem 11 měst 
a míst v USA, např. přístavní město ve státě Rhode 
Island, pláž v L. A. atd.
New York (Chrysler 1938) – podle nejznámějšího 
amerického města
New Yorker (Chrysler 1938) - Newyorčan 
Ninety-Eight (Oldsmobile 1966) – slovem 98
Nomad (Chevrolet 1955) - kočovník
Nova (Chevrolet 1963) – hvězda, která prudce zvyšuje jasnost
O
Omni (Dodge 1978) – latinská předpona „vše“
Omega (Oldsmobile 1973) – poslední písmeno řecké 
abecedy, v automobilovém průmyslu znamená něco 
Omega (Oldsmobile 1973) – poslední písmeno řecké 
abecedy, v automobilovém průmyslu znamená něco 
Omega (Oldsmobile 1973) – poslední písmeno řecké 

jako „poslední slovo“
P
Pacer (AMC, Edsel 1958) – vodič závodníka
Pacemaker (Hudson 1933) – vodič závodníka
Parisienne (Pontiac) – pařížan (zkomoleně)
Park Lane (Mercury 1958) – název ulice
Parkwood (Chevrolet 1959) – místní název
Patrician (Packard 1951) – patricij, airstokrat
Phoenix (Dodge 1960, Pontiac 1977) – fénix (bájný pták)
Pinto (Ford 1971) – kůň grošák 
Phoenix (Dodge 1960, Pontiac 1977) – fénix (bájný pták)
Pinto (Ford 1971) – kůň grošák 
Phoenix (Dodge 1960, Pontiac 1977) – fénix (bájný pták)

Pioneer (Dodge 1960) – průkopník (zejména na 
Pinto (Ford 1971) – kůň grošák 
Pioneer (Dodge 1960) – průkopník (zejména na 
Pinto (Ford 1971) – kůň grošák 

Divokém Západě)
Plaza (Plymouth 1954) – náměstí
Power Flite (Plymouth) – složený název zdůrazňující sílu
Polara (Dodge 1960) - polára
Powermaster Six (DeSoto 1953) – „silná šestka“ (podle 
počtu válců)
Premiere (Lincoln 1956) - premiéra
President (Studebaker 1927) – president
Probe (Ford 1990) – průzkumná sonda
President (Studebaker 1927) – president
Probe (Ford 1990) – průzkumná sonda
President (Studebaker 1927) – president

R
Rambler Marlin (AMC 1967) –  složený název – něco 
jako potulný mečoun
Rambler (Nash 1950, AMC 1958) – tulák, tramp
Ranger (Edsel 1958) – lesník, hajný, jízdní hlídka, 
příslušník speciálních jednotek
Ranchero (Ford) – rančer (Ford tímto názvem 
označoval Pick-Up verze svých full-size modelů)
Ranchero (Ford) – rančer (Ford tímto názvem 
označoval Pick-Up verze svých full-size modelů)
Ranchero (Ford) – rančer (Ford tímto názvem 

Ranch Wag (Ford 1968) – ranč vagón, rančérské kombi 
Rebel (AMC 1958) – vzbouřenec, rebel
Regal (Buick) – královský, nádherný
Regent (Plymouth 1971) – vladař, správce
Reliant (Plymouth 1981) - odkázaný
Riviera (Buick 1963 poprvé jako samostatná řada) - riviéra
Roadmaster (Buick 1936) – pán silnice
Roadmaster Riviera ( 1949) –  složený název
Roadking (Plymouth 1937) – král silnic
Road Runner (Plymouth 1968) – silniční běžec (jméno 
podle postavičky z kresleného seriálu Warner Bros. 
Navíc byl dotyčný pták na autě nastříkán a klakson 
připomínal zvuky, které pták vydával)
Rogue (AMC 1968) – tulák, povaleč
Royal (Chrysler 1933) – velký, štědrý
Royal Windsor (Chrysler 1938) – člen britského 
královského rodu
RS (Chevrolet 1969) – zkratka Rally Sport

pokračování příště

3. DÍL
„Nomad“ znamená „kočovník“. Chevrolet takto nazýval své třídveřové verze kombi od 
roku 1955. Na obrázku je model BelAir Nomad 1957
„Nomad“ znamená „kočovník“. Chevrolet takto nazýval své třídveřové verze kombi od 
roku 1955. Na obrázku je model BelAir Nomad 1957
„Nomad“ znamená „kočovník“. Chevrolet takto nazýval své třídveřové verze kombi od 
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TEXT A FOTO: PETR BELLINGER

„Taková jiná restaurace ...“Jedete do Pardubic? Amerikou? 
Ať už řídíte americkou či jinou 
káru, nenechte si ujít návštěvu 

už řídíte americkou či jinou 
káru, nenechte si ujít návštěvu 

už řídíte americkou či jinou 

restaurace nejstylovější z 
káru, nenechte si ujít návštěvu 
restaurace nejstylovější z 
káru, nenechte si ujít návštěvu 

nejstylovějších! Zajděte do 
restaurace nejstylovější z 
nejstylovějších! Zajděte do 
restaurace nejstylovější z 

RoadCafe!
nejstylovějších! Zajděte do 
RoadCafe!
nejstylovějších! Zajděte do 

Ta zastávka se vám vyplatí, to mi 
věřte. Dekorace American Stylish Baru 
Ta zastávka se vám vyplatí, to mi 
věřte. Dekorace American Stylish Baru 
Ta zastávka se vám vyplatí, to mi 

vás vtáhne do prostředí nefalšované 
věřte. Dekorace American Stylish Baru 
vás vtáhne do prostředí nefalšované 
věřte. Dekorace American Stylish Baru 

Ameriky a pomůže zapomenout 
vás vtáhne do prostředí nefalšované 
Ameriky a pomůže zapomenout 
vás vtáhne do prostředí nefalšované 

na každodenní starosti. Newyorský 
Ameriky a pomůže zapomenout 
na každodenní starosti. Newyorský 
Ameriky a pomůže zapomenout 

semafor, benzínové stojany, předek 
na každodenní starosti. Newyorský 
semafor, benzínové stojany, předek 
na každodenní starosti. Newyorský 

z Oldsmobilu ´59 a spousta jiných 
semafor, benzínové stojany, předek 
z Oldsmobilu ´59 a spousta jiných 
semafor, benzínové stojany, předek 

amerických relikvií ... to je atmosféra 
z Oldsmobilu ´59 a spousta jiných 
amerických relikvií ... to je atmosféra 
z Oldsmobilu ´59 a spousta jiných 

k pohledání. K tomu bohatý výběr 
amerických relikvií ... to je atmosféra 
k pohledání. K tomu bohatý výběr 
amerických relikvií ... to je atmosféra 

alko i nealko nápojů, Elvisova hudba, 
k pohledání. K tomu bohatý výběr 
alko i nealko nápojů, Elvisova hudba, 
k pohledání. K tomu bohatý výběr 

no prostě Amerika se vším všudy. 
alko i nealko nápojů, Elvisova hudba, 
no prostě Amerika se vším všudy. 
alko i nealko nápojů, Elvisova hudba, 

Když setrváte do večera, rozhodně 
nebudete litovat. RoadCafe se změní 
Když setrváte do večera, rozhodně 
nebudete litovat. RoadCafe se změní 
Když setrváte do večera, rozhodně 

v neony ozářenou ulici se spoustou 

dobové reklamy a na vás dýchne 
prostředí nočního života amerických 
dobové reklamy a na vás dýchne 
prostředí nočního života amerických 
dobové reklamy a na vás dýchne 

měst. Parkoviště pod okny, příjemná 
prostředí nočního života amerických 
měst. Parkoviště pod okny, příjemná 
prostředí nočního života amerických 

obsluha a upomínkové předměty jsou 
měst. Parkoviště pod okny, příjemná 
obsluha a upomínkové předměty jsou 
měst. Parkoviště pod okny, příjemná 

samozřejmostí.
obsluha a upomínkové předměty jsou 
samozřejmostí.
obsluha a upomínkové předměty jsou 

Co stojí za vznikem téhle oázy? Nápad 
samozřejmostí.
Co stojí za vznikem téhle oázy? Nápad 
samozřejmostí.

starý zhruba 8 let, který přerostl do 
Co stojí za vznikem téhle oázy? Nápad 
starý zhruba 8 let, který přerostl do 
Co stojí za vznikem téhle oázy? Nápad 

jednoho velkého snu. Tak dlouho nosil 
starý zhruba 8 let, který přerostl do 
jednoho velkého snu. Tak dlouho nosil 
starý zhruba 8 let, který přerostl do 

David Homolka tuhle myšlenku ve své 
jednoho velkého snu. Tak dlouho nosil 
David Homolka tuhle myšlenku ve své 
jednoho velkého snu. Tak dlouho nosil 

hlavě, než přišla ta správná chvíle. 
David Homolka tuhle myšlenku ve své 
hlavě, než přišla ta správná chvíle. 
David Homolka tuhle myšlenku ve své 

Veškeré úsilí pak vyvrcholilo počátkem 
hlavě, než přišla ta správná chvíle. 
Veškeré úsilí pak vyvrcholilo počátkem 
hlavě, než přišla ta správná chvíle. 

letošního března, kdy byl bar slavnostně 
Veškeré úsilí pak vyvrcholilo počátkem 
letošního března, kdy byl bar slavnostně 
Veškeré úsilí pak vyvrcholilo počátkem 

otevřen. Sny se mají plnit a Davidovi se 
letošního března, kdy byl bar slavnostně 
otevřen. Sny se mají plnit a Davidovi se 
letošního března, kdy byl bar slavnostně 

to podařilo beze zbytku.
otevřen. Sny se mají plnit a Davidovi se 
to podařilo beze zbytku.
otevřen. Sny se mají plnit a Davidovi se 

OPEN HOURS:
Hronovická 2768
530 02 Pardubice
(naproti Hronovickému divadlu)
TEL: 466 616 070

PO – ČT
PÁ – SO

    NE   

12 – 01
12 – 02
12 – 24    NE   12 – 24    NE   
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mobil:  602 733 322mobil:  602 733 322
e-mail: ivii@seznam.cz
web:    www.ivouscars.cz web:    www.ivouscars.cz 

.... nejen pro americké automobily..... nejen pro americké automobily.

bazar us cars, nové i starší náhradní díly, opravy 
a renovace us classic cars, servis a úpravy všech us cars.
bazar us cars, nové i starší náhradní díly, opravy 
a renovace us classic cars, servis a úpravy všech us cars.
bazar us cars, nové i starší náhradní díly, opravy 

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

Ford Mustang 1967, Ř6 3,3 
manual, po renovaci, 250000,- Kč  
603 482 061

Buick 1939, Ř8, nekompletní, 
CZ doklady, 35000,- Kč  
603 482 061

International 1973, V8 5,8 hasičský, 
plně funkční, 79000,- Kč  
603 482 061

Chevrolet Impala 1963, V8 aut., 4-dv. 
hardtop, 155000,- Kč  721 118 505
Chevrolet Impala 1963, V8 aut., 4-dv. 
hardtop, 155000,- Kč  721 118 505
Chevrolet Impala 1963, V8 aut., 4-dv. 

Ford Explorer 1994, V6 4,0 aut. 4x4, plná 
výbava, CZ doklady, 220000,- Kč  603 541 096
Ford Explorer 1994, V6 4,0 aut. 4x4, plná 
výbava, CZ doklady, 220000,- Kč  603 541 096
Ford Explorer 1994, V6 4,0 aut. 4x4, plná 

Chevrolet Camaro 1979, V8 5,0 aut., 
chrom, alu kola, bez koroze, velmi 
rychlý,  603 482 061
chrom, alu kola, bez koroze, velmi 
rychlý,  603 482 061
chrom, alu kola, bez koroze, velmi 

Chevrolet Camaro 1995, V8, alu kola, 
super stav, najeto 40.tis.mil, 139000,-Kč  
605 843 104

Cadillac Eldorado Fleetwood 1968, V8 7,7 aut., 
orig. exel. stav, 395000,- Kč 602 733 322

Mercury Grand Marquis 1989, V8 5,0 aut., 
CZ doklady, 165000,- Kč  602 275 975
Mercury Grand Marquis 1989, V8 5,0 aut., 
CZ doklady, 165000,- Kč  602 275 975
Mercury Grand Marquis 1989, V8 5,0 aut., 

Cadillac Sedan De Ville 1977, V8 7,0 aut., 
velmi zachovalý, 145000,-  602 733 322
Cadillac Sedan De Ville 1977, V8 7,0 aut., 
velmi zachovalý, 145000,-  602 733 322
Cadillac Sedan De Ville 1977, V8 7,0 aut., 

Lincoln Mark IV Coupé 1974, V8 7,5 
aut., červená kůže, nový lak, 275000,- 
Lincoln Mark IV Coupé 1974, V8 7,5 
aut., červená kůže, nový lak, 275000,- 
Lincoln Mark IV Coupé 1974, V8 7,5 

Kč 602 733 322
aut., červená kůže, nový lak, 275000,- 
Kč 602 733 322
aut., červená kůže, nový lak, 275000,- 

Cadillac Eldorado 1979, V8 5,7 aut., el. výbava, 
plně funkční, 85000,- Kč  603 482 061
Cadillac Eldorado 1979, V8 5,7 aut., el. výbava, 
plně funkční, 85000,- Kč  603 482 061
Cadillac Eldorado 1979, V8 5,7 aut., el. výbava, 

Buick GS 1972, V8 úprava Kene Bell, 
350 PS, 190000,- Kč  603 482 061
Buick GS 1972, V8 úprava Kene Bell, 
350 PS, 190000,- Kč  603 482 061
Buick GS 1972, V8 úprava Kene Bell, 

Oldsmobile 98 1969, V8 7,5 aut., 4-dv. 
hardtop, velmi dobrý stav, 200000,- Kč  
Oldsmobile 98 1969, V8 7,5 aut., 4-dv. 
hardtop, velmi dobrý stav, 200000,- Kč  
Oldsmobile 98 1969, V8 7,5 aut., 4-dv. 

603 482 061

Chevrolet Camaro 1978, V8 4,8 aut., 
prasklé sklo, 90000,- Kč  603 541 096
Chevrolet Camaro 1978, V8 4,8 aut., 
prasklé sklo, 90000,- Kč  603 541 096
Chevrolet Camaro 1978, V8 4,8 aut., 

Chrysler New Yorker 1962, neoriginální 
motor, koroze, 60000,- Kč  603 482 061
Chrysler New Yorker 1962, neoriginální 
motor, koroze, 60000,- Kč  603 482 061
Chrysler New Yorker 1962, neoriginální 

RCC  Rajtr  Classic  Cars
Rádi vás přivítáme v naší nové 
RCC  Rajtr  Classic  Cars
Rádi vás přivítáme v naší nové 
RCC  Rajtr  Classic  Cars

provozovně ve Slaném
Rádi vás přivítáme v naší nové 
provozovně ve Slaném
Rádi vás přivítáme v naší nové 

Volejte  603 541 096, Volejte  603 541 096, 
 603 839 054
www.rcc.cz  
e-mail: boss@rcc.cz    

servis vozidel 
(specializace FORD & US CARS, JAGUAR)
karosářské práce 
(specializace FORD & US CARS, JAGUAR)
karosářské práce 
(specializace FORD & US CARS, JAGUAR)

(renovační autoklempířina)
karosářské práce 
(renovační autoklempířina)
karosářské práce 

zakázková výroba karosérií a automobilů
(renovační autoklempířina)
zakázková výroba karosérií a automobilů
(renovační autoklempířina)

zakázková výroba pro fi lm
zakázková výroba karosérií a automobilů
zakázková výroba pro fi lm
zakázková výroba karosérií a automobilů

renovace a restaurování vozů
zakázková výroba pro fi lm
renovace a restaurování vozů
zakázková výroba pro fi lm

čalounění interiérů
úpravy a GO motorů
opravy automatických převodovek
úpravy a GO motorů
opravy automatických převodovek
úpravy a GO motorů

prodej náhradních dílů
opravy automatických převodovek
prodej náhradních dílů
opravy automatických převodovek

výroba lodí
prodej náhradních dílů
výroba lodí
prodej náhradních dílů

odtahová služba
výroba lodí
odtahová služba
výroba lodí

autopůjčovna veteránů
svatební kolony 
autopůjčovna veteránů
svatební kolony 
autopůjčovna veteránů

RCC

servis & vrakoviště klasických 
amerických automobilů

NABÍDKA VHS & DVD ZE SRAZŮ A AKCÍ US CARS
Sraz US CARS Pávov u Jihlavy  1992  220,- Kč
Sraz US CARS Sněžné  1993  250,- Kč
Sraz US CARS Ostrava  jaro 1994  200,- Kč
Sraz US CARS Skalský Dvůr  podzim 1994 250,- Kč
Sraz US CARS Ostrava  jaro 1994  200,- Kč
Sraz US CARS Skalský Dvůr  podzim 1994 250,- Kč
Sraz US CARS Ostrava  jaro 1994  200,- Kč

Sraz US CARS Seč – Junior centrum jaro 1995  250,- Kč
Sraz US CARS Konopáč  podzim 1995 250,- Kč
American Weekend Slapy  jaro 1996  250,- KčAmerican Weekend Slapy  jaro 1996  250,- Kč
Sraz Corvette Praha   podzim 1996 250,- Kč
Sraz US CARS Fulnek  5/2003  290,- Kč
Sraz US CARS Hořovice  7/2003  290,- Kč
II. American Day Luštěnice  9/2003  310,- Kč
Sraz US CARS Praha Letňany-Tesco 10/2003  290,- Kč
Sprint moto-dragster & US CARS Příbram 5/2004  250,- Kč
Sraz US CARS Fulnek  5/2004  290,- Kč
III. American Day Luštěnice  9/2004  390,- Kč
Sraz US CARS Praha Letňany-Tesco 10/2004  300,- Kč
Sraz US CARS Jizbice pod Blaníkem 4/2005  300,- Kč
Výstava AUTO PRAHA Letňany 2005 4/2005  280,- KčVýstava AUTO PRAHA Letňany 2005 4/2005  280,- Kč
5. Mezinárodní sraz Corvette Praha   7/2005  350,- Kč
OBJEDNÁVKY: Zbyněk Pokorný  tel: 724 141 200, 

/2005  350,- Kč
OBJEDNÁVKY: Zbyněk Pokorný  tel: 724 141 200, 

/2005  350,- Kč
OBJEDNÁVKY: Zbyněk Pokorný  tel: 724 141 200, www.uscarsvideo.wz.cz  
Provedení všech nabízených reportáží ve formě DVD za stejnou cenu
OBJEDNÁVKY: Zbyněk Pokorný  tel: 724 141 200, 
Provedení všech nabízených reportáží ve formě DVD za stejnou cenu
OBJEDNÁVKY: Zbyněk Pokorný  tel: 724 141 200, 

Př ímý dovoz veškerých náhradních d í lů a doplňků.  Týdenní  letecké 
zás i lky,  rozsáhlé sk ladové zásoby.  Dovoz automobi lů z  USA. Použ i té d í ly  
Př ímý dovoz veškerých náhradních d í lů a doplňků.  Týdenní  letecké 
zás i lky,  rozsáhlé sk ladové zásoby.  Dovoz automobi lů z  USA. Použ i té d í ly  
Př ímý dovoz veškerých náhradních d í lů a doplňků.  Týdenní  letecké 

z amer ických vrakovišť.  Motory,  převodovky,  tuning,  rac ing,  Off-Road.
zás i lky,  rozsáhlé sk ladové zásoby.  Dovoz automobi lů z  USA. Použ i té d í ly  
z  amer ických vrakovišť.  Motory,  převodovky,  tuning,  rac ing,  Off-Road.
zás i lky,  rozsáhlé sk ladové zásoby.  Dovoz automobi lů z  USA. Použ i té d í ly  

Cartime s.r .o.  
U haldy 60/32    Te l :  595 782 279
Ostrava – Hrabůvka 70030         603 811 560
U haldy 60/32    Te l :  595 782 279
Ostrava – Hrabůvka 70030         603 811 560
U haldy 60/32    Te l :  595 782 279

www.cart ime.cz           602 523 571
e-mai l :  nd@cart ime.cz          608 035 894

M A L O O B C H O D N Í  A  V E L K O O B C H O D N Í  P R O D E J  M O D E L Ů  A U T  P R O  S B Ě R AT E L E  A  R E K L A M N Í  Ú Č E LY
- NEJVĚTŠÍ NABÍDKA MODELŮ A STAVEBNIC V ČR 
- VÍCE JAK 6000 POLOŽEK SKLADEM
- ZASTOUPENO 14 FIREM A PRODEJ MODELŮ DALŠÍCH 28 FIREM
- VELKÝ VÝBĚR KOVOVÝCH MODELŮ AMERIK V MĚŘÍTKU 1:18
- PRODEJ KATALOGŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
- REKLAMNÍ POTISKY NA AUTOMOBILOVÉ MODELY
- ZAJÍMAVÉ CENY A RABATY PRO VELKOODBĚRATELE

PRODEJNY:
- Pasáž Černá růže. Na Příkopě 12, Praha 1, telefon: 221 014 400
- Tuklatská 3, Praha 10, telefon: 274 779 848
- Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec, telefon: 485 251 238
INTERNETOVÝ  PRODEJ:
- Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec, telefon: 485 251 238
INTERNETOVÝ  PRODEJ:
- Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec, telefon: 485 251 238

  www.foxtoys.cz 

OFFICE:
- Fox toys  s.r.o., Tuklatská 3, Praha 10, telefon: 274 815 689,
  e-mail: foxtoys@foxtoys.cz
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CO BYLO A CO BUDE FULLSIZEFULLSIZEFULLSIZE

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE  
FULL SIZE 5 – DUBEN 2006
- probereme klubové dění
- podíváme se za amerikami do Turecka
- opět nebude chybět představení jednoho big cars
- jako novinku uvedeme I.díl Historie Muscle Cars
- přineseme vám závěrečný díl Slovníku jmen amerik
- vrátíme se k pohledům na vrakoviště

MINULÁ ČÍSLA
FULL SIZE 1  -  DUBEN 2004  
vyšlo u příležitosti jarního srazu US cars na Hluboké
OBSAHOVALO: 
- základní informace o našem klubu
- krátké reportáže ze dvou srazů ve Švýcarsku
- představení klubového „big cars“- PONTIAC 
  TEMPEST CUSTOM S 1969
- vzpomínku na II. American Day Luštěnice 13.9.2003
- ukázky z výrobních pásů 50.a 60.let.
- pohled na jedno švýcarské vrakoviště amerik
- typy pro surfování po internetu
- inzerci

OBSAHOVALO:
- klubovou stránku
- reportáže ze srazů v Čechách i ve Švýcarsku
- Cadillac Hardtop Sedan 1959
- pohled na US Cars internet doma a v Polsku
- přepravu amerik od výrobců k prodejcům v 50.a 60.letech
- crash (bouračky)
- bloudění po jednom švýcarském vrakovišti amerik
- slovník jmen amerik a technický slovník
- inzerci

FULL SIZE 2  -  ZÁŘÍ 2004  
vyšlo u příležitosti III.American Day v Luštěnicích-Pelechově

Celobarevné verze všech čísel jsou ke stažení na www.americancars.cz

FULL SIZE 3  -  DUBEN 2005  
vyšlo u příležitosti jarního srazu US cars v Jizbici
OBSAHOVALO: 
- informace z klubového dění ČKMAA a Cadillac klubu ČR
- I.díl povídání o počátcích amerik v Čechách
- reportáž ze srazu v Luštěnicích 4.9 2004
- představení Chevrolet Impala Hardtop Coupé 1967
- pohled na podz. sraz KPUC očima jednoho z pořadatelů
- nahlédli jsme do prodejních showroomů 50.a 60.let
- nechyběly záběry Crash a Junkyards
- pokračování Slovníku jmen amerik a Techn. slovníku
- inzerce

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
FULL SIZE 4 – ZÁŘÍ 2005

Jak jste si určitě všimli, čtvrté číslo FullSize 
se vrátilo k většímu počtu stran z podzimu 
2004. Jeho složení se nepatrně liší od předem 

avizovaného obsahu. Především nenašli jste v něm druhý díl slíbeného pokračování Historie 
amerického dění v Čechách. Důvod je jednoduchý - nepodařilo se mi ještě zcela uzavřít pátrání 
avizovaného obsahu. Především nenašli jste v něm druhý díl slíbeného pokračování Historie 
amerického dění v Čechách. Důvod je jednoduchý - nepodařilo se mi ještě zcela uzavřít pátrání 
avizovaného obsahu. Především nenašli jste v něm druhý díl slíbeného pokračování Historie 

v historii danného období, ale jakmile budu mít všechny potřebné materiály, dočkáte se. 
Tím se tak trochu nabourala struktura časopisu, kterou bylo třeba doupravit. Vynechal jsem 
Crash, k němuž se vrátíme v dalším čísle a přibyl neplánovaný, ale věřím, že pro vás zajímavý 
porovnávací test dvou amerik z počátku 90.let. Novinkou je i pohled do jedné super-restaurace 
v americkém stylu, která čtenářům FullSize nabízí slevu 10% ve formě jednorázového kupónu.
To je asi vše ohledně obsahových změn. Na vaše názory a připomínky se těším na adrese: 
fullsize@seznam.cz                P.Bellinger
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PRVNÍ  1955
MODELY

JIŽ U PRODEJCŮ
FIRST 1955

 SHOWING
NOW ON DISPLAYS

Co je nového ve stylu?  výkon?  rychlost?

Zážitkem
 roku je Buick


