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Kdo šetří, má za tři? A nebo žijeme ve století šmejdů...?
Řeknu vám, už mi z toho šetření jde hlava kolem. Připadá mi, že
posledních pár let výrobci čehokoliv nedělají nic jiného, než že
přemýšlejí, jak na nás ušetřit. Nebo se mi to jen zdá? Nedávno
jsem svému synovi kupoval obyčejnou tužku, takovou co jsme
s ní malovali a psali, když ještě nebyly počítače. Dával jsem
mu jí do penálu a přidal k ní ještě jednu starší, kterou jsem
našel v šuplíku (možná zapomenutou dlouhá léta) a ejhle, nová
tužka je o dva centimetry kratší než ta stará. Řekl jsem si, že
to bude nejspíš náhoda, ale nedalo mi to a z dalšího nákupu
v papírnictví jsem přinesl ještě několik „kohinorek“. Nebyla to
náhoda... Zřejmě dnešní mládež nemusí tolik psát, pomyslel
jsem si, má přece počítače.
Ale zmenšují se i jiné věci. Když jsem si naposledy kupoval
svůj oblíbený tavený sýr v kulaté papírové krabičce, zjistil jsem
zajímavou věc. Dno krabičky je zase o něco víc prolisované dovnitř
než dříve a pod šesticí trojúhelníkových sýrů přibyl navíc tvrdý
karton. Ohromující vizuální účinek – ve stejně velkém balení si
domů přinesete poloviční množství sýra! Není to geniální? Jak
pro koho samozřejmě. A toaletní papír? Taková banální, přesto
však nepostradatelná věc a jeho šířka se za posledních pár let
zúžila o dobrou čtvrtinu, tloušťka dokonce klesla na rizikové
minimum. Zřejmě to souvisí s tím sýrem – méně jíst znamená
méně s.... Ale dost jídla. Ani kuřáci to nemají jednoduché. V
jednom tabákovém koncernu kdysi spočítali, že když o nějakou
tu desetinku zmenší průměr cigaret a o milimetr zkrátí jejich
délku, ušetří ročně miliony a zákazníci na nic nepříjdou. Měli
pravdu, nepřišli a ještě je to ku prospěchu jejich zdraví.
Kvantita však nemusí být vždy určujícím kritériem šetrnosti,
stejně často se úspory očekávají od snížené kvality. To mi
připomíná moji poslední domácí obuv, koupenou před pár měsíci
u česky mluvícího prodavače. Ortopedicky tvarované přezůvky s
pevnou podrážkou prošitou po okrajích tlustou nití vzbuzovaly
tak dobrý dojem, že mě nenapadlo si uschovat účtenku. Po
měsíci nošení jsem ji marně hledal, protože mi podrážka na
jedné botě upadla a to i včetně pásku s falešně provedeným
švem. Účtenka nikde a tak došlo na chemopren. Povídám si, to
mám smůlu, zrovna tahle jedna jediná bota musí být zmetek.
Nebyla jediná! Za dva týdny mi upadla podrážka na té druhé.
Nevím jak dlouhou trasu jsem mohl ujít mezi obývacím pokojem
a kuchyní za šest týdnů, ale asi to bylo výrobcem propočítané
maximum. Nebudu to protahovat – pantofle letěly do popelnice,
co taky chcete za 250 korun...
Žijeme snad ve století šmejdů nebo mám prostě smůlu jen já?
Tuhle otázku jsem si pokládal při montáži nové skříně zakoupené
v jednom z největších obchodů s nábytkem u nás. Po úplném
smontování pořád něco nehrálo, dveře na jedné straně měly
jinou mezeru než na straně druhé. Napadlo mě změřit úhelníkem
všechny rohy a byl jsem doma. Vlevo souhlasily, vpravo ne. Ani
nemohly, když jedna bočnice měřila skoro o dva centimetry víc
než druhá! Maličkost, centimetr sem centimetr tam...
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EDITORIAL ...
O tom, že nejsem jen
já tím smolařem, mě
přesvědčilo
smutné
vyprávění
jednoho
známého.
Nedávno
si nově pořídil velké
SUV od renomované
německé automobilky
v domnění, že za své
peníze (nebylo jich
vůbec málo) dostane
odpovídající kvalitní vůz.
Chyba! Momentálně se
totiž pohybuje ve stavu
rozčarování, zlosti, ale
hlavně po svých. Milé
auto nabité do posledního koutku elektronikou se rozhodlo, že
poslouchat prostě nebude. Ze svého půlročního života už strávilo
skoro dva měsíce v autoservisu při odstraňování stále se opakujících
závad elektronických systémů. Smůla? Nevím, nevím... A tak si
říkám, ještě že se auta dočkala tolika zlepšení i po mechanické
stránce, stačí si tedy vybrat mezi těmi s menší elektronickou
„náloží“ a všechno bude oukej. Člověk si prostě musí umět poradit
a nekoukat při tom na reklamy v televizi. A taky nesmí číst noviny,
jinak se třeba dozví, že nejnovější benzínový agregát známého
japonského výrobce byl navržen s ohledem na maximální snížení
hmotnosti. Součástí šetření s materiály se stala i úspora litiny mezi
jednotlivými válci, jejíž stěna nyní dosahuje jen tří milimetrů! Laik
žasne, odborník se diví! Oba se však s největší pravděpodobností
setkají v autoservisu, kde už jim takto odlehčený motůrek po ujetí
sto tisíců kilometrů a uplynutí záruky rádi vymění. Přece jen mi
to nedalo (ty 3 milimetry mě strašily ve dne v noci) a změřil jsem
sílu bloku mezi válci u řadového šestiválce Chevrolet z roku 1965.
Nebudete mi věřit, ale je tam přesně o centimetr víc materiálu,
plných 13 milimetrů. A tak přemýšlím, kde jsou ty správné hranice.
Není pochyb, že tu máme dva extrémy, ale kde je ideál? Nebo spíš,
co je lepší a pro koho? Já vím, argumenty nového motoru jsou
velmi silné - pružnost, malá spotřeba, nízké emise a tak dále a tak
dále. Ale přemýšlejte, nevytratilo se z něj něco podstatného? Ten
šestiválcový ingot fungoval před čtyřiceti lety, funguje dnes a bude
klidně fungovat i dalších 40 let. Jeho kolibří kolega se stěží dožije
svých desátých narozenin, to mi věřte.
A tak vás vítám mezi nadšenci, kteří podobné problémy nemají.
Jejich auťáky se šesti a osmiválcovými motory patří k nezmarům
automobilového světa, přestože některým z nich táhne už na
pátý křížek. Od těch dnešních se podstatně liší – byly totiž
vyrobeny tak, aby svým pánům sloužily co nejdéle. Jsou geniálně
jednoduché a tudíž spolehlivé. Máme je proto rádi a oni se nám
za to odvděčují svým nádherným bubláním... Vítejte na srazu
amerik, který pro vás pořádají Český klub majitelů amerických
automobilů spolu s Cadillac klubem ČR. Vítejte už podruhé v
Jizbici pod Blaníkem!
Petr Bellinger
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u příležitosti jubilejního V.American Day v
Luštěnicích, obdrží jej opět každý řidič ameriky,
která se tohoto setkání zúčastní a všichni platní
členové ČKMAA.
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem
přispěli k vydání tohoto čísla.

18

20

24

24

3

NÁŠ KLUB
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ČESKÝ KLUB MAJITELŮ AMERICKÝCH AUTOMOBILŮ (ČKMAA)
Cadillac Route 66, 294 42 Luštěnice – Pelechov

IČO: 265 88 340

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

Co nabízíme

Co požadujeme
Jak se stát členem
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, zdarma VHS/DVD záznamy z vybraných akcí)
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
na našich internetových stránkách najdete přihlášku ke stažení, včetně dalšího postupu

-

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

Klubová současnost
Spolupráce se spřáteleným klubem Cadillac ČR je stále na vzestupné
úrovni. I letos se naše klubové dění soustřeďuje převážně do tří
pořádaných akcí. Zatím co jarní setkání je již v plném proudu,
testační den v Luštěnicích nás čeká za necelý měsíc. Informace
potřebné k testacím a retestacím historických vozů byly všem
členům rozeslány poštou. Jestliže je přesto někdo neobdržel,
může si je přečíst na pozvánce, umístěné na našich webových
stránkách. Ač se může zdát, že zářiový American Day je ještě
daleko, obvyklá skupina lidí už nyní pracuje na jeho přípravách.
Chceme, aby i páté jubilejní pokračování mělo tu správnou šťávu
a opět překvapilo něčím novým. Plány jsou velké, myslím, že se

Ing.Miloslav Plašil
Petr Pelech
Petr Bellinger
Done Ničovský

603 482 061
777 646 314
724 223 000

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

máte na co těšit. Stejně jako v předchozích letech i letos se někteří
členové zúčastní zahraničních srazů. Naplánovaná je již cesta do
švýcarského Zuchwilu a nabízí se i řada dalších možností. Před
uzávěrkou tohoto čísla měl náš klub 74 členů. Z důvodu neplacení
klubových příspěvků jsme od roku 2000 vyřadili již 53 osob. Jedná
se o přirozený vývoj klubové členské základny, která se stále tříbí.
O neplatiče, které ani jinou činností neprospívají, nestojí žádné
zájmové sdružení.
Výzva pro všechny klubové členy!!! Kdo z vás máte zájem o pomoc
při přípravě a pořádání V.American Day v Luštěnicích, ozvěte se mi
na e-mail bellinger.p@seznam.cz nebo na tel: 777 646 314.
Na úplný závěr loňské sezóny
(29.10.2005) jsme se zúčastnili
menšího srazu US MANIA v Bosyni
nedaleko Mělníka. Akci pořádal Alltaty
Gang v country saloonu „U Bobra“,
kde bylo moc dobře – grilování,
country kapela a výborná nálada.

Nejradostnějšími okamžiky jsou vždy nové klubové přírůstky, či dokončené renovace. I v průběhu loňského roku jich bylo několik.
Tady jsou nejzajímavější z nich.

Novým členem klubu se stal pan Tomáš Durdík s nádherně zrenovovaným
Chevroletem AC z roku 1928. Tenhle vůz je ozdobou mnoha veteránských
setkání a my si vážíme jeho příslušnosti k našemu klubu.

Kolega Radek Toman si udělal velkou radost. Sportovního Pontiaka vyměnil
za nefalšovaný full-size Chrysler NewYorker 1970. Počet vyrobených kusů
tohoto impozantního Hardtop Coupé se zastavil na hranici 4917.

V množství i kvalitě přírustků byl opět nejpilnější náš klubový předseda pan Ing. Miloslav Plašil. Jeho početná sbírka klasiků se rozrostla o Cadillac
Sixty Special Fleetwood 1959 a naprosto jedinečný dvanáctiválcový Packard Twin Six 1917. Na tento unikát by mohl být pyšný jakýkoliv renomovaný
klub kdekoliv na světě, proto si moc vážíme, že zakotvil ve vozovém parku našeho ČKMAA. Spolu s Chevroletem AC pana Durdíka se zařadil mezi
nejstarší americké veterány v České republice. Ve sbírce našeho klubového předsedy došlo ještě k jedné radostné události. Skvostný sedan Imperial
LeBaron 1962 (vyrobeno pouhých 1449 kusů) absolvoval renovaci a nyní se stává ozdobou veteránských akcí.
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CADILLAC KLUB
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O našem klubu
Cadillac klub Česká republika (CKČR) se zrodil již v roce
2001. Tehdy ještě neoﬁciální sdružení plné nadšených
lidí se o pár let později přeměnilo na občanské sdružení
a vstoupilo do Asociace klubů amerických vozidel (AKAV)
- člena Federace klubů historických vozidel (FKHV).
Dnes máme téměř tři desítky skvělých členů a o něco
více výjimečných automobilů.

Výhody
Každý náš člen může využívat bohaté vědomostní
základny, kterou jsme v průběhu několika let specializace
na značku Cadillac vytvořili. A nejde jen o servisní a
dílenské manuály, z nichž mnoho již máme a zbylé
dokážeme zajistit například z eBay.com, ale především
o vlastní praktické zkušenosti, nové postupy, přístup ke speciﬁckým
náhradním dílům a jejich náhradám. Samozřejmostí jsou i slevy u prodejců
náhradních dílů pro us vozy a zajištění veteránských značek. Navíc každý
člen získá emailovou adresu ve tvaru jmeno@cadillac.cz a příležitost
prezentovat svůj vůz na klubových webových stránkách.
Několikrát do roka pořádáme klubové akce a výlety a společně se
zúčastňujeme srazů. Svým členům nabízíme klubové předměty, jakými
jsou například tužky, trička, čepice nebo bundy.

Jak se stát členem

Pokud uvažujete o vstupu do našeho klubu, tak se připravte na členský
příspěvek 1000 Kč na rok (respektive na jeho poměrnou část, která se
počítá ze zbývajících čtvrtletí) a povinnost alespoň jednou ročně se podílet
na klubové činnosti (například účastí na srazu nebo jiné klubové akci).
Pak již stačí jen zaslat, nebo osobně předat přihlášku, kterou najdete
na klubových stránkách www.cadillac.cz. Zde jsou i naše stanovy s
přesnějšími podmínkami.

Kontakty
Předseda
Jan Sedláček - jan@cadillac.cz, 604 153 589
Předseda klubové testační komise
Ing. Pavel Šplíchal - pavel@cadillac.cz, 724 311 195
Techničtí poradci
Marek Doubrava - marek@cadillac.cz, 777 155 150
Ing. Pavel Šplíchal - pavel@cadillac.cz, 724 311 195
Karel Beneš - karel@cadillac.cz, 777 156 150
Propagace, mediální zástupce klubu
Jiří Rychnovský - jirka@cadillac.cz, 603 274 700
Pokladník
Zdeněk Anýž - zdenek@cadillac.cz, 602 780 573
Sídlo klubu
Cadillac klub Česká republika
Khodlova 1001/13
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Emailová adresa
cadillac@cadillac.cz
Webové stránky
http://www.cadillac.cz

AMERICAN POWER WEEKEND
10-11. 6. 2006
Zveme Vás na setkání amerických vozů v klasickém westernovém městečku
Halter Valley v Dnešicích u Přeštic.
Čeká zde na Vás víkend plný zábavy a akce. Ukázky kovbojských a indiánských
dovedností, ovládání koní a býků. Spolu s tím přehlídka klasických i současných
amerických vozů a spousty překvapení. Toto jedinečné skloubení romantiky starého
západu a moderní doby si nemůžete nechat ujít.
Budeme se těšit i na Vaši účast.
http://www.haltervalley.cz/
http://apw.cadillac.cz
Pořadatelé: CKCR a Halter Valley
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Vítejte v nové rubrice! Bude vám přinášet postřehy vážné i nevážné, fotograﬁe, srandičky,
internetu nebo kdekoliv jinde něco zajímavého, neuvěřitelného, srandovního? Jestliže

Edsel, Pontiac nebo křižník ze Stuttgartu? Od každého něco. Obrovské
nadšení se tomuto majiteli Mercedesu a plagiátorovi upřít nedá.
INDIÁNSKÁ
Přes indiánské území vede nová železnice. Když jede lokomotiva, postaví se náčelník na
koleje, lokomotiva píská, ale on neuhne a lokomotiva jej srazí. Těžce raněný se probírá
v teepee z bezvědomí, když tu uslyší zase pískání. Vyletí ze stanu, vidí na ohništi čajník,
srazí jej a rozdupe. Žena volá: „Uklidni se, co děláš?“ – „Zabiju hajzla, dokud je malý!“

Značku „Pozor padající krávy“,
u nás zatím nemáme.

Checker z newyorského Baffala má s touto
rubrikou hodně společného. Svým názvem
a kostkovanými pásy po bocích je stejně
charakteristický, jako dlouholetým posláním
ve službách taxi. Na fotograﬁi je prodloužená
osmimístná verze Marathon De Luxe se zapřaženým
caravanem pro pasažéry typu Hujer :-)

Tohle „válečné vozidlo“ jsem našel na maďarských internetových stránkách. Nevím,
jak se s ním zatáčí, ani jestli je protiletadlový kulomet funkční. Za povšimnutí stojí
zadní pásy a výztuhy prahů z traverz. Jestli máte doma Chevrolet Caprice 1966, nechte
ho raději v originálu a do války si kupte tank...
CESTOVNÍ
Profesor Albert Einstein jednou cestoval rychlíkem do New Yorku.
Dostal hlad, zašel si tedy do jídelního vozu.
Černošský číšník mu podal jídelní lístek, načež si profesor uvědomil, že své brýle
zapomněl v kupé.
Chvilku si marně namáhal zrak, potom vrátil lístek číšníkovi a požádal ho: „Přečtěte mi
to prosím.“
Číšník se zazubil a povídá: „Promiňte, ale já jsem taky negramotnej.“

Názorná ukázka, čím se dá přijet na sraz uscars. Nálezový stav této Impaly 1960
Convertible hraničí s její agónií. Foceno zřejmě v Maďarsku.
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Spočítáte je?

Potřebujete zaparkovat svůj truck a před
pizzérií už není místo? No problem!
Pizza rovnou na kapotu...!

FULLSIZE

legrácky a vtípky. Svými příspěvky ji můžete obohatit i vy sami. Objevili jste na ulici, na
to má cokoli společného s Amerikou a americkými auty, sem s tím! fullsize@seznam.cz
O ŠTĚSTÍ
Chytí takhle Bill Gates
zlatou rybku. Koukne
na ni, povzdechne a
znuděně ji hodí zpátky
do vody.
„A co přání?!“, vynoří se
udivená rybička.
„Hmm“, poví otráveně
Gates, „no tak si něco
přej...“

Tenhle nádherný krysí Cadillac vznikl v sousedním Maďarsku. Dokonalým dojmem působí umělá patina.

ZE ŽIVOTA
Víte, jaký je rozdíl mezi ženami a
hurikánem? Žádný! Když přicházejí,
jsou vlhké a horké, když odcházejí
berou auta a domy.

Domácí tvořivost nezná mezí
ani
v
americkém
Utahu,
odkud pochází tyto snímky.
Těžko určit původ nebo základ
tohoto futuristicky pojatého
okřídleného stroje, nicméně nadšení a odhodlání jeho stavitele muselo být obrovské.

Toto Caddy-monstrum nahání až strach.
Předek z počátku 70.let přechází v záď
z „padesátdevítky STW“. Tajemná
katedrála na střeše vznikla „oplácáním“
karoserie malého Fiatu, posazeného na
střeše Cadillaku. Rozum zůstává stát,
uzávěrky fotoaparátů cvakají...

Oldsmobile Toronado stretch-limo
nebo bus? Ne, skutečně vás nešálí
zrak! Podobným americkým extrémům
se budeme detailněji věnovat v
některém z příštích čísel FullSize.

O ŽENÁCH ZA VOLANTEM
Řidička na silnici čeká na pojízdnou
opravnu. Když mechanik přijede,
dlouho se hrabe v motoru a
pak se zeptá. „Není to olejem?“
„Vyloučeno“, řekne rezolutně dáma.
„Ten já tam nikdy nedávám!“

Dokonalá ukázka, jak zkřížit třicátá léta se sedmdesátými.

Chystáte se na rodinný výlet?
Pak můžu vřele doporučit tento Ford model A z roku 1929. Nemá sice velký
kufr, ale zato oplývá spoustou věšáčků. S tímhle autem a takto vybaveni budete
zaručeně středem pozornosti.
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AMERIKY V TURECKU

NEJLEPŠÍ DOVOLENÁ...
TEXT A FOTO: JAN HOLAKOVSKÝ

Navštívená města: Antalya, Alanya,
Kutahya, Bursa, Istanbul, Canakkale,
Izmir, Selcuk, Aydin, Soke, Denizli,
Mugla, Bodrum, Ortaca atd.
Nejsem příznivcem dovolených u moře v turistických
centrech a grilování se na sluníčku. Proto když přijde
otázka kam k moři, říkám Turecko. Vypadá to asi
následovně: rodinka se válí u moře a já vyrážím do
vnitrozemí za starými amerikami, kterých je v Turecku
strašně moc (zřejmě kompenzace za umístění amerických
raket v 60. letech na tomto území).
V turistických letoviscích těch aut moc nepotkáte, ale když seberete
odvahu a přemůžete lenost, otevře se pro příznivce amerik
skutečný ráj. Uvidíte ohromná vrakoviště, jednotlivé staré vraky u
silnic, DeSota ze čtyřicátých let jako taxi v denním Istanbulském
provozu. Mladé kluky, co se jen tak v autech prohánějí večer po
městě, jak v šedesátých letech v USA. Ale i staré dědky, co celý
život jezdí ve své Chevroletce a nikdy by jí nevyměnili, protože
vědí, že žádné auto nevydrží to, co dokážou vydržet tyto staré
stroje. Některé kousky jsou v perfektním stavu, jiné jsou totální
vraky, kde je obtížné určit model a rok. Nejčastější amerika je
Chevrolet všech modelů a ročníků. Hojné zastoupení mají pickupy. Ale viděl jsem fotky z tureckého srazu amerik, z nichž je
patrná pestřejší skladba americké produkce. Americké stroje pak
potkáte téměř všude, používají je zemědělci, stavbaři i armáda.
Svou první cestu po Turecku jsem absolvoval před devíti lety v
září roku 1997.
Od té doby mě tahle země zlákala ještě třikrát, pokaždé na
čtrnáctidenní pobyt. Západní Turecko jsem projel téměř celé a to
„dolmušem“ (malý autobusík), který má výhodu, že si stoupnete
kdekoli u silnice vaším směrem a do 5 minut určitě jedete. A to
za lidovou cenu a vysadí vás, kde chcete. Dá se jet i dálkovým
autobusem, kde je veškerý komfort, ale nejosvědčenější je, si
půjčit auto za cca 1000,-Kč na den a ušetříte čas. Pak už stačí vzít
kartáček na zuby, peníze a fotky z našich srazů a vyrážím. Dobré
jídlo mají na každém rohu v tavernách.
Obecně platí, že čím větší město, tím více amerik a na okraji
každého města je vždy kolonie servisů, lakoven, prodejců
náhradních dílů a vrakovišť. Nedá se to přehlédnout, vše mají

8

Oldsmobile Starﬁre 1964 je nádherný model. S big blockem,
čtyřbarelovým Rochesterem a 345 HP pod kapotou i velice žádaným
zbožím, ale 300 tisíc za kus před renovací je přece jen dost.

FULLSIZE

Nejlepší dostupnost pro turistu je
Istanbul, ale pozor je to ohromné
město. Z jižního pobřeží, kam jezdí
nejvíc turistů, je nejblíž Soke a
Denizli. Velké vrakoviště je v Ortace,
kde pod širým nebem stojí 300 vozů

Ceny v Ortace nestojí za nic, ale kousky se tu válejí přepychové. Trojice
full-size Pontiaků 1959 mluví za vše. Catalina vpředu má však velké potíže
s korozí a dvojice Parisiennů na tom nebude líp.

chytře na jednom placu. A bývá to pořádný labyrint. V Izmiru
jsem tímto labyrintem servisů projížděl autem několik hodin
a kde mě to zajímalo, tam jsem zastavil.
Turci jsou strašně pohostinní, takže máte v ruce hned čaj.
Když zjistí, že jste stejný fanda do amerik jako oni a sháníte
nějaký díl na vašeho miláčka – to by se přetrhli a buďte si
jisti, že vám ten díl do půl hodiny někdo přiveze. Jsou také
moc šikovní a jejich zrenovované staré ameriky jsou skvosty
a prodávají se v autosalonech za patřičné ceny. Turek je
ale také obchodník, takže pokud chcete něco koupit, tak
vypijete několik čajů, uvidíte na fotkách celou jeho rodinu a
všechny jeho auta a nakonec mu zaplatíte za starý díl tolik,
co by v Americe stál nový. Je hloupost si myslet, že pojedu
do Turecka a od dědy z vesnice koupím křídlaté kupé za
hubičku. Dobře vědí, co mají a jakou to má cenu. Nabízeli
mi auta za 40.000,-Kč schopné dojet po ose do Čech. To,
co jsem hledal (Chevelle 64) jsem našel několikrát, ovšem
vždy před repasí s cenou cca 200.000,-Kč a výš.
Při cestách po Turecku jsem neměl špatnou zkušenost.
Turci, alespoň ti, co se motají kolem aut, byli strašně milí
a ochotní. Zlodějíčky a šejdíře potkáte spíš v turistických
centrech. Dokladem je můj ukradený foťák na pláži, kde
jsem měl nafoceno ještě spoustu pěkných aut. Ta doopravdy
nebezpečná místa poznáte lehce. V Izmiru jsem zabloudil
do čtvrtě, kde všechny děti běhaly bosé, domy neměly
okna a střechy byly z plechových sudů. Tady vám instinkt
sám řekne: „Dál už ne! Stejně by jste tam žádnou ameriku
nenašli.“
Turecko je pro mě vždy skvělá aktivní dovolená...

Stejně jako celé Turecko, i Ortaca je plná Chevroletů. V téhle řadě najdete
většinu modelů ze 60.let. K renovaci se však hodí jen mizivé procento,
většinou slouží jako zdroj náhradních dílů.

Convertible Ford Fairlane Sunliner 1956 vypadá po renovaci a stejně tak i
Chevy Bel Air 1957. Na ceny jsem se raději neptal.
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AMERIKY V TURECKU

I noční procházka Istanbulem může být zajímavá. Ameriky najdete stát
zaparkované na ulicích.

Turci jsou rození obchodníci. Auta, která se nemohou prodat celá, rozeberou
do šroubku a uloží do regálů. Koupit se tu dá prakticky jakýkoliv náhradní díl.
Cena za použitý je však někdy vyšší než byste zaplatili za nový ze Států.

V jedné zapadlé části Istanbulu stojí i tento krásný Mercury Monterey 1963.
Záď je nabouraná a bez světel, ale možná by se ještě dal zachránit.
Na periferiích měst bývají celé komplexy opraven. Klempírna zpravidla
sousedí s lakovnou. Turci jsou šikovní a když chtějí, dokáží ameriku
zrenovovat od A do Z.

Opravuje se všude, třeba i na chodníku mezi lidmi. Turci mají k zákazníkům úctu.
Když se nahýbají k motoru, vždy chrání blatníky koberci proti poškrábání.

Jedna z pouličních lakoven v Soke. Pick-up byl po nalakování k mání za 120 tisíc.

Tenhle Chevrolet Styleline 1950 už dojezdil. Podobný obraz je nejčastější
poblíž vrakovišť. „Nepotřebné“ vozy se vystrčí na ulici a tam veřejně
chátrají. Tak trochu to připomíná výjevy z kubánských ulic.
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Podobně dopadl i tento Chevrolet Bel Air Convertible 1958, odložený v
roští na jednom z předměstí Istanbulu.

FULLSIZE
Největší koncentrace amerik je v
Istanbulu a Izmiru.
Nejstarší ameriku, co jsem při svých
výletech viděl bylo De Soto 1940.
Bohužel se mi ho nepodařilo vyfotit.
Ameriky také slouží jako Taxi.

Nádherný Chevrolet Impala SS Convertible 1966 patří k těm lepším
kouskům v ulicích Istanbulu.

Zrenovovaný Oldsmobile 1959 se také nemá špatně. Stojí v jednom
autosalonu v Izmiru, spolu s Fordem 1956 a Chevy Impalou Hardtop 1963.
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NAVŠTÍVILI JSME

FULLSIZE
TEXT A FOTO: PETR BELLINGER

6th American Cars Meeting Brno 2005

Chcete se uprostřed léta podívat na stovky krásných amerik?
Toužíte o prázdninách potkat kamarády a známé z různých koutů
republiky? Máte rádi zábavu, pěkné holky a taky trochu vzrušení?
Pak si určitě nenechte ujít brněnský American Cars Meeting!
Převážně obrazovou částí se vrátíme k loňskému srazu Pavla Čáslavy, který se již tradičně
konal na ploše parkoviště brněnského Shopping Parku Avion. Měl opět všechno a to
včetně krásného počasí. Živé vystoupení kapel začalo již od pátečního večera. Hodně se
jedlo, pilo a taky fandilo, hlavně při vystoupení dvojice wash-girl, které spolu s autem
umyly i jeho majitele. V sobotu se sluncem zalité parkoviště zaplnilo amerikami všech
ročníků a kategorií do posledního místa. Celý den bylo na co se dívat, ameriky se střídaly
na rampě a také podnikly spanilou jízdu brněnskými ulicemi. Impozantní americké káry
vylákaly k prohlídce i amerik neznalé a notně překvapené zákazníky přilehlých obchodních
řetězců. Okolím vládla dobrá nálada, motory bublaly i burácely, chrom nárazníků odrážel
letní slunce a na rozpálených sedadlech si hověly lepé děvy. Co víc si přát...

Brněnský American Cars Meeting je praotcem setkání
před nákupními centry.

ZEMŘEL OTEC AMERIK
Koncem léta loňského roku obletěla republiku
smutná zpráva. Šestého září 2005 zemřel náš
kamarád Jaroslav Zvonař. Dlouhý a statečný boj,
který sváděl se zákeřnou nemocí, nakonec přece
jen prohrál. Jarda odešel, ale zanechal za sebou
velký kus práce v podobě krásné sbírky historických
amerik. Brněnský sraz byl jedním z posledních
setkání, kterých se zúčastnil, a kde jsme si s ním
mohli popovídat. Jardo, budeš nám scházet...

V odkazu svého táty bude pokračovat Jarda
Zvonař junior.
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INTERNET & KVÍZ

FULLSIZE

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:
stránky našeho klubu ČKMAA s charakterem informačním i
oddychovým
stránky spřáteleného Cadillac klubu Česká republika, pravidelně
www.cadillac.cz
aktualizované, s již tradičně vynikající kvalitou
v přípravě
Czech Corvette Club
www.kpuc.cz
Klub přátel US Cars (KPUC) – nové stránky, které se rozjíždí
www.uscars.cz
American Cars Club Brno (ACC Brno) – pozor, stránky obsahují i Top Secret
Boys in Toys!
www.corvette.cz, www.corvetteclub.cz Corvette Club Praha
www.sweb.cz/mustangriders
Mustang Riders Club
www.pontiac.cz
Pontiac Club International
www.jeep-wrangler.cz
Jeep Wrangler Club
www.usmotors.cz
nejznámější a nejnavštěvovanější server, zabývající se amerikami
všech kategorií i děním okolo srazů, nyní v nové podobě. Najdete na něm i
trochu politiky a taky lehkou vůni Hot Rod. Tohle je ten správný tip pro
všechny, kteří milují bublání osmiválce!
www.akav.cz
stránky AKAV (Asociace Klubů Amerických Vozidel) přináší pravdivé
informace ohledně dění v AKAV i jednotlivých členských klubech.
V současné době monitorují situaci kolem vyloučení 1st Veteran Us Car
Clubu Praha v ČR z AKAV
www.fkhv.cz
stránky FKHV (Federace Klubů Historických Vozidel), jejíž
součástí je i AKAV, jako jeden ze sedmi subjektů. FKHV disponuje
autoritou FIVA (možnost vydávání průkazu historického vozidla)
www.fiva.org
oficiální webové stránky FIVA (Federation Internationale Vehicule
Anciente – mezinárodní federace automobilových veteránů),
FIVA sdružuje veteránské subjekty ze 48 zemí světa
www.americancars.cz

KVÍZ

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA

V předchozím vydání FullSize jste měli za úkol objasnit, podle čeho vznikla přezdívka nejznámějšího amerického města
New Yorku - „Big Apple“. Přestože mi své odpovědi volalo i mailovalo mnoho z vás, bohužel nikdo správně neuhádl.
Nejdřív mě to překvapilo, ale pak jsem si uvědomil kolik verzí vysvětlení této přezdívky putuje mezi lidmi. Sám jsem se
při pátrání setkal nejméně s pěti rozdílnými možnostmi, z nichž některé zněly až neuvěřitelně. Nicméně jedna verze je
velmi věrohodná a navíc několikrát ověřená. Velkou nápovědou vám byl časový údaj, že přezdívka Big Apple vznikla ve
dvacátých letech minulého století. Tehdy se totiž v Americe tančilo a to skoro všude. Lidé bezmezně obdivovali Gretu
Garbo a poslouchali George Gershwina. Vznikalo obrovské množství hudebních kapel, které svými turné křižovaly celé
Spojené státy. A právě hudebníci jsou ti, kdo dali New Yorku známou přezdívku. Schéma jejich hudebního turné pro ně
představovalo jakýsi košatý strom, kde každé město a v něm zastávka bylo jedním jablkem na tomto stromě. New York pak
pro ně znamenal velké jablko, kde se vždy zdrželi nejdéle. Ve svém slangu začali tento výraz používat nejprve mezi sebou,
ale časem se ujal a rozšířil nejen po celé Americe. Tolik vysvětlení přezdívky, která vám tak zamotala hlavu.
Odměna pro případného vítěze zůstala nevyzvednuta. Je jí videokazeta PRŮVODCE PO MĚSTĚ NEW YORK z edice
Nejkrásnější místa světa. Cena zůstává dál v majetku klubu.

NOVÝ ÚKOL !!!
V novém úkolu dnešního kvízu se vrátíme k určování typu automobilu dle fotograﬁe. Myslím, že tento způsob soutěže je
vám nejbližší, protože sklidil nejvíc ohlasů. Abyste to neměli zas tak jednoduché, skládá se nyní ze tří částí.
1.úkol: Asi těžko bychom
spočítali
kolik
typů
automobilů se v minulém
století na severoamerickém
kontinentu vyrobilo. Vedle
tří nejznámějších koncernů
GM, Fordu a Chrysleru
existovala i řada nezávislých
výrobců
automobilů.
Obměna jednotlivých typů
probíhala ve velmi krátké době, v 50. a 60. letech dokonce s
každoroční pravidelností. První představitel našeho kvízu není
žádným exotem, ale výrobkem jednoho z koncernů velké trojky.
Přesto se ve sběratelských kruzích příliš často neobjevuje, což
v našich zeměpisných šířkách platí dvojnásob. Vaším úkolem je
určit jeho značku, typ a přesný rok výroby.
Své odpovědi mi můžete sdělit osobně,
popřípadě zavolat na telefon 777 646 314
nebo mailovat na bellinger.p@seznam.cz
Pro toho, kdo první a správně odpoví na všechny tři otázky
je opět připravena hodnotná cena.

2.úkol: Automobil na těchto obrázcích může některým z vás
připadat zvláštní, přesto
se jedná o malosériově
vyráběný vůz. Nápis
s udáním výrobce byl
z karoserie úmyslně
vyretušován.
Určete
jej sami díky svým
znalostem a přidejte
přesný rok výroby.
3.úkol: Fotograﬁe pořízená v Idaho znázorňuje podomácku
upravený
dopravní
prostředek
tamního
rančera.
Vaším
posledním úkolem je
určit alespoň výrobce
vozu, z něhož byl divoký
pick-up vyroben. Rok
výroby stačí s udáním
přesnosti plus-mínus
jednoho roku.
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PŘEDSTAVUJEME

BUICK RIVIERA GS 1972
BOATTAIL

TEXT: PETR BELLINGER
FOTO: DANIEL KRUML & ARCHIV FS

Existuje několik amerických vozů s názvem, vzbuzujícím
zvláštní pocity plné touhy a očekávání. Buick Riviera patří
k těm, jejichž jméno má obzvlášť nadějný zvuk a při jehož
vyslovení si většinou představíte slunečnou pohodu u
nádherného pobřeží s luxusními hotely. Riviera je ale také
mnohořadý náhrdelník posetý drahokamy...

Ať už si vybereme kterýkoliv z významů, každý vykresluje charakteristiku
po svém, nicméně oba tak činí velmi trefně. Riviera je vskutku plná
luxusu a slibuje nevšední zážitky, podložené na svou dobu jedinečnými
jízdními vlastnostmi. Vedle fascinujících proporcí disponuje naprosto
nezaměnitelným stylingem. Aby bylo jasno, mluvíme o modelu GS ročníku
1972, mluvíme o Boattailu! Tyhle velké koráby měly obrovský výkon a
jako takové je nebylo jednoduché řídit. Už dobová reklama hovořila o
nutnosti zkušeného šoféra. Jeden z tehdejších popisů přibližuje situaci
takto: „K tomu, abyste tuhle krávu udrželi na silnici vám dopomůže
jedině Max-Trac“. Ptáte se co to je? Systém, který zabraňuje prokluzu kol
při záběru si mohli zájemci o Rivieru objednat již o rok dřív. Jednalo se
o zařízení Traction Control System, měřící čidly rychlost otáčení předních
kol a porovnávající ji s otáčkami na výstupu převodovky. Řídící jednotka
Max-Tracu dávala pokyn zapalování a to přizpůsobilo otáčky motoru na
potřebnou úroveň. Tohle chytré zařízení zajistilo lepší čas při akceleraci,
ale zároveň vás ochudilo o kopance a smradlavý kouř z pneumatik.
Pro milovníky brutálních rozjezdů stačilo přepnout páčku vlevo na
přístrojovce a vychutnat 260 koní se vším všudy. Vyřazení systému
výrobce nedoporučoval na mokrém a zledovatělém povrchu, ale na to
všichni přišli sami – nerozjeli se. Max-Trac byl součástí sériové výbavy
verze GS, stejně jako samosvorný diferenciál a tlumiče heavy-duty.
Tenhle jedinečný model poznáte na povrchu pouze díky iniciálům GS pod
nápisem Riviera na předních blatnících. Všude po světě jezdí spousta
klonovaných „džíes“ a potkat skutečně pravý GS package je raritou. A jak
je od sebe rozpoznáte? Čistokrevné GS má kromě iniciálů, chromovaného
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HISTORIE

Název Riviera se v označování Buicků objevil již v roce 1949. Nejprve jako
přívlastek dvoudveřového modelu Roadmaster, později i u jiných karosářských
provedeních. Od roku 1952 střídavě označoval luxusní modely Super, Special i
Century. V roce 1957 jezdily Riviery jako čtyřdveřové sedany i dvoudveřové kupé,
o rok později dokonce coby STW. Zásadní zvrat nastal v roce 1963, kdy byl pod
názvem Riviera představen samostatný model luxusně sportovního coupé. Od
tohoto okamžiku zapomeňte na sedany a stejšny. Design karoserie představoval
úspěšné spojení britského stylu s americkým a neskrýval eleganci i dravost zároveň.
Zajímavým technickým řešením ohromil model roku 1965, jehož přední světla
v rozích karoserie se zaklápěla pomocí spodního a vrchního dílu. Designérská
umírněnost karoserií končí s příchodem radikálního přestylizování v roce 1971.
Na scénu nastupuje model s dramatickým stylingem zádě ve tvaru člunu (odtud
název Boattail). Prvek vypůjčený od starší Corvette Stingray prosadil designér Bill
Mitchell s přispěním prvních črtů Johna Houlihana. Nová Riviera narostla ve všech
směrech, licence plated se přesunula do levé části zadního nárazníku. Zároveň
se představila ostřejší verze GS (Gran Sport) s falešným žebrováním víka kufru a
ohromujícím výkonem 330 hp. Objevuje se nadčasový systém Max-Trac, zabraňující
prokluzu kol při akceleraci. Model 1972 zůstává designérsky beze změn, pouze
s malými retušemi. Mizí žebrování víka a mění se konﬁgurace grilu a lemování
zadních světel. Přibyly lišty na obou bumperech a vinylový potah střechy je možno
objednat i ve zkrácené verzi. Nejradikálnější změnou oproti 1971 je snížení výkonu
(nové emisní limity jsou neúprosné) na 225 hp resp. 260 hp u GS. U modelového
roku 1973 stále zůstává člunovitá záď, nicméně již ne tak dramatická. Poznávacím
znamením je zadní značka umístěná opět uprostřed. Rok 1974 již nenabízí téměř
nic, co charakterizovalo předchozí „Third generation“. Sláva a jedinečnost modelu
Riviera s dalšími roky postupně zaniká. Pozornost zaslouží pouze omezené série
otevřených Convertible z let 1983-85, posledního modelu s lehkým náznakem
klasiky. Ta se nadobro vytratila s příchodem roku 1986.

víka ﬁltru a technických vylepšení
trakce, ještě jednu podstatnou věc
a tou je kód motoru obsahující
„W“. Stejný symbol obsahuje i
kód Riviery mého kamaráda Dana,
kterou vám tu dnes představujeme.
Auťák jezdil do podzimu roku 2003
na předměstí slunné Californie.
Tam ho Dan od syna prvního
majitele koupil a vydal se s ním na
odvážnou cestu napříč Amerikou.
Ze San Franciska přes Death
Valley, Las Vegas až na východ do
Miami za 14 dní pohodové jízdy.
Riviera šlapala jako hodinky, což
svědčí o její vynikající kondici. Po
najetí čtyř tisíc mil ji potkal jediný
defekt – prasklá pneumatika. Na
jaře 2004 putovala z ﬂoridského
Key Westu kontejnerem do České
republiky. Kromě laku je ve vzácně
původním stavu, bez koroze a s
dobovými kalifornskými značkami
modré barvy. Tohle auto je kus
americké automobilové historie.
Jeho existence dokazuje do jak
odvážných designérských projektů
se tehdejší návrháři pouštěli. Je
symbolem americké automobilové
kultury počátku sedmdesátých let.

Z tohoto pohledu jsou dobře patrné rozměry a proporce
Riviery ve srovnání s Corvette C3 a Cadillakem 1966. Oba
full-size modely putovaly do Čech v jednom kontejneru.

Přístrojová deska připomíná kokpit letadla. O luxus není
v interiéru nouze

BUICK

RIVIERA

GS

Dvoudveřové hardtop coupé s motorem vpředu a pohonem zadních kol
Výroba
Rok výroby
Motor

Šťavnatý V8 455 cid dodává 260 hp. Emisní
limity poznamenaly všechny modely 1972.
Důkazem je tzv. smog pumps, která vhání
čistý vzduch do výfukového potrubí.

První
skicy
karoserie
nakreslil
automobilový designér John T. Houlihan

General Motors Corporation USA
1972
V8, 455 cid, OHV, litinový blok i hlavy,
hydraulické ovládání ventilů
Rochester Quadrajet (four-barrel)
karburátor
duální
výfukový systém
260 hp @ 4600 rpm (SAE)
výkon
380 lbs.ft @ 2800 rpm (SAE)
kroutící moment
112 mph (181 km/h)
maximální rychlost
8,4 s
zrychlení 0-60 mil
15,9 s (v cíli 88 mph)
¼ míle s pev. startem
22-30 l/100 km
spotřeba
automatická třístupňová TH 400 (speciální
Převodovka
odstupňování pro GS)
Ralley wheels „Mags“ 9x15“
Kola
Uniroyal 225/75
Pneumatiky
218,3“ (5545 mm)
Celková délka
79,9“ (2029 mm)
Šířka
54“ (1372 mm)
Výška
122“ (3099 mm)
Rozvor
4502 lbs (2026 kg)
Hmotnost
Základní cena v roce 1972 5149$
posilovač řízení a brzd, Max-Trac (Traction Control
Standardní výbava
System), samosvorný diferenciál,
speciální tlumiče pérování, chrom cover vzduchového
ﬁltru, klimatizace, tónovaná
okna, elektricky ovládaná okna a sedadla, centrální
zamykání, běloboké pneumatiky
AM/FM rádio
Příplatková výbava
Cortez Gold Irid
Odstín karoserie
Počet vyrobených kusů 33728 z toho 2171 verze GS

(zdroj: M.S.&K.B. Standard catalog of Buick, Riviera Owners Association)
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IV.AMERICAN DAY LUŠTĚNICE-PELECHOV 3.ZÁŘÍ 2005

AMERICAN CARS HOLIDAYS
Přestože pod datumem třetího září najdeme v kalendáři jméno Bronislav, loni v
tento den slavily svátek všechny americké káry, stejně tak i jejich majitelé a více
než tři tisícovky návštěvníků. Dějištěm oslav se stal již počtvrté sedmihektarový
luštěnický areál Pelechov poblíž mladé Boleslavi.
Z hovorů a ohlasů, které se ke mě donesou, je víc
než patrné, že mnoho lidí považuje Americké dny v
Luštěnicích za opravdové svátky us cars. Ať už noví
návštěvníci, kterých každoročně přibývá, tak i staří
mazáci, kteří nevynechali od roku 2002 ani jednou,
všichni si jezdí do Luštěnic užít tu správnou sváteční
náladu. Není divu. Jejich ameriky sem přijíždí obdivovat
stále větší množství diváků. Těm nejzajímavějším
kouskům se dostává zvláštní pocty, být pospolu
zaparkované na pomyslné ROUTE 66. Procházka touto
uličkou, kde se to i letos hemžilo ploutvemi, křídly a
chromem obdařenou klasikou, byla skutečnou pastvou
pro oči. Cadillaky ročníku 1959 patří k symbolům ameriky
a proto nemohly na American Day chybět. Společnost

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ

jim tentokrát dělaly dvě kulaté „bombs“ z padesátých
let a convertible 1966 stejné divize. Otevřených fullsize Cadillaků se objevilo celkově rekordních 6 kusů,
což dosud nepamatuji na žádném srazu. S větrem ve
vlasech přijel i majitel „Kennedyova“ čtyřdveřového
Lincolnu, budícího zaslouženou pozornost. Coby
skutečné oldtimery se ukázaly Hudson z poloviny
třicátých let a stařičký Peerless 1931. Čtvrtý americký
den byl ve znamení Cheerleaders All Star týmu a jejich
akrobatických vystoupení, při nichž se mnohým tajil
dech. V programu nechyběla velmi oblíbená jízda
zručnosti, kde se o zábavu postaral automobil s dvěma
předky a oběma řiditelnými nápravami. Efektní jízdou
na sebe upozornila posádka vojenského Hummeru.

SPRINT NA 200m – 1.MÍSTO DO ROKU 1982:
PONTIAC GTO 1968, pan Petr Diviš
SPRINT NA 200m - 1.MÍSTO NAD ROK 1982:
FORD MUSTANG GT 2005, pan Jan Horáček
JÍZDA ZRUČNOSTI – 1.MÍSTO:
CADILLAC DE VILLE, pan Štěpán Šulc
NEJHEZČÍ AMERIKA SRAZU:
CADILLAC SIXTY SPECIAL FLEETWOOD 1954, pan Darek Haumer
NEJSTARŠÍ AMERIKA SRAZU:
PEERLESS 1931, pan Malina
NEJVZDÁLENĚJŠÍ ÚČASTNÍK:
pan Karl Heinz Havlas z německého Bernburgu s vozem LINCOLN MARK III 1973
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Skvělá nálada celého dne měla jen jeden jediný šrám. Byla jím
opět neochota již známé osoby pana Košárka z 1st Veteran Us Car
Clubu Praha v ČR, zaparkovat svůj vůz dle pokynů pořadatelů. U
příležitosti podobného a nejen pro mě nepochopitelného incidentu
si vždy vybavím situaci při příjezdu na sraz ve švýcarském Zuchwilu,
kde se během dopoledne řadí přes 2000 vozů! Vážení, ať už tam
přijede starý kmet v Auburnu z roku 1930 nebo parta výrostků v
pomalovaném kabriu z roku 1970, všichni bez řečí respektují pokyny
pořadatelů a svůj vůz zaparkují přesně na místo, jimi určené.
Ameriky jsou rozděleny podle časových epoch a za celé dopoledne si
nevšimnete, že by někdo dělal podobné problémy a chtěl se postavit
jinam jen proto, že tam stojí jeho známý. Pro diváky je potom
radost prohlížet ničím nerušené dlouhé řady klasiků. Podotýkám, že
datumové řazení na této švýcarské akci je vyžadováno, přestože
účast vozidel je celkově omezena rokem 1974. V Zuchwilu i kdekoliv
jinde by byl každý podobný účastník ze soukromého areálu bez
milosti vykázán! Soustředění vozů podle časových úseků není nikde
považováno za diskriminaci, ale naopak je bráno jako součást servisu
pro všechny rozumné majitele vozů i návštěvníky, pro které jsou tyto
akce pořádány. Je vidět, že se máme stále co učit. Naštěstí se u nás
jedná o ojedinělé případy tohoto „nepochopení“ a navíc prováděné
opakovaně pouze osobami z 1st Veteran Us Car Clubu Praha v ČR.

Následovala trocha rychlosti a napětí. Sprint vozů na 200 metrů
přilákal davy diváků, které lemovaly trať v neobvyklé síle. Každý
účastník závodu byl odmávnut americkým policistou a povzbuzen
řadou veselých roztleskávaček. Burácení osmiválců nebralo konce,
obzvlášť po exhibici dvojice supersilných Buicků, které rozmetaly i
povrch asfaltu. Areálem se rozléhal komentář profesionálního spíkra,
prokládaný ﬂáky ze šedesátých let. Nálada byla prostě skvělá a
dění dne gradovalo s blížícím se závěrem. Po vyhodnocení všech
soutěží a předání pohárů vítězům přišla dlouho očekávaná tombola
se stylovými předměty v celkové hodnotě přes padesát tisíc korun.
Největším lákadlem však byla první cena - dvě letenky do USA.
Většina z přítomných už se viděla v letadle nad oceánem, ale výhra
byla určena jen jednomu a ten se radoval za pár okamžiků. Sotva se
uklidnila rozjařená atmosféra po předání poukazu, následoval poslední
a nejzajímavější bod programu – aukce AMC Eagle Station Wagon
4x4 z roku 1980 s vyvolávací cenou 1000,- korun českých. Červené
naleštěné kombi celý den jezdilo areálem a lákalo tak případné zájemce
o jeho dražbu. Po vcelku krátkém přihazování si jej šťastný nový majitel

odvážel domů za třicetinásobek
vyvolávací ceny. Tak to byl čtvrtý
americký den v Luštěnicích. Kdo
ho propásl, může jen litovat. A
nebo... přijet letos na podzim na
pátý jubilejní, kde o překvapení
nebude nouze. Tak nashledanou
2.září v Luštěnicích-Pelechově!

BIG ARCHIVE AROUND AMERICAN CAR EVENTS IN BOHEMIA
Jak možná někteří z vás víte, již před mnoha lety jsem se rozhodl vytvořit archiv amerického automobilového dění v našich zemích.
V jeho záběru je cokoliv týkající se amerik - srazy, společenské i soukromé události, dění v institucích s tím souvisejících, a to od dob
komunistického Československa až po současnost. Obsahem jsou převážně fotograﬁe a videonahrávky, ale i různé příběhy a zvěsti,
které toto dění od jeho prvopočátku provázejí. Objem registru událostí kolem amerických automobilů v Čechách neustále narůstá a
v současné době zahrnuje několik tisíc fotograﬁí, zhruba padesát hodin videozáznamů a nepřeberné množstvím dopisů, tiskovin a
ostatních zajímavých materiálů. Ale proč vám to píšu. K tomu, abych mohl dál tento archiv rozšiřovat potřebuju vaši pomoc. Uvítám
každou i zdánlivě nepodstatnou maličkost – fotky (digitální i papírové), pozvánku na sraz (z těch bezmála 100 akcí pořádaných u nás
mi některé pozvánky stále chybí), jakoukoliv zajímavost, vzpomínku, prostě cokoliv. Své příspěvky ať už obrazové, tiskové či písemné
mi můžete poslat na adresu:
Petr Bellinger, Na magistrále 737, 28002 Kolín 2, nebo na mail: uscars.archiv@seznam.cz popř. na tel.: 777 646 314.
S poskytnutými příspěvky naložím dle vzájemné dohody. Vyžádané materiály poctivě vrátím a respektuji vaše soukromí.
Předem děkuji za vaši ochotu, která přispěje k ještě dokonalejšímu zmapování dění okolo amerik v naší zemi.
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HISTORIE MUSCLE CARS

1.DÍL – CHARAKTERISTIKA MUSCLE CARS

SVALY ZA MÁLO PENĚZ!

Muscle cars. Pojem, který v poslední době opět slýcháme čím dál
častěji. Ale co vlastně jsou ta „svalnatá auta“? V současnosti se tento
pojem často používá pro cokoliv, co disponuje patřičně brutální silou,
bez ohledu na cenu, velikost a někdy dokonce i zemi původu. Ano,
už jsem se setkal i s označením osmiválcových Mercedesů od AMG za
„muscle cars“. Ale co tento pojem znamená doopravdy?
Opravdovým muscle carem je jedině relativně levné kupé běžné
velikosti, vybavené velmi výkonným motorem. Nejužší deﬁnice zahrnuje
pouze vozy kategorií intermediate a fullsize, ale mezi muscle cars se
běžně řadí i kompaktní kupé, tzv. pony cars. Důležitým faktorem je
ale vždy cena a výkon. Jakkoliv je možné například Chevrolet Camaro
zařadit mezi nejslavnější zástupce muscle cars, jeho šestiválcovou
verzi nemůžeme nazvat muscle carem ani s přimhouřením obou
očí. Puristé by dokonce mezi muscle cars nezařadili nic jiného než
nejsilnější verze SS. Naproti tomu některá luxusní kupé (například
Chevrolet Chevelle 1967 byl levnější sourozenec Pontiaku GTO.
Buick Riviera) se sice mohou pravým muscle cars směle rovnat svými
výkony, ale diskvaliﬁkuje je jejich vysoká cena. Smyslem pravého
muscle caru totiž není vozit svého majitele pohodlně a zahrnovat ho
luxusem, ale nabídnout mu co nejvíce výkonů za co nejméně peněz.
Proto také pravými muscle cars nejsou, nikdy nebyly a ani nemohou
být dvousedadlové vozy jako Chevrolet Corvette nebo Dodge Viper.
Jsou příliš drahé, příliš malé a vedle hrubé síly kladou přílišný důraz
na ovladatelnost.
Existují tedy v současnosti nějaké „pravé muscle cars“? Existují, a
stále jich přibývá. Ač je to překvapivé, asi nejtypičtější současný
muscle car není původem z Ameriky. Je jím Holden Monaro,
prodávaný také na britském trhu jako Vauxhall Monaro a v Americe
jako Pontiac GTO. Přes svůj poněkud pochybný vzhled nabízí přesně
to, co vždycky charakterizovalo pravé muscle cars. Obrovský výkon
za nízkou cenu, bez velkého ohledu na pohodlí. Ale i v Americe se
začíná blýskat na lepší časy. Vrátil se nejslavnější „pony car“ všech
dob, Ford Mustang, Dodge po dlouhé době použil jméno Charger na
autě, které si jej zaslouží alespoň výkonem a byla ohlášena i výroba Plymouth Road Runner 1969 dostal jméno a znak podle ptáka z
nového Challengeru a Camara. Je možné, že se zlaté časy alespoň kresleného seriálu, toho kopíroval také zvuk klaksonu (beep-beep).
na chvíli vrátí.
Příště budeme pokračovat historií vzniku muscle cars.

Uvedením Super Bee 1970 reagoval Dodge na Road Runnera na bázi
modelu Coronet. Logem byla tentokrát rozzuřená včela...

Plymouth Hemi ‘Cuda 1970 - legenda a jedno z nejvíce ceněných aut
té doby. S motorem Hemi se postavilo jen několik set kusů.
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Plymouth Duster 1971 znamenal návrat k opravdu levným muscle cars, dostupným téměř každému.

Nový Challenger má svaly i styl svého
předchůdce. Jen blázen by nechtěl v něčem
Dodge Charger 1974 - poslední rok legendy. Větší, těžší a méně výkonný, ale stále plný stylu. podobném jezdit!

Nováčci Ford Mustang, Dodge Charger a Pontiac GTO nesou odkaz muscle cars do současnosti.
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VRAKOVIŠTĚ

DESERT VALLEY AUTO PARTS
TEXT: PETR BELLINGER
FOTO: PŘEVZATO Z INTERNETU

POUŠTNÍ BONEYARD

Vím, že to pro mnohé z vás bude znít stejně vzdáleně
jako pro mě, ale až pojedete do Arizony, nezapomeňte
se stavit v Desert Valley Auto Parts, vzdáleném jen
pár mil od Phoenixu. Nebudete litovat! Na čtyřiceti
akrech indiánské půdy tu odpočívá zhruba pět tisíc
odložených a částečně rozebraných amerických
klasiků ze čtyřicátých až sedmdesátých let minulého
století. Skončily shodně na tomto místě, rovných 2000
kilometrů od rodného Detroitu, odkud před třiceti až
sedmdesáti lety vzešly.
Jeden z největších automobilových hřbitovů světa vás ohromí
svou gigantickou rozlohou a až neuvěřitelným množstvím
odpočívajících „nebožtíků“. Ti stojí prakticky všude, kam
se podíváte. Projít centrální plochu se všemi sekcemi, v
nichž jsou vozy systematicky seřazeny, se může zdát až
nemožné. Rozkastování na tři největší koncerny pokračuje
dělením na divize a v závěru se vozy řadí podle typů, leckde
i ročníků. Zdánlivě neuspořádané shluky autovraků, tak mají
svůj přísný řád. Vedle sebe tu stojí hned několik Chargerů
všech možných generací. Za sousedy mají vybagrované
Cudy a Challengery. Síla jejich motorů je již dávno pouhou
vzpomínkou, zmizela stejně jako všechny důležité součásti
a ponechaná torza už nabízí jen smutný pohled. O kus dál
odpočívají Cadillaky ročníku 1957, včetně modelu Eldorado
Coupé Hardtop, vyrobeného v počtu 2100 kusů. Pohromadě
je tu i celá rodina Pontiaků 1960, od čtyřdveřového sedanu
Star Chief a hardtopu Ventura, přes dvoudveřový Bonneville
až po impozantní stejšn Catalina. Teplé a suché arizonské
podnebí uchovává vraky v poměrně slušném stavu. Koroze
na povrchu karoserií nemá žádnou hloubku a mnohdy tvoří
skutečně jen zanedbatelný problém. Přesto na hlavní ploše
stěží najdete celý vůz a už vůbec ne takový, který by byl
schopný jízdy. Tvrzení, že do některých aut na vrakovištích
stačí dát akumulátor a nastartovat, tady neplatí. Většina
vraků slouží coby součástková základna a podle toho také
vypadají. Chybějící motor nebo interiér je tím nejmenším
handicapem. Často vidíme karoserii s amputovanou přední
či zadní částí nebo dokonce bez střechy. Takové kousky už
čeká jen poslední štace. Přilehlé budovy jsou k prasknutí
naplněné tříděnými náhradními díly. Najdete tu prakticky
všechno, co lze odmontovat: blatníky, dveře, nárazníky, skla,
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I takhle může dopadnout kdysi nádherný Oldsmobile 98 Starﬁre Holiday 1957.
Zničené torzo postrádá pravou zadní čtvrtku, kapoty, dveře i okna.

motory, převodovky, nápravy i části
interiérů. A taky si to samozřejmě
za pár dolarů můžete koupit, proto
se tu tahle auta rozebírají. Chcete
blatník nebo kapotu na Chryslera
1957, nárazníky na Buicka 1960?
Žádný problém, na výběr je většinou
z několika kousků. DVAP ale nenabízí
jen součástky. Kromě dílů tady koupíte
i celý vůz v relativně slušném stavu
vhodný k renovaci a nebo auťák
už zrenovovaný. Od renovace však

neočekávejte stejnou kvalitu, jako
když si s ní budete hrát doma po
několik let ve své garáži. Ceny vozů
jsou pak srovnatelné s inzeráty v
časopisu Old Car Trader.
Stát tváří v tvář několika tisícovkám
polorozpadlých amerických klasiků
je smutná podívaná, přesto mě
návštěvy podobných míst na
zeměkouli přitahují. Taky mi
cosi našeptává, že tu nebudou
navždy...
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VRAKOVIŠTĚ

FULLSIZE

Jedna z perel na zdejší vyprahlé arizonské
půdě – impozantní Cadillac 75 Fleetwood
Bus Sedan 1947 (vyrobeno 80 kusů), nebo
zakázková karoserie na Business Chassis
(jedna z 200 ks).

De Soto Fireﬂite Sportsman 1958 bylo na konci padesátých let ozdobou amerických cest.

Z tohoto obrázku je dobře patrná ohromná
velikost Cadillaku, vedle něhož i jinak obrovský
Mercury Sport Sedan 1951 vypadá malý.

Dodge Dart Phoenix 1960 by se dal možná zachránit.

Chcete letištní taxi z padesátých let, které svou
délkou předčí dnešní nejdelší stretch-limo? No
problém! Na výběr je GM nebo Chrysler.

Otevírací doba DVAP, kdybyste přece jen
Za to tomuto Dodge Coronet Lancer 1957 už nikdo nepomůže.
chtěli přijet...
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Skelety kabin pick-upů. Vpředu torzo Chrysleru
Town&Country Wagon 1960, vyrobeného ve
velmi malých počtech. Škoda ho!

Tak tohle mi hlava nebere... Imperial 1960 nechaný napospas arizonské poušti.

Extra zajímavý kousek – poválečný Chevrolet
Fleetmaster STW pro 8 pasažérů. Vyrobeno
pouhých 804 kusů. Chevy vypadá ve velmi
dobré kondici.

Cadillac Eldorado Coupé Hardtop 1957 je
taky vzácný kus (2100 vyrobených), ale jeho
současný stav už renovaci neumožňuje.

V Arizoně vás může kousnout štír a nebo
uštknout had. Pak už vám nic nepomůže,
stejně jako těmto dvěma Chevroletům 63
Tady hromadně odpočívají skvosty z přelomu padesátých a šedesátých let. Spěte sladce... STW a 61 Coupé...
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KDYŽ UŽ ANI VELIKOST NEPOMŮŽE...

Ameriky byly a jsou jedněmi z nejbezpečnějších automobilů, které kdy brázdily
silnice této planety. V mnoha případech jim k tomu ale dopomohla jejich větší
váha, která při střetu s lehčím vozem prodlužuje díky setrvačnosti dráhu. Jiný
je proto výsledek srážky při rovnosti hmotností a zcela jiný při střetu s těžkým
dumperem nebo nárazu do statného stromu. Deformační zóny, jaké známe
dnes, byly pro konstruktéry v padesátých letech pojmem neznámým. Při
většině vážných nehod proto docházelo k těžkým zraněním, a to hlavně díky
posunu sloupku řízení nebo celkovému zborcení karoserie.
Pohledy na havárie amerik, které vám dnes přinášíme proto nejsou nijak
pěkné. Nehody tohoto typu skončily většinou pro posádku vozu osudně.
Smrtící faktor – nepřiměřená rychlost a následné nezvládnutí vozidla se často
prolínalo s nízkým věkem a nezkušeností řidičů, kterých od padesátých let
rapidně přibývalo.

TEXT A FOTO: PETR BELLINGER

Tak takhle vypadá Chevrolet Two-ten
four-door sedan 1956 po čelní srážce s
těžkým dumperem. Z druhé fotograﬁe je
patrná devastace prostoru pro řidiče a
průnik sloupku i s volantem do kabiny.

Z Chevroletu Bel Air Convertible 1955, havarovaného
časně za úsvitu do stromu, zbyl jen vrak a dva těžce
ranění. Strom pronikl hluboko do prostoru pro pasažéry
a vůz se kolem stromu zcela uzavřel.

Tak tohle je těžké varování. Díváte se na zbytky dřívějšího Fordu
Farlaine 500 two-door hardtop 1957. Vůz narazil do stromu
rychlostí hodně přesahující 100 mil za hodinu. Řidič byl na místě
mrtev. Totální destrukce karoserie, oddělené od rámu, způsobila,
že přední i zadní kapota jsou vedle sebe. Zbytek předku leží o
několik desítek metrů dál. Poblíž se válí vytržený blok motoru a
kusy interiéru. Tady zabíjela mladá nezkušenost a velká rychlost.

I v tomto případě je viníkem vysoká rychlost. Plymouth Road Runner byl nárazem
roztržen na kusy. Celá zadní část chybí, protože se válí v protějším příkopu. Není
znám osud řidiče, ale je možné že přežil. Ohořelá kapota a bílý prášek svědčí o
požáru, který byl uhašen. Smutný pohled!
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Nad tímto obrázkem zřejmě zapláčou všichni příznivci Fordu Thunderbird 1956.
Řidič, který s ním těžce havaroval, jej ten den zakoupil v showroomu dealera
Ford. Ještě novotou vonící vůz nestačil ujet ani první stovku mil a už se proměnil v
hromadu šrotu.

SLOVNÍK JMEN AMERIK

FULLSIZE

Torpedo je atakující střela. Vůz Prestona Tuckera měl ambice proniknout mezi známé výrobce,
ale nebylo mu to dopřáno. Tucker Torpedo byl vyroben v pouhých 51 exemplářích.

4. DÍL (Závěr)

Od září 2004 se spolu setkáváme nad
objasňováním významu názvů amerik.
Dnešní čtvrtý díl je zatím poslední.
Z celkového počtu 365 názvů se mi pro devět nepodařilo najít žádné vysvětlení. Jsou
označeny trojicí otazníků a všechny se nachází v tomto díle. Znáte-li někdo jejich pravý
význam, napište mi jej, zavolejte nebo mailujte. Stejně tak i v případě, že objevíte jakékoliv
nejasnosti a chyby v již otištěných seznamech. Věřte, že určit význam některých výrazů
je skutečně obtížné a někdy jde o pouhé domněnky. Ocením i vaši iniciativu v případě, že
znáte další zajímavé názvy s vysvětlením jejich významu, pošlete mi je, rád je dodatečně
uveřejním. Jen tak může vzniknout kompletní seznam, který bude ku prospěchu všem.
fullsize@seznam.cz 777 646 314.
Oprava z minulého čísla: Po upřesnění jedním z našich čtenářů se omlouvám a přikládám
správný výklad označení LTD (Ford 1967) – zkratka Luxury Transport Division.
S
Sable (Mercury 1987) – sobol, heraldicky černá barva
Safari (Pontiac 1955) – safari, africká lovecká výprava
Satellite (Plymouth 1965) – satelit, strážce
Sapporo (Plymouth 1981) – japonské město na ostrově
Hokkaidó, dějiště XI. zimních olympijských her 1972
Saratoga (Chrysler 1939) – město ve státě New York, kde byla
podepsána kapitulace Anglie za války o nezávislost USA, jinak
také velký cestovní kufr
Savoy (Plymouth 1954) – nejspíš odvozenina od savojského
kraje ve Francii
Scamp (Plymouth 1971) – ničema, rošťák, dareba
Sceptre (Studebaker) – žezlo
Scottsdale (Chevrolet) – město v Arizoně
Scout (International) – skaut, zvěd
Sebring (Plymouth 1971) – město ve státě Florida
Sedan (všeobecně typ karoserie) – čtyřdveřová tříprostorová
karoserie s víkem zavazadlového prostoru
Seneca (Dodge 1959) – jméno kmene severoamerických indiánů
irokézské skupiny
Seville (Cadillac) – dle starobylého španělského města Sevilla
Sierra (Dodge 1959) – hřeben, součást názvů horských útvarů
Signet (Plymouth Valiant 1962) - pečeť
Silver Streak – (Willys 1932) – stříbrný blesk
Silver Arrow (Pierce-Arrow 1934) – stříbrný šíp
Shadow (Dodge 1987) – stín, duch, přelud
Shelby (Ford, Dodge) – dle jména závodníka a konstruktéra
Carola Shelbyho
Shelsley (Frazer Nash 1934) – podle závodů do vrchu ve
Shelsley Walsh
Skyhawk (Buick) – nebeský jestřáb
Skyliner (Ford 1957) – otevřený obzor, ale možná také
odvozenina od airliner (dopravní letadlo)
Skyway (Studebaker Champion 1946) – nebeská dráha
Skylark (Buick) – skřivan
Slingshot (Plymouth 1988) – prak
Solitaire (Cadillac 1989) – jedinečný drahokam
Somerset (Buick) – jméno hrabství v Anglii a několika míst v USA
Sonoma (GMC) –okres v Kalifornii, nedaleko San Franciska
Special (Oldsmobile 1910, Buick 1936, Chevrolet 1953) – jednoduše speciál
Spectrum (Chevrolet 1985) – spektrum
Speedster (Auburn, Ford, Plymouth) – rychlý sportovní vůz
Speedway (Willys 1939) – závodní dráha, dálnice, autostráda
Spirit (AMC 1979) – duch
Splash (Ford 1989) – cákanec v souvislosti s bizarním tvarem karoserie
Sprint (Ford 1963, Chevrolet 1985) – sprint
Sport Fury (Plymouth 1959) – zřejmě sportovní odvozenina od
modelu Fury
SportWagon (Buick, Chevrolet) – sportovní kombík
SS (Chevrolet) – zkratka Super Sport
SST (AMC Rambler Rebel 1967) – zkratka Super Sport Touring
St.Regis (Dodge 1979) – jméno luxusního hotelu v New Yorku
Standard Six (Studebaker 1925) – standardní šestka
Star Chief (Pontiac 1954) – hvězdný náčelník
Starﬁre (Oldsmobile 1954) – hvězdný oheň
Starlight (Cadillac, Studebaker) – hvězdné světlo
Statesman (Nash 1950) – státník
Stealth (Dodge 1990) – tajnost, kradmost, nepozorované působení
Stepside (Chevrolet) – označení druhu pick-upu, blatníky vně korby

Step Van – dodávkový vůz (vstup do kabiny po stupátku)
Stinger (Pontiac 1989) – žihadlo, vůz snů v americkém slangu
Stingray (Chevrolet) – druh rejnoka
Streamline (Willys 1933) – proudnice, proudnicový tvar
Streamliner (Pontiac 1941) – dopravní letadlo (jedno z použití)
Stylemaster (Chevrolet 1946) – „pán stylu“
Styleline (Chevrolet 1949) –stylová linka
STW – „Station Wagon“ (všeobecně typ karoserie) – karoserie
kombi, původně druh kočáru, v němž se po vymontování
zadních sedadel vozila zavazadla
Suburban (Plymouth 1956, Chevrolet, GMC) – obyvatel
předměstí, není pravidlem, ale mnohdy dodávkové auto s
luxusní výbavou a terénním charakterem
Sunbird (Pontiac 1976) – pták slunce, sluneční pták, zoologicky
Slunatec Nádherný
Sundance (Plymouth) – sluneční tanec zřejmě severoamerických
indiánů
Sunliner (Ford 1957) – spojený název, měl evokovat pocit slunce
nad hlavou v convertible
Super (Buick 1940) – jednoduše super
Super Six (Hudson 1916) – super šestka
Superba (Checker 1960) – zřejmě složený název
Super Bee (Dodge Coronet 1968) – „Super včela“, k názvu
patřila kreslená postavička včely, která vznikla jako reakce na
Road Runner od sesterské značky Plymouth
Super-Duty (Pontiac Catalina 1963) – supervýkonný
Syclone (GMC) – zkomoleně cyklón
Sweeptline (Dodge pick-up) – typ pick-upu, na nějž byl často
montován sněhový pluh
Swinger (Dodge Dart 1969) - osoba
T
Tahoe (Chevrolet 1995) – jezero v Kalifornii
Taurus (Ford 1986) – býk, znamení zvěrokruhu
Tempest (Pontiac 1961) – bouře, nepohoda
Tempo (Ford 1984) - včasný
Terraplane (Terraplane 1933) –pozemské letadlo?
Thunderbird (Ford 1955) – pták bouře, pták bouřlivák
Thunderbolt (Ford Fairlane 1964) – úder blesku, neočekávaná rána
Tonneau (Packard 1902) – označení verze s prostorem pro cestující
Topaz (Mercury 1984) - topaz
Torino (Ford 1968) – italské město
Toronado (Oldsmobile 1966) – zkomoleně tornádo
Torpedo (Tucker, Stutz 1930, Pontiac 1940) – torpédo, atakující střela
Tourer (Pierce-Arrow 1931) – turista, cestovatel
Town Car (Lincoln) – městský vůz
Town & Country ( Chrysler 1946) – město & venkov
Townsman (Chevrolet STW 1951) – měšťák
Tracer (Mercury 1988) - stopař
Trans-Am (Pontiac 1969) – název podle série okruhových
závodu Trans Am
Traveler (Chrysler 1940) - cestovatel
Turismo (Plymouth 1982) – pravděpodobně odkaz na vozy
kategorie Grand Turismo
Turnpike Cruiser (Mercury 1956) – silniční křižník
Typhoon (GMC) – smršť, tajfun
U
Universal (Jeep) – univerzální, mnohoúčelový
Utiline (Dodge pick-up) – prospěšný, funkční

V
Vagabond (Kaiser 1949) – vagabund, tulák, povaleč
Vega (Chevrolet 1971) – vlhká nížina
Valiant (Plymouth 1960) – statečný, odvážný, hrdinský
Ventura (Pontiac 1960) – odvážný, riskantní (neurčitý název)
Versailles (Stutz 1928, Lincoln 1977) – podle francouzského
paláce ve Versailles
Victory (Dodge 1929) – vítězství
Villager (Mercury 1974) – vesničan, venkovan
VIP (Plymouth 1966) – snad zkratka Very Important Person
(velmi důležitá osoba)
Vista Cruiser (Oldsmobile 1964) – vyhlídkový křižník
Virginian (Kaiser 1949) – virginský nebo virgiňan
Volare (Plymouth 1976) - ???
Voyager (Mercury 1957) - cestovatel
W
Wagoneer (Jeep) - vozka
Wayfarer (Dodge 1949) – poutník, pocestný
Wasp (Hudson 1952) – vosa
Westerner (AMC Rambler Rebel 1967) – obyvatel západu
Wildcat (Buick) – divoká kočka
Windsor (Chrysler 1941) – město a královský palác v Novém Skotsku
Woodgrain (Pontiac 1953) – povrch s imitací dřeva
X
XL (Ford 1968) – eXtra Large (extra velký, prostorný)
Y
Yenko (Chevrolet high performance models) – Don Yenko byl
jedním z dealerů, kteří auta zároveň i upravovali. Specializoval
se na vysokovýkoné modely Chevrolet
Yukon (GMC) – podle oblasti na Aljašce
Z
Zephyr (Mercury 1978) - vánek
Z28 (Chevrolet Camaro 1967) – blíže neurčené označení sport-paketu
ČÍSELNÁ (KOMBINOVANÁ) OZNAČENÍ
300 Letter (Chrysler 1955) – 300 písmenko. Luxusnější varianty
modelu byly označeny písmeny, po jednotlivých letech. Poslední
byl 300L v roce 1965. První byl C-300 (C jako Coupé) v roce
1955, po něm následoval 300B, 300C a tak dále ..
880 (Dodge 1963) – ???
400 (Dodge 1982) – ???
600 (Dodge 1983) – ???
T1000 (Pontiac 1981) – ???
J2000 (Pontiac 1982) – ???
6000 (Pontiac 1982) – ???
S-55 (Mercury 1966) – dle typového značení motoru
LN7 (Mercury 1982) – ???
XR7 (Mercury Cougar 1976) - ???
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GARÁŽE VLTAVA s.r.o.
www.garazevltava.cz
e-mail:
garazevltava@garazevltava.cz
Tel: 603 482 061
604 955 882

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

RCC

RCC Rajtr Classic Cars
Rádi vás přivítáme v naší nové
provozovně ve Slaném
Volejte
603 541 096,
603 839 054
www.rcc.cz
e-mail: boss@rcc.cz

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

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

- 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: www.foxtoys.cz
OFFICE:
- Fox toys s.r.o., Tuklatská 3, Praha 10, telefon: 274 815 689,
e-mail: foxtoys@foxtoys.cz

servis & vrakoviště klasických
amerických automobilů

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ V AMERICKÉM STYLU

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

OPEN HOURS:

PO – ČT 12 – 01
PÁ – SO 12 – 02
NE 12 – 24
Hronovická 2768

.... nejen pro americké automobily.

530 02 Pardubice
(naproti Hronovickému divadlu)
TEL: 466 616 070
www.roadcafe.cz

NABÍDKA VHS & DVD ZE SRAZŮ A AKCÍ US CARS

mobil: 602 733 322
e-mail: ivii@seznam.cz
web: www.ivouscars.cz

Nabídku tvoří více než dvacet titulů reportážních videozáznamů z let 1992–2006.
Objednávky: Zbyněk Pokorný tel.: 724 141 200
Více na www.uscarsvideo.wz.cz

Cadillac Fleetwood Sedan 1953, V8 343 cid, aut., skvělý
původní stav, 2 majitel 420000,-Kč 602 733 322.

Chevrolet Impala HT sedan 1963, V8 283 cid, aut., el. výbava,
nabourané LZ dveře a LZ blatník 85000,-Kč 721 118 505.

Oldsmobile 88 Dynamic 1960, V8 394 cid, aut.,
vůz k renovaci 175000,- 777 212 812.

Ford Ranchero 1973, V8 400 cid, aut., alu kola,
plně funkční 185000,-Kč 603 482 061.

Ford Ranchero 1979, V8 351 cid, aut.,
115000,-Kč 603 482 061.

Cadillac Seville 1976, V8 350 cid, aut., super interiér v kůži,
el. výbava, dřevo, přehrávač 59000,-Kč 608 482 222.

Ford Galaxie XL Convertible 1970, V8 390 cid, aut.,
nová střecha, bez koroze 295000,-Kč 602 733 322.

Chevrolet Camaro LT 1976, V8 350 cid, aut., chrom.
kola, el. okna 115000,-Kč 603 482 061.

Chevrolet Camaro 1979, V8 305 cid, aut., nový výfuk vč. svodů a
rezonátoru, nové brzdy, alu kola, velmi rychlý 99000,-Kč 721 118 505.

Chevrolet Caprice Classic HT sedan 1975,
V8 350 cid, aut. 100000,-Kč 602 733 322.

Chevrolet Corvette C3 1979, V8 305 cid, aut.,
kompletní, pojízdný 225000,-Kč 602 733 322.

Dodge RAM 4x4 1988, V8 360 cid, výborný stav
210000,-Kč 603 541 096.

Plymouth Fury STW 1975, R6 225 cid,
rozebraný kompletní 15000,-Kč 603 482 061

Mercury Grand Marquis 1986, V8 302 cid, aut., pěkný,
bez koroze CZ doklady 165000,-Kč 603 541 096

Cadillac De Ville 1979, V8 430 cid, aut., vstřikování,
el. výbava 99000,-Kč 603 482 061.

Buick Riviera 1978, V8 350 cid, aut., mechanicky
výborná, horší lak 89000,-Kč 603 482 061.

Jeep Wagoneer 1983, V8 360 cid, aut., plně funkční, obě
tažná zař., vzduchové brzdy 89000,-Kč 608 482 222.

Ford Mustang 1980, V8 302 cid, aut.,
velmi hezký 55000,-Kč 608 482 222.
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CO BYLO A CO BUDE

MINULÁ ČÍSLA
FULL SIZE 1 DUBEN 2004

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

FULL SIZE 2 ZÁŘÍ 2004

FULL SIZE 3 DUBEN 2005

AKTUÁLNÍ ČÍSLO FULL SIZE 5 – DUBEN 2006
Právě jste dočetli páté číslo klubového magazínu ČKMAA. Obsahuje
vše, co jsem vám minule slíbil a dostalo se i na novou rubriku
Checkerboard. Tak a teď to horší. Ještě stále se mi nepodařilo
uzavřít pátrání po úplných začátcích amerik v Čechách. Druhý díl
tohoto, dle ohlasů úspěšného seriálu, jsem proto nucen i nadále
odložit :-( Jestli tyhle řádky čte někdo z pamětníků 50. až 70.
let, který má své osobní zkušenosti ze setkání s amerikami v
tomto období, nechť se mi ozve. Budu vděčný za jakýkoliv příběh
i zdánlivě nepodstatné detaily. Jakákoliv fotodokumentace velmi
vítána! Znáte někdo takového člověka? Na váš telefon či mail s
ohlasy se těší Petr Bellinger 777 646 314, fullsize@seznam.cz

FULL SIZE 4 ZÁŘÍ 2005

PŘÍŠTÍ ČÍSLO
FULL SIZE 6 – ZÁŘÍ 2006
- nevynecháme klubové záležitosti
- seznámíme vás se zážitky neúnavného
cestovatele pana George F. Kisy v prvním díle
seriálu “Prožil jsem 70.léta v USA”
- těšit se můžete na II.díl historie Muscle Cars
- samozřejmě představíme další big cars
- nebudou chybět pohledy na vrakoviště a crash

KALENDÁŘ AKCÍ 2006
DOMA

1.4. – ČKMAA & CADILLAC klub ČR – Jizbice pod Blaníkem

8.4. – Jarní zážeh amerik u WRAAMáků – Zlín Spytihněv
29.4. – ČKMAA & CADILLAC klub ČR – Testační den – Luštěnice-Pelechov
29.4.
13.5.
26.5.-28.5
3.6.-4.6
10.6.-11.6

–
–
–
–
–

14.7.-15.7
21.7.-23.7
22.7.-23.7
2.9.

–
–
–
–

Rodeoshow – ČEZ Aréna Ostrava
Alltaty Gang – US MANIA Mělník autokemp
KPUC – Full Size Session - Fulnek Jerlochovice
Ctibor Veleba – Sraz amerických oldtimerů Velká Bíteš
Halter Valley & Cadillac klub ČR – American Power Weekend
Country městečko Valley – Dnešice u Plzně
ACC Brno – 7th American Cars Meeting – Shopping Park Avion Brno
WRAAM meeting USA automobilů – Zlín Topolná
6.Mezinárodní sraz Corvette – Výstaviště Praha
ČKMAA & CADILLAC klub ČR – V.American Day Luštěnice-Pelechov

22.9.-24.9. – KPUC – BIG 8 Párty (místo konání bude upřesněno)

V ZAHRANIČÍ
6.4.-9.4.
7.5
20.5.-21.5.
27.5.-28.5.
2.6.-4.6.
6.7.-8.7.
11.8.-13.8.
27.8.

– Techno Classica, Messe Essen – Německo
– 24th American Live Zuchwil – Švýcarsko
– AOCC 6th 1.American Classic Rallye Slovakia – Slovensko
– 11th Us Car Meeting Chur – Švýcarsko
– Us Car Giganttreffen Pullman City (Eging Am See) – Německo
– Power Big Meet Västerls – Švédsko (největší sraz US CARS v Evropě)
– 5th International American Car Festival - Fort Monostor Komárom Maďarsko
– Cadillac BIG Meet Kremsmunster – Rakousko

Za tímto přepychovým lowriderem Chevy Impala 1964 musíte na Slovensko...

P. Bellinger
J.Sedláček
T. Chavík
P. Pelech
P. Šplíchal
I. Kunetek
J. Franc
I. Kunetek
C. Veleba

777
604
777
603
724
602
775
602
604

646
153
973
482
311
733
073
733
231

314
589
299
061
195
322
710
322
026

J. Rychnovský
P. Čáslava
T. Chavík
K. Procházka
P. Pelech
J. Sedláček
I. Kunetek

603
608
777
602
603
604
602

274
778
973
215
482
153
733

700
776
299
815
061
589
322

www.siha.de
www.fnc.ch
www.usoldtimers.sk
www.fatfenders.ch
www.pullmancity.de
www.bigmeet.com
www.usacar.hu
www.cadillac-meeting.com
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