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EDITORIAL & NOVINKA

FULLSIZE
Šťastná sedmička

Přemýšleli jste někdy o
číslech kolem vás? Říká vám něco numerologie? Přiznám
se, že jsem se nikdy ničím podobným nezabýval, ale před
pár dny jsem objevil až příliš mnoho náhod najednou.
Letošní rok 2007 je pro nás ve znamení magické sedmičky
a sedmička byla navíc odjakživa moje šťastné číslo.
Nejenom, že držíte v rukách sedmé číslo FullSize, ale náš
klub má za sebou 7 let své novodobé úspěšné existence.
Počet již pořádaných klubových testačních dnů dosáhl
taktéž čísla 7 a letošní jizbický sraz, na kterém vás tímto vítám, je
datován na 7.dubna. To nemluvím o tom, že titulní auto na obálce
FS 7 bylo
vyrobeno
v
roce 1957 a
slovo Lincoln
má 7 písmen.
Aby
toho
nebylo málo, tak počet dvojlistů, z nichž je každý FullSize složen,
je taktéž 7. Uznejte, že já prostě na šťastnou sedmičku věřit
musím!
Sedmička se také objevuje v mnoha zásadních skutečnostech.
Země má ve sluneční soustavě už jen 7 příbuzných planet (osmému
Plutu byl statut planety odebrán). Sedm hvězd tvoří souhvězdí

Velký vůz a fází Luny je celkem taktéž 7. Na zeměkouli je
7 kontinentů a lidstvo po staletí obdivuje 7 divů světa.
K úplnému završení jsem si přečetl svůj horoskop pro
rok 2007 (znamení zvěrokruhu určené jak jinak než
sedmému měsíci) a jeho předpověď mi vyrazila dech!
Nejsem pověrčivý, ale tohle podezřele velké množství
sedmiček mě přivádí do rozpaků. A tak doufám, že
magické číslo nám přinese štěstí nejen v novém projektu
o němž se v sedmém čísle FullSize také dočtete, ale i
vám všem v každodenním životě.
A nakonec ještě jedna informace, která mě nedávno potěšila.
FullSize
se
v
tištěné
p o d o b ě
dostal až na
druhou stranu
zeměkoule,
ke svému čtenáři do Austrálie. Sedmé vydání tam poputuje také
a věřte, že to by mě při psaní prvního čísla před třemi lety ani ve
snu nenapadlo. Jsem z toho všeho v sedmém nebi!
Petr Bellinger
P.S.: Víte kolik hodin je právě teď v Detroitu, městě zaslíbeném
výrobě automobilů? O sedm méně než u nás...

VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII
V USA je poslední dobou silný zájem o retroautomobily.
Na této vlně se veze i značka n2a (not two alike), která začala
vyrábět model 789. Ten má karoserii přebírající to nejlepší z
Chevroletů let 57-59, ale v moderním pojetí a postavené na
současné technice. Model 789 je vlastně takové instantní
auto. Tříleté období Chevroletu bylo přefiltrováno, usušeno
a zalito čerstvou vodou, dostalo doplňky, jaké je možné vidět
v tuningu a celé je to servírováno v hrnečku z nejmodernější
techniky značky. Základ z Chevroletu Corvette C6 (hliníkový
vidlicový osmiválec) dostal několik inovací, výfuková
soustava pochází od firmy Borla, zkrutné stabilizátory od
PSX. Na voze je však nejzajímavější karoserie. V přední
části najdeme reminiscenci na ´57 Bel Air, střední část
a tříbarevný interiér dává vzpomenout na ´58 Impala a
o rok později ten samý vůz ukázal velmi podobná křídla
“ptáka v letu” na zádi. Automobil nemá jednoznačné
barevné schéma lakování. Společně s různým tónováním
interiéru dává výrobce více jak 10 000 kombinací. Žádný
z vozů tak nebude stejný. Samozřejmě, že zákazníci si
mohou vymyslet ledacos, takže si sedadla v kůži mohou
nahradit hebkým plyšem, v interiéru může najít místo až
tisíciwattová audioaparatura a brzdy mohou být z keramiky.
Firma n2a už připravuje další dva modely - Wildcat a 5-to1. Ty však ještě nedospěly ani do stádia konceptu.
převzato z www.seznam.cz
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ČESKÝ KLUB MAJITEL AMERICKÝCH AUTOMOBIL (ČKMAA)
Cadillac Route 66, 294 42 Lušt nice – 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.
- pořádáme dva srazy US CARS ročně (jarní a podzimní), oba s dlouholetou tradicí
- pro své členy (s historickým vozidlem) uskutečňujeme vždy na jaře testační den
- od počátku roku 2004 pravidelně vydáváme klubový časopis FullSize, vždy při příležitosti klubového srazu (2x ročně)
- provozujeme vlastní internetové stránky www.americancars.cz
Co vám můžeme
- sounáležitost s lidmi nadšenými pro americká auta
nabídnout
- bohatou historii, náš klub je přímým pokračovatelem vůbec prvního klubu majitelů amerik v Čechách (r.1994)
- být součástí mezinárodní federace automobilových veteránů FIVA
- možnost používat vašeho amerického veterána legálním způsobem (podle platných zákonů ČR a 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
Co za to požadujeme - uhrazení členského příspěvku 1000,- Kč za kalendářní rok
- účast na valné hromadě pořádané jednou do roka
Co uvítáme
- vaši aktivitu, zejména při pořádání klubových akcí
Naše aktivity

Co vám určitě
neposkytneme
Jak se stát členem
Kontakty

- falešnou iluzi a tvrzení, že jen my jsme ti nejlepší
- na našich internetových stránkách najdete přihlášku ke stažení, včetně dalšího postupu
-

předseda a statutární zástupce klubu:
předseda testační komise:
testační komisař:		
testační komisař:		
klubový časopis:		
klubové internetové stránky:

Klubová současnost
Přestože zima byla víc než milosrdná a mnoho amerik brázdilo české
highways, místo aby stály zazimované v garážích, opravdová sezóna
začíná teprve nyní. Otevírací jarní sraz v Jizbici pod Blaníkem je opět
společnou akcí našeho klubu a klubu Cadillac ČR. Spolupráce, která
začala před dvěma a půl lety, ihned po vstupu Cadillac klubu ČR do
AKAV, se báječně rozrůstá a přináší pozitiva oběma stranám. Podzimní
luštěnické American Days se nám společně podařilo dostat do dalšího
stupně vývoje, což je sice velké plus pro návštěvníky, ale zároveň stále
náročnější pro všechny jeho pořadatele. Už nyní jsou uzavírány dohody
o spolupráci s firmami, zajišťováno občerstvení a vytvářen program
srazu. Loňský koncept dvoudenního setkání se sobotním i pátečním
programem se dle vašich ohlasů osvědčil a proto u něj zůstaneme
i v budoucnu. Luštěnice se nám prostě rozrůstají a každým rokem
nabývají na popularitě, což nás pochopitelně těší. Možná to bude i tím,
Na časté přírustky v garážích
našeho
klubového
předsedy
pana Plašila jsme si už zvykli. Ani
tentokrát nezklamal a do své sbírky
krásných amerických veteránů
začlenil další zajímavý kousek. Je
jím Lincoln Continental Mark III
z roku 1969. Vůz, který se v naší
republice nachází už od roku 1970
je ve velmi zachovalém stavu a s bílými registračními značkami. Ve sbírce našeho
předsedy je to celkem šestnáctý kousek, z toho šestý Lincoln. Gratulujeme!

Petr Landsmann patří k členům klubu, kteří již vlastní
slušnou sbírku exponátů. Jeho doménou jsou vozy
koncernu Chrysler a tak se nelze divit, že k již dříve
popisovaným třem kouskům přibyl další. Tentokrát
jde o velmi žádaný muscle car Dodge Charger z
roku 1968. Charismatický vůz se právě podrobuje
renovaci a tak se těšíme, že v jej v září v Luštěnicích
uvidíme už v plné kráse.



Ing.Miloslav Plašil
Petr Bellinger
Petr Pelech
Petr Boček		
Petr Bellinger
Done Ničovský
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že v jejich pořádání stále převažuje nadšení nad komercí a ani klub
ani nikdo z pořadatelů z něj nečeká žádný finanční zisk. Pro každého
milovníka uscars jsou příjemné zprávy o amerikách mířících do Čech
ze západní Evropy nebo USA. Myslím, že množství klasických amerik,
které se za poslední půlrok dostaly do Česka je důkazem o vzrůstajícím
zájmu o tyto fascinující veterány. I v tento okamžik je na moři několik
dalších krásných kousků z přelomu padesátých a šedesátých let, které
se už v létě objeví na srazech. Máte se na co těšit!
Členská základna klubu se pohybuje už těsně nad číslem 100. Co je
však ještě příjemnější, je její složení, které se neustále tříbí. Důkazem
jsou noví členové se zajímavými vozy starších ročníků, mezi nimiž
nechybí exkluzivní sbírka Cadillaků 1959, bezpochyby největší v
Čechách, či přírustek z doby Laurela & Hardyho – Chevrolet Tourier
1916. Takže se na ty nejzajímavější pojďme podívat.
Mezi nové členy klubu vítáme
Radka Procházku, který věkovou
hranici amerik v našem klubovém
registru posunul o další rok dál.
Jeho Chevrolet 490 Tourier z roku
1916 zaslouží obdiv a přenese
nás do doby počátků světového
automobilismu. Vůz byl dovezen z
Holandska a je plně funkční. Jeho
přítomnost v našem klubu nás
velmi těší.

K novým členům klubu patří i Honza Hvězda, který si ze států dovezl
nádherný Buick Skylark Custom 1969. Vůz je ve vzácně zachovalém
původním stavu, včetně čalounění. Pouze lak musel být obnoven z důvodu
několika škrábanců. Tohle auto je důkazem, že ještě stále se dají objevit
auta ze šedesátých let, do nichž stačí sednout a jezdit...

FULLSIZE

V našich klubových řadách vítáme Darka Haumera,
velkého obdivovatele Cadillaků a to hlavně ročníku 1959.
Jeho sbírka padesátdevítek nemá v Čechách obdoby a
ani v evropském měřítku není běžná. Darek je majitelem
celkem čtyř modelů ročníku 1959 a to: Cadillac Coupé
série 62, Cadillac Convertible série 62, vzácného Cadillac
Fleetwood 75 Limousine a naprosto ojedinělého Cadillac
Eldorado Biarritz Convertible. To ale není vše. Vedle
těchto skvostů najdete v jeho garáži i Cadillac Sixty
Special Fleetwood 1954 po špičkové renovaci. Dlouhou
řadu pak uzavírá Ford Thunderbird 1976 v původním vzácně zachovalém
stavu včetně laku. K poslednímu zmiňovanému T-birdu má Darek zvláštní
vztah. Jeho datum výroby, včetně měsíce, souhlasí s datumem narození
manželky Lenky :-) Darkova sbírka je pro vyznavače amerických klasiků
velkým přínosem a jeho členství v našem ČKMAA si velmi vážíme.

U Cadillaků ještě zůstaneme a přivítáme dalšího nového
člena. Láďa Bulín má podobný vkus jako Darek a proto
si pořídil majestátný Cadillac De Ville ročníku 1956. Auto
je v mimořádně dobré kondici a vhodné ke klidným
nedělním projížďkám. Na posledním obrázku vidíte,
jak se vedle sebe vyjímají Darkův Sixty Special 54,
Láďův De Ville 56 a padesáttrojka kamaráda Dušana při
zastávce na spanilé jízdě Brnem.

Kromě krásně zrenovovaných kousků, nám do klubu přibylo i pár zajímavých amerik v předrenovačním stavu. Jednou z nich je tento dvoudveřový hardtop Dodge
Royal Lancer 1958 našeho člena Vendy Rajtra. Jedná se o vůz smontovaný ve Francii, kde byl také léta provozován. K nám do Čech byl přivezel loni ze Švýcarska. Jde
o zajímavý exponát, který by si zasloužil kompletní renovaci.

V luštěnickém depozitáři Petra Pelecha se objevily dva pozoruhodné kousky. Dodge Charger SE 400 1974 a Chevrolet Chevelle 1972. Oba jsou určeny k renovaci a
momentálně na prodej. Třeba najdou své nové majitele v řadách našeho klubu :-)
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DNEŠNÍ MOTTO: Z ČEHO BYSTE SI URČITĚ PŘÍKLAD BRÁT NEMĚLI...
Lepí se vám smůla na paty? Nic si z toho nedělejte.
Tihle tři jsou na tom ještě hůř!

Jste maximalisté? Obyčejná limuzína už vám
nestačí?

Pak tu pro vás máme něco extra!

„Tak matinko, když už jsem tady... copak dnes vaříte k obědu?“

Pro ty, co mají ještě větší nároky na prostor, byl vyroben tento Cadillac.
Má jen jednu nevýhodu – může jezdit pouze po letištní ranveji!

„Myslel jsem, že to ubrzdím. Koho by napadlo, že mají v garáži Ferrari?“
Výhody limuzíny ocení i kovbojové...

„Počkej brácho, jenom se kouknu jak vlastně vypadáme zespoda!“

Toužíte být nepřehlédnutelní?
„Nedá se nic dělat. Musíme počkat do jara.“

S tímto Chargerem se vám to No a s tímhle autem můžete
určitě podaří, ale malé děti se klidně honit i tornáda. Přednost
vás začnou bát
na přechodech bude taky vaše!
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Rádi byste letos na dovolenou a potřebujete obytný vůz ?

Jestli máte doma „zbytečný“ Cadillac
1959 a na zahradě se vám válí obytná
část z Camper Wagonu, není přece nic
No problem! Vezměte jeden pojízdný jednoduššího, než uříznout Caddymu
ChevyVan, k tomu korbu ze StepSide a zadek a křídla vyměnit za obývák...
ložnici z Peterbildu. Potom to všechno
svařte dohromady a buďte na své dílo
pyšní, jako majitel na obrázku :-)
Máte-li rádi luxus se vším všudy, pak
neváhejte a zmobilněte si svůj dům.
Stačí tak málo – posadit ho na dědův
starý truck a pořádně přivázat. Sousedé
puknou závistí, až se dozví jak jste zatočili
s vlhkostí

Zlobí vás vaše kára?

Chce to hlavně hodně nářadí...

...a taky schopného pomocníka

Ženy to mají na silnici jednodušší. My muži jim
rádi pomůžeme...

Někdy je lepší nevědět, co se s vaším
kontejnerem děje v přístavu

...protože ony se na automechaniky prostě
nehodí
A pak, že jsou ženy znevýhodňovány...

Carsex?

No comment...

I na poslední cestu se dá jet stylově!
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CADILLAC KLUB ČR

CO VŠECHNO JSME STIHLI ZA POSLEDNÍHO PŮL ROKU…

Zima je většinou tím správným časem pro dohánění letních
restů. Tím spíš, když přeje počasí a při práci nestudí. Přesně jako letos. Takže jsme v klubu hromadně opravovali,
vylepšovali, opečovávali a při tom ještě stačili pokukovat po
nových kouscích, kterými bychom si mohli udělat radost. Ten
pocit, když vám ve slunné Kalifornii nakládají naleštěnou
dvaašedesátku, je k nezaplacení. A to nemluvím o tom, že
následující týdny jsou neporovnatelně delší, než těch devět
měsíců kdy manželka čekala vašeho prvního potomka.
Zima je ovšem vhodná i k plánování nové sezóny a vzpomínání na tu
právě proběhlou. V období kolem výjimečně srpnového srazu American Day v Luštenicích (doufáme, že se vám na něm líbilo) se udály
dvě akce, které stojí za zmínku. První byla výstava Veteran Motor
Show, pořádaná Inchebou a Federací klubů historických vozidel na
pražském holešovickém výstavišti. AKAV zde zaplnil celé jedno křídlo Průmyslového paláce a návštěvníci se mohli obdivovat skutečným
skvostům americké historie. Důkazem jejich zájmu je i fakt, že se
letos bude tato výstava opakovat, a sice během posledního květnového víkendu. Druhou akcí byla ryze klubová záležitost. Cadillac
je přímo předurčený k účasti na svatbách (a ukažte mi na jediného
majitele, který by alespoň jednu svatbu “neodjel”). Tím spíš, když
se žení někdo z Cadillac klubu. To se pak nenecháme příliš přemlouvat a k celému slavnostnímu dni tím přibývá další třešnička - velkolepá spanilá jízda. Tentokrát jsme se mohli projet centrem Prahy
(obřad se konal na Staroměstském náměstí). Část z celé projíždky
si můžete prohlédnout na našich stránkách.

… A CO CHYSTÁME
Vraťme se ale k “plánování”. Ač se to nezdá, i takový jizbický sraz
si vezme několik měsíců rozkouskovaných přípravných prací. Tento
rok jsou však o něco snadnější, pomohlo nám k tomu počasí. Po
Jizbicích se již naplno pustíme do...

Halter Valley
Sraz v Halter Valley měl loni premiéru a protože se nám v prostředí
amerického westernového městečka zalíbilo, rozhodli jsme se ho
zopakovat. Letošní termín je sobota 9. června. Připravte se na opět
bohatý program, který se protáhne až do pozdního večera. Video
z prvního ročníku včetně pozvánky a mapky najdete na stránkách
http://apw.cadillac.cz

American Day Luštěnice
Již šestý American Day Luštěnice připadá letos na 1. září. Sraz, který
se bez nadsázky dá nazvat největším v České republice, je dílem
Českého klubu majitelů amerických automobilů a našeho Cadillac
klubu ČR. Veškeré informace včas zveřejníme na stránce http://
www.americanday.cz
Vyjma toho nás čeká několik klubových setkání, která jsme loni trošku zanedbávali a letos nás od nich nic nezastaví. Už od podzimu
se začínají objevovat nápady našich členů, kam bychom se mohli
podívat nebo u koho strávit víkendový den. Nepřekvapí, že už jsme
řádně natěšení. Navštívit se chystáme i několik zahraničních srazů
a pokud byste chtěli jen pár tipů, tak můžeme z vlastní zkušenosti
doporučit švédský Power Big Meet nebo dva rakouské srazy: Traun
a Cadillac Big Meet v Kremsmunsteru. Obzvláště druhý jmenovaný
je potěchou pro každého příznivce značky Cadillac.
Cadillac klub Česká republika přeje úspěšný start a tisíce spokojených čtenářů nově vzniklému českému vydání časopisu CHROM &
FLAMMEN, na které jsme čekali již mnoho let. Za velké úsilí, nadšení
a fandovství, které stálo za zrodem magazínu CHROM & PLAMENY,
děkujeme!
					
Jan Sedláček



Kontakty

Předseda
Jan Sedláček — jan@cadillac.cz, 604 153 589
Předseda klubové testační komise veteránských vozidel
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, PR, mediální zástupce klubu
Jiří Rychnovský — jirka@cadillac.cz, 603 274 700
Pokladník
Jiří Rychnovský — jirka@cadillac.cz, 603 274 700
Sídlo klubu
Cadillac klub Česká republika
Webové stránky Khodlova 1001/13
http://www.cadillac.cz 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

NAVŠTÍVILI JSME
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29. POWER BIG MEET VÄSTERAZ

TEXT: PAVEL ŠPLÍCHAL
FOTO: PAVEL ŠPLÍCHAL & ARCHIV FS

ŠVÉDSKÁ POMONA

Druhý červencový víkend loňského roku
se konal již 29.ročník největšího setkání
amerik „ Power Big Meet 2006“ ve švédském
Västeraz, vzdáleném 80km od Stockholmu.
Na obří meeting, který každým rokem stále
nabývá na mohutnosti, přijíždí až deset tisíc
amerických auťáků a neuvěřitelných sto
tisíc lidí! Spolu s několika kamarády jsme se
rozhodli tuto Mekku amerik navštívit.
Naše cesta vedla přes Drážďany na jednatřiceti
Rujánu do přístavu Sasnitz a odtud zemí. To, co
trajektem do švédského Treleborgu. jsme tam viděli, nás donutilo uvěřit,
Nespěchali jsme a jeli v klidu podél že jde skutečně o největší sraz amerik
pobřeží směrem na Stockholm. Počasí na světě. Burza náhradních dílů podél
bylo nádherné, silnice rovné a hladké, jediné asfaltové silnice měřila téměř
běžná cestovní rychlost asi 90 km/h 4 kilometry. Z několika směrů stále
a tak jsme si cestu pěkně užívali. přijížděla další a další auta všech
Bíle natřené domy daleko od sebe, ročníků a značek. Spousta Cadillaců,
všude spousta místa, to všechno Chryslerů a Buicků z padesátých a
mi připomínalo Ameriku. Pokud je šedesátých let. Nádherné, téměř
českým národním hobby houbaření, dokonalé unikáty, ale i vraky, jejichž
tak Švédi jsou milovníci starých majitelé měli kromě spacáku už jen plný
amerik. Na „Big Meet“ do Västeraz kufr piv. Slunce pálilo jako v Pomoně
přijíždí každoročně desetitisíce lidí a a to měl teplotní rekord padnout až
sehnat ubytování na poslední chvíli druhý den. Po celodenním trmácení
není snadné. Tak jsme asi 20 km jsme plni zážitků dojeli do kempu,
před Västeraz neodolali tabuli Camp vysprchovali se a únavou hned usnuli.
poblíž pumpy přímo u dálnice. To Druhý den jsme obsadili strategické
jsme jěště netušili, že tam budeme místo u jedné z příjezdových cest,
jediní hosté. Mr.Afrika nám dal klíč od pohodlně se uvelebili do stínu a
závory a sprchy a rozloučil se s námi. celé hodiny přihlíželi defilé všech
Ten večer jsme blaženi usínali, jak za ročníků a značek. Tentokrát jsme
námi už celou noc duněly osmiválce však šetřili síly na večer. Na ploše
projíždějících amerik. Ráno jsme vyjeli letiště totiž není dovoleno kempovat
k městu, s tím, že se chytíme někoho, a tak se deset tisíc aut přesunulo do
kdo nás dovede na vysněné místo. Nic ulic, což mělo za následek totálně,
nemohlo být jednodušší. Samozřejmě ale opravdu totálně ucpané město.
jsme netušili, že většina řidičů si to Kolony amerik pomalu popojížděly
prostě užívá a vůbec na letiště za ulicemi, místní lidé si vynesli před
městem nespěchá. Takže jsme skončili domy židle, popíjeli drinky nebo pivo
přímo v centru a nebyli jsme zdaleka a mávali nám. Osádky aut udatně
jediní. Kam taky spěchat, když sraz likvidovaly pivní zásoby a na korbě
trvá tři dny. Vlastní akce probíhá na vojenského náklaďáku z Finska, kde
několikahektarovém travnatém letišti měli něco jako saunu, dováděly holky
za továrnou (snad teplárna) na kraji nahoře bez. Švédsko je trochu jiná
města. Koupili jsme si vstupenku na země než Amerika. Na tohle by ve
všechny tři dny a vydali se mezi tisíce Státech byla povolaná domobrana
aut, stejně jako návštěvníci z dalších a většinu lidí by zavřeli. Takovouhle

atmosféru prostě nezažijete nikde jinde než tady! Je to
až neuvěřitelné, ale za celou dobu jsme nezaregistrovali
sebemenší incident. Poslední den přijelo nejvíc aut a
celkový počet se údajně přehoupl přes deset tisíc! Kdo
neviděl, neuvěří! „Power Big Meet 2006“ se chýlil pomalu
ke konci a na obloze se objevily zlověstné mraky. Dvacátý
devátý ročník skončil deštěm. Tisíce odjíždějících aut opět
stály v několikakilometrových kolonách na všech silnicích
z Västeraz. Naposledy jsme se ještě ohlédli s přáním:
„Na shledanou na Big Meet 2007“.



FULLSIZE

VAŠE PŘÍBĚHY

„PROŽIL JSEM SEDMDESÁTÁ LÉTA V USA“
TEXT: GEORGE F. KISA
FOTO: ARCHIV FS
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je založená na cestování autem
2. DÍL Amerika
a bylo tomu tak už v sedmdesátých

letech. Auto znamenalo ten nejdůležitější článek
vašeho života a existovat bez něj se prakticky
nedalo. Proto i většina mých příhod byla s autem
spojená nebo se ho přímo týkala.
Když jsem přišel k podnikovému
lékaři se zlomeným prstem na
levé noze, povídá mi s naprostou
samozřejmostí: „Ještě, že to není
pravá, tuhle v autě nepotřebujete.“
Prostě už bral jako samozřejmost,
že jsem řidič a moje auto má
automatickou převodovku.
Každodenní jízdy po newyorské
metropoli se neobešly bez
dopravních nehod. Dvě se mi staly v prvním půlroce
řízení a jen těžko se jim dalo zabránit. Jednou jsem
jel zvolna po bulváru, lemovaném stojícími auty, když
mi zpoza vysoké dodávky vběhl chlápek přímo pod
kola. Hlavu měl otočenou, jak sledoval přijíždějící
autobus na protější straně ulice a vůbec se nepodíval
doleva. Hned jsem na to šlápl a se skřípěním gum
zastavil. Už to vypadalo, že se mineme, když on se
najednou ocitl ve vzduchu a dopadl na obličej. Hrůzně
vypadající okamžik nakonec skončil dobře. Nestalo se
nic chlapíkovi ani mému autu. Případ přebrala policie a
šokovaného muže odvezla na vyšetření sanitka. Policie
mě neshledala vinným a mohl jsem pokračovat v jízdě.
Nepříjemný zážitek ve mě však zůstal dlouho. Druhá
nehoda měla stejně nepředvídatelné okolnosti. Znáte
seriál „Ulice San Francisca“? Auta v něm vyjíždějí do
prudkých kopců a po chvíli zdolávají velká klesání.
Kapoty amerik jsou tak dlouhé a vy sedíte nízko a
daleko, že při jízdě do prudkého kopce vám zakryjí
pohled na středně velkého člověka. Když pak silnice
prudce klesá, jedete chvíli prakticky naslepo. Jednou
jsem takto vyjížděl z obytného komplexu prudkým
stoupáním a nahoře zrovna křižoval chodník. Všude
okolo rostly navíc husté keře, takže při křížení chodníku
jsem jen doufal, že mě chodci vidí a počkají, dokonce
jsem použil i klakson. V tom jsem slyšel skřípot něčeho
pod autem, tak hned zastavím a z hrůzou zjistím, že
je to dětské kolo. Dítě jsem nejdřív nemohl nalézt, ale
pak se z křoví ozval řev. Naštěstí mu skoro nic nebylo,
ale rodiče žádali u soudu za kolo náhradu 2000 dolarů.
Pojišťovna zvítězila a oni nakonec nedostali ani cent.
Navíc museli zaplatit pořádkovou pokutu za dopravní
přestupek dítěte. Jízda na kole po chodnících je totiž
zakázána.
Od té doby uplynulo více jak 35 let a různými auty v
různých zemích jsem najezdil přes půl milionu mil. S
mým prvním vozem Chevrolet Impala 1968 jsem najel
pouze 12 tisíc mil, ale to jen proto, že mi ho po půl
roce ukradli. Bylo to takhle: Na sklonku roku 1970 jsem
dostal pozvánku k zajímavému strávení silvestrovského
večera. Místem konání silvestrovské párty byl luxusní
Hotel Plaza na newyorské Páté Avenue. Vstup na akci
pouze ve smokingu! Co naplat, koupil jsem si smoking.
Řeknu vám, nešel bych rok po příjezdu do USA mezi
americkou smetánku. Tenhle silvestrovský večer ale
pořádali Češi, zřejmě starousedlíci a emigrační vlna
roku 1948. Moc jsem se těšil. Když jsem dorazil na
místo a počtvrté objel celý blok, byl jsem si jist, že hotel
nedisponuje garážemi ani jiným parkovištěm. Všiml
jsem si jak parkují ostatní. Uprostřed mnohaproudé
komunikace, kde se doprava pohybuje sotva krokem,
vylézali z vozů a předávali klíče lidem v uniformách z
okolních hotelů. Jméno hotelu měli napsané na čepicích
a odváželi auta někam na okraj města a k ránu bylo
nutno do příslušného hotelu dojít a auto si vyzvednout.
Udělal jsem totéž a šel se bavit. Silvestr byl skvělý,
ale po celou dobu jsem se trápil otázkou, jestli svoji
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Impalu ještě někdy uvidím. K ránu jsem
vyhledal příslušný hotel, dostal klíčky a
svůj vůz. Neuvěřitelné! Cestou domů po
Manhattanu, tunelem a přes Jersey City
jsem však měl nepříjemný pocit, jako
kdyby mě někdo sledoval. Zaparkoval
jsem před domem a šel spát. Prvního
ledna jsem se chystal do Metropolitní
opery. Když jsem se před polednem
vzbudil a podíval z okna, na mém
místě stál úplně jiný vůz. Nejdřív jsem
tomu nepřikládal důležitost a myslel
jen, že díky společenské únavě si už
přesně nepamatuji, kde jsem vlastně
zaparkoval. Když jsem ale obhlédl i
okolní ulice a svoji Impalu stále nenašel,
začalo mi to docházet. V černošskoportorikánské ulici, kde jsem bydlel,
to byl nejhezčí a nejnovější vůz. Moje
první auto, které jsem si koupil před půl
rokem bylo teď fuč! Policie mě ujistila,
že je zbytečné po něm pátrat. Buď je už
rozebrané na náhradní díly, nebo někde
v podpalubí na cestě do Jižní Ameriky.
Prý jsem si koupil špatný model. A dali
mi přečíst novinový článek připevněný
na nástěnce služebny. V něm stálo:
„Největší obětí zlodějů je auto značky
Chevrolet Impala, protože je jedním
z nejoblíbenějších vozů a dobře se
prodává.“ Zloději si prý nejspíš udělali
otisk klíčů a pak už jen zjistili, kde
bydlím. Naštěstí jsem neměl žádnou
finanční škodu, pojišťovna uhradila
100% ceny. Z návštěvy Metropolitní
opery však ten den již sešlo.
Bez auta se žít nedá a tak jsem do
týdne koupil další vůz. A to čtyři roky
starý luxusní Buick Riviera 1967. Měl
tyrkysovou metalízu a na tachometru
35 tisíc mil. Pod kapotou bublal V8
430 cu.i. s 360 HP! Nádhera! Oproti
impale měl ještě elektrické ovládání
oken, klimatizaci a vyklápěcí reflektory.
Riviera nestála ani 2000 dolarů. Pro
jistotu jsem ji vybavil zámky na kapotě
a na každém kole, poplašným zařízením
se sirénou a dvěma tajnými vypínači
kabelu zapalování. Už mi ji neukradli.
Za týden po jejím koupení mě však
stihla jiná smůla. Když jsem jel v koloně
po ocelovém mostě přes Hudson River
došlo k řetězové havárii. Stihl jsem to
ubrzdit na poslední chvíli, ale ten za
mnou nikoliv. Můj nový Buick byl silným
nárazem zezadu vržen na předemnou
stojící vůz. Byl jsem zoufalý. Riviera se
znatelně zkrátila! Naštěstí všechno dobře
dopadlo. Škodu uhradila pojišťovna a
Buicka mi do týdne opravili, takže na
něm nebylo nic poznat. A tak jsem si
dál mohl užíval ten blahodárný luxus a
sílu osmiválce.
pokračování příště
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PACKARD

PREDICTOR 1956

S příchodem padesátých let se to začalo hemžit
vozy snů, jejichž karosářské kreace byly výrazně
ovlivněny prvky tryskových letounů a kosmických
lodí, mnohdy vyhnaných až do karikaturních
extrémů. Byla to nádherně poblouzněná doba,
doba designu bez hranic.
Každoroční auto show Motorama získávala na popularitě a v roce
1956 tuto putovní výstavu shlédlo až neskutečných 2,2 milionu
návštěvníků. V obrovském množství vystavovaných projektů,
některé o mnoho převyšovaly ostatní a Predictor byl právě
jedním z nich. Tento koncept mohl udělat dobrou službu tehdy
umírajícímu Packardu (nezapomeňte, že jméno Packard zemřelo
v roce 1962, avšak výroba byla zastavena již v roce 1958), ale
bohužel to už nestihl.
Packard Predictor byl postaven pod vedením Billa Schmidta
a jeho design navrhl Richard Teague, jeden z neznámých
hrdinů automobilového designu. Po zániku Packardu odešel ke
Chrysleru a později k AMC (American Motor Corporation) a byl
šéfdesignérem všech jejich slavných aut, Gremlinu, AMX, Paceru
i Jeepu, jak ho známe dnes.
Bezmála dvoutunový Predictor poháněl vidlicový osmiválec
Packard 374 cu.i. o výkonu 310 HP. Monstrózní křižník měl
tlačítkovou převodovku Ultramatic, elektrické zavírání kufru
(jako dnešní Lincolny) a otočné potahy sedadel, z jedné strany
látkové, z druhé kožené. Panely nad dveřmi se zasouvaly do
střechy, aby usnadnily nastupování a vystupování. Nebo mohly i
za jízdy zůstat otevřené, jako Targa-tops na Pontiaku Trans Am o
mnoho let později. Zadní okno bylo možné stáhnout a nevyráběl
ho nikdo jiný, než turínská karosárna Ghia (odkud pocházely i
Volkswageny Karmann Ghia a dnes patří koncernu Ford).
Predictor předpovídal podobu modelů pro rok 1957, které se už
bohužel nikdy do výroby nedostaly. Kdyby Packard přežil, měl by
tento koncept na auta pozdějších let obrovský vliv. Jeho design
byl tak trochu „jiný“ a těžko říct, jestli by v sériové podobě měl
stejné problémy jako Ford Edsel s jeho vertikální maskou, která
měla dát autům „klasický“ vzhled dvacátých a třicátých let, ale v
letech padesátých byl naprosto mimo a téměř nikomu se nelíbil.
Tvary jsou velmi podobné Edselům. Že by průmyslová špionáž?
Ne, jen designéři obou aut mysleli podobně a nezávisle na sobě
je napadlo, že svislá maska vypadá klasicky a zároveň stylově.
Zadní okno ale opravdu inspirovalo Continental 1958 a několik
dalších Fordových konceptů té doby.
Predictor víc než jiné koncepty prozrazoval, co má v budoucnu
přijít. Jeho štíhlá, hranatá karoserie a střídmé použití chromu
směřovalo přímo do šedesátých let. Je paradoxní, že Packard
sám už u toho nebyl…
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Chevy Corvette XP-700 1958
Buick Centurion 1956

Cadillac El Camino 1954

Cadillac Eldorado Brougham
Towncar 1956

Chrysler Falcon Ghia 1955

Buick Le Sabre 1951

Ford Mystere 1955

Ford Techna 1968

Ford Seattle-ite 1967

Chrysler Norseman 1956

Buick XP300 1951

Ford X-100 1953

Cadillac La Espada 1954

Chrysler Imperial D'elegance 1958
Buick Wildcat 1953
Ford La Tosca 1955
Cadillac La Salle 1955

Chrysler Dart 1956

Plymouth Belmont 1954
Chrysler D’elegance 1953
Ford Tridon 1971

Plymouth Explorer 1954

Chevrolet Biscayne 1955
Chrysler Firearrow 1954

Dodge Flite Wing 1961

Chevrolet Corvair 1954
Plymouth Duster 1969
Chrysler Turboflite 1961

Dodge Charger 1968

Chevrolet Impala 1956
Chrysler 70X 1969
Chrysler Plainsman 1956

Chevrolet Nomad 1954

Chrysler Special Ghia 1952

Oldsmobile F-88 1954

De Soto Adventurer 1954
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PŘEDSTAVUJEME

TEXT A FOTO: PETR BELLINGER

LINCOLN PREMIERE 1957
ARISTOKRAT Z DEARBORNU

Padesátá léta vnesla do automobilového designu dramatické změny. Amerika
prožívala touhu po síle a futuristické představy dostávaly skutečný rozměr.
Ford nebyl ve sledování designu jedničkou, přesto však existuje model,
který tuto skutečnost popírá a jehož tvary se vymykají do té doby fordovu
konzervativnímu stylu. A nejsou to jen nové tvary! Lincoln Premiere 1957 je
fordovým mezníkem hned v několika směrech.
Po druhé světové válce začaly americké tvarem ocasní ploutve bombardéru Lockheed
automobily získávat podobu, výrazně odlišnou P-38, dovedl později tento karosářský prvek
od designerského a proporcionálního stylu dovést až na vrchol bizarnosti.
evropských i všech ostatních světových Rok 1957 znamenal velký zlom ve smyslu
destinací. Styling víc než kdykoliv předtím dalšího vývoje ploutví. Jejich tvar nabyl
vyjadřoval americký způsob života. Velké mnohem dramatičtější podoby, vzrostla výška
možnosti rozlehlé země se odrážely v obrovitosti a změnila se vrchní hrana, která v mnoha
proporcí, svoboda v šílenosti aplikovaných případech směřovala vzhůru. Bezpochyby
nápadů, evokovaných kosmickým věkem a nejvýrazněji se roku 1957 předvedl Chrysler
postupně se propracovávajících až k fenoménu a s určitými odlišnostmi i všechny jeho divize.
padesátých let – obrovským ploutvím. Ty General Motors samozřejmě nezůstával
se poprvé objevily na Cadillaku 1949, díky pozadu a hlavně Cadillac, jako prvotní tvůrce,
designéru GM Harley Earlovi. Inspirován byl s jejich aplikací nejdále. Popravdě řečeno
jeho ploutve roku 1957 však nedosahovaly
tak bizarní velikosti jako u Chryslera, nicméně
tento „handicap“ si Cadillac vynahradil v roce
1959, velikostí a tvarem ploutví, či chcete-li
křídel, která poté už nebyla nikým překonána.
Situace u Forda byla podstatně umírněnější.
Do roku 1956 na designerské výzvy
konkurenčních značek výrazněji nereagoval a
stejně na tom byly i jeho Mercury, Edsely a
Lincolny. To se však rapidně změnilo u modelů
1957 a byl to právě Lincoln, který v tomto
roce předvedl jedny z největších štíhlých,
špičatých a vzhůru se tyčících ploutví. Jejich
nositely se staly modely Capri a Premiere,
které pro Lincoln znamenaly nejen nové
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futuristické tvary karoserií, ale i další výrazný
posun do segmentu luxusních vozů. Model
Premiere 1957 je vůbec prvním Lincolnem
se standardním vybavením v rozsahu dříve
pouze příplatkové výbavy a jako takový byl
nabízen s velkým očekáváním. Novopečení
majitelé byli mile překvapeni elektricky
ovládanými okny i sedadly, posilovačem brzd
i řízení. A jak vypadal rok 1957 v Čechách?
Naši motoristé si tou dobou právě užívali
výdobytky
plánovaného
socialistického
hospodářství, na jejichž vrcholu stála Škoda
440 Spartak. Jak jednoduché, stačilo si dát
záznam do pořadníku a několik měsíců čekat.
Když jste chtěli jezdit dřív než za půl roku,
bylo třeba „správně motivovat“ vedoucího
Mototechny. Obálka s odpovídajícím obsahem
všechno patřičně urychlila, do týdne jste vezli
rodinu na nedělní výlet a vychutnávali všech
40 koní řadového čtyřválce. To za mořem
se děly jiné věci. Reklamy na nové modely
aut na vás útočily na každém kroku. Jediný
a největší problém představovalo udělat tu
správnou volbu. Pak už to šlo rychle a za pár
dní jste měli před domem nového Cadillaka,
Chryslera nebo Lincolna. A když Lincolna, tak
třeba právě Premiere, pro který se v roce
1957 rozhodlo 35 tisíc zákazníků. A určitě
neudělali špatně. Jako další standard si
vychutnávali pohodlí a měkkost třístupňové
automatické převodovky Turbo-Drive. Tím
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hlavním plusem však byla silnější véosmička, pro rok 1957
v jedné jediné variantě, a to jak pro Premiere, Capri, tak
i exkluzivní Continental Mark II. „Více síly a hladké jízdy“,
hlásal reklamní slogan Lincolnu Premiere 1957. Nešlo mu
nevěřit, při představě 300 HP a víc než dvoutunové váhy.
Nový čtyřbarelový karburátor Carter vykazoval menší
ztráty výkonu při přehřátí motoru a větší odolnost proti
samozápalům. Inovace pro rok 1957 zasáhly i rozdělovač
a zcela nový vzduchový filtr na bázi papírové vložky.
Plastická operace karoserie dokázala změnit nezáživný look
z šestapadesátého v téměř futuristický koncept a to při
zachování základních linií. Jednoduché přední světlomety
nahradily páry reflektorů ve svislém uspořádání. Na
bocích vystoupila falešná, nicméně efektně tvarovaná
kapsa s chromovanou výplní. Na ní navazují dlouhé a do
stran i dozadu trčící ploutve, nemající u Forda obdoby.
Pohled na zadní část je fascinující. Výrazné proporce
křídel vynikají z jakéhokoliv úhlu a svědčí o odvážnosti
tehdejších návrhářů. U zadních partií můžeme mluvit o
extravaganci, která v 50. letech dostávala nový rozměr.
Model Premiere se stal oblíbeným u tehdejší americké
smetánky. V Premierech jezdily významné osobnosti a
jeden dvoudveřový hardtop růžové barvy užívala i známá
herečka Jayne Mansfield.
Představovaný automobil se nachází u nás a vlastní
jej sběratel amerik a předseda Českého klubu majitelů
amerických automobilů pan Miloslav Plašil. Auto bylo
do Čech dovezeno v loňském roce ze Švýcarska, kde
jezdilo od roku 1991. Do té doby brázdilo silnice USA a to
především ve středozápadní části. Je vybaveno atraktivním
dobovým Continental kitem – delším zadním nárazníkem s
vertikálně uloženou krytou rezervou. Díky tomuto doplňku
se už tak dramatická záď stala ještě více vzrušujicí. Není
divu, že auto vzbuzovalo neobvyklý zájem, jakmile se loni
poprvé objevilo na srazech a vzbuzuje jej dodnes. Měl
jsem možnost Premiera řídit a řeknu vám, je to skutečně
nezapomenutelný zážitek. Po pár kilometrech jsem se s
ním sžil a mohl si tak vychutnat jeho přednosti. Takové
pohodlí jízdy, dané velkou hmotností a výkonným motorem
zažijete v málokterém voze. Cestování po dálnici jakoby
mu svědčilo nejvíc, ale i jízda městem a po nerovnostech
mě velmi překvapila. Samozřejmě se našly i nedostatky,
Premiere nebude nejvhodnějším dopravním prostředkem
městské dopravy, protože najít místo k zaparkování
tohoto téměř šestimetrového monstra, se vám jednoduše
nepodaří. Nemluvím o spotřebě, která odpovídá ještě
stále bezstarostným padesátým letům, kdy v Americe stál
galon nejlepšího benzínu čtvrt dolaru. Spotřeba paliva
však u tohoto vozu nehraje zvláštní roli. Většinu času tráví
v suché garáži a na cestu vyráží jen občas a za zábavou.
Zaslouží si klidné a pohodové stáří. Tenhle Premiere letos
oslavil padesátiny. Tak všechno nejlepší!

LINCOLN PREMIERE 1957

Dvoudveřové hardtop kupé s motorem vpředu a pohonem zadních kol
Výroba		

Ford Motor Company USA, Lincoln, Michigan ave,
Dearborn, výrobní závod ve Wayne (Michigan)
Modelový rok		
1957
Motor 		
V8, 368 cid (6 035 cm3), OHV, litinový blok i hlavy,
vrtání / zdvih		
101,6 mm / 92,7 mm
karburátor		
Carter four-barrel
výfukový systém
duální
nejvyšší výkon		
300 hp @ 4 800 rpm (SAE)
kroutící moment
415 lbs.ft @ 3 000 rpm (SAE)
Převodovka		
automatická třístupňová Turbo-Drive
Brzdy		
bubnové hydraulické
Kola		
ocelové ráfky 7,5 x 15“
Pneumatiky		
235/75 R15
Celková délka		
227,5“ (5 779 mm) včetně Continental kitu
Šířka		
77,5“ (1 969 mm)
Rozvor		
126“ (3 200 mm)
Pohotovostní hmotnost 4 632 lbs (2 220 kg)
Počet míst
6
Zákl. cena v roce 1957 5 149$
Standardní výbava
automatická převodovka, posilovač řízení a brzd,
elektricky ovládaná okna a přední sedadla
Volitelná výbava
elektricky ovládaná ventilační křidélka, elektrické
centrální zamykání, power-diferenciál, Town & Country
radio, elektricky výsuvná anténa
Vyrobeno kusů
15 185

(zdroj: R.K. Standard catalog of Ford, P.C.S. American V-8 Engine)
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DŮLEŽITÉ INTERNETOVÉ ADRESY
www.americancars.cz

www.cadillac.cz
www.kpuc.cz
www.uscars.cz
www.corvetteclub.cz
www.corvette.cz
www.mustangridersclub.cz
www.pontiac.cz
www.jeep-wrangler.cz
www.minivan.cz
www.usmotors.cz
www.ivouscars.cz
www.chrom-plameny.cz
www.r66.cz

stránky AKAV (Asociace Klubů Amerických Vozidel), přinášející pravdivé
informace ohledně dění v AKAV. V sekci „zápisy“ najdete dokumenty, které
vám usnadní orientovat se v problému Košárek a umožní vytvoření
vlastního názoru.
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)
oficiální webové stránky FIVA (Federation Internationale Vehicule
Anciente – mezinárodní federace automobilových veteránů),
FIVA sdružuje veteránské subjekty ze 44 zemí světa

www.akav.cz

www.fkhv.cz
www.fiva.org

KVÍZ

stránky našeho klubu ČKMAA, které se zanedlouho změní, jak graficky,
tak i obsahově
stránky spřáteleného Cadillac klubu ČR s bohatým obsahem, včetně blogu
Klub přátel US Cars (KPUC)
American Cars Club Brno (ACC Brno) od loňského roku v novém kabátě
Corvette Club Praha
stránky věnované legendárním sportovním vozům Chevrolet Corvette
Mustang Riders Club
Pontiac Club International
Jeep Wrangler Club
stránky věnované vozům Chrysler Town&Country, Plymouth Voyager,
Dodge Caravan
známý a často navštěvovaný server s diskusním fórem, zabývající se
amerikami všech kategorií i děním okolo srazů.
bazar uscars, spousta zajímavostí, termíny akcí atd.
oficiální stránky české verze magazínu Chrom&Flammen
první české informační stránky o Route66 (doporučuji!)

VYHODNOCENÍ SOUT

První fotografie znázorňovala vůz Mercury
Montclair 1956

Z výřezu detailu na druhém obrázku jste
měli poznat Pontiac Bonneville 1958

ŽE Z MINULÉHO ČÍSLA

Soutěž se skládala ze tří úkolů. V prvních dvou jste měli podle fotografií uhádnout o
jakou značku, typ a rok výroby automobilu se jedná. Třetím úkolem bylo vyluštění
tajenky jednosměrné křížovky, která obsahovala jméno a příjmení známého
designéra. Konečná otázka zněla, pro jakou firmu tento člověk pracoval.
Je vidět, že do soutěže se zapojují stále stejní lidé, protože i tentokrát byl nejrychlejší
kolega Petr Boček, který mi jako první zavolal všechny správné odpovědi. Model
ameriky v měřítku 1:18 byl tedy opět jeho.

A správná odpověď ve třetím úkolu zněla: Raymond Loewe, který pracoval pro
automobilku Studebaker. Tento výjimečný muž se zasloužil o mnoho prvků industriálního
designu, z nichž některé provází lidstvo dodnes

NOVÝ ÚKOL !!!

V novém úkolu dnešního kvízu opět zůstaneme u určování typu automobilu dle fotografie, ale tak trochu se
podíváme i na jeden zajímavý moment v historii USA.
1.úkol: Na prvním obrázku je automobil z konce šedesátých let, 3.úkol: A je tu slíbený moment z historie USA, který však
který měl velké předpoklady dostat se do sériové výroby, přesto poznamenal doslova celý svět. Spojení dvou písmen O.K. je v
se mu to nakonec nepovedlo. Vašim úkolem je určit jeho značku, mnoha zemích, a nejen anglicky
typ a přesný rok ve kterém byl tento prototyp vyroben.
mluvícího světa, považováno
za znamení souhlasu. Jeho
původním stvořitelem je jistý
významný americký politik, který
se záhy dokonce stal jedním ze
43 dosavadních prezidentů USA.
Váš úkol je objasnit z čeho tato
zkratka vznikla a jak se jmenoval
onen slavný muž.
2.úkol: Detail zadního světla na tomto
Své odpovědi mi můžete sdělit osobně, popřípadě
obrázku je naprosto nezáměnný a jasně
zavolat na telefon 777 646 314
určuje svého majitele Cadillac 1959. Přesto
nebo mailovat na bellinger.p@seznam.cz
je, jak vidíte, odlišný od známých verzí. Váš
Pro toho, kdo první a správně odpoví na všechny tři
úkol je jednoduchý a to určit, zda se jedná
otázky je opět připravena hodnotná cena - model
o vůz ze sériové výroby a nebo o zvláštní
ameriky v měřítku 1:18.
zakázkovou verzi.
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HISTORIE MUSCLE CARS

TEXT: VOJTĚCH DOBEŠ
FOTO: ARCHIV FS

3.DÍL – VELCÍ HRÁČI
Jak jste se dozvěděli v minulém díle, byly první muscle
cars založeny na vozech třídy fullsize. Třístovka od
Chrysleru a slavná Impala SS „409“ byly prvními, ale
rozhodně ne jedinými zástupci této kategorie.
Když se Ford v roce 1961 rozhodl odstoupit od dohody, zakazující automobilkám vysílat tovární týmy do závodů stock cars, potřeboval něco, co by ho
dokázalo patřičně reprezentovat. A protože cihlovým i hliněným oválům tehdy
dominovaly fullsize modely, byla jasnou odpovědí Galaxie.
Do Daytony Ford přivezl novou Galaxii Starliner, která byla o něco menší než
předchozí ročníky a s novým big blockem o objemu 390 kubických palců, který
jí umožnil dosáhnout ve čtyřiceti kolech průměrné rychlosti 142 mil za hodinu
(228km/h). Jeho nejsilnější veřejnosti dostupná verze měla na svou dobu ohromujících 401 koní a překonávala tak i slavnou 409 z Impaly, ale ani to Galaxii
nepomohlo vystoupit ve stínu.
Rok 1962 přinesl zvýšení objemu na 406 kubických palců, ale zejména boj s
aerodynamikou a hmotností. Vedení NASCAR si ale nenechalo ani pevný hardtop „Starlift“, nabízený na kabriolet Sunliner, ani laminátové blatníky a hliníkové
nárazníky vnutit jako součást běžné příplatkové výbavy, takže Galaxie musely
závodit v experimentální třídě, kde nezískaly tolik pozornosti.
O rok později ale přišly zásadní změny v podobě fastbacku Sports Roof a nového big blocku, slavné 427. S výkonem 425 koní a lepší aerodynamikou nové
Galaxii dominovaly oválům, ale na sprintech i na ulici, která byla opravdovým
bojištěm muscle cars, stále zaostávaly kvůli svojí hmotnosti.
Poslední velkou novinkou pro Galaxii byl v roce 1965 nový motor 427 „Cammer“, který se stal na několik let nejsilnějším sériově vyráběným motorem světa. S výkonem 657 koní byl ale v běžném provozu naprosto nepoužitelný a prodalo se jich jen několik málo kusů, takže nebyl připuštěn ani do série NASCAR.
Pomohl sice zlepšit image Galaxie i Fordu jako takového, ale nikdy nedokázal
napravit to, že Ford i přes své úspěchy na závodních okruzích nedokázal postavit auto, které by se dokázalo opravdu prosadit proti soupeřům na ulici.
V roce 1966 už sice bylo jasné, že časy velkých muscle cars jsou u konce,
ale Oldsmobile přišel s ohromující novinkou. Jeho nové fullsize kupé Toronado
mělo nejen ohromující design, ale při prudkém rozjezdu nabízelo pozorovatelům nevídanou podívanou. Mohutná oblaka bílého kouře se totiž valila z předních blatníků.
Dá se sice polemizovat o smysluplnosti snahy přenést 385 koní, dodávaných big
blockem o objemu 425 kubických palců, ale rozhodně to bylo inovativní řešení.
Díky masivnímu motoru přímo nad přední nápravou bylo nad přední nápravou
54% hmotnosti auta, což pomohlo trakci při rozjezdu, ale v zatáčkách dávalo
Toronado slovu „nedotáčivost“ nový rozměr.
Jeho první generace vydržela s dílčími změnami karoserie ve výrobě až do roku
1970. Toronado sice nemůžeme označit za typický muscle car, protože svojí
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cenou a luxusním zaměřením spadalo částečně
do kategorie personal luxury, ale přední náhon
jej dělá natolik výjimečným, že není možné tento
vůz nezmínit.
Asi posledním opravdovým velkým muscle carem
byl Chrysler 300 Hurst, vyrobený v roce 1970 v
omezené sérii pěti set kusů. S kombinací bílé a
béžové barvy, speciálním interiérem, zadním spoilerem a motorem 440 TNT o výkonu 375 koní
představoval dražší, dospělejší a luxusnější alternativu menších muscle cars koncernu Chrysler.
Kvůli zmatkům při přípravě výroby a nepodařené
propagaci (u Chrysleru mysleli, že se o ní postará Hurst a naopak) se jich bohužel vyrobilo jen
necelých 500 kusů, které ale představují stylovou
tečku za dobami, kdy mezi sportovním autem a
jachtou téměř nebyl rozdíl ve velikosti.
V dalším čísle FS se podíváme na auta kategorie
intermediate, která dominovala celé druhé polovině šedesátých let.
pokračování příště

Šťavnatý a mocný Hemi 426 měl udávaný výkon 425 HP. Ve skutečnosti
však disponoval silou 550 koní!
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KLUBOVÁ AKCE
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POŘÁDAJÍCÍ KLUBY:
ČKMAA & CADILLAC KLUB ČR
TEXT: JIŘÍ RYCHNOVSKÝ
FOTO: PETR BELLINGER

LittleAnniversary
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Jubilejní V. American Day v Luštěnicích, nám připomněl, že už
je to pět let, co se brány luštěnického areálu otevřely amerikám
poprvé. Za tu dobu se udála spousta věcí a z běžného srazu se
stala největší akce s americkými auty v Čechách. Welcome to
Luštěnice – Pelechov!
Výroční páté pokračování proběhlo přesně v duchu svého názvu. Program,
který se pořadatelům podařilo sestavit, vyplňoval dvoudenní akci
bezezbytku, nechybělo slibované překvapení a účast převýšila veškerá
očekávání. Branou areálu projelo 350 amerik a atmosféru amerického
dne se rozhodlo vychutnat rekordních 4000 návštěvníků a to i přesto, že
termín byl mimořádně přesunut do prázdninového období na 19 srpna.
Vzrůstající vlna zájmu o tuto již tradiční a i za hranicemi naší republiky
známou akci, nepolevuje, což je pro organizátory ta nejlepší odměna.
Ale pojďme na plac! Pomineme-li všechny ty dlouhé několikaměsíční
přípravy, pak od pátečního odpoledne už začalo všechno naplno. Poprvé
bylo návštěvníkům umožněno přijet už předcházející den s tím, že se mohli
i v pátek těšit na program. Nejdřív to bylo vystoupení dívčí country kapely
Sunny Girls a po setmění soutěž „Back Lights“ (svítící zadky), oblíbená
již z dřívějších ročníků amerických srazů. Fantastický pohled na ve tmě
zářící zadní světla několika desítek amerických křižníků nenechal nikoho
chladným. Porota jasně určila vítěze Jirku Hoška a jeho Ford Thunderbird
se světly o velikosti zářících pouličních reklam :-). Noc byla ještě mladá a
nejen před restaurací Cadillac to začalo naplno žít. Pro mnoho účastníků
se tak spánek zkrátil na minimum a budíček byl dost nemilosrdný. Už
od samého sobotního rána se areálem rozléhalo burácení motorů a také
sluníčko vytahovalo ospalce ze stanů a zadýchaných kabin vozů. Silnice
v okolí Luštěnic se plnily amerikami, valícími se do areálu ze všech stran.
Největší nápor nastal kolem jedenácté, kdy branou projíždělo jedno auto
za druhým a pěší si dokonce vystáli dlouhé fronty.
To už se celý prostor změnil v jedno velké lidské mraveniště. Všudypřítomné
davy korzovaly mezi množstvím naleštěných amerik, stánky s jídlem vábivě
voněly, spousta prodejců nabízela svůj americký artikl a do toho se tlupa
veselých roztleskávaček nechala vozit na karoserii velkého kabrioletu.
Mezi klasiku patřila Route 66 (letos s nově nakresleným logem této
legendární matky všech silnic) vyhrazená pro nejstarší a nejzajímavější
ameriky, které jsou vždy ozdobou luštěnických srazů. A věřte, že je
to opravdu nádhera procházet se mezi blyštícím se chromem, kde na
vás dýchá atmosféra padesátých a šedesátých let. Vozy postavené ve
stromové aleji, jejich majitelé sedící na stoličkách u svých miláčků, to
je scéna jak vystřižená z dob pikniků, kdy čas nebyl tou rozhodující
veličinou.
Z Pardubic opět zavítali majitelé RC modelů kamionů, tentokrát s novou
větší dráhou pro své miláčky, jejichž prostor okupovaly hlavně děti.
Pro ty byla již tradičně připravena i nafukovací atrakce „Cadillac jump
castle“. Jako naprostá novinka, která se dočkala nečekaného ohlasu,
sloužil všem rodičům nejmenších dětí „Dětský koutek“ s profesionálními
opatrovnicemi. Stejně jako každý rok i letos měli pořadatelé připraveno
překvapení. Byla jím účast mediálně známé Reality show Bar a několika
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jejich protagonistů, s celodenní přítomností štábu televize
Prima. Už samotný příjezd kolony Road Show s několika
Cadillaky vzbudil zasloužený rozruch. Vévodil jí obří Cadillac
Escalade s přívěsem Airstream, coby mobilním barem
plným lahodných drinků. Ty si návštěvníci vychutnávali po
celý den, za sledování efektních barmanských triků.
Úderem poledne se začal na asfaltové ploše točit první
odvážlivec a vytvářet protáčejícími koly své ameriky
oblaka dýmu. Následovalo představení Dodge Caliber s
možností projížďky a poté už vše směřovalo k zahájení
oblíbené jízdy zručnosti. Zájem o tuto disciplínu je rok od
roku větší a hlásí se do ní stále zajímavější auta. A tak jste
za skřípění gum a obratných zatáčecích manévrů mohli
shlédnout i opravdové americké veterány Cadillac La
Salle 1927 či Chevrolet AC 1928, jejichž majitelé zaslouží
největší uznání. Za volant poctivé ameriky usedli poprvé i
protagonisté Baru a o své dojmy se podělili před kamerou.
Součástí minishow byla i fingovaná scéna opilého řidiče
v podání Marka Doubravy, bravurně projíždějícího mezi
lidskými kužely, složenými právě ze známých „Barmanů“.
Po půlhodinovém akrobatickém vystoupení Cheerleaders
All Star týmu nastaly na ploše pekelné chvilky. Došlo na
další burn out vložku, tentokrát s účastí opravdových
Muscle cars. Několik Chevroletů Camaro, Pontiac Firebird
a dvojice Bucků GS zahalila okolní prostor do bílého
kouře. Vyvrcholením byl prolog Petra Landsmanna a jeho
Dodge Chargera s 550 koni pod kapotou. Pneumatiky se
mu podařilo roztrhat rychleji než to někteří lidé stačili
zaregistrovat. Blížila se šestnáctá hodina a s ní vyhlášení
vítězů a předání pohárů a cen. V širokém okolí „bedny“
se shromáždily až neskutečné davy návštěvníků, aby
si prohlédly vítězné vozy zaparkované v půlkruhu a
samozřejmě jejich šťastné majitele. Vítězství v soutěži
mezi kužely na čas si odvezl Ford Mustang poslední
generace. Titul nekrásnější amerika srazu získal jeden
z německých účastníků se svým pečlivě zrenovovaným
Chevroletem Camaro 1967 a divácky nejúspěšnější byl
nádherný Cadillac Fleetwood Sixty Speciál 1954 Darka
Haumera. Jako nejstarší vůz byl vyhodnocen Cadillac
La Salle 1927 pana Macháčka, ale zvláštní poděkování
patří celé čtveřici opravdových oldtimerů, která se do
Luštěnic dostavila. Cena od firmy SIXT – Cadillac Escalade
na celý víkend, byla předána šťastnému návštěvníkovi,
vylosovanému z kůpónů divácké soutěže.
Vyvrcholení programu přišlo v půl páté a to plánovanou
Demolition Show v podání dvou Hummerů a staré
„neukázněné“ škodovky. Majitel ujíždějící před rozzlobenými
predátory se za svou nemístnou gestikulaci dočkal přejezdu
svého auta jedním z Hummerů. Čtvrthodinovou show,
v níž nechyběl adrenalin zinscenovalo pražské Hummer
centrum, za což mu patří velký dík.
Čas bohužel uplynul rychleji než by si všichni přáli a pátý
Americký den se chýlil programově ke konci. Pro skalní
příznivce amerik ale zábava teprve začala. Prakticky až do
nedělního rána se nesly areálem družné hovory, jejichž
hlavním tématem byly ameriky a život kolem nich. Jestli
bije vaše srdce taky v rytmu vidlicového osmiválce, určitě
nezapomeňte přijet na letošní šesté pokračování Američan
Day v Luštěnicích. Ono důležité datum je 1.září 2007!
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FOREST JUNKYARD

TEXT: PETR BELLINGER
FOTO: ARCHIV FS

V Čechách je zvykem chodit do lesa na houby, v Americe
byste s českými zvyky nepochodili. Tedy alespoň ne v tomhle
lese, jehož obyvately je několik stovek klasických amerik
s rokem výroby 1935 až 1975. Spí tady hezky dlouho a
většina z nich už na smilování nečeká. Zvu vás na prohlídku
možná největšího lesního autohřbitova na světě.
Už ani nevím, kdy jsem tohle místo a
fotky z něj pořízené objevil poprvé.
Bude to už hezky dlouho, možná pět
i víc let. Od té doby se obrázky vraků
z této lokality objevují na různých
internetových serverech stále častěji.
Bohužel nelze přesně určit, kde se
hřbitov vlastně nachází, protože údaje
o jeho lokalizaci se nepochopitelně
rozcházejí. U jednoho souboru fotek
je v popiskách skalistá Montana,
u druhého West Coast, jmenovitě
Oregon. Fotky však pochází evidentně
z jednoho místa a někdy se jedná i
dokonce o stejné záběry. To nic nemění
na jejich zajímavosti pro enthusiasty
stejně bláznivé, jako jsem já. Pohledy
na automobilovou komunitu, obývající
tenhle pořádný kus lesa mě vždycky
fascinovaly a budou fascinovat dál.
Vraky Chevroletů, Chryslerů, Fordů,
Cadillaků, Packardů a všech ostatních
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známých i méně známých značek se tu
nepovalují samostatně, ale většinou ve shlucích
a mnohdy doslova na hromadách. Nalézt
koncernové nebo dokonce divizní třídění, které
je vidět na rušných vrakáčích, je však výjimkou
a spíš se dá říct, že se tu ameriky válí jen tak
halabala. Buď jak náhodně přijely po svých
a nebo je přitáhl wreckcar, odpojil z háku a
obrněným nárazníkem je dostrkal na jejich
poslední místečko na téhle planetě. Od té chvíle
tu nehybně stojí, smířené se svým osudem,
odložené a možná už navždy zapomenuté. Tváří
se smutně, jako by věděly, že už nikdy nespatří
rozpálenou silnici před svýma kolama a nikdy
neucítí tu opojně slastnou vůni benzínu. Svým
pánům daly nejlepší roky života, vozily je věrně
po cestách i necestách a bezelstně odevzdaly
všechnu sílu svých osmiválců. Teď už je pod
jejich kapotami jen ticho a chlad, na sedadla
se snáší vrstvy hnědého prachu a pavouci
natahují své sítě od volantu k chromovaným
přístrojům. Dříve zářivý lesk vystřídala šedivá
patina a rozbujelá koroze hlodá pod vrstvami
vybledlého laku. Velikáni všech silnic světa,
křižníky i sporťáky, dodávky i pick-upy, všichni
tu stojí a ví, že je s nimi konec a nezbývá jim
nic jiného, než pomalu umírat pod korunami
jehličnatých stromů. Díky nim jsou jejich
karoserie každoročně zasypávány tunami
jehličí, takže některé už skoro ani není vidět.
Je to vskutku smutný pohled...
Při volbě fotek jsem se snažil vybrat vraky,
které jsou aspoň z poloviny holé a stále ještě
podobné autům. Najdete tu totiž mnoho junků,
které díky těžké destrukci už ani automobil
nepřipomínají. Řada aut je také zcela pohlcena
vegetací a z bujného roští jim vykukuje jen
půl světlometu nebo se spíš domníváte, že v
chuchvalci ostnatých keřů, by něco jako auto
mělo být. Když už se ale objeví, zpravidla to
stojí za to. Chátrá tu několik Imperialů, pár
chryslerových třístovek z přelomu padesátých
a šedesátých let, Packardy, Buicky a Cadillaky
z let čtyřicátých a najdete tady i několik
užitkových delivery a prastaré Fordy.

Stromy rostoucí v těsné blízkosti vytvořily postupem let dokonalou svěrací
kazajku. Jak budou jejich kmeny sílit Ford Ranch Wagon 1966 bude ve
stále větším sevření. Jako bych slyšel jeho volání o pomoc…

Kmen vyrůstající zpod Fordu Galaxie 1966 zcela zdemoloval její přední část,
ohnul nárazník a při své cestě za světlem si dokonce násilím otevřel kapotu

Zblízka je souboj přírody s ocelí ještě žalostnější. Pánové tenhle Ford jej prohrál!
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Spolu s ubíhajícím časem se forest
junkyard
měnil.
Před
několika
desítkami let byl les řidší a stromy
sotva poloviční. Dnes již silné kmeny
začínaly jako mladé proutky a pro řadu
zde stojících amerik se jejich růst stal
doslova zkázou. Na několika příkladech
vidíme, jak dlouho tady tyhle auta
musí odpočívat. Stromy prorůstající
vedle motorů nešťastníků si po letech
tmy násilím otevřely kapotu nebo
destruovaly přední mřížku a vyrazily
vstříc dennímu světlu. V nejednom
případě se protáhly mezi nárazníkem
a maskou, jako slizký had vinoucí se
po své oběti. Stromy vyrůstající těsně
podél karoserií pak stojící vraky doslova
lisují. Jejich každým rokem sílící kmeny
vězní dřívější vládce silnic v dokonalé
svěrací kazajce. Jako by se tu příroda
mstila za to, co jí auta provedla a to
pěkně s úroky.
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Jak dlouho tu musí tenhle Dodge Superbee 1969 stát, aby kmeny stromů vyrůstající v jeho motorovém prostoru dosáhly takového objemu…

S příchodem 80.let hřbitov evidentně
přestal přijímat další „nebožtíky“,
protože nejmladší decedenti pochází z
konce let sedmdesátých a to i ty kousky,
které na místo posledního odpočinku
přihrála těžká havárie a ne stáří či
opotřebovanost. Myslím, že navštívit
toto místo musí být silně emotivní
zážitek. Všude vládne hrobové ticho,
jen les tiše šumí a tu a tam se ozve
křik ptáků. Pod nohama vám křupne
nějaká ta větvička a sem tam spadne ze
stromu šiška… Dávno vyhaslé motory
nevydají ani hlásku. Tisíce jejich koní
spí věčným spánkem a pokusit se je
probouzet, by bylo jako otevírat hroby
nebožtíků. Slunce prodírající se skrz
koruny stromů, ještě občas ohřeje
povrch ztrouchnivělých karoserií, ale
uvnitř zatuchlých a vlhkých kabin už
panuje jen věčný chlad.
Díky za vše věrní sluhové...
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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
Karosá ské a lakýrnické práce
Pneuservis, vým na autoskel
Autoelektrika (alarmy, autorádia
apod.)
STK + ME + veškeré jednání na EV.
Jednání s pojiš ovnami
Asistenční služby + zap jčení
náhradního vozu
Prodej ojetých automobil ze
Švýcarska (včetn US CARS) i na
leasing
Výkup havarovaných a jinak
poškozených voz
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 MODEL

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.

- 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

AUT PRO SB RATELE A REKLAMNÍ ÚČELY

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

Prodej dílů, servis a výkup všech typů automatických převodovek
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

Robert Šemnický
Lušt nice – Pelechov
603 357 482, 775 988 005
www.robertonemotors.com

servis & vrakoviště klasických
amerických automobilů

P ÍJEMNÉ POSEZENÍ V AMERICKÉM STYLU

OPEN HOURS:

PO – ČT 12 – 01
PÁ – SO 12 – 02
NE 12 – 24
Hronovická 2768
530 02 Pardubice
(naproti Hronovickému divadlu)
TEL: 466 616 070
www.roadcafe.cz

bazar us cars, nové i starší náhradní díly, opravy
a renovace us classic cars, servis a úpravy všech us cars.
Dovoz aut z USA na objednávku

.... nejen pro americké automobily.

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

NABÍDKA VHS & DVD ZE SRAZŮ A AKCÍ US CARS

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
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D R Á T Ě N Á K O LA O G W I V E W H E E L S Z U S A
I N D I V I D U Á L N Í D O V O Z S TY L O V Ý C H K O L
P R O D E J J A K Ý C H K O L I V P N E U M AT I K N A A U TO I M OTO
V E T E R Á N Y. V Š E P Ř Í M Ý D O V O Z U S A ! S P E C I A L I Z A C E N A
B Ě L O B O K É P N E U . B Í L É O Z D O B N É L E M Y N A P N E U M AT I K Y
REPLIKY KIT CARS (AC COBRA, FORD A)
zajímavé ceny
info@autum.cz www.autum.cz 777 844 922

CO BYLO A CO BUDE & KALENDÁŘ AKCÍ

MINULÁ ČÍSLA

FULL SIZE 1 DUBEN 2004 FULL SIZE 2 ZÁ

Celobarevné verze všech čísel jsou ke stažení na www.americancars.cz
Í 2004

FULL SIZE 3 DUBEN 2005 FULL SIZE 4 ZÁ

AKTUÁLNÍ ČÍSLO FULL SIZE 7 – DUBEN 2007

Už čtvrtý rok se pravidelně setkáváme na stránkách našeho
klubového magazínu a musím říct, že jsou to pro mě
setkání příjemná. Vaše kladné ohlasy mě velice těší a slouží
jako hnací motor do další práce. Jsem rád, že se FullSize
stal součástí života vyznavačů amerických vozů a k tomu
jakýmsi symbolem našich klubových srazů. I nadále bude
distribuován zdarma a stejným způsobem - jako bonus pro
řidiče amerik, kteří přijedou na náš klubový sraz a stejně tak
i jako osvětový materiál při různých výstavách a reklamních
akcích s americkými vozy. Přestože jeho aktuální sedmé číslo
vzniklo ve velké časové tísni, snažil jsem se, abyste nebyli
o nic ochuzeni. Tak trochu jsem bojoval i s prostorem, kde
mi poprvé 28 stran evidentně nestačilo. Na co se nedostalo,
najdete v některém z příštích čísel, v nichž budou mít
klubové záležitosti větší prostor než doposud. Důvodem je
vstup české verze známého magazínu Chrom & Plameny na
náš trh, který bude mapovat jak celosvětovou, tak i českou scénu amerických automobilů.
Věřím, že jeho příchod je pro vás příjemným překvapením.
Na váš telefon či mail s ohlasy se opět těší Petr Bellinger 777 646 314, fullsize@seznam.cz

KALENDÁ
DOMA

FULLSIZE
Í 2005

FULL SIZE 5 DUBEN 2006 FULL SIZE 6 SRPEN 2006

P ÍŠTÍ ČÍSLO
FULL SIZE 8 – ZÁ

AKCÍ 2007

7.4. – ČKMAA & CADILLAC ČR První jarní sraz 2007 – Jizbice pod Blaníkem
14.4. – W*R*A*A*M Jarní zážeh amerik Zlín – Spytihněv
12.5. – ČKMAA & CADILLAC ČR Testační den – Luštěnice

25.5.-27.5. – FKHV & INCHEBA Veteran Motor Show Praha
Praha Výstaviště – Holešovice
25.5.-27.5. – KPUC 5.FULLSIZE SESSION – Fulnek Jerlochovice
9.6. – HALTER VALLEY&CADILLAC ČR American Power Weekend - Dněšice u Plzně
22.6.-24.6. – SRAZ AMERIK Kroměříž – Rusava
13.7.-14.7. – ACC Brno 8.American Cars Meeting Brno – Shopping Park Avion Brno
21.7.-22.7. – CORVETTE CLUB PRAHA 7.Mezinárodní sraz Corvette v Praze
Praha Výstaviště – Holešovice
27.7.-29.7. – W*R*A*A*M Meeting Us automobilů Zlín – Držková
31.8.- 1.9. – ČKMAA & CADILLAC ČR CHROM&PLAMENY 6.American Day Luštěnice
21.9.-23.9. – KPUC Big 8 Párty Fulnek Jerlochovice

V ZAHRANIČÍ

6.5. –
11.5.-13.5. –
25.5.-27.5. –
26.5.-27.5. –
5.7.-7.7. –
10.8.-12.8. –
25.8. –
26.8. –

Í 2007

- klubové záležitosti
- checkerboard
- představíme některou
z klubových amerik
- reportáže z navštívených
setkání us cars
- IV. díl historie Muscle cars
- vrakoviště nebo crash

25th American Live Zuchwil – Švýcarsko
3.ON THE ROAD CARS SHOW FIRENZE – Itálie
Us Car Gigantetreffen Pulmancity – Německo
AOCC Bratislava – 7.Chrysler American Classic Rallye Slovakia
Power Big Meet Västeraz – Švédsko (největší sraz US CARS v Evropě)
6th International American Car Festival – Fort Monostor Komárom – Maďarsko
5.Austrian Mopar Meeting – Rohr im Gebirge - Rakousko
Cadillac Big Meet Kremsmünster – Rakousko

http://jizbice.cadillac.cz/
wraam@wraam.us
P. Pelech 603 482 061
P. Šplíchal 724 311 195
www.fkhv.cz
I. Kunetek 602 733 322
J. Sedláček 604 153 589
P. Navrátil 732 942 822
www.uscars.cz
oldvette@oldvette.cz
wraam@wraam.cz
P. Bellinger 777 646 314
J. Sedláček 604 153 589
I. Kunetek 602 733 322
www.fnc.ch
www.americancarsclub.it
www.pullmancity.de
www.usoldtimers.sk
www.bigmeet.com
www.usacar.hu
www.musclecar.at
www.cadillac-meeting.com

pozn.: Kalendář vznikl z informací dostupných v době uzávěrky. Pozdější změny termínů se bohužel občas vyskytnou,
proto se o akcích vždy s předstihem informujte u pořadatelů.

Rodinu magazínu Chrom & Flammen zanedlouho rozšíří i česká verze!
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Ročník 1
Výtisk číslo 1
Červen - Červenec 2007
Cena 99 Kč / 149 Sk
(cena pro předplatitele je 79Kč)

01/07

České vydání

Ameriky u nás

Lincoln Premiere '57

SUPER KILLER

SHELBY GT 500

Custom koncepty

Buick Riviera '65

Limuzína pro gurmány Cadillac Sixteen

V8 SUPERCHARGER
475 koní / 475 Nm

