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Dneska udělám něco, čemu jsem se celé roky bránil. Opravdu! Budu 
si stěžovat! A kupodivu vynechám úředníky, policisty a dokonce i 
poslance. Moje stížnost totiž směřuje k chodcům a cyklistům.
Proboha lidi, to je vám život fakt lhostejný? To si opravdu myslíte, 
že jste nesmrtelní Supermani či pohádkoví Bajajové? Není jediného 
dne, abych na silnici nepotkal potencionálního sebevraha, ať už 
riskujícího na kole nebo po svých. Přitom stačí špetka rozumu nebo 
logické úvahy a každému z nich musí být jasné, že jejich návrat 
domů byl ten den dílem náhody. Už jste někdy viděli cyklistu, 

který přijíždí z vedlejší silnice, aby se 
při odbočování vpravo podíval doleva, 
ujistil se, že nic nejede a potom teprve 
vjel na hlavní? Takového nepotkáte 
celý týden! Bez mrknutí oka dotyčný 
sebevrah vjede vedle vás a vaše rozjeté 
auto jej pravým blatníkem míjí sotva o 
půl metru. Jeho šlapající a rozevláté tělo 
se přitom kymácí ze strany na stranu. 

Vy se mu snažíte pochopitelně uhnout a když zrovna v protisměru 
nejede široký náklaďák, tak se vám to i podaří. V opačném případě 
jde o centimetry. Není to tak dlouho, co jsem byl svědkem podobné 
situace, když jsem jel za kamionem. Jistý pán v letech se takto 
zařadil vedle přede mnou jedoucího náklaďáku. Poryv vzduchu ho 
však tak rozhodil, že se na kole zakymácel a já už jen se strachem 
sledoval dění ve zpětném zrcátku, jestli ho mám pod koly nebo ne. 
Naštěstí i pro mě, to vybral. Divný sport!
Taková přednost chodců na přechodech je báječná věc, jenže 
někteří z nich si myslí, že jsou zákonem tak hájení, že se jim 
nemůže nic stát. „Vždyť já mám přednost, tak musí zastavit“, 
odpovídal jistý dotazovaný pán v jednom motoristickém pořadu. 
Brzdná dráha je ale vždycky delší než rozum těchto lidí. Zastavit 
auto v poslední chvíli, když oni se zrovna rozhodnou vstoupit do 
vozovky, nelze a to nemluvím o mnohatunových kamionech. To 
samozřejmě neomlouvá řidiče, kteří naopak nedbají své povinnosti 

umožnit chodci přejít na druhou stranu a už vůbec ne ty, kteří 
se kolem lidí stojících na obrubníku řítí nepovolenou rychlostí. 
Jde nejen o to dodržovat dopravní předpisy, ale používat hlavně 
svůj rozum. Taky se vám stalo, že jste zastavili před přechodem, 
kde stál chodec a po několika vteřinách ukazování, že může v 
klidu přejít se dotyčný stále nechápavě díval, co po něm chcete? 
On totiž jen tak stojí a to že zrovna u přechodu pro chodce, to 
vlastně ani neví. Ať už tak nebo tak, myslím že důležitější než 
trvání na tom kdo má přednost, je přece skutečnost, kdo je v tu 

chvíli zranitelnější. Jako chodec, který má na přechodu pro chodce 
přednost se sice po právu můžu dožadovat zastavení jedoucích 
aut, ale hlavně musím mít na paměti, že jsem to já, kdo případný 
střet odnese nejhůř. Život máme každý jen jeden a to je potřeba 
mít neustále na paměti. 
Šťastnou cestu za volantem, na kole i pěšky vám přeje 

Petr Bellinger.
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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 vám můžeme 
nabídnout 
                       
                       

Co za to požadujeme

Co uvítáme
Co vám určitě 
neposkytneme
Jak se stát členem

  Kontakty

- 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
- sounáležitost s lidmi nadšenými pro americká auta
- 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
- uhrazení členského příspěvku  1000,- Kč za kalendářní rok
- účast na valné hromadě pořádané jednou do roka
- vaši aktivitu, zejména při pořádání klubových akcí

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

   Ing.Miloslav Plašil 
Petr Bellinger 
Petr Pelech 
Petr Boček  
Petr Bellinger 
Done Ničovský 

 
605 273 615
603 482 061
607 886 856
777 646 314
724 223 000

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

bdscr@bdscr.cz
bellinger.p@seznam.cz
pelechov66@seznam.cz
pytrsmotors@seznam.cz
fullsize@seznam.cz
dony@americancars.cz 

Uplynulý půlrok nám přinesl samé příjemné věci. 
Jarní sraz v Jizbici pod Blaníkem sklidil nemalý úspěch 
a překvapil nebývalou účastí. Podrobnou reportáž 
z tohoto setkání najdete v magazínu CHROM & 
PLAMENY, který je od června na trhu jak v České, tak i 
Slovenské republice. Hned následující akce – klubový 
testační den, potvrdil stoupající úroveň testovaných 
veteránů a to jak nově dovezených ze zahraničí, tak 
i v Čechách renovovaných. Některá auta procházela 
letitou, ale velmi kvalitní renovací a nyní se konečně 
představují veřejnosti. Typickým případem je 
Chevrolet Camaro 1970 našeho dlouholetého člena 
Petra Jarolíma, který si s Chevym hrál neuvěřitelných devět let. 
Výsledek však stojí za to a jeho Camaro nemá mezi svými vrstevníky 

konkurenci. Veřejnosti se vůz poprvé představil na 
pražské Veterán Motor Show, jíž se náš klub opětovně 
zúčastnil. Výstava, pořádaná Inchebou a Federací 
klubů historických vozidel (FKHV) dala prostřednictvím 
naší expozice, možnost nahlédnout návštěvníkům do 
americké automobilové kultury. Nutno říct, že mnozí 
návštěvníci vůbec netušili, že podobná vozidla, která 
znají jen z fi lmových pláten, se mohou nacházet i u 
nás v Čechách. Velký zájem mladší generace svědčí o 
světlé budoucnosti amerických klasiků u nás.  
Velkou radost nám dělá stálý nárust klubové základny 
a hlavně nových amerických veteránů. Počet členů 

již výrazně překročil stovku a na nejzajímavější přírustky v jejich 
garážích se teď spolu podíváme

Klubová současnost

ZAL. 2000
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Začneme dvěma Cadillaky Eldorado ročníku 1974. Oba v provedení Convertible a oba v bílé barvě. 
Jeden si pořídil náš nový člen Roman Žahour a druhý Honza Veselý. Na první pohled je od sebe 
nerozeznáte. Na obrázcích je vůz Honzy s modrým interiérem

Další z našich nových členů si kromě jiných vozů pořídil 
Plymouth Duster 2 door Sports Hardtop 1974. Majitelem 
tohoto u nás ojedinělého vozu je Richard NovákCadillac ročníku 1959 je už odedávna symbolem americké automobilové kultury a o kabrioletu to 

platí dvojnásob. Náš klub má největší zastoupení těchto vozů v České republice a jsme na to náležitě 
pyšní. K šesti stávajícím Cadillakům 1959 nám nyní přibyl sedmý, a v pořadí již třetí v provedení 
convertible. Novému majiteli panu Chladovi blahopřejeme k nádhernému kousku

Není to tak dlouho, co si Honza Trávníček přivezl obrovitý doublecab Dodge. Nyní si k němu pořídil i stylový pick-up Chevrolet Custom 1961. Vůz má manuální 
převodovku a je ve velmi dobré kondici

Kluboví členové vyznávají nejen klasiku. Příkladem je 
Petr Landsmann, který si ke své slušné fl otile ze 60. 
a 70. let pořídil úplně nový Cadillac Escalade v u nás 
ojedinělé prodloužené verzi ESV. Celohliníkový osmiválec 
Vortec 6,2 litru dodává 409 koní přes šestistupňovou 
automatickou převodovku. Nejvyšší možná míra luxusu 
je u Escalade samozřejmostí 

Náš nový člen klubu Tomáš Coufal se může 
pochlubit krásně zrenovovaným pick-upem Ford 
Ranchero 1973. I tento vůz se zúčastnil pražské 
výstavy a sklidil velký úspěch u návštěvníků. 
Renovaci provedla fi rma Garáže Vltava

Modrý Pontiac Grand Prix 1979 neměl jednoduchý život. 
Možná jste si ho všimli na některém z loňských srazů, kdy 
se ještě nacházel ve zbídačeném stavu. Potom se dostal 

do ruky Robertu 
Šemnickému, který 
si při jeho renovaci 
vyzkoušel, v jakém 
nejkratším úseku 
se dá kompletní 
repase zvládnout. 
Po měsíci 
přerušované práce 
je GP jako nový.

Náš dlouholetý člen klubu Dušan Sádek si 
ke svému Pontiaku Catalina 1969 pořídil 
další poklad - Buick Riviera 1971. Precizně 
zrenovovaný boattail předvedl na květnovém 
testačním dnu

Nejčerstvějším klubovým přírustkem je Ford Thunderbird Hardtop Coupe 1970. Model Coupe s oddělenými sedadly byl vyroben v pouhých 1925 exemplářích. Pod 
kapotou bublá V8 Thunder-Jet 429 cu.i. o výkonu 360 HP
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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
Khodlova 1001/13
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Webové stránky
http://www.cadillac.cz

Prohlídka v STK TÜV NORD Černý Most Pro-
hlídka klubových vozidel na stanici technické kontroly se 
stala již tradiční předtestační akcí. Nejen že se každý 
může v profesionálních podmínkách sám přesvědčit o 
stavu svého cadillacu, ale prohlídky využívá i naše tes-
tační komise, aby v předstihu a s kvalitním zázemím 
zhodnotila vozidlo, kterému bude o týden později uděle-
na testace. Tento postup se nám osvědčil a můžeme ho 
jenom doporučit.

Odtahovka 
Že se možnosti našeho klubu postupem let rozšiřují dokládá i fakt, že naši čle-
nové mohou využít téměř klubových odtahových služeb za zvýhodněné ceny. 
Když už nastane ta výjimečná situace, kdy se Cadillac rozhodne stávkovat, není 
nic jednoduššího, než se obrátit na Marka Doubravu, který se o něj s veškerou 
péčí postará. Naštěstí se ale cadillaci většinou vozí jen v rámci plánovaných 
oprav nebo dokud nezískají veteránské značky.

CADILLAC KLUB ČESKÁ REPUBLIKA
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1962 Cadillac Coupe de Ville 
Úlovek předsedy naší testační komise 
Pavla Šplíchala dorazil do Čech letos na 
jaře. Po dlouhém vybírání konkrétního 
modelu padla volba na tento zlatavý 
cadillac. Pavel je teprve druhým 
majitelem a tomu odpovídá i jeho téměř 
mateřská péče. Nezbývá než popřát mu 
mnoho bezstarostných mil.

1970 Cadillac de Ville Convertible 
Jirka Vondruška je naším členem již 
nějaký ten pátek, přesto jste jeho 
nádherný convertible na sraze ještě asi 
nezahlédli. Velká premiéra jej teprve 
čeká. A že je na co se těšit. Jirkův vztah 
k amerikám dokládá i jeho další vůz 
Buick Roadmaster Estate Wagon z roku 
1992 a manželčin PT Cruiser.

1973 Cadillac Coupe de Ville
Krasavec z Českého ráje začal svůj 
evropský život před několika lety jako 
lákadlo v holandském showroomu.  
Odtuď putoval do Čech a po několika 
fi lmových rolích se dostal do dobrých 
rukou našeho nového člena Tomáše 
Hroudy. Tomášovi se nákupem povedl 
skutečně skvělý tah. Jeho deville je jako 
nový a ani původní lak nejeví známky 
svého stáří. Navíc je Tomáš expert na 
čištění aut a tak je jasné, že jeho cadillac 
bude na srazech vždy jen a jen zářit.

1977 Cadillac Seville
Pro mnohé z nás překvapení sezóny. 
Cadillac, který by většina asi již odepsala, 
nebo ho jen nechala dožít, se znovu 
narodil pod rukama Patrika Pecha. 
Patrik se nenechal odradit žádnými 
potížemi a postavil tento klenot, který 
může hrdě nést jméno Cadillac. Sami se 
na některém ze srazů přesvěčte, proč je 
Cadillac synonymem luxusu.

1947 Hudson Commodore Six
Bílý cadillac Pavla Škanty jste možná 
poznali v prvním čísle české edice 
Chromu a plamenů (na klubové reklamě 
na poslední straně, 1970 Cadillac Coupe 
de Ville). Pavel má kromě něj i novějšího 
devilla (1987) a pak nadmíru zajímavý 
Hudson, který právě podstupuje 
kompletní renovaci - jak ostatně můžete 
vidět i na obrázcích.
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Truck si postavil 
hlavu? To ne, ale 
někdy se vyplatí 
postavit ho na 
hlavu, aby si vás lidi 
všimli. Američané 
reklamou žijí a 
u téhle silnice 
v Oklahomě už 
všichni tiráci vědí, 
kam jít.

Někdy se vyplatí aspoň lehká údržba. Když už vám vyjede poloosa 
bývá většinou pozdě. Majitel tohohle Chevroletu si z toho ale hlavu 
nedělá

Tenhle domorodec, stěhující se na nedaleký ostrov, si život bez 
své Impaly neumí představit

Uvažujete o zvýšení výkonu své Cudy? Chcete aby vypadala 
ještě agresivněji? Pořiďte jí motor z vrtulníku a k tomu patřičnou 
bojovou výbavičku

Taky vás odbíhání na WC zdržuje od práce? 
Jeden americký výrobce má pro vás řešení

Na Kubě se kamiony neuživí a tak je šikovní kubánští soudruzi 
přestavují na autobusy pro turisty. Má to logiku – turistů je moc, 
zatímco regály v obchodech zejí prázdnotou. 

Potřebujete umýt spodek u svého 
Firebirdu? No problem, stačí jen „šikovně“ 
najet na hydrant
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No comment...

Že se obytné auto nedá skloubit s limuzínou? 
Ale jděte...

...a taky schopného pomocníka

Školní autobus vhodný i na bolivijské horské 
silnice. Když se v zatáčce převrátí – nevadí 
jede dál. Akorát děti se trochu pomíchají...

Už víte, co uděláte s nabouraným Fiatem 
500? Jednoduše mu uříznete předek, přidáte 
vidle z choopera a je z něj trike jako víno

Tenhle Chrysler sedí na silnici jako 
přibitý...

I staré hračky se dají prodávat stylově
Alternativní palivo je dnes v módě. Že 
by parní Mustang?

Nic se nemá přehánět, ani ekologie Záhonek před domem může vypadat různě. Záleží co zasejete…

No a takhle to vypadá, když  na vás všichni se.ou!
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„PROŽIL JSEM SEDMDESÁTÁ LÉTA V USA“
3. DÍL Život v New Yorku je svým způsobem 

zvláštní, stejně jako město samo. Po 
ulicích běhá spousta grázlů a vy nemáte klid ani v noci. 
N.Y. je totiž město, které nikdy nespí a vy nevíte, čím 
vás zítra překvapí.

Svoji Rivieru jsem neměl kde parkovat a tak 
vůz stával celý rok na ulici. A nebyla to ulice 
ledajaká. Bílých nás v ní žilo jen několik, jinak tu 
vegetovaly početné černošské a portorikánské 
rodiny s celými houfy dětí. Kde jinde bych 
však sehnal čtyřpokojový byt s výhledem na 
mrakodrapy Manhattanu a Sochu svobody za 
pouhých 40 dolarů měsíčně? Přes den bylo v 
naší Sussex Street mrtvo, ale život začínal večer 
a pokračoval až do svítání. Rodinky s dětmi 
se vyhrnuly ven, rozesadily se po nejbližších autech a rozložily si 
večeři na kapoty. Portorikánci přinesli bubny, černí kluci zase obří 
tranzistorová rádia a koncert začal. Kravál ještě tuplovaly sirény 
hasičů, jak každý den někde poblíž hořelo. Neustále ječely i sirény 
policie, která po našich střechách honila zloděje a narkomany. 
Občas třesknul i výstřel. Protože jsem bydlel v nejvyšším patře, 
zavíral jsem okénko na WC, kolem kterého vedlo ze střechy ocelové 
požární schodiště, aby mi někdo nevlezl do bytu. Ještě ve dvě ráno 
se obvykle venku batolily děti, které sotva uměly chodit. Obvykle 
na tom však byly lépe než jejich rodiče, kteří napojení alkoholem 
lezli po čtyřech. 
Párkrát jsem slušně sousedy vyhodil, když večer usedali na můj čistý 
a nablýskaný vůz (občas jsem z kapoty musel utírat kečup) a oni to 
naštěstí akceptovali. Vysvětlujte to ale dětem. Domluvy nepomáhaly 
a proti jakémukoliv fyzickému trestu byly nedotknutelné, chráněné 
americkými zákony. Až jednou mi úplně povolily nervy! Naštěstí 
za bílého dne a v téměř liduprázdné ulici. Podívám se z okna a co 
nevidím! Za mojí Riviérou stálo v řadě asi šest dětí, další lezly v 
botech po kufru a zadním okně na střechu, kde si sedly a sklouzly 
se po předním okně až na kapotu. Po ní se vždycky prošly, seskočily 
na zem a šly se postavit na konec řady. Myslel jsem, že omdlím! 
Seběhl jsem bleskově pět pater a klukovi, který seděl zrovna na 
střeše jsem udělil takový pohlavek, že slétl na zem. Ostatní děti se 
v tu chvíli rozprchly. 
Za pár dní jsem měl vykradený byt. Jestli to nějak souviselo s 
oním pohlavkem nevím. Policie jen zjistila, že zloději vzepřeli 
autozvedákem přes hranol futra a vytlačili dveře. Nebyl jsem 
pojištěný a škoda se rovnala půlročním úsporám. Hned jsem uzavřel 
pojistku, což se mi vyplatilo – za dva roky mě totiž vykradli znovu. 
Po povodních v ulicích Manhattanu díky hurikánu, po dusných 
horkých létech a drsných zimách, kdy kola aut do rána vždy zamrzla 
v kalužích, jsem se rozhodl přestěhovat do slunné Kalifornie k San 

TEXT: GEORGE F. KISA 
FOTO: ARCHIV FS
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Francisku. Riviéře jsem pořídil tažné zařízení 
a od fi rmy U-Haul jsem si pronajmul velký 
čtyřkolový krytý přívěs, který bylo možné 
vrátit v Kalifornii. Naložil jsem lepší nábytek 
a spoustu těžkých balíků knih a mohl 
vyrazit. Na pět tisíc kilometrů dlouhou cestu 
od Atlantiku k Pacifi ku jsem si vyčlenil dva 
týdny. Často jsme v kempu odpřáhli přívěs a 
vydali se na výlet, např. po nejvýše položené 
silnici v USA ve Skalistých horách ve státě 
Colorado. Pro 360 HP Riviéry byl těžký přívěs 
hračkou, takže při častých výjezdech do 
prudkých dálničních kopců vůbec nepocítila, 
že něco táhne. 
Léta utíkala jako o závod, v Kalifornii jsme 
se zabydleli a užívali tepla. Po pěti letech 
bezúhonného pobytu v USA jsem získal v 
Kalifornii americké státní občanství, což bylo 
spojeno s automatickou ztrátou občanství 
českého a vymazáním čtrnáctiměsíčního 
trestu odnětí svobody nepodmíněně za 
nelegální pobyt v cizině. Konečně jsem mohl 
navštívit svou matku v Čechách, což jsem 
také hned udělal. 
Po znovuabsolvování průmyslovky tříletým 
dálkovým studiem na La Salle Universitě 
v Chicagu (české maturitní vysvědčení 
mi Američané neuznali), jsem pracoval v 
malém podniku jako senior draftman (starší 
projektant). Jednou jak takhle sedíme 
v kanceláři, začala se dřevěná budova 
podezřele kroutit a skřípět. Rychle jsme 
zalezli pod stůl a ve stejné chvíli spadlo první 
svítidlo. Zemětřesení! V Kalifornii jsem ho 
zažil ještě dvakrát a jednou v hlavním městě 
Mexika. Když zrovna řídíte auto, pneumatiky 
leckdy otřesy tak ztlumí, že pokud pod 
vámi nespadne dálniční most, nemáte o 
zemětřesení ani ponětí. 
Ani v Kalifornii mě neušetřily kolize na silnici. 
Zažil jsem nehodu na dálnici, kdy do mě 
zezadu narazilo malé japonské auto. Riviéra 
se jen oklepala, ale japončík byl na odpis. 
Mě v opravně vyměnili zadní nárazník, což 
zaplatila pojišťovna a Buick byl O.K. Z této 
nehody jsem poznal jak mohou být malá 
auta pro svou osádku nebezpečná. 
Pořád mi bylo divné, proč stojí v autobazarech 
tolik dvouletých vozů. Dostal jsem zajímavou 
odpověď: „Americké automobilky mění 
každý rok vnější vzhled vozu natolik, že už z 
dálky uhádnete ročník jedoucího auta“, tedy 
pokud se o to aspoň trochu zajímáte. No 
a kdyby americký podnikatel jezdil starším 
vozem, jeho obchodní partneři by si mysleli, 
že neprosperuje a on by ztrácel důvěru a 
samozřejmě i zakázky, což by mohlo vést ke 
krachu fi rmy. 
Po pětiletém večerním a sobotním denním 
studiu jsem v březnu 1980 slavnostně 
promoval. V černé čtyřhranné čepici se 
střapcem a černém taláru přepásaném 
zlatou šerpou jsem dostal vyznamenání 
(with highest honors). Moje specializace: 
Travel and Tourism (cestování a turismus), 
což byl a je můj hlavní a celoživotní koníček. 
Americká auta jsou ale hned na druhém 
čestném místě 
A tak jsem si začal plnit své sny. Po 
absolvování semestru španělštiny jsem se 
rozhodl absolvovat svou první cestu kolem 
světa. Osmnáctého října 1980 jsem v San 
Francisku nastoupil na autobus Greyhound, 
který mířil do Mexika. Do zavazadlového 
prostoru jsem uložil dva lodní vaky, každý 
vážící 30 kg. Rozloučit se přišli jak přátelé, 
tak i obchodní náměstek mého podniku, 
majitel sponzorské fi rmy North Face, 
zástupce vedení Sokola San Francisco a 
zmocněnec „Chamber of Commerce“ – 
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obchodní komory v San Francisku. Od všech 
jsem přebral jisté úkoly a pověření, jenž 
mi umožnily něco si na své dlouhé cestě 
přivydělat. Moje první cesta kolem světa 
mohla začít a nebyla jen tak ledajaká. Úplně 
sám jsem se chystal objet svět veřejnou 
dopravou po zemi a po moři, aniž bych použil 
letadlo. Ne že bych se létání bál, ale obletět 
svět není zase tak složité a o hodně bych 
při tom přišel. Všechno jsem naplánoval na 
tři roky – tisíc dní. Při pohledu na hromadu 
zavazadel jsem uvažoval dostat se Střední 
a Jižní Amerikou autem až tam „kde země 
končí“. Před naloděním na cestu do Afriky 
pak auto někde v Argentině prodat. V plánu 
však byly i dva tisíce kilometrů plavby po 
proudu řeky Amazonky s domorodci až po 
Manaus v Brazílii a také putování džunglí na 
sever do Venezuely. Muselo by to být terénní 
auto, ale na mnoha místech se stejně teprve 
stavěly mosty, takže jsem to zavrhl. Proto 
jsem zůstal u původní myšlenky jet veřejnou 
dopravou a nebo jít pěšky. Cesta nesla 

ofi ciální název AROUND THE WORLD IN 
THOUSAND DAYS – Expedition by land and 
sea – (Kolem světa v tisíci dnech, expedice 
po zemi a po moři). Tohle už se však netýká 
sedmdesátých let v USA a ani amerických 
aut, která byla tématem tohoto článku a tak 
mé vyprávění končí.

P.S.: Autor se do USA natrvalo už nevrátil. 
Po své cestě kolem světa žil 8 měsíců v 
Mnichově a 14 let ve Švýcarsku. Ve věku 
56 let se rozhodl pro předčasný důchod a 
trvalý návrat do České republiky. Od konce 
roku 1996 žije na Frýdecko-Místecku a 
pečuje o roubenou chalupu v Českém 
Ráji, kraji svého dětství. Je členem Klubu 
cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE a 
členem KPUC – Klubu přátel Us Cars. Za svůj 
život procestoval všechny světadíly včetně 
Antarktidy a zhruba před rokem se rozhodl 
pro další cestu kolem světa, kterou tentokrát 
absolvovuje se svou manželkou.
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DŮLEŽITÉ INTERNETOVÉ ADRESY

NOVÝ ÚKOL !!!
I dnešní úkol se skládá ze tří částí. Minulé otázky jste zvládli na výbornou a tak trochu přitvrdíme. 

KVÍZ VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA

2.úkol: Ameriky se vždy pyšnily nezaměnitelným 
designem jednotlivých detailů. Zůstalo jim to dodnes? 

O tom 
n á s 
přesvědčí skutečnost, jestli uhádnete jakému 
dnešnímu vozu patří záběr na přístrojovou desku.

1.úkol: Na prvním obrázku je Cadillac 1960 v 
malosériové verzi Station Wagon. Vaším úkolem 
je určit název karosárny, která jej v této podobě 
karosovala a město v němž sídlila.

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 - model ameriky v měřítku 
1:18.

3.úkol: se jmenuje známá 
ulice s deseti těsnými 
serpentinami v jednom 
ještě známějším americkém 
městě?

Soutěž se skládala jako vždy ze tří úkolů. V prvním jste měli podle fotografi e uhádnout  značku, typ a rok výroby automobilu, který měl 
na konci 60.let velké šance dostat se do sériové výroby, ale nestalo se tak. 

Druhý úkol byl jednoduchý. Stačilo určit zda detail z Cadillaku 1959 patří 
sériové nebo zakázkové verzi.
Třetím úkolem bylo vysvětlit vznik celosvětově používané zkratky 
souhlasu O.K. Výkladů je mnoho a uznáno by bylo i několik různých 
verzí, ale vy jste si poradili vcelku slušně. 
Opět se do soutěže zapojily známé „fi rmy“ a kupodivu i tentokrát putuje 
výhra do rodiny Petra Bočka. Výherkyní je totiž Petrova dcera Martina 
Bočková, která správně a nejrychleji z vás odpověděla na všechny tři 
otázky. Model amerického veterána v měřítku 1:18 si právem zaslouží.

Správná odpověď na první otázku: 
Chevrolet Astro 1968 

Obrázek detailu Cadillaku 
1959 znázorňoval samozřejmě 
zakázkový model

Etymologie celosvětově používané fráze O.K. (ou kej) je opravdová 
záhada. Existuje hned několik vysvětlení, ale to nejpravděpodobnější 
a nejvíce přijímané je toto: Jako první ji používal ve 
své kampani politik Andrew Jackson v roce 1828 
(později sedmý prezident USA), který byl proslulý 
katastrofálním hláskováním slov a O.K. používal pro 
frázi “all correct”, tj. “vše v pořádku”. 

stránky našeho klubu ČKMAA, včetně PDF verzí všech čísel FullSize
stránky spřáteleného Cadillac klubu ČR s bohatým obsahem, včetně blogu
Klub přátel US Cars (KPUC) 
American Cars Club Brno (ACC Brno) 
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.
první české informační stránky o Route 66
oficiální stránky magazínu Chrom&Plameny

stránky AKAV (Asociace Klubů Amerických Vozidel), přinášející pravdivé 
informace ohledně dění v AKAV. 
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.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.r66.cz 
www.chrom-plameny.cz

www.akav.cz 

www.fkhv.cz 
 
 
www.fiva.org 
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TEXT A FOTO:  PETR BELLINGER

CHRYSLER NEW PORT TOWN & COUNTRY 1966
R O D I N N É  KO M B I  P O  A M E R I C K U

Touha po cestování, svoboda a velikost 
amerického kontinentu si vyžádaly vznik 
prostorných kombi, označovaných zkratkou 
STW – Station Wagon. Od svých evropských 
napodobenin se lišily nejen velikostí 
karoserií, ale také silnými osmiválcovými 
motory. Full-size stejšny vyráběla většina 
známých amerických automobilek a Chrysler 
patřil k těm nejaktivnějším.
Tyhle obrovské silniční koráby nabízely spoustu 
místa a byly jako stvořené pro rodinné výlety. 
Cestovat v nich bylo pohodlné a praktické. Kromě 
šesti dospělých mohly v zadním prostoru sedět 
dvě děti a na střechu do rozměrného carrieru 
jste v klidu naskládali zavazadla pro celou rodinu 
na čtrnáctidenní dovolenou. Prostě takové menší 
soukromé autobusy. 
V Evropě se nic podobného nevyrábělo. Všechna 
kombi té doby dosahovala sotva dvoutřetinové 
velikosti, nemluvě o slabých motorizacích a 
chybějící výbavě. V bývalém socialistickém bloku 
byla situace ještě horší. U nás jste v šedesátých 
letech mohli dostat archaickou Škodu Octavii Combi 
a nebo v sousední NDR vyráběný Trabant kombi. 
Zavazadlové prostory těchto vozů se rovnaly obsahu 
postranních kapes amerických kombíků. Bez dalšího 
komentáře…
Konkurence v USA byla velká a tak americká kombi 
dostávala zvučná jména, jimiž se výrobci snažili dodat 
vozům patřičnou image a zvýšit tak jejich prodejnost. 
U Fordu jste si mohli vybrat jeden z modelů Country 
Squire, u Oldsmobilu Vista Cruiser, Pontiac nabízel 
Safari a Chevrolet svá kombi pojmenoval Nomad. 
Názvů bylo pochopitelně mnohem víc a někdy se 
ke jménu odvozeného od sedanu prostě jen přidala 
zkratka STW nebo slůvko wagon. 
Chrysler patřil ke značkám, které v šedesátých letech Nasedat a můžeme vyrazit na výlet…
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v produkci kombíků hodně znamenaly. Svým 
station wagonům, které patřily k největším 
a nejvybavenějším té doby dal zvučný název 
Town & Country. 
Právě tento vůz modelového roku 1966 
jezdí i po českých silnicích a my vám ho nyní 
s radostí představíme. Vlastní ho známý 
obdivovatel amerických vozů a člen našeho 
klubu ČKMAA Petr Landsmann, který má 
doma již slušnou sbírku amerik. Chrysler 
New Port Town & Country je v pořadí 
jeho třetím kouskem a samozřejmě ne 
posledním. Dovézt tohle auto z USA nebyl 
vůbec původní záměr, ale když se naskytla 
možnost a Petr se dozvěděl, co bublá 
pod jeho kapotou, moc se nerozmýšlel. V 
roce 1966 začal Chrysler poprvé nabízet 
šťavnatý V8 440 cu.i. a jen několik z osmi 
a půl tisíc T&C kombíků série 46 jej mělo 
na přání majitelů namontováno. Petrův New 
Port je jedním z nich. Auto jezdilo přímo v 
New Yorku, kde mělo ještě nedávno platnou 
registraci. Rozhodnutí vůz koupit urychlilo 
několik dalších skutečností, ale jednou z 
hlavních byl zcela původní a neobyčejně 
zachovalý interiér v červené kožence a s 
bohatou výbavou k tomu.  
Když jsem kombíka loni v létě poprvé 
uviděl, fascinoval mě obrovskými plochami 
pětiapůlmetrové karoserie a nádherným 
bublavým barytónem. Tohle auto poskytuje 
svému řidiči dokonalou fascinující atmosféru 
šedesátých let, která z něj čpí každým 
coulem. Tak nějak jsme se spolu sžili a 
možná i proto, že jsme oba stejný ročník 
1966. Kdykoliv to bylo možné, půjčil jsem 
si ho k pohodové projížďce a relaxaci. To 
co jsem zjistil letos na jaře mi však vyrazilo 
dech a nejspíš to vysvětluje naše vzájemné 
souznění. Když jsem si konečně přečetl 
Chryslerův VIN kód, překvapením jsem 
málem zkameněl. To auto má ve vinu moje 
rodné číslo! Ať mi někdo neříká, že tahle 
auta nemají duši.

Velká a praktická jsou americká kombi ze 60.let
Po stažení zadního okna lze dveře vyklopit dolů 
jako u pick-upu

T&C série CL46 je v prodejních brožurách 
označován jako devítimístný

Madla usnadňovala nastupování 
do zadního prostoru

Interiér v červené kožence je velmi 
zachovalý a plný atmosféry 60.let 
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CHRYSLER NEW PORT TOWN&COUNTRY
Čtyřdveřový devítimístný statin wagon s motorem vpředu a pohonem zadních kol
Výroba   
  
Modelový rok  
Motor    
vrtání / zdvih  
karburátor  
výfukový systém  
nejvyšší výkon  
kroutící moment  
Převodovka  
Brzdy   
Kola   
Pneumatiky  
Celková délka  
Šířka   
Výška   
Rozvor   
Pohotovostní hmotnost
Počet míst 
Zákl. cena v roce 1966
Výhodná výbava  

   
Zvláštní výbava 
Vyrobeno kusů  

Chrysler Corporation USA, Massachusetts ave, Highland 
Park, Michigan, výrobní závod v Delaware
1966
V8, 440 cu.i. (7 216 cm3), OHV, litinový blok i hlavy,  
109,9 mm / 95,25 mm
Carter four-barrel
duální 
350 hp @ 4 400 rpm (SAE)
480 lbs.ft @ 2 800 rpm (SAE)
automatická třístupňová 
hydraulické, vpředu kotoučové, vzadu bubnové 
ocelové ráfky 8,5 x 14“ 
225/75 R14
219,6“ (5 578 mm)
80.1" (2 035 mm)
59" (1 498 mm) 
121“ (3 073 mm)
4 550 lbs (2 161 kg)
9  
4 283$
posilovač řízení a brzd, elektricky ovládaná okna a 
přední sedadla, elektrické zamykání, klimatizace, AM/FM 
radio, bezpečnostní pásy  
V8 440 cu.i., 4 BBL, automatická převodovka
8 567

(zdroj: Standard catalog of Chrysler, P.C.S. American V-8 Engine)

Centrální polokruhový rychloměr a spousta chromovaných detailů, krásný pohled!

Pýcha New Portu 1966 
– osmiválec 440 cu.i. a jeho 

350 hp

Jízda se staženým zadním oknem se nedoporučuje. Výfukové plyny se díky 
turbulenci mohou dostat do kabiny
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Náš klub vznikl z iniciativy Jana Pykala a Oty Hovjackého v roce 
2000, v době kdy se, dosud poměrně celistvé hnutí příznivců 
amerických aut u nás začalo diferencovat, ať už podle zaměření 
anebo i geografi cky. Od počátku se podařilo vtisknout klubu 
určitou nezaměnitelnou podobu a náplň, která přetrvává do 
současnosti. A jaká že je ta náplň? Mám za to, že je to obsaženo 
už v tom názvu – klub přátel… vyjadřujeme tak především naši 
snahu být v první řadě přátelé, ať už k sobě navzájem, a pak také 
samozřejmě k našim amerikám. A myslím, že právě toto poslání 
vyzařuje z atmosféry našich srazů, které pořádáme zpravidla 
dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim.  Srazy jsou vícedenní 
a vnímáme je jako explicitní manifestaci  naši jakési klubové 
svébytnosti. Vyznačuji se pohodovou, přátelskou atmosférou 
a nenáročným programem. Na tyto srazy přijíždí vždy něco 
málo přes 100 aut především z Moravy, Čech, ze Slovenska a z 

Polska. Ale pochopitelně se neomezujeme pouze na 
organizování srazů. Náš klub je členem AKAV, což nám 
dává možnost provádět testace historických vozidel. 
Ta jsou v našem klubu zastoupena modely z krásných 
padesátých i šedesátých, sedmdesátých let, ale 
přátelíme se i se současnými modely. Klub v současnosti 
čítá něco přes 70 členů především z Moravy a Slezska, 
kde se také soustředí naše činnost. Velmi rádi ovšem 
spolupracujeme se všemi ostatními kluby zaměřenými 
na americká auta u nás a také i v sousedních zemích 
jako je Polsko a Slovensko. Tak tolik suché teorie a 
pokud nás chcete poznat líp, přijeďte třeba hned 21. 
– 23.9. na podzimní Big8Party v Lučině u Žermanické 
přehrady. Jste srdečně zváni. Více informací najdete 
na našich klubových stránkách www.kpuc.cz

KPUC – tak to je zkratka našeho klubu – Klub přátel 
US Cars a naprosto s vámi souhlasím, že jako doména 
je to k nezapamatování. 

KLUB PŘÁTEL US CARS

TEXT: STANISLAV MROZEK
FOTO: ARCHIV FS
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Jako první nabídl něco takového veřejnosti koncern Chrysler 
roku 1962 v podobě dvoudveřových sedanů Plymouth a Dodge 
s motorem 413 Wedge. Nicméně i když jste s tímto monst-
rem po kapotou měli slušnou šanci roztrhat na ulici i na dráze 
pro sprinty téměř kohokoliv, 
kdo neutekl už při pohledu 
na zběsilé sání cross-ram, 
nebyla tato auta zrovna 
příkladem dostupného a 
pro každý den použitelného 
dopravního prostředku. V 
podstatě šlo spíše o homo-
logační speciály pro závody 
NHRA třídy Super Stock, ale 
položily základ pro své poz-
dější a mnohem rozšířenější 
nástupce.
A těch se zákazníci dočkali 
v roce 1964. Když vedení 
koncernu General Motors 
vydalo všem svým divizím 
zákaz účastnit se jakých-
koliv závodních aktivit, roz-
hodli se šéfové Pontiaku, že se svojí těžce vydobyté sportovní 
image nevzdají jen tak. Nejlepší cestou, jak si jí udržet, bylo 
postavit opravdu rychlé sériové auto, a ideálním adeptem byl 
nový model střední třídy (midsize) Pontiac Tempest. Malé, 
lehké a poměrně dostupné auto bylo ideálním základem pro 

S rostoucí popularitou velkých muscle cars na 
začátku šedesátých let hledali výrobci cesty, 
jak nabídnout zákazníkům ještě rychlejší auta. 
A protože objem sice ničím nenahradíš, ale 
do nekonečna se také zvětšovat nedá, musela 
nastoupit menší auta...

TEXT: VOJTĚCH DOBEŠ
FOTO: ARCHIV FS

4.DÍL – ZLATÝ STŘED

stavbu něčeho, co by se dalo nejlépe popsat jako tovární hot 
rod. Standardní small block o objemu 326 kubických palců 
ustoupil big blocku 389 cu.i. z většího modelu Catalina, který 
nabízel výkon 325 koní (a s trojicí dvoukomorových karburá-

torů, označovanou jako Tri-
Power, dokonce 348 koní) v 
té době na tak malé auto 
ohromující. Pravidla kon-
cernu GM sice zakazovala 
nabízet ve vozech této tří-
dy motory o objemu větším 
než 330 kubických palců, 
ale tento problém se poda-
řilo obejít tím, že nové auto 
technicky nepředstavovalo 
nový model. Místo toho šlo 
jen o příplatkovou výbavu 
GTO (název vymyslel, nebo 
spíše okopíroval od Ferra-
ri, tehdejší šéfkonstruktér 
Pontiaku a jeden z otců 
GTO, John Z. DeLorean) 
na standardním modelu 

Tempest a když se o novém autě šéfové dozvěděli, bylo už 
pozdě. Ale rozhodně neměli důvod se zlobit, protože místo 
původně plánovaných pěti tisíc kusů se v prvním roce pro-
dalo fantastických 32.450 kusů GTO. V následujících letech 
jeho popularita jen rostla a v roce 1966 se z příplatkového 

“Nene, žádný tuning. Ta kapota je vážně sériová.”

“Dart. Ošklivý, ale pekelně rychlý.”
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balíčku konečně stal samostatným mode-
lem. V roce 1968 přišla nová generace s 
modernějšími, aerodynamickými tvary a 
v té době módními nárazníky ze speci-
álního plastu „Endura rubber“, lakovaný-
mi do barvy karoserie, jejichž odolnost 
dokazovala televizní reklama, ve které 
do nich John DeLorean mlátil kladivem. 
V této podobě se GTO udrželo na vrcholu 
popularity až do roku 1971, kdy v sou-
vislosti s koncem éry muscle cars začala 
jeho produkce klesat a o rok později už 
se změnilo zpátky v příplatkovou výbavu 
modelů Le Mans a Le Mans Sport.
Ostatní automobilky koncernu GM se 
rychle inspirovaly úspěchem GTO a na 
platformě A-body tak vznikly i další tři 
slavné muscle cars, Chevrolet Chevelle, 
Oldsmobile 4-4-2 a Buick Skylark GS. 
Svým způsobem se mezi ně řadí i Chev-
rolet El Camino, lehký pick-up postavený 
na základě Chevroletu Chevelle, ze kte-
rého také převzal nabídku sportovních 
doplňků a ve vrcholné verzi SS 454 LS6 se 
mohl měřit s většinou soudobých kupé.
Ale zatímco u General Motors pro rok 
1968 připravili nové, pohodlnější a uhla-
zenější varianty svých muscle cars, u 
konkurečního Chrysleru se rozhodli vrá-
tit k hot rodderským kořenům. Pohodlí? 
Sofistikovanost? K čertu s tím! To, co 
mladí zákazníci chtějí, je hodně výkonu 
za málo peněz. A přesně to se jim auto-
mobilka Plymouth rozhodla nabídnout. 
Základem byl midsize model Plymouth 
Belvedere jen s tou naprosto základní 
výbavou, gumovými rohožkami místo 
koberečků a jednoduchými ocelový-
mi disky. Pod kapotou se ale usídlil big 
block 383 cu.i. ve vyladěné verzi, která 
disponovala výkonem 335 koní. Jedi-
ným za příplatek dostupným motorem 
byla slavná a obávaná 426 Hemi, která 
z Road Runneru sice dělala na ulici i na 
dráze těžko porazitelného soupeře, ale 
k základní ceně $2896 přidala nepříjem-
ných 714 dolarů, takže se objevila jen v 
několika stovkách kusů.
Nicméně auta prodává nejen výkon, ale 
i marketing. A nový Plymouth potřeboval 
jméno, které by patřičně vystihlo jeho 
mladistvý a bláznivý charakter. Něco, co 
by zapůsobilo na velké kluky, nakupující 
velké hračky. Plymouth tedy za padesát 
tisíc dolarů koupil od společnosti War-

GTO, alias The Great One. A nebo také “Goats”.

‘68 Charger - hvězda Hollywoodu.

“Muscle pick-up? Proč ne...”
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ner Brothers práva na komerční využití 
komiksové postavičky jménem Road Run-
ner, modré zemní kukačky (Geococcyx 
californianus), která vytrvale prchá před 
zlotřilým Wille E. Coyotem. Ta novému 
modelu dala nejen jméno, ale také se 
objevila na samolepkách na karoserii, na 
volantu a i zvuk klaksonu (beep-beep) 
odpovídal pípání komiksového Road 
Runnera. Na pozdějších modelech Road 
Runneru se objevil i podélný proužek na 
karoserii, tvořený prachem za utíkající 
kukačkou a obrázek kojota spolu s nápi-
sem „Coyote Duster“ na vzduchovém fil-
tru.
Stejně jako GTO měl i Road Runner neče-
kaný prodejní úspěch a byl ještě v témže 
roce následován podobným levným spor-

tovním modelem od sesterského Dodge, 
nazvaným Super Bee. Ten byl založen 
na o něco málo delším, ale jinak téměř 
totožném Dodgi Coronet, nabízel stej-
nou nabídku motorů, nepatrně bohatší 
výbavu (vykoupenou vyšší cenou) a mís-
to oblíbené komiksové postavičky měl 
ve znaku rozzuřenou včelu s kolečky a 
výfuky. Rodinu muscle cars od koncernu 
Chrysler doplňovaly dražší a luxusnější 
varianty Plymouth GTX a Dodge Coronet 
R/T, standardně nabízené s větším moto-
rem 440 cu.i., který se na Road Runneru 
a Super Bee objevil až v roce 1969 jako 
příplatková výbava. Stejný základ sdílel i 
slavný Dodge Charger, což byl v podstatě 
Coronet v přitažlivější, zdánlivě aerody-
namické karoserii.

“Smůla, prašivý kojote!”
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Že je aerodynamická jen zdánlivě se však ukázalo v závodní 
sérii NASCAR, kde se Chargery potýkaly s obrovským aero-
dynamickým odporem zapuštěné masky chladiče a vztla-
kem, který vytvářelo zapuštěné zadní okno. Prvním řešením 
tohoto problému byl Dodge Charger 500 z roku 1969 (pozor, 
nezaměňovat s Chargerem 500 z let následujících, tehdy šlo 
jen o stupeň výbavy), který měl rovné zadní okno a přední 
masku z Coronetu, zarovnanou s hranou kapoty a blatníků. 
Ani to však nestačilo, a tak ještě v témže modelovém roce 
vznikl pravděpodobně nejšílenější muscle car všech dob. Aby 
byl Charger schopen dosahovat opravdu vysokých rychlostí, 
dostal laminátový zašpičatělý „nos“ a mohutné křídlo nad 
zadní kapotu (muselo být tak vysoké, aby se pod ním dala 
kapota otevřít). Na závodních oválech měl nový Charger 
Daytona obrovský úspěch a v následujícím roce byl dopl-
něn o bratříčka v podobě Plymouthu Superbird, neboli Road 
Runneru s podobnými úpravami. O rok později však změny 
pravidel podobné vozy v podstatě eliminovaly, takže nové 
generace obou modelů se už aerodynamických závodních 
speciálů nedočkaly. Alespoň však přežily až do roku 1974, 
než byly nahrazeny menšími, úspornějšími a mnohem nud-
nějšími modely, a přečkaly tak zánik svých konkurentů od 
General Motors o dva roky.
        
  pokračování příště

“Tatíííííí, to auto umí lítat?”

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

GARÁŽE  VLTAVA s.r.o.
www.garazevltava.cz 
e-mail: 
garazevltava@garazevltava.cz 
Tel: 603 482 061
       604 955 882

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

.... nejen pro americké automobily.

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 

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

Př ímý dovoz veškerých náhradních d í lů a doplňků.  Týdenní  letecké 
zás i lky,  rozsáhlé sk ladové zásoby.  Dovoz automobi lů z  USA. Použ i té d í ly 
z  amer ických vrakovišť.  Motory,  převodovky,  tuning,  rac ing,  Off-Road.
Prodej dílů, servis a výkup všech typů automatických převodovek
Cartime s.r .o.  
U haldy 60/32    Te l :  595 782 279
Ostrava – Hrabůvka 70030         603 811 560
www.cart ime.cz           602 523 571
e-mai l :  nd@cart ime.cz          608 035 894

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

PRODEJNY:
- Pasáž Černá růže. Na Příkopě 12, Praha 1, telefon: 221 014 400
- Tuklatská 3, Praha 10, telefon: 274 779 848
- Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec, telefon: 485 251 238
INTERNETOVÝ  PRODEJ:  www.foxtoys.cz 
OFFICE:- Fox toys  s.r.o., Tuklatská 3, Praha 10, 
telefon: 274 815 689,
e-mail: foxtoys@foxtoys.cz

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 fi lm
renovace a restaurování vozů
čalounění interiérů
úpravy a GO motorů
opravy automatických převodovek
prodej náhradních dílů
výroba lodí
odtahová služba
autopůjčovna veteránů
svatební kolony 

RCC

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ V AMERICKÉM STYLU

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

PO – ČT
PÁ – SO

    NE   

12 – 01
12 – 02
12 – 24

HLEDÁME REDAKTORA FULLSIZE
Pro klubový časopis FullSize hledáme redaktora, nejlépe člena 
klubu (není však podmínkou), který miluje americká auta, vyzná 
se v nich a troufne si o us cars psát články. Jestli máte chuť udělat 
něco pro klub a zároveň se realizovat v této oblasti, ozvěte se na 
telefon: 605 273 615 nebo mail: bellinger.p@seznam.cz

Soukromou inzerci „ameriky + náhradní díly“ najdete v časopisu CHROM & PLAMENY. 
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MINULÁ ČÍSLA Celobarevné verze všech čísel jsou ke stažení na www.americancars.cz

FULL SIZE 2 ZÁŘÍ 2004 FULL SIZE 3 DUBEN 2005FULL SIZE 1 DUBEN 2004 FULL SIZE 5 DUBEN 2006FULL SIZE 4 ZÁŘÍ 2005

FULL SIZE 6 SRPEN 2006 AKTUÁLNÍ ČÍSLO FULL SIZE 8 – ZÁŘÍ 2007
Osmé číslo klubového magazínu FullSize se oproti 
několika předešlým tak trochu liší a to především 
větším zaměřením na klubové dění v naší republice. 
S tímto trendem můžete počítat i v budoucnu, kdy 
určitě přibyde další zpravodajství ze spřátelených 
klubů. Důvodů je několik, ale tím hlavním je vznik 
české verze magazínu CHROM & PLAMENY, který 
se tématikou amerických vozů podrobně zabývá a 
jehož druhé číslo je momentálně na stáncích. 
Doufám, že vám udělalo radost rozšíření prostoru 
pro svalnaté káry, na jehož další díl se můžete těšit 
v příštím čísle FullSize. Redaktor Vojta Dobeš vám 
postupně dávkuje historii Muscle cars a tak v devítce 
vás čekají svalouši, kterým se říká „Pony cars“. 

Na vaše náměty, otázky a připomínky se těší Petr Bellinger, fullsize@seznam.cz

FULL SIZE 7 DUBEN 2007
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Můžete snít, chtít, mít...
                             tady je cesta
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