
74 CHROM & PLAMENY

vase ameriky

Tato strana je věnována pouze vám a vašim amerikám. Ostatním čtenářům na ní 

můžete představit svého čtyřkolového miláčka, napsat proč a jak jste si ho pořídili, 

jak se vám v něm jezdí a nebo naopak s čím nejste spokojeni. Věříme, že možnost 

vidět svoji ameriku v Chrom & Plameny si nenecháte ujít. Svoje příspěvky s fo-

tografiemi posílejte v elektronické podobě na: bellinger@chrom-plameny.cz nebo 

klasickým dopisem na poštovní adresu redakce. Těšíme se na ně!
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Chrysler New Yorker 1970/71 

lostním automatem A727. Vůz byl kdysi postaven na objednávku 
zákazníka. 
Díky kamarádovi v USA se mi podařilo New Yorkera zakoupit a pře-
pravit do německého přístavu Bremerhaven, kam jsem si pro něj 
přijel a převezl jej po vlastní ose domů do Třince.

Ten skvělý zážitek z 1.075 
kilometrů dlouhé jízdy je 
nepopsatelný. 
Díky původním dokla-
dům a identifikačním štít-
kům jsem zjistil, že se jed-
ná o zcela původní a kom-
pletní vozidlo, které opus-
tilo výrobní linku závodu 
Jefferson Avn., Detroit, 
Michigan, USA dne 18. 2. 
1970. Po podrobné pro-
hlídce vozidla jsem se roz-
hodl, že ho zrenovuji a do-
stanu do patřičné kondice.
Po roční náročné reno-
vaci se všemi starostmi, 
přehmaty a hlavně cen-
nými zkušenostmi, se mi 
v březnu 2010 podaři-
lo dokončit na Chrysleru 
všechny práce.
Našel jsem ve svém oko-
lí Klub přátel U. S. Cars. 
(KPUC), kde jsem poznal 
spoustu stejně zaměře-
ných lidí a stal se členem.

Doufám, že se mi podaří v brz-
ké době otestovat mého Chrys-
lera na historické vozidlo a uká-
zat vám jej na některém ze sra-
zů v naší republice.
Závěrem bych chtěl poděkovat 
svým rodičům a rodině za pod-
poru a pomoc. Není nic krásněj-
šího než pokračovat v rodinné 
tradici.

Pro více informací o mém Chrys-
leru New Yorker 1970 přidávám 
odkaz:
http://www.chrysler-club.net/
car_detail.php?id=381.

Přeji všem stejně zapáleným li-
dem do amerických automobi-
lů, aby našli ve svém okolí podporu a pomoc lidí, kteří svým třeba 
jen povzbuzením dokážou doslova divy! 

Michael Žuffa

K automobilům a všemu, co se točí kolem nich, jsem měl díky ro-
dičům vždy velmi blízko. Nejrůznější auta se u nás díky otci toči-
la skoro každou druhou sezónu. Měli jsme velkou garáž; táta dělal 
mechanické a lakýrnické práce, máma interiér a já se staršími bra-
try všechno, co bylo potřeba, jako čištění, broušení, atd. Na výčet 
všech značek z tehdejšího socialistického bloku bych potřeboval 
další stránku této rubriky. 
Po revoluci se karta obrátila a můj starší bratr Mario pomohl tomu, 
že se u nás objevilo první americké vozidlo. Tenhle vůz mi dodnes 
svou velikostí a zvukem motoru utkvěl v paměti - byl to Chevrolet 
Malibu z roku 1979. Otec ho tehdy koupil k bráchovým osmnácti-
nám od majitele někde na Frýdecku. Bohužel, auto muselo z domu, 
a to kvůli tehdy neřešitelnému problému s převodovkou a registrací. 
Odkoupil jej od nás jakýsi sběratel „amerik“ ze Slovenska.

V roce 2007 mě zaujal inzerát jednoho prodejce amerických vozi-
del; na nic jsem nečekal a vypravil se na auto podívat, byl to Chrys-
ler New Yorker z roku 1971.
Vůz nebyl drahý, ale nacházel se v žalostném stavu bez motoru 
a převodovky. Já byl ale jeho tvary tak fascinován, že jsem ho kou-
pil. Zanedlouho se mi také podařilo sehnat z Německa chybějící 
motor. A jako spousta jiných fandů v téhle zemi jsem začal s reno-
vací. Po kompletním odstrojení a zjištění celkového stavu karosérie 
jsem se však rozhodl renovaci na podzim roku 2008 ukončit a poo-
hlédnout se po stejném modelu, ale v lepším stavu.
Díky možnostem internetu jsem samozřejmě začal pokukovat po vo-
zidlech za mořem. Koncem října se na aukci Ebay objevil ve státě Ohio 
starší Chrysler New Yorker, konkrétně z roku 1970, ve stejné vari-

antě - tedy 
č t y ř d v e řo -
vý „hardtop“ 
s motorem 
V8 440 cu.i. 
(7,2 litru), 
čtyřkomoro-
vým karbu-
rátorem Hol-
ley a třírych-
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