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Historie automobilismu v naší rodině už byla popsána v 18. čísle 
tohoto skvělého časopisu.
K americkým vozidlům jsem se vrátil před třemi lety a to hlavně zá-
sluhou svého bratra Michaela, který si tou dobou pořídil své první 
americké vozidlo – Chrysler New Yorker z roku 1971.
Pomalu jsem začal poznávat vše, co je spojeno s provozováním 
a údržbou amerik u nás v České republice. Mnoho cenných zkuše-
ností jsem získal při realizaci individuálního dovozu a následné re-
novaci bratrova druhého vozidla Chrysler New Yorker z roku 1970 
přímo od prodejce z Ohia v USA.
Díky předchozím majitelům si auto přivezlo mnoho původních do-
kladů, které popisují historii vozu od výjezdu z továrny až po sou-
časný provoz. Bratra plně zaměstnávaly renovační práce a já začal 
s archivací těchto cenných dokladů. Postupně jsem shromažďoval 
potřebné původní servisní manuály, katalogy dílů a dobové prodej-
ní brožury, které mi umožnily lépe poznat tato vozidla a značně mi 
ulehčily hledání a objednávky potřebných náhradních dílů.
Každý den spojený s americkými vozidly v naší garáži posiloval moji 
myšlenku pořídit si vlastní ameriku. Od začátku jsem byl rozhod-
nutý pro rodinný kombík od Chrysleru z let 1969–71. Po ročním 
hledání jsem narazil na fotografii jednoho anglického prodejce. 
Byl to Chrysler Town & Country vyrobený v roce 1970, vybavený 
motorem big-block 383 cu.i., čtyřkomorovým karburátorem Car-
ter a třírychlostním automatem TorqueFlite A727.
Chrysler stál odstaven na farmě v Anglii, kam si jej prodejce přivezl 
v roce 2006 z Arizony v USA. První fotografie popisující skutečný 
stav vozidla by jistě mnohé odradily, já ale věděl, že tenhle Chrysler 
by mohl být po renovaci tím pravým rodinným kombíkem.
Po konzultaci s bratrem, dohodnutí ceny a přepravě jsem jej dostal 
doslova, jako vánoční dárek roku 2009. Kompletní prohlídka vozu 
spojená s čištěním mu aspoň na čas vrátila trochu zašlého lesku.
Chrysler musí na svou opravu ještě počkat. Před odstrojením vozu 
se nám spolu s bratrem naskytla možnost ukázat obě vozidla 
na významném regionálním srazu Mustangů a US Cars v Milíkově. 
Vše dopadlo na výbornou, společná prezentace obou Chryslerů 
a následný cruising byl velkým zážitkem. Vše podporuje ocenění 
Chryslera 3. místem v kategorii původní stav.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat své manželce a bratrovi Mi-
chaelovi za velkou podporu a pomoc, bez nich a dalších členů ro-
diny by tyto řádky určitě nemohly vzniknout.
Dále přeji všem opravdovým fandům, majitelům US Cars a lidem, 
kteří rozšiřují tuto komunitu v České republice, mnoho úspěchů 
a sil v jejich další činnosti.

Pro více informací o mém vozidle Chrysler Town & Country přidá-
vám odkaz na prezentační webové stránky: 
http://www.chrysler-club.net/vozidlo/chrysler-towncountry-884

Lubomír Žuffa „Žuffíno“

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 nao-
pak s čím nejste spokojeni. Věříme, že možnost vidět svoji ameriku 
v Chrom & Plameny si nenecháte ujít. Svoje příspěvky s fotografiemi 
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 Town & Country 1970

Anglický majitel používal vozidlo minimálně a v prosinci roku 2008 auto úplně 
odstavil na své farmě

Poslední dohledaná registrace v USA, Kingman, Arizona byla do podzimu 2006

  Šťastná rodinka s Chryslerem v roce 2010 Naložení Chryslera v Anglii a přeprava do České republiky

Memento. Někdo z dávných 
majitelů zanechal na 
zadních dveřích otisk své 
dlaně, jenž po letech vyrezl 
až do plechu
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