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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 fotografiemi posílejte 
v elektronické podobě na: bellinger.petr@chrom-plameny.cz nebo kla-
sickým dopisem na poštovní adresu redakce. Těšíme se na ně!

brázdí beskydské silnice a dělá radost všem podobně naladěným 
motoristům. 
Už když jsem vyrůstala, měla jsem ráda auta. S nadšením jsem pozo-
rovala tátu při řízení a poslouchala zvuk motoru. Ze zadního sedadla 
jsem si představovala, jak řídím naše auto a užívám si jízdu. Od mojí 
dětské motoristické doby uplynulo mnoho let. Po získání řidičáku ku-
puji auta k běžnému užívání. Řídit a provozovat staré americké auto 
mi přišlo vždy jako nesplnitelný sen, který si může v Čechách dovolit 
jen hrstka vyvolených, zejména mužského pohlaví. S odstupem času 
jsem ale sama poznala, že to nemusí být vždy pravidlo a několik nad-
šenců v mém okolí je toho důkazem. 
Nezapomenu na začátek, když mě Michael vzal na první projížďku New 
Yorkerem. Připadala jsem si v autě tak malinká, jako nikdy předtím. 
Časté přirovnání k velkým korábům, které se při jízdě kolébají na všech-
ny světové strany, je opravdu na místě. Naštěstí netrpím nevolnostmi. 
Posilněná lahodným zvukem motoru V8 jsem začala podléhat kouzlu 

Po dohodnutí a zaplacení konečné ceny spolu s poplatky za do-
pravu Chryslera do Evropy jsem každým dnem netrpělivě čekala 
na zprávu od přepravce. Šest dlouhých týdnů uplynulo a třístovka 
byla připravena k vyzvednutí ve slovenské Nitře. Vzpomínám si 
na první dojmy všech, kteří mě doprovázeli. Burácející zvuk vychá-
zející z duálních výfuků Flowmaster budil opravdu velký respekt. 
Výkřiky ,,týýý jóóóó“ a nadšení malých dětských členů naší výpravy 
nás bavilo ještě dlouho.
Pocity z cesty domů mohu stěží popsat a porozumí jim snad jen 
někdo s podobným prožitkem. Usedla jsem za volant, nastartova-
la motor big-block a zařadila ,,D“. Krajina kolem slovenských silnic 
byla ten den jako z obrázku. Auto jelo skvěle a já hltala každý ujetý 
kilometr spolu s úžasem všech, kteří Chryslera zahlédli. Po neza-
pomenutelných dvousetpadesáti kilometrech spanilé jízdy jsem se 
doma doslova nemohla odlepit od volantu a hned si plánovala další 
cesty. Svou srazovou premiéru si 300 odbyla na vyhlášeném Lucky 

Cruiser Wekendu 
2011, kde přijela 
mezi několik svých 
sourozenců z Det-
roitu. Následovalo 
ještě několik srazů, 
které zakončilo oblí-
bené říjnové setkání 
amerických vozidel 
v blízkém Milíkově. 
Blížilo se zimní ob-
dobí a já se chtěla 
autu odvděčit za zá-
žitky a splněné sny. 
Rozhodla jsem se 
opravit bolavá mís-
ta, kterým před-
chozí majitelé nevě- 
novali dostatečnou 
pozornost. Opravu  
a servisní práce jsem 
svěřila bratrům Žuf- 
fovým, kteří se těm-
to starým Chrys-

lerům z let 1969–1973 v České republice již několik let věnují. 
Hlavním cílem bylo ošetřit karosérii a vrátit autu původní části. Po-
stupně přišla volba odstínu pro nový lak. Tuto část opravy opětovně 
provedl Daniel Zwyrtek a tým rodinné autolakovny UniCar. V těchto 
měsících se dokončují poslední opravy a připravy na testaci histo-

CHrysler 300 1971
Ahoj všichni milovníci amerik. Ještě před seznámením s mojí tří-
stovkou se vám představím. Jmenuji se Adriana a bydlím v Třinci. 
Ke starým americkým autům jsem se dostala díky mému příteli 
Michaelu Žuffovi, který se svým Chryslerem New Yorker 1970 

rických vozidel v regionálním Klubu přátel Us cars (K.P.U.C.), ve kte-
rém jsem členkou. 
Věřím, že vše úspěšně zvládnu a udělám tím radost nejen mým ro-
dičům, ale i dceři, která mi už ze zadního sedadla začíná pokukovat 
po volantu. Držte mi palce a snad se někde na srazu amerik potká-
me. Prozatím přikládám odkaz na webové stránky naší malé Chrys-
ler rodiny.

CHRYSLER FAMILY CARS 1970–72
www.chryslerfamilycars.cz

starých amerických 
aut. Moje touha pro-
vozovat podobné 
auto po tomto zážit-
ku byla obrovská.
Začaly dlouhé večery 
strávené euforickým 
hledáním vhodného 
auta na internetu. 
Mým prvním poža-
davkem bylo červe-
né kupé se světlým 
interiérem. Po desítkách vozidel, která byla k prodeji, přišel na řadu 
Chrysler 300 modelového roku 1971. Dvoudveřové kupátko v zlaté 
barvě s krásným světlým interiérem, které se nacházelo v Chicagu. 
Tomuto aztéckému pokladu jsem neodolala a bylo rozhodnuto.
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