
CHRYSLER  Club  slavil  10 let

V roce 2004 uplynulo 10 let od prvního oficiálního srazu Chrysler clubu v Poděbradech. První 
setkání majitelů a příznivců vozů Chrysler 160, 180 a 2 Litres se konalo již v roce 1993 na 
Letné, ale nebylo ještě prohlášeno klubovým srazem. Z těchto důvodů jsme červnový sraz 
2004 v Chrustenicích věnovali  oslavám klubových srazů.  No a  jaké  oslavy to  byly,  Vám 
chceme  přiblížit  v tomto  článku.  Připravili  jsme  pro  Vás  řadu  zajímavých  soutěžních 
disciplín.
Znalostní soutěž se skládala z teoretické a praktické části, abychom dali příležitost zvítězit jak 
technickým, tak netechnickým typům.V teoretické části se odpovídalo na následující otázky: 

Kdy vyšlo 1.číslo klubového časopisu?
V roce 1994.
Kdy a kde se uskutečnil 1.klubový sraz?
V Poděbradech v roce 1994.
Kolik Chryslerů přijelo na 1.klubový sraz?
Šest.
Čím se 1.sraz proslavil?
Byl tam Chrysler-Simca 1610, jehož prvním majitelem byl Ján Husák, syn prezidenta ČSSR. 
Kdy byl Chrysler poprvé představen veřejnosti?
V roce 1970.



Jak byl v tisku nazýván?
Američan z Paříže.
Jak se označoval Chrysler 180 v roce 1978?
Chrysler-Simca 1610
Jak se označoval dvoulitr v roce 1980?
Talbot Simca 2 Litres
Vyráběl se Chrysler v pobočce Chrysler UK?
Ne.
Kdy byl veřejnosti představen Chrysler 2 Litres?
V roce 1973.

V technické části soutěže se poznávalo celkem 20 předmětů z automobilů, které ne vždy byly 
z našeho Chryslera.

Jednalo se například o následující předměty:
Těsnění  výfuku,  uhlíky  alternátoru,  synchron,  simering  vodní  pumpy,  zajištění  žárovky 
světlometu, vzdušník, šroubení hadice spojky, šroubení termostatu, táhlo zadní kliky, pružina 
z vahadel, šnekový převod řízení atd.

V soutěži technických a všeobecných znalostí o Chryslerech se na 1.místě umístil Franta Fryč, 
2.místo obsadil Vláďa Burda a 3.místo si zasloužil Rasťo Mikoláš. Všichni soutěžící dostali 
příslušný diplom s umístěním.
Další  možností  získat  diplom a  cenu bylo  pro  členy vyhodnocení  tří  kategorií  z hlediska 
posouzení  stavu  jejich  Chryslera.  Hodnotila  se  zachovalost,  čistota  a  originalita  interiéru, 
nejčistější motor a motorový prostor a nejpůvodnější a nejudržovanější vůz v původním stavu. 
V těchto kategoriích získali ocenění následující majitelé:

Čestné uznání Chrysler clubu
za nejlépe udržovaný interiér Chryslera v původním 
originál stavu
získal Petr Stenchlák se svým Chryslerem 180

Chrysler 180 je z roku 1973 a má najeto 169000km. Jeho interiér je kombinací sv tle hn déě ě  
koženky a textilu krémové barvy na seda kách. Vč  interiéru je též istý hn dý koberec. Ječ ě  
vid t, že ve vozidle byly používány kobere ky a potahy. Držíme palce, aby to takhle z stalo iě č ů  
do budoucna. 
 



Čestné uznání Chrysler clubu
za nejčistější motor a motorový prostor Chryslera.
získal Vláďa Burda se svým Chryslerem 180

Chrysler 180 je z roku 1974 a má najeto 142000km. Jeho motorový prostor je neustále hý kánč  
a zlepšován a nyní chybí již jen kr ek kůč  dokonalosti. Co by totiž Vlá a zlepšovat? ď

Čestné uznání Chrysler clubu
za nejlépe udržovaného Chryslera v původním 
originál stavu
získal Martin Fryč se svým Chryslerem 2Litres

Chrysler  2Litres  je  z  roku  1973,  má  najeto  42000km a  je  vybaven  klimatizací,  která  se 
dodávala na p ání. V z je vř ů  naprosto p vodním stavu a byl p ed pár lety dovezen zů ř  N mecka..ě  



Gratulejeme všem výherc m a v íme, že ostatní lenové jsou nyní inspirováni ků ěř č  obdobným 
výkon m a hý kání svých milá k , aby vů č č ů  p íštích letech dosáhli také n jakých ocen ní. Abyř ě ě  
to  ostatním  zú astn ným  Chryslerá m  nebylo  líto,  tak  jsme  pro  každého  ú astníkač ě řů č  
jubilejního srazu p ipravili také estné uznání za pravidelnou ú ast na srazech Chrysler clubu.ř č č  

Nakonec bych rád ješt  zmínil  zajímavý p ír stek vě ř ů  podob  Chrysler-Simky 2 Litres panaě  
Šroubka z Prahy 10. Jedná se o v z, který byl vystaven vů  roce 1978 na Brn nském výstavištiě  
a po skon ení byl jako v tšina vystavovaných exponát  prodán v SSR.č ě ů Č

Chrysler  má  dvoulitrový  motor  s manuální  p evodovkou,  což  bylo  velmi  ojedin lé  a  mář ě  
najeto 77000 km. Vzhledov  se jednalo již o model 1979 (široké nalepovací bo ní lišty, zadníě č  
nápisy na hliníkové lišt , nápis na p ední kapot , na palubovce imitace zě ř ě  tmavého d eva). Všeř  
je v p vodním stavu a syn majitele jej hodlá zů  d vodu koroze zrenovovat do p vodního stavu.ů ů  
Kolem poledne jsme se s naší diskusí p esunuli již tradi n  kř č ě  dobrému ob du a v odpoledníchě  
hodinách jsme se spokojeni a s krásným diplomem pomalu rozjížd li kě  domovu. 



 
Chrysler club Praha

uděluje panu
……………………………

Čestné uznání k 10. výročí založení 
klubu

za pravidelnou účast na srazech 
Chrysler clubu Praha.

Chrustenice        


	 
	Čestné uznání k 10. výročí založení klubu
	Chrustenice	       	     Milan Dobeš
	Čestné uznání Chrysler clubu



