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XXVII. Oldtimer Gallery – Moskva
V halách výstaviště Sokolniky shromáždili letos na jaře u příležitosti
stého výročí založení hasičských sborů velikou výstavu hasičské
logistiky prvních 70 let. Velmi překvapilo množství objektů pocházejících z USA. Ať to byly samotné pumpy, mobilní hasičská zařízení
nebo komplexně vybavená auta. Vedle hasičských speciálů byla
vystavena i první sovětská nákladní auta typů AMO-F15 „Promet“,
PMG-1, PMZ-1 a PMZ-2. Bylo se na co dívat.

O

rganizátor již 27. veletrhu Oldtimer
Gallery je jistý Sorokin, dnes i za hranicemi Ruska známý jako neúnavný propagátor veteránského hnutí. Mezi jeho aktivity patří nejen organizace veletrhů, ale
i veteránských rallye, a to jak zimních, tak
i letních soutěží.
Rozmanitost automobilových značek
zatím v Rusku trochu zaostává za evropským standardem, nicméně jsou ruské renovátoské dílny na vysoké řemeslné úrovni.
Například potomek německých emigrantů
Lehn staví veliké Horchy z nálezových ruin,
které pak vyhrávají medaile na Concours
d’Elégance. Rusové milujou velká americká auta, pokud možno nápadně barevná.
Simonov Motors ukázalo prototyp pěkného
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džípu Moskvič typ 415C, který dobře slouží
na Sibiři. Na výstavě nechyběly ani motorky
a nedaleko ohromného indiána stál neméně
pěkný skútr čezeta!
Starší výrobky sovětského automobilového průmyslu nelze téměř rozpoznat
od jejich předloh, např. oplů. Paběda
a volha jsou v Rusku tradičně cenění veteráni-youngtimery a dosahují ceny v desítkách tisíc eur, za perfektní exempláře,
rozumí se. Bohatší zákazníci si kupují renomované západní značky, mezi nimi jsou
v převaze německá a americká auta.
Ti, kteří chtějí být opravdu nápadní,
si zase nechávají předělat pabědu nebo
volhu na kabriolet. Tuning je v Rusku také
magické slovíčko a uplatňuje se na všech

úrovních. Mezi nejznámější kreace patří
samozřejmě dvanáctiválcová, karosářsky
upravená volha s technikou moderního
BMW.
Národní sebevědomí nelze přehlédnout,
a tak jsou „Garáže Kremlu“, „Staryje
motory“ a podobně znějící jména firem
a zájmové spolky vždy zastoupeny reprezentačními limuzínami a kabriolety z dob
kultu osobnosti, aniž by budily pohoršení,
spíš naopak, budí velký obdiv. Úplným protikladem byl NAMI 1 z roku 1929. Tento
první sovětský malo-avtomobil se zachoval
pouze ve dvou exemplářích. Vyráběn byl
pouze dva roky, na základě poznatků z Anglie, v Naučnom avtotraternom Institutu…
Rostoucí ruský trh už objevili i obchodníci ze západu Evropy a jejich stánky se
v ničem neliší od nabídky na tradičních
veletrzích v Německu a Rakousku. Jazyková bariéra zatím omezuje růst účasti italských a francouzských vystavovatelů. Kdysi
tomu bylo jinak, když se franština pokládala v Rusku ještě za nóbl řeč.
Náhradní díly jsou dodnes nedostatkové
zboží, nebo jsou nadhodnoceny, takže kvůli
dílům se do Moskvy letět nevyplatí. Doprovodný program je každoročně bohatý a hlasitý. Bezpočet báryšeň se opírá o vystavená
auta a ochotně pózují.
Kdo si chce osvěžit znalosti ruštiny a má
zároveň v Moskvě tak jako tak co dělat,
potom je návštěva Sorokinovy Oldtimer
Gallery v Sokolnikách určitě vítaným rozptýlením a obohacením náplně cesty.
Jiří W. Pollak

25

