
VÝLET DO RIGY S MERCEDESEM R. V. 1943 PROVOZOVATELE J. FIALY  

- SRAZ VETERÁNSKÝCH VOZIDEL – září 1988 

(Autentický záznam pořizovaný průběžně na přání kolegů z práce, kteří už Fialu znají a 

věděli předem (potvory škodolibé), že se zasmějou) 

poř.č. km  Místo             Událost 
 

 1.     0  doma              Utržené otvírání kapoty. 
 

 2.     3  ul. Křenová       Upadlá puklice. 
 

 3.     6  Slatina–u pumpy   Nestartuje. Vyskytnuvší se buzerující příslušník VB byl   

                             Fialou sprdnut. Když prý jedeme na závod do Sovětského  

                             svazu, tak nás musí tlačit a ne pérovat. Příslušník  

                             zasalutoval, my jsme oba nasedli a on nás roztlačil. 
 

 4.   120  Hranice n. M.     Bouchání neznámého původu. Hardyspojka? 
 

 5.   190  Český Těšín       Ulomená příruba startéru. Startér uložen do kufru. 
 

 6.   191  Český Těšín       Nesvítí levá potkávací. Spraveno odborným kopnutím. 
 

Comment:                     Chci domů k mamince. Ale hraniční přechod je jednosmerný,  

                             nedá se zde otočit. Tak pokračujeme dál. 
 

Message:                     Prohlašuji místopřísežně, že příště pojedu s Fialou někam  

                             jedině snad se psím spřežením. Fialová Jarmila ing. v. r. 
 

 7.   290  Kalwaria          Upadlý držák dynama. Jakž takž přidrátován. 
 

Comment:                     Doufám, ze vše, co mohlo upadnout, už snad upadlo. 
 

 8.  průběžně                Otvírání dveří za jízdy (jako u všech veteránů – do   

                             protisměru). 
 

 9.  průběžně                Otvírání přední kapoty za jízdy (viz bod 1). Chvílemi  

                             bychom potřebovali periskop. 
 

10.  průběžně                Smrdí. Díra v tlumiči výfuku. 
 

11.   460  Sandomierz        Utržené ovládání rolety chladiče. 
 

12.   680  Miedzygorecz      Světla kaput, stěrače kaput. 
 

Comment:                     Brest. Jsme v zemi kde zítra už znamená včera. Akorát  

                             nevím, proč si sem zvou veterány z ciziny, když všechna  

                             zdejší auta, která potkáváme, vypadají jako veteráni. 
 

Comment:                     Dotaz na další cestu. Proletář, vidivší Mercedes, pravil:  

                             Něznaju, něponimaju. Až vzadu uviděl CS, uznal že nejsme  

                             imperialisti a vrátil se nám poradit. 
 

Comment:                     Od Brestu pořád stálý nedostatek el. proudu – nedobíjí. 
 

13.  1350  Vilnjus           Nutno nabít baterku. 9 V je opravdu málo. 
 

14.  1500  Panevezis         Netesné ruční benzínové čerpadlo.  

                             Znovu nutno nabít baterku. 
 

Comment:                     Škytám. Kolegové vzpomínají. Určitě říkají: Ta Jarka je vůl. 
 

15.  1550  Pasvalis          Utržený vodič ke kondenzátoru. Spraveno. 
 

Finish:    R I G A ! ! !     Prohlídka města: 1 hodina (z toho vetší část shánění  

                             nabíječky). Zbytek času rekonstrukce vozu. Vlastní soutěž  

                             jsme nenápadně a zbaběle vzdali. 

Návrat: 
 

1.     0,5 Riga              Dva válce něrabotajut (naštěstí máme šestiválec). 
 

2.   360   Lida              Ulomený držák dynama. Vyměněn. Navíc dobrými lidmi svařen  

                             startér, už nemusíme roztlačovat! 
 

Comment:   Varšava           - bez závad. Je to krajně podezřelé. 
 

Comment:   Český Těšín       Mašinka poznala, že je doma. Šlape jako vyměněná. 
 

Finish: BRNO 14. 9. v 6.30   Vše odpuštěno. Message za bodem 6. se ruší. 

 

Výsledné dojmy: 

Ohromující vzdálenosti. Od vesnice k vesnici 30 km, mezi nimi pomalu kráčející člověk.  

Krásná příroda. Překvapivě milí a přátelští lidé.  

(A samozřejmě záchody s přepážkami tak nízkými, že se dalo se sousedkami hovořit z očí do 

očí...) 


