Opel
kam se podíváš
Ahoj kluci,
dnes najdete v rubrice Rychlá kola rozhovor s naším kolegou – ministrantem, který má doma krásnou sbírku Opelů.
Jmenuje se Dominik Štrupl, je mu 21 let a bydlí na Mělníku,
kde také chodí do kostela svatých Petra a Pavla. Druhým
rokem studuje vysokou školu Škoda Auto v Mladé Boleslavi a mezi jeho další zájmy patří auta, různé sporty a škola.

Jaké je Tvé nejoblíbenější auto?
To se velice těžko rozhoduje, ale nejblíž mám
asi k Opel Manta B Berlinetta.
Kolik času Ti zabírá starost o auta?
Dominik Štrupl

To se nedá spočítat a ani není třeba se tím zabývat, když to člověka baví, ale v podstatě jsem
s nimi v kontaktu nějakým způsobem každý den.

Jezdíš někdy na srazy Opel?
Opel Period 1969–1977
Opel Diplomat

Každý rok se snažím jich pár navštívit, ať už v Čechách nebo například
v Německu. Je to zábava, člověk se projede a pak nás těší, když se naše
auta líbí.
Co byla Tvá nejzajímavější zkušenost týkající se vaší sbírky?
V roce 2012 jsme byli pozváni do Opel muzea v Rüsselsheimu. To byl
skutečně obrovský zážitek a domů se nám ani moc nechtělo :-). Myslím, že
jsme se pokochali do sytosti.
Jaký typ auta bys rád přidal do vaší sbírky?
Poslední dobou mám nějakou slabost pro kombíky a zatím žádného nemáme, tak možná toho. Anebo ještě Opel Manta A mě láká. Uvidíme :-).
Kde Tě případně s nějakým vaším autem můžou kluci potkat?

Jak jste se dostali k takové krásné sbírce aut
a proč zrovna značka Opel?
To bych asi nejprve odpověděl na druhou část otázky, jelikož
první tátovo auto bylo před 25 lety Opel, kterého si sám dával
dohromady a už zůstal této značce věrný. Ale naše sbírka se začala
rozrůstat zprvu docela pomalu. Vlastně jsme dlouho měli jen jednoho veterána, kterého táta vlastnil ještě když jsem nebyl na světě.
Další auta začala přibývat přibližně před 9 lety, a to platí dodnes.

Tak to vidím nejspíše až na jaro. Snažím se jezdit svoji Mantou pravidelně
téměř po celé České republice :-).
Ptal se František Jakubec ml.
Opel Manta GTE
Coupe and Hatchback

Kdo všechno z rodiny je do sbírání, opravování,
upravování zapojen?
Tak především můj táta a dva bráchové (Vítek a David) a já. Ale
byly i časy, kdy mamka šila například potahy na sedačky nebo strop.
A sestra Anežka taky občas pomáhá, hlavně s mytím a leštěním :-).
Kolik máte aut ve sbírce a jaké vzácné kousky vlastníte?
Tak starých aut máme 18, z nichž půlka je po renovaci a u dalších
aut probíhá nebo ji mají před sebou. Za zmínku určitě stojí Opel
Diplomat B (jediný v republice), Opel Rekord B coupe raketa (1500
kusů) Opel Commodore C.

Opel Rekord B Luxus
1965–1966

Opel Manta B Berlinetta
Rok výroby: 1978
Motor: 1.9 S (90 PS)
Převodovka:
třírychlostní
automatická
Pohon kol: zadní
Délka: 4445 mm
Šířka: 1675 mm
Výška: 1330 mm
Váha: 1020 kg
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Technické údaje
Dominikova auta:
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