
 

Milan Ťoupalík 

Pan Milan Ťoupalík se narodil 8. června 1940 v Hlubokém Dole nedaleko Kolína jako jediné 

dítě. 

Jeho maminka při porodu zemřela. Výchovu tedy převzala babička Schovancová, která 

bydlela v Kutné Hoře a pracovala jako elektrotechnička. Už od dětství se Milan Ťoupalík 

zajímal o automobily, v pěti letech se dokonce svezl ruským tankem při osvobození 

Československa. Jeho zajímavou hračkou z dětství byl dřevěný jeep, který mu koupil jeho 

otec. 

Svou školní docházku začal na základní škole T. G. Masaryka v Kutné Hoře. V páté třídě 

přešel na první a druhou měšťanku J. A. Komenského.  

Poté se vydal na cestu konstruktéra a projektanta silnoproudových sítí na Střední průmyslové 

škole, na které studoval od roku 1954 do 1958. Po vojně dostal umístěnku do Tatry Kolín, 

kde vyráběli energovlaky. První vlek od jeepu, který měl pan Ťoupalík na zahradě, získal od 

bývalého ředitele průmyslové školy výměnou za avomet, který byl potřebný do školní 

laboratoře. Poté se jeho sbírka začala rychle rozrůstat. 

Za svůj život pan Ťoupalík nasbíral opravdu mnoho aut, že ani sám neví, kolik jich vlastně 

má.  

Svá auta má uložená v deseti stodolách a sedmi garážích.  

Mezníkem v jeho životě byl rok 1970 kdy přijeli filmaři z Barrandova a chtěli si vypůjčit 

zamřížované auto do filmu. Od této chvíle se začalo rozvíjet jho podnikání. 

Pan Milan byl sám filmařem a podílel se na nespočtu filmů, v produktivním období jich za 

rok natočil i 180, jeho první film byl Horká zima, dále např. Fany nebo Obecná škola. Sám 

dostal i menší role, kdy ve filmu řídil své historické vozy. 

V roce 1986 se Pan Ťoupalík podíval i do ciziny na devizové cesty, a to konkrétně do 

Německa, Rakouska a Švýcarska.  

Pan Milan Ťoupalík uzavřel neobvyklý církevní sňatek v kostele se svou budoucí paní 

Annou, která v roce 2019 zemřela. Mají spolu dvě dcery, Darju a Jolanu.  

Milan Ťoupalík má pro dnešní společnost jasný vzkaz: ,,Kdyby všichni lidi dodržovali 

skautské desatero nebyli by komplikace v životě.’’ 

 


