DETROITSKÉ
ŽELEZO
NA KONOPÁČI
...aneb LUCKY CRUISERS
WEEKEND očima Lišáků
Lucky Cruisers Weekend,
4. až 6. června 2010, autokemp
Konopáč u Heřmanova Městce (CZ)
Ještě ani neodplavaly vzpomínky
na náš první letošní sraz v Kajlovci
a už je tu I. ročník víkendového setkání, pořádaného časopisem Chrom a plameny. Velké očekávání a těšení. Mezi srazy propršelo čtrnáct dní, ale čtvrtek před srazem odkrývá karty. Víkendové počasí má být špičkové. Čest US FOX cars clubu opět zachraňuje
rodina Foxů a Koblížků.
Zrozené páteční ráno, jak vystřižené z brožury
drahé cestovky odkudsi z tichomoří. Blankytná obloha a svit slunce. Ze Svitav vyráží bílý
Caddy ´65 a bílý Lincoln ´86 s mladým osaÚčast automobilových dědečků bývá vždy
příjemným zpestřením. Tenhle Ford T z roku
1914 přijel z nedaleké Chrudimi
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moceným Foxem.
Konopáč je v podstatě za rohem,
pouhých 76 kilometrů. V 15.30 hodin jsme na místě
s pořadovým číslem 19 a 20, takže prakticky opět
první. Camp je
záludně rozlehlý
a stejně záludné
odpovědi pořadatelů nám zařizují projížďku
celým kempem. Nevadí, první pravidlo bojovníků je poznat terén. Tak se také stalo. Plánek
pro objednání chatek nelhal. Bydlíme přímo

Scenerie s benzinovými stojany jako vystřižená
z Route 66. Tady jste si mohli nechat nafotit svou
ameriku v přítomnosti půvabných pinup girls

v centru dění a nebudeme muset ani sundat
nohy ze zábradlí chatky. K večeru je jasné, že
půjde o super akci. V areálu se už nachází přes
sto amerik a to vše teprve vypukne! Páteční
večer rozjíždějí rockabilly skupiny ,,Slapdash“,
,,Karlos a jeho kojoti“ a ,,Greenmonster“, povzbuzované neúnavným Ivem Kunetkem, který
byl skvělým moderátorem celé akce. Perfektní zvuk, hudba, tanec, lidé tančící před pódiem, areál plnicí se stále přijíždějícími křižníky
a spousta známých i neznámých

tváří. Známí chodili sami, s Jackem Danielsem, nebo s Kentucky Jackem, nebo
prostě s něčím co zatemnilo mysl a zaneřádilo játra. Když už bolely nohy, zvítězilo autokino a Dirty Larry – Crazy Marry. Prostě prima teplý večer, kdy se nikdo
nenudil.
Se sobotním ránem do kempu opět proudily stále nové
a nové ame-
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Bohatý catering neměl dosud na srazech us cars obdoby. Steaky, řecký gyros, domácí langoše,
francouzské palačinky, hamburgery, párky v rohlíku, domácí guláš, zelňačka a dokonce i
buchtičky se šodó. Mňam! Prodejci artiklu se také předháněli, nejvzdálenější přijel až z Finska

rické káry. Louka okolo rybníka vítala veterány, pickupy, sporťáky, sedany, prostě
všechno poctivé železo vyrobené za velkou
louží. Kolem poledne jejich počet vzrostl na 290. Účastníci srazu, ale i návštěvníci z širokého okolí, měli možnost obdivovat
tu plechovou nádheru, nejen při obchůzkách po rozlehlém areálu, ale i při představování jednotlivých aut svými majiteli za humorné podpory Zdeňka Izera a Ivo Kunetka.
Na bráně pin-upky, na velké obrazovPředstavování vozů svými majiteli
sledovalo velké množství diváků
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ce dění z pódia. Před spanilkou pak vystoupení
Zdeňka Izera - jeho imitace zpěváků a scénka
přiopilého kouzelníka proložená přiměřenou
dávkou prasečinek, přivádějí diváky do varu
spolehlivěji, jak kopec naloženou Dočku. Malý
holky tancují na Pomádu, rytmus rock´n´rollu
prostupuje každého a do kempu proudí další
káry. Prostě program frčí od samého rána, jako
když sešlápnete Corvettu z kopce. Před 14 hodinou se auta začínají řadit na spanilou jízdu.
To bude had! Hlava máModerátoři Zděněk Izer
lem v Chrudimi a ocas
a Ivo Kunetek s posádkou
se bude ještě mrskat
Raggare Impaly 
v kempovém rybníku.
Na chrudimské náměstí se ani nevejdeme.
Pár aut musí za kostel.
Pokec, bifteček, nějaká pizza a rychle zpátky
na Konopáč. Čekají poháry a tombola.. Izerovy šprýmy zpestřují obojí. Mezi tím ovšem nesmí chybět ani živý koncert samotného Elvise

Padesát pohárů a velká radost vítězů! Cenu Best of Best vyhrál Miloš Hora se svou Corvette
1958. Speciální cenu si odvezli účastníci z Rakouska

Presleyho v podání Vládi Lichnovského a jeho
Revival Bandu. Večerní vystoupení rock´n´rollové skupiny ,,The Fireballs“ bere přítomným
dech. To, co předvádí basista, to Mexiko vidělo s Čáslavskou na olympiádě. Leze na basu,
jak bezdomovec na uzenou kýtu a přitom hraje. Vrchol přichází, když drží basu vzhůru nohama za krk jednou rukou a druhou brnká. Prostě show špičkové kapely, což následkem neúnavného Ivošova povzbuzování, může potvrdit i jeho Impala, obtěžkána na zadní kapotě
třemi muzikanty. Opět tanec a skvělá zábava,
pokračování v autokině, tentokrát při pohádce
pro dospělé – Cars. Večer končí soutěží o nejlepší svítící zadek. Samozřejmě, že ne dámský, ale rozsvícených koncových světel

amerik. Tři výherci jsou známi a lidé se pomalu
rozchází. Doznívá reprodukovaná hudba, ještě
poslední skleničku, pokec s přáteli a pak už jen
vstřebávání zážitků ze špičkového srazu!
Ráno se loučíme s bezva akcí. Pořadatelům
velké díky a už teď se těšíme na příště!
Text: Milan Liška st.
Foto: Petr Bellinger, Radek Beneš
Fotogalerie najdete na:
www.american-weekend.cz
DVD z akce objednávejte na tel.: 605 935 565
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