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Rock´n´rolloví „The Pink
Panthers“ to rozjeli
v pátek
večer

Přijel David Hasselhoff?
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Western show
s biči a kolty
přilákala davy
návštěvníků

ch
rů v 16 kategorií
Celkem 53 pohá lo na své výherce
čeka
Na letošním ročníku
bylo oficiálně
zaregistrováno
558 amerik!

Lucky Cruisers Weekend,
8. až 10. června 2012, autokemp
Konopáč u Heřmanova Městce (CZ)
Jedna
z posledních
jízd před
slosováním

Soutěžní kupón
vhodil do osudí
i Ruda z Ostravy
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Tak tuhle větu je pár dní před akcí slyšet nejčastěji ať už na internetu či v reálu. Nejen
komunita vyznavačů amerických korábů v Čechách se totiž těší na výherní Camaro,
které se pořadatelé rozhodli věnovat do slosovací soutěže, probíhající na srazu amerik na Konopáči. Den „D“ právě nadešel a naleštěný Chevrolet už stojí před stánkem
CHROM&PLAMENY.
Všechno začíná již čtvrteční jízdou „Thursday Cruise Night“ do nedaleké Chrudimi. Od
19 hodiny se Resselovo náměstí plní amerikami a na pódiu vystupuje holandská rockabillyová skupina „TV and The Heartbeats“.
Výherní Camaro samozřejmě nesmí chybět.
Koneckonců, alespoň Chrudimáci, ochuzení
o sobotní návštěvu amerik ze spanilé jízdy (letos nebyla v programu) o nic nepřijdou.
Je pátek a na rádiu Hey už déle než týden
běží pozvánka na Lucky Cruisers Weekend,
moderovaný „Rudou z Ostravy“ a Ivousem
Kunetkem. Jeden z návštěvníků, který se za-

pojí do soutěže, může výherní amerikou odjet
domů… Popravdě, kdo by si nechal ujít takovou
možnost, nebo alespoň pohled na toho šťastlivce v přímém přenosu?
Ameriky se tentokrát sjíždí již od oběda, takže večer jich v areálu parkuje o poznání víc, než bývá
zvykem. Stylovou atmosféru ještě před oficiálním zahájením srazu navozuje mladá a nadějná
rocková kapela „The Snuff“. Autokemp už naplno
žije osmiválcovým opojením, když večerní zábavu rozjíždí báječní „The Pink Panthers“. Bublání
osmiválců je slyšet až dlouho do noci a cruisující ameriky plné rozjařených tváří se pohupují

Ameriky
zcela obsadily
malebný kemp
s přírodním
koupalištěm

v rytmu rock´n´rollu. V autokině běží už druhý film
a u stánků s jídlem se nezřízeně hoduje. Večerkou
ve dvě ráno bujaré veselí končí, ale klidná zábava
pokračuje dál, někde dokonce až do svítání.
Možná jste si toho nevšimli, ale téměř vždy dějiště
srazu ožívá takovým jemným šumem už brzy ráno.
Potichu se přemísťují předměty, stánky, židle, materiály, lidé… a všichni ti, co sraz pořádají a na realizaci se podílejí, pobíhají jako mravenci, aby
v určenou hodinu bylo vše na svém místě a všichni
bezchybně fungovali. A to bez ohledu na to, zda se
do čtyř hodin ranních modlí, aby už déšť z kempu
poodešel zase o kus dál. Přesně tímto způsobem
totiž musí pořadatelé letošního, třetího ročníku,
lákat sluníčko, které se k šesté hodině ranní přece jen objevuje. Občas se během dne ještě lehce
s letní přeháňkou přetahuje v bráně o nadvládu,
ale je to jen takové nevinné kočkování, které náladě a pohodovému dění nic neubírá.
Dopolední akce „ukaž svůj pekáč“ oslovuje majitele zajímavých kousků a před pódium láká početné
davy přihlížejících. Diváci tak mohou obdivovat jak

starou americkou klasiku, tak i novodobé muscle
cars, kterým zadní pneumatiky dle potřeby mizí
před očima. To vše samozřejmě za komentářů
obou moderátorů i majitelů. Perličkou je pak
představení repliky filmového „Kitta“, jehož dokonalé zpracování nemá u nás obdoby. Auto
je nejen vzhledově věrnou kopií, ale dokonce
i mluví. Dialog mezi Kittem a Rudou z Ostravy
se daří zaznamenat i na srazové DVD.
Western show s biči a kolty zvedá adrenalin všech přihlížejících. Figuranta mladičké
Anetě si troufne stát i Ruda z Ostravy, aby
mu mohla být bičem ustřelena cigareta
u pusy. Následuje exhibice s kolty od Anetina otce a představení uzavírá krátký rozhovor s moderátory.
Při vystoupení skupiny ABBA Revival a BONEY M Revival se mnohým dostavují vzpomínky na šlágry mládí, v té době různě
nahrávané na tehdejší kazeťáky nebo pouštěné na vzácných a opečovávaných vinylkách. Hity jako „Mamma Mia“ či „Belfast“
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4.500 lidí. Jeden z nich odjede v
ší...
Letošní ročník navštívilo více než
em, ale touto dobou ještě nic netu
pódi
Chevroletu Camaro. Stojí před

Šťastný
výherce
se svou
rodinkou

Cinema Car je na LCW již tradicí
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ABBA Revival
se postarala
o nostalgické
vzpomínky
na 80.léta

abilly
„Prisoni“ jsou zárukou kvalitní rock
a na LCW měli obrovské
publikum

o marcipánové
Jednou z cen útěchy byl
Camaro. Mňam!

ými
LCW má i vlastní televizi se sličn
reportérkami www.APT V.cz
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Cenu Best of Best
získal majitel
Mercury Park
Lane 1959

Nejvzdálenější účastník přijel až
ze slunné
Kalifornie

A je to tady! Klíče od Camara mají svého
nového majitele! Překvapení, radost a první
cruising po kempu...

zní ještě dlouho v uších. Projekt Renewal už
čtenáři CH&P znají. Tady na srazu se každý
z protagonistů i jejich Cadillak představují divákům a za odměnu sklízí zasloužený aplaus.
Protože LCW je nejen o autech, ale hlavně
o lidech, je dobrým zvykem ocenit dobově oblečené účastníky a pin up girls, které báječně
dotváří celkovou „pohlednici“ srazu. Z početného zástupu uchazečů jsou vybrány vždy dvě
vítězné trojice.
Americká auta a Route 66 k sobě neoddělitelně patří. Podpořit myšlenku spolupráce a nastínit poslání České asociace Route 66 přijíždí
její president Zděněk Jurásek. Virtuální návrat
z „matky silnic“ do dění v kempu obstarává vyhlašování oceněných amerik a předání celkem 53 pohárů.
Porota, hodnotící auta v 16ti kategoriích, nemá jednoduchou práci. Krásných amerik, které by si zasloužily
ocenění je v areálu minimálně dvakrát tolik než pohárů. Zprávy z vjezdové brány jsou mírně řečeno šokující
– na přední sklo píší pořadatelé číslo 558! To skutečně
nikdo nečekal! Předpovědi o tom, že kemp je schopen
pojmout max. 450 aut se tak v dobrém
nepotvrzují. Naopak se potvrzuje odhad
pořadatelů, který z těchto důvodů anuloval

LCW
2012

Překvapení,
radost a první
cruising po
kempu...

Catering v obležení náv
ště

spanilou jízdu. Její nezařazení do programu se
stává jak časovou, tak i organizační výhrou.
A přichází hlavní bod celé akce. Atmosféra očekávání houstne! Poslední losy padají do koše,
ze kterého bude za přítomnosti „lottery security“ a kamery vylosován šťastlivec, nový majitel
nablýskaného Chevroletu Camaro 1979.
Petr Bellinger už má v ruce mikrofon. Jeho slovy: „Jeden z vás bude za chvíli držet v ruce tyhle
klíčky!“ napětí ještě více stoupá. Zbývá vybrat
vhodného kandidáta, který vítězný kupón vylosuje. Dav odsouhlasuje Anetku, která splňuje
i podmínku, že losující nesmí mít dlouhý rukáv.
Poslední řádné protřesení slosovacího koše
nad hlavou svalnatého pomocníka, několik atmosféru šponujících vtípků Rudy a je to tady!
Nový „amerikanista“ Jarda Kolář je za chvíli
vtažen na pódium, značně překvapen, zároveň vyděšen a hlavně neschopen slova. Svěřuje se, že nikdy nic, samozřejmě krom přítomné manželky, ale vůbec nic nevyhrál. No,
tak Jardo, na poprvé dobrý! Ještě ve chvíli,
kdy děkuje Samuelovi za klíčky od Camara,
mu asi celá věc stále nedochází. S výhrou se

Před obřím obytňákem Contessa
pod kalifornskou vlajkou bylo
nejveseleji

však velmi rychle sžívá a první cruising po kempu bravurně
zvládá, a to i přes to, že se mu prý klepou kolena. Úžasná
atmosféra! Následuje vylosování dvou cen útěchy: marcipánového dortu Camaro a velké sady leštěnek Meguiar´s.
Napětí opadá, ale zábava pokračuje. Na scénu se chystají
oblíbení „The Prison Band“ a za chvíli už zní jejich rockabillyové pecky. Vystoupení je rozděleno na dvě části a diváci se
ani po hodině a půl nechtějí s „Prisony“ rozloučit. Frontman
„Cactus“ a jeho tři zbývající členové kapely se musí třikrát
vracet a přidávat další fláky. Možná, že ani sami hudebníci oblečeni do oranžových vězeňských mundůrů, takto fenomenální závěr koncertu ještě nezažili.

S ranním rozbřeskem přichází nečekané překvapení. V kempu zůstalo tolik amerik, jako by sraz právě začínal, hodně
přes stovku. Bohužel je ale neděle a LCW 2012 končí. Balení,
nakládání a úklid. Odpoledne kemp zcela utichá a po amerikách zůstávají jen stopy v trávě. Tedy až na jednu jedinou,
ale to je zase další z mnoha příběhů tohoto srazu.
Fotogalerii hledejte na www.LCW.cz
DVD z akce objednávejte na tel: 605 935 565
za cenu 99 Kč + poštovné
Text: Slávek Peterka, foto: Petr Bellinger, David Lukl
Lucky Cruisers Weekend se stal
svátkem majitelů i obdivovatelů uscars.
Davy lidí proudily branami
kempu po celý den

Catering
nabízel vše
od hot dogu,
hamburgeru
a klobás až
po kebab či
grilované
kýty...

vníků
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