
Ze Švédska, ale třeba taky z protější zahrady se dá dorazit 
na momentálně největší sraz amerik u nás, pořádaný re-
dakcí časopisu CHROM&PLAMENY. Nejvzdálenější účast-
ník Tommy Eriksson musel cestou do Konopáče svým křiž-
níkem nakroutit přes 1.400 kilometrů. Mára Boháč to má 

zase ze své chaty sotva pár kroků, stačí jen přeskočit 
potok, který odděluje chatovou osadu od autokem-
pu. Jak je vidět, vzdálenosti nehrají roli.

Ti nejvzdálenější přijeli dokonce jako 
první. Stačilo na bráně sledovat re-
gistrační značky amerik, které dora-
zily do kempu hned kolem pátečního 

oběda. Tommy Eriksson, správný chla-
pík ze Švédska dostal pořadové číslo 6. 
K tomu, aby se svým Cadillakem Seda-
nette z roku 1949 přijel až z Västeras 
(Tommy bydlí kousek od místa největ-
šího srazu amerik na světě - Power Big 
Meet), potřeboval prý celé dva dny. 
Pohár za nejvzdálenějšího účastníka 
mu tedy právem náležel. Mezi prvními 
pátečními nedočkavci byli i staří par-

dálové z Brna 
a Zlína, kteří 
pojmuli LCW 
jako menší 
d o v o l e n o u . 
V těsném závěsu probublaly branou i ameri-
ky německých a rakouských příznivců us car 
scene, kteří se už stali tradičními návštěvní-
ky konopáčského srazu. Areál kempu s nej-
krásnějším přírodním koupalištěm v širokém 
okolí se začínal plnit amerikami všech dekád, 
značek i typů. Občas projel branou i oprav-
dový americký mastodont, jako třeba tahač 
Freightliner „Blue Mule“ Milana Stehna nebo 

Motorhome Newell Coach Honzy Holakov-
ského (oba v sobotu po zásluze odměněni po-
háry). Po oficiálním zahájení už všechno jelo 
na plné pecky, bary zásobovaly žíznivce ohni-
vou vodou a vůkol se linula vůně grilovaného 
masa. Po osmé večer nastoupili na pódium 
Twisted Rod a oblažili prostor řízným rytmem 
Rockabilly. Příchod noci vylákal ke cruisování 
několik posádek a ve druhé části areálu pro-
mítalo již tradičně autokino. 
O ranní probuzení se postaralo sluníčko, 
čímž se rozplynuly i poslední zbytky obav 
z případného deště. Branou proudily dal-
ší ameriky a před recepcí autokempu stála 
fronta na ubytování v chatkách, které bylo už 
od března beznadějně vyprodané. Jenže co 

když se nakonec něco uvolní...? 
Moderátorská dvojka Marcela 
Škábová & Ivous Kunetek vstou-
pila na scénu a odstartovala 
první bod sobotního programu: 
„Ukaž nám svůj pekáč“. S ra-
dostí svou káru představili ne-
jen ostřílení borci, ale ukázaly 
se i zcela nové tváře, mezi nimiž 
nechyběl náš starý známý Švéd 
Tommy Eriksson. Přihlížející ná-
vštěvníci byli pak šokováni při 
pohledu pod zvednutou kapotu 
jeho Cadillaku, kde pod nánosem oleje trčel 
naftový osmiválec z Oldsmobilu. Hned poté 
nastoupil Michal „Monty“ Barvínek a jeho 
půvabná dcerka Aneta „Annye“, aby předved-
li své „Western show s biči a kolty“. Ustřelit 
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   sraz amerik v ČR!
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Víkend šťastných křižníků

„4. Lucky Cruisers Weekend“, 
7. až 9. června 2013, autokemp Konopáč,
 Heřmanův Městec (CZ)
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Přestože několik týdnů před  

akcí soustavně pršelo, areál  

stihl v rekordním čase vyschnout,  

aby přivítal 442 amerik a téměř 4.000 návštěvníků
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v automobilových kategoriích. Soutěžit mohl 
každý, kdo přijel do 12:30 hodin a vyplněnou 
registrační kartu vystavil za okno své ameriky. 
Odborná porota složená ze šesti americanofi-
lů – nadšenců, měla tentokrát opravdu napil-
no. Vybrat z téměř čtyř set vozů 50 nejlepších 
byl docela těžký úkol, o čemž svědčí i skuteč-
nost, že při sčítání bodů se v „padesátkách“ 
umístila dvě auta zcela shodně na třetím mís-
tě, a to Mercury ´58 Patrika Koženého a Ca-
dillac ´56 Petra Žežulky. Druhé místo v této 
zajímavé kategorii obsadil nádherný Hudson 
Pacemaker ´51 Radka Macála a prvenství 
si zaslouženě odvezl Oldsmobile Super 88 
Holiday ´59 Ivo Kadlečíka. Cena Best of Best 
(nejlepší amerika srazu) se tentokrát stěhova-
la na Moravu. Díky svému raritnímu converti-
ble DeSoto Firesweep 1959 (vyrobeno pou-
ze 596 kusů), ji zaslouženě získal pravidelný 
návštěvn ík 

cigaretu bičem pří-
mo u nosu nebylo 
pro Annye žádným 
problémem. Ná-
sledovaly soutěže 
o nejlepší dobové 
oblečení a nej-
krásnější pin-up 
girl, o které je již 
tradičně velký zá-
jem. Před třetí od-
polední hodinou 
se pódium zbar-

vilo do růžova a za potlesku di-
váků nastoupili rock´n´rolloví „The Pink Pan-
thers“. Kdo až dosud jen stál, konečně ožil 
a nebo minimálně podupával nohou. Nádher-
né oldies fláky zněly areálem až do šestnác-
té hodiny a uvedly jeden z nejdůležitějších 
bodů programu – vyhlášení výsledků soutěží 

Autokemp Konopáč, dějiště Lucky Cruisers Weekendů, 
disponuje nejlepším přírodním koupalištěm v kraji. 
Procházení řadami amerik, proložil nejeden návštěvník 
skokem do průzračně čisté vody

KATEGORIE AUTO ROK  
VÝROBY REGISTR. ČÍSLO

TOP SPORT CAR CHEVROLET CAMARO BALDWIN MOTION CLONE 1970 232
TOP SPORT CAR CHEVROLET CORVETTE 1977 194
TOP SPORT CAR CHEVROLET CORVETTE 1975 225
TOP CONVERTIBLE PONTIAC BONNEVILLE CONVERTIBLE 1959 219
TOP CONVERTIBLE CADILLAC DE VILLE CONVERTIBLE  1966 394
TOP CONVERTIBLE MERCURY PARK LANE CONVERTIBLE 1959 268
TOP STATION WAGON PONTIAC GRAND LE MANS SAFARI STW 1980 186
TOP STATION WAGON DODGE MONAKO STW „NORMAN“ 1975 -
TOP STATION WAGON PLYMOUTH SUBURBAN 1974 76
TOP TRUCK FREIGHTLINER „BLUE MULE“ 1991 67
TOP TRUCK FORD F-650 2006 39
TOP TRUCK CHEVROLET SILVERADO 3500 - -
TOP OFF ROAD DODGE RAM 2500 2005 60
TOP OFF ROAD JEEP WRANGLER JK RUBICON 2009 77
TOP OFF ROAD FORD EXPLORER 1991 243
TOP VAN FORD CAMP 350 1995 47
TOP VAN CHEVROLET EXPLORER SE 2003 131
TOP VAN DODGE RAM 2500 2002 350
TOP HOT ROD FORD BUSINESS COUPE 1934 393
TOP LOW COST VEHICLE FORD THUNDERBIRD 1985 197
TOP LOW COST VEHICLE MERCURY COLONY PARK 1989 13
TOP LOW COST VEHICLE OLDSMOBILE CUTLASS 1988 336
SPECIÁLNÍ CENA MOTORHOME NEWELL COACH 1968 161
SPECIÁLNÍ CENA K.I.T.T. PONTIAC TRANS AM 1982 153
SPECIÁLNÍ CENA CADILLAC SEDANETTE 1949 6
SPECIÁLNÍ CENA STUDEBAKER LARK CRUISER 1963 93
SPECIÁLNÍ CENA DODGE DART PHOENIX 1961 61
80. LÉTA – 3. MÍSTO CADILLAC DE VILLE  1987 185
80. LÉTA – 2. MÍSTO FORD MUSTANG CONVERTIBLE 1988 98
80. LÉTA – 1. MÍSTO CADILLAC FLEETWOOD BROUGHAM 1980 375
70. LÉTA – 3. MÍSTO LINCOLN MARK V 1979 65
70. LÉTA – 2. MÍSTO CHEVROLET MONTE CARLO 1974 220
70. LÉTA – 1. MÍSTO AMC AMX JAVELIN 1971 23
60. LÉTA – 3. MÍSTO LINCOLN CONTINENTAL 1969 21
60. LÉTA – 2. MÍSTO DODGE POLARA CONVERTIBLE 1968 365
60. LÉTA – 1. MÍSTO BUICK WILDCAT 1967 127
50. LÉTA – 3. MÍSTO * CADILLAC COUPE DE VILLE 1956 123
50. LÉTA – 3. MÍSTO MERCURY MONTEREY 1958 225
50. LÉTA – 2. MÍSTO HUDSON PACEMAKER 1951 105
50. LÉTA – 1. MÍSTO OLDSMOBILE SUPER 88 HOLIDAY COUPE   1959 230
OLD CAR – 3. MÍSTO CHEVROLET DELUXE STYLELINE 1949 222
OLD CAR – 2. MÍSTO FORD A 1930 184
OLD CAR – 1. MÍSTO CHRYSLER 50 1925 227
BEST OF BEST DESOTO FIRESWEEP CONVERTIBLE 1959 -

Naši 
moderátoři

Marcela  
& Ivous
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cena výtisku pro 
předplatitele je

oproti 129 Kč na stáncích 
(na dvouletém předplatném ušetříte 360 Kč)
JAKO PŘEDPLATITEL ZÍSKÁVÁTE DALŠÍ VÝHODY 
•   časopis vám doručíme o dva dny dříve
•   čekají na vás exkluzivní přílohy (kalendáře, samolepky, DVD...)

99 Kč

Chybí vám některé ze starších čísel? 
Napište si o ně k nám do redakce.

Čísla 1 až 34 vám pošleme ještě za starou předplatitelskou  
cenu 79 Kč + poštovné

Od čísla 35 je cena 99 Kč + poštovné

e-mail: redakce@chrom-plameny.cz
popř. telefon: 605 935 565

SHÁNÍTE SVŮJ CHROM&PLAMENY?
Najděte si ho pomocí aplikace KIOSK NAVIGÁTOR
1.  Aplikace určená pro mobilní zařízení iPhone,  

Android a nyní nově i Blackberry a Windows Phone  
(bez nutnosti instalace)

2.  Denně aktualizované zprávy a informace

3.  Přehled o aktuálním čísle 
v prodeji

4.  Seznam prodejních míst 
pro celou ČR

5.  Funkce pro nalezení 
nejbližší trafiky v místě, 
kde se právě nacházíte

přEDPLAŤTE SI čASOPIS cHrOm&PLAmEnY!
JE TO VÝHODné 

mÁmE nOVÝ WEB 

www.chrom-plameny.cz
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LCW Ruda Cieslar z Milíkova. Gratulujeme! 
Přestože sobotní program a již tradičně vynika-
jící catering nabízel všestranně kulturní i kuli-
nářské vyžití, našlo se tu určité procento lidí, 
kterým jde pouze a jen o auta. Moc je nezajímá 
jaká kapela jim právě hraje a jestli si dají k obě-
du hamburger, domácí bramborák nebo mexic-
kou specialitu z čerstvých surovin. Jejich svět 
je mezi dlouhými křiž-
níky a svalnatými spor-
ťáky a umí si ho taky 
dokonale užít i chránit. 
Řeknu vám, že dostat se 
do hloučku podobných 
nadšenců je nesmírně 
zajímavé a poučné. Do-
zvíte se spoustu věcí ze 
života majitele letitého 
cruiseru, který je používán rozhodně častěji 
než byste čekali. „Buicka mám už pětadvacet 
let a za ty roky mě nikde nenechal. Na pocti-
vým železe s karburátorem se nemá co po.rat. 
Vlastně jo, tenkrát se zastavil kousek od ba-
ráku, ale nic vážnýho, jen mu došel benzín... 
Palivoměr totiž ukazoval nesmysly kvůli zoxido-
vanýmu drátu.“ V sobotu pozdě odpoledne vy-
dávají na bráně poslední registrační kartu s čís-
lem 442 (škoda, že ho nedostal Oldsmobile). 
Další opozdilci už do kempu vjíždí bezprizorně, 
i holky na vjezdu chtějí svůj klid a konečně po-
zdravit všechny známé a kamarády.
To už ale Marcela s Ivousem začínají vyhlašo-
vat Tombolu Lucky 2013. Vedle dlouhé řady 
skvělých cen stojí první a největší: minibike 
66. Atmosféra houstne a dětskou minimo-
torku s motorem ze sekačky vyhrává Sabina 

Sarkisovová z televizního týmu APTV. To co 
přišlo za okamžik vyrazilo všem dech. Po krát-
ké poradě je rozhodnuto, Sabča minibike 
dává do dražby s tím, že takto získané peníze 
poputují do povodněmi těžce zkoušené jiho-
české Putimi. Dražba za krátko začala a hned 
v první minutě bylo jasné, že dražitelům nejde 
ani tak o minibike, ale o solidaritu s Putimský-

mi. Nejštědřejším byl 
nakonec Michal Au-
bus, který výměnou 
za minipřibližovadlo 
přispěl do povodňové 
láhve svými 8 tisíci 
korunami. Michalovi 
tak patří velký dík! 
Spontánní sbírka ná-
vštěvníků, kteří nahá-

zeli v drobných mincích 500 Kč, tím dostala 
zcela jiný rozměr. Patnácti stovkami dorovna-
la redakce Ch&P a celý obnos 10.000  Kč byl 
poté v pátek 14.6.2013 za asistence starosty 
předán do Putimi. 
Ale zpátky do kempu, kde už tmu opět pro-
svěcovaly zářící „zadky“ cruisujících amerik 
a na pódiu vystoupili ZZ TOP Revival HK. 
Peckovní „Viva Las Vegas“ a „Gimme All Your 
Lovin´“ pak všem ještě dlouho zněly v uších.
Čtvrtý ročník Lucky Cruisers Weekendu utekl 
jako voda. Tommy se na odjezdu nechal sly-
šet, že příští rok určitě dorazí znovu . 
Velké galerie fotek najdete na www.LCW.cz  
a také na Facebooku.

Text: Slávek Peterka
Foto: Petr Bellinger, David Lukl,  

Jirka Příhonský, Radek „Caddy“ Beneš
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