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SRAZY | 13. Lucky Cruisers Weekend, Pasohlávky (CZ)

Před pár lety kdosi přirovnal Pasohlávky 
k českému Västeråsu a rozhodně tím nemy-
slel počty aut nebo návštěvníků. Šlo o celko-
vou atmosféru, a  hlavně o  cruisování, které 
se spolehlivě přeneslo ze Švédska do Čech, 
a to i se vší skandinávskou výstředností a re-
belstvím raggare. V Pasohlávkách tak potkáte 
cruisující veselými lidmi obsypané kombíky 
i pickupy, americkou odtahovku, která zvlád-
ne vozit i 30 lidí, a pravidelně také pojízdný 

bazén s  vysmátou partičkou. Chybí jenom 
rozbité raggare křižníky, ale to je na druhou 
stranu dobře.
Když jste srdcař, tak dáte plnou a nic neřešíte, 
a  přesně to se ukázalo při letošním příjez-
du na LCW. O  nějakém úbytku amerik díky 
úsporám nemohla být řeč. První návštěvníci 
s amerikou tentokrát dorazili už v neděli čty-
ři dny před srazem a svou účast pojali jako 
začátek stylové dovolené. Pondělí už dalo 

i neznalým tušit, že se v kempu Merkur něco 
chystá, protože dorazil tým Dad´s Garage se 
svými skvosty a první část týmu pořadatelů. 
Úterý patřilo příjezdům Mean Machine Ga-
rage a prvním cateringům. No, a středa pak už 
spíš připomínala dřívější pátky. Určitě tomu 
opět napomohl i lákavý dárek v podobě sra-
zové značky (vanity license plate LCW 2022), 
který byl připraven pro prvních 600 řidičů 
amerik a 100 jezdců na US bikes. A  jako už 

Co má vaše auto nejradši? Prohlídku na zvedáku? Plnění nádrže? Anebo je 
štěstím bez sebe, když se může líně ploužit a dělat radost osádce i svému okolí? 
Jestli je C správně, pak se mu určitě líbilo na Víkendu šťastných křižníků!  
Pomalé cruisování se stalo synonymem největšího srazu amerik u nás…
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tradičně, prvních 1.000 řidičů dostalo DVD 
s oficiálním videem z minulého ročníku, vy-
tvořeným Jimmyho Labouňsoftem. Sladkým 
překvapením pak byla plechová retrokrabič-
ka plná voňavých cookies pro každého 50. ři- 
diče ameriky, dodaná nejlepším cukrářem 
Vojtou Poskočilem.
Čtvrtek je tradičně prvním oficiálním dnem 
LCW, a  hlavně začátkem registrací amerik, 
které už netrpělivě čekají na svou odměnu. 
Letošní soutěž v  přesnosti couvání Precise 
Reverse přinesla jedno velké překvapení. Kaž- 
dý chlap je přesvědčen, že se svou amerikou 
umí skvěle couvat, ale s půjčeným autem už si 
je jistý málokdo. A co když si do velkého pick- 
upu svého kamaráda sedne křehká dívka? 
Ano, tušíte správně. Týna Klomínková z Dad´s  
Garage všem vytřela zrak, když autem, ve kte-
rém seděla poprvé, zacouvala s přesností 5 mi- 
limetrů! Svítící trofej Master of Reversing 
byla právem její! Výsledek, který překvapil 
i moderátorskou dvojici Kamila Honische & 
Lukáše Strouhala, zaslouží skutečný respekt. 
Večerní cruising se těšil tradiční oblibě a ladil 
atmosféru následujících dní stejně jako sku-

pinky u  jednotlivých cateringových stánků. 
Pestrost a stylový „repertoár“ byl vymazlený. 
Málokdo odolal mexikáně z trhaného hovězí-
ho masa s koriandrem na kukuřičných placič-
kách, těstovinám Mac´n´Cheese na 4 způsoby 
nebo burgerům z  Circus Burger Airstreamu. 
Čtvrteční registrace končily číslem 511, což 
věštilo opravdu velkou návštěvnost.
Páteční ráno i dopoledne byly kupodivu klid-
né, kdo chtěl dorazit a bral si na to dovole-
nou, ten už si užívá, ta největší síla amerik 
a lidí ale dorazí pozdě odpoledne po práci. 
Ve 14 hodin se rozjela zajímavá gentleman-
ská soutěž projektů Dad´s  Garage & Mean 
Machine Garage. Chlapi se opravdu před-
vedli, což náležitě ocenily davy přihlížejících 
zvědavců. Show začal Ondra z MMG a ukázal 
svou pojízdnou osmiválcovou ledničku plnou 
piva Bad Bitch Lager. Pohon ledničky V8 se 
scoopem byl samozřejmě plně funkční, jak 
sám tvůrce Ondra všem předvedl.  
Hned poté byla stažena plachta z  druhého 
projektu. Chlapi z Dad´s Garage se pochlubili 
svým občerstvovacím hot rodem s  kabinou 
z  Pragy V3S poháněného šestiválcem Blue 
Flame. Dřevěná nástavba za kabinou ukrýva-
la pivní pípu s naraženým Falkenštejnem, gril 
a alkoholový bar s tradičním obsahem rumu 
a bourbonu. Prostě ideální pikniková kára! 
Oba projekty vznikaly několik měsíců v  na-
prosté tajnosti a oba získaly zasloužené oce-
nění v podobě svítících trofejí. Bravo chlapi! 
Best Sound V8 je soutěž o nejzvučnější osmi-
válec. Zapomenout na vítězství mohou rov-
nou všichni s extrémně hlučným a chrapla-

vým výfukem z lešenářských trubek, čímž se 
tato soutěž liší od podobných klání na jiných 
srazech. Tady prostě nejde jenom o decibely 
a  přiznejme si, že z  části rozhoduje i  práce 
s  plynovým pedálem. To vše dohromady se 
nejlépe povedlo majiteli zlatého Pontiaku 
Firebird, jehož zvuk porota odměnila nejvyš-
ším počtem bodů.
Soutěž v  hodu bělobokou pneumatikou do 
dálky Tire Throwing se zprvu jeví jako ryze 
chlapská záležitost, ale nenechte se mýlit, le-
tos soutěžilo žen skoro stejné množství jako 
mužů. A výsledky už se některým dámám hez-
ky rýsovaly. To by ovšem opět nesměla přijít 
soutěžit Týna, která váží i  s  postelí 50 kg, 
a hodit největší lajnu! Další trofej a k tomu 
apartní křesílko Route 66 tak putovaly opět 
do Dad´s Garage. 
Po dvouleté pomlce se mohla do programu 
vrátit soutěž v  pojídání obřího hamburgeru 
na čas Guzzle Mega Burger. Téměř kilový bur-
ger se vítězi podařilo spořádat za 3 minuty 
a 20 vteřin! 
K amerikám patří rockabilly, a to umí skvěle 
kapela Tom White & The Mad Circus. Diváků 
bylo hodně a  atmosféra jedinečná. Násle-
dovalo autokino a  v  něm film Auto Zabiják 
a samozřejmě opět všemi milovaný cruising. 
V  pátek večer už bylo v  kempu registrova-
ných 1.031 amerik! 
Sobotní ráno bylo jako malované. Všech-
ny neduhy počasí odvál vítr a  slunce zářilo 
o 106. Do kempu najížděly desítky a desítky 
dalších amerik a  fronta před recepcí dá-
vala tušit, že padne rekord. Představování 
vozů jelo naplno, před pódiem se střídaly  
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zuje dál, závěrečný noční cruising patří již 
tradičně k nejoblíbenějším činnostem srazu.
Tolik velmi stručný a zkrácený popis průběhu 
akce, do kterého se nevešly: zážitky z míst-
ních restaurací a barů, válení se na pláži, Ed-
dieho výjezd mnohatunovým limo-explore-
rem na pahorek včetně desetičlenné osádky, 
cruisování s El Caminem ´59, které má pod 
kapotou fantastický osmiválec s kódem „W“, 
minirod od Dad´s Garage coby plně funkční 
zmenšenina hot rodu Ford 1931 v měřítku 
1:2, noční seance v pizza&creppes u Domči, 
Natty a  Mártyho, záchranná akce Járy Me-
gera pro jeho kamaráda, který zůstal nepo-
jízdný na dálnici cestou na LCW, a  hlavně 
hromady rozhovorů s přáteli o autech, gará-
žích, US tripech a o všem na co není během  
roku čas.
Velké díky patří všem majitelům amerik a ná-
vštěvníkům, kteří se postarali o neopakova-
telnou atmosféru tohoto obřího benzínového 
mejdanu. Určitě zkoukněte hightlights video 
od Jimmyho, je skvělé jako vždy.
Těch, kteří letos vytáhli tu pravou „ameriku“ 
a projeli registračním místem, bylo nakonec 
neuvěřitelných 1.549 a k tomu 50 jezdců na 
amerických motorkách. Pište si do kalendáře: 
termín 14. LCW je 15.–18. června 2023. 

Text: Slávek Peterka
Foto: Petr Bellinger, Caddy, Stajgr, FB LCW  

nejzajímavější káry srazu. Nejvýraznější z nich 
byl určitě Lincoln Zephyr 1939 Custom, s nímž 
přijel majitel ze Slovenska. 
Po další hodině jsme se dozvěděli, že rekord 
z roku 2019 (1.203 amerik) právě padl, a že 
fronta do kempu odbočujících amerik způso-
bila ucpání trasy z Brna do Vídně.
Program pokračoval soutěžemi o 3 nejlepší 
pinupky a 3 nejnápaditější klasické outfity. Ve 
druhé soutěži bývá velká benevolence a  tu 
letos využili soutěžící převlečení za filmové 
postavy.
Vybrat nejlepší ameriky srazu neměli letos 
porotci vůbec jednoduché. Auta stále najíž-
děla a stávající byla v pohybu. Lucky Cruisers 
Weekend je totiž takový živý organismus, 
který se každou minutu mění. Ale podařilo se 
a krásné svítící trofeje s logem a písty našly 
ty správné majitele. Po slavnostním předání 
cen přišla řada na nejostřejší soutěž celé 
akce, na American Chilli. A  známý chilliman 
Tomáš se opět postaral o patřičnou atmosfé-
ru, ve které soutěžící bojovali o vítězství, ale 
někteří také o život. Jako vždy všechno nako-
nec dobře dopadlo a vítěz si odnesl nejenom 
pohár, ale i výhru v podobě vynikajících chilli 
omáček.
Tu správnou dávku country a jižanského roc-
ku přinesly širokému publiku kapely Country 
Beat a Big Boy Band. A živý organismus pul-

KATEGORIE AUTO R. V. ČÍSLO
BEST MODERN CAR Lincoln Continental 2017 450
BEST SPORT CAR Ford GT 40 1968 1563
BEST MUSCLE CAR Dodge Charger 1968 789
BEST CONVERTIBLE Chevrolet Corvette 1966 577
BEST STATION WAGON Buick Caballero Estate Wagon 1957 1031
BEST TRUCK Freightliner 1989 638
BEST OFF ROAD Dodge Power Wagon 1976 428
BEST VAN Forde Econoline 1979 247
BEST HOT ROD Ford „Flammes“ 1932 1104
BEST KUSTOM Lincoln Zephyr Custom 1939 1206
BEST RESTOMOD Ford F100 Howling Beauty 1955 52
BEST LOW COST VEHICLE Ford Escort LX 1991 186
BEST AMERICAN BIKE Harley Davidson Custom Chrom 2013 29
BEST REDNECK CAR Chevrolet Caprice 1991 393
BEST SWAP MEET CAR Chevrolet Caprice 1994 849
SPECIAL PRICE International Hardvester Farmall 1935 239
SPECIAL PRICE Minirod Ford 1931 Sedan 1:2 2022 58
SPECIAL PRICE School Bus G30 1988 1258
SPECIAL PRICE Shelby GT 500E Eleanor 1967
SPECIAL PRICE MCI Challenger 1964 604
SPECIAL PRICE Peterbild 359 + Pierce Arrow 408
SPECIAL PRICE Chevy C 60 1974 237
SPECIAL PRICE Tractor Puller 215 556
SPECIAL PRICE Oldsmobille Custom Cruiser STW 1973 654
SPECIAL PRICE Chevrolet Apache 1959 726
BEST 80s & 90s CAR Dodge Viper 1994 1313
BEST 70s CAR Pontiac Firebird Trans AM 1978 880
BEST 60s CAR Shelby GT350 1967 439
BEST 50s CAR Cadillac Series 62 4-Dr Sedan 1958 1018
BEST OLD CAR Dodge Custom 1948 419
MODERATOR PRICE Jára Meger & Imperial – záchrana kamaráda na dálnici
BEST OF BEST Cadillac Eldorado Biarritz 1958 1356


