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9. Hradecká Vosmička, 19.–21. srpna 2016,
ATC Stříbrný rybník, Hradec Králové
To je dilema, které
organizátorům
Vosmičky možná
dělá vrásky na čele.
Každý rok je zde
narváno a já si jen
představuji, jak asi
vypadají kalendáře
a diáře na konci
prázdnin. Poznámky,
jako „děti – sportovní trénink“ nebo „tchyně – narozeniny“,
jsou přeškrtnuté tlustou čarou a pod nimi
je červeně připsané: Hradecká V8. Žádný
trénink! Žádné narozeniny! Jede se na sraz!
A že je takových poznámek mnoho je znát
už od pátku. Kromě party ze severních Čech
a kamarádů z Třince, novomanželů, kteří
jsou zde od začátku týdne a sraz pojali jako
svatební cestu, jsou zde i Slováci a Poláci.
Také si všímáte toho, že pravidelní účastníci
parkují na svých oblíbených místech? Já
ano a občas mi to při procházení kempu
probleskne hlavou: tady vždycky stojí Marek,

tamhle Milan... Večer je zde už tolik aut, co
bývá na středně velkých srazech a hradecké
náměstí je při cruisingu pěkně zaplněné. Zábava pokračuje a v takových chvílích je velice
snadné ztratit pojem o čase. Říkám si, že už
bude asi půlnoc a tedy čas na rande s postelí.
Kamarádi, kterým dávám dobrou noc, mě vyvádí z omylu: „Ty už jdeš spát? Vždyť je teprve
tři čtvrtě na dvě...“
Sobota slibuje nabitý program, který nemůže
moderovat nikdo jiný, než DJ Mescalero. Nově
přijíždějící auta už pomalu není kam dávat,
kemp je plný od brány až po ten nejzapadlejší
kout. Pár jich dokonce stojí i na písečné pláži
u rybníka, což má své kouzlo. S trochou představivosti, bez asijského vehiklu místních kempařů tam vzadu pod stromem a bez kelímku
od českého piva v písku, byste si určitě dokázali představit, že stojíte na pláži v Daytoně.
Letos za námi opět přijel známý Strýček
Sam, neodmyslitelná postava mnoha srazů.
Hádám, že nyní čekáte pár slov o jeho VeloFord-Rexu... a čekáte zbytečně. Strýček Sam
totiž představuje svůj nový projekt, který měl
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premiéru na Lucky Cruisers Weekendu. Kdo
stál s úžasem nad jeho Velo-Ford-Rexem,
tedy zmenšeninou klasického Velorexu,
nyní žasne ještě víc. Velo-Ford-Trifid, jak
se novinka Strýčka Sama nazývá, je ještě
menší. Velikostí se ale nenechte zmást.
Stále má pořádný motor (ty reproduktory
od empétrojky mají sakra výkon), navíc
přibyla zpátečka a raketový pohon. Ano, čtete
správně. Raketový pohon, který zajišťují dvě
rachejtle zasunuté do koncovek výfuku. Trifid
sice nevynesl vzhůru, ani nevystřelil bleskově dopředu, ale jen proto, že Strýček Sam
spustil pouze úsporný režim. Výfukové plyny
by totiž mohly ožehnout přihlížející dav a jistě
víte, že bezpečnost a zdraví jsou na prvním
místě. Aby se Strýček Sam jen nepředváděl
a ukázal, že je i štědrý, rozhazuje mezi diváky
dolary. Ty jsou bohužel jen papírové a zaplatili byste s nimi maximálně potmě, ale je to
pěkný suvenýr. Společnost Strýčkovi Samovi
dělá i indián Horst. Všichni se rozhlíží, kde má
koně, ale rozhlíží se marně, na Hradecké V8
to totiž chodí jinak. Horst přijel v hot rodu.
Odpoledne se představují auta a soutěží se,
blíží se i očekávaný koncert Elvise Presleyho.

A už je to tady. Najíždí růžový Cadillac `68
a v něm Elvis. Zastavuje u pódia a ihned je
v obležení fanoušků, přesně, jak se na krále
rock & rollu sluší a patří. Čas utíká velice
rychle, stačí s přáteli nahodit zajímavé téma
a hned je večer. Bavíme se dlouho do noci,
jako bychom zítra ani nemuseli vstávat a balit
se na cestu domů. A popravdě, není se na co
těšit, protože od rozednění nás smáčí vydatný
liják. Prší do oken, pod stany, i do otevřeného
Mustangu. Ale i přes krušné zakončení je
za námi další skvělý sraz, ze kterého si odvážíme spoustu krásných vzpomínek. Tak co?
Jste rádi, že jste škrtali v kalendáři?
Text: David Lukl
Foto: David Lukl, Radek Beneš,
Karel Brož, Aleš Jordánek
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