Jak jsme cht li naštvat Luboše Širokého
Na Luboše Širokého vzpomínám jako na velkého „srandistu“ a recesistu. Jako modelá se do
technických novinek typu uhlík a bunt p íliš nehrnul, zato byl skv lý hleda i té nejmenší termiky.
Jeho nectností ale bylo, že pokud se na sout ž jelo jeho autem, zaru en p ijel na sraz minimáln
o p l hodiny pozd ji a pak jsme horko t žko stíhali na sout ži první kolo, o n jakém zkušebním
startu p ed sout ží ani nemluv . Typická omluva zn la, že si u prvního kolegy, kterého nabíral do
auta, dávali kakao.
Jednou jsme byli domluvení, že ve t ech pojedeme na závody n kam do Východních ech,
tentokrát m l brát auto Ivan Ho ejší a Luboše jsme m li naložit až v Rokycanech, kde byl na letním
byt . Jenže, když ke mn Ivan dorazil, m l n jak podivn nateklou elist a z jeho huh ání jsem
vyrozum l, že ho d sn bolí zub a nejd ív budeme muset jet na pohotovost.
Bylo to v dob p edmobilní, takže dát Lubošovi v d t, že p ijedeme „trochu“ pozd ji nebylo
možné, navíc jsme ani nem li telefonní íslo do jeho letního bytu. Sed l jsem v ekárn u zuba e,
vyhlížel Ivana, náš asový skluz se protahoval, a já si lámal hlavu, jak dlouho asi Luboš vydrží
ekat u stánku PNS na výpadovce v Rokycanech.
Nakonec jsme vyrazili z Plzn s tém dvouhodinovým zpožd ním – z hlediska sout že to
bylo jedno, létalo se až druhý den ráno, ale co Luboš. Žádný normální smrtelník by dv hodiny
u stánku PNS na kamarády ne ekal.
Na jednu stranu jsme m li obavu, kde jej najdeme, na druhou stranu jsme si škodolib íkali,
jakou nám osud nahrál krásnou pomstu – za ty všechny jeho pozdní p íjezdy, dlouhé podupávání
v ranní zim s bednou u nohou – te to dostane zpátky i s úroky. Dohodli jsme se, že pokud ješt
bude u stánku ekat, nedáme najevo v bec nic, žádné omluvy pozdního p íjezdu, žádné
vysv tlování, nic. Dv hodiny skluz – co blbneš, takhle jsme se domluvili, to sis asi spletl. Srdí ka
se nám škodolibostí jen tetelila, obli eje st ží zachovávaly vážnost.
Dorazili jsme do Rokycan, tam u stánku stojí Luboš s posledním Modelá em v ruce.
Zastavujeme, Luboš s pozdravem nastupuje na zadní sedadlo. Rozjíždíme se, oba na p edních
sedadlech kamenné obli eje a pro jistotu koukáme jen dop edu. Napjat ekáme na oprávn ný
výbuch vý itek. Luboš se naklání dop edu s otev eným Modelá em v ruce: „Hele, vid li jste ten
nový plánek Wakefielda? Je tam zajímavý profil.“ Po následné p timinutové p ednášce o profilech
na gumácích se osm luji: „Ty, Luboši, jak dlouho jsi tam na nás ekal?“ „Asi dv hodiny, pro se
ptáš?“
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