
 

 

Elu Nagu Ameerikas 
 „real american iron“ 

 
 
Seekord teeme veidi teisiti – sõidame õhtul ja juhivad naised, sõita võivad ka mehed, aga juhivad ikka 
naised! Laseme neil särada ja pidutseda, sest nad on selle kindlasti ära teeninud! Saladuskatte all võin 
kinnitada, et sellal kui mehed garaazis autole läikivaid tükke külge krutivad ei püga muru ennast ise, söök ei 
valmi ise, toad ei korista end ise ja lapsed ning riided ei saa ka iseenese tarkusest puhtaks. Seda teevadki 
tegelikult meie oma kallid kaasad. Uskumatu, kuid tõsi... 
 
Ootame, et üritusel osalejad oleksid riietunud-sätitud oma autole vastavas stiilis-ajastus. Ei sunni, kuid 
loodame. Kõikvõimalik ajastukohane „instrumenaarium“ ehk aksessuaarid on rangelt lubatud. Bling-bling 
velgedega 1984 Caprice koos suure Sharp kassetika ja neegriga, kes makki hoiab oleks juba tase! Makki 
võin laenata – kandja peate ise leidma. Meil on otsas... 
 
Nänni jagame ikka ka, aga mitte autodele, vaid neile kaunitele kaasadele, kes ameerikalikku elustiili 
fännavad või vastupidi – hästi kannatada suudavad. Alale sisenedes jagame lisaks käepaeltele välja ka 
sedelid, millele oma naissoost, vanema kui 18 aastat, lemmiku nime saab kirjutada. On see oma kaasa 
või platsil trehvatud kena olevus – nimi peab loosimiseks olema ning alla 18 ei tohi olla, sest meened 
sisaldavad kergestisüttivaid vedelikke, jahutavaid aineid ja Milwaukee tööriistu. Konsulteerige vajadusel 
arsti või apteekriga!  
 
Käepael tagab sissepääsu Kuursaali ning 5O% soodsama pääsu öölokaali „KASSA“.  
 
Paelad peal ja sedelid käes, suunavad parkimise korraldajad Teid edasi sobilikku kohta Kuursaali juures 
olevates parklates. Parkimiskorraldaja juhised on täitmiseks ja edasi- ega tagasikaebamisele ei kuulu! 
Klubid lepivad vajadusel oma alad kokku. Kontaktid on kodulehel olemas. 
 
Kell 17.00 hakkame Teid ootama. Kell 18.00 avame ürituse. Bussi tõmbame kell 18.30  Lauri Kuriks 
tutvustab oma värkeltvalminud võistlusautot kell 19.00.  Vahepeal saab katsuda Ameerka Autos 
saadaolevaid tooteid, milleks on ahjusoe Corvette Stingray, teenekas RAM ja perelemmik Dodge Durango. 
Mõnega neist saab ka proovisõitu teha. Katsuge ja küsige! 
Sööki-jooki pakub Kuursaal. Tagastusteenust saab samast kohast ehk wc on avatud.  
 
19.50 valmistume sõiduks ja 20.00 jätame päikeseloojangu selja taha. 
Ngu ikka – sõitjad on KAINELT roolis ja RÜÜTLI TÄNAVA KIVISILLUTISEL REHVE EI PÕLETA!!! 
 
Peale lustisõitu ootame kõiki kindlasti Kuursaali, et loosida välja väärt meened ning tunnustada parimat 
bussitõmbajat. Õhtu jätkub muusika saatel. Soojendab „CLARITY“ ning kuumaks kütab  tõsielusarjas 
„Eesti Laul“ väga edukalt põrunud „SUPER HOT COSMOS BLUES BAND“ 
 
 
 
 
Jooksvat infot ja pilte eelnenud ürituste kohta saab kaeda meie Facebooki lehelt – „Elu nagu Ameerikas“.  

 
 
 
 
 
 
TÄNAME JUBA ETTE! 


