
Caravan Club Strážnice pořádal již tradiční 

Burčákový sraz 

Ve dnech 21.9.-23.9.2012 se uskutečnil dnes již tradiční sraz pořádaný 

Karavan klubem Strážnice. Je logické, že vzhledem k datu konání má 

přívlastek burčákový a ani letos se tomuto nápoji nevyhýbal. Z oficiální 

statistiky se během srazu vypilo 900 litrů tohoto nápoje a další litry byly 

ještě konzumovány účastníky po návratu domů. 

Něco málo ze statistiky: Srazu se zúčastnilo celkem 153 posádek z české 

republiky ale i ze zahraničí. Nutno podotknout, že sčítací komisaři 

napočítali „pouze“ 149 posádek, nicméně zaregistrovaných a platících bylo 

již zmíněných 153. Rožnov svou účastí 15 posádek se dostal na pomyslnou 

bednu na třetí místo. 

První účastníci přijížděli již ve čtvrtek. Jako první Plškovi následováni 

Kubáčkovými. Třetí místo patřilo nám a vzápětí dorazili Schreiberovi 

s Dorotíky. Tato dvojice se přesouvala ze slunné Itálie, takže po příjezdu se zdálo, že se chvílemi cítí jak na 

severním pólu. 

Proti jiným ročníkům a srazům měl tento ale přece jen jednu podstatnou odlišnost. Konal se totiž v době 

přísné prohibice a tak i příjezdové přípitky byly poznamenány absencí tvrdého alkoholu. 

V pátek pak přijížděli ostatní účastníci. Večer jsme poseděli u pana Žákovského, kde jsme měli možnost 

ochutnat vína z ročníku 2011. Tento rok měl rekordní počet slunných dní, takže i vinná réva měla vysokou 

cukernatost. Pro milovníky suchých vín tak ročník 2011 není asi tím pravým. 

Sobota probíhala jednak individuálními akcemi účastníků s možností návštěvy vinných sklepů či projížďce 

na ruční dresině nebo cyklovýletem do okolí. Zde byla řada příležitostí, neboť v blízkém Bzenci byly 

slavnosti a také za hranicí ve Skalici se konal kulturní cyklus spojený se stánkovým prodejem. Počasí sice 

nebylo zcela slunečné, v odpoledních hodinách i intenzivně zapršelo, což si ověřili např. Káňovi a Cimalovi, 

ale déšť rychle ustal a tak probíhaly soutěže dětí a dospělých. Rožnovská účast zde byla tradičně 

zastoupena a to rodinou Vaňurů ml. a dvojčaty Pernicovými. Ale i ostatní se přidávali. 

V sobotu v podvečer následoval karneval dětí, kde vynikali i odrostlí kojenci v podání Z. Vaňury ml a D. 

Pernického.. Z dětských  postav pak baletka a Pipi Punčochatá v podání dvojčat Pernických. Doufám, že 

jsem na nikoho dalšího nezapomněl. 

Večer pak pokračoval volnou zábavou se živou hudbou. Někteří účastníci vydrželi až do časných ranních 

hodin.  Zábava byla příjemná a to i přes konstatování a to musím citovat jednoho nejmenovaného účastníka: 

„dříve jsem se při tanci dotýkal intimních partií partnerky a dnes jenom břichy“.  Krásné a pravdivé, ale na 

zábavě to neubírá, ba naopak. 

Neděle pak již se ani nepočítá, v deset dopoledne proběhlo oficiální zakončení a účastníci se postupně 

rozjížděli domů. Celý sraz utekl velmi rychle a již dnes se dle hesla „král je mrtvý ať žije král“ těšíme na 

ročník 2013.  
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