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Celý rok jsme se těšili na Burčákový sraz ve Strážnici, který pořádá 
CC Strážnice. Přišel třetí zářijový víkend a 6 posádek z Camping 

clubu Rožnov p. R. se dočkalo a vyrazilo směr jižní Morava. 
Předpověď počasí nebyla nijak optimistická, ale přece nemůžeme 

zklamat a nezúčastnit se. To by nám asi strážničané neodpustili. 
 

Při příjezdu obdržel každý dospělý, když rodičové dovolili i děti, 

žejdlíček burčáku, aby věděl, co bude celý víkend pít. Již v pátek 
se točilo pivo, voněly speciality z udírny, ve stanu bylo možno 

koupit tlačenku, škvarky, trdelník a jiné dobroty. Večer proběhlo 
zahájení srazu, po kterém následovalo posezení ve společenské 

místnosti při harmonice. 
 

Po sobotní ranní rozcvičce připravili pořadatelé pro zájemce 
návštěvu strážní bílé věže, prohlídku Zámeckých vinných sklepů 

s řízenou degustací vín, projížďku na šlapací drezíně v nedalekých 
Ratíškovicích, plavbu po Baťově kanálu a návštěvu skanzenu.  

Úderem 12 hodiny se začal vydávat guláš. Tentokrát se nevařil 
přímo v campu, ale připravoval ho mistr kuchař. Nepotkal jsem 

nikoho, komu by nechutnal. Odpoledne patřilo nejdříve dětským 
soutěžím, ve kterých náš klub reprezentovala dvojčata Lada a Nela 

Pernické. Všechny děti se pobavily a každé dítě obdrželo nějakou 

odměnu. Bezprostředně po dětských soutěžích začalo měření sil 
mezi dospělými. Letos jsme nebyli tak úspěšní jako 

v předcházejících letech. Ženy se na bednu sice  nedostaly, ale 
čest rožnováků zachránil Zbyněk Vaňura v mužské kategorii, 

kterou vyhrál. V rychlém sledu následovala tombola, dětský 
karneval a společenský večer. Těšili jsme se, že si pěkně zařádíme. 

Jenže pořadatelé se rozhodli pro dechovku, která nás moc 
neoslovila, a tak jsme se přesunuli ke karavanům, kde jsme dopili 

zbytky burčáku. 
 

V neděli dopoledne proběhlo ukončení srazu, kde předseda CC 
Strážnice seznámil přítomné, že celkem přijelo 165 posádek, 

nejvíce, 36 posádek, bylo z Caravan 24. Přítomní byli pozváni na 



akce, které letos ještě organizujeme v Maďarské Pápě a 

v Cserkeszölö. 
 

Burčákový sraz se opět vydařil, i když počasí bylo poněkud jiné 

než jsme zvyklí z předcházejících ročníků. Skvělí organizátoři, 
dobrý burčák, výborný guláš, dobroty z udírny a jiné uzenářské 

výrobky, zábava pro děti i dospělé,  dalo zapomenout na to, že již 
tradičně vypadávala elektrika. 

 
Takže strážničané: děkujeme a za rok se u vás zase uvidíme. 
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