Caravan Club Strážnice uspořádal

BURČÁKOVÝ SRAZ
23.9. – 25.9.2011 v Autokempu Strážnice

Rok utekl jako voda a opět jsme vyrazili na Burčákový
sraz ve Strážnici, který každoročně pořádá CC Strážnice.
Nevím jak to dělají, ale opět nám po celou dobu srazu
svítilo nad hlavami sluníčko a panovaly letní teploty, což
přispělo k tomu, že se vypilo vše, co se vypít dalo.
Čepovalo se pivo, udila se cigára a prodávala se tlačenka.
Burčáku „padlo“ téměř 1.000 litrů.
Některé posádky začaly přijíždět již během středy a
čtvrtku, aby se jich nakonec sešlo 147. Největší
zastoupení měl domácí CC Strážnice, na druhém místě
byli Pardubičáci a třetí nejpočetnější klub se 17
posádkami jsme byli my, Rožnováci.
V pátek v podvečer proběhlo zahájení srazu, po kterém
se většina našich členů vydala do nedalekého sklepa.
Sobota začala rozcvičkou spojenou během mezi karavany. Dopoledne bylo
věnováno exkurzi do Zámeckých vinných sklepů, návštěvě muzea ve Strážnici,
projížďce po Baťově kanálu a cyklovýletu s průvodcem do Skalice. Vše bylo
naplánováno tak, aby po návratu si každý vyzvednul guláš a místo odpoledního
odpočinku se zúčastnil připravených soutěží pro děti i dospělé. Zcela nové
disciplíny opět prověřili zdatnost jednotlivých soutěžících. Tentokrát jsme
nepobrali tolik cen jak v minulých letech, ale 3. místo Milušky Vaňurové v kategorii
žen a 1. místo Martina Vaňury v kategorii mužů je určitě úspěch. Děti byly
odměněny bez rozdílu pořadí všechny. Komu se nedařilo v soutěžích si jistě spravil
náladu v bohaté tombole, v které snad vyhrál každý. Přiblížil se večer a s ním
večerní zábava při živé hudbě. Jelikož místnost k zábavě určená není nafukovací,
museli někteří vzít za vděk místům v přilehlém stanu. Díky teplému počasí to ale
nikomu nevadilo a někteří jedinci vydrželi až do půl čtvrté do rána.
Neděle byla již odpočinková. Někdo relaxoval před cestou domů u karavanu, někdo
se jel projet na kole nebo se šel projít do přilehlém parku. Nejlépe na tom byly ty
posádky, které zde mohly zůstat až do pondělí. Z našich 17 posádek se 3 posádky
vydaly do termálních lázní v Mosonmagyaróváru a při odjezdu konstatovaly, že si
konečně jedou po třech dnech odpočinout a vyspat se.
Sraz se vydařil, všechno klapalo a všem se ve Strážnici moc líbilo. Tak za rok opět
na shledanou.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE
Zbyněk Vaňura
Září 2011

