39. BURČÁKOVÝ SRAZ
14. - 16. září 2018

Burčákového srazu, pořádaného CC Strážnice, se zúčastnilo 210 posádek z 22 klubů, z toho z
našeho klubu přijelo 8 posádek v počtu 23 osob. Tak jako obvykle pořadatelé nenechali nic
náhodě a vše měli precizně připravené. Nepočítali však s tím, že přijede tolik ochmelků a vypije
se tolik burčáku. Prostě v sobotu večer už nebyl. Chvíli jsme z toho byli rozmrzelí, ale živá hudba
ve společenském stanu na to dala brzy zapomenout a někteří se bavili až něco přes půlnoc.
V pátek večer se většina posádek sešla na zahájení srazu. Ještě před vlastním zahájením byl
promítán spot k 40. výročí založení CC Strážnice. Předseda CC Strážnice Libor Hájek představil a
ocenil malým dárkem všechny žijící zakládající členy a vzpomněl ty, kteří se tohoto výročí nedožili.
Večer většina karavanistů strávila posezením se známými u karavanů.
Sobota začala tradiční rozcvičkou a následovaly pěší nebo cyklistické výlety. Pro ty, kteří se
rozhodnuli zůstat v campu se točilo pivo a udily se dobroty v udírně. Pro děti, místo soutěží, byl
tentokrát připraven pohádkový les, karnevalový průvod a dětská diskotéka ve stanu. Jen tak pro
zajímavost, dětí do 15ti let přijelo 120. Ve 13 hodin začalo klání dospělých. Tentokrát pořadatelé
vymysleli jednu disciplínu, která se ovšem skládala ze 4 dílčích, a to vše na čas. V minulých letech
se Rožnovákům velmi dařilo a pravidelně se umísťovali na stupních vítězů. Ani letos tomu nebylo
jinak. V ženské kategorii Sabina Pernická obsadila 2. místo a Miluška Vaňurová byla třetí. V
mužské kategorii skončil na 2. místě Zbyněk Vaňura. Po vyhlášení výsledků se losovala přebohatá
tombola. Sobota byla zakončena posezením ve společenském stanu při živé hudbě.
Víkend uběhl jako voda a v 10 hodin proběhlo ukončení srazu. Byly sděleny statistiky srazu a
poděkovalo se pořádajícím členům z CC Strážnice za skvělou organizaci. Ti vzdálenější, ač neradi,
začali pomalu odjíždět a camp se vyprazdňoval. Pár posádek využilo krásného letního počasí a
pobyt si prodloužily až do pondělí. Jo už abych byl také důchodce, také se mi domů nechtělo.
Zbyněk Vaňura
Září 2018

