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Letošní burčákový sraz byl zalit sluncem. 

Tento rok byl laděn do „Retro stylu“, protože se jednalo již o 40. sraz od roku 1979. Toto kulaté výročí pojali 

organizátoři CC Strážnice velkolepě. Pro bezmála 312 posádek bylo připraveno spoustu aktivit, kterých se mohli 

všichni zúčastnit.  

Sraz byl naplánován na předposlední víkend v září od 20. do 22. 9. 2019, ale opět mohli účastnici přijet o 

jeden den dříve, ve čtvrtek 19. 9. 2019. Mnozí toho využili a udělali dobře. V pátek již mohli obdivovat obytné vozy 

značky Hymer a popíjet lahodný burčák. Ten se mimo jiné opět letos místním vinařům velmi povedl.  

Oficiálně sraz začal zahájením v 19 hodin. Pro karavanisty byla připravena scénka ze života běžné rodiny, a je 

jedno, zda mají karavan či obytný vůz. Za sebe mám pocit, že organizátoři byli pro inspiraci u nás . Dále nás vřele 

přivítal proslovem a organizačními informacemi předseda klubu Strážnice. Následoval taneční „retro večer“ 

světoznámé hudební skupiny Rančeři. Hosté měli v propozicích informaci o této akci a mnozí se perfektně 

vybavili kostýmy z minulých, např. 80. let. 

Následující ráno se vstávalo brzy. Místní rozhlas v kempu začal už v 8:30 hrát hity k tradiční ranní rozcvičce. 

Pořadatelé poctivě předcvičovali a ostatní bez ostychu protahovali svá pružná těla.  Výjimkou nebyly ani stojky na 

hlavě. Dopolední program patřil dětem a jejich soutěžím v pohádkovém lese. Malé i větší děti plnily nejrůznější 

úkoly, které zadávaly  pejsek a kočička, či tři malá prasátka. Nejmenší děti se nejvíce bály strašlivého vlka, ze kterého 

se nakonec vyklubal pořadatel . Pořadatelé pro letošní jubilejní sraz připravili novinku - soutěž ve vaření guláše. 

Soutěžící měli za úkol uvařit nejen výtečný guláš, ale také ho dobře prezentovat. Hodnotící porota i laická veřejnost 

poté vybírala vítěze. Po uvaření byly gulášky volně k prodeji a za sebe mohu říct, že porota měla velmi těžkou práci. 

Všechny byly vynikající, ale nakonec mohl vyhrát jen jeden. Také doprovodný program a výzdoba stánků byla 

bezkonkurenční.  K večeru jsme si šli s naplněnými bříšky pro enormní množství sponzorských darů čili tomboly a 

večer pokračoval skvělou taneční zábavou skupiny Vermona.  

Dopoledne v neděli jsme prožili vlastním programem, využili jsme pěkného počasí a šli jsme posbírat hříbky 

do lesa. Ukončením srazu byla řeč pana předsedy a procítěná řeč manželky předsedy CC Strážnice, která mi mluvila 

z duše. Úplně poslední tečkou letošního srazu byla velmi stará hymna, kterou nám všichni členové CC Strážnice 

zazpívali. 

 Na letošní sraz vzpomínám velmi ráda a už teď se těším na další burčák a sraz v příštím roce! Přeji mu, ať se 

podaří minimálně jako ten letošní    .  

Sabina Pernická 
Říjen 2019 
 

 

 

 


