42. BURČÁKOVÝ SRAZ
16. 9. - 19. 9. 2021
Burčákového srazu, pořádaného CC Strážnice, se zúčastnilo 230 posádek z 30 klubů, z toho z našeho CC Rožnov
přijelo 10 posádek v počtu 28 osob.
Stejně jako v předchozích ročnících, měli pořadatelé vše precizně připravené a nenechali nic náhodně.
Na zahájení nás vřele přivítal proslovem a organizačními informacemi předseda klubu Strážnice Libor Hájek.
Vzpomněl také minutou ticha na ty, kteří se tohoto srazu nedožili. Následoval taneční večer, který se vytvořil z dobré
nálady.
Do sobotního rána jsme se probouzeli za retro hitů, které nás nabádaly k ranní rozcvičce. Někteří členové našeho
klubu se rádi připojili a neopomněli ani cvičební úbor. Pořadatelé poctivě předcvičovali a ostatní bez ostychu
protahovali svá pružná těla.
Dopolední program patřil dětem, jejich soutěžím a také karnevalu. Malé i větší děti plnily nejrůznější úkoly, které
zadávaly Bob a Bobek, Křemílek a Vochomůrka, Jeníček a Mařenka či Hloupý Honza. Pro dospělé, se točilo pivo a
udily se dobroty v udírně.
Odpoledne se velké oblibě těšila střelba na cíl z Airsoft vzduchových pistolí pro malé i velké.
Pořadatelé pro letošní sraz opět připravili soutěž ve vaření guláše. O ten nejlepší guláš bojovalo 5 týmů. Mezi
hodnotící porotce patřila i Hanka Šedinová, která svůj úkol plnila poctivě a celý proces vaření sledovala bedlivě.
Vítězným gulášem se nakonec stal guláš, vařený Bavorským Vévodstvím z CC Přerov. Po uvaření byly gulášky volně k
prodeji a za sebe mohu říct, že porota měla velmi těžkou práci. Avšak neoficiálně nejlepší guláš uvařila Miluška
Vaňurová. Ta ho pro nás uvařila z čerstvých hříbků, které v okolních lesích nasbírali.
Večer jsme si pak zpříjemnili u živé hudby v podání kapely Tramontana ROCK ze Zlína.
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. Další chvíle už patřily balení, loučení a odjezdu domů. Pro
nás, po dlouhé covidové odmlce, to byl příjemně strávený čas s přáteli z našeho klubu.
Hanka Pšenicová, Mgr. Sabina Pernická a Lada Pernická
září 2021

