Zpráva z jarního srazu, který se konal 22. až 24. června 2012
v autokempu Hlavatice u Zbirohu
Docela jsme se obávali účasti na tomto srazu, protože se termín
našeho srazu kryl s dalšími dvěma srazy. Přesto všechno se nás sjelo
docela dost a myslím, že jsme si sraz užili. Blanka sice byla v pátek na
infarkt a v sobotu se tento stav objevil ještě několikrát, ale musím říci,
že nakonec se všeho zhostila na výbornou a nemusí se za odvedenou
práci při přípravě tohoto srazu za co stydět. Vše proběhlo v pohodě.
Jídlo bezvadné, porce velké, pivo teklo až do rána a personál kempu
měl opravdu výdrž, tak jsme si neměli ani co stěžovat.
Na sraz se sjelo 38 značkových vozů, dětí tentokráte bylo pomálu, za
to víc čtyřnohých kamarádů.
Páteční večer jsme strávili u táborového ohně a musím se pochlubit,
že za těch několik let co pořádáme tyto srazy jsem úplně prvně
zapalovala táborový oheň. Vždycky jsem byla někde zaměstnaná a
teď se mi to konečně podařila. Oheň byl zapálen a zábava mohla začít.
Dětiček bylo na srazu poměrně málo, ale za to jsme se jim mohli více
věnovat. Lítali klem táboráku, honily se po kempu a my jsme klábosili
do ranních hodin a zpívali za zvuky kytary a ztužovali kolektiv.
V sobotu po snídani a slavnostním zahájení srazu jsme všichni jeli
spanilou jízdu po okolí, která končila ve Zbirohu v hasičském muzeu.
Muzeum bylo krásné, rozsáhlé a hlavně náš hasič Petr Beran
nezklamal a i on podával zasvěcený výklad. Na vlastní oči vidět
hasičský tank, hasičské vznášedlo, vrtulník i celkový vývoj hasičského
sdružení bylo opravdu velmi zajímavé. Zaskočeni jsme byli z čeho
všeho může požár vzniknout a co s toho zbude, to už byla ta horší
stránky ohně. Všichni i jsme říkali, že snad nebudeme používat vůbec
nic, ani plyn, ani proud na tož něčím někde topit. Ale jinak se nám
návštěva moc líbila.
Po shlédnutí celé expozice jsme zase v koloně jeli zpátky do kempu.
Po obědě byli připraveny soutěže pro děti i dospěláky. Děti si hrály
celé odpoledne a nebyly k zastavení. Dospěláci předváděli riskantní
kousky se svými miláčky, sjíždění svahu, či jízda kamarádů na přední
kapotě apod.. Prostě se všichni skvěle bavili.

V dospělácké soutěži jsme skoro všichni, kteří nepoužívali internet
v mobilu zjistili, že „jsme blbí, ale nestydíme se za to“. Prostě jsme si
soutěž užívali, nejsme tu přeci proto, abychom zvítězili, ale aby jsme
se pobavili. Otázky byly opravdu o všem a tak si myslím, že zodpovědět bez nápovědy polovinu otázek dobře byl opravdu velmi dobrý
výkon. Více než soutěžní otázky nás pobavila jízda zručnosti. Jízda
zručnosti se jela na kolečku jako slalom. Řidič vezl spolujezdce
sedícího v prvním úseku slalomu čelem vpřed. Spolujezdec měj
jakýmkoli způsobem pomocí hokejky dopravit míček na druhou stranu
slalomu, tam se obrátit zády a celou cestu opět „honit“ míček až do
cíle jízdy. A to ještě všechno na čas.Jezdili posádky jen dopěláků, ale i
kombinované s dětmi. Největším překvapení odpoledne byla jízda
Radky Železné, která na svém kolečku vezla diblíka Martina (svého
vlastního švagra), za tento výkon byla Radka vyhlášena za nejsilnější
ženu srazu. Nejmladší účastnicí srazu byla pětitýdenní Kristýnka
Čermáková, která je celý táta Roman. Však se přesvědčíte v dalším
časopisu, kdy bude i gratulace k narození druhé dcerky Renátky a
Romana.
V neděli byl sraz ukončen před obědem předáním cen vítězům i
poděkování všem poraženým a po společném rozhodnutí o jarním
srazu 2013 jsme se rozjeli k domovu. Jarní sraz se bude znovu konat
v tomto kempu a to v termínu 21. až 23. června 2013.
Závěrem moc děkuji všem, kteří uspořádali tento sraz: Blance Novotné a Jardovi Železnému, za dětské soutěže Radce a Martinovi
Železným, Leošovi Novotnému a Honzovi Trojanovi za přípravu
dřeva, Lukášovi a Martinovi za diplomy, všem pořadatelům i
strašidlům i omladině, která se starala o zábavu.
Ve vědomostní soutěži se nejlépe umístila Naďa Fajtová, druhé místo
obsadila Veronika Soukupová a Otta Tekl, třetí místo získala Ája
Beranová a Petr Beran. Bramborovou medaili, tedy čtvrté místo získali Roman Opic, Pitrovi, Martina Síčová, Lucka Kučerová, Michal
Havránek, Milena Dovrtělová, Olda Schiller, Bartoňová Markéta, páté
místo pak Eda Schiller, Jiří Zapletal,Roman Čermák, Irena
Schillerová, Jan Trojan, Milan Dovrtěl a Aleš Dinga s doprovodem.
Šesté místo získala Milka Dovrtělová, Simon Vokál, Renáta

Čermáková, Janinka Bobků, Honzík Zabloudil, Pepa Šperl, Jirka Trojan,Vlasta Veberová, Veber, Michal Zlámal a Radek Hlaváček.
V jízdě zručnosti s dětským spolujezdcem se nejlépe umístila posádka
Otto Tekl a Míša Trojanová ( 0:40,39), druhá byla posádka Robert
Schroth a Kuba (0:43,63), třetí místo obsadili Milan Dovrtěl a Filip
(0:46,90), na čtvrtém místě se usídlila posádka Jan Trojan a Eliška
(0:56,46), páté místo získali Jan Zabloudil a Míša Trojanová
(0:57,00), šesté místo Otto Tekl a Fífa Michoň 0:58,80), sedmé místo
získala posádka Milena Dovrtělová a Filip (1:03,70), osmě místo
získala posádka Michal Zlámal a syn 1:08,60 a deváté místo Eda
Schiller a Háňa ( 1:51,50).
V jízdě zručnosti dospěláků se nejlépe umístila posádka Jiří Trojan a
Otto Tekl (0:31,70), druhé místo získala posádka Jiří Trojan a
maminka Renáta ( 0:33,30), třetí místo po velkém boji Michal
Havránek a Honzík (0:35,30), čtvrté místo obsadila posádka Otto
Tekl a Jan Zabloudil s časem (0:35,70), páté místo Tomáš Novotný a
Kuba (0:36,50), šesté místo získala posádka Otto Tekl a Jiří Trojan
(0:37,10), sedmé místo Simon a Aleš Dinga (0:38,20), osmé Aleš
Dinga a Simon (0:40,90), deváté místo získal Lukáš Novotný a
Svojšík (0:41,00), desáté místo obsadila posádka Jan Zabloudil a Otto
Tekl 0:41,70), jedenácté místo Petr Čuhel se slečnou (0:42,67),
dvanácté místo Dovrtělovi (0:44,00), třinácté místo obsadila posádka
Lukáš Horáček a Milka Dovrtělová (0:44,30), čtrnácté místo obsadili
Roman a Jirka (0:45,10), patnácté místo získali manželé Schrottovi
(0:47,32) šestnácté místo obsadili manželé Trojanovi (0:47,65),
sedmnácté místo získala posádka Míša a Kuba Schroth (0:47,80),
osmnácté místo získali manželé Bartoňovi (0:54,85), devatenácté
místo Jirka a Roman (1:00,10),dvacáté místo získala posádka Martin
Železný a Radka Železná (1:02,90), dvacáté první místo obsadila
posádka Aleš Dinga a Naďa (1:11,45), dvacáté druhé místo obsadili
Simon a Lucka (1:28,20) a dvacáté třetí místo obsadila posádka Radka
Železná a Martin Železný s časem (1:30,60).
Tak to je ode mne vše a moc se budu těšit na sraz podzimní. Milena

