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Poslušni oznámení předsedy Jardy jsme se téměř všichni sjeli ve čtvrtek 21. 8. 
v odpoledních hodinách do autokempu Morava v Mohelnici, kde již tradičně 
naše klubové srazy pořádáme. K večeru dorazily i zmrzlé makrely a pod 
vedením zafačovaného Honzy jsme se pustili do jejich kuchání a čištění.

V pátek ráno, po rozdělení práce na louce, se hlavně chlapi pustili do výstavby 
altánu, výzdoby, přípravy udírny a topeniště pro makrely a řešení ozvučení kempu. 
Miluška si organizovala hospodu, pokladník Pavel proplácel paragony, … Šlo nám to 
báječně!

Miluška jako novinku uvařila Chilli con corne. Jarda měl informovat rozhlasem 
kempovníky o této znamenité krmi, která je k mání u hospody. Jelikož mu ale dělal 
název problém, tak ohlásil prodej  Kovbojského guláše“. Připomnělo mi to mého 
dávného kolegu, kterému na školení došly finance a šel si vybrat na poštu, ale ouha! 
Chtěl vybrat sedm set korun, ale bylo třeba částku zapsat slovy … Píše se sedm 
nebo sedn nebo sedum? No, nevadí, tak tedy osm nebo osum?! Nakonec vybral 
devět set. Nicméně se celý hrnec Kovbojského guláše bez problému prodal. Ostatní 
dobroty z udírny nebo makrely měly již tradičně úspěch. Na příští rok by chtěla 
Miluška opět zazářit něčím novým.Asi vím, co by to mělo být, ale nebudu kazit 
překvapení.

Sobotní den byl plný akcí, hostů, atrakcí, soutěží. Prostě jsme se všemožně 
snažili, aby se všem u nás líbilo. Vlaďka již tradičně připravila soutěže pro děti a 
Mačátovi zase pro dospělé, objevily se i nové prvky, jako soutěž s přívěsným 
vozíkem. Jezdilo se na koníčkách i v drožce, přiletěl vrtulník. Eva po celý den pilně 
obíhala s lístky na tombolu, aby tato mohla v poněkud nezvyklém kabaretním hábu 
začít v podvečer. Bylo to nové, překvapující a vtipné obohacení vyhlášení tomboly. 
Nově pověření organizátoři Pavel a Eva pojali úkol netradičně a po svém a sklidili 
zasloužený úspěch. No a pak už přišla na řadu zábava a tanec.



V neděli jsme sraz ukončili slavnostním nástupem. Vyhodnotily se soutěže a 
mezi děti se rozházely bonbony. Rozloučili jsme se s účastníky. Vyslechli pozvánky 
na nejbližší akce.
Zkrátka – sraz se vydařil a byl minulostí.

Po úklidu a obědě jsme se sešli k řešení vnitřních klubových záležitostí ….


