Ahoj sokolice a sokolíci!
Tak se zase sešel rok s rokem a je čas, abychom se opět sešli na již tradiční letní sešlosti
našeho velkoúžasnolepého občanského sdružení Opel Club Renbau. Víme, že mnozí z nás za
ten rok zase trochu sešli (to se ovšem týká samozřejmě pouze mužské části OCR), ale to by
nás nemělo trápit a měli bychom spíš myslet na to, abychom se opět všichni sešli. Naši právě
přícházející sešlost koneckonců můžeme věnovat právě zlepšení našich sešlých těl a sešlé
mysli. Zkrátka, letní sraz OCR bychom mohli využít k vyčištění hlavy, dobití baterie, natažení
pera (myšleno ocelového, např. pro pohon hodin), zatopení pod kotlem, ..... Ať si každý
doplní nebo vybere sám výraz pro svou regeneraci a zocelení. Vzhledem k tomu, že výtečné
OCR srazy jsou vždy tvořeny prima partou mladých lidí (omezeno věkovou hranicí -9 měsíců
(obvykle) až + ∞), je nabíledni, že se Váš fyzický i psychický stav určitě zlepší.
Jako vždy bude na letním srazu něco málo jídla, pití a nejrůznějších pochutin, vše v „extra
choice quality”, připraveno s náležitou péčí a láskou. Samozřejmě, bude-li se kdokoliv z
účastníků letního srazu OCR chtít podělit se svými přáteli a kamarády o své kulinářské
výtvory, ovoce (zvláště pak ve skle balené) nebo cokoliv jiného, co se dá zbaštit či vypít,
iniciativě se meze nekladou.
Jako na všech našich srazech, tak i na tom nadcházejícím bude spousta zábavy, her, hudby a
zpěvu. Ovšem na tomto srazu budeme moci navíc i sportovat. Každý sám za sebe, v týmu s
kamarády, s rodinou, s dětmi, chlapi s chlapama, ženské s ženskýma, děti s dětma, chlapi s
ženskýma, starci s dětma, .... Uvidíme, nějak to dopadne. Lze podnikat výlety kolmo po okolí,
někteří se o to minule pokoušeli, ale fyzicky to nezvládli a tak si radši píchli duši, než by
vypustili duši.
A propós, jak všichni víte, letní srazy našeho klubu jsou určeny i pro naše děti, náš dorost.
Jejich účast je vítána, proto ať Vás ani nenapadne strčit je k bábě nebo dědkovi (Ti si alespoň
od Vašich ratolestí odpočinou). Takže – děti sebou. Zlobivým lze naordinovat kyslíkovou
dietu v rybníce, pro hodné je k dispozici dětský přírodní koutek s houpačkou, skluzavkou a
pískovištěm.
A kde že se tato jistě povedená taškařice bude konat? No přece tam jak předloni!
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Na naše setkání s Vámi na letním srazu OCR se těší Rada klubu.
P.S. informace o cenách startovného, ubytování a o tom co bude a nebude k jídlu a pití
budou aktualizovány ve vlákně o srazu, doporučujeme sledovat!

