
 
 

Program podzimního srazu OCR 2010. 

Pátek od cca 11:00 příjezd členů OCR na podzimní sraz. 

Vyřízení ubytování a převzetí klíčů je možno zhruba od 14:00, členové, kteří chtějí přijet v pozdních večerních hodinách, si po 

předchozí domluvě převezmou klíče od Legionaře. 

Do 14:00 bude probíhat příprava společenské místnosti, narážení piva a limonády a příprava příjezdového občerstvení. 

Od 14:00 bude k dispozici Jerryho příjezdový buřtguláš s chlebem.  

Od 18:00 do 20:00 bude realizován páteční výběr startovného, startovné bude vybírat Legionář ve společenské místnosti. 

Ve 20:30 bude Vaše chuťové buňky dráždit další z připravených lahůdek a bude to tradiční podzimní kanec ala LarryE.  

Pomalu se v našem programu blížíme pátečním nočním hodinám, ale pro některé volná zábava nekončí. K dispozici budou 

samozřejmě šipky a také automobilový simulátor. 

___________________________OPEL CLUB RENBAU___________________________ 

A máme tu sobotní ráno, pro někoho čas vstávat a jít snídat, pro někoho čas jít spát ☺. 

Na sobotní ráno bude jako již tradičně připravena polévka, pro ty, kteří právě vstali, bude připraven hovězí vývar s nudlemi a pro 

ty kteří se rozhodli, že jít spát nemá smysl, bude připravena vyprošťovací česnečka.  

Volný program bude trvat do sobotního poledne a bude následován sobotním výběrem startovného a to od 12:00 do 13:00 ve 

společenské místnosti. Startovné bude vybírat Legionář.  

Cca v 13:30 bude k dispozici část sobotní nakládané, grilované krkovice. Příprava a grilování budou probíhat tradičně venku před 

společenskou místností a zajisté bude na grilování hojná účast. Kdo bude mít zájem, v lednici v kuchyňce bude samozřejmě 

k dispozici celá řada klobás, buřtů a podobných grilovacích či opékačích lahůdek, může si kdykoli ogrilovat či opéct jak venku tak 

uvnitř ve společenské místnosti.  

Od 14:00 do 15:00 je pro Vás ve společenské místnosti otevřen klubový shop „U Legionáře“, kde bude možno si zakoupit, 

případně převzít objednané věci, jako klubová trička, čepice, mikiny atd. 

16:00 až 18:00 je čas, který budeme věnovat VOLBÁM do rady OCR. Převzetí volebních lístků, samotné volby, výsledky a pár slov 

předsedy a radních bude probíhat ve společenské místnosti pod taktovkou Legionáře a členů rady OCR.  

19:00 až 20:00 zápis soutěžících do šipkového turnaje OCR, pokud chcete získat nějakou z cen a porazit věčně prvního Matese, 

nezapomeňte se včas registrovat do turnaje. 

20:00 večerní porce nakládané krkovice ala Legionář, tentokráte v pekáčové úpravě na ohni ve společenské místnosti. Připravte 

si chleba, koncert začíná. 

21:00 začátek turnaje v šipkách. Pojďte se opět utkat v tradičním klání Mates vs OCR a uvidíte, že ho letos dostaneme ☺ 

___________________________OPEL CLUB RENBAU___________________________ 

Volná zábava až do nedělních ranních hodin možná, tedy pokud máte odvoz domů ☺ 

Nedělní snídaně a úklid společenské místnosti, naložení Adama a pomalé rozjíždění se zpět do našich domovů, je bohužel každý 

sraz smutné leč nutné konstatování konce podzimního srazu. Doufám, že se Vám bude na podzimním srazu opět líbit a že na jaře 

přijedete zas. 

Závěrem bych rád připomenul některá důležitá upozornění, jako je například manipulace s vypůjčeným výčepním zařízením, 

jedná se o točení piv a nealkoholické limonády kdy si samozřejmě každý člen může libovolně natočit dle chuti, co chce, ale 

v žádném případě prosím nemanipulovat se sudy a nepřerážet pivo nebo limonádu bez přítomnosti předsedy nebo některého 

z členů rady OCR. Děkuji Vám za čas strávený nad tímto programem podzimního srazu OCR a přeji Vám tímto za celou radu 

OCR příjemnou zábavu a dobrou chuť. 


