Vážení příznivci historických vozidel,
v sobotu 27.7.2019 jste nám opět potvrdili, že se na náš sraz do Hříškova každým rokem rádi
vracíte. Vždy po ukončení srazu si říkáme, že Vás již více nemůže příští rok přijet, neboť se v
našem okolí více příznivců a majitelů krásných vozů snad ani nenachází. Ale opak je pravdou.
Proto bychom Vám všem, kteří se na sraz do Hříškova vracíte, ale i Vám, pro něž byla účast
na letošním 7. hříškovském srazu premiérou, ať již jako divákům nebo jako registrovaným
účastníkům, rádi vyslovili obrovské poděkování! Velkou poctou, a troufáme si říci "srdeční
záležitostí", pro nás bylo na letošním srazu to, že mezi nás zavítal dlouholetý kamarád
většiny z nás, skvělý člověk, pan Milan Zelenka. Milan se s námi pravidelně vydával na
vyjížďku a byl u zrodu našeho prvního ročníku srazu. Letošní vyjížďky se ze zdravotních
důvodů bohužel zúčastnit nemohl. O to více si ceníme toho, že si udělal čas a díky svému
kamarádovi, který ho na sraz přivezl, se mezi nás přijel podívat a alespoň popovídat. Předali
jsme mu osobně knihu s názvem "Hříškov - ves mezi pěti vrchnostmi" věnovanou starostkou
Obce Hříškov, Janou Kalašovou, a vyslovili jsme naše velké přání, aby byl velký bojovník jako
dosud a příští rok si společně s námi "Hříškov - ves mezi pěti vrchnostmi" prohlédl opět ze
sedla motorky, jako v předchozích letech!

Velice si vážíme Vašich slov uznání a osobního poděkování za možnost strávit příjemný den v
tak malé vesnici jako je Hříškov. Mnohým z Vás se letos zdálo až neskutečné, jak je možné,
že dokážeme do vesnice s aktuálním počtem 417 obyvatel, přivést na tuto akci takové velké
množství historických vozidel všeho druhu a také diváků. Jsme si vědomi toho, že je to pouze
díky Vám, kteří se k nám rádi vracíte a také Vám, kteří jste si k nám našli cestu poprvé.
Sešli jsme se letos opět v hojném počtu a potvrdili jsme stoupající tendenci registrovaných
účastníků a Váš zájem o sraz, neboť se Vám všem společně opět podařilo překonat rekord z
loňského roku!

V roce 2015 se srazu zúčastnilo 133 vozidel, v roce 2016 se zaregistrovalo 168 vozidel, v
roce 2017 to bylo vozidel 181, v roce 2018 bylo registrovaných vozidel 183 a v letošním roce
bylo toto číslo opět překonáno na neuvěřitelných 198 účastníků! Majitelé krásných vozů se
sjížděli již od 8. hodiny a ve 12 hodin byla skladba letošních registrovaných vozů následující:
3 autobusy, 123 osobních automobilů, 42 motocyklů, 24 terénních a užitkových vozidel a 6
traktorů. V roce 2018 byly registrovány 2 autobusy, 102 osobních automobilů, motocyklů
46, terénních a užitkových vozidel 26 a traktorů 7. V roce 2017 byla skladba vozů následující:
2 autobusy, 107 osobních automobilů, 46 motocyklů, 16 terénních a užitkových vozidel a 10
traktorů.

V dopoledních hodinách probíhala registrace účastníků. Jako tradičně obdržel každý
registrovaný účastník hlasovací lístek a mohl se tak zúčastnit ankety o nejhezčí vozidla ve
čtyřech kategoriích. Jednalo se o kategorie osobní automobil, terénní automobil, do níž byla
zahrnuta také všechna užitková vozidla, motocykl a traktor. Všude panovala příjemná
atmosféra, milovníci krásných vozů se kochali nádhernými kousky. Každý si našel v průběhu
srazu skvělé občerstvení a všichni si pohodu, ke které nám opět letos přispělo skvělé počasí,
s úsměvem na tváři užívali. V pravé poledne se kolona vozů vydala, jako již tradičně, na
přibližně 40 km dlouhou trasu obcemi Bedřichovice, Panenský Týnec, Sulec, Toužetín, Donín,
Vrbno nad Lesy, Hřivčice, Peruc, Slavětín, Veltěže, Černčice, Blšany u Loun, Cítoliby, Brloh,
Smolnice, Nová Ves a kolem 14 hodiny se vrátila zpět do Hříškova k místní sokolovně.

Zatímco se všichni majitelé svých nádherných kousků kochali krásami našeho okolí, v místě
srazu probíhalo počítání hlasů a po návratu ze spanilé jízdy došlo k očekávanému vyhlášen
vítězů v předmětných kategoriích a předávání pohárů. Výherci v jednotlivých kategoriích se v
letošním roce stali: V kategorii osobní automobil se na 1. místě umístil majitel automobilu
Tatra 603, r.v. 1969, Václav Heřman, na 2. místě majitel automobilu Simca 5 , r.v. 1940,
Radovan Helt a na 3. místě majitel automobilu Jaguar 240, r.v. 1969, Bruno Kretsch. V
kategorii terénní a užitkové vozidlo se umístili účastníci v následujícím pořadí: 1. místo
obsadil se Škodou 1101P, r.v. 1949, stejně jako v loňském roce, Jaroslav Štika, 2. místo
získal s vozem značky Jeep Willys, r.v. 1944, Jaroslav Liška a 3. místo obsadil s terénním
vozem GAZ 69, r.v. 1954, Štefan Ďurina. Ze všech zaregistrovaných 42 motocyklů si 1. místo
vybojoval majitel motocyklu, Moto Guzzi Sport 15, r.v. 1935, Pavel Polívka, 2. místo obsadil s
motocyklem Jawa 350 pérák, r.v. 1953, Vlastimil Kraitl a na 3. místě se umístil pan Josef
Valta s motocyklem Jawa 500 OHC + side, r.v. 1958. Majitelé traktorů obsadili první tři místa
následovně: 1. místo získal traktor Škoda 30, r.v. 1950, hříškovského majitele Vladislava
Krepčíka, 2. místo Zetor 50, r.v. 1965, jehož majitelem je Luboš Süssmilich a na 3. místě se
umístil, stejně jako v loňském roce, pan Vladimír Kočí. Pro cenu letošního 7. ročníku si k nám
však přijel jiným modelem svého skvostu a to traktorem značky Zetor 25, r.v. 1950, včetně
valníku r.v. 1959. Nad rámec výše uvedených kategorií, ve kterých si volí své vítěze sami
registrovaní účastníci, jsme ocenili pěti poháry nesoucí název „Cena pořadatele“ majitele
krásných vozidel. Výběr je nelehký, neboť je opravdu z čeho vybírat a kdybychom pohárů
rozdávali několikanásobně více, museli bychom ocenit všechny. I to je důvod, proč dáváme
každému, kdo k nám na sraz s historickým vozidlem jakéhokoli typu přijede, krásnou
pamětní medaili. Naše uznání si zaslouží opravdu každý! Nicméně pohárů jsme rozdali pět a
po pečlivém výběru si je v letošním roce převzali: pan Richard Janča, vystrojen v dokonalém
dobovém oblečení, se svým krásným vozem Chrysler 58 touring, r.v. 1925, náš stálý milý
host, pan Jan Koušek, který pozval opětovně do svého nádherného autobusu značky Škoda
706 RTO Lux, r.v. 1964 diváky na společnou spanilou jízdu, dále pan František Vágner, který
nás ctí svojí účastí každým rokem s překrásnou Škodou felicia z roku 1963, dalším oceněným
se stal František Novotný s vozem Škoda octavia super, r. v. 1962 a v neposlední řadě Petr
Hořejší s vozem VW T1, r. v. 1973, který zrenovoval do naprosté dokonalosti díky mnoha
hodinám vlastnoruční práce. Vzhledem k tomu, že nás v loňském roce překvapil svojí účastí
teprve 14 denní Tomášek Hrubý, připravili jsme pohár i pro něho, pokud by nám zachoval
svoji přízeň. Tomášek nás nezklamal a přijel opět vozem značky Škoda 120L z roku 1984 se
svojí maminkou v doprovodu dalších vozů tatínka a dědečka. Za velkého potlesku všech od
nás převzal pohár pro nejmladšího účastníka srazu. Po vyhlášení výsledků proběhlo, jako již
tradičně, losování tomboly. Díky našim partnerům se nám pro Vás podařilo opět přichystat
více než 40 hodnotných cen, které jsme mezi registrované prostřednictvím losování
registračních čísel rozdali.

Kolem 16 hodiny došlo, jako každým rokem, na loučení. Nebylo vůbec jednoduché, neboť
mezi Vámi všemi panovala skvělá a přátelská atmosféra. Když se sejdou lidé, kteří si mají co
říci, a ještě k tomu, v tak hojném počtu, nikomu se domů nechce. Rádi bychom tedy
poděkovali Vám VŠEM! Majitelům vozidel, divákům, partnerům, kteří nás podporují a všem,
kteří se na realizaci, organizaci a průběhu vydařeného srazu jakkoli podíleli! Věříme, že se
Vám všem sraz líbil, Vašich slov uznání si velice vážíme, jsou pro nás všechny tou největší
odměnou za odvedenou práci a motivací pro uspořádání dalšího, již. 8. ročníku srazu.
Budeme dělat vše pro to, aby Vám v naší společnosti a ve společnosti Vás všech, kteří k nám
přijedete, bylo příjemně minimálně tak, jako letos!

Přejeme Vám krásné léto, všem pevné zdraví a věříme, že Vám opět po dlouhou dobu
zůstanou v myšlenkách pěkné vzpomínky.

Za všechny, kteří se na srazu podíleli,
Jindřich Kabourek

https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-veterany-posedme-navstivily-hriskov-konase-tam-velky-sraz-20190727.html

