Sraz pohledem Michala Drnovského

MILANISTI – UNA GRANDE FAMIGLIA !
Sraz členů RCeS a příznivců nejlepšího fotbalového klubu na světě, konaného 18.srpna 2012,
byl fantastickou akcí.
Vždy, když se v mém životě naskytne příležitost, účastnit se události podobné právě
uplynulému setkání českých a slovenských fanoušků AC Milan, krotím emoce v mé hlavě rostoucí úměrně s blížícím se datem takové akce, ústřední heslo všech pesimistů : „Přílišné

těšení očekávaný výsledek hatí. „
Milí přátelé. S neskrývanou radostí vám však oznamuji, že událost, jakou je setkání českých a
slovenských fanoušků AC Milan, ani v nejmenším neskýtá důvody k pesimismu. Jeho
především lidský rozměr maže nekompromisně jakýkoliv špatný dojem už v jeho případném
počátku. A dává tím nulový prostor k obavám z možného nezdaru.
Společně se svou rodinou, některými členy nazývanou „ Ostravský klan„, jsem přijel na místo
konání akce, hodinu po jejím oficiálním začátku. Děkuji všem, že trpělivě vyčkali našeho
příjezdu. Snad to dnes nikoho nemrzí, zejména po velmi zajímavém výsledku losovačky o
volnou vstupenku na námi v následném programu vybraný zápas, který bude hlavní náplní
pro příští oficiální výjezd našeho fanklubu. Avšak trochu předbíhám.
Po obědě, což byla vlastně nultá až první část srazu, chopili se členové ctěného výboru tužek
a nastal výběr zápasu – respektive datum konání Výjezdu. Naprostou většinou byl zvolen
termín: 3.3. 2013 k zápasu : ACM vs. Lazio Řím.
Těsně na to, se rozpoutala diskuse k volbě tradičního dárku členům. Bohužel jsme silně
limitováni penězi, takže konečný – zúžený výběr nesnesl několik velmi zajímavých nápadů.
Ale jak už psal Jarda, za pár let nás bude tolik, že současné selekce, můžeme s klidem
vnímat jako lehkou rozcvičku na „ časy hojnosti  „
Dárek byl nakonec určen. Takže se nikdo nemusí bát, že přijde o to své zasloužené 
Jak už zaznělo, letošní sraz byl mírně netradiční ( o to hezčí ) i díky účastni mladších členů. Ti
se totiž zapojili i do organizace a napomohli tím jednak k hladkému průběhu oficiálních částí
a také k moc pěkným rozuzlením všemi tolik očekávaných výsledků všelijakých hlasování a
losování. Chlapci hbitě vyráběli losy a nejmladší účastník srazu Vojtík byl samotným
presidentem Janem vyzván k vylosování toho výherního. Stal se jím kupón číslo 22. V době,
kdy všichni dychtivě sledujeme vývoj ohledně možného návratu nejslavnějšího nositele
dvaadvacítky. Jak příhodné. V seznamu, který kopíroval pořadí přícházejících plateb
členských příspěvků, bylo číslo 22 přiřazeno autorovi tohoto článku. Což je shodou okolností
zároveň otec nejmladšího účastníka srazu. Je vám tedy milí přátelé jasné, jaké bylo nadlouho
poté ústřední téma. Náhoda. 
Chtěl bych tedy na tomto místě poděkovat mému synovi za šťastnou ruku a všem za ryze
bezproblémovou akceptaci výsledku.

Jak to již v dobře sestavených společnostech bývá, čas kvapí Forestgumpovskou rychlostí a
již v pozdní odpoledne nás začali opouštět první kamarádi. Můj hluboký obdiv patří zejména
těm z nejvzdálenějších konců našich republik. Někteří z nich strávili na cestách
mnohonásobek času, než byl ten, který vyměřil dobu jejich vzácného spolubytí s námi. Proti
této nepřízni lze bojovat jediným způsobem. Naše příští srazy musí být dvoudenní. Svědčí o
tom také, nejen má – čerstvá zkušenost. To když se někteří z nás odebrali do nedalekých
Pavlovských vrchů k „ After Party „, ale to už je jiné vyprávění.
Sraz byl oficiálně rozpuštěn kolem sedmé hodiny večerní.
Přátelé. Setkání se zúčastnilo o 8 lidí více než loni. Náš fanklub také povyrostl. A to přímo o
10 členů. Jsem z toho velmi nadšený a nadále sdílím každou radost z toho plynoucí přímo
s vámi. Už teď se nemohu dočkat příštích setkání. Věřím, že to cítíte stejně. Arrivederci. A
presto ! Forza RCeS!
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