Sraz Lhot a Lehot
37. ročník Srazu Lhot a Lehot, který se konal v naší obci je za námi. Téměř roční usilovné přípravy
vyvrcholily během druhého červencového víkendu a vlastně možná ještě o pár dnů dřív, protože
první účastníci srazu se začali sjíždět už počátkem týdne. Jako první o týden dřív v pátek dorazil Venca
z Ovesné Lhoty (bývá prvním účastníkem už mnoho let) a během následujících dní k němu postupně
přibývali další Lhoťané. Nakonec se u nás setkali zástupci z dvaašedesáti Lhot a Lehot, včetně naší
obce. Některé výpravy byly malinké, ta největší, z Ostrožské Lhoty, která je nejpočetnější Lhotou v ČR
vůbec a hostila sraz v minulém roce, však měla kolem osmdesáti členů.
A jak to tedy všechno probíhalo?
Středa:
Oba areály u školky i na Kuřině byly zcela připraveny. Zástupců jednotlivých obcí pomalu přibývalo,
byly obsazeny nejen lhotecké penziony, ale také stanové městečko pomalu ožívalo. Někteří stánkaři
zahájili prodej. Večer bylo možno zahrát si společně volejbal a pak si také zazpívat na karaoke.
Čtvrtek:
Přijížděli další a další Lhoťané. Někteří z nich se účastnili výstupu na Ondřejník s místními znalci
terénu, jiní dávali přednost výletům po okolí na vlastní pěst. Večer se pak většina přišla pobavit do
areálu na Kuřině, kde už fungovaly naplno všechny stánky a k poslechu i k tanci zahrála kapela
PusToff, která se setkala s vřelým přijetím.
Pátek:
Bohužel jsme se probudili do deštivého rána, nikomu se nechtělo ze stanu. Naštěstí přesně jak hlásili
meteorologové, před polednem pršet přestalo a zpoza mraků vylezlo sluníčko. V pátek začal naplno
program v obou areálech. Deštivé dopoledne si někteří zpestřili hraním deskových her, které byly
připraveny k zapůjčení v areálu Kuřín. Odpoledne v areálu u školky bylo věnováno především dětem,
které se mohly vyřádit ve skákacím hradu nebo si něco vyrobit ve výtvarných dílnách (tam si
mimochodem se zájmem navlékali korálky i někteří dospělí). Od šestnácti hodin se v pořadu
Muzikanti, zahrajtě nam, my si zatancujem představily folklorní soubory Valášek, Valašský vojvoda a
Pilky a Pustkova cimbálová muzika. Tímto pořadem jsme chtěli představit Lhoťanům folklorní tradici
spjatou s naší obcí a s osobností Vincence Sochy. Po skončení vystoupení vyhrávaly ke zpěvu
cimbálové muziky, dokud je nevyhnal déšť. Od osmnácté hodiny probíhal program také na pódiu na
Kuřině, po kapelách Ajdontker a Horkýže slíže revival byl vrcholem koncert kapely Mirai, který začal
díky dost silnému lijáku s mírným zpožděním. Přesto kdo vydržel, určitě nelitoval a s chutí si zazpíval
třeba hitovku Když nemůžeš, tak přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde neexistuje...že to
dáš, že na to máš. Tímto textem jsme se ostatně my pořadatelé celou dobu řídíli:-). Po tomto skvělém
koncertu ještě pokračovala zábava s kapelou Vinylrock až do pozdních nočních hodin.
Sobota:
Tentokrát bylo ráno zalité sluncem a nabitý program odstartoval už devíti hodin. Na kurtech probíhal
turnaj v nohejbalu, na travnatém hřišti se uskutečnila soutěž v požárním útoku. Na prostranství před
pódiem byly připraveny nejrůznější zábavné soutěže - např. hod pérem, pití piva brčkem, babycross,
tačkocross, opice zadarmo atd. Do všech těchto aktivit se k naší radosti zapojilo hodně účastníků
srazu. Kromě soutěží probíhalo také malování na obličej a některé dámy se mohly nechat zkrášlit ve
studiu Krása. Od desíti hodin se v restauraci U Fandy sešli zástupci zúčastněných obcí na tradiční
společné schůzi.
Po jedenácté hodině se začala obloha zatahovat a do půlhodiny se zvedl vítr a vypukla taková průtrž
mračen včetně krupobití, kterou jsme u nás už dlouho nezažili. Po cestách, loukách i polích tekly
potoky vody a před pódiem na Kuřině se někteří nadšeně klouzali v bahně. Naštěstí jak rychle déšť
přišel, tak také odešel. A definitivně. Průvod Lhoťanů od obecního úřadu do areálu u školy mohl začít
podle plánu a všichni účastníci vybavení cedulemi, transparenty a "obecními" tričky dorazili do areálu
už za slunečního svitu. Z pódia se naskytl krásný pohled na areál zaplněný Lhoťany a Lehoťany v
barevných tričkách a dobré náladě. Po představení všech obcí zazněla hymna srazu a byla předána
pořadatelská štafeta obcím Dlouhá Lhota a Husí Lhota. Následoval program Lhotka baví Lhoty, kde se
představili v tanečních, pěveckých a hudebních vystoupeních malí i velcí místní umělci,

profesionálové i amatéři. Kromě toho se také rozdávaly medaile a ceny za soutěže. Nám se podařilo
bodovat např. v soutěži v nohejbalu. Byli vyhlášeni nejmladší účastník, kterým se stalo třitýdenní
mimčo Samuel z početné Ostrožské Lhoty, a nejstarší účastnice, kterou byla pětaosmdesátiletá paní
Andulka z Řešetové Lhoty. Sobotní program v areálu u školy završilo pohodové vystoupení kapely
Michal Tučný revival. Zbytek sobotního programu se odehrál opět v areálu na Kuřině. Večer otevřel
perfektní koncert kapely Elán kontraband, po něm následovalo vystoupení Petry Janů a kapely
Amsterdam a vše uzavřela kapela R.U.M, která hrála dlouho do noci nejen k poslechu, ale i k tanci.
Neděle:
Poslední den srazu už byla na programu jen mše svatá v místní kapli obětovaná za všechny živé i
mrtvé účastníky srazu. Nejvíce se asi dotýkala Lhoťanů z Tvarožné Lhoty, kde v nedávných dnech
došlo k velmi tragické dopravní nehodě.
O úplnou tečku se postarala jen pro tento den vytvořena kapela Pohodička, která zpříjemnila svými
písničkami poslední hodiny před odjezdem domů všem zbylým účastníkům srazu.
Během dopoledne se začalo stanové městečko vyprazdňovat a do večera už tam zůstalo jen pár
stanů. Okamžitě byl také zahájen úklid v obou areálech. V pondělí večer už sraz připomínala jen
ušlapaná tráva a cestička vychozená přes louku z areálu do stanového městečka.
A my jsme si mohli s úlevou oddechnout, že je to za námi. A úspěšně. Dělali jsme, co jsme mohli, aby
byli u nás všichni co nejvíce spokojeni a vzpomínali na Lhotku pod Ondřejníkem v dobrém. Trochu nás
opět pozlobilo počasí, ale jak říkal pan starosta, chtěli jsme ukázat, jak to u nás vypadá, když je hezky i
když prší. A našly by se i další mouchy, ale nikdo a nic není dokonalé. Určitě nás mohou hřát na srdci
slova chvály většiny účastníků, kteří pozitivně hodnotili zázemí srazu, program hlavní i doprovodný,
kterým byly výšlapy na Ondřejník a výstavka z historie obce a činností spolků (Poděkování patří
členům klubu důchodců, kteří na ní fungovali jako hlídači i průvodci).
Celé to připravit a zorganizovat byla pěkná makačka, což potvrdí určitě všichni, kteří přiložili ruku k
dílu při přípravě i následném úklidu areálu, při nekonečném umývání vratných kelímků, při obsluze ve
stánkách s občerstvením, při zajišťování klidu a bezpečnosti v areálu, při organizaci programů a
soutěží atd. Poděkování tedy patří opravdu všem, kteří ochotně pomohli, ale hlavně Lence a Alešovi
Stonavským, kteří to sice celé zpískali, když vloni na poslední chvíli vzali na svá bedra společně s obci
pořádání srazu, ale za to si ten svůj nápad pěkně odmakali. Příští rok sraz společně pořádají dvě obce
- Dlouhá a Husí Lhota, které leží nedaleko Mladé Boleslavi. Tak kdo jede s námi a pomůže nám zajistit
prvenství pro nejpočetněji zastoupenou obec?

