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Takže po roku sme sa opäť stretli. Mne sa tentokrát nepodarilo zohnať odvoz, ponáhľali sme sa, lebo 

sme sa neskoro vybrali na cestu, slnko neuveriteľne pražilo a ...  Jednoducho, keď som s vyplazeným 

jazykom dorazila k altánku, mala som „zdravú“ bordovú farbu. Ešte šťastie, že okrem vínka bola 

k dispozícii aj voda. Aj keď sme prišli neskoro, ani zďaleka sme neboli poslední (mohla som v kľude 

počkať na manžela a dať sa pekne-krásne doviezť). Nabudúce budem múdrejšia a nebudem sa 

stresovať.  

Cca o 14:30, keď sa zaevidoval potrebný počet účastníkov,  Evka chytila megafón v snahe upútať našu 

pozornosť. Ale osud zariadil to, že namiesto zosilnenia hlasu, hlas sa strácal. Napriek niekoľkým 

pokusom napraviť tento stav (postláčala pre istotu všetky gombíky), pomohlo až to, že Janči megafón 

Evke odobral. Potom ju už bolo počuť. So záujmom sme si vypočuli stručné zhrnutie toho, čo sme 

minulý rok urobili a zažili.  

Potom však Janči urobil jednu závažnú chybu. Oznámil, že guláš je hotový a kto chce, môže sa obslúžiť. 

Toto sa však nemalo stať, pretože správa o hospodárení sa strácala medzi komentármi o kvalite 

podávanej stravy. O tom, že napriek jedeniu aj počúvame, sa Ľubka presvedčila jednoduchou 

testovacou otázkou. Vyzvala prítomných na tipovanie, koľko sme vyzbierali na 2% dani. Na otázku 

mohol odpovedať ktokoľvek, okrem členov dozornej rady. Ale odpovede sa dočkala a dokonca aj veľmi 

presnej. Vidieť, že z roka na rok nám verí a  prispieva čoraz viac sympatizantov.  

Živá diskusia pokračovala aj počas plánu činnosti na budúci rok a skončila až oficiálnym začatím 

diskusie. Vietor z plachiet zobral Janči politickým úvodom o prvotnom dôvode našej existencie. Toto 

prinútilo všetkých naozaj sa zamyslieť nad tým, prečo Vrchvoda vlastne vznikla a čo je jej úlohou. Takže 

do plánu úloh pribudli nové úlohy, najmä pre Maťa (niečo nafilmovať) a pre predsedu - preveriť 

možnosť návštevy Trstína. 

Keďže sme mali výročie pôsobnosti, jedným z bodov valného zhromaždenia bolo aj hlasovanie o výbore 

OZ a dozornej rade. Nuž a pretože sa nenašiel nik, kto by chcel niekoho vymeniť, bolo odhlasované 

pôvodné zloženie orgánov.  

Po ukončení neoficiálnej/oficiálnej časti sme dojedli aj guláš aj „fazuľáš“, vypili vínko, pojedli všetky 

zákusky a koláče, čo priniesli starostlivé gazdinky. Tí, čo mali plavky a boli dosť odvážni, poskákali do 

vody (a predviedli nielen kraul, ale aj delfína), tí menej odvážni posadali do člna a plavili sa a tí ostatní 

im mávali z brehu a fotili si ich do albumov.  

Mládež sa okolo šiestej odobrala trénovať volejbal, pretože účasť na turnaji je jednou z úloh (tak sa 

bolo treba pripraviť). Nuž a my ostatní sme sa okolo siedmej tiež začali baliť. Na korbu auta sme nabalili 

takmer 5 vriec odpadu (nebol to síce náš odpad, ale urodilo sa ).  

Nuž, valné zhromaždenie máme za sebou, čaká nás ďalší rok práce a v auguste sa opäť stretneme na 

VZ. Len dúfam, že príde viac fyzických osôb ako plných mocí. Tento rok to bolo takmer 1:1. 

 

 

 

  


