
E M K A R I¡E M K A R I¡

V JOSEFOVE¡V JOSEFOVE¡

POZVÁNKA NA 7. SRAZ EMKAŘŮPOZVÁNKA NA 7. SRAZ EMKAŘŮ
Přátelé, domluvil jsem se s Honzou Šramarem (Rikijan) a s jeho svolením si Vás dovoluji pozvat k němu do Josefova
na 7. sraz Emkařů! 
Místo je úžasné, dýchá minulostí, areál je obrovský a Honza má pronajaté rozsáhlé prostory, ve kterých postupně
umísťuje stroje, nástroje a nářadí spojené s kovařinou. Kromě toho tam ale také provozuje kovářskou dílnu,
ve které tvoří. Přiložená fotka ať slouží jako ochutnávka.

Termín: 18., 19., 20. září 2020
Místo:  Josefov, Okružní 247, Bastion XII

Přijíždět je tedy možno už v pátek 18. 9. odpoledne nebo
v sobotu dopoledne. Program je naplánován na sobotní
odpoledne. Začneme projížďkou po okolí, pak si zasou-
těžíme v „emkařském víceboji”, následovat bude jediné
společné jídlo - kotlíkový guláš (nebo něco orožněného -
to ještě s Honzou doladíme). Jinak se každý stará o svůj
žaludek sám. Pivo bude zajištěno!
Po jídle vyhlásíme výsledky víceboje, rozdáme ceny
a večer se plynule posune do volné zábavy.

Pro parkování budeme mít k dispozici rozsáhlé nádvoří sousedící s onou pevnostní kovárnou. Kdo bude chtít, může 
tam i nocovat (v autě, vedle auta, pod autem či v nějakém „bydlíku”), ti pohodlnější mohou využít možnost i 
spaní pod střechou mezi kovářskými stroji.

K organizaci ještě jedna věc - poplatek za auto do areálu bude 100,-Kč. Nebo, a to by Honza uvítal více, cokoliv kolem 
kovařiny či železa. No a my Vás stáhneme o 50,-Kč za hlavu (na guláš a aspoň částečné pokrytí nákladů na ceny a 
drobnosti kolem organizace).

Věřím, že se potkáme se známými tvářemi a že se objeví i někdo nový. Chlapi - pokud to někdo máte na Emku příliš 
daleko, doražte osobákem nebo vlakem - nikdo Vás nebude vyhánět. Snad jen „neara” ze společných fotek. A těšíme 
se nejen na „pravé Emky”, ale i jiné modely Aro (240, 10, 32..).

No a dávejte mi, prosím, vědět, kdo a v jakém počtu aut a lidí se dostavíte - ať máme přehled a připravíme všeho dost.

Prostředí pevnosti Josefov je velmi specifické a zajímavé. Kdo dorazí v pátek nebo ti, kdo zůstanou do neděle a 
nebudou spěchat domů, mají možnost bohatého výběru pro prohlídky a procházky. Tak to nastudujte u strejdy 
Googla ať si to užijete.

Věřím, že nás čeká příjemný víkend v zajímavém prostředí a hlavně s fajn lidmi! T  se na Vás !!!

Váš Mirek Lízner

rozložit si

ěšíme


