Zpráva z podzimního srazu v Lužanech
Všem, přeji krásný podzim a píši Vám pár řádek z našeho podzimního
srazu v Lužanech u Jičína, který se konal 9. až 11.září 2022.
My, tedy já, Milan, Burgetovi a Jůzovi jsme na sraz přijeli už ve čtvrtek
a tak jsem mohla trochu poklábosit, protože o víkendu na to nemám
žádný čas.
V pátek po obědě se již začaly sjíždět první citroëny. Celkově pátek
byl oddychový den, jen jsem vybrali členské příspěvky a trochu si
pohráli s dětmi ve stanu. Ten jsme postavili už kolem 16 hodiny, když
se nás do kempu sjelo více. Měli jsme oprávněnou obavu z deště a to
se také vyplnilo. Tentokráte jsme agendu uzavřeli již ve 20 hodin a šli
se konečně najíst. Pochopitelně jsme nešli do restaurace Koliba, tam
opět nebylo jídlo nic moc, ale vzadu na hrázi jsme si opravdu
pochutnali. Večer jsme trávili po hloučkách u chatek nebo ve stanu
při reprodukované hudbě a končili jsme dlouho po půlnoci. Docela se
mi večer líbil.
V sobotu v 10 hodin jsme zahájili sraz. Přivítala jsem všechny a
seznámila je s programem. Hlavní program byla spanilá jízda do
Jinolického kempu Eden. Pro děti jsme měli připravený skákací hrad,
ten využili děti hlavně dopoledne. Odpoledne se počasí zkazilo. Na
skákacím hradu bylo opravdu živo. Děti se nedaly kočírovat. Byly
prostě všude. Před polednem jsme začali stavět auta na spanilou
jízdu. Oběd jsme měli objednaný až v restauraci Eden v Jinolicích, a
tak se nám řazení podařilo dost rychlo (asi jsme byli hladoví). Spanilá
jízda proběhla bez větších problémů a musím říci, že i v restauraci
v Jinolicích jsme byli docela brzo po obědě. Spanilou jízdu jelo 63 aut
a když se všichni nahrnuli do restaurace, tak bylo opravdu plno. Do
Jinolic jsme dorazili, když zrovna začalo pršet a tak s kempem jsme se
seznámili až po obědě. Tedy byli se podívat jen ti členové, které to
opravdu zajímalo, ostatní prostě jeli zpět do Lužan. Odpoledne

bohužel pršelo a tak jsme museli v programu trochu improvizovat.
Myslím si, že jsme vše zvládli a děti byly spokojené. Občas pršet
přestalo a tak mohly děti utíkat do stánku pro odměny. Hlavně jsme
měli starosti z toho, zda vůbec připravíme večerní bojovku pro děti.
Bylo sice mokro, ale večer už nepršelo a tak se vše podařilo. Bojovka
byla tentokráte trochu netradiční, ale děti se stejně bály. Za bojovku
děti dostaly odměnu a mohly jít spát. Večer pak už byl v režii
dospěláků, kytary a zpěvu. Jen táborák prostě nebyl. Tam, kde se vždy
připravuje ohniště stál karavan a auta. Bohužel to bylo to jediné, co
se nestačilo zařídit a tak táborák nebyl. No ono stejně večer pršelo.
V neděli šli děti ještě střílet z luku a pak už jen závěr. Kolem 11 hodiny
jsem společný 88 víkend ukončili.
Moc děkuji všem, kteří přijeli i když počasí nebylo zrovna super.
Děkuji také všem, kteří mi pomohli se srazem.
Mějte se moc krásně
Milena

A teď ještě ke srazům v příštím roce 2023.
Jarní sraz bude v autokempu Vážka ve Varvažově v termínu 16. až 18.
června 2023.
Termín podzimního je stanoven na 8. až 10. září 2023 v Jinolicích u
Jičína, autokempu Eden.
Víme, že máte autokemp Lužany rádi, ale po tolika letech, že je třeba
zkusit i něco nového.
Na každý sraz budeme vybírat zálohu na ubytování. Bohužel jsou pryč
staré časy a když se objedná kemp, musí se celý zaplatit. A tak máte-li
zájem o jakýkoli sraz, nejdříve zašlete zálohu ve výši ubytování na jednu noc (většinou 500 Kč, ale můžete poslat maximálně 1000Kč)

a pak Vám bude chata přidělena. Záloha Vám bude pochopitelně
odečtena při příjezdu.
Členové výboru využívají této možnosti a vyzývají Vás, pokud máte tip
na kemp, kde by bylo možné sraz v budoucnu uspořádat, budeme
rádi. Všechny potřebné počty a podmínky sdělíme. Zároveň stále (už
několik let) hledáme pomocníky do srazového organizačního týmu.
Neváhejte a ozvěte se nám.
Členům i nečlenům bychom rádi připomněli, že pravidelné schůze se
konají každé druhé úterý v měsíci. Na schůzi rádi probereme všechny
nápady, podněty i dotazy.

