Zpráva z podzimního srazu našeho klubu
Podzimní sraz našeho klubu se konal v termínu 13. až 15. září a
tentokráte jsme zavítali na břeh Sázavy, do Masarykova kempu Ymky
Praha v Soběšíně.
Objednané chatky jsme plně využili a ještě obsadili chatky menší.
Sjížděli jsme se již po obědě a postupně zaplňovali chatky, vybalovali
a klábosili a zase vybalovali. Pochopitelně hned u vstupu jste mi
museli zaplatit pobyt i členské příspěvky a tak jste do chatek
odcházeli o nějakou tu kačku lehčí. Celkem se sjelo 54 aut, což mě
velmi potěšilo.
To by jste nevěřili kolik bylo na srazu malých dětiček, všechny mě
pochopitelně udělaly obrovskou radost. Tahaly se o hračky, jezdily na
různých přibližovadlech nebo se v kočárku vozily po kempu. Prostě
všechny předváděly co se naučily. Větší děti si už od příjezdu chtěly
hrát a tak nám nezbývalo nic jiného než je nějak zaměstnat a musím
uznat, že byly k neunavení.
V pátek byl trochu problém s osvětlením kempu, protože správce
kempu byl trochu déle mimo areál, ale i to se nakonec podařilo.
Někteří trávili čas u grilování a přípravě dobrůtek a to hlavně ti, kteří
neměli objednanou večeři. Druzí posedávali u dobrého vínka ve
výčepu, někdo obsadil místa kolem táboráku a s kytarou strávil
příjemné chvíle a někdo se zavřel do chatky a bavil se po svém u
diskotéky. Prostě všichni jsme se zabavili jak jsme chtěli, pivečko
teklo až do pozdních hodin a klid v kempu byl až nad ránem.
V sobotu po snídani jsme zahájili sraz a všechny připravili na
motoristickou soutěž. Motoristická soutěž se jela s „kempu do zámku“
podle šipkového itineráře. V průběhu jízdy se plnily soutěžní úkoly a
vše se zapisovalo do jízdního výkazu. Na trasu se vydalo 32 posádek a
tentokráte do cíle dorazily všichni. Cíl byl na nádvoří zámku
v Kácově. Do zámku jsme se pochopitelně šly podívat a navštívili
jsme i muzeum motocyklových veteránů. Někteří zašli na exkurzi do
pivovaru. V Kácově jsme poobědvali a jeli zpět do kempu. Odpoledne
byla připravena pro děti vědomostní soutěž, tentokráte „hlášky
z pohádek“. Musím říci, že i dospěláci měli trochu problémy zjistit ze
které pohádky to bylo. Byla připravena soutěž pro dospěláky. Po
zkušenostech z jarního srazu, kdy se používali mobily, jsem připravila
soutěž o hradech a zámcích Čech a Moravy. Bylo to trochu těžší, ale

všichni to nakonec zvládli na výbornou. Pro děti byly připraveny další
soutěže a večer maškarní rej ve společenském sále, kde DJ Otík,
připravil pro nás krásný večer s barevnou hudbou a vším co k tomu
patří. Děti i dospělý, masky i nemasky tancovali a bavili se moc
dobře. Děkujeme.
Večer Pepa Krása s Jitkou připravili bojovou hru po lese. Bojovky se
zúčastnili jak děti tak omladina i pár dospěláků. Celkem šlo do lesa 27
osob a všichni se příjemně báli. Děkuji za přípravu bojovky i
objednaným strašidlům za strašení. No a po bojovce ještě chvíli děti
běhaly po kempu, ale postupně se vytrácely do postýlek. A noc plná
hudby a světel pokračovala už bez nich a věřte nebo nevěřte byla to
opravdu dlouhá noc.
A už tu byla neděle. Kontrola vyvěšených výsledků a vyhodnocování
soutěží. No a pak bohužel konec dalšího našeho srazu. Vydařil se,
moc se mi líbil a doufám, že i všem přítomným. A ti co nemohli nebo
nechtěli přijet, můžou litovat. Krásné počasí, sluníčko a babí léto,
příjemné prostředí, houbařský ráj s krásnými úlovky a spokojené
tváře, prostě úžasný víkend plný úsměvů a zábavy.
Pak už hurá domů. Myslela jsem, že po ukončení srazu a zabalení
věcí, si v kempu dám ještě v klidu kávu a trochu posedím před cestou
domů, ale správce vše vyřešil po svém. Prostě zavelel, zavírám kemp
a tak jsme taky jeli. Jen Kučerovci a Novotných omladina, přesunuli
auta, zavazadla, gril a naložené maso za hranice kempu, za trať do lesa
a bez většího násilí pokračovali v grilování o pár metrů dál. Přece
nepojedeme domů hladoví.
Ještě jednou všem moc děkuji, že dorazili na sraz a budu se těšit na
sraz další. Přeji všem krásný podzim, žádné starosti a spoustu štěstí. A
teď ještě pořadí v soutěžích.
Motoristická soutěž
1. místo Vítkovi s 360 Tb
2. místo Lenka Čermáková s 470 Tb
3. místo klan Novotných s 560 Tb
4-5.místo Ctirad Čermák a
Radka Králová s 570 Tb
6. místo Michal Zlámal s 650 Tb
7. místo Petr Beran s 660 Tb
8. místo Michal Železný s 710 Tb

9. místo Franta Bureš s 760 Tb
10. místo Honza Zabloudil s 780 Tb
11 a 12. místo Otto Tekl a
Lucka Kučerová s 810 Tb
13. místo Michal Havránek s 850 Tb
14. místo Jirka Med ml. s 860 Tb
15-16. místo Michal Bartoň a
Václav Fajt s 970 Tb
17. místo Eda Schiller s 1010 Tb
18. místo Robert Schroth s 10330 Tb
19. místo Michal Kučera 1060 Tb
20. místo Pepa Šimek s 1120 Tb
21. místo Pepa Krása s 1150 Tb
22. místo Tomáš Čuhel s 1160 Tb
23-25.místo Petr Syřiště a
Markéta Bartoňová a
Roman Novák s 1210 Tb
26. místo Šerberovi s 1560 Tb
27-28. místo Franta Mlejnek a
Kandlerovi s 1710 Tb
29. místo Karel Pálek s 1760 Tb
30. místo Laurinovi s 1910 Tb
31. místo Zuzka Valentová s 2010 Tb
32. místo Jirka Med st s 2150 Tb
Umístění v dospělácké soutěži : rozpoznávání hradů a zámků
1-6. místo Mlejnková Jitka, Čermáková Lenka, Věra Dvorská,
Gábina Vítková, Třeštík Jakub a Lucka Nováková
7 – 8. místo Radka Králová a Lucka § Lucka
9 – 11. místo Rusnáková Hana, Kandler Petr a Eda Šerber
12 – 14.místo Korbová Magda, Jirka a Markéta Medovi,
Marcela Medová
Umístění v dětské soutěži : hlášky s pohádek
1. místo Martin Král s 2 TB
2. místo Ondra Horáček a Natálka Slabihoudková s 3 Tb
3. místo Petr Kandler, Rusnák Jiří, Bureš Josef a Laurin Tomáš s 7 Tb

4. místo Filip Brezáni a Andrea Boušková s 8 Tb
5. místo Soňa Syřišťová a Lucka Nováková s 9 Tb
6. místo Barborka Valentová s 10TB
7. místo Markétka Bartoňová s 11 Tb
8. místo Simona a Jarča cx a Nikolka Bartoňová s 12 Tb
9. místo Hanička Schillerová se 13 Tb
10 místo Lenka Čermáková se 16 Tb
11. místo Lucka a Lucka s 18 TB
Tak tím to je vše a mějte se citroënářsky
Milena

