
řeji všem krásný den a chci Vám 

napsat pár řádek z našeho srazu. 

Ač jsme měli velmi mnoho 

pesimistických členů, že počasí na sraz 

bude deštivé, pravý opak byl pravdou. Sjeli 

jsme se do Lužan u Jičína o víkendu 20. až 

22. září za modré oblohy a sluníčka. To 

nás provázelo celým víkendem a ten se 

tentokrát opravdu vydařil. 

Celkem bylo v kempu 76 vozů naší 

značky a tak jsme skvěle pokračovali 

v oslavách 100 let Citroënu. Sjížděli jsme 

se již v pátek po obědě a po ukončení 

agendy jsme trávili čas v družné zábavě 

dlouho do noci. Stan byl plný a debaty 

neměly konce.  

V sobotu, hned po zahájení jsme měly 

malé hrátky s malovánky a výtvory našich 

šikulů jsme zavřeli do placek a věnovali 

autorům. Děti se svými výtvory běhaly po 

kempu a dospělci se řadili na spanilou 

jízdu, kterou jelo celkem 55 aut. 

Tentokráte jsme vyrazili do Lomnice nad 

Popelkou, kde jsme navštívili starou 

továrnu Masných a po zhruba hodinové 

komentované prohlídce, která zahrnovala i 

soukromé muzeum motocyklů Raleigh a 

vyhlídku na široké okolí ze střechy 

budovy, jsme se individuálně vrátili do 

kempu. Zde již bylo připravené dětské 

odpoledne se spoustou her a zábavy, na 

téma „víkend na šikmé ploše“, kdy děti 

podle vědomostních kvízů a otázek hledali 

cestu k odhalení největšího loupežníka. 

Pochopitelně vše spojeno se sladkou 

odměnou i s překvapením. Dospěláci a i 

někteří menší soutěžící doplňovali v testu 

zvířátkům ocásky a docela se u toho bavili. 

Večer byl pochopitelně táborák, protože je 

to stále složitější se dřevem, tak něco 

přivezl Pepa Šimek a my jsme také něco 

dovezli. Jaké bylo naše překvapení, když v 

sobotu ráno se v kempu objevil Jarek Jůza 

s plným nákladním autem dřeva. Tak to 

tedy teprve byla výzva, ale Michal Kučera 

se se dřevem popral na jedničku a spálil 

vše, co mu přišlo pod ruku. Topil tak, že 

jsme měli strach, že shoříme také, ale to 

bylo až dlouho po půlnoci. Mezi tím bylo 

pro děti připraveno vypouštění plovoucích 

svítících lampionů po hladině rybníka. 

Všech 50 lampionů vyrazilo a musím říci, 

že na vodě se držely dost dlouho. Ještě, 

když se odvážlivci vraceli z bojovky, byly 

lampiony na hladině vidět. Bojovku 

tentokráte připravoval Pavel se svým 

týmem strašidel a opravdu se vydařila.  

Neděle ráno bylo jako stvořené pro 

dětské tvoření s Radkou a Martinou. Děti 

si vyráběly krásnou vánoční dekoraci na 

stůl. I já jsem jednu dostala a určitě bude 

mít čestné místo na svátečním stole. Také 

se hlasovalo pro nejkrásnější dětskou 

kachnu, kterou za domácí úkol měly děti 

vymalovat podle svých představ. Sešlo se 

jen 9 kačenek (ostatní asi zapomněly) a 

hodnocení proběhlo anonymně. (Nejvíce 

bodů získala kačenka Filipa Brezáni, druhá 

byla kačenka Kamila Kadery, třetí Ondřej 

Horáček, čtvrtí byli Petra Kučerová a 

Viktorka Brezáni, páté místo obsadila 

Nella Tůmová a Tomáš Brezáni a šesté 

místo Anička Tůmová.) Všechny soutěže 

jsme vyhodnotili a ukončili náš sraz. No a 

pak už jen balení a hurá domů. Co napsat 

závěrem. Moc děkuji všem, kteří se 

podíleli na sraze a pomohli mi zajistit opět 

vše ke spokojenosti hlavně dětí. Děkuji 

našim mladým pomocníkům, děvčatům 

Trojanovým, Bartoňačkám i Hance 

Schillerové, a pochopitelně i všem 

ostatním. Již Teď se těším na náš další 

sraz. 

Přeji všem krásné a klidné svátky a ať v 

tom Novém roce je vše zalité sluníčkem, 

tak jako náš podzimní sraz. A až se bude 

blížit Nový rok, všechno špatné nechte v 

tomto roce. 

Krásné svátky 

moji milí. 

Milena 

 

 

 

Termín podzimního srazu je  

11. - 13. 9. 2020 opět v Lužanech 

 


