Zpráva z podzimního srazu
který se konal o víkendu 11. až 13. září 2020 v autokempu Lužany u Jičína.
Tak Vám musím napsat pár řádek o našem podzimním srazu. Jak jistě všichni
dobře víte situace v letošním roce nám nějak nepřála a vlastně i tento sraz byl
docela ohrožen. Zákazy lítaly ze všech stran a omezení byla každým dnem jiná.
Přesto se nás na sraz sjelo opravdu hodně. V kempu na víkend bylo 68 krasavců
a v sobotu na kukačku dorazilo dalších 23 citroënů. Citroënské hemžení bylo
opravdu k neudržení. A to nemluvím o malých účastnících srazu, ti nám za ten
rok pěkně povyrostli. Všichni jsme měli velkou radost, a v družných debatách
jsme se shromažďovali kolem chatiček, ve stanu a po celém kempu.
Počasí bylo skvělé, sluníčko svítilo, mráčky na obloze žádné, a tak jsme po
sobotním zahájení a dětském tvoření vyrazili společně na spanilou jízdu. Byla to
opravdu krásná jízda. 70 nádherných aut za sebou, kachny opět předvedly, co
dovedou, Dsky noblesně upoutávaly pozornost svou dokonalostí a mohla bych
pokračovat. Kolona dlouhá z jedné vesnice do druhé, lidé s úsměvem na tváři
mávali krasavcům. No, a i trochu rozruchu jsme způsobili po vesnicích a
městech. Jeli jsme do Hořic, kde jsme se nevešli na nádvoří zámku a bohužel
několik aut musela parkovat mimo nádvoří. Zde jsme navštívili výstavu „300
zatáček Gustava Havla“, shlédli výstavu s dinosaurama a individuálně jsme jeli
do kempu, kde byl již připraven další program. Děti si hrály a dospělci jezdili
jízdu na spodním parkovišti, pod vedením Michala a Edy v citroënu, který si
jezdil, jak chtěl. Zatočí-li spolujezdec volantem doleva jedu vpravo. Fakt skvělé.
Na pedály pochopitelně šlapal řidič a chvilkami se snažil i zatáčet, ale nějak to
nešlo. Pár kolizí bylo vidět. Děti pro změnu měly na podobný způsob cyklistické
kolo. Odvážlivci se snažili jezdit i po hrázi, naštěstí se nikdo nevykoupal. Bavili
jsme se celé odpoledne. Pro děti jsme připravili i ukázku rybaření. Děti za
odměnu jezdily na kolotoči a dostaly všichni zmrzlinu. A večer, jé to bylo krásně.
Teplo, táborák a skvělé písničky, příjemná nálada a čas utíkal jako voda. Šlo se
pochopitelně spát až ráno. V neděli bylo pod vedením Martiny a Radky
připraveno dětské tvoření a pak už jen vyhlášení výsledků a bohužel cesta
domů. Děkuji všem účastníkům, všem pořadatelům a moc se těším na další
sraz. Dejte na sebe všichni pozor a ničeho se nebojte, my to společně dáme.
Krásné babí léto.
Milena

