
 

řeji všem krásný podzim a podě-

lím se s Vámi o zprávu z našeho 

podzimního srazu, který byl při-

praven na víkend 19. až 21. září 2014 

v autokempu v Lužanech u Jičína. 

Tentokráte se nám sraz trochu zkompli-

koval opravou příjezdové komunikace od 

restaurace  „Na Špici“ a tak jsme se do 

kempu dostávali přímo z vesnice po hrázi 

rybníka. Odbourali jsme proto motoristic-

kou soutěž, protože jsme do poslední chví-

le nevěděli, jak budou práce pokračovat. 

Tentokrát jsem měla opravdu nahlášený 

plný kemp lidí a tak jsem jen doufala, že se 

všichni dostavíme. Začali jsme se sjíždět 

v pátek v odpoledních hodinách. Po ubyto-

vání a pochopitelně řešení problémů, které 

provází každý sraz, jsme se konečně dosta-

li k plodným diskusím a vyprávění, co  

jsme dělali posledních pár měsíců. Samo-

zřejmě přišly na přetřes i prázdniny a 

všechny srazy, kde kdo byl.  Děti a omladi-

na vesele vázaly gumičkové náramky a je-

den učil druhého. Večer, když už se pořád-

ně setmělo jsme dětem připravili ohňostroj, 

ale ani po něm ještě nešly spinkat, snad jen 

ty nejmenší.  V družné zábavě jsme vy-

drželi do pozdních nočních hodin a o to 

těžší bylo sobotní vstávání. Počasí se 

umoudřilo a večer i v noci bylo poměrně 

teplo. 

Zahájení proběhlo docela brzo, protože 

již po půl desáté jsme v koloně vyrazili na 

32 km dlouhou trasu do Starých Hradů. Je-

li jsme po vedlejších komunikacích, aby-

chom neměli ztráty autíček ve spanilé jíz-

dě. Docela se všichni drželi a přesto, že 

tentokráte navigoval Milan dojeli jsme na 

čas i do cíle. V autíčku jsem vezla tři vnou-

čátka, tak si dovedete živě představit, co to 

bylo za nápor. Chtěla jsem děti trochu za-

bavit nějakou myškou na silnici, ale to 

jsem záhy zavrhla. Přece jenom ta Fidova 

patnácka (pro nezúčastněné domácí piveč-

ko) byla trochu silná a Milánka kromě no-

žičky bolelo i bříško. 

Všech 40 krásných vozů jsme zaparko-

vali u hradu a hromadně vyrazili na Staré 

Hrady. V tuto sobotu se zde konaly 

Valdštejnské slavnosti vína a bylo tady lidí 

jako smetí. Bohužel jsme museli kvůli 

slavnostem zaplatit i vstup do areálu hradu, 

domluvila jsem vstup jen za cenu vstupu 

dětského. Přesto se někteří  z dospělců sna-

žili podlézt nebo podplazit pod drápem ča-

rodějnice, který určoval výšku pro volný 

vstup na slavnosti. Nepodařilo se a museli 

jsme nekompromisně vstup platit. Všem 

dětem jsme zaplatili z klubových korunek 

vstup do pohádkového světa čarodějnic, 

čertů, obrů, vodníků, skřítků, draků a po-

dobné havěti. Těm, kteří šli ještě na jednu 

prohlídku přímo do hradu a zámku, byla 

cena vstupenky na slavnosti (65,- Kč) ode-

čtena z ceny vstupného na prohlídku, pak 

jsme platili jen 50,- Kč. Toho jsme pocho-

pitelně využili a kromě strašidelného pekla 

a půdy jsme ještě navštívili dračího krále 

s celou rodinkou v prostorách zámku, 

vstup do pekla a krásnou loveckou chodbu. 

V hradu jsme pak viděli začátky hradu, sta-

rý nábytek, prodejnu kávy nebo první led-

ničku. Kromě asi 1300 kávových mlýnků i 

několik desítek vah, hodin a podobně. Bylo 

to opravdu zajímavé. Na nádvoří zatím 

probíhaly slavnosti. Tam mě naučili lítat na 

koštěti, abych se prý na příštím sletu 
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posledního dubna předvedla. Radka Bure-

šová na podiu ochutnávala vínko a docela 

jí to tam seklo. Trochu jsme v areálu i po-

jedli, zakoupili jsme ohromnou čertovskou 

hnátu a měli jsme s ní docela práci. 

Někteří z nás popojeli ještě pár kilomet-

rů do motomuzea Jawa v Rabakově. Po-

stupně jsme se vraceli do kempu, kde jsme 

měli připravenou soutěž pro dospěláky i 

děti. Dětičky si malovaly a připravovali če-

lenky a moc moc jim to slušelo, v dýmu 

hledali poklady, házely tomahavkem na cíl 

a odpovídali na otázky tentokráte s témati-

kou prázdninového Vinnetoua. Soutěže se 

zúčastnilo i několik dospěláků a na závěr 

zjistíte, jak jste si vedli. Pro děti byla v no-

ci připravena bojovka a musím pochválit 

Pepu i Pavla, byla opravdu výborně připra-

vená a letos poměrně dlouhá. Dětičky do-

staly odměny a pochopitelně šly ještě bě-

hat. Tentokráte mě děti obehrály o všechny 

ceny a tak musím zase něco dokoupit. 

Hned se soumrakem se pochopitelně za-

pálil táborák a zvuk kytary byl slyšet až do 

rána. Docela se při těch písničkách dobře 

usínalo. 

V neděli to už nebylo vůbec náročné. 

Společně jsme rozdali ceny, poděkovali 

všem za účast. Také jsme museli něco do-

řešit a kromě jiného jsme se všichni spo-

lečně shodli, že v příštím roce, kdy náš 

klub, ať chcete nebo nechcete, slaví pa-

desátiny, prodloužíme podzimní sraz o je-

den den. Všichni jsme schválili, že příští 

rok se sraz bude konat v Lužanech v ter-

mínu 25. až 28. září 2015. Tak už se mů-

žete těšit na příští podzim. No a pak už jen 

zabalit, poklidit, odevzdat klíče od chatek  

a zase domů, do normálního světa. Nechtě-

lo se nám ani trochu a tak jsme odjížděli 

v odpoledních hodinách skoro poslední. 

Moc Vám všem děkuji, že jste dorazili 

v tak hojném počtu. Sjelo se nás tentokráte 

67 krásných vozů a lidiček byl plný kemp. 

A jenom dětí bylo přes 40. Prostě jsme ve 

všem dobří. 

A teď trochu toho vážnějšího. Předklá-

dám výsledkovou listinu. Nejdříve dospě-

lácké soutěže. Připravila jsem Vám různé 

květy a vy jste měli určit, co z toho asi vy-

roste. A jak to dopadlo? 

místo jméno 

špatné 

odpovědi 

1. Míla s Martinem  1 

2. Roman Čermák 2 

3. Renata Trojanová, Renata Čermáková, Jirka Med st.,  3 

  Monika Brezáni, Ver. Soukupová a Markéta Ulrychová   

4.  Komíni, Lenka Syřišťová a Květa s Radkem 5 

5. Otta Tekl 6 

6. Radka Boušková, Anna Kaderová, Bartoňová Markéta,  7 

  Valentová Zuzka a Monika Pokorná   

7. Eda Schiller, Michálkovci, Tomík a Šárka a Věra Bartoňová 8 

8. 

 Trojan Jan,  Kandlerová Lenka, Šerberová Lída a Rusnáková 

Hana  9 

9. Roman Zelníček, který se dobrovolně doznal, že nerozezná květy.   

   

 



No a naši dospělci v soutěži dětí: 

místo jméno 

1. Míla s Martinem 

2. Filip Košárek a Anna Kaderová 

3. Markéta Ulrychová, Radka Burešová 

  a Monika Brezáni, a pak že nemá čas koukat na televizi 

4. Renata Čermáková a Zuzka Valentová 

5. Věra Bartoňová a Květa s Radkem 

6. Roman Čermák a Komíni 

7. Lucka Zelníčková 

8. Tomík a Šárka 

9. Michálekovci 

10. Petr Šerber 

  

A dětičky, naši roztomilí indiáni :  

místo jméno 

1. Šimon Pokorný 

2. Kamil Kadera a Ondra Horáček, 

3. Pepa Bureš 

4. Dominik Ulrych, Filip Košárek, Máťa Ulrych, Viktorka Brezáni, 

  Bára Valentová, Kuba Pokorný a Filip Brezáni 

5. Kuba Svoboda, Bára Komínová, Terezka Čermáková a Petra Komínová 

6. Dáda Zelníčková a Jirka Trojan 

7. Natálka Rusnáková, Andrejko Michálek, Jiří Rusnák, Hana Schillerová a Míša Trojanová 

8. Vít Soukup, Martin Bulíček, Eliška Trojanová, Jirka Med a Dan Polák 

Tak to by bylo pro dnešek vše, mějte se moc a moc  citroënářsky, všechny zdravím a 

pozdravuji  

 Milena 


