Krásný den, píši Vám, jen pár slov z našeho jarního srazu. Tentokráte jsme opět
zavítali k Michalovi Zlámalovi a jako vždy
bylo vše perfektně připraveno. Jídlo skvělé, pití nealko i alko vychlazené a počasí
jako z letní pohádky. Teplota stoupala a
kemp se pomalu plnil. My jsme tentokráte
dorazili obzvlášť brzo a tak jsme mohli pozorovat hemžení kolem chatek, vítání se a
radost v očích všech, co dorazili. Zase jsme
se po půl roce sešli a měli si opravdu o
čem povídat. Dětičky vyrostly, plechoví
miláčkové jen vzkvétají a dobrá pohoda
vládla celý víkend. V pátek jsme uspořádali jen pár hrátek pro děti, dospělci si měli o
čem povídat dlouho do noci a večer vzplál
i táborák. V sobotu jsme sraz zahájili už v
půl desáté, protože už od 11 byl připravený
oběd a společně jsme vyráželi na spanilou
jízdu do Podbrdského muzea v Rožmitálu
pod Třemšínem. Muzeum uspokojilo svými exponáty každého a zpět do kempu
jsme jeli individuálně. Odpoledne bylo v
režii dětí. Tentokráte jsme měli téma velikonoce a tak jsme vesele barvili vajíčka,
tradičním i netradičním způsobem a pak
následovaly sportovní dovednosti s rozdáváním pamlsků a minisoutěže. Malovali
jsme na kameny a házeli do dálky i na cíl.
Celé odpoledne jsme měli co dělat.
Dospěláci zatím projížděli jízdu zručnosti tentokráte poslepu za navigace spolujezdce. Celou jízdu připravil Michal Zlámal s klukama. A jak to dopadlo: Nejlepší
čas a nejpřesnější slalom zajel Jarek Šustera s navigátorem Pepou Miléřem, druhý
nejlepší čas zajela C5 a Eva Burgetová,
třetí čas Honta Zabloudil, čtvrtý Martin
Burget, pátý čas Roman Burget, šestý Eda

Šerber, a pak skoro na stejno dorazili Siřišťovi, Kaderovi, Schillerovi a Pálkovi.
Večer jsme pro děti připravili lampionový průvod a v cíli bylo připraveno překvapení. Spát se ovšem ještě nešlo a tak
děti pobíhaly a honily se po kempu, posedávaly u ohně než je rodičové odvolali na
kutě. V neděli jsme sraz ukončili, všechno
vyhodnotili a pomalu jsme se balili a vyráželi k domovu. Nesmím zapomenout poděkovat všem organizátorům za skvělý víkend a budeme se na Vás těšit na podzim,
prosím pište, kdo chcete chatičky, ať mohu
zarezervovat.
Příští rok bude trochu náročnější v dalším zpravodaji přesně uvedeme datum jarního srazu a srazu národního, který pořádáme společně s nezávislým 2CV klubem
Luboše Hůly. Pochopitelně i na ten národní
sraz jste všichni srdečně zváni, a přijeďte
čímkoli co má šípy na kapotě.
Přeji Vám krásné prázdniny, příjemnou
dovolenou a už se těším na podzim. Téma
podzimního srazu je „víkend na šikmé ploše.“
Tak to je vše.
Milena

Nezapomeňte na největší setkání

příznivců značky Citroën v historii, které se koná 7.9.2019 od 10 do 18
hodin na letišti Letňany. Vstup zdarma, příchod od výstaviště PVA, zastávka
metra C "Letňany", parkování na hlídaném
parkovišti až pro 3000 vozů, parkovné 150
Kč na den. Bližší informace najdete na

www.nezavisly2cvklubpraha.cz.

