arní sraz našeho klubu se konal
v termínu 21. až 23. června v kempu
Hlavatice u Zbirohu. Sjížděli jsme
se již v pátek v brzkých odpoledních hodinách a k večeři jsme byli skoro kompletní.
Nepočítali jsme, že nás dorazí tolik, protože se náš sraz jako obvykle opět kryl s dalšími srazy. Ale to se nedá nic dělat. Klubů
je mnoho a víkendů málo. Ač máme tento
termín již v paměti dobrých 28 let, stále se
nám do něj někdo nabourává. Proto, jak říkali již naši předkové, „moudřejší ustoupí“
a v příštím roce bude sraz ještě o týden dříve (13. – 15.6.2014). Píši to jako vždy včas
a doufám, že se nám již do tohoto termínu
nebudou nabourávat další kluby.
Sraz se opravdu vydařil a ti, co se rozhodli pro sraz jinde si ho snad užili jako
my. Na sraz přijelo 57 krásných citroënů,
kromě kachen, DSek, CXek, XMek, BXek
a dalších typů, dorazilo i SMko a hlavně
krásná bílá jedenáctka. Prostě všechny typy našich autíček a v nich spokojení človíčkové, kteří měli radost se společného
setkání. A proto vlastně tyto srazy jsou.
V pátek jsme si všichni pochutnali na
večeři. Po večeři Radka Železná svým typickým způsobem uváděla dětskou módní
přehlídku, kde děti předváděli své oblečení
i masky, ve kterých vesele dováděli a předváděli, co se za ten půlrok naučily. Omladina obsadila společenskou místnost, kde
dlouho do noci křepčila na diskotéce pod
vedením DJe Otíka. No a my ostatní jsme
společně prožili krásný a dlouhý večer buď
u táboráku nebo chatek. Od ohně jsme
odcházeli k ránu.
Na sobotu byla připravena spanilá jízda
a tak se všichni připravili na cestu již v půl
desáté. V koloně 47 značkových aut jsme
jezdili po okolí až do cíle spanilé jízdy. Cílem byl hrad Točník, kde jsme obsadili
parkoviště pouhých 150 metrů pod hradem. Asi by mě všichni proklínali, kdyby
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museli šlapat ze spodního parkoviště na
hrad a to ještě do pěkného kopce. Někteří
z nás se svezli až před most hradu, kde
jsme se všichni společně vyfotili. V tomto
krásném počasí jsme se na nádvoří hradu
hromadně osvěžovali zmrzlinou, kterou
jsme asi snědli ve větším množství, protože
místní zmrzlinář musel odjed pro další zásoby do údolí. Potom jsme útokem vtrhli
na hrad, někteří navštívili interiér hradu, jiní se soustředili na sokolníka Ondru, který
předváděl své umění s dravými ptáky. Nějakou tu chvíli jsme na hradě pobyli, byla
zde krásná vyhlídka do okolí a taková slunečná pohoda. Jen nás mrzelo, že jsme neviděli medvědy, ty budou na hradě až příští
rok, nejdříve se musí opravit medvědinec.
Zpět do kempu se vracel každý sám, tak
jak mu čas dovolil.
Odpoledne byly připraveny soutěže pro
děti i dospělé. Děti soutěžily kromě jiného
v mikádu, či hodu na cíl, skoku do dálky a
velká soutěž se tentokráte točila kolem filmu „Doba ledová“. Této soutěže se účastnili i dospělci.
Soutěž pro dospělé byla na téma naši
zpěváci a texty jejich písní. Někteří prošli
touto soutěží na výbornou, jiní ji vzdali, ale
to až na konci této zprávy. Kromě této soutěže byla pro naše ženy připravena soutěž
po okolních hradech a zámcích, kde se podle základních informací, měl najít hrad či
zámek o kterém se v nápovědě zmiňujeme.
Tato soutěž byla 24 hodinová a výsledky
se odevzdávaly v sobotu v podvečer.
Na sobotní noc byla Pepou Krásou a našimi strašidly připravena bojová hra
v okolním lese. Tentokráte se šlo podle
svítících kroužků a s použitím baterky a
všem se to moc líbilo. Nikdo se nám v lese
neztratil a všichni jsme se vrátili do kempu. Zábava opět pokračovala až do
pozdních hodin.
V neděli při vyhlašování výsledků se

nám na chvilku zatáhla obloha a tak jsme
předávání cen trochu urychlili, abychom
nezmokli. Tato přeháňka však trvala jen
chvilku a k obědu už nám zase svítilo sluníčko. Po obědě jsme se rozjížděli k domovům. Děkuji moc všem, kteří přijeli na
sraz, děkuji všem, kteří přivezli i nějaké
ceny i těm, kteří se podíleli na přípravě i
chodu celého srazu.

Závěrem Vám všem přeji krásné dovolené bez nehod a dětem slunečné prázdniny.
Nezapomeňte si rezervovat chatky na
sraz podzimní, který se koná 20. až 22. září
v kempu v Lužanech u Jičína.
Milena

A teď výsledky:
Dětská soutěž :
místo

jméno

2.

Petr Kadera, Jirka Med, Novotný Tomáš, Filip Brezáni, Kamil Kadera
Ela Železná, Lucka Kučerová, Terezka Čermáková, Kačenak Vinterová, Ondra
Horáček

3.

Niki Šimanovská, Lenka Čermáková, Lenka Schillerová

4.
5.

Martin Marek, Motlová Markéta
Míša Mlejnková, Markéta Bartoňová, Vítek Soukup, Nikola Bartoňová, Kateřina
Nováková, Jana Bobková

6.

Hana Schillerová, , Gabča a Lukáš, Lukáš Veverka

1.

Dospělácká soutěž:
místo

jméno

1.

Pepa Šperl, Jakub Čermák
Soňa Čermáková, Jana Novotná
Verča Soukupová, Gábina Fajtová, Lenka Čermáková, Blanka Novotná,
Martina Svobodová, Roman Čermák, Renata Čermáková
Lucie Šimanovská, Marcela Medová, Anna Kaderová , Monika Brezáni,
Milena Dovrtělová, Kačenka Vinterová, Jaruška Čapková, Jana Bobková,
Markéta Veverková , Jitka Mlejnková
Radka Železná, Oťas a Terezka, Simča, Jirka Med

2.
3.

4.
5.

chybné
odpovědi
5
6
7

9
10 a více

Výsledky hrady a zámky:
místo
1.

2.
3.

jméno
Jakub a Lenka Čermákovi, Soňa Čermáková, Lucka Šimanovská, Renata
Čermáková, Věra Pálková, Anna Kaderová, Jana Bobková
Markéta Veverková, Lucka Zedničková, Monika Brezáni, Jaruška
Čapková, Verča Soukupová, Freslovi, Milena Dovrtělová a Kačka
Vinterová
Zlámalovi, Gabča a Lucka, Otik a Terezka.

chybné
odpovědi
0

1
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