
Zpráva z podzimního srazu 2018 

Tak už máme za sebou 34 podzimní sraz, to už je docela pěkná řádka akcí, 

besed, spanilých jízd, táboráků a společných víkendů. A jak to všechno 

probíhalo, to zkusím napsat.  

My jsme vyrazili na sraz opět v několika vozech s vozíkem a plné palbě naloženi 

až po střechu. Nebyli jsme v kempu první, protože Pepa Krása nás předběhl o 

několik dní, prostě si sraz prodloužil o zaslouženou dovolenou. Do kempu jsme 

přijeli kolem poledního a pochopitelně kromě správců jsme navštívili i místní 

restauraci,  Milan má hlad stále. No a pak už to přišlo. Lidi, kteří měli dorazit 

mezi prvními, dorazili pozdě odpoledne a vše se začalo trochu zamotávat. Ale 

poradili jsme si a tak jsme mohli večer dětičky poslat na páteční bojovku. 

Obloha se trochu zatáhla, kapela se připravovala na své vystoupení a já jsem 

s dětmi vyrazila na start bojovky. Během několika minut hřmění a blýskání se 

bouřka dostala až nad nás. Najednou se zvedl vítr a tak jsme všichni běželi do 

stanu. Ještě jsme nedoběhli a začalo pršet, stromy se ohýbali k zemi, na děti 

v lese padali stovky šišek, ale nebojte se všichni se vrátili promoklí, vystrašení, 

ale v pořádku. A my ostatní jsme bránili vlastním tělem stan. Mlátilo to s námi 

od tyče k tyčce, plachty vlály ve větru a my jsme kormidlovali jak se dalo. 

Najednou se snesla do stanu tma, prostě vypadl proud. Baterky rozzářily stan.  

Ještě, že jsme šli tu bojovku  a my mohli bojovat dál. Přetahovali jsme se o 

plachty, kapalo nám na hlavy, za krk a vůbec jsme byli mokří. Konečně přestalo 

foukat, plachty se sklidnily a mi taky,  ale vesele pršelo, hned jsme začali počítat 

děti. Vše v pořádku, naše Milka šla poslední a v lese zůstala jenom strašidla a ta 

si poradila. Na tento sraz byla dětská soutěž o pirátech, docela příhodné po 

této zkušenosti  o chytáním plachet. Chudáci piráti na moři, my jsme měli pod 

nohama pevnou zemi a měli jsme co dělat, vše udržet na místě.  Ale když to 

začne foukat na vodě …. , už se nedivím, že tam všichni lítají vzduchem i do 

vody. No vše se uklidnilo, ale elektřina stále nikde. Kolem 22 hodiny jsme šla 

zjistit na recepci, jestli něco neví. No pěkné vyhlídky to nebyly a tak kapela 

začala balit.  Najednou řev ze stanu ,že jde elektřina. Tak konec balení a jdeme 

na muziku. Konečně zazněly písničky a nálada se vracela k normálu. Posedávali 

jsme v houfech na lavičkách, vlnili se ve stanu, trochu jsme zpívali, k tomu 

popíjeli mok a dobře se bavili. Kolem půl jedné opět výpadek elektřiny a tak 

jsme kapelu propustili domů. Doufám jen, že zítra bude veseleji.  



Ráno jsem se bála podívat z okna, snad není ošklivo. Naštěstí vítr mraky 

rozfoukal a  po celém kempu začali lítat draci. Děti i dospělci drželi draky vysoko 

a vysoko, někdo i vyprošťoval draky ze stromů. V půl 10 jsem zahájila sraz.  Pak 

si dětičky připravovaly pirátské doplňky, náramky, vlajky i šátky. Kreslily, 

gumičkovaly a malovaly na co se dalo. Ve 12 hodin byla autíčka připravena na 

spanilou jízdu. Na trasu vyjelo 56 citroënů a jedno vojenské vozidlo. Jeli jsme do 

vesnice Železnice, kde jsme společně navštívili kompletně zařízený válcový mlýn 

Oldřicha Prášila. (kdo si chce stáhnou spanilou jízdu, je na facebooku pod 

1.citroën klubem Praha a děkujeme Lukášovi Krásovi, že ji tak skvěle natočil.)  

Po návštěvě mlýna jsme startovali motoristickou soutěž. Docela mě zklamalo, 

že na trasu vyrazilo jen 22 posádek, vždyť všichni se vraceli do kempu na další 

program a tak nevím proč si nemohli trochu prodloužit cestu a při tom vyplnit 

pár otázek a do cíle se dostat podle itineráře. My jsme soutěžící posádky 

odstartovali a Pepa Miléř v cíli vybíral výkazy.  No to už i my jsme dorazili do 

kempu, rychle najíst a připravit dětské soutěže a hudbu pro mažoretky. V půl 

páté vystoupily mažoretky Pomněnky z Kosmonos a předvedly svoje 

vystoupení. Pak už jsme jen hledali ostrovy s pokladem, čistili jsme palubu lodí 

na čas, prostě jsme si hráli s malými dětmi. Větší, tedy naši teenageři měli 

složitější úkoly a podle nápověd hledali ukrytý poklad. Docela jim to dalo práci, 

ale nakonec našli poklad v jednom citroënu, byli to malé sádrové 2cv. Jen 

sádrové, do příštího podzimního srazu je všichni vymalují a pak připravíme slet 

kachen. No pak už byl táborák, trochu opékaní buřtů, trochu hudby a povídání. 

Potom  sraz dětí pod vlajkou klubu. Společně jsme šli na hráz rybníka, kde byl 

připravený ohňostroj. A děti už čekala jen bojovka, ta se trochu protáhla, byla 

docela dlouhá. Po bojovce však děti ještě pěkně dlouho běhaly po kempu. Vím 

to, protože, jsem jezdila s kočárkem a čekala na Milku, musela odvést Květu do 

nemocnice. I to se někdy stane, že jsou i na srazu zdravotní potíže. Kolem 22:30 

jsem předala dítě a mazala počítat soutěž.  

V neděli ráno čekalo děti ještě dětské tvoření s Radkou a Martinou. Vyráběli 

krásné korálkové obrázky. Pak už jen vyhlášení výsledků, rozhodnutí, kde bude 

další sraz, rozloučení  a pak balení a domů. Ještě jsme museli rozbourat stany a 

vše složit zpět do aut a vozíků. Odjížděli jsme skoro poslední s prvními kapkami 

deště a musím říci, že pršelo až domů i druhý den. Ještě, že jsme za sucha složili 

stany, to by byla hrůze, je znova vybalovat a sušit.  



Další podzimní sraz bude v termínu 20. – 22. září 2019. Bohužel dřívější termín 

nejde z důvodu obsazení kempu. Zkusíme na schůzi projednat a objednat na 

rok 2020 podzimní sraz už na 4. až 6. září, ale to dáme včas vědět. 

Tak to tak vše, moc děkuji všem, kdo mi pomohli na sraze, vždyť tentokráte zde 

bylo 43 dětí. Pěkné, množíme se.  

Tak a teď už jen výsledky soutěží: 

Motoristická soutěž „Kufrování kolem Lužan“ 

1. místo Michael Bartoň 950 Tb,  2.místo  Pavel Sedláček a Markéta Bartoňová  

1070 Tb,   3. místo  Burget Roman ml. s Evou 1100  Tb,     4. místo  Valentovi  

1460 Tb,   5. místo  Lukáš Krása  1510 Tb,  6. místo Michal Carva s Jitkou a 

klukama  1560 Tb, 7. místo  Monika a Tomáš Brezáni s dětma  1580 Tb,  8. 

místo  Jakub Třeštík  1870 Tb, 9. místo Martin Burget s posádkou  1950 Tb,  10. 

místo Radka a Franta Burešovi s klukama 1980 Tb, 11. místo  Lenka Schillerová 

s posádkou  2220 Tb,  12. místo  posádka Ctirada Čermáka  2580 Tb,  13. místo  

Hošek  2800 Tb,  14. místo  Miroslav Svoboda  2800 Tb,  15. místo  manželé 

Schillerovi s Hankou  3220 Tb,  16. místo Markéta Bartoňová s Adélkou   3300 

Tb a pak už  Košárkovi, Špidlenovi, Schlieder a Dáša Mullerová.  Všem moc 

děkuji. 

V dospělácké soutěži v poznávání automobilek, byla odpovědi z 90 % stejné, 

tam byl vítěz každý. 

V ženské soutěži, tak to bylo horší. O vánocích toho moc nevíme a tak příště 

přivezu ukázat správné odpovědi a jak to dopadlo :  

Na prvním místě  s 10 Tb Radka Burešová a Dana Burgetová, na místě druhém 

s 12 Tb Schrotová Ivana a Burgetová Eva, třetí místo obsadila s 13 Tb Lenka 

Syřišťová, čtvrté místo a 14 Tb získala Jitka Marešová, páté místo obsadily 

Monika Tůmová a Martina Košárková s 15 Tb a 6.místo obsadila Zuzka 

Valentová a Katka Burgetová se 16 Tb.   

Mějte se krásně , přeji vše jen to nejlepší a na všechny se moc těším   

           Milena 

    


