
řeji krásný den a posílám mnoho 

pozdravů. Musím napsat pár řá-

dek o podzimním srazu našeho 

klubu. Je pravdou, že jsem se docela bála, 

že tentokráte budu na srazu s pár jedinci 

skoro sama. Počasí nám před srazem ani o 

víkendu zrovna moc nepřálo. My jsme do 

kempu dorazili již v pátek dopoledne a se-

bou jsme na silném lanu dotáhli i sluníčko, 

ale odpoledne se lano přetrhlo a začalo 

pršet. Ještě, že jsme vzali sebou i klubový 

stan, který se opravdu hodil. Počasí jako 

v dubnu, chvíli pršelo, chvíli svítilo sluníč-

ko a k večeru, to sluníčko vzdalo a už je-

nom pršelo. Tak jsme společně zalezli do 

stánku nebo jsme okupovali přilehlou 

restauraci, ve které bylo příjemné teplo. 

Naštěstí skoro všichni si přivezli topítka a 

tak si alespoň mohli zatopit v chatkách. 

Tedy alespoň ve spodní části kempu, my 

nahoře jsme to měli trochu složitější, ale 

nakonec jsme to také přežili. 

Ač se tentokráte počasí moc nevydařilo,  

sjelo se nás opravdu dost. A to se ještě ten-

to sraz opět překrýval s dalším srazem. 

Tentokráte dorazili všichni již v pátek, tedy 

ti, kteří spinkali a užívali si srazu celý ví-

kend. Dopočítali jsme se k 49 citroënům, 

což je opravdu skvělé. Moc se mi sraz líbil. 

V sobotu dopoledne jsme zahájili sraz a 

vyrazili všichni na spanilou jízdou do 

Troskovic, kde jsme společně navštívili 

muzeum panenek a medvídků. Celkem 97 

členů shlédlo výstavu, já jsem tam svého 

medvídka ani panenku nenašla, ale mnozí 

se chlubili, že tam opravdu medvídky na-

šli. Výstava je opravdu zajímavá, kdo jste 

na sraz nedorazil, zkuste se do muzea vy-

dat sami, je to výborný typ na výlet. Po 

návštěvě muzea jsme odstartovali motoris-

tickou soutěž s názvem „Od medvídků 

k rybičkám“. Posádky tentokráte jely podle 

názvů vesnic a pouze se zapisoval počet 

ujetých kilometrů. Trošku jsme soutěž 

zkomplikovali tím, že jsme připravili dvě 

trasy, takže se stalo, že někdo se pověsil na 

posádku  před  sebou  a byl najednou úplně  

mimo. Do cíle pochopitelně dorazilo všech 

28 posádek. 

V odpoledních hodinách jsme připravili 

pro děti soutěže a pro dospěláky jízdu 

zručnosti na přilehlé asfaltové ploše. Pro 

děti i dospělé jsme připravili ohňostroj, te-

dy papírový ohňostroj. Bylo to skvělé,  

odpálený ohňostroj vychrlil pestrobarevné 

proužky papírových hadů, které se snášeli 

všude v okolí, točily se podle větru a s ele-

gancí dopadaly do trávy. Děti se vrhaly na 

barevné hady, maskovaly se jimi, skákaly 

do papírových koulí, prostě bylo to lepší 

než normální ohňostroj. Horší bylo vše 

z trávy uklidit, protože kromě dlouhých ba-

revných hadů vylétly i kousky barevných 

papírků a ty se z trávy opravdu špatně uklí-

zeli. Nakonec jsme to zvládli a vše uklidili. 

Večer byla pochopitelně bojovka, kte-

rou připravil Pepa Krása a na kterou pozval 

i mnoho strašidel. Bojovku šli nejen děti, 

ale i dospělci. Vedle v kempu někdo slavil 

narozeniny a tak jsme měli ještě jeden ne-

plánovaný ohňostroj přímo při bojovce, ra-

chejtle lítali vysoko nad temný les. Pocho-

pitelně všichni účastníci poklad našli a do-

stali za statečnost malou drobnost. 

Večer jsme se sešli u ohně, a bavili jsme 

se až pozdě do noci. U ohně bylo příjemné 

teplo a všechno dřevo, které Jirka Med 

s partou dobrovolníků  odpoledne  přivezl 

z lesa se spálilo. Já jsem dorazila na chvíli 

k ohni až po hodině duchů, a konečně jsem 

se pořádně zahřála a hlavně zasmála. Zába-

va zde byla v plném proudu a všichni se 

výborně bavili. 

Než jsme se nadáli, byla neděle. Dopo-

ledne jsme vyhodnotili  soutěže, rozdali ce-

ny a zase jeden sraz byl u konce. Zase ví-

kend utekl jako voda a pomalu jsme se roz-

jížděli domů. 

Moc děkuji všem, že Vás neodradilo 

počasí, že jste dorazili v tak hojném počtu. 

Děkuji všem, kteří mi pomáhali připravit a 

zrealizovat sraz. A už se moc těším na sraz 

jarní. Ještě bude zimní sraz, ale na ten 

opravdu  nejezdím, nemám ráda sníh. 

P 



Společně jsme se domluvili, že pod-

zimní sraz bude zase v Lužanech u Jičína 

v termínu 19. - 21. září 2014. O tom, co 

vám na tento sraz připravím se dozvíte 

později. Přeji všem jen to nejlepší a hlavně 

klídek a pohodu. 

Vaše Milena 

A teď výsledky soutěží: 

Motoristická soutěž  „Od medvídků k rybičkám„ 

umístění jméno 

trestné 

body 

1. Jiří Med ml. 80 

2. manželé Krásovi 90 

3. Havránek a syn 90 

4. Zelníčkovi 90 

5. M.Dovrtělová s K. Winterovou 110 

6. rodina Novákových 120 

7. manželé Bartůňkovi 140 

8. manželé Košnarovi 140 

9. manželé Liscovi  140 

10. Barča Miléřová s Pavlem a černým psem 140 

11. Klimeš – Zabloudil  170 

12. posádka Edy Schillera  180 

13. manželé Čermákovi  190 

14. Jana Kaderová 190 

15. manželé Medovi 200 

16. Fajtovi a Soukupovi  220 

17. manželé Valentovi  240 

18. Otta Tekl 250 

 manželé Bartoňovi, Kandler, Šerberovi,   

19. Vítkovi, Radka Boušková, Mirek Nikolič,  270 

 Komíni, Kuliši a Jarek Šustera.  

 



Jízda zručnosti 

umístění jméno čas v sek  

1. Eda Šerber  24:44 

2. Viktor Vítek   35:32 

3. Lukáš Valenta  36:82 

4. Jiří Med ml.  36:84 

5. Jiří Med st.  37:56 

Děkuji i všem ostatním účastníkům. 

Dětská soutěž 

 

A teď jen pár slov k ženské soutěži v určování hradů a zámků. Moc se mi odpovědí 

nesešlo, asi jste neměli čas. Dobře určily hrady a zámky Čermáci a Kaderovi, jeden hrad 

špatně měli Vítkovi, dva hrady špatně měli Zedníčkovi, tři pak Boušková a Bartůňkovi. 

Ostatní mi nic nedali, tak nevím. 

umístěn

í jméno 

trestné 

body 

1. kluci Ulrychovi, Bára a Petruška Komínovi a Barča Miléřová 20 

2. Jiří Med a Danielka Zelníčková 50 

3. Filip Brezáni a Bětuška Vítková 60 

4. Petr Kandler, Hanička Schillerová a Dan Hurych 70 

5. 

Andrejka Boušková, Natálka Rusnáková, Vojta Kulicha a Jiří 

Rusnák  80 

6. 

  

Vít Soukup, Čermáková Terezka, Eliška Železná, Nikolka 

Bartoňová,  

Kateřina Nováková, Barunka Valentová a Markétka Bartoňová 

  

100 


