
šechny Vás moc zdravím a píši 

zprávu z podzimního srazu. Jak 

jistě všichni velmi dobře víte, 

oslavili jsme v tomto roce již padesáté na-

rozeniny a tak jsme se domluvili a prodlou-

žili sraz o jeden den. Tedy o svátek sv. 

Václava. Sraz jsme měli v autokempu 

v Lužanech u Jičína v termínu 25. až 28. 

září 2015. I náš klub slavil v tomto roce 

kulaté narozeniny. Když se psal rok 1985 

sloučili se dvě odbornosti : odbornost VCC 

DKW a odbornost Citroën do jedné svazar-

movské organizace. Obě odbornosti pak 

pracovali spolu jen několik let a ve svazar-

movské organizaci nakonec přežili jen ti 

silnější, tedy citroënáři. Proto si myslím, že 

právem slavíme jak 30 let klubu, tak pade-

sáté narozeniny Citroën  klubu, ale vraťme 

se ke srazu. 

My jsme vyrazili už ráno a dali si sraz 

Bárou Miléřovou, Michalem Bartoněm a 

Zelníčkovými již dopoledne v kempu. Měli 

jsme toho dost připravit. Postavit stany, za-

jistit výzdobu a také jsem chtěla všem při-

pravit něco málo pod zoubek. Vymyslela 

jsem si kotlíkový guláš. Něco jsme připra-

vili doma a v několika krabičkách převáže-

li sebou. Jen jsme nepočítali s větrem. Ten 

neposeda stále rozfoukával jazyky ohně do 

stran a pak zase někam na chvíli odletěl a 

tak jsme jen míchali gulášem, aby se nepři-

pekl a zvedali kotlík výš nebo ho spouštěli 

naopak více k ohni. Ale přece jen se vše 

podařilo a guláš byl hotov. Trvalo to sice 

trochu déle, ale guláš byl dobrý. 

Tentokráte se kemp začal plnit již po 

obědě a tak večer už bylo všude plno po-

stávajících členů sdělujících nejnovější 

zprávy z rodiny a okolí. Dětičky jsme za-

městnali na diskotéce, kdy DJ Otík Tekl 

hrál nejen dětem, ale i dlouho do noci 

dospělcům v připraveném stanu. Děvčata, 

Nikola a Markétka Bartoňovi a Ája 

Boušková,  malovala dětem na obličeje 

krásné obrazce a kolem našeho stanu pře-

běhla nejedna kočka nebo spiderman. 

Účast byla skvělá, celkem jsme napočítali 

84 krasavců, ještě se nějaká auta potulova-

la po kempu bez zapsání. Asi nás jejich 

řidiči v našem stanu neviděli a tak pocho-

pitelně ani nemohli přijít pozdravit. Napl-

nili jsme kemp do posledního místečka. 

Celkem 47 chatiček, 4 karavany a někteří 

odvážlivci spali ve stanech a v autech. 

V sobotu jsme sraz zahájili. Tentokráte 

jsme na spanilou jízdu odjížděli až po obě-

dě a tak jsme spustili hry pro děti, aby se 

dospělci mohli připravit na spanilou jízdu 

v kostýmech. V půl jedné se začala autíčka 

řadit do kolony. Vyjížděli jsme až skoro za 

hodinu a v koloně jelo 67 aut. Krásná auta, 

krásné masky, skvělá nálada a vyšlo i po-

časí, tak jsme si nemohli na nic stěžovat. 

No a pak už to vypuklo, všichni ke stro-

jům, rozsvítit a vyrážíme směr Valdštejn-

ské náměstí v Jičíně. Jeli jsme pomalu a 

vzbuzovali obdiv okolí. Kdo kdy viděl to-

lik krásných aut pohromadě. Na Valdštejn-

ské náměstí jsme přijeli asi po půl hodině 

cesty  a krasavce jsme parkovali proti zám-

ku. Jičínu jsme způsobili pěkný rozruch. 

Kostýmy vystoupily a rozutekly se po oko-

lí, někdo šel na výstavu Přemka Podlahy, 

dětičky na Rumcajse nebo na věž. My jsme 

dali přednost jídlu a tak jsme hledali res-

tauraci, kam se všichni vejdeme. Našli 

jsme ji. Já s Milánkem jsme rychle snědli 

oběd a mazali jsme zpět na náměstí, odkud 

se bude startovat motoristická soutěž. Na 

trasu soutěže vyrazilo 32 posádek. Nejdří-

ve podle pohádky posádky projely Jičínem, 

pak navazoval šipkový itinerář a i ten se 

cestou ztratil a každá posádka dojela nej-

kratší cestou do kempu. Kromě sledování 

křižovatek a zapisování projetých vesnic, 

musely posádky plnit i úkoly. Vše proběhlo 

hladce a všechny posádky včas dorazily do 

cíle. V cíli čekala ještě jedna soutěž pro 

dospěláky, jízda zručnosti s citroëny po 

dráze na čas.  Michal Bartoň a Milan Do-

vrtěl připravili stoly, Eda Šerber dráhu a 

autíčka a pak už se jen jezdilo a jezdilo až 

se ze všech soutěžících vyklubal výherce, 

ale to až na konci.  Mezitím dětičky šly 

soutěž, tedy nejenom děti i někteří dospělá-

ci si zkusili odpovídat na otázky a doplňo-

vat správné odpovědi. V cíli je pak čekalo 

překvapení, -čokoládová fontána -,  čoko-

láda tekla a všichni jsme ochutnávali ovoce 

nebo piškoty v čokoládě dokud čokoláda 

V 



nedošla. Pět kilogramů bílé čokolády jsme 

stačili sníst za dvě hodiny, dobrý čas. Od 

osmi hodin večer začala ve velkém stanu 

hrát  kapela. Postupně se stan zaplňoval. 

Ve stanu zatopeno, tak že ani zima nebyla a 

klubové pivo nás také trochu zahřálo. Ve-

čer byl velmi příjemný a zazpíval i Jirka 

Med a musím říci, že mu to fakt šlo. A pak 

se zase hrálo a zpívalo a hlavně i tančilo až 

do pozdních ranních hodin. Pravda je, že 

někteří z nás nešli spát vůbec a vydrželi 

nespat dva dny, musí to dohnat až doma. 

Nesmím zapomenout na děti. Pro ty by-

la připravena bojovka po okolí. Děti, ně-

které i s rodiči, vyrazily do lesa. Trochu se 

to tentokráte zamotalo a někteří bloudili po 

okolí, ale vše dobře dopadlo, všichni se 

vrátili do kempu. Po bojovce se dětem ješ-

tě nechtělo spát a tak běhaly po kempu 

s baterkami v rukách. No a byla neděle. 

V neděli hned ráno byla připravena pro 

děti dílnička zábavy. Počasí přálo a dílnič-

ka se otevřela na stolech na louce. Radka 

Burešová připravila pro děti lepení korál-

ků. Každý si mohl nalepit korálky na obrá-

zek, který se mu líbit a vzít si ho domů. 

Děti byly velmi šikovné, bavilo je to a díl-

nička měla velký úspěch. Radko moc dě-

kujeme. Mezi tím jsme připravili malé 

občerstvení pro účastníky srazu. Dobrůtky 

od soukromníka, tlačenky, sulc, sekaná, 

šunka, uzené a další dobroty a vyprošťo-

váky pro dospělé a pro děti párek v rohlí-

ku. Ten se setkal s úspěchem, pět kilo 

párků a 230 rohlíků bylo snědeno.  

Po občerstvení  jsme se šli všichni podí-

vat na RC modely autíček, kde nám Barto-

ňáci předveli, jak umí jezdit. Byl to záži-

tek. Autíčka jezdila sem a tam a pak zase 

tam a zpět, po rovině i do kopce, prostě 

jezdilo se o závod. 

Po obědě jsme připravili pro děti ohňo-

stroj, tedy  papírový ohňostroj. Na louku 

jsme vypustili barevné stuhy, létaly po vět-

ru a elegantně se snášely k zemi. No a pak 

si s nimi děti hrály, přetahovaly se o ně a 

zamotávaly se do stuh, někteří je cpaly do 

tašek a vezly domů. 

Odpoledne byla připravena další dětská 

soutěž v jízdě zručnosti s modely na auto-

dráze a soutěž pro dospěláky s překvape-

ním.  Nejenže dospělci dostali dárek, za to 

že vše vyplnili, ale ještě si mohli sami na-

točit cukrovou vatu.  Pravda, je to trochu 

oříšek, vypadá to hrozně jednoduše, ale je 

to složité a tak nakonec vatu natáčel Mi-

chal Bartoň, který se prořekl, že to již dělat 

a tak měl o zábavu postaráno. Seděl a jen 

točil a podával vatu. Fronta nebrala konce 

děti i dospělci chtěli ochutnat Michalovu 

specialitu. Vysvobodila ho až další připra-

vená akce pro děti. Všechny děti i s rodiči 

se shromáždili na louce a všichni čekali, co 

se bude dít. V tom se mezi domečky obje-

vil, věřte nebo nevěřte,  Mikuláš. Pomalým 

krokem došel na louku, předal mi od ježíš-

ka ježíškovu schránku a všem dětem předal 

balíček. Některé děti se trošku bály a ne-

chtěly říci ani básničku, ale nakonec se 

rozdaly všechny balíčky. V balíčku kromě 

sladkostí, byl pletený mimoň a plovoucí 

leknín, který jsme pak společně pustili po 

vodě. Lekníny krásně plavaly po rybníku a 

musím říci, že ještě za hodinu svítily do 

dálky. 

Ve velkém stanu nám zahrál Jirka Med 

se svojí kapelou a pak jsme losovali tom-

bolu. No a pak už jen obrovský táborák, 

který připravil Pavel s Lukášem (fakt pěk-

ná vatra, ale skákat bych přes ní nechtěla) a 

noční bojovka po kempu. Děti honily svět-

lušky po spodní louce a běhaly o závod. 

Prostě další příjemně strávený večer. Zase 

se nechtělo dětem do postýlek, ale už to 

nevydržely tak dlouho a šly spát. V družné 

zábavě jsme posedávali u chatek nebo ve 

stanu, seděli jsme kolem táboráku a vesele 

zpívali,  tentokráte mladí proti dříve naro-

zeným. A všem se nám mezi tím neděle 

přehoupla na pondělí a začal poslední den 

prodlouženého srazu. Počasí nám stále přá-

lo i vítr ustal. A u táboráku jsme vydrželi 

až do rána. 

Pondělí už bylo v duchu vyhlášení vý-

sledků a balení věcí, bourání stanů a poma-

lu sraz končil. Půl roku připravovaný sraz 

byl ukončen. Doufám, že se Vám všem 

sraz líbil a příště slibuji, že nebude tak ná-

ročný jako tento. Uděláme sraz vzpomíná-

kový. Všem Vám moc děkuji, že jste přije-



li, děkuji všem, kdo se na sraze podílel, ať 

Barunce Miléřové a Pavlovi Sedláčkovi, 

Jitce a Pepovi Krásovým, rodině Bartoňo-

vých a Edovi Šerberovi a hlavně mojí rodi-

ně, že se mnou mají takovou trpělivost, 

vždyť třeba Milan dostal k narozeninám 

čokoládovou fontánu a výrobník párků v 

rohlíku a ke svátku kotlík a výrobník vaty, 

teprve později zjistil, že to potřebuji na 

sraz. 

A teď ještě slíbené výsledky: 

V jízdě zručnosti vyhrál Roman Zelníček. Druhé místo obsadil Petr Beran a třetí Michal 

Bartoň a Otto Tekl. 

V dětské soutěži :   

1. místo a 10 TB – Matty Ulrych a Simča Mojtlová 

2. místo a 20 TB – Eliška Trojanová 

3. místo a 30 TB - Jakub Schroth a Míša Trojanová 

4. místo a 40 TB - Štěpán, Mareš, Filip Brezáni. Petr Kadera, Natálka Rusnáková, Jirka  

Rusnák, Matěj Mareš, Tereza Čermáková, Petr Komín, Tonda Bureš, 

Ondra Horáček. 

5. místo a 50 TB – Filip Košárek, Pepa Bureš, Viktoka Bezáni a Kristýnka Čerkáková. 

6. místo a 60 TB – Barunka Valentová, Kuba Pokorný, Anička Kaderová, Nikolka Šima- 

novská a Kamil Kadera. 

7. místo a 70 TB – Mirek Bürger a Barunka Tláskalová 

8. místo a 80 TB – Barča Komínová a Martin Bulíček 

9. místo a 90 TB – Soňa Syřišťová, Jiří Svoboda, Kristýna Veletová, Martin Marek, Hana 

Schillerová  a Veronika Veletová 

Dospělácká soutěž : 

1. místo bez TB – Lenka Syřišťová, Martin Burget, Kateřina Honzárková, Dana Burgetová, 

Jakub \třeštík, Ramon Burget, Schrothová Ivana 

2. místo a 10 TB - Lenka Čermáková, Hana Schillerová, Radka Burešová a Lucka Šimanov- 

ská 

3. místo a 20 TB – Zuzka Valentová 

4. místo a 30 TB – Tláskolová, Roman Čermák, Míla Dovrtělová, Renáta Čermáková, Monika 

Brezáni, Lucka Zelníčková, Šerberovi a Rusnákovi. 

5. místo a 40 TB – Verča Soukupová a Pavel Sedláček 

6. místo a 60 TB – Martina Košárková, Denisa a Lukáš Novotný a Bouškovi 

7. místo a 80 TB – Jirka Med ml, Jana Bobků a Martin Fresl 

8. místo a 100 TB – Tomáš Novotný a Lenka Schillerová 



V motoristické soutěži  : „Od Valdštejna do vánoc“ 

číslo posádka čas test otázky vesnice tres.body umístění 

1. Šimanovský  1000 500 250 1200 2950 25 

2. Fajt       

3. Novotný 500 700 440 1200 2840 24 

4. Šmic 1650 500 460 1200 3810 27 

5. Soukupovi 750 750 100 300 1900 16 

6. Kaderovi 1550 800 110 0 2460 22 

7. Léňa a mimi 100 700 250 700 1750 14 

8. Burešovi 350 350 360 100 1160 6 

9. Bartoň ml. 1100 500 60 100 1760 15 

10. Vitek 900 400 0 100 1400 9 

11. Zelničkovi 500 850 150 100 1600 11 

12. Hozlár 400 750 600 200 1950 17 

13. Beran 1050 850 210 300 2410 21 

14. Schtorh 100 300 100 100 600 1 

15. Brezáni 700 250 220 100 1270 7 

16. Havránek Vojta 50 750 0 100 900 3 

18. Fila 150 250 600 600 1600 11 

19. Valentová 500 300 310 1200 2310 19 

20. Zabloudil 150 300 100 100 650 2 

21. Burget Martin 400 550 0 100 1050 4 

22. Chvvála- Tekl 350 650 200 100 1300 8 

23. Košárek 1250 350 60 0 1660 12 

24. Svoboda 250 600 1200 700 2750 23 

25. Sedláček - Švajda 700 350 100 400 1550 10 

26. Havrani 1350 900 100 0 2350 20 

27. Grenar 1700 800 1210 1200 4910 29 

28. Kučerovi 2850 500 550 700 4600 28 



29. Sobotka 600 500 460 400 1960 18 

30. Schiller 1050 850 500 1400 3800 26 

31. Čermák Ct. 600 250 110 100 1060 5 

32. Tláskal 400 500 150 0 1050 4 

33. Fresl 500 400 710 100 1710 23 

A jsem u konce, mějte se všichni krásně a dejte na sebe pozor.  

Milena 


