19. mezinárodní sraz přátel 2CV v Salbris
Newsletter N°1
Vážení přátelé 2 CV,
toto je zpráva z bulletinu č.1. Ten vyšel po Novém roce, v lednu. Možná vám bude
připadat, že se některá témata opakují v bulletinu č.2, který jsme Vám již poslali,
ale nechceme nic vytrhávat z kontextu ani upravovat. Možná již nebude také něco
v současnosti aktuální.
se blíží. Jsme (téměř) v posledním kole příprav. Snažíme se připravit největší 2CV
setkání všech dob. (co do počtu aut se jim to určitě povede) Jsme rádi, že Vám můžeme
poslat nejnovější aktualizace o setkání.
Online rezervace je nyní k dispozici. Od konce listopadu, se můžete registrovat online na našich webových stránkách: www.2cvfrance2011.fr
Bezpečnou a rychlou platbou kreditní / debetní kartou - nemusíte se obtěžovat s
bankovním převodem a zatěžovat se nehoráznými poplatky, a to zejména pokud
žijete mimo eurozónu.
Vzhledem k pozdnímu provádění rezervace online, prodloužili jsme platby v nižší
sazbě za vjezd do 31. ledna 2011. Zvýšené sazby vjezdného budou až po 31. lednu
2011 (jeden měsíc prodloužení).
Proto si pospěšte s registrací za nižší cenu před tímto datem.
Můžete to udělat on-line (viz výše). Prosím šiřte informace členům vašeho klubu a
národního 2CV fóra.
Přednostní vstup pro přeregistrované účastníky bude na tábořiště umožněn
26.července v ranních hodinách. Ostatní (neregistrovaní) účastníci budou muset
počkat až do 17:00 hodin. Vezměte prosím na vědomí (a šiřte tuto zprávu), že z
bezpečnostních důvodů nebude povolen přístup před 26. červencem.
Pokud předpokládáte, že přijedete včas, vytvořte si plán (existuje spousta kempů a
hotelů v okolí nebo na cestě od hranic (viz níže)
Více než 2000 registrací jsme obdrželi k 31. prosinci 2010. V naší databázi máme
k tomuto datu 1386 aut a 4126 účastníků, a to převážně z Francie (747 vozů),
Německa (152 vozů), Spojeného království (105 vozů) a dalších 23 zemí. Více než
600 formulářů čeká na našem stole na zadání do systému, takže celkový počet je
více než 2000 registrací.
Ale neobávejte se, bude zde spousta místa pro všechny. Máme připraveno 60
hektarů (120 akrů) tábořišť.
Abychom pomohli splnit všechna Vaše přání a vytvořit Vám pohodový pobyt, zahájili
jsme ve Francii výzvu k účasti dobrovolníků. (to není moc brzo, ale jsou pružnější)
Chceme-li spustit tak velkou událost, budeme potřebovat hodně dobrovolníků.
Očekáváme, že minimálně 300 dobrovolníků bude k dispozici nepřetržitě tak, aby se

celá akce stala pro naše zahraniční přátelé impozantní událostí.
Vybavení je rezervované.
Nyní máme smlouvu na veškeré vybavení: více než 100 sprch a mnoho dalšího.
Toalety budou k dispozici. Víme, jak je důležité, aby bylo vše čisté po celou dobu
setkání, a proto budujeme týmy dobrovolníků a dodavatelů tak, abyste nebyli
zklamáni. Ale pamatujte (a šiřte v klubech), čistota je záležitostí všech! (to je sice
pravda, ale na to bych nespoléhal. Někdo to uklidit musí….)

Dočasné rádio pro světový sraz.
Improvizované FM rádio bude provázet účastníky celým srazem. V programu bude
zařazena hudba, informace, novinky i ledacos zajímavého pro účastníky. Takže
zůstaňte naladěni!
Ve dnech 23. - 25. července budeme poskytovat informace o ubytování, táboření a
další informace o aktivitách při individuálních cestách na celosvětové setkání.
Zůstaňte naladěni na www.2cvfrance2011.fr
Brzy dodáme další informace a také polohu GPS.
Kandidáti pro světový sraz v roce 2015?
Zatím jsme slyšeli pouze o jediné kandidátské zemi. Každá země/ klub který bude
mít zájem, neváhejte a kontaktujte nás.
Máte nějaké speciální potřeby?
První mistrovství světa 2CV
Světové setkání bude hostit první mistrovství světa 2 CV v demontáži a montáži
vozu, ke které zveme všechny zúčastněné země. Soutěž bude probíhat každý den
s vrcholným show v sobotu 30.července. Neváhejte a kontaktujte zábavní výbor
(animation@2cvfrance2011.fr) .
2CV bez benzinu – výzva.
Každý ví, že motor 2 CV běží na fosilní benzín. Olovnaté palivo je pryč, a je zde
RON95. Rádi bychom Vám představili co nejvíce automobilů 2cv poháněných
alternativními palivy: plyn, elektro, pantone systém, vodík, palivové články, bio-palivo.
Pokud takové auto vlastníte nebo jste ho postavili či navrhli a chcete ho představit na
srazu kontaktujte animation@2cvfrance2011.fr Účast bude omezena, musíte se
zaregistrovat.
2 CV muzeum
Našli jsme řešení krytého muzea, protože některé exponáty nesmějí stát venku.
Nezapomeňte fotoaparáty a velké paměťové karty!
Po srazu na výlet – raid po některé oblasti Francie
Tři zájezdy po setkání jsou již naplánovány. Na jednom z nich budou moci účastníci
objevovat rozmanitosti francouzských vinic, s jedním zamíří na jih a dalším po okolí
Loire, Valley a Brittany (Bretaň). Některé další možnosti oznámíme až na srazu.
Během samotné akce bude několik jednodenních výjezdů a cest kolem Salbris a
v přilehlém regionu.

Hledáte další informace?
www.2cvFrance2011.fr contact@2cvfrance2011.fr international@2cvfrance2011.fr
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PŘELOŽIL Šamot Aduren s pomocí Gúglu.

