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Kamarádi, přátelé vozů značky CITROËN, 

všichni, kteří voláte po pořádání letošního srazu v Bílině, máme pro Vás dobrou zprávu. 

Dohodli jsme se se spřáteleným klubem 2CV Louny na společné spanilé jízdě Citroënů, která 

se uskuteční 18. 7. 2020 z Loun do Bíliny. 

Potkáme se v tento den v Lounech v 9:00 (rádi bychom na Mírovém náměstí, ale přesné místo 

ještě včas upřesníme). Před samotným odjezdem v 10:00 budete mít možnost své miláčky 

ukázat lounské veřejnosti. Samotná trasa spanilé jízdy bude měřit zhruba 50 km a povede částí 

Českého středohoří, kolem jeho nejvyššího bodu Milešovky a než dorazíme na bílinské Mírové 

náměstí, projedeme oblíbenou Myší dírou u vlakového nádraží Světec. 

Na Mírovém náměstí v Bílině, kam bychom mohli dorazit v čase oběda, chceme vytvořit 

z našich skvostů obrovské srdce, jako symbol lidské síly a solidarity v této podivné době. Tuto 

symboliku zachytí fotografové z bílinské radnice. Mezitím budete mít volno na občerstvení a 

oběd v místních restauracích a kavárnách. 

Ve 14:00 se přemístíme a opět zaparkujeme své vozy poblíž Pohádkového lesa 

https://www.pohadkovylesbilina.cz/. Zde se hlavně vyřádí naše ratolesti a bude zde opět prostor 

pro občerstvení a popovídání si mezi sebou. Občerstvení v tuto dobu zjišťujeme formou 

stánku, který na tomto místě standardně není. V prostoru pohádkového lesa je také ohniště, u 

kterého si budeme moci opéct buřty. 

V podvečer se rozjedeme do svých domovů. Ale kdo nebude mít dost, může se k nám přidat a 

pobít ještě v Autokempu Kyselka, kde budeme od pátku ubytováni. Ve známém prostoru 

tentokrát budeme opravdu jen bydlet a to už od pátku. Bar, kuchyni a živou muziku letos 

vynecháme, místo toho chceme posedět v restauraci u Kádi před Autokempem.  

Autokemp Kyselka je v tomto termínu volný pro širší veřejnost, proto neváhejte a zamluvte si 

ubytování v chatce včas, už nyní je 6 chatek zamluvených. Místa pro stany také nemusí být 

volné. Rezervace je možná zde: http://www.sportbilina.cz/autocamp/ . 

Víme, že to není přesně to, na co jste od nás zvyklí a předem prosíme, přijměte naší omluvu za 

to, že tentokrát pro Vás připravujeme pouze „LIGHT SRAZ“. Věříme, že i tak si to všichni 

společně užijeme a budeme mít na co vzpomínat. 

A pokud Vás zajímá VSTUPNÉ, či STARTOVNÉ, tak na něj zase rychle ZAPOMEŇTE ;-) 
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