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Ke dni 4.února bylo na 19. mezinárodní sraz zaznamenáno 4000 registrací. Téměř 2000  
registrací  jsme obdrželi v měsíci lednu. Jean Loup, který dohlíží na proces registrace, musel 
přesednout z kola na Jumper van a zařadit vyšší rychlostní stupeň, protože nestíhal! Celý 
organizační tým je tvořen dobrovolníky, kteří mají svoje zaměstnání a starost o sraz je jejich 
extra-aktivita. Jsme proto trochu pozadu v zadávání všech těchto účastníků do databáze, 
vyřizování a zodpovídání dotazů, potvrzování příjmů registrací a jejich odesílání zpět.  
Takže se omlouváme všem našim přátelům 2CV, kteří dosud neobdrželi své registrace.  
Doufáme, že všechny resty vyřídíme začátkem března! Očekáváme, že konečná účast bude 5000 
až 6000 aut!  
 
Proč se registrovat?  
Musíme připomenout, že registrace mají zásadní význam pro organizátora. Pomáhají nám získat 
dobrý odhad konečného počtu účastníků . To nám umožňuje přesněji určit množství jednotlivých 
sociálních zařízení (WC, sprchy ...) ku spokojenosti všech účastníků.  
 
Děkujeme všem zaregistrovaným účastníkům. Ti budou mít na místo přístup již od 09:00 hod. 
v úterý 26.července, zatímco ostatní účastníci budou muset počkat až do 17:00 hodin.  
Bohužel, nemáme možnost umožnit přístup na tábořiště ve větším předstihu. 
 
Registrovat se můžete do 31. května 2011 na našich stránkách www.2cvfrance2011.fr 
  
Více plochy zajištěno, více prostoru pro účastníky.  
Z důvodu mnohem většího zájmu o návštěvu srazu než jsme očekávali, máme po dohodě 
s městem Salbris zajištěny další přilehlé plochy, čímž se celková plocha zvětšuje až na 80 
hektarů, z toho bude vyhrazeno 60 ha pouze pro kempování.  
 
Máte speciální požadavky?  
Účastníci se speciálními zdravotními požadavky nebo zdravotním postižením se vyzývají, aby 
kontaktovali organizátory : contact@2cvfrance2011.fr  
 
Vítejte na hranicích  
Několik francouzských 2 CV klubů bude k dispozici našim zahraničním návštěvníkům na níže 
uvedených vstupních bodech poblíž francouzských hranic. 
Od 23. – 25.července budou tyto kluby a jejich členové poskytovat zahraničním účastníkům  
Světového setkání 2CV informace o možnostech  táboření a turistiky v jejich regionech.  
  
- Pokud pojedete  z Velké Británie, Dánska, Skandinávie, severního Německa, Nizozemí a 
Belgie ... Vítejte v Amiens (80):  
(pořádá Amideuch 80), na severovýchodě Rivery předměstí Amiens. (GPS souřadnice TBA)  
 
- Pokud pojedete z Dánska, Skandinávie, severního Německa,  
Nizozemí nebo Belgie ... Vítejte v Maubeuge (59):  



pořádá Val de Deuche), výjezd na křižovatce 26 z dálnice E19 v Hensies (B) - Crispin (F)  
(GPS souřadnice: N 50 ° 21 '12 - E 03 ° 46 '59), s ubytováním v Houdain  
Bavay les (59) 13 km západně od Maubeuge.  
 
- Pokud pojedete z Dánska, Skandinávie, Nizozemí, Belgie, Lucemburska, Německa, Polska, 
České republiky, Slovenska, Maďarska ... Vítejte v Nancy (54): (organizuje 2 CV Club 
Lorraine), Villey-le-Sec, 15 km západně od Nancy (GPS souřadnice TBA)  
 
- Pokud pojedete z Lucemburska, Německa, Polska, Česká republika, Slovensko a Maďarsko ...  
Vítejte v Sarrebourg (57):  
(pořádá Alsace 2 CVKlub) v Trois Fontaines (57) v blízkosti Sarrebourg, 65 km západně od 
Štrasburku, u  muzea 2CV (GPS souřadnice TBA)  
 
- Pokud pojedete z Německa, Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, 
Švýcarska ... Vítejte v Belfort (90):  
(organizuje Deuche Frank- Comtoise klub) v Chaux, stadionu Bellevue, 8 km severně od Belfort;  
(GPS souřadnice: N 47 ° 43 '20 - E 06 ° 49 '34.)  
 
- Pokud budete na cestě ze Španělska a Portugalska… Vítejte v Perpignan (66):  
(organizováno Route 66 2 CV Clubem) v Saint-Michel de Llotes 20 km západně od Perpignan.  
(GPS souřadnice: 42 ° 39'27 0,63 N 02 ° 37'15 0,27 E)  
 
Všechny tyto informace a mnoho dalšího bude k dispozici na webových stránkách:  
www.2cvfrance2011.fr 
  
Nákupy a stravování na Světovém setkání  
V současné době máme 59 profesionálních prodejců. Najdete zde prodejce s náhradními díly,  
fotografiemi, stánky s tričky, stánky s různými zajímavostmi a upomínkovými předměty.  
Z potravinových stánků jsou to tyto: 
pekař - každé ráno s čerstvými bagetami a croissanty, ovoce a zelenina, dvě prodejny s paštikami 
a uzeninami, několik restaurací, prodej pizzy, pečených kuřat a hranolků, Tartiflette (mix se 
sýrem, bramborami a slaninou) z francouzských Alp, žabí stehýnka, palačinky a vafle, zmrzlina,  
Kuskus, a mnoho dalších specialit.  
 
"Guinguette"  Denní setkání se zástupci zemí.  
Každý podvečer plánujeme setkání se zástupci z každé zúčastněné země, aby společně hodnotili 
průběh  Světového setkání a sdíleli nejnovější informace. To je také příležitost k diskusi o 
možném vytvoření ad-hoc výboru,  požadovaného v některých zemích, určeného ke sledování a 
zajištění určité kontinuity světových setkání.  
 
"Guinguette"  stejně jako v Paříži. Co to je  "Guinguette"  
Jak říká Wikipedie, Guinguettes byly oblíbené hospody neboli nálevní místa, umístěná v 
předměstích Paříže a dalších městech ve Francii. Ginguettes sloužily také jako restaurace, často i 
s prostorem pro tanec.  Původ termínu byl odvozen ze slova „guinguet“, označující kyselé bílé 
světlé místní víno. Guinguettes byla úžasná místa  pro odlehčení života v šílených  dvacátých 
letech. Jednalo se zejména o populární neděle a svátky, kdy se Frantíci chtěli bavit a levně se 
opít. Tyto podniky byly v první polovině 20. století také vynikající tématem pro malíře.  
V roce 1960 se „guinguettes“ staly záležitostí nostalgie. Od roku 1980 nastalo jisté oživení, 
zejména u řeky  Marne. Dokonce i teď zůstávají některé guinguettes otevřené každý víkend.  
Chcete-li nasát tuto francouzskou atmosféru, připravili jsme "Guinguette" i v místě Světového 



setkání, kde si účastníci budou moci vychutnat dobré pití a popovídat si s přáteli při živé hudbě  
různých hudebních skupin.  
 
Hudební večer 2CV kapel a jednotlivců. 
Chcete li se zúčastnit a představit sebe nebo svoji kapelu na hudebním 2CV večeru v pátek 
30. července,  můžete se přihlásit v „Guinguette“ ve středu  27. červenec od 7:00 hodin. Každý 
dostane svůj časový prostor, takže neváhejte přijít a podělit se s  publikem o dobré hudební 
zážitky. 
  
Některé pohledy do muzea 2CV 
Na plochu 1300 m² muzea máme zajištěny některé vzácné vozy ( překvapení). Hlavními tématy 
budou: "Postavy 2 CV", "Evoluce součástek 2  CV", "Automobily", "Cesty s Citroënem 2CV ", 
stejně jako  „historické fáze vývoje“. 
 
Muzeum bude otevřeno denně od 9:30 do 19:00 (St - So), v neděli 31.července od 09:30 do 
12:30. Mimo Muzeum budou dočasné výstavy  organizovány takto (program s výhradou  
změny):  
• Středa 27 červenec: 50. a 60. léta  
• čtvrtek 28.července: 70. a 80. léta, včetně limitované edice (Spot, Charleston, 007, Transat ...)  
• pátek 29.července: Amis, Dyanes a Meharis  
• Sobota 30 červenec: ModCon - přívěsy, Tuning, speciální cestovní auta, atd. ...  
Účastníci jsou zváni k přistavení svého auta na výstavu, na den či méně.  
To je část show!  
 
Co navštívit v průběhu setkání?  
Několik památek a muzeí v blízkosti bude nabízet speciální slevy pro  účastníky srazu. To 
zahrnuje hrad VALENÇAY (tam budete s 2 CV  parkovat přímo před hradem, kde si můžete 
udělat pěkné fotky), Matra automobilové  muzeum v Romorantin  (výstava související s 2 CV) a 
mnoho dalších míst. Všechny partnerské weby (Muzea, hrady, domy, atd.) budou označeny 
zvláštním označením "partneři srazu 2 CV Svět 2011 ". Na speciální noční návštěvy budete také 
upozorněni v průběhu setkání - sur Aubigny Nere 
http://www.google.cz/images?um=1&hl=cs&biw=1280&bih=834&tbs=isch:1&btnG=Hledat&a
q=f&aqi=&oq=&q=sur%20Aubigny%20Nere 
                                                -  Menetou sur Cher 
http://www.google.cz/images?hl=cs&xhr=t&cp=16&q=Mennetou+sur+Cher&um=1&ie=UTF-
8&source=univ&sa=X&ei=0elsTcbeN83xsgbgpaHPBQ&sqi=2&ved=0CEwQsAQ&biw=1280&
bih=834 
Sledujte webové stránky www.2cvfrance2011.fr    kde se dozvíte více 
 
1. Mistrovství světa v demontáži a přestavbě 2cv v Salbris.  
Ti, kteří byli na francouzském národním srazu, pravděpodobně viděli scénu, kde dva týmy, 
oddělené od sebe dekorem – stěnou, demontovaly a znovu skládaly 2CV.  Skrz zeď s 
lichoběžníkovým otvorem o velikosti karoserie, prostrkovali členové 1. týmu demontované díly 
na druhou stranu, kde obklopen desítkami povzbuzujících fanoušků 2.tým montoval vozidlo opět 
dohromady……..atd 
 
Připravujeme novou verzi pro světový sraz!  
Obdrželi jsme řadu dotazů týkajících se tohoto mistrovství a pokusíme se odpovědět na  
nejčastější dotazy:  
                           Jak budete organizovat soutěže?  



V závislosti na počtu závodníků, rozdělíme týmy. Soutěž začnou kvalifikované týmy demontáží 
motorů a celými přestavbami.  Finále bude v sobotu 30.července na hlavní ploše nebo na 
podiu.Vítězný tým získá trofej, kterou může obhajovat opět ve Španělsku  2013.  
                          Jak velký bude každý tým?  
Týmy se budou skládat z 5 lidí: trenér a 4 mechanici. Mechanik nemusí být expert (ale může 
pomoci) a bude pracovat pod vedením trenéra. Trenér  bude sám rozebírat  a přestavovat motor.  
                          Musíme přivézt 2CV?  
Ne, my poskytneme 2CV, která mají být demontována a znovu skládána.  
                          Auto bude rezavé / povolení šroubů?  
Ne, automobily budou připravené speciálně pro tuto událost a všechny matice a šrouby budou  
utaženy na krouticí moment.  
                         Musíme přinést nějaké nástroje?  
Ne, organizace poskytne 4 toolboxy pro každý tým, se všemi nástroji a klíči potřebnými k 
rozebrání a znovu složení 2CV. Pouze za předpokladu, že nástroje bude povoleno používat.  
                           Jak bychom se měli oblékat do soutěže?  
Černá kravata není nutná, i když skvrna od maziva bude méně patrná na černé tkanině, jinak se 
oblečte jak se vám líbí, kombinézy jsou samozřejmě v pořádku (pokud možno s národními 
výsostnými znaky)! A nezapomeňte si smysl pro humor!  
                         Kolik tým ů očekáváte?  
Ještě nevíme, doufáme, že co nejvíce. Víme, že Italové, Španělé jsou zaregistrovaní, Norové a 
Slovinci projevili rovněž o mistrovství zájem.  
                          Kdy bychom se měli registrovat?  
Rozmyslete se už nyní!  Přijímáme registrace již teď, což nám umožní blíže Vás informovat o 
přípravě na mistrovství, ale poslední zápis  každého týmu bude ve středu  27.července v Salbris v 
informačním bodě. Budeme akceptovat pouze jeden tým z každé země.  
Vzhledem k tomu, že sraz organizujeme, vzdáváme se účasti. 
                        Jakékoliv další dotazy? animation@2cvfrance2011.fr  
 
Kandidatura organizátora na rok 2015. 
Slovinsko a Polsko jsou zatím jediní kandidáti pro pořádání Světového srazu v roce 2015. Naši 
slovinští přátelé oznámili na výroční valné hromadě Amicale Citroën Internationale v Paříži, že 
se chtějí rovněž ucházet o organizaci srazu v roce 2015, protože mají výročí 20 let od jejich srazu 
v Mariboru. Naši polští přátelé nám ještě mají potvrdit svoji kandidaturu pro rok 2015. Také jsme 
se doslechli o jedné další neoficiální kandidatuře. Doporučujeme kandidátským zemím co 
nejdříve kontaktovat organizátory ze Salbris. Jedině tak můžeme vyjít vstříc a vše dobře 
zorganizovat. 
 
Jakékoliv dotazy? Jakékoliv připomínky?  
Kontaktujte nás: international@2cvfrance2011.fr  
 
  
 
 
Volně přeloženo 
 


