TISKOVÁ ZPRÁVA
Toucy, 14. srpna 2018

SETKÁNÍ STOLETÍ
-

Značka Citroën se zrodila dne 4. června 1919, kdy oficiálně představila vůz Type A.
V roce 2019 společnost Automobiles Citroën oficiálně oslaví 100. výročí značky, a to
různými akcemi v průběhu celého roku. Bude to také příležitost shromáždit
zákazníky, sběratele a nadšence v rámci speciální akce: SETKÁNÍ STOLETÍ.

-

Tuto akci organizuje sdružení „Amicale Citroën & DS France*“ v partnerství s asociací
„Aventure Peugeot Citroën DS**“ a s aktivní podporou společnosti Automobiles
Citroën. Všichni fanoušci značky Citroën se tak sejdou v určené chvíli na jediném
místě.

-

Setkání století proběhne v La Ferté-Vidame v departementu Eure-et-Loir, což je pro
značku Citroën historické místo, jehož poloha jihozápadně od Paříže je navíc pro řadu
francouzských i zahraničních účastníků velmi výhodná z hlediska logistiky.

-

Termín konání Setkání století, který je třeba si zapsat do diáře, je 19.–21. července
2019.

-

Podmínky účasti a registrace na Setkání století jsou již nyní zveřejněny na stránce
http://www.citroencc.com, cílem je shromáždit co největší počet vozů Citroën
jakéhokoliv typu a stáří.

„Setkání století“ je oficiální součástí programu oslav Citroën 2019. „Setkání musí odpovídat
ambicím, které by pro oslavu 100 let své značky býval měl André Citroën,“ uvedl Alain Thuret,
předseda sdružení Amicale Citroën a DS France. Tisíce či dokonce milióny fanoušků značky
Citroën byly vždy nadšené ze zaujetí značky pro inovace a kreativní technologii a obdivovaly
pokrok značky Citroën v odvětví automobilového mobility. Značka toto setkání století, na němž
se budou moci všichni potkat, plně podporuje, a to právě proto, aby jim poděkovala za jejich
nadšení.
Pro realizaci akce bylo zvoleno sdružení „Amicale Citroën & DS France“, které vytvořilo pro
tuto příležitost orgán „Célébration Centenaire Citroën“, jenž je pověřený přípravou akce za
aktivní podpory asociace „Aventure Peugeot Citroën DS“. Jeho práce zahrnuje program,
organizaci, financování, komunikaci a realizaci.
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Projekt byl inicializován 9. června 2015, kdy ho sdružení „Amicale Citroën & DS France“
schválilo, a v únoru 2016 oficiálně vznikl výbor „Commission 100 ans“. Reklama byla poprvé
vysílána 13. srpna 2016 v rámci 16. setkání ICCCR *** pod heslem „Zapište si do kalendáře“. Ve
Francii tuto akci propaguje „Amicale Citroën & DS France“, které sdružuje padesátku klubů
fanoušků značky Citroën a více než 10 000 francouzských sběratelů, na mezinárodní úrovni
zajišťuje propagaci asociace „Amicale Citroën Internationale“, která má ve svých řadách více
než tisíc zahraničních klubů věnovaných značce Citroën a 70 000 sběratelů po celém světě.
La Ferté-Vidame: do této nenápadné obce v departementu Eure-et-Loir se Citroën v roce 1938
rozhodl umístit centrum pro vývoj a testování svých vozidel. Podnik v La Ferté-Vidame leží na
ideálním místě v Evropě a znamená mnoho výhod z hlediska prostoru, pro sběratele a milovníky
značky Citroën navíc nabízí i celou řadu historických konotací. Mezi obcí La Ferte-Vidame,
testovacím centrem PSA, které leží v blízkosti místa konání akce, a departementem Eure-et-Loir
vznikla navíc nejrůznější partnerství.
Výrobce a Amicale Citroën & DS France si rychle zamluvili termín 19.– 21. července 2019. Toto
období uprostřed léta 2019 je příznivé pro dovolenou a rodinné cestování, díky čemuž se budou
moci účastníci s vozem Citroën zaregistrovat v hojném počtu nebo budou moci strávit den
s rodinou nebo přáteli v nádherném venkovském prostředí a prožít nezapomenutelný okamžik
historie značky s dvojitými šípy ve znaku a dostat se na velkou rodinnou fotografii.
Podmínky registrace jsou nyní na internetu, na stránkách věnovaných akci „Setkání století“
http://citroencc.com/ ve francouzštině nebo http://citroencenturycelebration.com/ v
angličtině.
I když jde velikostí o výjimečnou událost, bude to rovněž akce rodinného a zábavného
charakteru, takže registrační poplatky zůstávají skromné: 100 EUR za vozidlo a 2 osoby na
palubě po dobu tří dnů; sazby jsou platné pro všechny registrace do 12. listopadu 2018.
Podrobné informace o dostupných možnostech lze také vyhledat na uvedené webové stránce,
která obsahuje veškeré užitečné informace včetně nabídky ubytování v okolí, kempu, který bude
zřízen speciálně pro tuto akci, dále program nebo seznam prodejců.
Stránka http://citroencc.com/ je koncipována jako „Responsive Design“ a zahrnuje
elektronický prodej vstupenek. Je dvojjazyčná (francouzština – angličtina) pro společnou část a
čtyřjazyčná pro registraci (F, GB, D a NL).
Fanoušci a sběratelé Citroën se tedy setkají 19.–21. července 2019 v zámeckém parku La
Ferte Vidame!
(*) Amicale Citroën & DS France
(**) Aventure Peugeot Citroën DS je asociace, jejímž cílem je zachovat, rozvíjet, spravovat a propagovat dědictví
značek skupiny PSA ve Francii a ve světě.
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(***) ICCCR: International Citroën Car Club Rallye, mezinárodní setkání sběratelů vozů Citroën, které se koná
průměrně jednou za 4 roky.

Otázky / Odpovědi
Kolik na této akci očekáváte účastníků?
Podle již realizovaných velkých akcí klubů značky Citroën, jako je ICCCR, „National 2CV“ či
„World 2CV“, očekáváme účast asi 7 000 až 10 000 vozů Citroën všech typů a stáří, tedy 12 000
až 15 000 registrovaných účastníků, k nimž je nutné připočíst denní návštěvníky, kteří si přijdou
tento historický okamžik prožít s rodinou nebo přáteli, což představuje zhruba 3 000 lidí denně.
Je tato akce určena jen pro Francii?
V žádném případě, je mezinárodní. Na základě již realizovaných velkých akcí klubů značky
Citroën, jako je ICCCR, odhadujeme následující rozložení účastníků: 35 % Francouzů, 60 %
Evropanů a 5 % účastníků z ostatních zemí světa.
Přijali jste potřebné kroky ke zvládnutí takového množství lidí a aut?
Na toto se zaměřujeme právě před akcí, začali jsme již v roce 2016. Ze zkušeností víme, že
můžeme počítat s dobrovolníky z řad členů klubů, kteří se chtějí zapojit do projektu.
V nejexponovanější době, tedy v průběhu tří dnů akce budeme mít k dispozici přibližně 450
dobrovolníků na místě, kteří budou zajišťovat zejména hladký příjezd účastníků a vozidel,
parkování, zábavu a každodenní program.
Jaká jste přijali bezpečnostní opatření?
Bezpečnost lidí a majetku je pro nás prioritou a už na tom pracujeme. Samozřejmě dodržujeme
veškeré povinnosti z hlediska bezpečnosti uložené zákonem a předpisy: mimo jiné bezpečnostní
stan s lékaři odpovídající rozměrům akce, heliport, provoz vozů na místě, rychlá evakuace
v případě potřeby. To vše se děje v součinnosti s našimi partnery (PSA Peugeot-Citroen,
departement Eure-et-Loir, prefektura, obec La Ferté Vidame, policie). Místo konání akce bude
zásobováno vodou, vybaveno požárními hydranty, záchytným parkovištěm s více vjezdy a
výjezdy, z něhož bude možné během 30 minut evakuovat 5 000 vozů.
Jste si jisti, že máte dostatek hotelů nebo ubytovacích možností pro tolik lidí?
Akce se koná v regionu, kam přijíždí pravidelně mnoho turistů. Nedaleko od obce La Ferté
Vidame fungují velkokapacitní zařízení (zábavní parky s ubytováním, rekreační středisko atd.).
Zřídíme rovněž kemp s kapacitou 2500 míst, protože ze zkušenosti víme, že řada sběratelů vozů
Citroën je také fanoušky kempování nebo spaní pod širákem, což je rovněž spojeno s historií
jednoho z našich nejoblíbenějších modelů, vozu 2CV, který je symbolem jednoduchého způsobu
života. V současné době má kemp 2 500 míst, ale v případě vyšší poptávky můžeme počet míst
zvýšit. Všechna potřebná sanitární zařízení (sprchy, WC, přístup pro osoby se sníženou
pohyblivostí) jsou připravena v dostatečném počtu. V regionu je rovněž mnoho možností
ubytování u místních obyvatel či řada půvabných ubytovacích míst, která čekají na objevení.
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Nejsou tři dny pro setkání málo?
Je to současně málo i hodně. Málo z hlediska nutné organizace před akcí, dlouho vzhledem k
tomu, že většina klubových setkání se odehrává během 2 dnů. Nezapomínejme, že se setkání
koná uprostřed léta, pro někoho to může to být začátek dovolené, pro jiného návrat. Každý si
může podle potřeby a možností naplánovat letní cestování ve svém voze Citroën před nebo po
Setkání století.
Dokáže zámecký park La Ferte-Vidame pojmout tolik vozidel?
Zámek Château de La Ferté-Vidame má souvislou plochu 60 ha s možným rozšířením o 20 ha.
35 ha bude vyhrazeno pro festival jeho program. Podle první studie lokality se odhaduje
kapacita pozemku na 6 500 vozidel a v závislosti na počtu registrovaných vozidel budeme
schopni zabrat další pozemek a kapacitu vozů navýšit.
Budou mít majitelé vozů možnost vyzkoušet si testovací trať PSA-La Ferté-Vidame?
Po dohodě s PSA Peugeot-Citroen budou moci sběratelé vozů Citroën vyzkoušet si část
zkušebního okruhu testovacího centra PSA v délce přibližně 14 km, který bude k tomu speciálně
upraven. Budou zde moci potkat veterány, ale také prototypy závodních vozů, autobusy nebo
nákladní vozy Citroën. Je třeba poznamenat, že sběratelé za volantem svého veterána Citroën
musí jet po zkušebním okruhu PSA-La-Ferté-Vidame pomalu.
Bude akce přínosná pro místní ekonomiku a cestovní ruch?
Na „Setkání století“ se během 3 dnů sejde 12 000 účastníků a 15 000 návštěvníků. Toto
mezinárodní setkání bude mít velký vliv na obchodní a turistickou činnost celého kraje. Účastníci
využijí své přítomnosti v regionu k tomu, aby zde strávili několik dní dovolené. Polovina
účastníků bude kempovat přímo v parku, druhá polovina si zarezervuje hotely, penziony a
hostinské pokoje u soukromníků. Lze předvídat velké ekonomické přínosy, účastníci využijí
služeb restaurací, hotelů a penzionů, obchodů, čerpacích stanic, turistických míst, která tak mít
z celého projektu prospěch. Do zajišťování služeb pro návštěvníky se zapojí rovněž pracovníci v
oblasti cestovního ruchu, Úřad cestovního ruchu v oblasti Forêts du Perche, Rada departementu
Eure-et-Loir, Společenství obcí oblasti Forêts du Perche. Kromě toho si akce vyžádá mediální
pokrytí: bude o ní informovat televize, rozhlas a tisk, takže půjde o propagaci cestovního ruchu
celého regionu.
Jaké má sdružení Amicale Citroën & DS France zkušenosti s organizací akce takového
rozsahu?
Amicale Citroën & DS France sdružuje naprostou většinu francouzských klubů značky Citroën,
které již samy měly příležitost uspořádat několik významných akcí, jako jsou:
- dvě akce (International Citroën Car Club Rallye) v roce 1978 v Chartres s 800 vozy a v
roce 1995 v Clermont-Ferrand s 5000 vozy;
-

každoroční francouzská a světová setkání majitelů vozů 2 CV, které se účastní až 7 000
dvouválcových vozů Citroën a organizuje je sdružení Association des 2CV Clubs de
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France (A2CF) s více než 20letou tradicí; na základě těchto zkušeností a profesionality je
sdružení A2CF prvotřídním dobrovolným organizátorem.
Sdružení Amicale Citroën & DS France vytvořilo pro tuto příležitost speciální orgán pověřený
přípravou celého Setkání století. Dostal jméno „Célébration Centenaire Citroën“, jeho členy
jsou kluby využívající zkušenosti získané při různých setkáních majitelů automobilů. Sdružení
Amicale Citroën & DS France dalo za účelem organizace Setkání století dohromady všechny své
zkušenosti. Kromě toho mu pomůže eventový profesionální odborník, jenž zajistí dodržování
veškerých povinností uložených zákonem a předpisy pro organizaci hromadných akcí.
Jak zajistíte stravování?
Na „Setkání století“ se v průběhu 3 dnů sejde 12 000 účastníků a 15 000 návštěvníků. Na místě
bude fungovat mnoho poskytovatelů stravování, ať už půjde o tradiční jídla v restauracích,
stánky rychlého občerstvení či velmi oblíbené Food tracky. V sobotu večer se navíc bude konat
slavnostní večeře (s povinnou předchozí registrací, viz web http://citroencc.com/). Nemluvě o
všech místních restauracích, které se nacházejí v blízkosti zámeckého parku a které budou také
hrát svou roli.
Jaká budou na místě sanitární zařízení?
Sanitární místa budou pro pohodlí našich účastníků a návštěvníků instalována v dostatečném
počtu a rozložené po celém areálu. Jedná se o dočasná zařízení speciálně určená pro tento typ
akcí. Po jejich odvozu nezůstane v místě žádný odpad.
Počítáte s prostorem pro opravu vozů v případě poruchy?
Pro běžné zásahy (výměna pneumatik a drobné opravy, které nevyžadují speciální nástroje)
bude zřízen prostor pro opravy. V případě náročnějších zásahů se spojíme se sítí certifikovaných
místních servisů Citroën nebo s místními opraváři. Společně s místními partnery dodržíme
právní předpisy týkající se recyklace odpadu. Po likvidaci servisního prostoru nezůstane
v areálu žádný odpad související s těmito zařízeními.
Říkáte, že budete během akce využívat dobrovolníky, můžete nám k tomu říct více?
Toto Setkání století organizují kluby pro kluby. Bez klubů by se tato akce prostě nekonala.
Společně s téměř 450 dobrovolníky, kteří budou přímo v místě konání zajišťovat bezproblémový
příjezd očekávaných několika tisíc vozů Citroën a 15 000 návštěvníků, apelujeme na ochotu
dalších, kteří by nám chtěli pomoci tuto akci zvládnout. Ze zkušenosti víme, že můžeme počítat
s členy jednotlivých klubů značky. Tyto týmy dobrovolníků řídí vedoucí jednotlivých výborů. Do
přípravy akce se již zapojilo téměř 70 dobrovolníků, vedených koordinačním centrem
jednotlivých výborů, což je orgán „Célébration Centenaire Citroën“.
Na jaký program se mohou návštěvníci těšit?
S tím, jak dostávají jednotlivé expozice nebo prvky programu konkrétní podobu, plní se těmito
aktualizacemi naše webová stránka http://citroencc.com/, která se neustále upgraduje, takže
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doporučujeme, abyste je pravidelně navštěvovali až do konání akce. Můžete se však již nyní
spolehnout, že se na místě setkáte s neodmyslitelnými součástmi programu jako třeba:
- Dočasné muzeum Citroën, v němž budou představeny zejména:
 modely Citroën napříč časem;
 dobrodružství a expedice značky Citroën;
 slavní karosáři, kteří pracovali na modelech Citroën;
 továrny Citroën ve Francii;
 vozy Citroën vyráběné po celém světě;
 lidé, díky nimž se zrodil Citroën;
 vozy Citroën na závodech a rallye;
 nákladní vozy a autodoprava Citroën;
 motory Citroën;
 výstava hraček Citroën a herna pro děti, miniatury.
-

Promítací sál nabízející reklamní a další filmy doprovázené konferencemi o životě
společnosti, historické filmy, úryvky z filmů, kde se objevily vozy Citroëny, reklamy atd.;

-

Obchodní stánky s náhradními díly, katalogy, brožurami, dobovými doplňky atd.;

-

Skutečná i digitální knihovna ke stému výročí značky Citroën, knihy o značce Citroën
z naší knihovny, komiksy, knihy věnující se historii a vozům Citroën; digitální archiv PSA;

-

Prostor „Automobiles Citroën“, kde se představí prototypy Citroën a DS.

Jak budete o Setkání století informovat?
Informační kampaň k akci započala již v roce 2016. Tato tisková zpráva nyní podrobně popisuje
datum, místo konání a formát akce. O akci informují i sociální sítě Facebook, Instagram a
YouTube. Setkání století budeme v roce 2018 a 2019 propagovat prostřednictvím „Amicale
Citroën Internationale“ na různých autosalonech nebo akcích veteránů, a to jak ve Francii, tak i
v zahraničí. Informovat o ní budeme také prostřednictvím specializovaných časopisů o
veteránech, tisku věnovanému značce Citroën a DS, jakož i prostřednictvím sítí distributorů a
autorizovaných servisů Citroën a DS a jejich zástupců.
Setkání století: http://citroencc.com
president@citroencc.com
contact@citroencc.com
communication@citroencc.com
Asociace Célébration Centenaire Citroën
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