
 

 

 

 

Druhý sraz Camping clubu Rožnov pod Radhoštěm na jižní Moravě se uskutečnil v termínu 30. 5. – 1. 6. 
2014 v kempu Bítov na Vranovské přehradě. 

Provozovatelé kempu nám vyšli vstříc s cenou, která nejen v termínu srazu, ale i dva dny před a dva dny 
po termínu byla 300,- Kč na posádku, což bylo příjemné. 

Ve čtvrtek pršelo jako z konve, a tak jsme si přáli lepší počasí. A světe div se, přání se vyplnilo.  V pátek 
navečer déšť ustal a začalo se rozjasňovat.  
 Večer někteří účastníci navštívili kulturní středisko – hospodu a vše probrali v duchu caravaningu. V sobotu 
ráno byla obloha jasná a my vyrazili na výlet. Cílem byl nedaleký hrad Bítov. Prohlídka byla pěkná a dozvěděli 
jsme se plno zajímavostí. Součástí vstupného byla i výstava hraček 60. – 90. let. Tam si mnozí z nás zavzpomínali 
na dětství. Po prohlídce se někteří účastníci vrátili zpět do kempu, někteří zamířili na nedalekou rozhledu 
Rumburak a pár z nás si to prodloužilo o návštěvu jezírka lásky, které na nás moc kladně zapůsobilo. Vyhladovělí 
jsme dorazili k restauraci u rozhledny Rumburak, kde jsme si velmi pochutnali. 

Na 18:00 byla domluvena projížďka lodí po Vranovské přehradě s ochutnávkou vín od firmy Znovín 
Znojmo. Ochutnali jsme kvalitní vzorky a pokochali se pohledy z vody na hrad Bítov, zříceninu Cornštejn a 
krásnou přírodu. 

V neděli dopoledne se zájemci o historii vydali na nedalekou zříceninu hradu Cornštejn, která uchvacuje 
svojí velikostí a krásnými vyhlídkami do okolí. 

Celkem na sraz bylo přihlášeno 37 posádek. Částečně i z důvodu horšího počasí v průběhu týdne se 
nakonec sjelo 25 posádek (49 dospělých a 5 dětí) 

 
CC Rožnov pod Radhoštěm    10 posádek 
CC Šumperk                                 7 posádek 
CC Strážnice                                 1 posádka 
CC Olomouc                                 1 posádka 
Caravan 24                                   1 posádka 
CC Pardubice                               1 posádka 
CC Bratislava                                1 posádka 
CC – MT Bardějov                       1 posádka 
CC Piešťany                                  1 posádka 
Bez členství                                  1 posádka                                                                                                                                             

 

Tak za rok zase ahoj na Znojemsku. 
Lenka a Franta Vídeňští 
Červen 2014 
 

Vídeňáci opět po roce nezklamali. Vybrali pěkný camp na konci zátoky Vranovské přehrady, odkud bylo 
všude blízko a většina účastníků toho využila na výlety pěšky, na kole nebo na lodi. Za ty dva krásné slunečné dni 
jsme viděli, jak říkají naši bratři na Slovensku, neurekom. Takže Lenko a Franto děkujeme a těšíme na to, co 
vymyslíte v dalším roce. 

Zbyněk Vaňura 


