
45. Národní sraz Asociace caravan clubů AČR 
14. – 17 .9. 2017, Autocamping  Strážnice 

 
V letošním roce se ve dnech 14. – 17. 9. pořádali v autocampingu Strážnice členové CC Strážnice již 45. 

Národní sraz Asociace caravan clubů AČR spojený se známým a proslaveným Burčákovým srazem. 

Díky tomu, že jsme měli tentokrát volný víkend, mohli jsme se této významné akce také poprvé 

zúčastnit.  

Již u vjezdu jsme byli zadrženi uniformovanými příslušníky Veřejné Bezpečnosti. Bleskově jsme byli 

„nahnáni“ na váhu a náš přívěs byl během okamžiku zvážen. Byl jsem mile překvapen, že přívěsu 

chybělo do maximální povolené váhy ještě 60kg. Toto vážení byl od pořadatelů znamenitý nápad, hlavně v době, kdy se o nadváze 

obytných vozidel tolik diskutuje.   

Po tomto přivítání jsme byli navedeni jinochem ve žluté vestě na koloběžce (p. Hájíček) na určené místo. Zde jsme se setkali 

s dalšími účastníky z našeho klubu. Sluníčko nám přálo a tak jsme si ho po zabydlení vychutnávali. Odpoledne jsme se snažili všechny 

známé navštívit a popovídat si s nimi, ale vzhledem k množství a rozlehlosti areálu se nám to zcela nepodařilo a tak jsme museli 

pokračovat i v dalších dnech. Bylo milé se zde opět po nějaké době setkat s ostatními přáteli karavaningu a to byl i hlavní cíl tohoto 

národního srazu.  Strážnický camping se během čtvrtka a pátku zcela zaplnil příznivci karavaningu ze všech klubů Česka ale i ze 

Slovenska.  

V pátek ráno jsme si udělali elektro-cyklistický výlet na přehradu Lučinu a okolí, kde jsme před mnoha lety trávili dvě dovolené. 

Pořadatelem pořádaný zajímavý cyklovýlet jsme si chtěli nechat až na příští den, což vzhledem k radikální změně počasí k horšímu 

nebylo dobré rozhodnutí.  

V pátek odpoledne se začal prodávat burčák, kvůli kterému všichni sem přijeli a na který netrpělivě čekali. V podvečer se konalo ve 

velkém stanu zahájení srazu. Přítomné karavanisty pozdravil předseda CC Strážnice p. Libor Hájek a 45. Národní sraz zahájil 

předseda  ACC AČR p. Florián Bielák. O dobrou náladu se večer postarala spolu s burčákem i karavanistická country kapela Rančeři. 

V sobotu ráno jsme byli probuzeni Petrem Kučerou, který zorganizoval tradiční rozcvičku. Všichni, kdo měli sílu a chuť si oblékli ten 

„správný“ cvičební úbor a šli cvičit. Ranní rozcvičky je specialita strážnických pořadatelů a stojí za to. 

Původně jsme měli v plánu se zúčastnit organizovaného cyklistického výletu po krásách okolí, počasí však nám to nedovolilo. 

Odpoledne se konaly ve velkém stanu soutěže pro dospělé.  Následoval dětský karneval, který rozhodně stál za zhlédnutí, ne-li za 

účast. Campem pochodovala Sněhurka a sedm trpaslíků, piráti i jiné pěkné masky. Za dobrou organizaci je třeba poděkovat 

manželům Štugelovým. Na závěr byly děti odměněni sladkostmi.  

Následovalo všemi očekávané losování tomboly.  Po krátkém odpočinku se účastníci opět sešli ve velkém stanu na společenském 

večeru při hudbě a burčáku. Pohodu večera zpříjemnila skupina Vermona. 

V neděli dopoledne se konalo oficielní zakončení srazu, na kterém předseda CC Strážnice Libor Hájek nás seznámil se statistikou 

letošního srazu. Na letošní ročník Národního srazu ACC AČR se přihlásilo rekordních 320 posádek. Do Strážnice však přijelo pouhých 

238 posádek. Opět se však projevil častý nešvar českých karavanistů, a to že 54 posádek (17%) se na akci řádně přihlásilo, ale 

nepřijely a navíc v sobě nenašly ani tolik slušnosti, aby se řádně pořadateli omluvily.  V zahraničí tento problém řeší platbou 

(zálohou) předem. V době mobilních telefonů a počítačů snad není problém mít on-line přehled o tom, kdo zálohu zaplatil a kdo ne. 

Na závěr předseda CC Plzeň pozval všechny přítomné na příští ročník a to již 46. Národního srazu ACC AČR, který se bude konat ve 

dnech 5. – 8. 7. 2018 v závodním areálu Kramolín u Plzně. 

Pro všechny přítomné posádky bylo v campingu dostatek místa. Slabou stránkou byly časté výpadky elektrických přípojek, které 

znepříjemňovaly pobyt. Je však třeba si uvědomit, že málokterý camping je technicky připravený přijmout  současně takové 

množství karavanistů,  jaký se na našich srazech schází. 

Tímto bych chtěl jménem všech přítomných karavanistů poděkovat všem členům CC Strážnice, kteří se ve velké míře podíleli na 

organizaci této akce a postarali se o znamenitou atmosféru v průběhu celého srazu. 

Po tomto rozloučení a za vydatného deště se všechny posádky rozjely opět ke svým domovům.  

Vašek Hronek 
Září 2017 


