47. národní sraz ACC AČR
MoravaCamp Mohelnice
10. – 14. 7. 2019
Pověřeným uspořádat 47. národní sraz ACC AČR byl CC Šumperk. Jelikož předsedou tohoto klubu je
zkušený karavanista Jarda Mačát, který má za sebou řadu úspěšně uspořádaných akcí nejen
v Čechách, ale i ve Slovensku, neměl asi nikdo obavy, že by se něco nepovedlo.
Jelikož jsem se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit této akce od začátku, ale přijel jsem až v pátek
večer, mohu zde popsat jen to, co jsem viděl a zažil.
V pátek večer byl camp, dá se napsat, již zcela zaplněn a čekalo se na příjezd už opravdu posledních
posádek. Odbavení na recepci proběhlo velmi rychle. Každý klub měl vyhrazené místo, které bylo
označené cedulkou klubu, takže nebyl problém najít Danu a Jirku Fišerovi, kteří přijeli o den dříve. My
jsme byli za náš klub druzí a čekali jsme ještě na Lenku a Františka Vídeňské, abychom byli za
Rožnováky všichni. Jarda Mačát nás ihned zaregistroval a přispěchal, aby nás také přivítal a předal
nám tašku s prospekty, drobnými předměty a programem, který se díky nestálému počasí operativně
měnil. Přece nebudou děti a dospělí soutěžit v dešti, když stačí chvíli počkat, nebo přesunout soutěž na
následující den. Rychle jsme postavili karavan, dali štamprli na uvítanou a spěchali do stylového baru
Stolárna, kde již hrála country hudba J. Kropáče. Bylo narváno, a tak přišlo vhod i sezení venku. Hudba
byla slyšet a byl aspoň větší klid k bavení. Vždyť jsme se s některými potkali po hodně dlouhé době a
bylo si co říci.
V sobotu jsme si udělali individuální program. Dle předpovědi počasí mělo pršet až odpoledne, a tak
Fišerovi vyrazili na kolách a my s Vídeňskými jsme se vydali pěšky do Mírova. Předpověď je jedna věc
a skutečnost bohužel druhá. Po asi 1,5 km jsme se museli vrátit, protože začalo pršet. To nás ale
neodradilo od toho, abychom do Mírova nedorazili. Naštěstí jsme si nedali po ránu slivovičku a mohli
jsme jet autem. Nejdříve jsme zajeli do Mohelnice, kde jsme si prohlédli náměstí a přilehlé uličky. Na
palačinku jsme si zašli do Hradební restaurace. Do Mírova jsme jeli už za pěkného počasí. Zaparkovali
jsme před věznicí, abychom si prohlédli její okolí. Dovnitř nás nechtěli pustit. Prý jsme nic neudělali.
Tak doufám, že to tak zůstane i nadále. Odpoledne, které jsme věnovali aktivnímu odpočinku u
karavanu, uběhlo jako voda a v 19:00 jsme měli zamluvená pečená kolena v restauraci U Brusů, kam
za námi přišla i Hanka Šedinová, která v Mohelnici s Radkem bydlí. Vřele všem doporučuji, ale
upozorňuji, že je třeba předem zamluvit a pro dva stačí koleno jedno. Přecpaní k prasknutí jsme se
vydali parkem zpět do campu, kde již hrála živá hudba. Jelikož přijaté kalorie je třeba dostat z těla
ven, šli jsme si zatančit s tím, že o půl noci půjdeme spát. To by tam ale nesměli přijít „kamarádi“ z CC
Strážnice, pod vedením Mirka Štalmacha. Jelikož Stolárnu o půlnoci zavřeli, museli jsme se přesunout
do našeho karavanu, kde jsme „pařili“ do půl třetí ráno.
Posledním srazovým dnem byla neděle a samozřejmě ukončení setkání. Byli vyhlášeni vítězové ve
střelbě ze vzduchovky, nejmladší a nejstarší účastník, nejvzdálenější posádka a další statistické údaje.
Celková účast byla 194 posádek v počtu 458 osob z Česka a Slovenska. Prezident autoklubu ČR pan
Jan Šťovíček podal informaci, že na zasedání předsedů caravan clubů v AČR bylo rozhodnuto doporučit
vedení autoklubu ČR zažádat prezídium Dahlie Rallye o vstup do této organizace. Zdravici a poděkování
pořadatelům přednesl prezident Dahlie Rallye Lubomír Kotras z CCC Trenčín, který zároveň všechny
přítomné na Dahlie Rallye do Toalmasi pozval.
Příští, 48. národní sraz ACC AČR bude organizovat 1. český caravan club v AČR Hradec Králové v ATC
Caravan Stříbrný rybník v termínu 24. – 28. 6. 2020.
Mnozí účastníci se na mě během srazu obraceli s otázkou, kde se bude konat Podzimní setkání
karavanistů v Maďarsku. Jelikož jsem v době konání srazu neměl ještě odpověď z maďarské strany
ohledně ceny, odpovídal jsem s kým jednám, a že bude záležet na ceně. V neděli cestou domů jsem
obdržel e-mail, na jehož základě jsem se rozhodnul. Podzimní setkání karavanistů se bude konat
v maďarských termálních lázních v Berekfürdö v termínu 25. – 30. 10. 2019.
V ceně 5.000
Ft/noc + 450 Ft IFA/osoba/noc jsou zahrnuty 2 dospělé osoby, auto+karavan nebo obytný vůz,

elektřina, neomezený vstup do lázní a IFA. Osoby v posádce navíc: dítě do 6 let zdarma, 6-18 let 900
Ft/noc, nad 18 let 1.800 Ft/noc + 450 Ft IFA/noc. Cena platí 3 noci před a 3 noci po hlavních srazových
dnech. Bližší informace s přihláškou budou v dostatečném časovém předstihu zveřejněny na našich
klubových webových stránkách www.campingclubroznov.cz .
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