49. Národní sraz v MoravaCampu v Mohelnici
27. dubna - 1. května 2022

Do kulatého výročí tohoto srazu zbývá jeden rok a již letos navštívila, toto setkání početná skupina karavanistů z Čech,
Moravy a Slovenska. Ze 142 posádek bylo nejvíce karavanistů z Caravan Clubu Šumperk, 29 posádek, pořadatelů v čele
s předsedou panem Jaroslavem Mačátem. Další početnou skupinou byli CC Strážnice 16 posádek, z Pardubic přijelo 15
posádek. Ve velkém počtu byli karavanisti z Hradce Králové, 12 posádek. Olomouc se také nenechal zahanbit s 8
posádkami. Ostatní kluby a fóra byly v počtu 1-4 posádky. Z našeho Campingklubu Rožnov p. R. jsme se zúčastnili jen
my, od pátku 29. 4. do neděle 1. 5. 2022.
Kemp je rozhlehlý, většina účastníků byla situována do přední, či střední části, kde bylo méně místa, ale byly tam
sociálky. Majitelé místo pomalu renovují, což je patrné, ale zatím chybí WC a pitná voda v zadní části.
Pořadatelé si přichystali pro účastníky bohatý program. Slavnostní zahájení se konalo již 28. 4., ve čtvrtek. Také
proběhlo předání putovního poháru, který má vždy pořádající klub, nyní CC Šumperk. Bohužel ani předání putovního
poháru a ani vystoupení mažoretek jsme neviděli. V nabídce byly soutěže pro malé i velké. Pro 49 osob se uskutečnil
výlet a exkurze autobusem na Dlouhé Stráně, přečerpávací vodní elektrárnu. Byl zajištěn i cyklovýlet, pro ty, kdo si
přivezli kola. Každý večer se konal hudební program pro malé i velké. Také taborák se špekáčky nesměl chybět.
V sobotu odpoledne se konalo losování bohaté tomboly. Při ukončení srazu se oceňovalo. Nejstarším účastníkem byl
Josef Donát z 1. Českého caravan clubu v AČR, který jezdí od roku 1940. Nejvzdálenějším Pavol Andel z CC Pezinok.
Na dobu konání srazu připadlo období „pálení čarodějnic“, takže i v tomto kempu se občas tu a tam nějaká prohnala.
Okolí Mohelnice je bohaté na kulturní památky, hrad Bouzov, Úsov. Příroda je zde velmi rozmanitá, je lákavá k výletům.
My toho také využili. Večer jsme strávili s přáteli, a tak se zdá, že svět je ještě v pořádku.
Těšíme se brzy na shledanou, na dalším tedy 50. Národním srazu, který bude pořádat CC Přerov.
Závěrem bych chtěla poděkovat pořadatelům, jmenovitě panu Mačátovi a jeho manželce. Také mám povinnost
upozornit, že opět i na tomto srazu bylo 15 posádek, které se neobtěžovali omluvit z tohoto srazu.
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