Caravan Club Morava v AČR uspořádal

2. TVARŮŽKOVÝ SRAZ
4.-8.5.2012, ACT Morava, Mohelnice

Ve dnech 4.-8.5.2012 uspořádal Caravan Club Morava v AČR v campingu Morava v Mohelnici již druhý ročník
Tvarůžkového srazu. Tentokrát se tohoto srazu zúčastnilo rekordní počet celkem 118 posádek s 244 ůčastníky.
Ještě večer před našim odjezdem jsme se rozmýšleli při pohledu na těžké mraky zda se vydat na cestu, nebo
raději zůstat doma. Když však jsme dojeli v pátek v poledne do Mohelnice svítilo krásně sluníčko a až na krátkou
přeháňku v sobotu v noci bylo po celou dobu našeho pobytu překrásné počasí.
Naše posádka skládající se ze dvou dospělých a dvou vnuků se tohoto srazu zúčastnila již v loňském roce. Vnuci se
celou zimu těšili, až zase přijedou do Mohelnice. Proto jsme se v letošním roce opět do Mohelnice vypravili
posíleni o dalšího vnuka a vnučku. Tak nás spalo v naší „budce“ cekem šest.
Pořadatelé nás po příjezdu mile přivítali a zavedli nás na parcely mezi členy CC Morava. Lákadlem tohoto srazu
bylo m.j. možnost si zakoupit polední nebo večerní menu v místní restauraci za směšnou cenu 65.-Kč. Bylo možno
si vybrat z 9 druhů jídel.
V okolí campingu se nachází mnoho turistických zajímavostí (Loštice, hrad Bouzov, hrad Úsov, jeskyně Javoříčko
atd) a proto pořadatel neorganizoval společný program a každý z účastníků si vybral podle svých zájmů a vkusu.
Naše posádka si zajela na Bouzov. Po loňských zkušenostech vynechali prohlídku hradu a na přání všech vnuků
jsme navštívili historický areál v podhradí Bouzova. Všem budoucím návštěvníkům doporučuji návštěvu tohoto
areálu. Návštěvníci se zde seznámí poutavou a zasvěcenou formou se starými středověkými zbraněmi včetně
praktických ukázek. Dominantou areálu je 15m vysoký a 55t těžký dřevěný trojský kůň, z jehož hlavy je krásný
výhled po okolí.
Zajímavé je, že Tvarůžkového srazu se zúčastnilo nezvykle vysoký počet 52 dětí (21% ze všech přítomných). Pro
ně připravil pořadatel zajímavé soutěže, kde každé dítě - účastník obdržel malou pozornost a poukázku na
mražený krém.
Camping Morava se nachází v parku na okraji města a je rozsáhlý. Je zde restaurace, motel, chatová osada i
rozsáhlá plocha pro karavany. Tento camping byl kdysi dávno jeden z nejlepších v ČR. Bohužel toto dnes již
neplatí. Celý camping, ale hlavně sociální zařízení jsou neudržované a chátrající. Vodovodní kohoutek, který kapal
a tvořil v našich sociálních zařízeních trvale louže na podlaze v loňském roce, kapal stejně i letos. O neustále
kolabujících přípojkách elektřiny ani nemluvím. Chybějící údržba byla vidět na každém kroku. Špatnou vizitkou
campingu bylo také opakované vykradení pokojů účastníků srazu motorkářů místními obyvateli tmavé pleti.
Pokud by přijelo v mimosezonu do campu přes sto karavanů, předpokládal bych, že vedoucí (majitel) by se měl
alespoň přijít podívat a účastníky na zahájení přivítat. Asi mimořádný příjem cca 47000.-Kč je pro něj
zanedbatelná částka, a to pomíjím propagační stránku srazu.
Na druhou stranu musím pochválit obětavou práci manželů Chiroiu a Vyvážilových, kteří celý sraz zorganizovali a
ve dne v noci se snažili plnit přání přítomných karavanistů.
Z našeho klubu se zúčastnili tohoto srazu pouhé 3 posádky. Vzhledem k pracovním povinnostem naší vnučky jsme
museli odjet domů bohužel již v neděli odpoledne a tak opustit dobře se bavící kolektiv karavanistů.
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