13. ACR se letos uskutečnila na ostrově Krk nedaleko městečka Njivice v kampu
Njivice, kde modrá vlajka na pláži zaručuje absolutní čistotu vody.
Celkem se zúčastnilo 285 posádek s 783 účastníky z Bulharska, Česka - 46 posádek
se 140 účastníky, Finska, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Polska, Rumunska, Ruska,
Slovenska, Slovinska, Turecka, Ukrajiny a Vojvodiny. Z našeho klubu s zúčastnili Fišerovi,
Kubáčkovi, Rousovi, Šedinovi J., Šedinovi R., Vaňurovi sen..
Chorvatští pořadatelé v letošním roce poprvé potvrzovali přihlášky dle kapacity campu
a tak mnoho nepřihlášených bylo odmítnuto na úkor potvrzených, kteří svou neúčast
neohlásili, kdy bylo pro ně místo rezervováno. Způsob organizace obsazování přidělených
kójí neumožnil našemu kolektivu společné stání, ale i tak jsme se po celou dobu akce stýkali
a vídali. Celá akce byla uspořádána s typickou jižanskou ležérností, kdy čas neznásilňuje
konání, mnohdy různé informace byly šířeny ústním podáním, ale vše nakonec skončilo
úspěchem.
Někteří účastníci, kteří přijeli předčasně, si mohli dokonce prohlédnout základy nových
toalet, zažili asfaltování spojovacích cest a čekání až ubytovaní návštěvníci uvolní pronajatou
parcelu. Část campu je upravena terasovitě pro moderní nové mobilních domů, v části jsou
stálí návštěvníci v zařízeních sestávajících ze starších karavanů doplněných přístřešky pod
heslem, co kdo sežene a umí a moderní části s parcelami s přívodem vody a odpadem,
částečně zastíněnými stromy. Nové toalety byly dokončeny ke dni zahájení ACR, i když
některé dráty elektrikářům zednici zazdili. Možno konstatovat, že po celu dobu pobytu zářily
čistotou, dostatečným množstvím toaletních potřeb a teplé vody.
Zahájení 13. ACR se uskutečnilo před hotelem Miramare na kolonádě, kdy přesun
účastníků byl pro ostatní hosty hotelů atrakcí. Pro účastníky zase byly atrakcí ohromné kotle
a grily, kde se připravovaly pochutiny, stánky s pivem, vínem a nealko – vše do 21, 15 hod.
gratis pro účastníky s visačkou 13. ACR. Po zdravicích představitelů ministerstva, města a
pořadatelů nastaly hody, hrála hudba a po setmění se nad mořem rozzářil mohutný
ohňostroj, kdy dojem mnohokrát násobily odlesky v moři. Mezinárodní zábava pak trvala do
pozdních hodin.
V úterý vedení campu pozvalo představitele clubů do blízké restaurace „Plava terasa“,
kde demonstrovalo, jak camp vypadal se stávajícím stavem a s plány do budoucna, kdy
zmizí část se stále ubytovanými a bude celkem vybudováno 780 plně vybavených parcel,

počet mobilních domů bude zvýšen na 180 a vybudovány nové toalety. Kemp Njivice je
zařazen mezi pět vybraných campů k rekonstrukci včetně státních dotací. Autobusem včetně
manželek se uskutečnilo přesunutí do blízkého Omišalju-Mirine - oblasti vykopávek, kde již
čekali římští vojáci, kněžky lásky a poddaní. Všichni jsme byli převlečení do mnišských kuten
a po krátké prohlídce bylo předvedeno, jak se v minulosti na těchto místech hodovalo.
Cca 5 km od kampu Njivice se nachází obchodní středisko se dvěma moderními
velkokapacitními prodejnami, kde nabídka každého uspokojí. Je zde umístěna také
benzinová pumpa. Čerstvé pečivo bylo nabízeno ve stánku přímo v campu a mimo to, pekaři
každé ráno pečivo po campu roznášeli. Proti recepci je prodejna potravin s plným
sortimentem.
V rámci poznání ostrova Krk jsme navštívili Bašku, Punat, Krk, Vrbnik , Čižiči a
Malinskou.
Všechny účastníky v modrých tričkách 13. ACR jedno ráno pozvali pořadatelé
s vedením campu na pláž, kde byly různé čáry, na které nás rozmístil ředitel campu
Tudodorovič. Přijel fotograf a z plošiny pořídil snímek, který obdržela každá posádka, na
kterém jsme vytvořili logo campu.
Za překrásného počasí, kdy jsme se předháněli kdo má větší teplotu ve stínu, jsme se
chodili „ohřát“ do moře. Dny ubíhaly jako voda a nastal den ukončení ARC s překvapením
pro Čechy, neboť nejmladším účastníkem byla vyhlášena Amálka Dejmková, narozená 27. 3.
2012 rodičům z Caravan Clubu Praha. Nejstarším účastníkem byl vyhlášen Zdeněk Vaňura,
narozený 10. 3. 1933 z Camping Clubu Rožnov p. R.
Účastnici se neradostně rozdělili na dva tábory, ti kteří se museli vrátit do svých
domovů, aby plnili své povinnosti a ty, kteří ještě zůstali a využili campem poskytované slevy
při prodlouženém pobytu. Začali najíždět noví hosté na předem rezervované parcely, a tak
nastalo i neplánované stěhování na neobsazené parcely. Náš kolektiv se rozšířil o Pernické a
Pšenicovy, kteří dílem náhody a jednání obsadili vedlejší parcelu.
Co napsat závěrem? I když měla ACR ve svém názvu třináctku, lze ji hodnotit kladně.
Věřím, že byla i výchovná a mnozí si uvědomili, že disciplina v uplatňování přihlášek a
potvrzování je nutná. Ti, kteří nedorazili a neomluvili se, by se nad svým konáním měli
zamyslet, neboť blokovali místa jiným zájemcům. Veškeré zařízení fungovalo bez závad a
pokud byla závada na el.proudu způsobená vadným vařičem účastníka byla ihned
odstraněna a vadný elektrospotřebič odstaven.
Kde se plánuje 14. ACR pořadatelé nesdělili, je však jisté, že termín bude tradičně dodržen.
Fotografie z našeho pobytu si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE

Zdeněk Vaňura sen.
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