Navštívili jsme

40. NÁRODNÍ SRAZ ACC AČR
motokrosový areál Jinín u Strakonic
4. – 8.7.2012,

Ahoj karavanisté. Chceme se s Vámi podělit o zážitky z 40. národního srazu
v Jiníně u Strakonic, který proběhl od 4.- 8.7.2012.
Po delším uvažování jsme se nakonec rozhodli na tento sraz přihlásit. Vzali jsme
s sebou našeho nejmladšího syna a neteř.
Do Jinína jsme dorazili ve čtvrtek 5.7.2012 za strašného horka. Po obědě se
začalo rychle zatahovat a během hodiny se spustila pořádná bouřka. Takové počasí
nás provázelo celý sraz. Počasí jako na houpačce, moc velké teplo a pak nás zchladil
pěkný deštík.
První náš výlet byl ve čtvrtek navečer do Hoštic u Volině, kde bylo setkání se
Zdeňkem Troškou. Je to fakt lidový člověk, srandista. Prožili jsme s ním krásný
večer.
Druhý den jsme jeli na organizovaný výlet autobusem. Vše jsme projeli za jeden
den, takže je zbytečné jezdit na Šumavu na delší dobu. 
Paní průvodkyně nám ukázala Kašperské hory, řeku Vydru, přítok Křemečné,
rýžování zlata, Kvildu a jezerní slať. Přestávku jsme měli v Sušici. Někteří si zašli na
oběd. My na pohár. 
Na sobotu dopoledne byla naplánovaná exkurze do ČZ a.s. ve Strakonicích.
Muzeum bylo plné jak zbraní, které se zde vyráběli, tak motorek. To bylo něco pro
pány. Když už jsme byli ve Strakonicích, tak jsme si prohlédli i Strakonický hrad a
strakonické dudy.
Všechny večery probíhali s tanečky a posezením s přáteli. Sraz se nám velmi líbil.
Na závěr posíláme část statistiky, kterou sestavili pořadatelé:
Celkem se 40. národního srazu zúčastnilo 102 posádek, 204 dospělých a 37 dětí.
Celkem tedy 241 účastníků.
Nejmladším účastníkem byl Matyáš Burket - 13 měsíců z CC Pardubice.
Nejstarším účastníkem byl Vladimír Porter – 87 roků z CC Pardubice
Nejvzdálenější posádky: De Jong Marinus – Nizozemsko 895 km
Van Rijmenat – Belgie
863 km
Bezecký Miroslav – CC Ostrava 414 km
Těšíme se na další setkání.
Fotografie z našeho pobytu si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE

Lenka a Franta Vídeňští
Srpen 2012

