
 

41. Národní sraz Asociace Caravan clubů  AČR 

21. – 25.8.2013,  Kemp Bobrovník - Lipová Lázně 

 

Ve dnech  21. – 25.8.2013 pořádal  Caravan club Šumperk v AČR v kempu Bobrovník, Lipová Lázně již 41. Národní 

sraz Asociace Caravan clubů.  

V krásném slunečném počasí se zde sešlo celkem 180 posádek karavanů, obytných aut i stanů. Nejpočetněji byl 

zastoupen pořádající Caravan club Šumperk s 32 posádkami. Následoval Caravan club Pardubice s 25 posádkami. 

Slavnostní zahájení se konalo ve čtvrtek odpoledne. Přítomné přivítal předseda pořádajícího CC  a místopředseda 

ACC Jarda Mačát, předseda ACC  F. Bielák. Zahájení se zúčastnil i prezident AČR Dr. R. Ječmínek. Po zahájení srazu 

přítomné pobavilo vystoupení skupiny Mužoretky a následně vystoupení baviče, žáka B.Polívky Dr. Z.Korčiána. 

Večer si pak přítomní mohli zaskotačit při živé hudbě. 

Pořadatel zorganizoval dostatek výletů po okolí. Pro ty, kteří si nevybrali, dostala každá posádka tašku plnou 

průvodců a map. My jsme si vybrali v pátek z nabídky pořadatele výlet na přečerpávající elektrárnu Dlouhé stráně, 

která patří mezi sedm největších divů Česka. Měli jsme možnost navštívit mimo dolní a horní přečerpávající nádrž 

také i vnitřek elektrárny včetně odborného výkladu, což zajímalo především mužskou část návštěvníků. Krásné 

slunečné počasí umožnilo překrásné výhledy na vrchol Pradědu i po ostatních kopcích v okolí. Malým stínem na 

tomto překrásném výletu bylo pouze nezdůvodněné zvýšení ceny. Tak my jsme zaplatili za 2 osoby místo 

publikovaných 360Kč ve skutečnosti 520Kč. Bohužel nikdo nám toto navýšení ceny nijak nezdůvodnil. Přesto byl o 

tento výlet mezi zúčastněnými velký zájem a myslím si, že výlet stál rozhodně za to. 

V sobotu jsme si zorganizovali výlet sami a navštívili lázně Lipová. Lázněmi jsme byli zklamáni. Bylo tam úplně 

mrtvo, nepotkali jsme ani živáčka, budovy značně zchátralé. Škoda. Pak jsme pokračovali dále do údolí Horní 

Lipové. Zde jsme se setkali s opakem. Upravené domky, velká nabídka penzionů i pronájmu chalup. Na oběd jsme 

se zastavili v restauraci u Kovárny. Třešničkou na dortu byly znamenité tvarohové knedlíky s teplými borůvkami. 

Tak dobré tvarohové knedlíky jsem nikde nejedl (samozřejmě vyjma u mé ženy). Po obědě  zde vystoupila contry 

skupina,  která vyplnila čas před příchodem krojovaného průvodu v čele s císařem Josefem II, ke studánce, kde se 

zastavil při své inspekční cestě v roce 1779. Tento průvod vtipně komentoval opět Dr. Z.Korčián. 

V sobotu v podvečer se všichni účastníci sešli u velkého stanu  na losování sponzorských darů. Ceny byly skutečně 

bohaté a losování se zúčastnilo více lidí, jako při vlastním zahájení srazu. 

Kemping Bobrovník jsme navštívili poprve. Púvodně jsem měl strach, kam pořadatel umístí všech 220 

přihlášených posádek, když provozovatel na svých webových stránkách uvádí, že je zde místo pro 32 karavanů. 

Naštěstí všichni, kteří přijeli si místo našli, i když některá obytná auta měla problém s měkkým terénem a zapadly. 

Jinak celý kemp by nutně potřeboval nové investice a lepší údržbu. Od dob Svazarmu před 24 lety se zde 

neinvestovalo i údržba silně pokulhává. Neomluvitelné jsou přeplněné nádoby na odpadky, které za celou dobu 

národního srazu nikdo nevyprazdňoval a studená voda na umývárnách. Toto by se na tak významné akci nemělo 

stát. Nebo konání tohoto srazu zde nebylo obchodně dostatečně zajímavé? 

Vzhledem k současnému konání několika karavanistických akcí se z našeho klubu se této významné akce 

zúčastnily pouze dvě posádky. 



V neděli dopoledně se konalo ukončení srazu, kde přítomní potleskem poděkovali nastoupeným členům z CC 

Šumperk za dobrou organizaci celého srazu. Současně zástupci Kemp Klubu Praha pozvali přítomné na následující 

42.ročník Národního srazu, který se bude konat v příštím roce v Autocampu Beroun. Také já jsem využil příležitosti 

a přítomné pozval na Ukončení karavanistické sezony které pořádám v říjnu v maďarských termálech v Pápě. 

Nám se tento Národní sraz líbil. Opět jsme se setkali a podebatovali s přáteli karavanisty z celého Česka i 

Slovenska, poznali jsme nové kraje a zjistili, že Jeseníky jsou potenciálně turisticky velmi zajímavou oblastí. I počasí 

jsme si na turistiku nemohli přát lepší. Tak ještě jednou pořadatelům děkuji! 

Fotografie z Národního srazu v Bobrovníku si můžete prohlédnout: ZDE 

Vašek Hronek 
Srpen 2013 

https://picasaweb.google.com/101868697764288105321/1308_NarodniSrazACRBobrovnikLipovaLazne

