
 
 
Neuplynul ani týden, co jsme ukončili oslavy 120 let založení KČT 

v Rožnově p. R., a už vyrazily dvě posádky do campu Borovník 
v Lipová – lázně, kde karavanisté z CC Šumperk pořádali 33. 

klubový sraz. 
 

Pořadatel nabízel 15 % slevu pro účastníky srazu z oficiálních cen 
campu před a po srazu. Toho využila jedna naše posádka a přijela 

již ve středu a prodloužený pobyt využila jeden den k návštěvě 
Ovčárny a Pradědu se sestupem Bílým potokem do Karlovy 

studánky. Další dny zhlédla přečerpávající elektrárnu Dlouhé 

stráně a udělala si pěší výlet na Smrk. Z připraveného programu, 
který se z důvodu nezájmu o cyklovýlet a soutěže dětí a dospělých 

smrsknul pouze na sobotní večer s hudbou a výlet vláčkem, využila 
jízdu vláčkem s průvodcem do lázní Jeseník. Většina účastníků si 

volila vlastní program, který se skládal především ze sběru hub. 
Opět se mi potvrdila skutečnost posledních srazů, kdy účastníkům 

stačí zajistit atraktivní lokalitu za zajímavou cenu, kdy přijedou a 
program si dělají sami. Neuskutečnilo se ani nedělní ukončení 

srazu, protože se sešly pouze jedna posádka z CC Strážnice a dvě 
posádky z Camping clubu Rožnov p. R. 

 
Určitým zpestřením bylo konání Wenger Czech Adventure Race, 

který měl start a cíl v campu. Jedná se o závod, kdy ti nejzdatnější 
(čtyřčlenná družstva, podmínkou je jedna žena) musí 

v disciplínách trekking, MTB, kánoe, in – line brusle, skalní lezení, 

orientační běh, slaňování a plavání za určitý časový limit navštívit 
co nejvíce kontrol. Závod měřil 500 km a časový limit byl 55 hodin. 

My jsme měli možnost sledovat ve 22 hodin start kategorie MINI 
(závod dvojic) na 150 km s časovým limitem 18 hodin 

v disciplínách MTB, trekking, kánoe a in – line brusle. Dojezd všech 
kategorií byl nejpozději v sobotu do 16. hodiny a pohled na 

účastníky závodu byl úchvatný. 
 

 
Srpen 2014 

Zbyněk Vaňura 


