Letní karavanistický sraz
pořadatel CC Pardubice
Camping Slunečná, Čistá v Krkonoších, 11. – 20.8.2014,

WEB: http://www.campingslunecna.cz
GPS: 50°36'48.675"N, 15°41'48.123"E
Rozhodli jsme se, že po dlouhé době opět navštívíme Krkonoše a proto jsme využili nabídky Caravan Clubu Pardubice a
zúčastnili se Letního karavanistického srazu. Jako jediní účastníci z našeho klubu jsme zde pobyli i s vnukem Martinem od
14. do 18.8. V pěkném prostředí a na pěkném trávníku se zde sešlo celkem 56 posádek převážně z pardubického klubu.
Počasí nám však nepřálo, kopce byly schovány za olověnými mraky a každou chvilku pršelo. Našli se ovšem i jedinci, kteří na
vrcholky vyrazili, ovšem vrátili se dolů úplně promočeni. Podle aktuelního počasí jsme museli upravit program a prošli jsme
tedy okolní města.
První jsme navštívili Svobodu nad Úpou, kde nám bylo doporučeno pro vnuka Martina navštívit Krakonošovo výstavu
Pohádkové Krkonoše. Zde byly vystaveny postavy z pohádek o Krakonošovi. Toto bylo zajímavé hlavně pro našeho vnuka
Martin. Jednotlivé postavy však byly zhotoveny až příliš amatérsky, ovšem děti byly nadšeni.
Další naše zastávka byla v Jánských lázních, kde jsme si prohlédli pěkně upravenou kolonádu i některé stylově opravené
lázeňské domy. Bohužel některé domy jsou na rozpadnutí nebo naopak se zde staví supermoderní hranaté stavby, které do
tohoto prostředí nezapadají.
V neděli jsme pro změnu navštívili blízké Vrchlabí. Zavzpomínal jsem na časy, kdy jsem zde jezdil služebně do závodu Škody.
Prošli jsme střed města se zajímavým náměstím a prohlédli si staré opravené domy s podloubím, ve kterých sídlí
Krkonošské muzeum. Dominantou je zde také zámecký park a zámek, ve kterém sídlí bohužel městský úřad.
Protože na chvilku vysvitlo sluníčko, vypravili jsme se do Benecka, odkud jsme konečně si mohli prohlédnout okolní kopce.
Procházku jsme ukončili příjemným posezením v restauraci s obědem s krásnou vyhlídkou.
V sobotu navečer uspořádal hostitelský Caravan Club „tabulu rasa“. Mohu říci, že tak dlouhý společný stůl jsem ještě
neviděl. Poseděli jsme v příjemné atmosféře, popovídali si a vína od pořadatelů nepochybělo.
Jen ještě malou poznámku. V současné době je v okolí Vrchlabí několik objížděk, protože se opravují silnice po loňských
zátopách. V hornaté krajině to znamená mnohakilometrové zajížďky. Pokud pojedete tímto směrem, počítejte s tím.
Camping Slunečná se nachází 8km za Vrchlabím směrem na Svobodou nad Úpou. Je to poměrně rozsáhlý camping
s perfektní travnatou plochou. Sociální zařízení celkem vyhovující. Při ceníkové ceně 440Kč za dvoučlennou posádku se mi
však nelíbilo, že sprchy bylo třeba platit zvlášť (3min=10Kč, 6min=20Kč). Za 5 dní pobytu jsem viděl pouze jednoho
návštěvníka, jak se sprchuje. Také jsme zde (nejen já) postrádali kuchyňku s možností umytí nádobí. Dobré bylo, že zde byla
možnost koupání (voda mírně zelená) a blízká restaurace, kde se dalo i najíst. V campingu samotném a jeho blízkém okolí
kromě koupání nic není. Kamkoliv jsme se chtěli vypravit, museli jsme jet autem. Vedoucí campu nedodržel slíbenou cenu
s pořádajícím klubem, a účtoval přípojku elektřiny 70Kč/noc navíc.
Sraz se pořadatelům vydařil díky výbornému a přátelskému kolektivu účastníků z Caravan Clubu Pardubice. Pokud bych tudy
jel příště, asi bych si tento camping nevybral a navštívil některý z mnoha blízkých campů, kterých je v okolí dostatek.
Vašek Hronek
Srpen 2014

