Májový klubový sraz
30.4 – 3.5.2015, Camping Morava, Mohelnice

Druhým našim karavanistickým výjezdem v letošním roce byl Májový klubový sraz, který uspořádal ve dnech
30.4 – 3.5. Caravan Club Šumperk. Tentokrát jsme jeli v silném obsazení i se třemi našimi vnuky. Sešlo se zde 50
posádek karavanů a obytných aut z několika českých karavanklubů.
Tato akce se konala v nově rekonstruovaném campingu Morava v Mohelnici. I když rekonstrukce campu dosud
není hotová je nutno dodat, že prováděné úpravy jsou skutečně velkorysé. V celém areálu byly vykáceny staré a
nebezpečné stromy a nahrazeny novými. Celá plocha byla srovnaná a na ní vysetá nová tráva. Na plochách pro
karavany je dostatek rozvaděčů pro připojení elektřiny se zabudovanými elektroměry (1kWh = 6Kč). V areálu je
několik nových sociálních budov. V každé jsou WC, umyvárny, sprchy (na žetony), společenská místnost
s kuchyňkou s vařiči a mikrovlnkami (na žetony). Na venkovní stěně je výlevka pro chemické WC. Rekonstruovaný je
také bazén a motel. Modernizace campingu není ještě u konce a pokračuje dále za pomocí evropských fondů. Až
bude celý areál hotový, bude to vzorový camping. Škoda, že taková modernizace není i v některém z rožnovských
kempů, které by to oba velmi potřebovaly.
Již ve čtvrtek navečer se konalo v areálu campingu Pálení čarodějnic s vystoupením šermířů, kterého se většina
karavanistů zůčastnila. V pátek jsme se prošli liduprázdným mohelnickým náměstím a skončili na dětském
dopravním hřišti, kde si naši vnukové zajezdili na šlapacích čtyřkolkách. Protože na obloze visely těžké mraky, dále
jsme se nepustili a věnovali se plodným karavanistickým diskuzím s přáteli.
V sobotu jsme nakoupili v Lošticích tvarůžky pro celou rodinu i známé. Pak jsme s naší mládeží zajeli na Bouzov.
Ale ne na hrad, který již znají z minulých let, ale historický areál v podhradí hradu s největším dřevěným Trojským
koněm v Evropě a výstavou historických zbraní. Průvodci zde poutavě předváděli v činnosti různé historické zbraně
za aktivní součinnosti přítomných dětí. Každý z dětí měl možnost si zastřílet z revolveru do terče. Samozřejmě po
ukončení programu, si nezapomněli si zakoupit u pokladny další cínové vojáčky do sbírky. Pokud to zde neznáte a
máte vnuky – vřele doporučuji.
Odpoledne probíhalo již tradiční losování cen tomboly, které se zájmem sledovali všichni účastníci srazu.
I když předpověď počasí na tento víkend nebyla příznivá, nakonec až na noční přeháňku, nespadla ani kapka a
já jsem dokonce přijel opálený.
Díky pořádajícímu šumperskému klubu pod vedením Jardy Mačáta jsme zde prožili příjemný víkend v kolektivu
přátel příznivců karavaningu.
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Zajímavé odkazy na webové stránky:
Camping Morava, Mohelnice - http://www.moravacamp.cz
Hrad Bouzov – http://www.hrad-bouzov.cz
Historický areál Bouzov - http://galeriebouzov.webpark.cz

