44. Národní sraz ACC v AČR

44. Národní sraz ACC v AČR pořádal ve dnech 5.-10.7.2016 Caravan club Pardubice, a
to v kempu Marina v Týnci nad Labem. Zúčastnilo se ho 158 posádek s 370
karavanisty. Z našeho odboru na sraz dojely 4 posádky - Kubáčkovi, Jarek Šedina
s rodinou, Vaňurovi sen. a Vaňurovi jun.
Pořadatelé připravili bohatý program na všechny dny včetně tanečních večerů ve
čtvrtek, pátek i sobotu. Také zahájení srazu bylo s muzikou v přilehlém amfiteátru.
Program zpestřili i místní mažoretky. Naše skupina z Rožnova využila příhodné
polohy místa srazu především k cyklovýletům do okolí. Na kole jsme navštívili mimo
jiné Kutnou Horu, Kolín, Poděbrady, Nymburk, Chlumec n. C., Kladruby nad Labem,
Přelouč, Lázně Bohdaneč a také menší ZOO zahradu Ringelland v Habrkovicích,
spojenou s drezůrou zvířat. Bohužel v tomto kraji je jen málo cyklostezek. Většinou
jsme museli cestovat po silnicích nižší třídy, nebo polních cestách. Zajímavosti z cest
jsou na fotografiích.

Samotný 44. ročník Národního srazu ACC uspořádali pardubičtí karavanisté, když se
vloni nenašel jiný pořadatel ochotný setkání uspořádat. Stejná situace je i po
letošním srazu a tak příští rok zatím pořadatele nemá. Škoda, akce je dobře
navštěvovaná, setkávají se zde přátelé z celé republiky,
a protože se s pořadatelem mění i místa srazu, je možné postupně poznávat téměř
celou republiku.
Možnost setkat se s kamarády a poznat nové místa nabízí i jubilejní 20. Dahlie Rallye,
a to na Slovensku v ATC Liptovský Trnovec v Mara campingu na Liptovské Maře ve
dnech 1.-5.9.2016. V rámci V4 ji letos pořádá Slovenská asociála campingu a
caravaningu.
Současně upozorňuji na pěší výlet ve Vysokých Tatrách, který pořádáme 19.21.8.2016. Hlavní trasa bude v sobotu, a to výstup na Téryho chatu a dále přes
Priečné sedlo na Zbojnickou chatu. Výstup se uskuteční jen v případě dobré
předpovědi počasí. Proto je nutné se včas přihlásit, aby bylo možné všechny zájemce
včas informovat o případném zrušení akce.
Honza Kubáček
Červenec 2016

