36. národní sraz ACC v AČR – Praha, Letňany
Ve dnech 2. – 6. 7. 2008 uspořádal Caravan club Praha v AČR + Kemp Klub Praha v AČR
36. národní sraz ACC v AČR v Praze, Letňanech. Pro caravanisty z ČR, SR, Polska a
Holandska pořadatelé připravili prorostlou travou škvárovou parkovací plochu normálně
sloužící pro návštěvníky Pražského výstaviště Letňany. Před našim příjezdem, kdy jedna
posádka jela přímo z 9. Adria camping rally z Chorvatska, pořadatelé připravili vše pro nájezd
posádek. Prahou se však přehnala velká vichřice a veškerý vytyčený prostor pro karavany
vzal za své a vše se muselo připravit znovu. Dle vyprávění očitých svědků, při bouři „lehlo“
několik přístřešků, vzduchem lítaly židle a stoly, kdy některé zůstaly zapíchnuty v již
zaparkovaných karavanech. Ještě, že jsme přijeli později.
Zahájení 36. NS proběhlo slavnostním průvodem, který vedly mažoretky a předseda Caravan
clubu Pardubice předal předsedovi Caravan clubu Praha putovní pohár, který vždy vlastní
jeden rok ten caravan club, který pořádá Národní sraz ACC v AČR. Pro účastníky 36. NS
pořadatelé připravili návštěvu Leteckého muzea ve Kbelích, dopravili zájemce do Tróje, kde
dle vlastního zájmu bylo možno navštívit Botanickou zahradu, Trójský zámek, ZOO a
parníkem po Vltavě se dopravit na Rašínovo nábřeží, prohlédnout si Prahu a metrem zpět do
Letňan. Přímo na výstavišti se konaly zábavné hry pro děti, prodávala se tombola a každý
večer v jedné z hal výstaviště hrála k poslechu a tanci živá hudba. Největší dojem zanechala
pražská kapela Šlapeto. Zážitkem byly přelety lehkých letadel a kluzáků přímo nad hlavami
sedících karavanistů, jelikož plocha pro karavanisty bezprostředně sousedila s letištěm
aeroklubu Letňany. Opravdu se bylo na co dívat a někdy šel i mráz po zádech.
Pět srazových dní, díky připravenému programu, uplynulo jako voda, která se nad námi
přehnala v noci ze čtvrtka na pátek. Naštěstí neměl vítr a déšť takovou sílu, jak předpovídali
meterologové. V neděli dopoledne v rámci zakončení byl vyhodnocen nejstarší účastník pan
Vladimír Pitr z Caravan Clubu Pardubice, nejmladší účastník Dušan Marek z Caravan Clubu
Praha a nejvzdálenější posádka z Holandska. Celkem se 36. NS zúčastnilo 23 klubů se 125
posádkami, které tvořilo 257 dospělých a 48 dětí a byli ubytování v 92 caravanech a 33
obytných vozech. Předseda Caravan clubu Frýdek – Místek pozval všechny přítomné na 37.
národní sraz ACC v AČR, který se bude konat nedaleko Lednice v campu Apollo.
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