10. ADRIA CAMPING RALLY
STRAŠKO 2009

Jiţ tradičně se členové Camping Clubu KČT TJ Roţnov pod Radhoštěm v počtu
11 posádek s 35 účastníky zúčastnili Adria camping rally. Přes náš klub se přihlásilo
k účasti dalších 30 posádek s 87 účastníky z KČT Česká Lípa, CC Frýdek-Místek,
Ostrava, Pardubice, Praha, Prostějov a Stráţnice. K přesunu byly zvoleny dle
individuelního vyhodnocení a zájmů různé trasy. Při zastávce ve Slunji jsme si prohlédli
zajímavou přírodní a kulturní památku nazývanou Rastoke. Jedná se zajímavé stavby
s hospůdkami, mlýny a vodopády na řece Slunjčici. Při hodnocení cesty byl za nejvíce
problémový označen úsek Szombathely – Rédicz, kdy bylo konstatováno, ţe pokud
nebude povrch vozovky opraven, nebude v nejbliţším časovém období tento úsek
bez problémů sjízdný pro soupravy auto-caravan. V tom případě se stává atraktivnější
cesta přes Rakousko, kde je vice po cestě vidět a je záruka kvalitních vozovek.
Pro účastníky 10. ACR byla v campingu Straško vyčleněna plocha v horní části
campu s dostatečným počtem elektrických přípojek. Celkem přijelo 420 posádek s
1.156 účastníky z Bosny a Hercegoviny, Česka, Chorvatska, Itálie, Maďarska,
Německa, Polska, Slovinska, Slovenska a Vojvodiny. Českou republiku reprezentovalo
96 posádek s 269 účastníky z Caravan Clubů AČR z Českých Budějovic, Frýdku-Místku,
Hradce Králové, Olomouce,
Ostravy, Pardubic, Prahy, Stráţnice, Šternberku,
Šumperku z Českomoravského Camping Clubu KČT z České Lípy a Roţnova pod
Radhoštěm. Při slavnostním zahájení kaţdý účastník obdrţel přípitek dle vlastního
výběru a toto setkání v prostoru restaurací vyvrcholilo společenským večerem při ţivé
hudbě.
Camping Straško svou vybaveností patří mezi špičkové campy v Chorvatsku a i
v letošním roce jeho 2.000 m dlouhá pláţ získala modrou vlajku za čistotu vody.
Nevlídné deštivé a větrné počasí, neobvyklé pro toto roční období v Chorvatsku, se
postupně měnilo v typicky dovolenkové, jen moře zůstávalo poměrně chladné.
Účastníci ACR vyuţívali kaţdodenní nabídky zábavných programů, sportovali na 11
různých sportovištích, cykloturisté se vydávali do okolí po značených cyklotrasách, jiní
chytali bronz na pláţi a v blízké Novalje neodolali nabídkám místních specialit.
Příjemné večery byly plné smíchu, veselí a druţné zábavy přátel bez rozdílu věku a
národností. Členové Camping Clubu Roţnov p. R. při cyklistických výletech navštívili
mimo jiné města Gajac, Stara Novalja, Koljan, Mandre, Lun a Pag, prohlédli si
přístaviště trajektu v Ţigljenu, zajeli se vykoupat na pláţ Ručica v Metanji a na pláţ
Zrče. Při společné večeři jsme se sešli u pečeného selete a také jsme vesele oslavili
svátky a narozeniny některých našich členů.
Mnozí účastníci vyuţili nabídky campu při prodlouţeném pobytu byla
poskytována sleva 20 %, kterou ředitel campu zhodnotil ještě jedním dnem gratis, jako
kompenzaci za špatné počasí.
10. Adria Camping Rally – Straško 2009 byla dobrá tečka za desetiletou tradicií
a věřme, ţe dobrým startem do dalších ročníků.
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