37. Národní sraz ACC AČR
Camping Apollo, Lednice
13. – 16. srpna 2009
Ve dnech 13. – 16. srpna 2009 uspořádal CC Frýdek – Místek v campu Apollo nedaleko Lednice
37. Národní sraz ACC AČR. Řada caravanistů využila možnosti prodlouženého pobytu a přijeli již
v pondělí 10. srpna 2009. Určitě nelitovali. Již na tyto dny měli pořadatelé připravené výlety do
širokého okolí.
Oficiální zahájení proběhlo ve čtvrtek v odpoledních hodinách průvodem jednotlivých klubů
campem, kdy pestrobarevný had v klubových barvách dorazil před recepci na zahajovací ceremoniál.
Účastníky přivítal předseda CC Frýdek – Místek pan Rostislav Horák, prezident AČR pan Roman
Ječmínek a předseda ACC AČR pan František Bareš.
Pro účastníky byl připraven tak obsáhlý program, že nebylo možné stihnout vše. Pěší, cyklo a
autokarové výlety, ukázky záchranného systému, soutěže pro děti i dospělé, každovečerní kulturní
program s živou hudbou, degustace vína s cimbálovou muzikou, tombola. Nezapomenutelný je
trenažér simulující dopravní nehodu, kdy kdo měl odvahu a silný žaludek, mohl se posadit do
připraveného vozu, v kterém poté zažil to, co si nepřeje žádný z nás při jízdě automobilem. Pořadatelé
se postarali také o to, aby nikdo netrpěl hlady. Kdo měl zájem, mohl si zakoupit za výhodnou cenu
stravenky do restaurace v campu. Jako specialita pro účastníky srazu byl připraven pečený kanec a
ryby na grilu.
Camping Club Rožnov p. R. reprezentovalo 8 posádek s 23 účastníky. Každý si vybíral
z připraveného programu to, co ho nejvíce zajímalo nebo podnikal samostatně nebo v kolektivu výlety
pěšky či na kole do krásného Lednicko – valtického areálu, Pálavy a blízkého Rakouska. V sedle kola
jsme celkem ujeli kolem 1.500 km a navštívili to NEJ z blízkého i vzdálenějšího okolí: Hraniční zámek,
jeskyni Turold, zámek Lednice, projeli se i s koly po řece Dyji do Pohanska, soutok Moravy a Dyje,
Apollonův chrám, Chrám Tří Grácií, zámek Valtice, Kolonádu Na Reistně, Dianin chrám, Sv. Hubert,
Janův hrad a v Rakousku Falkenstein. Nenechali jsme si ujít ani návštěvu vinného sklípku u našeho
dobrého známého ve Velkých Bílovicích.
Celkem se 37. národního srazu ACC AČR v campu Apollo zúčastnilo 235 posádek s 605 osobami,
z toho 500 dospělých a 105 dětí, z Česka, Slovenska, Polska a nejvzdálenější posádka byla až
z Nizozemska. Nejpočetnější zastoupení měl CC Pardubice.
Škoda, že všechno jednou končí, a tak nastal čas slavnostního ukončení a loučení. Byli vyhlášeni
vítězové jednotlivých soutěží a oceněn nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník. Na rozšířeném
zasedaní předsednictva a předsedů zúčastněných Caravan Clubů bylo předběžně domluveno, že příští
38. národní sraz ACC AČR se bude konat v Plzni. Přeji tedy plzeňákům, ať za rok z Plzně odjíždějí
účastníci srazu stejně spokojeni jako z Lednice, kde organizace byla na jedničku a poděkování patří
všem členům CC Frýdek – Místek, kteří se na uspořádání 37. národního srazu ACC AČR podíleli.
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