POZNÁVACÍ SRAZ CC ŠUMPERK
Přehrada Pastviny – 23.-25.7.2010
Před několika dny jsme se vrátili z Poznávacího srazu, který pořádal CC Šumperk v campingu Šlechtův
palouk na břehu Pastvinské přehrady. Na tento víkend se zde sešlo téměř 40 vyznavačů karavaningu se svými
manželkami a obytnými auty nebo karavany.
Předpověď počasí, která nám v letošním roce nějak nepřeje, se bohužel vyplnila. Tak z Rožnova jsme
vyjeli za krásného letního rána a na Pastvinskou přehradu dojeli v mracích a dešti.
Jediný pořadatel, p.Mačát – předseda CC Šumperk, připravil již na pátek v 13 hodin prohlídku hráze a
hydroelektrárnu Pastvinské přehrady. Místní hrázný nás podrobně informoval o vzniku, účelu této přehrady,
provedl nás i útrobami přehrady, jako jedné z mála v Česku postavené z kamene. Dokonce jsme měli možnost
si prohlédnout turbinu elektrárny, která v ranních hodinách dává výkon 3MW. Po prohlídce turbiny jsme však
byli nuceni vyšlapat 155 schodů, abychom se dostali opět na hráz. Odměnou za to však byl pohled z hráze na
početné hejno obrovských kaprů (snad), jaké jsem dosud neviděl.
Po návratu do kempu jsme využili zlepšení počasí a s vnuky si šli zaplavat. Voda byla překvapivě teplá.
Následující den však to již nebylo možné.
Večer byl věnován, (jako vždy) početným diskuzím u karavanů. V noci nás probudil hustý déšť, který
trval bohužel i v dopoledních hodinách. A tak jsme odřekli návštěvu vojenského muzea v Králíkách. Bylo to
škoda, určitě by to naše vnuky velmi zajímalo. Nepříznivé počasí jsme využili na přípravu 14. Dahlie Rallye,
jejíž termín se neúprosně blíží. Rozmýšleli jsme, zda se vrátit v takovém počasí domů, ale nakonec zvítězil
smysl pro kolektiv a tak jsme zůstali ještě další noc do neděle.
I přes nepřízeň počasí jsme byli s na tomto setkání spokojeni, poznali jsme nová místa a popovídali si
s přáteli. Je vidět, že i jeden člověk dokáže sám uspořádat pěkný víkend pro několik desítek přátel
karavanistů.
Z našeho klubu se tohoto Poznávacího srazu zúčastnily celkem 3 posádky s 9 účastníky.
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