Zúčastnili jsme se:

38. národního srazu
Asociace Caravan Clubů AČR
Plzeň, ATC Borská přehrada Litice

Na loňském, 37. národním srazu ACC AČR v Lednici se rozhodlo, že v roce 2010 bude pořádat
národní sraz CC Plzeň. Termín srazu se vrátil na svůj tradiční termín 2. – 6. 7, což letos znamenalo
využití dvou svátečních dní, pondělí 5. 7. a úterý 6. 7., a prodloužit si víkend. Možná i to přispělo
k tomu, že do ATC - INA u Borské přehrady Litice, přijelo celkem 188 posádek z 16 klubů z ČR, ale byly
i přítomny posádky z Holandska, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska. Nejmladšímu
účastníkovi bylo teprve 6 měsíců a ten co nejvíce pamatuje, měl 85 let.
Kdo chtěl a měl čas, tak mohl přijet již 26. 6. Vlastní zahájení 38. národního srazu proběhlo
před velkým stanem 2. 7., kde nás všechny přivítal předseda CC Plzeň pan Václav Otta a předseda
ACC AČR pan Florián Bielák. Plzeňáci připravili takový program, aby si mohl vybrat každý dle svých
zájmů a schopností a navštívit a vidět to, co ho nejvíce zajímá.
Každé ráno se mezi karavany prošel klaun, aby navodil příjemnou atmosféru a pozval zájemce
na rozcvičku a po snídani následovaly odjezdy na připravené výlety. Mezi nejzajímavější bych zařadil
prohlídku historického centra města Plzeň, návštěvu Techmanie, plzeňského pivovaru, zoologické
zahrady s DinoParkem a cyklo nebo autobusové výlety na Radyni a zámek Kozel. Kromě těchto
výletů běžel program pro ty, kteří zůstali v campu. Přišli zahrát dudáci, své modely představili
modeláři, se svými miláčky se přijeli pochlubit majitelé veteránů, hasiči předvedli vyprošťování
raněných po autonehodě. Každý večer ve velkém společenském stanu probíhala zábava při živé
hudbě. Nedílnou součástí každého srazu jsou zábavné soutěže pro děti a dospělé. Mnozí z nás využili
teplé počasí ke koupání v Borské přehradě.
Z Camping Clubu Rožnov p. R. se v Plzni sešlo celkem 8 posádek s 24 osobami. Byla mezi nimi i
posádka, kterou vyhnalo špatné počasí z Chorvatska, a tak si to místo domů, namířila přes Německo
přímo do Plzně. Určitě tohoto svého rozhodnutí, tak jako i ostatní posádky z Camping Clubu Rožnov
p. R., nakonec nelitovala, protože opravdu v Plzni bylo dobře.
Těžko lze organizátorům z CC Plzeň něco vytknout. Úkol, uspořádat 38. národní sraz ACC AČR
splnili na jedničku. Nejslabším bodem srazu byla sociální zařízení, ale ta jsou součástí a vizitkou
majitele campu. Přece nebudou karavanisté z CC Plzeň kvůli srazu budovat někomu nová.
Čas uběhl jako voda a bylo tu úterý, poslední den srazu. Proběhlo slavností ukončení v rámci
kterého předsedkyně CC Ostrava paní Ivana Turzová pozvala přítomné na 39. národní sraz, který se
bude konat 1. – 10. 7. 2011 na Hlučínském Jezeře. Takže ostravákům držíme palce a my rožnováci,
jelikož to máme jak se u nás říká „za humny“, určitě přijedeme.
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