39. Národní sraz ACC
AČR Autokemp
Jezero Hlučín

Pro letošní uspořádání Národního srazu ACC AČR si pořadatelé z CC Ostrava
vybrali Sportovně rekreační areál v Hlučíně, jehož součástí je Autokemp Jezero,
kde se sraz v termínu 1.- 10. 7. 2011 konal.
Hlučínské jezero vzniklo po těžbě štěrku a má rozlohu 140 ha. Ke koupání jsou
k dispozici 2 bazény, brouzdaliště a samotné přírodní jezero s travnatými plážemi
a pozvolným vstupem do vody. Mají zde vyhrazený prostor i nudisté a na své si
přijdou i milovníci rybolovu, vodního lyžování, windsurfingu, projížděk na loďkách,
volejbalu, fotbálku, minigolfu, stolního tenisu a tenisu. Co zaostává, jsou sociální
zařízení, která pamatují éru hluboké totality.
Určitě nebylo jednoduché připravit na všech 10 srazových dní pro více jak 150
posádek takový program, aby si každý mohl vybrat dle svých zájmů. Mohu však
konstatovat, že se to pořadatelům povedlo. V areálu vyrostl velký společenský
stan, kde každý večer probíhal kulturní program s reprodukovanou nebo živou
hudbou nejrůznějších žánrů, grilovalo se, čepovalo pivo a každý den se podávalo
menu v hodnotě 75,- Kč. Autokarové zájezdy umožnily účastníkům navštívit
zámek Raduň, Hradec nad Moravicí, Ostravu, hornické muzeum Landek a mnoho
dalších zajímavých míst v okolí. Kdo nechtěl využít autobus, měl připravené pěší a
cykloturistické trasy s průvodcem. Nenudili se ani ti, kteří zůstali v kempu, jelikož i
zde se pořád něco dělo. Probíhaly ukázky vyprošťovací techniky Bizon, vystoupení
malých hasičů, předvádění elektrokol a aut Citroen, Dacia, Heller, lukostřelba,
trampolíny, ....... Při zahájení srazu nechyběl tradiční průvod kempem, ve kterém
se prezentovaly jednotlivé kluby z Česka, Polska, Slovenska a nemohla chybět ani
všem dobře známá posádka z Nizozemska. Co nemohli pořadatelé ovlivnit, bylo
počasí, které všem účastníkům v prvních dnech připravilo těžké chvíle. Postupně
se z travnaté plochy stala jedna velká vodní plocha a karavany s auty se bořily do
měkké půdy. Ani toto však organizátory nezaskočilo a okamžitě zajistily nové
plochy včetně nových rozvodů elektřiny pro neustále přijíždějící účastníky.
My, Rožnováci, jsme přijeli až na hlavní srazové dny, které byly 5.- 10. 7. 2011.
Díky tomu jsme nezažili výše popisované vodní dobrodružství a stáli jsme na
krásném místě hned na břehu jednoho z bazénů. Přijela i naše „cizinecká legie“,
jedna posádka ze Znojma, jedna posádka z Lanškrouna a jedna z Oseku nad
Bečvou, takže nakonec jsme Camping Club Rožnov p. R. reprezentovali v počtu 19
osob a 6 posádkami.

Nemohu si na tomto místě odpustit jednu skutečnost, se kterou se nemohu smířit
a sice rozdílný srazový poplatek pro organizované karavanisty v ACC AČR a
organizované karavanisty v jiných karavanistických asociacích. Bylo to poprvé, co
bylo na tyto organizované karavanisty nahlíženo a byli posuzování jako obyčejní
vlastníci karavanů, kteří nejsou nikde organizovaní. S takovýmto postojem jsem
se v mém dlouhém karavanistickém životě ještě nesetkal a mohu říci, že mám za
sebou stovky srazů a setkání nejen v Česku, ale i ve Slovensku, Polsku,
Chorvatsku, Maďarsku a v jiných zemích Evropy. Myslím si, že organizovaní
karavanisté jsou přece jedna velká rodina stejných zájmů a neměli by pořadatelé
tímto způsobem rozlišovat, ve které asociaci je kdo organizován. Vysvětlení od
ředitelky srazu paní Ing. Pajonkové, že chtěli zvýhodnit své členy, u mne
neobstojí. To lze udělat jiným, vnitřním systémem.
Co říci na závěr? Pořadatelům patří velké poděkování za uspořádání srazu a
vyřešení všech nenadálých událostí, k jejich 40. výročí založení CC Ostrava popřát
hodně spokojených členů a hodně elánu v dalším karavanistickém životě.
Zbyněk Vaňura
Červenec 2011

