
Peírý pělldenní proqÍam zahlnoVa nejen

poznáva.í Výety pěšký Vlakem' aUtobusem

na ko e' a e rovněŽ odboňé diskule, rady,

burzu á Žábavu' NaVíc kdo chtěl' nroh 5izary

biliit beŽ rybářského ístku aniž by pytač ,
protoženedaekýrybníkpaiřímajitelikernpu.

Na sVé s tedy V rárnc] programu přlš ná

VštéVnic] Unikátni přeČeÍpávacíelektÍáÍny D ou

hé íráné {patií mez] sedm divů České Íepub

iky)' nebo AdÍena inového paÍku s lanovým

centrem a j]nými atra kcerni' Jeden z n€jhlubších

zážjtkú VšakzůstalV karavanjstech poté, co ab

5o Vovali občerstvení V Prvním esním baru, asi

1,3 k lometlu V kopci nad Lipovou - Lázně'

Představte !i tento obrázek dřéVéný íů1' dře

Véné]avi.ea h avně koryta i sudy' V nichŽ prou

díč 5tá Voda a chLadipiitom rÚzné nápoje Pivo,

ener9etlcký dr]nk' co u' tvÍdý álkoho' vino, co

]e i bo. Vše ]e k dispoz c non-stoo ale, světe div

5e, nlkdo tU nehlidá a n kdo nejnkasuje' Platj5e

dobÍovo ně do pok]adn čk' podle VyVěšenýCh

doporUč€ných cen'A]dktento baÍ Vzn]knU 7

Revírník LesŮ České rcpubllky Václav Pavlí

ček 5itu a tam dávaldo žlalru chladit eneÍge

t cký nápoj' Čas od času mu dr nky někdo z ko

lemjdoucích Vypil a necha místo nich penize'

A kdyžzačaly přibývat iVzkazy' co bys tuÍisté

Íádl dali' zrodil 5e nápdd na zřízení PrVniho le5

ního bar0, kt€Íý užfunguje dobrých pét let'''
obdivuhodné'

ZáVěÍ Nářodního srazu kalavani9tŮ Už tra

d čné patiilslavno5tnimu zakončení, na něrnž
předseda caravan cIubu Šumperk]ároslaV |,4a

čát podékov3lVšern za náVštéVu' a na oplátku

5e mu dosta o poděkováni za vzoÍno! orqa

n zaci. ZaŽněly rde také pozvánky na bUrčák

do stlážnce (leto! prý byl ob,Vlášť dob'ý)

a samozi€jmě na přiští Národní sraz' jenž

V .utocampu B€roun bude pořádat Kernp

Kltb Plahá V AČR'

Te\L a fÓto ] iiMU ad]

a vác]av Šperlin z carcvan Clubu Flýdek MisÍek je karavanl|tau čtyři desitky ]et' A nepřeýal jjn b'fr

ani na vazičku (poslední dva rcky)'

Mimořádné záŽitky
ze 4t Národního srazu
Atraktivní prostředí, plno dojmů a kamarádská atmosféra
_ V tomto duchu se nes| lt. Národnísraz Autok|ubu ČR

v kempu Bobrovník (u ]eseníku), jenŽ v třetí dekádě srpna

uspořádal Caravan club Sumperk' Zúčastnil se jej nadprů-
měrný počet posádek - rovných 180, a to i ze S|ovenska.

. své zásÍupce něl

a cardvan club 1sÚava je nejstaršin v ieské republice' Déle neŽ dvacet leÍ
jejve Íunkcj předsedy (navÍc jako plvni žena v téta funkci vůbec) ved]a
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