
 42.Národní sraz Asociace 

Caravan clubů  AČR 
7. – 11. května 2014 

 

 



V roce 2014 pro Vás uspořádá 42. Národní sraz ACC AČR Kemp klub Praha 

v AČR. Pozveme Vás do překrásného kraje, kde se snad ještě Národní sraz 

nepořádal.  Doufáme, že Vám bude vyhovovat i nezvyklé datum.  Moc se těšíme 

na hojnou účast. 

     Organizační výbor 42. NS ACC AČR 

Město Beroun leží na soutoku Berounky a Litavky, asi 30 km jihozápadně od 

Prahy. Svým strategickým umístěním na spojnici Prahy a Plzně je již od 

středověku významnou křižovatkou, místem obchodu i výroby.  Beroun je 

umístěn v překrásné kopcovité krajině na hranici Českého krasu a Křivoklátska. 

Spolu s jeho historickými památkami (jejichž četnost vedla k vyhlášení 

historického jádra města městskou památkovou zónou v roce 1992) to z něj činí i 

významné východisko turistických cest 

  Kemp Klub Praha v AČR 

  7. – 11. května 2014 

  Autokemp „BEROUN“ ul. Na Hrázi, Beroun 

  49°58’08.75‘‘N  -    14°04‘31.99‘‘E 

Vladimír Chomát    autobusové výlety tel.: 603 734 657 

Tomáš Hlaváček       technické zabezpečení  tel.: 603 358 627 

   Jiří Tumpach    cyklovýlety           tel.: 602 347 153 

                              Miroslav Hauner     dětské hry                      tel.: 602 170 947 

                             Miloš Simandl              tel.: 603 293 442 

           Ostatní členové klubu 

 

  280,-Kč/noc 
Cena pobytu 2 dny před i po srazu je snížena o 20% z ceníku kempu. 

 

 Při příjezdu je nutno se přihlásit a vyčkat na zavedení na místo pobytu 

 Každý účastník srazu je povinen dodržovat pokyny pořadatele 

 Nepřihlášené posádky budou ubytovány jen při volné kapacitě kempu 

 Účastníci srazu jsou povinni nosit označení 



 Kemp je na břehu řeky Berounky a tedy z bezpečnostních důvodů i ve 

vlastním zájmu se děti do 10 let nesmí pohybovat po kempu bez dozoru 

dospělých osob 

 V kempu je zakázáno používat otevřený oheň!!!! 

 Nepoužívat elektřinu pro varné konvice, mikrovlnky, klimatizace či topení 

 Neobtěžovat ostatní účastníky hlasitou reprodukovanou hudbou, zpěvem 

nebo křikem, zvláště pak v nočních hodinách 

 Domácí mazlíčci se nesmí pohybovat volně po kempu a samozřejmostí je 

úklid exkrementů 

 Každý účastník je povinen dodržovat bezpečnostní a požární pravidla 

 Mytí a údržba vozidel nebo karavanů je v prostorách kempu zakázána 

 Každý účastník srazu je povinen se seznámit s provozním řádem kempu a 

dodržovat jej 

příjezd účastníků 42. NS - volný program 

 

odjezd na autobusový výlet č.1 – Karlštejn 

    (podrobné  informace ve výletech) 

   cyklovýlet po okolí s průvodcem 

 Slavnostní zahájení 42. NS s hosty a 

dětským tanečním    folklorním souborem 

„KLÍČEK“ 

odjezd na autobusový výlet č.2 – krajinou spisovatele 

Oty Pavla (podrobné  informace ve výletech) 

odjezd na autobusový výlet č 3 – poutní místo SVATÁ 

HORA 

cyklovýlet po okolí s průvodcem 

– např. 500m vzdálený plavecký bazén otevřeno do 

(22.00 hod.) 

 

individuální program – velký trh na náměstí, 

medvědárium , prohlídka historického centra města, 

muzeum, Aquapark 

   zasedání předsedů klubů ACC AČR 



  ukázka vojenské historické techniky 

    odpoledne pro děti 

   losování sponzorských darů 

   taneční maškarní večer skupina 

 

 

    odjezd účastníků 

Během srazu budou v areálu vystaveny pro zájemce nové karavany, obytné auta 

a prodej karavanových doplňků 

 Změna programu pořadatelem vyhrazena 
 

                          autobus/vlak 

7.30           odjezd autobusu   
-zastávka na vyhlídce Lom AMERIKA-hrad Karlštejn 
   (pěší trasa z parkoviště na hrad je pohodlná s pozvolným stoupáním) 

- rezervována prohlídka -KAPLE SV. KŘÍŽE 
(II. okruh - 100 minutová prohlídka, každou půl hodinu -pouze 16 lidí!)  

-studenti, děti do 15 r. 

                 a důchodci nad 65 let,  

 /rezervace vstupenek 30,-Kč je započítána v ceně  výletu/ 

 /ceny jídel v restauracích jsou příznivé/ 

 - údolím řeky Berounky-Karlštejn-Srbsko-Beroun 

 

7.45          odjezd autobusu  do NIŽBORU 

        - exkurze /v 8.30/sklárna Rückl (dárek v ceně vstupného) 

        - pro zdatnější účastníky NS procházka členitým terénem - romantická Skryjská 

           jezírka - 3 km pěšky podél   Zbirožského  potoka do SKRYJÍ – zde oběd (není 

          v ceně výletu) 

- Skryje -malé Muzeum   trilobitů  /ing. J. Barrande/ 

- dále autobusem údolím řeky Berounky, krajina známá z filmu ,,Smrt krásných 

  srnců ,,  natočeného dle knihy spisovatele OTY PAVLA 

 - prohlídka hradu Křivoklát 

 



/cena 330,-Kc /do NIŽ BORU
 

v 8.00/          odjezd  autobusu /cena 330,-Kc /do NIŽ BORU 
                      -exkurze/v 8.45/ skla rna Ru ckl / da rek v cene  vstupenky/                                                                                                                                                         
                      -historicke , magicke  mí sto TETI N s na dhernou vyhlí dkou do 
                       krajiny a  do u dolí  r eky Berounky /s pru vodcem/ 
                      -NEUME TELY- pama tní k kone  Š emí ka/legenda o Horymí rovi/ 
                      /15 minut/ 
                      -poutní  mí sto ŠVATA  HORA  u Pr í brami/s pru vodcem/   
                      -zasta vka na pozdní  obe d/není  v cene /                                             
                      -Autocamp Beroun 
 

 

 

         

-  - údolím řeky Berounky 

   - a další zajímavé programy 

 

 

Pro účast je potřeba vyplnit přihlášku. Tu je možné stáhnout z webu: 

 http://kempklubpraha.webnode.cz/ 

 http://www.caravanclub.name 

 http://www.autoklub.cz 

a odeslat ji nejlépe prostřednictvím e-mailu na adresu klubu:  

kempklubpraha@email.cz 

nebo poštou na adresu: Kemp klub Praha, Františka Kotyzy 989/II 337 01 

Rokycany 

Přihláška: vytisknout, ručně vyplnit a zaslat poštou, nebo naskenovat a  

zaslat jako přílohu e-mailem 

Oceníme od klubů hromadnou přihlášku ve formátu  .pdf. Hromadná přihláška PDF 

 

 

 

http://kempklubpraha.webnode.cz/
http://www.caravanclub.name/
http://www.autoklub.cz/
mailto:kempklubpraha@email.cz
http://ms-system.cz/kempklub/ns/prihlaska.pdf
http://ms-system.cz/kempklub/ns/2014_hromadna_prihlaska_narodni_sraz.pdf


PŘIHLÁŠKA  

42. Národní sraz   Caravan Clubů  AČR 

AUTO CAMP BEROUN 

7. 5. - 11. 5. 2014 Beroun 
Pořadatel:                       Kemp klub Praha v AČR 

 
Přihlášku zasílejte na e-mail:      kempklubpraha@email.cz  
nebo na adresu:                            Kemp  Klub  Praha  v  AČR  
            Františka Kotyzy 989/II 
            337 01 Rokycany                                                                                    
            mobil: 603 293 442 
                  WEB:      www.kempklubpraha.webnode.cz 

Přihlášky nejpozději do:    31.03. 2014 
 

Příjmení, jméno:    ______________________ 

 

Ulice:    __________        Město:  ______ 

PSČ:     __________   Telefon: ______ 

   
Klub:    ________________________ 

 
Rok narození:  
 
Další účastníci:    ___________________________  rok narození: _____ 

         
      ___________________________   rok narození: _____ 

        
       ___________________________   rok narození: _____ 

        
                                   ___________________________   rok narození: _____ 

 
Děti počet:           ________________             Věk: _________________ 

Karavan:                    Obytný automobil:                 Registr.značka:    

 

Datum příjezdu:    Datum odjezdu:          
 
Objednávám výlet: 

výlet 1 - počet osob: 

         

výlet 2 - počet osob: 

        

výlet 3 - počet osob:     
            _________________ 

   Podpis 
 

 

mailto:kempklubpraha@email.cz
http://www.kempklubpraha.webnode.cz/

