
40. NÁRODNÍ SRAZ 

 
 

ASOCIACE CARAVAN CLUBŮ 

AČR 

2. - 8. 7. 2012 

JINÍN 

U STRAKONIC 

 

 

Pořadatel: 

CARAVAN PARDUBICE v AČR 

OFF ROAD KLUB JINÍN v AČR 



 

Pořadatel 40. Národního srazu: 

     CARAVAN CLUB PARDUBICE v AČR 

      OFF ROAD KLUB JINÍN v AČR 

Místo konání:     Areál Jinín u Strakonic 

GPS:                                                                   49°13'23.499"N, 13°58'45.553"E 

Termín srazu:     2. – 8. 7. 2012 

 

Organizační výbor: 

Ředitel srazu    Florián Bielák 

Organizační zabezpečení  Ing. Vavruška Petr, Ing. Štefánek Otto 

Programové zabezpečení  Holý Bohuslav, Klejch František 

Technické zabezpečení   Jozíf Jiří, Provazník Milan, Bendák Martin 

 

Kontakt: Florián Bielák  +420 776 724 755, 

      florian.bielak@seznam.cz 

 Holý Bohuslav  b.holy@archcen.cz 

 www.ccpce.cz    

 

Pozvaní hosté: 

   PaedDr. Roman Ječmínek prezident AČR.  

Pavel Babka víceprezident  AČR 

Lenka Filipčíková starostka  obce Jinín 

mailto:florian.bielak@seznam.cz
mailto:b.holy@archcen.cz


Předběžné informace a pokyny účastníkům: 

40. Národní sraz ACC AČR se uskuteční v motokrosovém areálu  Jinín u 
Strakonic    od 2. do 8. července  2012  

Srazu se může zúčastnit každý člen i nečlen AČR 

Cena pobytu za posádku:   300,- KČ / noc 

 - (posádka je 2 dospělí + 2 děti  do 18 let) 

Další osoba:          100,- Kč / noc 

Pes:       30,- Kč/ noc 

Účastníci si mohou zvolit datum příjezdu a odjezdu  

Zahájení srazu:  4. 7.  2012 v 16:00 

 

 Účastníci budou ubytováni v prostoru vymezeném pro kempování a rozděleni dle jednotlivých 

klubů 

 Oficiální část 40. Národního srazu bude v termínu od  4. - 8. července 2012 

 Každá osoba se zúčastňuje 40. Národního srazu na základě svobodného rozhodnutí, dobrovolně 

a na vlastní nebezpečí 

 Vstup a vjezd do prostoru konání bude pouze osobám označeným  viditelnou visačkou nebo 

označenému vozidlu 

 Rodiče nebo prarodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí po celou dobu pobytu v areálu i 

mimo něj 

 Každý účastník srazu je povinen dodržovat důsledně bezpečnostní pravidla a pokyny pořadatele 

 Zvířata se nesmí volně pohybovat v areálu. Majitelé psů jsou povinni uklízet jejich exkrementy 

 Účastníci srazu budou mít k dispozici omezený příkon elektrické energie   

 Každý účastník je povinen dodržovat provozní  řád areálu 

 Je přísně zakázáno požívat otevřený oheň 

 Veškeré  potřebné  informace  včetně programu  a charakteristik  jednotlivých míst 

doporučovaných k návštěvě či prohlídce budou vyvěšeny na informační tabuli u recepce 

 wifi po celém areálu 

 Možnost  stravování  v areálu (na objednávku) 

 Změna programu je pořadatelem vyhrazena 



PROGRAM: 

Pondělí 2. 7. 2012  Individuální program dle přání účastníků 

Úterý  3. 7. 2012  Individuální program dle přání účastníků 

Středa 4. 7. 2012  10:00  Cyklovýlet  

     16:00  Slavnostní zahájení 40. NS 

       Koncert ve stanu 

Čtvrtek 5. 7. 2012    9:00   Odjezd na plánovaný výlety 

     14:00   Cyklovýlet 

     19: 00   Klubový  večer ( kluby baví kluby) 

Pátek  6. 7. 2012     9:00   Odjezd na plánovaný výlet 

     17:00   Soutěže dětí i dospělých 

     20:00  Taneční večer 

Sobota 7. 7. 2012  10:00   Cyklovýlet 

     14:00  Zasedání předsedů ACC AČR  

     20:00  Rozlučkový večer při hudbě 

Neděle 8. 8. 2012  10:00   Slavnostní ukončení srazu 

Možnost ubytování přímo v areálu:  

- čtyřlůžkový pokoj se sprchou 4x 

- trojlůžkový pokoj se sprchou 1x 

- dvoulůžkový pokoj se sprchou 2x 

- dvoulůžkový pokoj bez sprchy 2x 

Ceny pokojů budou upřesněny 

 



Využití volného času: 

Jinín se nachází  přibližně 8km od Strakonic  je  to jedna z nejstarších obcí okresu Strakonice.  

Sportovní i rekreační rybaření nabízí soukromý rybník asi 1 km od Jinína, kde si zakoupíte jednodenní 

povolenku a můžete se věnovat svému oblíbenému hobby.  Tuto restauraci je možné v době srazu 

využít na uspořádání klubového večera.  (Je 

nutné objednat předem). 

 

 

 

 

 

 

Strakonice: 

Strakonický  hrad: 

Jak vypadal středověký strakonický hrad se můžeme jen 

domnívat, ale určitě víme, že se o něm zmiňuje listina 

Václava I. v roce 1235 poprvé a nezpochybnitelně. Jeden ze 

svědků Bavor zde v té době již musel mít opevněné sídlo, 

protože doplnil jméno přídomkem ze Strakonic. Podobu 

hradu v polovině 13. století přibližuje další dochovaná listina 

z roku 1243, v níž Bavor ze Strakonic daruje rytířům řádu 

sv. Jana Jeruzalémského kostel a dům s výjimkou domu knížecího. Uvedené datum, rok 1243, 

je oficiálním rokem příchodu řádu do hradu. Od té doby jsou historie řádu a strakonického 

hradu spojeny na dlouhá staletí. Rytíři sv. Jana, johanité, nezvolili hrad za své sídlo náhodou. 

Jejich povinností byla kromě vojenské i péče o pocestné, hlavně o poutníky do Svaté země. 

Na břehu řeky Otavy, jejíž vodu potřebovali, založili řádový špitál a pod ochranou mohutného 

hradu pečovali o poutníky, putující po dálkových cestách. Jedna spojovala Prahu s bavorským 

Podunajím a druhá Plzeň s Českými Budějovicemi a Horními Rakousy.  

Podskalí: 

Okolí skalnatého koryta řeky Otavy s loukami po obou březích se stalo již v minulosti 

oddychovou zónou města. Za inspirací sem směřovaly kroky místního rodáka, básníka 

národního obrození, F. L. Čelakovského, ale i ostatní občané a návštěvníci Strakonic 

dosud vyhledávají při svých vycházkách romantické stráně nad řekou. 



Po obou březích řeky Otavy byla v roce 1992 zřízená naučná stezka Podskalí, která byla obnovena 

v roce 2005. Její délka je 3 km a připomíná mimo jiné voroplavbu, zvířenu či květenu této lokality. 

Na pravém břehu řeky Otavy na strakonickém 

Podskalí uvidíte kopii sochy moai. V roce 1982 díky ní 

Ing. Pavel Pavel vyřešil záhadu transportu těchto 

soch na Velikonočním ostrově. 

 

 

AUTOBUSOVÉ VÝLETY: 

Výlet číslo 1 Vysoký Hrádek – Muzeum Jaderné elektrárny 

Temelín  

– hrad Zvíkov, Zvíkovské podhradí 

V bezprostřední blízkosti Jaderné elektrárny Temelín, stojí renesanční zámeček Vysoký Hrádek. V 

jeho prostorách neuvidíte nic z toho, co se v zámcích obvykle nachází, 

a přesto se stal turistickým cílem jihočeského regionu. Právě sem je 

totiž umístěno informační centrum temelínské elektrárny. 

 

 

Výlet číslo 2   Kašperské hory – Strakonice 

Kašperské Hory (740 m) - přirozené středisko střední Šumavy, město v horské poloze na jižním svahu 

nad Opoleneckým a Zlatým potokem a údolím Otavy, nejvýše položené gotické město v Čechách.  

Kašperské Hory jsou dějištěm románů a povídek Karla Klostermanna (1848 – 1923). Spisovatelův otec zde 

působil jako lékař a několik let byl i starostou 

kašperskohorského okresu. 


