
42.  Národní   sraz    
Asociace caravan clubů  AČR 

 
 

7. – 11. května   2014 
 

Autocamp „BEROUN“  ul. Na hrázi 
v Berouně 

 
 

 
 
 

 
pořadatel: 

Kemp  Klub  Praha   v AČR 
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Pořadatel srazu:  Kemp Klub Praha   v AČR 
Termín srazu:  7. - 11. května  2014 
Místo srazu:  Autokemp  „BEROUN“   ul. Na Hrázi,    Beroun 
GPS souřadnice:  49°58´08.75´´N   a    14°04´31.99´´E 
 
 
Ředitel srazu:  Vladimír Chomát autobusové výlety  tel: 603 734 657 
Organizační tým: Miloš Simandl      tel: 603 293 442 
   Ostatní členové klubu 
 
 
 

Přihlášky na 42. Národní sraz 
 

     Pro účast je potřeba vyplnit přihlášku.  Tu je možno stáhnout z našeho webu:   
www.kempklubpraha.webnode.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 
 

     Na našich webových stránkách je možno si zkontrolovat stav přihlášení na sraz i výlety. 
 
 

Cena za pobyt posádky  (2dosp.+2děti+el.přípojka/1noc)  je stanovena na 280,- Kč.  a platí 
po dobu srazu, tzn. od 7.- 11.května 2014.  Cena pobytu 2 dny před i po srazu je snížena o 
20%  z ceníku kempu. 
 
 

A  co  je  potřeba  dodržet  při  pobytu? 
 

!    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 identifikační pásky 
!!   Kemp je na břehu řeky Berounky a tedy z bezpečnostních důvodů i ve vlastním zájmu se 
     děti do 10let 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 i 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 
 

 
 
 



PROGRAM - 42. NÁRODNÍ SRAZ v AUTOCAMPU BEROUN  
 

Středa    7.května 2014  
8:00 – 22:00 příjezd  účastník ů 42. NS 

 
Čtvrtek 8.kv ětna 2014 
7:30    odjezd na autobusový výlet č.1 - Karlštejn  (zpět  individuálně 

po poledni vlakem )  cena zájezdu 85,- Kč ,  vstupenku do Kaple 
Sv.Kříže si hradí každý účastník sám - nutné přihlásit  (vyhledejte 
podrobnější info o výletech) 

 
10:00  cyklovýlet   po okolí s průvodcem 
 
17:00 Slavnostní zahájení 42.NS s hosty a d ětským tane čním  
  folklorním souborem "KLÍ ČEK"   
 
večer  živá hudba k tanci i poslechu 

 
Pátek   9.kv ětna 2014 
7:45     odjezd na autobusový výlet č.2- krajinou  spis. OTY PAVLA                                                                                                                                                                          
            cena zájezdu 330,- Kč nutné přihlásit (vyhledejte podrobnější info) 
 
8:00     odjezd na autobusový výlet č.3 - poutní místo SVATÁ HORA 

        cena zájezdu 330,- Kč nutné přihlásit (vyhledejte podrobnější info) 
     

10:00   cyklovýlet   po okolí  s průvodcem 
 
večer    vlastní aktivity - např.500 m vzdálený plavecký bazén (do 22:00) 

 
Sobota 10.kv ětna 2014 
                 individuální  program  - velký trh na náměstí, medvědárium,                
                prohlídka historického centra města ,muzeum, Aquapark 
14:00   schůzka předsedů zúčastněných klubů 
 
12-15:00   ukázka vojenské historické techniky               
                     odpoledne pro děti 
 
16:00     losování sponzorských darů 
 
19:00   skupina "TŘEHUSK" taneční  maškarní večer 
      "každá maska vítána" !!! aneb "rozlu čme se vesele"  

 
Neděle  11.května 2014 
10:00    Slavnostní  ukon čení  42. Národního srazu  
 
 
 

 

Během srazu budou v areálu vystaveny pro zájemce nové  karavany, obytná 
auta a prodej karavanových dopl ňků. 



Autobusové VÝLETY- podrobn ější INFORMACE  
 

VÝLET č.1 čtvrtek 8. kv ětna   HRAD KARLŠTEJN  

7:30 odjezd autobusu             (cena 85,- Kč ) 

- zastávka na vyhlídce LOM AMERIKA - HRAD KARLŠTEJN  

(pěší trasa z parkoviště na hrad je pohodlná s pozvolným  stoupáním) 

- rezervována prohlídka - KAPLE SV. K ŘÍŽE 

( II.okruh 100 minutová prohlídka každou půl hodinu -pouze 16 lidí ! ) 

- VSTUPNÉ si hradí každý sám 

(dospělí 300,- Kč, děti do 15 r. ,studenti a důchodci nad 65 let 200,- Kč) 

(rezervace vstupenek 30,-Kč a je započítána v ceně výletu) 

- ceny jídel v restauracích příznivé 

- zpět vlakem - každou hodinu (20,-Kč) údolím řeky Berounky 

         (Karlštejn -Srbsko-Beroun) 

 
VÝLET č.2 pátek 9. kv ětna   Krajinou spisovatele OTY PAVLA  

      (cena 330,- Kč včetně všech vstupenek )  

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 bude oběd  (není v ceně výletu) 

- Skryje malé Muzeum trilobit ů  (ing.J.Barrande) 

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

  krásných srnc ů" natočeného dle knihy spisovatele OTY PAVLA 

- prohlídka hradu K řivoklát  

 
VÝLET č.3 pátek 9 .kv ětna   Poutní místo SVATÁ HORA  

      (cena 330,- Kč včetně všech vstupenek)  

8:00 odjezd autobusu do NIŽBORU 

- exkurze (8:45) sklárna Rückl (dárek v ceně vstupného) 

- historické, magické místo TETÍN  s nádhernou vyhlídkou do krajiny a do 

  údolí řeky Berounky (s průvodcem) 

- NEUMĚTELY- památník kon ě Šemíka (legenda o Horymírovi) 

- poutní místo SVATÁ HORA u Příbrami (s průvodcem) 

- zastávka na pozdní oběd (není v ceně) 

- Autocamp Beroun 

V ceně výletu 2. a 3. jsou zapo čítány i všechny vstupenky!! 



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 
 

 



 


