
 

Velikonoční sraz v Dunajské Stredě 

 

 

 

 

Ve dnech 6. -9. dubna 2012 jsme se zúčastnili velikonočního srazu, který 

pořádali organizátoři z CC Bratislava. Tradičně se tento sraz pořádá kolem velikonoc, 

v kempu, který je součástí Thermálparku Dunajská Streda. 

Z Camping Clubu Rožnov p. R. přijelo celkem 8 posádek z 12 přihlášených. 

Některé odradila nejspíš špatná předpověď na blížící se volné dny, která se z části i 

potvrdila. Počasí nám moc nepřálo, ale skalní příznivci karavaningu vědí, že by 

mohlo být i hůř.  Oproti loňskému roku se stalo několik změn, jedna proběhla ve 

vedení CC Bratislava a dále, že byla část venkovních bazénů v rekonstrukci. Dva 

největší venku, plavecký a „Italský“, byli v provozu. Pro nepřízeň počasí, jsme je 

téměř nevyužili. Ovšem ve vnitř byly chladné teploty vidět, většina bazénů byla po 

celou dobu plně obsazená. 

Sraz probíhal od pátku do velikonočního pondělí, někteří přijeli již ve čtvrtek 

odpoledne nebo v noci. 

V pátek najela do kempu většina zbylých posádek. Kemp byl poměrně dost 

obsazen. Zahájení se konalo v 18 hodin, kde nám organizátoři sdělili program. 

V pátek se již nic jiného nekonalo, takže jsme si udělali vlastní program, každý podle 

svého gusta.  

V sobotu ráno jsme byli zváni na tradiční zabíjačku, kde bylo možno si výrobky 

přímo koupit a ochutnat. Dále se pro nás vařila „kapustnica“, každý účastník dostal 

jako pozornost porci této výborné polévky, kterou nám vařili přímo na místě sami 

organizátoři CC Bratislava. Večer se konala mezi 17 a 18 hodinou tombola, nejprve 

pro děti, každé dítě něco vyhrálo, tudíž všechny děti byly spokojeny a tím i jejich 

maminky. Posléze následovala i tombola pro dospělé, většinou z darů od sponzorů. 

Rožnov byl bohužel ve vodě, pro malou účast jsme jim nechali hodně cen. Večer 



proběhl „bál“, hudbu zajišťovala harmonika, většina z nás si zazpívala a večer byl 

velmi příjemný. 

Na neděli byla naplánována tradiční „oblievačka“, chlapců se asi více líbilo 

v termálech. Naši hoši z Valašska, ale nezklamali a nás „vymrskali“, Béďa Rous 

chodil až k posteli. Pomlázka se tradičně koná již v neděli, aby nebyl problém 

s alkoholem v krvi. Každý měl svůj vlastní program, někteří jeli dokonce pro nepřízeň 

počasí domů. V pondělí bylo v 11 hodin ukončení srazu a potom i poslední z nás jeli 

také domů.  

Srazu se zúčastnilo celkem 103 posádek ze tří států, z toho nejvíce bylo 

pořadatelů z CC Bratislava 18 posádek, dále z Olomouce v počtu 10, Rožnov p. R. 

v počtu 8, Gajary 7, Šumperk 6, Trenčín 6, Piešťany 6, Polsko 5, Ostrava 5. 

I přes nepřízeň počasí se sraz vydařil a těšíme se všichni na další setkání 

tady. 
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