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V letošním roce jsme uspořádali tradiční karavanistický sraz již v červnu. Předpokládali jsme, že v této
době bude počasí lepší jako na podzim. Náš předpoklad se však nesplnil. Již tradičně se střídal déšť se sluncem.
Alespoň bylo teplo.
Předpověď počasí silně ovlivnila účast a tak se v campingu Sport sešlo pouhých 23 posádek z Česka,
Slovenska, Německa a Švédska. I když účast nebyla velká, o to bylo setkání přátelštější a komornější. Každý si
mohl vybrat místo podle své chuti.
V pátek navečer se konalo přivítání jednotlivých posádek a losování sponzorských darů. Vzhledem
k malému počtu účastníků a štědrosti sponzorů se tentokrát dostalo na všechny přítomné. Největší pozornosti
se opět těšily poukázky na nákup PHM v hodnotě 500.-Kč, které věnovala rožnovská čerpací stanice ÖMV.
Největším programovým tahákem byl 19. ročník Mezinárodního armádního folklorního festivalu
Rožnovská valaška 2012, která se konala v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě. Po dobu
tří dnů si mohli návštěvníci prohlédnout Dřevěné městečko a od rána do večera sledovat zdarma sledovat
vystoupení více jak 500 účinkujících. Kromě českých folklorních souborů přijeli do Rožnova soubory z Konga,
Portorika, Slovenska a Polska. Součástí tohoto festivalu byla také přehlídka skupin historického šermu. Naše
účastníky nejvíce zaujalo sobotní roztančené náměstí a průvod městem, i když jej doprovázel drobný déšť.
V neděli zase byla nejzajímavější rekonstrukce historické bitvy boj o městečko, které předvedly skupiny
historického šermu. I když sám jsem se jako pořadatel nemohl vystoupení zúčastnit, podle vyprávění účastníků
a fotografií byl program festivalu skutečně zajímavý a jeho návštěva stála za to.
Protože počasí neumožňovalo večerní posezení u karavanů, zorganizovali jsme v sobotu večer společné
posezení v restauraci hotelu Sport, kterého se zúčastnili i místní členové našeho klubu. Zde jsme společně
povečeřeli za symbolickou cenu, pobavili se a plánovali budoucí výjezdy. Potom jsme se zaposlouchali do
melodií, které nám hrála harmonikářka.
V neděli v odpoledních hodinách jsme se s přítomnými posádkami za sluníčka rozloučili a rozhodli se,
že příští rok uspořádáme toto setkání opět v termínu Rožnovské valašky.
Fotografie z Jarního setkání si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE
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