
 

 

 
Letní den u Morávky 

 
 

 
 

 
 

Karavan club Frýdek - Místek pořádal na svém tábořišti u Morávky již 

tradiční Letní den u Morávky. Jelikož jsme se ze zdravotních důvodů Milušky 
nemohli zúčastnit akce Na kole kolem Mohelnice, rozhodli jsme se pro Morávku. 

Dali jsme informaci o našem záměru na klubové fórum a postupně se k nám 
přidali Hronkovi, Perničtí, Schreiberovi a Vaňurovi sen. 

 
Někteří vyrazili již v pátek ráno a za necelou hodinku jízdy byli na místě. 

Kamarád Jirka Zatloukal z CC Frýdek – Místek nám připravil „VIP“ místo, takže 

jsme byli všichni pohromadě. Tábořiště, které je majetkem CC Frýdek – Místek, 
bylo skoro zaplněno, a tak nás hned přicházeli pozdravit známí karavanisté 

tohoto klubu. Přijetí bylo opravdu srdečné. Počasí v pátek nám přálo, tak jsme se 
pěkně vyhřívali před svými karavany nebo si zajeli do nedaleké prodejny 
karavanistických potřeb Euro Trail ve Frýdlantu n. O. Po obědě následovala 

procházka po tábořišti se zakončením u čepovaného piva. Jelikož nám po 
procházce a pivu docela vyhládlo, rychle jsme něco ugrilovali a večer byl 

zasvěcen setkání a povídání u živé country muziky. 
V noci z pátku na sobotu začalo pršet, a tak jsme se probudili do deštivého 

rána. Jelikož se nám nechtělo jen tak nečinně sedět pod přístřešky karavanů, 

rozhodli jsme se vydat k nedaleké hrázi přehrady Morávka. Ti, kteří lenošili u 
karavanů, dostali za úkol nám vyzvednout ražniči, které připravili členové CC 

Frýdek – Místek a ve 13:30 již byl odjezd na exkurzi k hasičům do Frýdku – 
Místku, kterou nám zařídil obětavý Jirka Zatloukal. Po cca 2 hodinové velmi 
zajímavé a poučné exkurzi jsme se vrátili zpět do tábořiště, kde se již pro nás, 

opět obětavými členy CC Frýdek – Místek, udily výborné klobásky. Odpoledne se 
za námi přijel podívat na motorce i Bedřich Rous a manželé Dorotíkovi, kteří 

vydrželi i na večerní posezení při muzice pod nově vybudovaným dřevěným 
přístřeškem. 

Nedělní ráno bylo opět krásné slunečné, ale myšlenky se již ubíraly na 

„dalekou“ cestu domů, na kterou jsme se vydali v odpoledních hodinách. 
Dle mého názoru se víkend u Morávky vydařil. Já s Miluškou jsme se po 

dlouhé době sešli opět s lidmi, s kterými je nám dobře a jim s námi možná také. 
Několikrát během pobytu Jirka Zatloukal pronesl větu: „Když se sejdou dobří lidé, 
je všude dobře a na počasí nezáleží“. A to pro víkend u Morávky platilo. Na závěr 

bych poděkoval CC Frýdek – Místek, že nám umožnil se zúčastnit Letního dne u 
Morávky a že členové připravili báječnou přátelskou atmosféru. Při loučení zněla 

pozvání k další návštěvě tohoto tábořiště v kteroukoliv dobu až do konce září, 
kdy se tábořiště ukládá k zimnímu spánku. 

 

Fotografie z našeho pobytu si můžete prohlédnou kliknutím:ZDE 
 

 
      Červenec 2012 

      Zbyněk Vaňura 

https://picasaweb.google.com/101868697764288105321/1207_LetniDenNaMoravce

