22. RALLY SNP
v Polnom Kesove
V termínu 24. – 26. 8. 2012 pořádali různé caravanistické kluby tolik setkání, že
aby to rožnováci vše stihli, museli by se nechat naklonovat. Nakonec se část vydala
na Karavanistický sraz pod Helfštýn, část na Klubový sraz CC Šumperk do campu
Bobrovník, vyznavači vysokohorské turistiky byli u přátel v polském Zakopaném na
14. Tatranském rodinném zlotu a ti, co se rozhodli lenošit ve vodách termálních
pramenů se vydali do Polného Kesova, kde CC Bánská Bystrica organizoval
v kempingu Thermal 22. RALLY SNP.
Z Camping Clubu Rožnov p. R. se zúčastnilo 12 osob všech věkových kategorií
ve 4 posádkách. Celkem se zúčastnilo 44 posádek z Česka a Slovenska. Ač jsme my a
Perničtí přijeli v pátek až v noci, uvítal nás osobně vedoucí srazu pan Ondrej Štrbák a
osobně nám ukázal místa ke kempování. Museli jsme řešit „velké“ dilema, protože
moji rodiče, jak je jejich zvykem, stáli co nejblíže sociálnímu zařízení, kde hrbolatý a
šikmý terén mezi stromy nám moc nevyhovoval, nebo se utábořit na rovné travnaté
ploše u Schreiberů. Zvítězila druhá varianta. Nakonec se ukázalo, že to bylo moudré
rozhodnutí, protože jsme se všichni navzájem navštěvovali, a tak byl stále důvod
k napití. Postavili jsme karavany a rychle do vody, protože bazény byly ještě otevřeny.
V sobotu ráno proběhlo slavnostní otevření srazu, po kterém následoval odjezd
delegace do nedalekých Mojmírovic, kde byly položeny květiny k památníku SNP. Pro
děti byly připraveny soutěže, kde svoji kategorii vyhrál vnouček Věry a Standy
Schreiberových Románek. No a potom již následovalo to, proč sem většina účastníků
dorazila. Rochnění se v teplé termální vodě, kdy teplota vody v jednotlivých bazénech
měla 280C – 330C. Když se k tomu přidala modrá obloha se zářivým sluníčkem, tak to
byla paráda. Na večer organizátoři uvařili opravdu výborný guláš a k němu točili
Zlatého bažanta za symbolickou cenu 0,70 EUR. Jít spát se nikomu nechtělo, tak
rychle ještě na noční koupání.
Nedělní odpoledne jsme zasvětili opět koupání, ve 12:00 hodin proběhlo
ukončení srazu a poté příprava k odjezdu domů.
Celý komplex, tzn. kemp, termální koupaliště a hotel ThermalKesov se nachází
v klidném prostředí Polného Kesova cca 19 km od Nitry jižním směrem a vlastní ho
jeden majitel. Od našeho posledního pobytu před 2 lety byly zrekonstruovány chatky,
zlepšila se plocha pro stanaře a karavanisty, přibyl jeden otevřený termální bazén a
staré bazény jsou také po celkové rekonstrukci. Vyznavačům rybolovu je k dispozici
malé jezero. Ke sportovnímu vyžití slouží betonové stoly na stolní tenis a antukový
kurt na tenis. Nejslabším místem je sociální zařízení, které původně patřilo
k termálnímu koupališti a nyní je využíváno i ubytovanými v kempu. WC je sice
dostačující, ale 2 sprchy a 2 umývadla pro dámy a 2 sprchy a 1 umývadlo pro pány je
trochu málo. Na druhou stranu je třeba ale říci, že vždy bylo vše důkladně uklizeno a
toaletní potřeby nikdy nechyběly.
Jelikož se zde všem rožnovským posádkám líbilo, těšíme se na další akci v Polnom
Kesove v příštím roce.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout kliknutím:ZDE
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