Již tradicí se stalo pořádání prvního našeho společného setkání ještě v “ hluboké a útrapné zimě“.
Jako datum byl vybrán termín od 15. do 17. února 2013. Není to sraz přímo karavanistický, ale
spíše zabíjačkový. Koná se v hotelu Podjavorník, kam jsme byli pozváni manželi Schreiberovými.
Tento hotel se nachází v okrese Povážská Bystrica, na úpatí pohoří Javorníků. Od Nás z Rožnova
je to vzdušnou čarou „coby kamenem dohodil“, ale pokud člověk nemá vrtulník, musí asi dvě
hodiny autem. Více o tomto hotelu na webových stránkách: http://www.podjavornik.com
Bylo pro nás uspořádáno pohoštění ve formě pravé zabíjačky s mnoha pochoutkami, ale na to si
musel člověk dělat sliny až do soboty. Pro ty co přijeli dříve, bylo umožněno lyžování na nedaleké
sjezdovce, se slušnými sněhovými podmínkami. Za dvě hodiny však byli i nejzdatnějším unaveni.
Zatím stále přijížděli další hosté, ne všichni byli karavanisté z campingclubu Rožnov. Ten den
jsme ještě vyzkoušeli bowlingovou dráhu, místní restauraci a diskobar. Paní „dýdžejka“ byla již
z minulého roku vyzkoušená a parádně jsme se na její mixy vyřádili. V sobotu byla již zmíněná
zabíjačka, my zdatní sportovci jsme opět nazuli lyže a vydali se na svah. Opět za dvě hodiny byli
všichni znaveni natolik, že velké fyzické úsilí již nebylo možné. Proto se podle libosti všichni
věnovali jídlu, nebo vířivce, bazénu či „klábosení“. Večer byla znát naše únava, ale diskotéka zase
zvítězila.
Další den v neděle, byla určena odjezdu. Někteří si dali menší výšlap ve sněhu, který dosahoval
některým až nad kolena na vrchol Ztracenec. Jiní jen tak lenošili a po obědě se vydali všichni
domů.
Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat našim přátelům karavanistům Staňovi a Věrce
Schreiberovým, kteří nám vytvořili velmi příjemný, relaxační víkend se vším všudy. Doufejme, že
tato setkání se stanou opravdu dlouholetou tradicí.
Fotografie z našeho pobytu v hotelu Podjavorník si můžete prohlédnout: ZDE
Dušan Pernický

