Ve dnech 24. – 26. 5. 2013 se uskutečnil sraz přátel karavaningu a vína v Campingu Country
v Hlubokých Mašůvkách.
Protože se náš klub rozrůstá o členy do všech koutů naší republiky, rozhodli se i Vídeňáci ze Znojma pro
zcela nové poznání znojemského kraje. I ten je zajímavý pro turistiku, historii, dobré jídlo a víno.
K setkání zvolili kemp nedaleko Znojma, v malé vesničce Hluboké Mašůvky Campingu Country
http://www.camp-country.com.
První den v pátek dne 24. 5. 2013 byl příjezd posádek, nejen s karavany, ale i do chatek. Večer bylo
zahájení v kempovém baru, kde nám organizátor Franta Vídeňský podrobně sdělil informace o programu
na následující dny. Byla možnost opékání „buřtů“ na velkém ohništi v kempu, kterého využily hlavně
děti.
V sobotu ráno dne 25. 5. 2013 byl odjezd přihlášených účastníků do města Znojma. Různě jsme se
naskládali do aut, tak aby nezůstalo místo nazmar. Kolona připomínala chvílemi svatbu, jak jela auta za
sebou. Při příjezdu do Znojma jsme stáli v uzamčeném dvoře na parkovišti Obchodní akademie na ulici
Přemyslovců v centru. Nejprve jsme navštívili Znojemské podzemí, kde nám paní průvodkyně barvitě
líčila dějiny Znojma i dějiny tohoto podzemí. Na 11 hodin jsme měli zamluvenou restauraci na oběd.
Jídlo zde bylo chutné, ale organizace trochu vázla. Protože se doba podávání jídla značně prodloužila,
museli naši organizátoři změnit program. O jízdu vláčkem jsme nepřišli. Za jízdy nám byly opět
překládány dějiny Znojma a pan průvodce nás upozorňoval na zajímavé památky ve městě. Někteří
zakoupili vzorky vína na koštovačku při jízdě vláčkem. Cestou do kempu jsme ještě stihli shlédnout
přehlídku modelářských letadýlek, jejichž majitelé byli nejen z Česka, ale i ze zahraničí, hlavně
nedalekého Rakouska. Po příjezdu do kempu nás čekaly děvčata z „Kroužku břišních tanců“. Na
zajímavou podívanou se přišli podívat i zahraniční karavanisté z kempu. Večer se bylo potřeba přesunout
do sklepů „Vinařství Dobrovolný“, o tuto nelehkou práci se postarala rodina Vídeňských a Mirošova.
Totéž museli udělat zpět. Ve sklepích jsme ochutnali různé druhy vín, ze kterých nám některým šla i
hlava kolem.
V neděli dne 26. 5. 2013 bylo plánováno ukončení, někteří zážitků lační si udělali výlet do zámku Vranov
nad Dyjí a na nedalekou přehradu. Po obědě jsme se také vydali na cestu k domovu.

Přesto, že počasí vůbec nepřipomínalo květen, bylo setkání hodnoceno velmi kladně a všichni z celkem
17 posádek (15 karavanů, 1 apartmán, 1 chatka) 39 dospělých a 6 dětí byli spokojeni.
14 posádek – Camping club Rožnov
1 posádka – CC Pardubice
1 posádka – Caravan club Strážnice
1 posádka – Caravan club Žilina

Velmi organizátorům děkujeme za příjemný pobyt a doufáme, že se stane tento sraz tradicí.
Dušan Pernický
Květen 2013

