25. výročí otevření tábořiště Morávka
19. – 21.7.2013

Letos uplynulo 25 let, co karavanisté z CC Frýdek – Místek vybudovali a zahájili
provoz tábořiště v Morávce. K této, pro ně, významné události uspořádali v tábořišti
Morávka setkání karavanistů.
My, karavanisté z Camping clubu Rožnov p. R., jsme tu nebyli poprvé a rádi se zde
vracíme. Tábořiště převážně využívají členové mateřského CC Frýdek – Místek,
kteří zde mají své „miláčky“ na kolečkách umístěné natrvalo a vyjíždějí s nimi na
jednotlivé karavanistické srazy. Jsou i tací, kterým zde umístěný karavan slouží
jako chata. Proto každý „cizí“ návštěvník je umístěn tam, kde je právě místo. Vždy
se ale ochotný personál tábořiště snaží umístit jednotlivé karavanisty z jednoho
klubu spolu. Ne vždy se to ale podaří. Tak tomu bylo v našem případě letos, ale
dobří lidé si cestu k sobě vždy najdou.
Na pátek zajistil vždy obětavý Jirka Zatloukal exkurzi v automobilce Hyunday v
Nošovicích, kam jsme se přesunuli vlastními auty. Po zhlédnutí úvodního filmu jsme
nasedli do vláčků, který nás provezl jednotlivými výrobními halami a areálem. To,
co jsme viděli je prostě neuvěřitelné. Sladit všechny výrobní linky, roboty a lidi na
stejnou rychlost vyžadovalo opravdu precisní přípravu, ale vše funguje na jedničku.
Každou minutu vyjede z brány výstupní haly jeden automobil. Na parkoviště
uskladněných nových vozů neustále přijíždějí prázdné a odjíždějí plné návěsy.
Samozřejmostí je i využití přepravy nákladním vlakem. Jen škoda, že jsme v areálu
z pochopitelných důvodů nemohli fotit.
Po exkurzi v Hyunday jsme se přesunuli do nedalekého Integrovaného výjezdového
centra, které bylo nově vybudováno z důvodu otevření automobilky Hyunday. Na
jednom místě je policie, požárníci a zdravotníci. Velmi ochotní hasiči nám předvedli

i poplach. Opravdu to byl cvrkot. Řada z nás využila i možnost se podívat do cely
předběžného zadržení. Jednou za život stačí. Kolem 17. hodiny byl odpolední
program vyčerpán a přesunuli jsme se zpět do tábořiště, kde nás čekali ti, co přijeli
později. Večer následovala volná zábava a vyprávění zážitků těch, kteří měli
dovolenou již za sebou.
V sobotu ráno jsme se probudili do zatažené oblohy, a tak původní plán navštívit
nedaleké koupaliště se nekonal. Počkali jsme na vepřo knedlo zelo, které osobně
připravily členky mateřského Caravan Clubu. Tak jako každoročně bylo jídlo
výborné, zapili jsme ho točeným pivem a někteří z nás vyrazili na krátkou túru na
chatu Kotář. Je to cca 3 km do kopce s možnou zastávkou v Ateliéru chalupa, který
jsme samozřejmě využili k občerstvení. Cestou jsme posbírali hřiby, a tak o večeři
bylo postaráno. Ti, co neměli štěstí na hřiby, si mohli koupit v tábořišti klobásy
přímo z udírny nebo si opéct špekáček. Při vstupu do tábořiště jsme byli odchyceni
Jirkou Zatloukalem, abychom se zúčastnili soutěže ve výměně kola. Kromě
dospělých, tuto kategorii vyhrál náš člen Zdeněk Pšenica, si výměnu vyzkoušel i náš
potěr. Večer následovala taneční zábava při živé hudbě.
Neděle - opět krásné teplé počasí, a tak se nikomu domů nechtělo. Program si
udělal každý sám dle momentální nálady. Někdo šel na procházku, někdo se šel
koupat, někdo hrál petang a někdo jen tak seděl před karavanem a relaxoval. Po
obědě „cizí“ posádky začaly postupně balit a odjíždět domů.
Víkend v tábořišti Morávka se opět vydařil a při loučení s domácími karavanisty bylo
vysloveno přání: byli jsme na exkurzi v hasičské stanici ve Frýdku - Místku, v
automobilce Hyunday a Integrovaném výjezdovém centru v Nošovicích, ale
v pivovaru v Nošovicích jsme ještě nebyli. Tak možná v roce 2014.
Fotografie z této karavanistické akce si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE
Zbyněk Vaňura
Červenec 2013

