
 
8.8  – 11. 8. 2013 

Camping Sport, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

Ve dnech 8. – 11.srpna se konal v Rožnově p.R. v campingu Sport 

Frgálový karavanistický sraz. Slunečné tropické počasí přivítalo 81 

posádek s 202 účastníky. Do Rožnova přijeli karavanisté z 21 klubů, 

z nichž nejpočetněji byl zastoupen Caravan Club Strážnice s 11 

posádkami, ale i 11 neorganizovaných posádek a 6 posádek 

z Caravan24.  

Někteří karavanisté využili možnosti prodloužení pobytu 3 dny před a 3 

dny po termínu konání Frgálového srazu. 

Každou posádku jsme přivítali skleničkou pravé valašské slivovice a 

frgálem. Aby si účastníci mohli vybrat program podle svých přání, 

nabídli jsme jim dostatek informačních materiálů, mapy i průvodců 

Rožnovem a okolím. 

Většina účastníků využila možnosti zakoupit si frgály, každý den čerstvé. 

Celkem  bylo prodáno více jak 150 frgálů, z nichž hodně cestovalo do 

domovů. 

V pátek odpoledne jsme uspořádali exkurzi do firem Svět kamenů a 

Unipar, které se zúčastnilo více jak 50 lidí. Zde přítomné upoutal 

především zajímavý výklad majitele firmy p.Šuplera o technologii výroby 

a historii firmy vyrábějící především interiérové kvalitní svíčky. Hodně 

přítomných využilo možnosti zakoupit si tyto výrobky.  

Panovala úmorná vedra 38C a proto většina účastníků využívala 

sousední koupaliště. V noci z pátku na sobotu pak bouřka se silným 

deštěm ochladila vzduch. Sobota a neděle bylo opět slunečno ale 

chladněji, a tak  většina přítomných navštívila Valašské muzeum 

v přírodě, kde se konaly tradiční Dny řemesel a setkání kovářů. Při této 

příležitosti si prohlédli také město. Pochvalovali si pěkně upravené 

rožnovské náměstí. Někteří účastníci navštívili Rožnovský pivovar a 

ochutnali zdejší pivo včetně blaha pivních lázní. 

Cyklisté si pochvalovali cyklostezku Bečva a pěší turisté navštívili Pustevny a Radhošť nebo si prohlédli Soláň a 

Velké Karlovice.  

V sobotu podvečer jsem přivítal všechny účastníky Frgálového srazu ve 

velkém stanu, který nám ochotně připravilo vedení kempu. Hlavním 

tahákem bylo losování sponzorských cen. Tak více jako 50 posádek bylo 

odměněno hodnotnými cenami sponzorů, kde nechyběly poukázky na 

PHM, poukázky na ubytování v kempu Sport, kávovary, topinkovače, 



pánské košile, lahve vína, kosmetika atd. Při této příležitosti pozvali 

zástupci klubů všechny přítomné na karavanistické akce, které 

připravují v brzké době. 

Při odjezdu nám posádky děkovaly za hezky strávený víkend v Rožnově 

p.R. a přislíbily svou účast na Ukončení karavanistické sezony v Pápě. 

 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům Frgálového srazu za účast, vedení kempu za vstřícnost při 

organizaci srazu a četným sponzorům za jejich dary. 

Další fotografie z Frgálového srazu si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE 

 
Vašek Hronek 
Camping Club Rožnov 
Srpen 2013 

 

https://picasaweb.google.com/101868697764288105321/1308_FrgalovySrazRoznovPR

