Vážení přátelé karavaningu! Dovolte, abych Vás jménem svým i Camping Clubu Rožnov
pozval Vás i Vaše přátele na tradiční rožnovský karavanistický sraz, nazvaný

8.8 – 11. 8. 2013, Rožnov pod Radhoštěm, camping Sport
!!! Pozor změna termínu !!!
Tento karavanistický sraz jsem letos nazval „Frgálový“, protože každý region má své charakteristické speciality. K valašským
specialitám patří neodmyslitelně proslulé valašské frgály. Jsou tradičním koláčem regionu Valašska, určeným nejen pro svatby,
oslavy narozenin a další významné události. Tuto valašskou specialitu budete moci na srazu ochutnat.
Termín konání naší akce jsem musel z organizačních důvodů posunout z června na srpen. Frgálový sraz pořádám úmyslně
v termínu další významné akce konané ve Valašském muzeu v přírodě. Ve dnech 10.-11.8 se koná ve Dřevěném městečku již
23. ročník setkání mistrů starých řemesel: kovářů, kameníků, bednářů, klempířů a dalších řemeslníků nezvaného Dny řemesel a
setkání kovářů.

Camping Sport: se nachází na pravé straně silnice E-442 při výjezdu z Rožnova směrem Žilina (za světelnou
křižovatku u hotelu Eroplán odbočte vpravo na parkoviště u koupaliště). Camping Sport má 150 míst pro karavany
s elektrickými přípojkami a dostatkem teplé vody v sociálních zařízeních. K dispozici je bezplatná WiFi. Místa pro
karavany jsou z 50% zastíněny. Detaily najdete na: www.tjroznov.eu/kemp-sport/informace
GPS souřadnice campingu jsou: 49° 27' 55,854" N, 18° 09' 44,708" E

Účastnické poplatky: Cena za posádku a noc je 300.-Kč nebo 12.-€ (tj.40% sleva z ceníkových cen campu). V této částce je
zahrnut poplatek za umístění auta a karavanu (obytného auta), 2 dospělé osoby, 2 děti do 15 let, elektrická přípojka,
informační materiály. Tato cena platí i 3 dny před, nebo po konání akce. Ostatní ceny zůstávají podle platného ceníku
campingu.

Přihlášky: Protože sraz se koná v hlavní sezonu, je nutné poslat předem přihlášku, tak abych Vám mohl rezervovat místo
v campu. Samozřejmě můžete přijet i nepřihlášeni. V tom případě se ale může stát, že možnost výběru místa bude omezena.
Svou nám prosím pošlete nejpozději do 28.7.2013. Přihlášku si můžete stáhnout: ZDE.
Přihlášku uložte do svého počítače, vyplňte, znovu uložte a odešlete jako přílohu E-mailem na adresu:
campingclubroznov@seznam.cz. V případě problémů s odesíláním přihlášky, zašlete požadované údaje mailem přímo.
Seznam přihlášených účastníků budu průběžně zveřejňovat na našich webových stránkách www.campingclubroznov.cz
V případě, že budete přihlášeni a nebudete se moci srazu zúčastnit, dejte mi prosím co nejdříve vědět, abych zbytečně
neblokoval místo v campu.

Frgály: Pokud máte zájem ochutnat tuto valašskou specialitu, nebo si ji odvézt domů, můžete si ve své přihlášce objednat
libovolné množství frgálů. Vyzvednout si je budete moci čerstvé u nás. Pokud chcete, abych Vám čerstvé frgály dovezl, uveďte
ve své přihlášce jaký druh (hruškový, tvarohový nebo makový) a množství, které objednáváte. Cena 85.-Kč/ks nebo 3,40€/ks.

Stravování a nákupy. V těsné blízkosti campingu je mnoho možností jak se stravovat, počínaje bufetem až po luxusní
restauraci. Nejznámější jsou Hotel Eroplán****, nebo Hotel Horal****. Pro nákupy si zajděte na rožnovské náměstí (1,7km),
kde kromě mnoha menších obchodů, najdete i supermarket Albert. Téměř všechna parkoviště v okolí náměstí jsou placená!
Pouze u supermarketu Albert můžete parkovat první hodinu za pouhou 1.-Kč. Doporučuji však pěší procházku okolo Valašského
muzea. Bezplatně můžete parkovat u supermarketů Billa a Lídl u autobusového nádraží.

Sponzorské dary:
Pro zpestření Vašeho pobytu, jak již bývá u nás zvykem, budou v rámci srazu vylosovány zajímavé sponzorské ceny pro
zúčastněné posádky.
Pokud jste ochotni věnovat pro tento účel nějaké dary podle Vaší úvahy, budeme rádi. Předem děkujeme.

Program: Myslím si, že hlavní programem bude návštěva Dnů řemesel. V pátek odpoledne jsem pro Vás připravil exkurzi
s odborným výkladem a možností nákupu do prodejny Svět kamenů a firmy Unipar, vyrábějící kvalitní svíčky (viz informace
níže). Další program se připravuje a přihlášené posádky budou včas informováni. Každý si však může zorganizovat svůj pobyt
podle svých individuálních zájmů. Rožnov a okolí nabízí dostatek možností, jak vyplnit Váš volný čas a nebylo by rozumné Vám
vnucovat společný program. Pro snadnější výběr Vám pomohou webové odkazy na zajímavá místa v Rožnově a blízkém okolí

uvedené v této pozvánce níže. Každá posádka při příjezdu obdrží informační materiály. Rádi Vám osobně poskytneme další
informace o zajímavých místech v Rožnově a okolí.
Pokud ve své přihlášce uvedete svou E-mailovou adresu, pak Vás budeme průběžně informovat o
aktuálních novinkách v organizaci a programu srazu i ostatních akcích konaných v termínu našeho srazu.
V případě nejasností nebo dalších upřesňujících dotazů mne kontaktujte.
Na shledanou s Vámi v Rožnově se těší.
Vašek Hronek

Camping Club Rožnov
Tel: +420 604 528 437

www.campingclubroznov.cz
campingclubroznov@seznam.cz

Při přípravě tohoto srazu spolupracovali:

Doporučujeme Vám navštívit následující turisticky zajímavá místa v Rožnově a blízkém okolí:
Kliknutím (CTRL+kliknutí) na níže uvedený modře označený hypertextový odkaz se Vám otevřou webové stránky, kde
najdete detailní podrobnosti o dané lokalitě, programu, otevírací době, cenách atd.
Na stránkách města Rožnova najdete podrobné informace o městě, typy na výlety, seznam stravovacích
zařízení, kulturní pořady ve městě atd. Na náměstí se vedle radnice také nachází informační centrum, které
Vám poskytne informace, na které my nestačíme.

Nejvyhledávanější turistickou zajímavostí Rožnova je Valašské muzeum v přírodě, které se skládá ze tří
samostatných částí: Dřevěvého městečka, Valašské dědiny a Mlýnské doliny. V termínu našeho srazu se bude
konat ve Dřeveném městečku již 23. Ročník populárních Dnů řemesel a setkání kovářů. Doporučuji si
nenechat ujít příležitost tuto akci navštívit.
Vloni na jaře byla nad Valašskou dědinou na Karlově kopci (467m) otevřena nová, tak dlouho diskutovaná
Jurkovičova rozhledna, postavená podle plánů arch. Jurkoviče (známého autora dřevěných staveb na
Pustevnách a v lázních Luhačovice). Letos v zimě byly vykáceny okolní stromy, takže nyní si můžete
prohlédnout Rožnov i okolí z výšky. Na Jurkovičovu rozhlednu se dostanete po zelené turistické stezce
z parkoviště u Muzea
Před několika lety byl opět otevřen rožnovský pivovar s novou atrakcí rožnovské pivní lázně . Rožnovský
pivovar i lázně si získaly za krátkou dobu velkou popularitu. Zde si můžete dopřát pivní koupel nebo si posedět
v lázeňské cukrárně, popř. ochutnat několik druhů piv, mezi nimi i speciální třináctistupňový kvasnicový ležák
Rothschild.
V případě, že patříte mezi ty pohodlnější, pak si můžete prohlédnout město Rožnov z Vláčku Rožnováčku,
který vyjíždí z parkoviště u campingu a proveze Vás po Rožnově okruhem 4,5km dlouhým po zajímavostech
Rožnova
Krytý bazén – v případě nepříznivého počasí můžete využít celoročně otevřený velký plavecký bazén (290C),
dětský bazén (300C), 44m dlouhý tobogán, parní lázně, wirpool a masážní trysky. V těsné blízkosti campu je
koupaliště.

V Rožnově se nachází firma Unipar, přední světový výrobce kvalitních interiérových a aromatických svíček,
které jsou vyráběny s čistého uhlovodíku technologií lisování za studena, barvením na povrchu a použitím
kapilárního knotu s následným vysokým podílem ručního dotváření. Díky této technologii se hmota svíčky při
hoření mění pouze ve vodní páru a oxid uhličitý. Svíčky mají moderní design, na který je kladen vysoký důraz.
Pro účastníky jsme připravili v pátek odpoledne exkurzi, při které si prohlédnete výrobu a budete mít možnost
si i tyto výrobky zakoupit. (svůj zájem zúčastnit se exkurze uveďte v přihlášce)
V dnešní době lze prodávat téměř vše. Jen pár set metrů od campingu se nachází prodejna Svět kamenů.
Zaručím Vám, že tolik zajímavých kamenů a polodrahokamů v cenách od pár korun do statisíců jste ještě
neviděli. Také zde jsme pro Vás zorganizovali v pátek odpoledne exkurzi do této prodejny s odborným
výkladem a možností nákupu. (svůj zájem zúčastnit se exkurze uveďte v přihlášce)
V těsné blízkosti campu Sport se nachází zábavní centrum Gibon park, který místem vhodným pro aktivní
odpočinek v příjemném prostředí lesoparku. Zde se děti odreagují, ale na své si přijdou i dospělí. Najdete zde
překážkovou lanovou dráhu, trampolíny, minigolf, obří houpačku vysokou 10m, prolézačky, skákadla a
skluzavky. Zde najdete také restauraci s výbornou a cenově přijatelnou kuchyní.
Pro cyklisty byla otevřena nová cyklostezka vedoucí z Horní Bečvy přes Rožnov do Valašského Meziříčí. Stezka
s asfaltovým povrchem vede převážně podlé řeky Bečvy mimo hlavní komunikaci a to směrem na Horní Bečvu
i na Valašské Meziříčí. Pokud budete chtít si udělat výlet na kolech mimo cyklostezku, zde máte typy na
cyklistické trasy. Při tom můžete použít cyklobusy které jezdí každou sobotu a neděli. V odkazu najdete jízdní
řády a trasy cyklobusů. Pokud si budete chtít prohlédnout okolí Rožnova pěšky, pak zde najdete typy na pěší
výlety nebo naučné stezky.
Nejznámějším turistický cílem návštěvníků jsou Pustevny a památná hora Radhošť, nebo socha Radegasta,
kterou jistě znají všichni milovníci piva. Pokud jste jen průměrně zdatní turisté, doporučuji vyjet na Pustevny
autobusem (zastávka u campinu), pak pěšky po hřebenu okolo známé sochy Radegasta na vrchol Radhoště
(1129m) a následně pěšky přes Černou horu do Rožnova (přijdete přímo k campingu)
Chcete zažít trochu adrenalinu? Pak si půjčete na Pustevnách koloběžky a projeďte se 6km dlouhou tratí až
k dolní stanici lanovky na frenštátské straně s převýšením přes 400m. Pro cestu zpět můžete použít
sedačkovou lanovku.
Koloběžky si můžete také půjčit v přímo v hotelu Sport, pár metrů od campingu.
Milovníci automobilů by si rozhodně neměli nechat ujít příležitost navštívit Technické muzeum Tatra
Kopřivnice. Se vstupenkou do muzea můžete také bezplatně navštívit muzeum manželů Zátopkových.
Když si zajedete až do Kopřivnice, nezapomeňte navštívit také nedaleký Štramberk a její Městskou
památkovou rezervaci včetně známé Štramberské trúby.
Milovníci zdravé výživy a ti, kteří mají bezlepkovou dietu a by měli při své cestě navštívit ve Frenštátě p.R.
také Pohankový mlýn pana Šmajstrly, kde si mohou prohlédnout zpracování pohanky. Zde si také můžete
nakoupit široký sortiment výrobků z loupané pohanky.

I když většina návštěvníků Rožnova směřuje především na Pustevny, rozhodně si nenechte ujít výlet na Soláň
a Velké Karlovice. Na Soláni si můžete prohlédnout informační středisko v nové zvonici a okolní výstavu
dřevěných soch. Krásné pohledy na okolní hory vám budou odměnou za tento výlet.
Po sjezdu do údolí navštivte Velké Karlovice, jednu z největších obcí v ČR (82km2). Za návštěvu zde stojí
dřevěný kostel z roku 1754, fojtství postavené v roce 1793 a Karlovské muzeum. Pokud budete pokračovat
směrem na Slovensko, můžete navštívit nově otevřené termální Wellness centrum hotelu Horal s bazény se
slanou vyhřívanou vodou (36oC) a dalšími vodními atrakcemi. Pokračováním přes horské sedlo Bumbálka
(krátký přejezd přes území Slovenska) a přehradu Horní Bečva se můžete vrátit do Rožnova.
Mimo to je v Rožnově a okolí mnoho dalších zajímavostí, o kterých Vás budeme rádi osobně informovat při
Vašem příjezdu.
Vašek Hronek

Camping Club Rožnov

