3. AGROKEMPCAR, camp Belá – Nižné Kamence, 27. – 29. 9. 2013
Hned následující týden po zdařilém Burčákové srazu ve Strážnici se vydalo
5 posádek z Camping clubu Rožnov p. R. do campu v Belé – Nižné
Kamence, kde se konal Agrokempcar. Celkem přijelo 59 posádek, z toho 11
z Česka. Myslím, že všichni byli nadšeni krásným prostředím, upraveným
trávníkem, vždy čistým a plně vybaveným sociálním zařízením se stále
tekoucí teplou vodou.
V pátek večer proběhlo zahájení srazu a byl upřesněn program na sobotu.
Pro zájemce byl připraven autobusový zájezd do Výchylovky. My jsme se
rozdělili do skupinek dle výkonnosti, a tak Miluška a já jsme uskutečnili
pěší náročnou túru z Bielého potoku Dolnými a Horními dierami do sedla
Medzirozsutce a odtud přes Velký Rozutec a sedlo Medziholie do Štefanové.
Další skupina se přesunula auty do Vrátné a odtud lanovkou na Snilovské
sedlo. Knapkovi si vyšlápli na Velký Kriváň, Hronkovi a Vaňurovi sen. si
vyjeli lanovkou na Chleb a dále pěšky do Snilovského sedla. Sabina
s dvojčaty vyrazily na chatu Pod Chlebom a přes Poludňový grúň do
Vrátné. Odpoledne v campu byla ukázka výroby gorbáčiků, kdy kdo měl
zájem mohl vyzkoušet své umění. Během dne se prodávala tombola, jejíž
slosování proběhlo během večerního posezení při diskotéce a táboráku.
V neděli ráno, tak jako sobotní ráno, jsme se probudili do krásného, ale
chladného slunečného počasí. Přesně v 1100 hodin se ujal slova organizátor
srazu a ředitel campu v jedné osobě, poděkoval všem, kteří se na
zorganizování srazu podíleli, pozval přítomné na 4. ročník a popřál
šťastnou cestu domů.
Byl jsem v tomto campu, který byl zrekonstruován v roce 2006, poprvé a
určitě ne naposledy. Díky vedení campu je zde každý rok pro návštěvníky
vybudováno něco nového. Camp se nachází na hlavním tahu ze Žiliny do

Těrchové na břehu Varínky a je tedy ideálním výchozím místem do krásné
přírody Malé Fatry. Takže děkuji za karavanisty z Camping clubu Rožnov p.
R. a příští rok, pokud nám to okolnosti dovolí, se určitě na 4. ročníku
Agrokempcar uvidíme.
Fotografie z našeho pobytu na Agrokempcaru si můžete prohlédnout: ZDE
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