
 

 
 
 

          45. národní sraz karavanistů 
         Zelená Voda 
        Nove Mesto nad Váhom 

  Slovensko 
 
 

 
 

Po několika letech jsme se rozhodnuli zúčastnit se Národního 
srazu slovenských karavanistů. Přispěla k tomu i celkem krátká 

vzdálenost z Rožnova p. R., protože do Nového Mesta nad Váhom 
je pouhých 120 km. 

 

Dlouho to vypadalo, že pojedou pouze dvě posádky, ale nakonec 
se vydalo z Camping clubu Rožnov p. R. celkem 5 posádek a patřili 

jsme mezi ty početnější. Samozřejmě největší účast měli 
pořadatelé CC Trenčín v počtu 17 posádek. Z České republiky měl 

největší zastoupení 1. český karavan club v AČR Hradec Králové, 
který se reprezentoval 6 posádkami. Celkem se 45. národního 

srazu karavanistů zúčastnilo 66 posádek. 
 

Po příjezdu a zaplacení účastenského poplatku byl každý 
obdarován taškou s propagačními materiály, poukázkami na guláš, 

který byl opravdu výborný – díky pane kuchaři, a štamprdlí místní 
speciality. Ač byla v campu přítomna policie, žádnému z řidičů to 

nevadilo v pokračování na vymezené místo pořadateli. Ten musel 
na poslední chvíli vše přeorganizovat, protože prostory kde jsme 

měli původně být s veškerým zázemím, byly poskytnuty firmě 

Coca-Cola. A tak pořadatelé museli „natáhnout“ provizorně 
elektriku, postavit stan na zahájení a čepování piva. Kdyby nám to 

však nebylo řečeno, tak jsme nic nepoznali. 
 

Páteční večer začal přivítáním účastníků národního srazu na 
slavnostním zahájení, po kterém kdo chtěl mohl zůstat u českého 

čepovaného piva Bernard za 0,80 EUR. Toho jsme samozřejmě 
využili a šli spát až pozdě v noci. 

 
Na sobotu pořadatelé připravili cyklovýlet na zrekonstruovanou 

zříceninu hradu Čachtice, prodej karavanistických potřeb a soutěž. 
My jsme si vybrali výlet na Čachtice. Některým první rovinaté 

kilometry velmi prospěly, tempo chvílemi udával Tomášek Pšenica, 
a tak byli všichni spokojeni. Podle svého si každý poradil i s 2 



kilometrovým stoupání z Čachtic ke zřícenině. Jelikož byl hrad 

oficiálně otevřen druhý den, probíhaly na hradě různé historické 
ukázky a pod hradem byla řada stánků s občerstvením a suvenýry, 

hry pro děti, jízda na koních, střelba z luku apod. Ani my jsme 

neodolali zvěřinovému guláši s točeným pivem nebo kofolou. Před 
námi byly už jen příjemné kilometry z kopce a po rovině podél 

Váhu do campu. Po ujetí 29 kilometrů nebyl nikdo unaven a těšili 
jsme se na společenský večer s diskotékou, kterému předcházela 

tombola. Škoda jen, že po jejím vylosování se všichni rozprchli jak 
když střelí do hejna holubů a na diskotéku zůstaly pouze posádky 

z Pardubic, Strážnice, Rožnova p. R. a něco málo pořadatelů. 
 

V neděli si každý udělal program dle své chuti, proběhlo ukončení 
45. národního srazu karavanistů a postupně se začal camp 

vylidňovat. Dvě naše posádky pokračovaly do maďarského 
Mosonmagyaróváru, ale to už je na nový článek. 

 
Takže díky, kamarádky a kamarádi z CC Trenčín, a zase někde, 

možná 15. – 17. 8. 2014 na Narozeninovém víkendu v Rožnově p. 

R., NA SHLEDANOU. 
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