které uspořádal ve dnech 26. – 27.7.2014 Caravan Club Frýdek-Místek

Jako každý rok, tak i letos uspořádal Caravan Club Frýdek Místek na svém tábořišti na Morávce na přelomu
července a srpna „Posezení u Morávky“.
V letošním roce byla předpověď počasí slibná a tak jsme na Morávku přijeli již v pátek dopoledne. Původně se na
Morávku přihlásily z našeho klubu tři posádky, ale z pracovních nebo rodinných důvodů se dvě posádky omluvily
a tak jsme přijeli z Rožnova sami. To ale vůbec nevadilo, protože jsme byli přijati ostatními návštěvníky převážně
z domácího klubu srdečně jako místní. Přátelská atmosféra nás provázela po celou dobu srazu.
Na sobotu dopoledne připravil Jirka Zatloukal pro účastníky exkurzi s ochutnávkou piva do Nošovického
pivovaru. Vzhledem k tomu, že pivo není můj oblíbený nápoj, jsme se této exkurze nezúčastnili.
My jsme navštívili nový camping (spíše tábořiště) Pod kaštany, který byl otevřen v těsném sousedství tábořiště
CC Frýdek-Místek. Aby se mohl nazývat campingem, potřebuje ještě dobudovat mnoho campingového vybavení.
Ale to vše chce čas a peníze. Hlavními hosty zde byli členové caravanclubu Rančeři, jejichž známá country kapela
zde hrála v pátek až do půlnoci.
V sobotu dopoledne jsme si vyšli na blízký Lipový, s představou že najdeme nějaké houby. Bohužel na rozdíl od
ostatních jsme nebyli úspěšní a tak jsme nasbírali „modřáky“ až před naší garaží při návratu domů v neděli.
V sobotu jsme navíc nemuseli vařit, protože „děvčata“ z místního klubu připravily výtečnou zelňačku na které
jsme si pochutnali. Na večer pak zase znamenité klobásy, obojí za ceny naprosto symbolické.
Jak zde již bývá zvykem v sobotu večer uspořádali pořadatelé tanečky i s předtančením latinsko-amerických
tanců. Pak již na parket vtrhli karavanisté. Nejvytrvalejším tanečníkem byla Lidka Struhalová se svým manželem.
Na závěr mohu jen konstatovat, že jsme na Morávce strávili další krásný víkend. Byli jsme velmi spokojeni
s počasím i přátelskou atmosférou, která zde panovala. Doufám, že obdobnou atmosféru budeme moci oplatit
na některém z karavanistickém srazu, které pořádá náš klub.
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