Další atrakcí, kterou jsme navštívili, byl Park miniatur v blízké obci Podolie. Zde
vytvořila parta nadšenců (s kterými jsme se také na místě setkali) celkem 52
modelů slovenských hradů, kostelů a klášterů v měřítku 1:25 nebo 1:50. Návštěva
tohoto parku byla zajímavá.
V podvečer vyhodnotil majitel campu nejvzdálenějšího, nejmladšího a nejstaršího
účastníka. Nejstarším účastníkem byl p. Vagáši z CC Košice.
Ve dnech 24. – 26.4.2015 se sešli v Campingu Pullmann v Piešťanech majitelé
karavanů a obytných aut. Majitel campingu zde uspořádal z vlastní iniciativy pro
širokou karavanistickou veřejnost „Jarný zraz v campingu Pullmann“.
Camping Pullmann Piešťany je menší camping rodinného typu a pod rodinným
vedením na levém břehu Váhu blízko lázní a centra města. Pan Pullmann je jeden
z mála provozovatelů campingu, který nečeká, až přijde nějaký karavanistický klub
s prosíkem o uspořádání srazu, ale pořádá takový sraz z vlastní iniciativy. Jako
správný podnikatel si spočítá, co mu přinese více.
Krásné, slunečné, téměř letní počasí přilákalo 35 posádek ze Slovenska i Česka.
Bylo to příjemné po nekonečně dlouhé zimě se opět setkat s přáteli.
Majitel campu osobně přivítal při příjezdu každou posádku a nabídl pohár řízného
piva. I když nejsem pivař, tak v odpoledním horku pivo mi přišlo vhod.
V sobotu dopoledne jsme si zajeli podívat na tržiště do města. Byla zde obrovská
nabídka sazenic do zahrádky, což obdivovaly hlavně naše lepší polovičky. Potom
jsme se zajeli podívat do blízkého campingu Lodenica, kde se konala v roce 2012
Dahlie Rallye. Před campingem byla velká tabule s nápisem „Camping je
otvorený“, ale na mostě byly spuštěny obě závory a v recepci ani živáčka.
Uprostřed obrovské neposečené louky plné kvetoucích pampelišek byly pouze dva
osamělé karavany.

Potom následovala přednáška odborníků na téma dopravních předpisů a
karavaning. V místní hospůdce pak obdržel každý účastník velký talíř slovenské
kyselice, kterou jsme s chutí snědli, zapili pivem a prodiskutovali aktuální témata
zajímající všechny přítomné.
V neděli odpoledne se postupně všichni účastníci rozloučili s p. Pullmannem a
vraceli se domů. Tato akce byla příjemným zahájením letošní karavanistické
sezony.
Majiteli campingu přeji hodně úspěchů a těšíme se opět brzy nashledanou.
Vašek Hronek
Duben 2015

Podrobné informace najdete na následujících webových stránkách:
Město Piešťany, zajímavosti a okolí - http://www.piestany.cz
Portál města Piešťany - http://www.piestany.sk/
Camping Pullmann - http://www.campingpiestany.sk
Park miniatur Podolie – http://www.matusovo-kralovstvo.sk

