
 

 

 

 

6.8  – 9. 8. 2015, Rožnov pod Radhoštěm, camping Sport 

 

Po dvouleté přestávce jsme opět v termínu od 6.8 do 9.8.2015 uspořádali v Rožnově pod Radhoštěm 

Frgálový karavanistický sraz. Byli jsme překvapeni velkým množstvím přihlášek a tak jsme museli rozšířit místo 

konání na oba rožnovské campingy a to Sport i Rožnov. První posádky se začaly sjíždět již v pondělí 3.8. Aby jim 

nebylo smutno, tak i my jsme se přestěhovali s karavanem z chladivého paneláku do sluncem vypáleného campu 

Sport. 

Na náš Frgálový sraz se sjelo celkem 120 posádek karavanů a obytných aut 320 účastníky z celého Česka i 

Slovenska. Protože se tento sraz jmenoval Frgálový, tak každá posádka dostala od nás jako pozornost pořadatele  

hruškový frgál ze známé Cyrilovy pekárny v Hrachovci. Další frgály si účastníci mohli předem objednat a odvézt 

domů. Dále obdrželi vonnou svíčku a zápalky od firmy Unipar a dostatek informačních materiálů a map.  

Každý si mohl vybrat program podle své chuti. Rožnov a blízké okolí nabízí mnoho příležitostí, jak se zabavit. 

Všem jsem předem poslal podrobné informace o zajímavostech a možnostech výletů po Rožnovsku. Počasí nám 

přálo až moc a tak účastníci srazu využívali koupaliště přímo sousedící s campingem Sport i bazén v campingu 

Rožnov, který byl pro veřejnost zdarma. Většina samozřejmě navštívila Valašské muzeum v přírodě, kde se 

v tomto víkendu konal festival slovenského folkloru Janošíkův dukát 2015 a soutěž ve stloukání másla. Maďarští 

účinkující byli ubytováni dokonce v chatkách campingu Sport. Jiní se vydali autobusem na Pustevny, pak pěšky 

na Radhošť a odtud pěšky dolů do Rožnova. Vzhledem k tropickému horku, které panovalo po celou dobu srazu 

to byla však namáhavá cesta. Příznivci cyklistiky využili cyklostezku Bečva a zajeli se podívat na Horní Bečvu nebo 

do Valašského Meziříčí. 

V pátek dopoledne jsme připravili pro návštěvníky exkurzi do Světa kamenů, zpracovatele polodrahokamů a 

firmy Unipar, známého výrobce kvalitních interiérových svíček. V obou provozovnách byli podrobně seznámeni 

s výrobou a mohli si zakoupit dárky pro vzpomínku na Rožnov. Exkurze se zúčastnilo asi 45 účastníků.  

V sobotu navečer jsme se všichni sešli na louce v campingu Sport, kde jsme všechny přítomné přivítali a 

poděkovali za účast i sponzorské dárky. 60% všech přítomných posádek bylo vylosováno a odměněno dary od 

sponzorů. Hlavní cenou byl obrovský frgál speciálně vyrobený pro náš sraz. Následně jsem všechny přítomné 

pozval na Ukončení karavanistické sezony do maďarských termálních lázní v Pápě, které se bude konat ve dnech 

8 – 11.10. 

Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem zúčastněným posádkám, vedení campingu Sport i 

Rožnov, sponzorským firmám a všem, kteří mi pomáhali při organizaci za krásný pohodový víkend.  

 

Vlasta a Vašek Hronkovi 
Camping Club Rožnov 

 


