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Od pořadatelů, caravanistů z CCC TJ Sokol Gajary, přišla pozvánka na 6. Sokolský sraz a 47. Rally campingu 
a caravaningu. Dodatečně byla pozvánka doplněna o návrh konzultace s organizátorem 20. Dahlie Rallye ve 
Slovensku v roce 2016. Bylo rozhodnuto, jede se do Malých Levár. 
 
Z našeho klubu přijelo devět posádek –  manželé Dorotíkovi, Fišerovi, Knapkovi, Perničtí, Pšenicovi, 
Schreiberovi, Vídenští, Marie a ZdeněkVaňurovi, Miluška a Zbyněk Vaňurovi. Celkem se zúčastnilo 49 
posádek. 
 
Camp Rudava je po částečné rekonstrukci. Vedle nových toalet, s pochybným uspořádáním jednotlivých 
částí, což bylo komentováno většinou účastníků, stojí bývalé plechové toalety a torzo nedobudovaných 
toalet. 
 
Tropické počasí lákalo účastníky do blízké vodní plochy, či do přístřešku v campu, kde pořadatelé čepovali 
pivo a připravovali krajové speciality. Zde se také uskutečnilo zahájení a ukončení akce, losování cen 
sponzorů a vždy zde panovala dobrá nálada. Dobrá nálada byla i v našem „táboře“, kde s velkým úspěchem 
čepoval Dušan Svijanskou 11°. 
 
V neděli odpoledne nastal čas loučení a odjezdy domů. I my jsme se sbalili a vyjeli směr Bratislava, do 
přechodného cíle putování termálních lázní v Mosonmagyarováru. Camp, který je součástí lázeňského 
komplexu byl zaplněn asi z jedné třetiny, a tak jsme si vybrali, vzhledem stále trvajícím tropickým teplotám, 
kóji ve stínu a ještě se šli vykoupat. V pohodě a nabízeném komfortu jsme zde strávili čtyři dny a v pátek 
ráno jsme se vydali do dalšího cíle naší cesty, do Kalinčiakova, kde pořádal CCC Bánská Bystrica 25. ročník 
rally SNP. 
 
Po dobré silnici, skoro bez provozu, jsme se přesunuli do Komárom, kde dílem osudu doplnili nejlacinější 
benzin, na který jsme narazili v Maďarsku a pokračovali cestou necestou, nahoru   dolů a za roh, až jsme 
vyjeli na kopec nad koupalištěm Margita – Ilona, odkud jsme spatřili nepřeberné množství automobilů a 
mraveniště lidí – návštěvníků. Dle GPS jsme však pokračovali až do příjezdové cesty do campu, která po 
obou stranách byla zúžena zaparkovanými automobily a perspektivně působila dojezdem do cíle etapy 
Tour de France. Nastalo sklapování zrcátek a kličkování, až jsme se přes vrchol dostali bez ztráty květinky ke 
sjezdu do campu. Zde již čekal Dušánek z další bečkou piva, tak bylo vše OK a očekávali jsme příjezd Zbyňka 
s Miluškou, aby byla naše reprezentační skupina úplná. 
 
Co napsat o campu a koupališti? Je zaplněn chatkami, kempuje se kde je volné místo, na umývání je 
korýtko s pitnou studenou vodou, toalety jsou plechové socialistické – dědictví socialismu a všude, 
vzhledem k počasí, žlutá tráva. U koupaliště se nacházejí nové zděné toalety, ale někdy se zdají příliš 
vzdálené. Pořadatelé z CCC Bánská Bystrica byli pozorní a bylo nám mezi starými i novými přáteli dobře. 
Koupaliště musí být vzhledem k návštěvnosti velmi populární a spousta prodejních stánků s občerstvením, 
suvenýry, oděvy a restaurace v době sezony mají „žně“. 
 
V neděli ráno konečně sprchlo, jak se říká „čurali vrabci“, později vysvitlo slunko, vše uschlo, a tak bez 
problémů jsme se vydali na cestu domů. 
 
Závěrem nutno poděkovat oběma pořadatelům za jejich úsilí a popřát jim elán do pořádání dalších ročníků. 
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