
 

9. Výstava vín Lednicko – Valtického areálu 
3. Ročník mezinárodních rybářských závodů. 
 
20. – 22. 5. 2016, Lednice, Camping Apollo 
pořádal Jan Flajšinger - CC Přerov + CC Piešťany 

 
 

Konečně jsme letos měli volný víkend a mohli se zúčastnit již dlouho plánovaného 

karavanistického srazu při příležitosti  Výstavy vín Lednicko – Valtického areálu který se 

pořádal Honza Flajšinger z CC Přerov letos již  po deváté. Mimo to zde pořádal CC Piešťany 

3. Ročník mezinárodních rybářských závodů.  

Srazu se zúčastnil rekordní počet 203 posádek karavanistů z Česka a Slovenska. Setkal 

jsem se zde s mnoha známými karavanisty. Takovému počtu přítomných posádek přispělo 

téma srazu a překrásné letní počasí. Jen v pátek odpoledne se campingem přehnala krátká 

bouřka, která však výbornou náladu nikomu nezkazila.  

Akce se konala v Campingu Apollo u Lednice (http://www.atcapollo.cz). Tento camping je 

většině karavanistů známý z předchozích srazů. Já jsem byl v tomto campingu poprvé, a 

tak mi dovolte malé hodnocení. Apollo je velký camping na břehu Mlýnského rybníka, kde 

je dostatek místa pro všechny zájemce o ubytování. Camping je členitý a tak i když přijelo 

203 posádek, tak pořád bylo volné místo v zadní části campingu. Plocha pro karavany leží 

pod úrovní rybníka a voda z rybníka prosakuje na louky, takže velká část majitelů obytných 

aut při zajíždění zapadla. Celý camping mi připomíná vzpomínku na socialistické časy. Aby 

camping dosáhl současné evropské úrovně, potřeboval by značné investice. Je to škoda, 

protože okolí je zde turisticky atraktivní, což bylo vidět i na účasti na tomto srazu. Já však 

tvrdím, že není ani tak důležité kde jsem, ale s kým jsem. A tak my jsme byli zde velmi 

spokojeni.  

Hlavním cílem většiny návštěvníků byla ochutnávka vín z Lednicko-Valtického areálu. 

V pátek odpoledne a sobotu celý den měli možnost zájemci za 200Kč/os ochutnat přes 

500 vzorků místních znamenitých vín. Pro usnadnění výběru obdržel každý podrobný 

katalog a skleničku. Hezká děvčata ve zdejší restauraci s úsměvem každému dala ochutnat 

víno, které si vybral dle katalogu a všichni poseděli v družné debatě až do 22 hodin.  

Během slunečních dnů se většina návštěvníků vydala na kolech na výlety po okolí. 

Nezapomněli navštívit Janův hrad, Minaret nebo Lednický zámek. Proti kopcovitým 

Beskydům je zde naprostá rovinka a tak kilometry ubíhají rychle. My jsme bohužel žádná 

kola sebou neměli. Pořadatel akce Honza Flajšinger mám nabídl na odzkoušenou svá nová 

elektrokola, my si na nich projeli okolí. Po návratu do campu jsme ještě vyzkoušeli od 

přátel jiné druhy kol a už to bylo jasné. Celou cestu domů jsme pak nemluvili o ničem 

jiném. No a výsledek je, že dnes v poledne jsme se vrátili z Přerova a v kufru si dovezli dvě 

krásné nové elektrické skládačky.  

Ale i jiní měli důvod k oslavě. Manželé Vídenští (CC Rožnov) se pochlubili a samozřejmě 

šampaňský vínem pokřtili svůj skoro nový obytný přívěs Fendt. Lence Vídeňské při 

kolaudaci přívěsu očka spokojeností jen zářila. Tak jim přejeme tisíce šťastných kilometrů 

s dobrým přívěsem a přáteli. 

Myslím si, že mohu za všechny účastníky potvrdit, že byli spokojeni a budou vzpomínat a 

těšit se na příští jubilejní 10. Výstavu vín Lednicko-Valtického areálu. Ke spokojenosti 

účastníků letošního ročníku značnou mírou přispěl Honza Flajšinger (CC Přerov), který sám 

samotinký sraz organizoval a na bráně celou dobu účastníky vítal. 

Vašek Hronek 
Květen 2016 

http://www.atcapollo.cz/

