47. národní sraz, pořadatel: CARAVAN CLUB PIEŠŤANY
Termín:
Místo:

3. – 5. Červen 2016
AC Lodenica Piešťany

Krásné dny v letošní sezóně 2016. Naše setkání v Pešťanech bylo super, včetně
krásného počasí. Kemp nás přivítal posekanou travou, ale neshrabanou. Pro VIP
účastníky nám to vyhrabali naši dobří přátelé a kamarádi z domácího klubu
Rožnov – Perničtí. Nikdy bych nevěřil, co karavanista musí vozit – i hrábě.

Kemp je opravdu rozsáhlý, pěkně položený. Vzrostlé stromy budí respekt. Sociálky
ale už něco pamatují. 
V pátek se Vídenští a Perničtí domluvili na návštěvě termálek Podhajská. Sabina
nás provedla kempem i termálkami. Od naší poslední návštěvy se zde udělalo
hodně práce ke spokojenosti lidí a to je dobře. Prohlédli jsme si i nově
vybudovaný kemp. V kempu je dobré se informovat o stavu parcel, neboť kemp
není velký a místa bohužel nerezervují.
Protože jsme zde strávili celý den, zašli jsme si zde i na jídlo. Byla slušná nabídka i
cena byla přijatelná. Takže plná spokojenost. Do kempu se vracíme navečer.
V pátek večer se z rožnovského klubu scházíme ve složení: Knápkovi, Perničtí,
Vídenští, Pšenicovi a Fišerovi. Jirka slavil narozeniny a pohostil nás sudem piva a
pochutinami.
V sobotu ráno jsme se podle programu zúčastnili otevírání lázeňské sezóny.
Městem procházel průvod. Začal průjezdem veteránů. Viděl jsem vozidla, která
pamatuji na silnici i já. Takže už i já jsem veterán???? 
Dále pokračoval průvod svůdných mažoretek, následovaly základní školy, které
bojují za městské lázně, které zde chybí.
Při návratu do kempu jsme potkali modeláře z Přerova – lodičky, autíčka,
podvozky k lodím, no prostě můj sen. Ti se mají.
Večer jsme završili grilováním.
V neděli dopoledne bylo ukončení srazu. Srazu se zúčastnilo celkem 122 posádek.
Z CC Rožnov nás bylo pět.
Děkujeme za krásné přivítání, pěkné počasí i program. Těšíme se na další setkání
s rodinou karavanistickou.
Za Camping club Rožnov, stálý korespondent z tuzemska i
zahraničí FRANTA VÍDEŇSKÝ a jeho drahá polovička.

