ROŽNOVSKÝ

Rožnov pod Radhoštěm, camping Sport
(8.8) - 11.8 – 14. 8. 2016 – (17.8)
Ve dnech 11. – 14.8.2016 jsem pořádal v campingu Sport již tradiční Rožnovský frgálový karavanistický sraz. Ochutnat
pravé valašské frgály přijelo celkem 94 posádek z celého Česka i Slovenska. Některé posádky přijeli již v pondělí 8.8 cestou
přímo ze srazu v Komárně, který pořádal p.Mačát.
Ze začátku bylo letní počasí tak zrovna na koupání, ale ve středu se počasí pokazilo, ale naštěstí jen na jeden den.
Každá posádka obdržela na přivítanou od pořadatelů celý hruškový valašský frgál a aromatickou svíčku z fy. Unipar.
Mezi posádkami panovala výborná nálada. Každá posádka si volila program sama. Nabídka byla bohatá, protože v Rožnově
se konal v tomto týdnu 2.Supervíkend. Někteří účastníci si zvolili výlet na Pustevny a Radhošť, jiní navštívili Valašské
muzeum v přírodě, kde se konal Starodávný jarmark. Další zvolili návštěvu Rožnovského pivovaru, kde každý dostal malé
pivo zdarma a pralinku z místní čokoládovny. Milovníci piva navštívili restauraci Písečná, mohli při country hudbě ochutnat
14 druhů guláše a 12 druhů piv.
V pátek dopoledne jsme zorganizovali pro zájemce exkurzi do Světa kamenů, kde paní ředitelka Billová představila firmu a
popsala cestu kamenů z exotické země původu až na krk krásné ženy. Dále jsme se přesunuli do firmy Unipar, známého
výrobce exkluzivních interiérových svíček. Tam nás již čekal majitel firmy pan Šupler, který každého návštěvníka pohostil
skleničkou výborné pravé valašské slivovice. Pak nás provedl výrobou svíček. Děti si mohli samy zkusit barvit svíčky.
Následně nás provedl vzorkovnou a prodejnou. Většina účastníků si odnášela domů papírovou tašku s různými svíčkami
koupených v této prodejně.
V sobotu nás navštívil redaktor Českého rozhlasu Brno, který vyzpovídal mne, ale i několik přítomných karavanistů s kterými
natočil reportáž o životním stylu nazvaného karavaning.
Každý den večer bylo vidět hloučky přátel, kteří se scházeli u jednotlivých karavanů nebo pod velkým stanem u bufetu a
diskutovali dlouho do noci.
Na sobotu dopoledne připravil Zbyněk Vaňura (CC Rožnov) pro účastníky srazu cyklovýlet s průvodcem po méně známých
ale překrásných koutech Valašska. Bohužel z přítomných 228 účastníků se přihlásili na výlet jen tři, ale nezúčastnil se nikdo,
a tak na výlet nakonec jeli průvodci sami. A pak že karavanisté nejsou pohodlní!
V sobotu odpoledne měli možnost děti (ale nejen děti) zkusit si pod vedením odbornice paní Chiroiu (AČR) postavit figurky
z mořských škebliček, které pro tuto příležitost přivezl z Bulharska pan Chiroiu (AČR). U vedlejšího stolu nabízela své
výrobky t.zv fimovinky sl. Iveta Vaňurová.
V sobotu v 19 hodin jsem přivítal všechny účastníky Frgálového srazu a poděkoval přátelům, kteří mi pomohli tuto
karavanistickou akci realizovat. Členové nejpočetněji zastoupeného karavanklubu CC Strážnice byli odměněny obřím
frgálem s emblémem Frgálového srazu. Následně jsem všechny přítomné pozval na Ukončení karavanistické sezony 2016,
kterou pořádám v říjnu již pátý rok v maďarské Pápě a p.Hájek (CC Strážnice) zase na Burčákový sraz ve Strážnici.
Následovalo losování přítomných posádek, kde skoro všem posádkám byly vylosovány hodnotné ceny, které nám věnovali
naši sponzoři a příznivci.
V poslední den srazu v neděli všichni ještě využívali krásného počasí k různým výletům a teprve v pozdní odpoledne se
rozjížděli domů. Několik posádek zůstalo však ještě do příštího dne.
Podle vyjádření odjíždějících účastníků byli všichni s Frgálovým srazem spokojeni a těší se na shledání v Pápě nebo opět na
Frgálovém srazu 2017.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům za neopakovatelnou atmosféru, která panovala po celou dobu srazu. Dále
bych chtěl poděkovat manželům Štalmachovým (CC Strážnice), manželům Chiroiu (AČR) a panu Chmelovi (CC Olomouc)
za pomoc při organizování tohoto srazu. Bohužel členové pořádajícího klubu CC Rožnov (až na malé výjimky) nebyli ochotni
se podílet na organizaci a ani nepřišli své přátele karavanisty navštívit v Rožnově.
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