Zahájení sezony
Maďarského camping a caravaning clubu
Termál Camping Cegled (H)
27.4. – 1.5.2007
Ve dnech 27.4. – 1.5.2007 zahájil caravanistickou sezonu Maďarský
camping a caravaning club (MCCC) stejně jako v loňském roce,
v maďarských termálních lázních Cegled.
Moderní termální lázně a dobré zkušenosti z loňského roku, tentokrát
přilákalo na tento sraz rekordní množství účastníků. Celkem se do nepříliš
velkého campingu vešlo 351 posádek s 950 účastníky z 6 států. Samozřejmě že
převládaly posádky z Maďarska a na druhém místě byli caravanisté z České
republiky. Z Camping Clubu Rožnov p.R. se srazu zúčastnilo 9 posádek s 22
účastníky. Mimo náš klub byli za českou stranu přítomni ještě členové z CC
Pardubice, CC Strážnice, CC Šumperk a jedna posádka ze Znojma.
Pořadatel Maďarský Camping a Caravaning Club se svého
hostitelského úkolu zhostil velmi dobře, pro účastníky připravil bohatý program
s autokarovými zájezdy do okolí, volnými vstupy do sousedících termálních
lázní, zábavný víceboj, vystoupení kulturních souborů a břišních tanečnic,
opékal se býk na rožni, kterého postupně účastníci konzumovali a podával se
tradičně chutný maďarský guláš, prodejci caravnistického příslušenství se
předháněli v nabídce výrobků, nechyběla ani diskotéka, předváděcí akce
obytných automobilů a jizda zručnosti s obytným automobilem, cyklistické
výlety a další zábavy a atrakce – každý si mohl vybrat dle svých zájmů a zálib,
i když se nadalo všechno stihnout. Jediným „smítkem“ na organizaci bylo, že
veškeré informace o programu byly k dispozici pouze v maďarštině, což byla
pro většinu zahraničních účastníků nepřekonatelná bariera. Ale i tak všichni
odjížděli domů spokojeni. I krásné slunné dny přispěly k úspěchu akce.
Při odjezdu domů obdržela každá posádka na památku CD s více jak
500 fotografiemi z tohoto srazu. Velmi vtipné!!
Bohužel musíme konstatovat, že MCCC nasadil všem pořadatelům
caravanistických srazů i v Česku příliš vysokou laťku při pořádání podobných
akcí a máme se kde přiučit.
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