Výstava Caravaning Brno 2009
a cílová jízda na tuto výstavu
5.11. – 8.11.2009, BVV BRNO,

Na konec naší letošní karavanistické sezony jsme se rozhodli navštívit výstavu Caravaning
Brno 2009, která se konala na brněnském výstavišti ve dnech 5.-8.11.2009. Roky dříve jsme jezdili do
Brna pouze „na otočku“. Letos jsme však zvolili nabídku pořadatelů výstavy a použíli minicamp, který
pořadatelé připravili pro karavanisty na BVV u brány č.8. Současně jsme se spolu s dalšími třemi
kolegy z našeho klubu přihlásili na Cílovou jízdu, kterou při této příležitosti vyhlásila Federace
Campingu a Caravaningu České republiky.
Po malém kroužení okolo výstaviště jsme přece našli správnou cestu a v pátek 6.11.
v dopoledních hodinách dojeli k bráně č.8. Byli jsme překvapeni, že plocha parkoviště, které sloužilo
dočasně jako minicamping pro návštěvníky výstavy, byla téměř zaplněna obytnými automobily a
karavany. S povděkem jsme hodnotili blízkost vytopených a čistých sociálních zařízení s teplou vodou.
Horší to bylo ovšem s elektrickými přípojkami, které pořadatel sliboval. U sociálních zařízení byl
rozvaděč s cca 8 zásuvkami. Vzhledem k podzimnímu sychravému počasí a počtu zaparkovaných
účastníků to bylo ovšem žalostně málo. Tak ti co stáli na straně rozvaděče se připojili různými
rozbočkami (nad kterými by se reviznímu technikovi ježily vlasy na hlavě), měli štěstí a mohli svítit a
dokonce i topit. Rozvaděč měl zřejmě dostatečně dimenzované pojistky a tak někteří si dokonce topili
venku a pojistky vydrželi. Ti, kteří stáli na druhé straně parkoviště u plotu, měli smůlu a nebo krátkou
prodlužovací šňůru. Pořadatel sice slíbil, že zajistí další rozvaděč, ale zůstalo pouze u slibu.
Po umístění karavanů a malém občerstvení jsme s přáteli ještě tentýž den odpoledne navštívili
výstavu. Letošní výstava se konala v novém pavilonu P, který byl otevřen v letošním roce. Pavilon byl
krásný, ale podle vyjádření některých vystavovatelů se cena pavilonu projevila na nárůstu ceny
výstavní plocha a služeb. Toto také bylo vidět na tom, že část pavilonu P nesloužila karavanům, ale
byla využita jako zkušební dráha pro jízdní kola s elektrickým pohonem, které si mohli návštěvníci sami
vyzkoušet.
Expozici karavanů a obytných automobilů vévodila (jako každý rok) expozice přerovské firmy
PV Karavan. Procházeli jsme jednotlivými exponáty a konstatovali, že obytná vozidla jsou každým
rokem krásnější, dokonalejší a komfortnější. Pro nás, majitele obyčejných aut také bohužel stále těžší.
Bylo se na co dívat, od malých karavanů až po dvounápravová monstra, ve kterých bychom asi
s manželkou zabloudili. Kromě prodejců karavanů a obytných automobilů vystavovali zde i prodejci
příslušenství a provozovatelé campingů. Bohužel převažovali rakouské campy, pokud nepočítám
skromnou expozici Společenstva campů. Pro české a slovenské provozovatele campů byla účast na
této výstavě zřejmě cenově nedostupná.
Protože se nám za pátek nepodařilo prohlédnout vše, co nás zajímalo, navštívili jsme výstavu i
v sobotu. V tento den zde však bylo tolik lidí, že „po sobě šlapali“. Mimo výstavu Caravaning probíhaly
ve stejnou dobu výstavy Sport Life, Bike-Brno, Boat-Brno, Interkamera a Digitex, kde si přišli na své
milovníci sportu, cyklistiky, lodí, fotoaparátů a počitáčových her . Bohužel musím konstatovat, že zájem
návštěvníků, zejména mladších, byl soustředěn hlavně na tyto výstavy.

Marně jsem se v průběhu své návštěvy výstavy pídil po organizátorech cílové jízdy z Federace
Campingu a Caravaningu České republiky, abych jim předal registrační listy účastníků z našeho klubu.
Ani po předání klubové vizitky na expozici s žádostí o zpětný telefonický kontakt nikdo nereagoval.
Slibované vyhlášení v pavilonu P vyhodnocení a předání cen od pořadatelů (nevím, asi pořadatelé
žádné ceny nevěnovali, jsou to škrti) se také nekonalo. Takže nevím, zda se vůbec cílová jízda konala
nebo ne. Zřejmě pořadatelé cílové jízdy byli zaneprázdněni. Nezbývá než doufat, že podobná situace
nenastane při organizaci Rally FICC, kterou se stejní pořadatelé zavázali uspořádat v Praze.
Ani po večerech jsme se však nenudili v karavanu. První večer jsme společně navštívili
multikino ve Velkém Špalíčku, kde jsem se zasmáli při filmu 2Bobule. Druhý večer jsme tentokrát ve
12ti-členné tlupě poseděli při pivě a masových topinkách v restauraci blízko Grand hotelu. Já jsem si
zatím s manželkou prošel střed města a zavzpomínal na studentská léta. Očekávali jsme výstavní střed
města, atraktivní restaurace a obchody. Skutečnost byla naprosto odlišná. Místo exkluzivních
restaurací jsme se na každém kroku setkávali s vietnamskými rychlojídelnami se spáleným tukem,
místo atraktivních restaurací vybydlené cukrárny (na Josefské nebo u Tomanů) a místo luxusních
obchodů posprejované a polepené plechové boudy (Kobližná ulice). Inu realita bývá obvykle jiná jako
představy.
V průběhu našeho pobytu v Brně jsme se na každém kroku setkávali s přáteli postiženými
stejným koníčkem jako máme my, a to karavaningem. A tak i když počasí nebylo vzhledem k roční
době nic moc, byli jsme s pobytem spokojeni nejen my, ale i ostatní přátelé. Proto bychom chtěli i
v příštím roce zase přijet na pár dní i s karavanem. Přál bych si, abychom se všichni opět zde setkali
ještě ve větším počtu.
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