Podzimní setkání
karavanistů
8. – 11.10. 2009
Rožnov p.Radh.
Camping Rožnov ****
Většina účastníků Jarního setkání kararavanistů se kterými jsme se bavili, si přáli zopakovat
jarní setkání karavanistů, opět na podzim. Bohužel na podzim se koná mnoho jiných karavanistických
akcí , a tak byl problém najít vhodný termín, který by vyhovoval všem zájemcům..
Proto v jediném volnějším termínu 8. - 11.10. 2009 uspořádal Camping Club KČT TJ Rožnov ve
spolupráci s Campingem Rožnov **** „Podzimní setkání karavanistů v Rožnově p.R.“
I když bylo na Campingu Rožnov již po sezoně, byl camping pro účastníky vzorně připraven.
Den před příjezdem karavanistů byla nová plocha pro karavany čerstvě posečena, sociální zařízení
zářilo čistotou a k dispozici byl dostatek elektrických přípojek 16A včetně večerního osvětlení celého
prostoru.
Z 26 přihlášených posádek přijelo nakonec do Campingu Rožnov 20 posádek, z toho 15
v karavanech a 5 v obytných automobilech. Do Rožnova přijeli karavanisté z Česka i Slovenska z 8
karavanklubů i neorganizovaní , což jsme ani nečekali vzhledem k předpovědi počasí na příští dny.
Předpověď počasí říkala, že letní teploty posledních dnů nahradí silné ochlazení a déšť. Bohužel
předpověď se vyplnila a v sobotu ráno nás probudil déšť bubnující na střechu karavanu a silné
ochlazení.
Tak jako na jaře, tak i na podzim jsme neorganizovali společný program a jednotliví účastníci si
mohli vybrat individuelně podle svého zájmu. K tomu jim připravil pořadatel tašku informačních
materiálů o turistických zajímavostech v Rožnově a okolí.
Vzhledem k tomu, že se z pátku na sobotu silně ochladilo, posedávali před karavany pouze
otužilí jedinci. Paní Hanušová - recepční campu nám dala k dispozici pěkně vybavenou klubovnu
s minikinem. Zde jsme po oba večery hodnotili zakončenou sezonu a posilovali se dobrým jídlem a
pitím, které zajistili noví členové našeho klubu.
V sobotu večer bylo 7 vylosovaných posádek odměněno poukázkami na PHM a autokosmetikou,
které věnovala čerpací stanice ÖMV. Prezident Dahlie pan Rallye Zdeněk Vaňura pozval všechny
přítomné na 14.ročník populární Dahlie Rallye, která se bude konat v příštím roce v Rožnově v obou
campech ( v Campingu Rožnov i Campingu Sport).
Když v se účastníci neděli rozjížděli do svých domovů, ještě netušili, že již za čtyři dny zde bude
všude okolo 20cm sněhu a celodenní teplota nestoupne nad 0C.
Fotografie z tohoto setkání si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich webových stránkách www.campingclubroznov.cz
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