Letní setkání karavanistů – SCCCP Pezinok
Poľny Kesov – 5.- 8. 8. 2010

Dne 5. – 8. srpna se konalo „Letné stretnutie karavanistov“ v Poľnom Kesove. Toto setkání pořádali
Peter a Stanka z SCCCP Pezinok za pomoci přátel a probíhalo v kempu s termálním koupalištěm v Poľnom
Kesove. Tato obec se nachází mezi Nitrou a Novými Zámky a to asi 15 km od Nitry. Sjezd měl být jakousi
reklamou či poukázáním na znovuotevření tohoto kempu a samozřejmě i setkání s přáteli karavanismu.
Myšlenka splnila účel i přesto, že se o srazu nevědělo dlouho. Posádek se sešlo 94 s 192 účastníky. Z našeho
caravanclubu Rožnov se zúčastnilo 8 posádek.
Ve čtvrtek jsme odjížděli z Rožnova za slunečného počasí, které vydrželo v Poľnom Kesove jen do
večera. V pátek v noci začalo pršet, protože terén nebyl nijak pevný, měli a to především mužská část značné
obavy, jestli vyjedeme. Naštěstí vše dopadlo dobře, především díky sounáležitosti mezi karavanisty.
Sraz měl bohatý doprovodný program. V sobotu proběhly soutěže pro dospělé i děti. Tentokrát jsme
byli nebývale úspěšní. Z našeho klubu byl mezi muži první Jan Kubáček, mezi ženami druhá Hanka Pšenicová,
naše děti obsadily první i druhá místa. V pátek a sobotu se prodávaly lístky do tomboly, kde byli úspěšní
Kubáčkovi a Vaňurovi mladší, odnesli si hodnotné ceny. Pořadatelé se starali i o naše žaludky. V pátek nám
uvařili výbornou fazolovou polévku se slížmi (to jsou široké polévkové nudle). V sobotu byl skvělý gulášek.
Součástí kempu byl termální bazén s teplotou vody cca 29°C, vstupné bylo v ceně pobytu. Bazén byl
nedaleko a bylo velmi příjemné se jít smočit kdykoliv, brzy ráno, či později večer. Večer byl program vyplněný
reprodukovanou a v sobotu pak na živo hrající Country kapelou. Náš klub pak večery využil k plánování kvapem
blížící se Dahlie Rallye. Tancovačku si nenechal ujít nikdo.
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat pořadatelům, kteří se v rekordním čase pokusili v bojových
podmínkách kempu vytvořit sraz na jeho podporu. Přes oblačné a deštivé počasí jim nezmizel úsměv ze rtů a
troufám si říci, že všichni odjížděli velmi spokojeni. A proto ať je více takto vydařených srazů a brzy
nashledanou na některém příštím.
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