Naši členové se zúčastnili cílové jízdy na mezinárodní výstavu Caravaning Brno 2010

Na konci karavanistické sezóny byla uspořádána 2. Cílová jízda příznivců caravaningu do Brna u příležitosti
mezinárodní výstavy karavanů a obytných automobilů v Brně. Pořadatel, Federace campingu a caravaningu České
republiky a BVV, Veletrhy Brno nás lákali na 8.výstavu karavanů a obytných automobilů s mezinárodní účastí. Dále
současně probíhající mezinárodní sportovní veletrh SPORT LIFE, cyklistický veletrh Bike Brno, výstavu lodí a vodních
sportů Boat Brno. V neposlední řadě velmi bohatý doprovodný program v podobě různých přednášek, seminářů,
soutěží dalšího programu uspořádaného v rámci všech akcí.
Pro umístění karavanu či obytného přívěsu byl vyčleněn prostor v areálu výstaviště, vjezd branou č. 8 kde byli
k dispozici WC odděleně pro muže a ženy a možnost umytí, sprchování a omezeně i připojení na elektrický proud.
Všichni jsme si tentokrát poradili, poučeni z minulého roku, zřejmě i pořadatel, takže jsme tentokrát i svítili.
Tak jako vždy jsme si i tento rok vytvořili vlastní program, ono to mnohdy ani jinak nejde. V pátek po příjezdu
jsme šli do restaurace na večeři. Nejprve se nám nedařilo žádnou najít, a tak po pár kilometrech pěšky jsme narazili
na pěknou hospůdku, která se tvářila jako sklepení, ale myslím, že až se zejména pánové najedli, bylo o zábavu při
diskotéce postaráno. Jsme všichni rádi, že tyč, kterou tam mají pro vnadné slečny to vydržela. Hoši se ale bavili
dobře a my taky. Další den jsme již tradičně navštívili multikino Špalíček, ale bohužel naše hospoda „ U hada“ byla
zavřená, a tak jsme vzali za vděk hospodou „U Švejka“, ale jídlo nic moc. Kdo má rád topinky s křenem, ať si vezme
pevné zuby a jde tam.
Závěrem bych všem chtěl popřát rychlé prožití zimy, ať to netrvá moc dlouho a můžeme spolu zase vyjet.
Hezké prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nového roku přeje
Dušan Pernický
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