BORKI 2010
XXIV. Miedziynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu LKCC
a VII. Festival Kuchni Campingowej – BORKI 2010
Se uskutečnil ve dnech 28. - 30. 5. 2010 v Osrodku Szkoleniowo Wapoczynkowego BORKI
v Smardzewicach GPS: N 51°;28´33“ E 19;58´45“. Souřadnice uvádím pro účastníky ze zahraničí, aby
někdy v budoucnu nejeli do campu Borki přes Ukrajinu, jako nejmenovaní v tomto roce. Obcí Borki je
totiž v Polsku asi patnáct.
Camping Borki, oáza klidu a pohody, patří mezi nejlépe hodnocené campy v Polsku a v létech
1994 – 2001 byl vyhodnocen jako nejlepší. Nachází se u 18km dlouhého a 2km širokého Sulejowského
jezera, od kterého jej dělí hradba borového lesa. V campingu je 50 chatek, stání pro karavany
s dostatečným počtem přípojek na elektrický proud, toalety a kuchyňky se stále tekoucí teplou vodou,
letní restaurace, kavárna–pizzeria, gril–bar, součástí je penzion se 100 plně vybavenými pokoji,
tenisovými kurty, s nabídkou jízdy na koni, diskotékou, motodromem a parkovištěm pro 400
automobilů. V okolí jsou vybudovány cyklostezky k turisticko přírodním a historickým památkám.
V letošním roce se sjelo 162 posádek z Česka, Maďarska a Polska s 524 účastníky z toho 126 dětí.
Bohatý program byl odstartován dětským bálem, následovalo slavnostní zahájení s kulturním
programem a noční hodiny vyplnila veselá zábava dospělých na bále pod heslem „Przebieramy sie w co
mamy“.
Azurové nebe vylákalo všechny na „Rodiny spacer turystyczno-sprawnosciowy“, kdy netradiční
discipliny určily pořadí těch nejlepších a těch, kterých se drželo štěstí. Po tomto fyzickém úsilí o to víc
chutnala tradičně servírovaná grochovka. V průběhu dne se uskutečnila ve velkém šapitó nabídka
campingových potřeb a vybavení s představením posledního modelu malého karavanu z Niewjadowa.
V odpoledních hodinách byly přihlášeným kolektivům vydávány potraviny a jednotné grilly na konkurz
kulinarny. Po usilovných přípravách a vymýšlení jak potraviny zpracovat a prezentovat, nezávislá komise
zhodnotila práci jednotlivých kolektivů a přihlížející diváci se pak postarali o likvidaci výrobků. Večer byl
zapálen táborák, vydávány klobásky s pečivem a na zapití bylo čepováno pivo. Do pozdních hodin se
tančilo a veselilo na přilehlé louce.
Poslední den započal „Pogoň za lisem“ pro děti a řidiči se střídali v přistaveném Renault Cliu při
jízdě zručnosti o Puchar Dyrektora WORD v Lodži. Před slavnostním zakončením proběhlo rozdávání cen
nejlepším a všem přítomným dětem. Camping Club KČT TJ Rožnov pod Radhoštěm se může pyšnit
neúspěšnějším rodinným kolektivem Pšeniců, kdy Tomáš získal první místo mezi dětmi 1 – 6 roků, Marek
byl 20., tatínek Zdeněk s maminkou Hanou byli druzí v rodinném špacíru. V VIII. Festivalu Campingové
Kuchyně se kolektiv Camping Clubu Rožnov p. R. umístil na třetím místě, v jehož řadách jídlo připravily
Hanka Pšenicová, Miluška Vaňurová s hostem z CC Pardubice Radkou Vávrovou, gril roztápěl Zbyněk
Vaňura a aperitiv naléval Zdeněk Pšenica. Vždy usměvavý, všude přítomný komandor zlotu Zbyšek
Gawroňski poděkoval spolupořadatelům za práci, účastníkům za účast a pozval na jubilejní 25. zlot
v roce 2011 a všem popřál „široké dorogy“ při cestě domů.
Co napsat závěrem? Campisti a caravanisti z Lodžského klubu pod vedením Zbigniewa
Gawroňského „UMÍ“.
Zdeněk Vaňura sen.
květen 2010

