Zúčastnili jsme se:

30. VÝROČÍ CARAVAN CLUBU FRÝDEK MÍSTEK
Tábořiště Morávka, 10.-11.7.2010
Do Morávky z Camping Clubu KČT TJ Rožnov p. R. přijely čtyři posádky, jedna
přímo ze Šumavy, kam si odskočila z 38. Národní srazu ACC AČR a tři přijely z Plzně
přes Rožnov p. R., kde doplňovaly spížírny a bary. Po zakempování a nezbytné
výměně zážitků, jsme se společně vydali ve vlahém večeru na procházku
k seznámení s blízkým okolím, která se protáhla až do pozdních hodin.
Ráno nás přivítala azurová obloha, teplo, vzorně uklizené toalety, hrobové
ticho rušené jen zpěvem ptáčků a čerstvě naražené pivo v chatce Karavanka. Mezi
karavany jako dobrá víla, paní Sruhalová, kontrolovala, zda je všude pořádek, zda
je vše v takovém stavu, aby mohl započat bez problémů nový den a nezapomněla
pozvat na chutnou zelňačku. Za námi přijeli ještě další čtyři členové klubu na
jednodenní návštěvu, kterým zdravotní problémy nedovolily kempování. Někteří
využili nabídku k návštěvě nové firmy EURO TRAIL v Malenovicích se sortimentem
doplňků pro kempování. Po návratu do campu někteří dali přednost lenošení a
k návštěvě přítomných přátel, využili nabídky k zakoupení připraveného super
ražničí a jiní zašli na nedaleké koupaliště, nebo se vydali na krátké procházky po
krásném okolí. Co by dup tu bylo odpoledne, kdy členové Caravan Clubu FrýdekMístek měli slavnostní zasedání. S příchodem večera se začaly campem linout
melodie živé hudby k poslechu a tanci, a tak jsme se všichni sešli u tanečního
parketu a někteří i u krytého ohniště při opékání špěkáčků. Den plný dobré pohody
a zážitků skončil vlastně až zítra.
V následující neděli se znovu všichni probudili do krásného počasí a nastal
nejhorší den pro všechny účastníky, neboť před každým byla vidina následného
balení a loučení se s krásným rodinným prostředím, které bezkonkurenčně
obhospodařují manželé Struhalovi a vybudovali nezištně členové Caravan Clubu
Frýdek-Místek.
Co napsat závěrem?
 Jet na tábořiště na Morávku stojí za to.
 Lesopark poskytne každému příjemné prostředí.
 Každý odběratel elektrické energie má své odběrní hodiny.







Vždy čisté toalety s dostatkem hygienických pomůcek.
Rodinné prostředí mezi příjemnými campisty – kamarády.
Krásné okolí s nepřebernými možnostmi k turistickým vycházkám.
Servis restaurací v Morávce včetně dvou koupališť.
V neposlední řadě i ekonomika.
Zdeněk Vaňura sen.
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