24. Rallye Buď fit
Ve dnech 4. - 6. června 2010 uspořádal Camping Pullmann Piešťany ve
spolupráci s Camping a caravaning clubem MTJ Piešťany již 24. Rallye Buď fit,
která se konala v příjemném prostředí Campingu Pullmann Piešťany. Celkem
se sjelo kolem 30 posádek.
Velkým lákadlem bylo pro všechny „Otevření letní koupelové sezóny“, které
probíhalo od časného ráno do pozdních nočních hodin v lázeňském centru
města Piešťany. Zahájení spojené s požehnáním pramenů proběhlo
v lázeňském parku za přítomnosti církve, představitelů města a nechyběl ani
prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič. Po krátkých proslovech se
vydal pestrobarevný průvod, za doprovodu několika hudebních těles, přes
Kolonádový most k Domu umění. Zde proběhlo slavnostní defilé a oficiální
otevření letní koupelové sezóny. Kromě již zmíněného prezidenta Slovenské
republiky byli přítomni velvyslanci Bulharska, Číny, Indonésie, Rumunska a
Srbska. Českou republiku však zastupoval „jen“ primátor města Luhačovice, a
to jako zástupce partnerského lázeňského města. Asi náš velvyslanec byl
pracovně zaneprázdněn. Po ukončení oficiální části se lidé rozešli do prostor
přilehlého parku, kde na ně čekalo nepřeberné množství stánků, v amfiteátru
se střídaly po celý den hudební skupiny nejrůznějších žánrů a pro děti byly
připraveny atrakce. Prostě každý si přišel na své. Škoda, že ten, kdo se chtěl
zúčastnit připraveného programu pořadateli, musel být do 16 hodin zpět v
campingu.
Pro děti byly připraveny zábavné soutěže a pro dospělé turnaj v petangu.
Vydával se guláš, který osobně za odborné asistence kolegů, připravil majitel
campu pan Jozef Pullmann. Večer následovalo společenské setkání při
reprodukované hudbě.
V neděli ráno, někdo dříve někdo později, podle toho jak se kdo moc bavil
předcházející večer, jsme se probudili opět do krásného teplého slunečného
rána. Cykloturisté se vydali na vyjížďku kolem jezera Slňava, jiní chytali bronz
před karavany a byla i skupina lidí, která se chystala na turnaj v ringu. Během
této, pro nás neznáme hry, se všichni dobře bavili a zasmáli.
Tři příjemně strávené dny, které byly kromě již výše uvedeného, zpříjemněné
ochotou vedoucího campingu, který osobně roznášel mezi karavany
občerstvení, uběhly jako voda v rozvodněném Váhu. Proběhlo ukončení 24.
Rallye Buď fit, na kterém byli odměněni vítězové jednotlivých soutěží. Vítěz
v petangu obdržel poukaz na víkendový pobyt v Campingu Pullmann věnovaný

jeho majitelem. Jedinou kaňkou, kterou ovšem nemohl nikdo ovlivnit bylo, že
díky velmi špatnému počasí, které jak všichni dobře víme, trvalo několik týdnů
před srazem, se nestihly připravit bazény, které jsou součástí campingu, ke
koupání. Za to se všem majitel campingu omluvil a slíbil, že za rok bude vše,
tak jak má být a ještě něco navíc.
V neděli odpoledne spokojené posádky, z toho dvě z Camping Clubu Rožnov
pod Radhoštěm, se začaly rozjíždět do svých domovů. Za svoji osobu mohu jen
konstatovat, že jsem se tohoto srazu zúčastnil poprvé a mile jsem byl
překvapen. Tento sraz se koná každoročně vždy v termínu „Otevření koupelové
sezóny“. Takže za rok v Campingu Pullmann v Piešťanech zase na shledanou.
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