PODZIMNÍ SETKÁNÍ KARAVANISTŮ – ROŽNOV 2011

16.9. – 18.9.2011, Rožnov p.R., Camping Sport
I v letošním roce jsme uspořádali od 16.9 do 18.9.2011 v campingu Sport v Roţnově Podzimní setkání
karavanistů ROŢNOV 2011.
Na rozdíl od loňské Dahlie Rallye, tentokrát přálo všem účastníkům krásné počasí pozdního babího léta,
které trvalo po celou dobu konání setkání. Do Roţnova se sjelo celkem 45 posádek z Česka i Slovenska se
103 účastníky. Nejpočetněji zastoupený klub byl CC Šumperk s 10 posádkami, následovaný CC Rančeři s 8
posádkami. Někteří karavanisté vyuţili moţnosti předčasného příjezdu nebo pozdějšího odjezdu, aby si
prodlouţili krásný víkend na Valašsku.
Kaţdou posádku, která přijela do campu jsme osobně uvítali skleničkou speciálního likéru vyrobeného
z deseti různých bylin.
Tentokrát jsme nepřipravovali ţádný hromadný program, a tak si mohli návštěvníci vybrat z pestré nabídky,
kterou nabízí Roţnov a blízké okolí. Kaţdá posádka obdrţela od místního informačního centra tašku
s mapami a jiným informačním materiálem. A tak někteří si vyjeli na známé Pustevny, odkud sešli zpět do
campu pěšky. Jiní si vyzkoušeli novou cyklostezku a zajeli si po ní buď na přehradu Horní Bečva, nebo do
Valašského Meziříčí. Značná část karavanistů nezapomněla navštívit Valašské muzeum v přírodě, kde byl
cíl běhu Emila Zátopka.
V sobotu dopoledne se konala na parkovišti početně zastoupená burza autoveteránů a náhradních dílů.
Pánové si nenechali ujít příleţitost se pokochat např. originální Volhou která se pouţívala při natáčení filmů
nebo hromadami karburátorů, dynam a jiných nepotřebných náhradních dílů.
V sobotu navečer se sešli všichni u recepce, kde byli vylosováni šťastní, kteří obdrţeli dárky od místních
sponzorů, které se jim buď hodily a nebo také ne, ale je osud. Večer jsme diskutovali u karavanů a v sobotu
si poseděli i s domácími karavanisty z Camping Clubu Roţnov v blízké restauraci hotel Stadion.
V posledních letech se bohuţel stává, ţe někteří karavanisté se na akci přihlásí a pak nepřijedou a
nenajdou odvahu se omluvit. Někteří dokonce si objednali valašské koláče – frgály a nepřijeli. Nastěstí
přijelo dvakrát tolik posádek bez přihlášení, takţe po zbylých frgálech se jen zaprášilo.
Všichni účastníci se kterými jsem mluvil byli s tímto setkáním spokojeni a těší se opět na setkání při
podobné akci v roce 2012.
Vašek Hronek
Září 2011

