3. – 5.6.2011 jsme se v Borkách zúčastnili

Zlotu Campingu a Caravaningu LKCC
a
IX. Festiwalu Kuchni Campingovej

Je ráno 2. 6. 2011, prší , zima, Radhošť se utápí v mlžném oparu. Je pravdivá internetová
předpověď počasí, že u Sulejovského jezera je jasno, teploty kolem 30 stupňů? Kostky jsou však
vrženy a tak se vydáváme na cestu. Stále prší a na frenštácké straně hor je mlha jako v mléce.
Déšť nás doprovází až do polské Bielsko-Bialé, kde jsme se zařadili do nekonečné řady pomalu se
pohybujících automobilů všech značek a kvalit. S přibývajícími kilometry přirozenou selekcí se
řada rozpadala, kdy vpřed se řítili nejrychlejší, nechávaje v pravém pruhu „rychlostní silnice“
kamiony. Doplnili jsme benzin za 5,13 PZL, ale po pěti km jsme zjistili že u Aholtu je nabízen
benzin za 4,95 PZL. Nabídku jsme využili při zpáteční cestě. Czenstochowa nás přivítala totálním
dopravním kolapsem. Víc se stálo než se jelo, vlevo kamiony, vpravo osobní auta a všichni
odevzdáni osudu. Přes hodinu jsme vzývali panenku Marii czenstochowskou a další svaté,
průměrná rychlost nezadržitelné klesala a spotřeba stoupala. Na dalším úseku cesty s dobrým
povrchem se ustálila rychlost mezi 90 – 100 km/hod. nepředjíždělo se, někdy mezi námi projelo
v tichosti auto policie. GPS nás bezpečně zkratkou dovedla do campu na „naše místo pod vrbou“
nedaleko toalet. Po zakempování jsme se vydali na obchůzku, hlavně abychom zjistili, kdo
z přátel již dojeli. Vzhledem k tomu ,že jsme hledali podle karavanů a aut, nikoho jsme nenašli. Až
následně jsme zjistili, že během roku nastalo velké přezbrojování a modernizace, až nám zrak
přecházel.
V pátek ráno jsme se probudili – azuro, 30C ve stínu. Vyrazili jsme do blízkého
Tomaszówa Maz. na vyhlášený trh. Ve středu města na náměstí, které je velkým neplaceným
parkovištěm, i když k povrchu by se daly uplatnit připomínky, jsme zaparkovali a vyrazili na
nedaleké městské tržiště. Bylo zde mimo lokomotivy a klavíru vše. Nabídka zeleniny a produkce
sedláků by mohla být vzorem u nás se rozvíjejících farmářských trhů. Všichni prodavači velmi
vstřícní, i když každá prodavačka kouřila. Tržnice má zastřešené pavilony a volné plochy a tak se
vesele obchoduje na pultech i na zemi. Horko a ztracené kalorie nás donutily k návratu do cca 7
km vzdáleného campu, který se pomalu naplňoval, kdy celkem přijelo 255 posádek s 719
účastníky z 25 klubů. Své zástupce mezi účastníky kromě Polska mělo Česko, Maďarsko a
Německo. Od 17,00 do 18,30 hod připravili pořadatelé pro 150 přítomných dětí zábavný
maškarní bál. Zlot byl slavnostně zahájen v 18.00 hod, kdy byli odměněni v rámci 25. jubilea
zasloužilí funkcionáři a členové Lódzkiego Klubu Campingu i Caravaningu. Jubilejní slavnostní
ples plný nevěst a v maskách slavnostně oděných účastníku probíhal od 21,30 do 2,00 hod. ráno,
kdy vytrvalci dále slavili u svých karavanů ohleduplně k již spícím.

Sobota byla věnována různým soutěžím dětí a dospělých: soutěž ve výměně kola na
přívěsu, rodinný špacír se soutěžními disciplinami, testy znalosti atd. V 15,15 hod byl podáván
„posilek regionalny“, výborná „grochówka“, IX, Festiwal Kuchni Campingowej začal v 17,30 hod a
v nekompromisním soutěžení zvítězilo družstvo Lódže. U táboráku jsme se sešli ve 20.00 hod,
každý účastník obdržel klobásku na opékání a pivo. Živá hudba udržovala dobrou náladu. Ve
23,00 hod byl odpálen nad jezerem slavnostní ohňostroj. Ohniště je umístěno mimo camp a tak
zase vytrvalci zpívali až do ranních hodin
.
V neděli se uskutečnila jízda zručnosti s automobilem. Ve 13,30 hod byly rozdány ceny,
kdy každé dítě dostalo odměnu, vyhlášeny výsledky a rozdány ceny ze soutěží a komandor zlotu
pan Zbigniew Gawroňski poděkoval za účast a popřál bezproblémové kilometry při jízdě domů,
je třeba poděkovat za jeho přání, neboť i Czenstochowa byla průjezdná.
Co ještě dodat závěrem? Účastnický poplatek posádky za noc ve výši 385,- Kć vzhledem
k poskytnutému servisu pořadatelem možno označit za velmi přijatelný. Po 25 letech se změnil
provozovatel campu, a nový podnikatel nemá dobrou vůli ke caravanistům, proto letošní Borki
byly poslední a bude se muset hledat jiný odpovídající camp vyhovující vybaveností a počtu
zájemců. Přejme organizátorům šťastnou ruku. Tak jako v minulých letech vše fugovalo jako
dobře namazaný hodinový stroj, za což patří dík panu Zbigniewu Gawroňskému a jeho kolektivu.
Marie a Zdeněk Vaňura sen.
červen 2011
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