Už je za námi!

11. – 17. 8. 2021, Rožnov p. R., Camping Sport

V srpnu letošního roku se konal v Campingu Sport v Rožnově pod Radhoštěm tradiční Rožnovský frgálový sraz.
Zúčastnilo se jej téměř stovka karavanů a obytných aut z celého Česka i Slovenska. Nejpočetněji zastoupený
karavanklub byl CC Pardubice, ze kterého přijelo 17 posádek. Tento klub byl odměněn obřím frgálem, který nám
darovala firma Cyrilovo pekařství z Hrachovce.
Ale i ostatní účastníci nebyli škodní. Každá přihlášená posádka dostala od pořadatelů při příjezdu pravý valašský
hruškový frgál. Mimo to si mohli objednat domů ještě další tři druhy frgálů.
Počasí nám po celý týden přálo, a tak rodiny, hlavně s malými dětmi, strávily část svého pobytu v Rožnově na koupališti,
které se nachází v těsném sousedství campingu.
Pořadatelé připravili pro každou posádku seznam 20 turistických atrakcí nacházejících se v Rožnově a blízkém okolí.
Seznam byl doplněn podrobnými informacemi jako GPS souřadnice, webová adresa, otevírací doba, vstupné atd.
Z tohoto seznamu si vybrali nejčastěji karavanisté Valašské muzeum v přírodě, kde se v sobotu a neděli v Dřevěném
městečku konal Valašský jarmark. Při této příležitosti navštívili Jurkovičovu rozhlednu, která se nachází na kopci přímo
nad campingem.
Další turistickou zajímavostí byla návštěva areálu Pustevem a posvátně hory Radhošť, Rožnovského pivovaru. Muzea
automobilů Tatra v Kopřivnici, města Štramberku.
Cyklisté si pochvalovali kvalitní cyklostezku Bečva včetně bohatých možností občerstvení.
Součásti organizovaného programu Frgálového srazu byl v pátek pěší výstup na Velký Javorník. Zúčastnilo se ho 18
účastníků. Všichni se přesunuli auty do Trojanovic a odtud pěšky na vrchol Javorníku. Prohlédli si rozhlednu, navštívili
zdejší horskou chatu a na vrcholu i při 5 km výstupu a sestupu se pokochali krásnými výhledy na okolní beskydské
vrcholy. Počasí jim přálo a tak byli všichni nadmíru spokojeni.
Na pátek večer nás pozval majitel firmy Unipar na prohlídku své firmy. Při příchodu nás čekalo malé občerstvení. Syn
majitele Michal Šupler nás seznámil s výrobou. Karavanisté si sami mohli vyzkoušet barvení svíček. Následně si
prohlédli vzorkovnu a měli možnost si zakoupit svíčky pro své blízké v krásné prodejně.
V sobotu 12 cykloturistů, z toho 9 na elektrokolech, vyrazilo pod vedením Zbyňka Vaňury směrem na chatu Mír, kde
bylo krátké občerstvení. Úbočím Černé hory sjeli do Horního Rozpitého. Na přání účastníků se ještě zastavili na oběd
v hospodě U Maléřů v Dolní Bečvě. Pak už následovala pohodová jízda po cyklostezce Bečva zpět do campu, kde měli
najeto 17 km.
Program pokračoval v sobotu odpoledne dětskými soutěžemi, které připravily členky našeho klubu. Součástí soutěží
byla i jízda zručnosti na kolech a koloběžkách. Před samotnou jízdou dostalo každé dítě od Basipu reflexní vestu. Za
snahu byly všechny děti po absolvování všech úkolů odměněni taškou dobrot, pastelek a jiných pozorností.
V podvečer předvedl své mistrovství kouzelník-karavanista pan Bednář z Letovic. Jeho profesionální vystoupení, do
kterého zapojil i účastníky srazu sledovali všichni s maximálním soustředěním.
Následně jsem jako pořadatel ještě jednou přivítal všechny účastníky. Pak jsme ještě jednou pozvali všechny na další
karavanistické srazy, které se budou konat ještě v letošním roce. Jsou to:

12. – 15. 9. 2021 - Kutná Hora 2021, Camping Barbora, Kutná hora – pořádá: J.Panoch
23. – 30.9.2021 – Ukončení karavanistické sezony 2021, Thermálcamping Pápa – pořádá: V Hronek
22. – 31.10.2021 - Podzimní setkání v maďarských termálech, Termální lázně Aqua Barbara – pořádá: Zb.Vaňura
Pak následovalo všemi netrpělivě očekávané losování sponzorských darů. Dary věnovali sami účastníci, ale i pořádající
klub a naši štědří sponzoři. Hodnotnými cenami bylo odměněno 75% přítomných posádek.
Po losování pokračovala zábava u bufetu nebo po skupinách u karavanů.
V neděli se část účastníků vrátila domů a ostatní pokračovali ve výletech po okolí Rožnova.
Fotografie z této zajímavé karavanistické akce si můžete prohlédnout na:
https://campingclubroznov.rajce.idnes.cz/2108_Roznovsky_frgalovy_sraz/
Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům, organizátorům i sponzorům za účast, krásnou atmosféru a podporu.
Těším se na další setkání.
Ing.Václav Hronek
CC Rožnov p. R.

