Jelikož většina z 86 posádek (22 ČR, 64 SR) přijela vyhřát svá těla do
bazénů, nebylo třeba zajišťovat žádný program. V sobotu odpoledne
proběhla střelba ze vzduchovky a večer vyhlášení výsledků a tombola.
Poté měl probíhat společenský večer při hudbě, ale o ten byl mizivý
zájem. Většina účastníků se rozešla ke svým karavanům.

Májové setkání karavanistů
VINCŮV LES
26. – 28. květen 2017
Počasí pořadatelé z CC Bánovce nad Bebravou objednali překrásné, a
tak jsme se vydali na Májové setkání karavanistů do Vincového lesa
nedaleko Sládkovičova.
Jelikož jsem zde byl naposledy v roce 2011 překvapilo mě, že kemp je
rozdělen na dvě části a každou má jiný majitel. Jedna část, ta zadní, má
i původní chatky, druhou část tvoří jeden komplex s bazény a stánky
s občerstvením. My jsme byli v této části.
Jelikož jsme ještě zaměstnaní, tak jsme přijeli až v pátek večer mezi
posledními. Kemp byl skoro plný, a tak na nás zbylo místo v zadní části,
kde již odpočívali z našeho klubu Fišerovi. Překvapení na obou stranách.
I když jsme měli všude nejdále, nakonec se ukázalo, že jsme s místem
neprohloupili. Klídek a dostatek místa.

Bazény byly bezvadné a každý si našel ten svůj. Jelikož se bazény
otevíraly letos poprvé ve čtvrtek, o čem nevěděli obyvatelé z okolí, měli
jsme je téměř jen pro sebe. K dispozici byl jeden bazén s termální
vodou o teplotě 36 – 390C, který v neděli ráno měl teplotu dokonce
420C, a tak většina seděla na okraji bazénu jen s nohama ve vodě a
čekala, až bazén trochu vystydne, dva bazény s temperovanou vodou
kolem 250C, plavecký bazén s vodou studenou 200C a vnitřní bazén
s tryskami a masážními lehátky (teplota). Samozřejmostí byl i bazén
pro děti.
Jelikož bylo ještě před sezónou, tak stánky s občerstvením byly zavřené
až na jeden, který jsme v teplotách mezi 250C až 300C hojně
navštěvovali, protože žízeň byla veliká. Komu se nechtělo vařit, mohl si
pochutnat na meníčkách za 3,5 EUR, nebo si koupit stravenku u
pořadatelů na guláš za 2,5 EUR.
Za naši posádku mohu napsat, že sraz splnil naše očekávání na 100%.
Zbyněk Vaňura
Květen 2017

