50. výročí založení CC Rožnov

Od založení Camping Club Rožnov uběhlo již 50 let. Takové výročí si zaslouží náležitě oslavit. Oslavy probíhaly
ve dnech 16. 6. – 18. 6. 2017 v kempu Kajlovec u Hradce nad Moravicí. Ubytování hradil Camping Club Rožnov p. R,
takže ušetřené peníze mohli účastníci využít k výletům po okolních památkách. Někteří navštívili zámek Hradec nad
Moravicí a zámek Raduň. Oba zámky stojí za vidění vzhledem ke svému bohatě vybavenému interiéru a malebnému
prostření, ve kterém se nacházejí. Přestože počasí moc nepřálo, o zábavu nakonec nebyla nouze. V pátek po
ubytování se všichni sešli u ohně, opékali špekáčky a povídali si. Na sobotu měli organizátoři připraveno několik
soutěží, například hod gumákem, kriket nebo šroubování matiček na čas. Poslední zmíněná disciplína se těšila
největší oblibě. Těchto soutěží se zúčastnily i děti.
Večer proběhla slavnostní večeře s přípitkem a proslovem předsedy Zbyňka Vaňury a zakladatele Zdeňka
Vaňury seniora, s překvapením v podobě dortu, který upekla členka klubu Martina Brandlová. Paní Martina si
zaslouží velký obdiv, jelikož dort byl skutečně znamenitý. Přijeli také nejstarší členové klubu, manželé Fassmannovi,
jejichž věk se bude blížit dvojnásobnému výročí založení CC Rožnov, a to si zaslouží nejen respekt, ale i odměnu
v podobě dárkového balíčku.
V neděli už byl čas vše ukončit a vydat se ke svým domovům. Děti se však ještě zabavily na místní spádové
lanovce.
Celkově se akce zúčastnilo 20 posádek, což je poměrně hojný počet, a všichni si akci moc užili. Velký dík patří
organizátorům Dušanovi Pernickému a Zbyňkovi Vaňurovi.
Mototuristika se začala organizovat v odboru turistiky TJ Rožnov pod Radhoštěm již v roce 1961. Postupně
motorky a stany nahradila auta, za které postupně přibyly karavany. S rozvojem mezinárodních vztahů bylo
vzhledem k zahraničí potřeba modernizovat i organizační činnost a název podřídit srozumitelnosti a zahraničním
zvyklostem. Proto v roce 1967 inicioval Zdeněk Vaňura sen. Založení Camping clubu. Činnost spočívala v účastech na
srazech a setkáních. Jak se vyvíjely potřeby členů a zájemců, byly pořádány Jízdy zručnosti, mototuristické orientační
soutěže pod názvem „Valašská rally – setkání mistrů“, v roce 1970 získalo družstvo Camping clubu Rožnov p. R. titul
mistr ČSSR v mototuristických orientačních soutěžích, AMOR – aktivní mototuristická rally, byla zorganizována Dunaj
Camping Rally – setkání mototuristů Česka, Maďarska Polska, Rakouska a Slovenska, uspořádáno Celostátní setkání
mototuristů, podíleli jsme se na organizování 34. Europa rally v Rožnov p. R. a bylo iniciováno založení Dahlie Rallye –
setkání campistů a caravanistů zemí V4, uspořádán její 1. a 14. ročník, v jehož rámci se uskutečnila 5. mezinárodní
konference campingu a caravaningu V4. Delegáti CZ, H, PL SK zasadili v městském parku v Rožnově p. R. čtyři lípy. U
příležitosti 15. Dahlie Rallye bylo oznámeno, že od 3. 9. 2011 12:00:00 AM je hvězda RA 13h 32m 10.42s D
08°43´2.11 v International Star Registry ve Švýcarsku a Úřadu pro autorská práva ve Spojených státech Amerických
trvale registrována pod názvem „DAHLIE RALLYE“. Dosavadních 20ti ročníků Dahlie Rallye pořádaných v CZ, H, PL, SK
se zúčastnilo 2.402 posádek s 5.656 účastníky. V současné době jsou pořádány jarní a podzimní setkání caravanistů
v maďarských termálních lázních a v Rožnově pod Radhoštěm již tradiční „Frgálové srazy“.
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