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Tak, jako každý rok, tak i letos se sešli přátelé karavaningu uprostřed prázdnin v Kempu Sport v Rožnově p. Radh.  na  

Rožnovském  frgálovém srazu. Celkem přijelo 91 posádek z Česka i Slovenska, kteří zcela zaplnili camping. Někteří  

karavanisté si svůj pobyt v Rožnově ještě prodloužili a jiní pak pokračovali dál ve své dovolené. 

Při příjezdu dostal každý z účastníků srazu od pořadatelů hruškový valašský frgál, pivo Radegast, svíčku a zápalky od 

fy. Unipar. Někteří měli problém si tyto dárky odnést. 

I přes hrůzostrašné předpovědi počasí vyšlo a až na dvě noční přeháňky bylo počasí po dobu srazu ideální. Široká 

nabídka programů v Rožnově a okolí umožnila všem příchozím si vybrat podle svého přání. Každý dostal při příjezdu 

podrobnou mapu Rožnova a podrobným komentářem o zajímavostech v Rožnově a okolí. Návštěvníkům  se líbilo 

upravené rožnovské náměstí  i  zrekonstruovaný rožnovský pivovar se všemi lákadly. Hlavní atrakcí tohoto víkendu 

byl starodávný jarmark, který se tradičně konal v sobotu i neděli ve Valašském muzeu v přírodě.  Při této příležitosti 

si také karavanisté vyšlápli na známou Jurkovičovu rozhlednu.  Hodně z nich pak samozřejmě navštívili Pustevny a 

Radhošť na kolech, auty nebo autobusem. Jiní pak jeli se podívat do kopřivnického automuzea. Cyklisté pak využili 

krásného počasí k projížďce po cyklostezce Bečva, jejíž vysokou úroveň si pochvalovali. Ti pohodlnější zase 

opakovaně navštěvovali  rožnovské koupaliště  nebo  bazén v sousedním campingu Rožnov. Většina návštěvníků plně 

využila při svých pochůzkách Rožnov Card – slevovou kartu, kterou připravilo město Rožnov pro své návštěvníky.  

V pátek dopoledne jsme připravili pro návštěvníky exkurzi do Světa kamenů, kde ředitelka pí.Billová  seznámila 

přítomné se získáváním a zpracováním drahých kamenů. Všichni si pak mohli vybrat a koupit z nepřeberného 

množství nabízených kamenů. Následně jsme pokračovali  exkurzí do firmy Unipar, známého rožnovského výrobce 

interiérových svíček.  Majitel firmy p. Šupler provedl karavanisty svou firmou a seznámil je s výrobou svíček a provedl 

je vzorkovnou. Děti si mohli sami obarvit svíčky, které si mohli vzít domů. Ostatní pak neodolali zajímavé nabídce a 

v podnikové prodejně zakoupili svíčky pro své blízké domů. 

V sobotu podvečer pobavil všechny  p.Patík, koordinátor Besipu Zlín zkouškou pěšího slalomu a alkobrýlemi, které 

simulují stav podnapilosti nebo silné únavy. Všichni měli možnost si vyzkoušet  projít slalomem s těmito alkobrýlemi, 

aby poznali, jak to nemají podnapilí občané vracející se večer domů jednoduché. 

Na sobotu jsem také připravoval burzu nevyužitého karavanistického příslušenství a dílů. Bohužel o tuto akci nebyl 

zájem a tak pro příště ji již nebudu burzu pořádat. 

V 19 hodin se všichni sešli pod stanem u bufetu, kde jsem všechny ještě jednou přivítal. Zde jsem poděkoval  těm, 

kteří mi pomáhali a bez kterých bych tuto akci sám nezvládl. Byli manželé Štalmachovi  z CC Strážnice, Petr Chmela  z 

CC Olomouc a hlavně má neskutečně trpělivá manželka.  

Při této příležitosti jsem všechny přítomné pozval na další karavanistický sraz a tím je Ukončení karavanistické sezony 

2017 v maďarské Pápě, které se koná  ve dnech 2. – 11.10.2017 

Pak jsem předal slovo p. Hnízdilovi z Bedihoště u Prostějova, který představil svou firmu přítomným karavanistům a 

nabídl servis a montáž veškerého příslušenství pro obytná auta i karavany. 



Jak již bývá zvykem, byl nejpočetněji zúčastněný karavan klub odměněn obrovským frgálem, který darovalo Cyrilovo 

pekařství z Hrachovce. I v letošním roce tento frgál opět získal Caravan Club Strážnice s 12 zúčastněnými posádkami. 

Následovalo všemi přítomnými očekávané losování sponzorských cen. Tentokrát díky štědrosti našich sponzorů si 

odnášely hodnotné dary všechny zúčastněné posádky. 

V neděli v odpoledních hodinách se většina karavanistů  s námi rozloučila a odjížděla do svých domovů. Někteří však 

pokračovali dále si užívat svou dovolenou. 

Děkuji ještě jednou všem posádkám za krásnou atmosféru, kterou vytvořily. Já tvrdím, že dobré karavanistické srazy 

dělají účastníci sami a ne pořadatel. 

Fotografie z letošního ročníku Rožnovského frgálového srazu si můžete prohlédnout: ZDE 

Vašek Hronek 
Srpen 2017 
 

http://campingclubroznov.rajce.idnes.cz/1708_Roznovsky_frgalovy_sraz/

