Velikonoční setkání
v Dunajské Stredě
30. 3. – 2. 4. 2018
Zdravíme všechny karavanisty a turisty, kteří se nemohli dočkat nové sezony a rozjeli se do všech možných
koutů za novými zážitky.
Letošní rok jsme pro první výjezd zvolili sraz CC Bratislava v Dunajské Stredě. Připojili se k nám i další
členové CC Rožnov pod Radhoštěm, Hadačovi a Perničtí.
V poslední době jezdí stále více lidí, a proto je potřeba včas zjistit zveřejnění přihlášky, abyste se na sraz
dostali. Kapacita přihlášek na tento sraz byla obsazena během dvou dnů od zveřejnění, ale protože je
Dunajská naše srdcovka, hledali jsme řešení. Kontaktovali jsme pořadatele a přihlásili se jako náhradníci.
Měli jsme štěstí a týden před zahájením srazu nám bylo sděleno, že můžeme přijet.
Termální lázně i kemp v Dunajské Stredě se již několik let opravuje a je to znát. I když jako karavanista mám
ke kempu pár výhrad, ale jde jen naštěstí o drobnosti.
Během posledních let byly všechny bazény postupně opraveny až na velký plavecký bazén, který bude
rekonstruován v letošním roce a na konci roku by měla být celá rekonstrukce kompletně hotova.
Obě posádky z Rožnova se už nemohly dočkat a vyjely již ve středu 28.3. odpoledne, členové posádky
přespali před kempem a ráno najeli na parcely. Pro nás to bylo fajn, protože nám pohlídali místo. Shledání
bylo vřelé s klasickou slivovičkou a my jsme zase přispěli zabijačkovou polévkou – prdelačkou.
Na zelený čtvrtek v bufetu v lázních čepovali zelené pivo a u toho jsme nesměli chybět. Sice předpověď
počasí nebyla moc příznivá, ale nakonec se počasí drželo až na pár slabých dešťových přeháněk, ale ani to
nám náladu nezkazilo. V pátek proběhl prodej karavanistických potřeb, kde pořadatelé zajistili prodejce
firmu Turčan – auto, který dal na zboží příjemnou 30% slevu.
V sobotu se podávala jako tradičně slovenská kapustnica a ta jako vždy nezklamala.
Do kempu se po dobu velikonočních svátků sjelo celkem 160 posádek. Z toho 120 bylo přihlášeno na sraz
CC Bratislava a 40 přijelo neregistrovaných.
I když na konci března nebývá úplně příznivé počasí, v teplé vodě to nikomu nevadilo, a když poprchalo, tak
se koupající schovali pod deštníky.
Prostě dobrou náladu jsme si nedali ničím sebrat. Byl to pro nás všechny krásný zážitek, a již nyní se těšíme
na další setkání.
Vídeňáci ze Znojma
Duben 2018

