Výstava vín Lednicko – Valtického areálu s koštem
a rybářské závody
18. – 20.5.2018, Lednice, Camping Apollo
Pořádal: Caravan Club Přerov v AČR
Tak jako každý rok i letos uspořádal Caravan Club Přerov v překrásném prostředí Lednicko Valtického areálu, už po jedenácté, tradiční výstavu vín Lednicko – Valtické oblasti, spojenou
s ochutnávkou vín a rybářskými závody pro děti. To, že se jedná o hojně navštěvovanou akci,
potvrdil i úplně plný Camp Apollo.
Člověk se tu potkával s řadou známých tváří a přátel a bylo vidět, že kromě společného
karavaningu, nás ještě spojuje i láska k vínu a krásné, ba přímo malebné přírodě. Básník by to
možná popsal výstižněji. Všude vládla dobrá nálada, doplněná sluníčkovým počasím a také
ovíněním, které k tomu patří. Každý se bavil jak chtěl a mohl se zúčastnit ochutnávky vín, posedět
s přáteli u karavanu nebo si projet na kole nádherný Lednicko – Valtický areál, s přilehlým zámkem
a překrásnými památkami, parkem, přírodou a podtržené vínem, které zážitek ještě zesiluje a dělá
tomu třešničku na dortu.
Z rožnovského Campingclubu jsme se na akci sešli 4 posádky a dokonce jsme měli s sebou
i
nejmladšího člena, Kubíka , který asi bude pokračovatelem už čtvrté Vaňurovy generace
karavanistů. Jeho maminka, Pavla, jej statečně vozila v sedačce.
V pátek někteří ochutnali nepřeberné množství velmi dobrých vín a někteří dali přednost posezení
u karavanu.
V sobotu jsme si udělali společný výlet na blízké Pohansko, do Valtic a zpět do Lednice. Pšenicovi,
s jejich převážně klučičí sestavou, dokonce ještě stihli i turnaj v Hustopečích , kde Marek velmi
úspěšně hájil mladé zuberské házenkáře.
Celý náš víkend doprovázelo ukázkové počasí s příchutí tepla v Chorvatsku. Přivítali jsme
ochlazení v zahradní restauraci ve Valticích, kde jsme se chladili jak z venku, tak i zevnitř. Kromě
příjemného prostředí nás restaurace Pančava mile překvapila i nízkými, téměř retro cenami. Pak
ještě následovala na náměstí cukrárna, ale zlatým hřebem byla návštěva vinné pohotovosti, kde
se nám všem líbilo a skoro nechtělo ani zpátky.
Sobotní večer pokračoval ochutnávkou vín, ke které hrála i cimbálová muzika. Škoda byla, že ty
nejlepší vzorky vín už před námi vypili ti rychlejší.
Krásné počasí nás doprovázelo i při nedělní projížďce a prohlídce areálu zámku Lednice. Navštívili
jsme i minaret, kde ti odvážnější z nás se podívali i na celou tu nádheru z výšky.
Ani se nám nechtělo odjíždět zpátky do svých domovů. Nezbývá, než poděkovat všem, kteří se
zasloužili o uspořádání této hojně navštěvované akce a těšit se na příští ročník, kdy se sem
budeme určitě rádi vracet. Byl to příjemný odpočinkový víkend v nádherném prostředí
s příjemnými lidmi.
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