
 

 

Vážení přátelé karavaningu! Dovolte, abych Vás osobně i Vaše přátele opět po roce pozval na: 

 
6.8 – 15. 8. 2018, Rožnov pod  Radhoštěm, Camp Sport 

 
 
Tento, již tradiční karavanistický sraz se jmenuje „Frgálový“, protože každý region má své charakteristické speciality. 

K valašským specialitám patří neodmyslitelně mimo slivovici i proslulé velké koláče nazývané frgály, které budete moci na srazu 
ochutnat.  
 Termín konání jsem zvolil záměrně v období letních prázdnin, ale také v termínu jedné z významných akcí konaných ve 
Valašském muzeu v přírodě (www.vmp.cz) . Ve dnech 11. - 12.8 se koná v prostorách Dřevěného městečka tradiční Starodávný 
jarmark s pestrou nabídkou jarmarečního zboží, s bohatým programem a atrakcemi pro celou rodinu. Mimo to se koná v sezonu 
v Rožnově mnoho dalších zajímavých akcí o kterých Vás budu předem informovat na samostatném letáčku.   
 Camp Sport: Náš sraz se koná ve dnech 6. – 15. 8. 2018 jako obvykle v Campu Sport, který se nachází na 
pravé straně silnice E-442 při výjezdu z Rožnova směrem na Žilinu (za světelnou křižovatku u hotelu Eroplán odbočte 
po 100m na parkoviště u koupaliště). Od 9.8 do 12.8. bude pro účastníky srazu bude vyhrazena celá plocha campingu 
Protože místo pro karavany není rozděleno na parcely, proto nejsem schopen Vám rezervovat předem konkretní místo. Místo si 
po poradě s pořadatelem vyberete sami. V areálu je k dispozici bezplatná WiFi. Místa pro karavany jsou z 50% zastíněny. Bližší 
informace o campingu Sport najdete na webových stránkách www.tjroznov.eu/kemp-sport/informace . GPS souřadnice 
campingu jsou = 49° 27' 55,854" N, 18° 09' 44,708" E 

Účastnické poplatky: Cena za posádku a noc je 300.- Kč nebo 12.- €. V tomto poplatku je zahrnuto umístění auta a 
karavanu (obytného auta), 2 dospělé osoby, 2 děti do 15 let, elektrická přípojka, účast na akci, dárky od pořadatele, účast na 
slosování sponzorských darů a informační materiály. Takže zde můžete strávit celých 10 dnů v krásném prostředí Beskyd za 
výhodných cenových podmínek. Ostatní ceny zůstávají podle platného ceníku campingu.  

Přihlášky: Protože sraz se koná v hlavní turistické sezoně, je nutné poslat předem přihlášku. Uzávěrka přihlášek je 25. 7. 
2018, nebo naplněním kapacity campingu 100 posádek. Elektronickou přihlášku otevřete kliknutím ZDE. Seznam přijatých 
přihlášek bude průběžně zveřejňován na webových stránkách www.campingclubroznov.cz. V případě, že budete přihlášeni a 
nebudete se moci srazu zúčastnit, dejte mi prosím co nejdříve vědět, abych zbytečně neblokoval místo druhým a hlavně nemusel 
jíst vámi objednané frgály až do vánoc.  

Valašské frgály: Každá přítomná posádka, která se zúčastní srazu 2 a více nocí a pošle svou přihlášku do termínu 
uzávěrky přihlášek, dostane na přivítanou zdarma celý hruškový valašský frgál. Pokud máte zájem si objednat ještě další frgály 
domů, uveďte do přihlášky množství a druh (hruškový, tvarohový nebo makový). Vyzvednout si je budete moci čerstvé v  campu 
v pátek odpoledne. Cena je 100.-Kč/ks nebo 4€/ks. Mimo to obdrží nejpočetněji zastoupený caravan club od pořadatele velký 
60cm krásně nazdobený maxi - frgál. 

Stravování a nákupy: Přímo v campingu máte k dispozici bufet, kde si můžete zakoupit čerstvé pečivo i ostatní běžně 
potraviny a nápoje. V těsné blízkosti campingu je mnoho možností jak se stravovat, počínaje bufetem až po luxusní restauraci. 
V okruhu 500m okolo campu Sport jsem napočítal 12 restaurací nebo bufetů. Nejznámější jsou Hotel Eroplán****, nebo Hotel 
Horal****. Pro nákupy si zajděte na rožnovské náměstí (1,7km), kde kromě mnoha menších obchodů, kavárniček a cukráren, 
najdete zde i supermarket Albert. Doporučuji Vám jít do města pěší procházkou parkem okolo Valašského muzea. Dále můžete 
nakoupit v supermarketech Billa nebo Lídl u autobusového nádraží (směr Valašské Meziříčí) s bezplatným parkováním.  

Program: Myslím si, že hlavní programem bude návštěva Starodávného jarmarku ve Valašském muzeu. Každý si však 
může zorganizovat svůj pobyt podle svých individuálních zájmů. Rožnov p.R. a okolí nabízí dostatek možností, a nebylo by 
rozumné Vám vnucovat společný program. Každá posádka při příjezdu obdrží na vyžádání mapy a informační materiály. Rádi 
Vám osobně poskytneme další informace o zajímavých místech v Rožnově a okolí. Jako každý rok, tak i letos jsme pro Vás 
připravili exkurzi do prodejny Světa kamenů a výroby interiérových svíček ve firmě Unipar. 

Každá přihlášená posádka dostane na svou uvedenou mailovou adresu před konáním akce popis doporučených výletů a 
akcí, které se budou v Rožnově a okolí v tuto dobu konat tak, aby si mohl vybrat podle svého uvážení.   

Sponzorské dary. Pro zpestření Vašeho pobytu, jak již bývá u nás zvykem, budou v rámci programu srazu vylosovány 
v sobotu podvečer zajímavé sponzorské ceny pro zúčastněné posádky (t.zn. losy se nebudou prodávat). Pokud jste ochotni 
věnovat pro tento účel nějaké dary pro ostatní karavanisty podle Vaší úvahy, budeme rádi. Předem děkujeme.  

 
V případě nejasností nebo dalších upřesňujících dotazů mne kontaktujte. 
Na shledanou s Vámi v Rožnově se těší. 
 

Vašek Hronek      Při přípravě Rožnovského frgálového srazu 2018 spolupracují: 

Camping Club Rožnov 
Tel: +420 604 528 437 
E-Mail: Vasek1353@seznam.cz 

http://www.vmp.cz/
http://www.tjroznov.eu/kemp-sport/informace
https://goo.gl/forms/8FEtTUHRF0rycKA12
http://www.campingclubroznov.cz/
http://www.eroplan.cz/
http://www.hotel-horal.cz/
http://www.hotel-horal.cz/
http://www.tjroznov.eu/kemp-sport/informace
http://www.unipar.cz/
http://www.frgaly.cz/
http://www.svetkamenu.cz/
http://www.dapo.cz/

