
 

ROŽNOVSKÝ FRGÁLOVÝ SRAZ 2018 

Rožnov pod Radhoštěm, Camping Sport 

6. 8. – 13. 8. 2018 

 

Ve dnech 6.8 – 13.8 se konal v Rožnově v Campingu Sport již tradiční Rožnovský frgálový sraz. Cílem akce bylo setkání 

přátel karavaningu v období hlavní sezony a ochutnat místní specialitu pravé valašský frgály. 

Každý účastník, který se včas přihlásil, dostal od pořadatelů hruškový frgál na ochutnání zdarma. Účastníci srazu také 

měli možnost si objednat různé druhy frgálů domů. 

Na této již populární akci se sešlo celkem 103 posádek karavanů a obytných aut s celkem 254 účastníky z 21 

karavanklubů Česka a Slovenska, kteří zde strávili pěkný týden. Počasí přálo až příliš, a tak velké část návštěvníků 

trávila dny na obou koupalištích v blízkosti campu. Výjimkou byl čtvrtek, kdy pořádně sprchlo. 

V pátek ráno jsme společně navštívili Svět kamenů, kde paní ředitelka Billová poutavě vyprávěla, jak je mnohdy 

složité, než se kameny dostanou až na krk majitelky. Účastníci si pak prohlédli výstavu kamenů a překrásných 

výrobků z nich. Také si měli možnost zakoupit pro své blízké různé výrobky. 

V pátek večer po setmění se odebrala velká skupina účastníků na večerní prohlídku firmy Unipar. Při příjezdu byli 

všichni překvapeni překrásným osvětlením budovy i  vkusného interieru  firmy svíčkami. Celá rodina pana Šuplera, 

majitele firmy Unipar se celý večer věnovala našim účastníkům. Pan Šupler vyprávěl historii firmy a sem tam nabídl i 

štamprličku dobrého moku. Účastníci zase na oplátku odcházeli s taškami plnými svíček.  

Hodně návštěvníků navštívilo rožnovský tradiční turistický cíl Pustevny. Zde si prohlédli, jak pokračují práce na 

výstavbě vyhořelé chaty Maměnka a pokračovali po hřebenu okolo známé sochy Radegasta ke kapli na vrcholu 

Radhoště. Ti mladší a odvážnější se pak vydali pěšky dolů do Rožnova. Ti méně zdatní pak zpět na Pustevny a 

autobusem nebo autem dolů. Cyklisté si pochvalovali perfektní cyklostezku Bečva, obzvlášť část z Rožnova na Horní 

Bečvu, která kromě překrásných výhledů po valašské krajině je také hustě zaplněna tzv. občerstvovacími stanicemi. 

Každá posádka si zvolila program podle své chuti a nálady. 

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.   

V sobotu navečer se většina účastníků sešla ve stanech u bufetu. Mimo mne pozdravil všechny přítomné také 

předseda TJ Rožnov p.R. Mgr. Jan Fiedler. Nejpočetněji zastoupeným klubem byl opět v letošním roce Caravan Club 

Strážnice. Odměnou získal obří valašský frglál, který nám věnovalo Cyrilovo pekařství z Hrachovce. Následovalo 

losování dalších sponzorských darů, kdy 85% přítomných posádek bylo odměněno hodnotnými cenami. 

V neděli se pak účastníci Frgálového srazu pomalu rozjížděli domů. Někteří si však svůj pobyt v campingu Sport 

prodloužili o několik dní. 

Na organizaci Frgálového srazu se podíleli mimo mne a mé manželky také Mirek a Věrka Štalmachovi – CC Strážnice a 

Petr Chmela – CC Olomouc. Tímto bych chtěl těmto spoluorganizátorům poděkovat za vstřícnost a vzornou 

spolupráci. 
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