Ve dnech 6. – 14. 8. 2019 se sešlo v rožnovském Sport Kempu 300 účastníků v 108 karavanech a obytných
autech z Česka, Slovenska, Polska, Rakouska i Německa na již tradičním Rožnovském Frgálovém Srazu.
Každá posádka dostala při příjezdu darem od pořadatelů celý hruškový frgál, svíčku od našeho sponzora i
popis doporučených výletů v Rožnově i po okolí včetně map a mnoho dalších informačních materiálů.
Počasí přálo a tak si mohli všichni vychutnat výlety po okolí i návštěvu Valašského muzea v přírodě nebo
Rožnovského pivovaru. Rodiče a dědečci s dětmi zvolili raději návštěvu sousedního koupaliště.
V pátek večer se vypravila většina účastníků na návštěvu firmy Unipar, známého výrobce interierových svíček.
V budově firmy, krásně osvětlené svíčkami různých velikostí a barev na ně čekala rodina Šuplerova, majitele
firmy. Zde jim p.Šupler vysvětlil historii firmy i taje výroby svíček. Každý si mohl pak sám nabarvit svíčku na
památku. Po prohlídce vzorkovny si mohli všichni nakoupit v krásně prodejně dárky pro své blízké.
V sobotu jsme připravili pro děti, kterých zde tentokrát bylo mnoho protože jsou prázdniny, jízdu zručnosti na
kolech neb koloběžkách. Každý účastník jízdy byl pak odměněn velkým balíčkem dobrot, které věnoval
převážně pan Zollmann z CC Pardubice. Dospělí si pak mohli procvičit dopravní předpisy zajímavou formou
s koordinátorem Besipu p. Patíkem ze Zlína. Byl jsem mile překvapen velkou účastí na této akci.
V sobotu večer jsem na společném večeru ještě jednou všechny přivítal a seznámil přítomné s dalšími
karavanistickými srazy které chci v budoucnu pořádat. Následovalo losování bohatých sponzorských darů pro
jednotlivé posádky. Podle vyjádření jednotlivých účastníků a reakcí na Facebooku se jim zde líbilo a slíbili, že
do Rožnova opět příští rok přijedou.
Na závěr bych chtěl poděkovat za pomoc při organizaci manželům Štalmachovým (CC Strážnice), Petru
Chmelovi (CC Olomouc) i panu Zollmannovi (CC Pardubice). Stejně tak chci poděkovat všem účastníkům, kteří
vytvořili překrásnou a bezproblémovou atmosféru, která spolu s pěkným počasím zhodnotila tento
karavanistický sraz.
Vice Vám jistě řeknou fotografie z tohoto srazu, které si můžete prohlédnout kliknutím na: Fotoalbum
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