1. pokoronavirální karavanistický sraz
ATC APOLLO LEDNICE
29. – 31. 5. 2020
Po velmi dlouhé pauze, která se zdála pro nás karavanisty nekonečná, jsme mohli konečně zajásat! Po
koronavirovém omezení se otevřely kempy a karavanisté z Caravan Clubu Přerov a Caravan Clubu Strážnice
uspořádali sraz v ATC Apollo nedaleko Lednice pod příznačným názvem 1. pokoronavirální karavanistický sraz.
Natěšena nebyla jen naše rodina. Celkem přijelo z našeho Camping club Rožnov pod Radhoštěm 7 posádek.
Převážná část karavanistů byla samozřejmě z pořádajících klubů, ale poměrně plný kemp napovídal, že spousta
nadšených karavanistů již chtěla vyvětrat své bydlíky.
Zbyněk přijel již v pátek ráno a pátek věnoval prohlídce zámku a zámecké zahrady v Lednici. Procházkou došel
k Janovu hradu a odtud lodičkou k minaretu, který je v rekonstrukci. Dále pěšky kolem rybníků zpět k zámku.
Pořadatelé si pro nás připravili nabídku bezkonkurenčního guláše, který se vydával v sobotu odpoledne.
Hlavním kuchařem a aktérem celé akce byl sám předseda CC Přerov se svým novým kotlíkem. Náramně jsme
si pochutnali a doplnili zásoby po náročném výletu na kolech, během kterého, za přívětivého počasí, jsme pod
vedením Zbyňka Vaňury projeli Lednicko – Valtický areál a Pohansko. Neviděli jsme jen známé objekty v tomto
překrásném areálu jako je Apollonův chrám, Chrám Tří Grácií, kaple Sv. Huberta a Rendez-vous, ale navštívili
jsme také trojmezí Česko – Slovensko – Rakousko a další krásná místa tohoto kraje. V pedálech jsme nakonec
měli kolem 75 km.
V neděli za deštivého počasí jsme se rozešli s přáním brzkého shledání.
Tento sraz byl velmi příjemný a byli jsme nadmíru spokojeni, hlavně ze setkání s blízkými přáteli. Bohužel se
opět našli neukáznění karavanisté, kteří se přihlásili, objednali si guláš a bez omluvy nepřijeli. Převážně to byli
neorganizovaní karavanisté, kteří zřejmě nikdy nic nezorganizovali a nedovedou si představit následky svého
chování pro pořadatele. Ještě, že guláš byl tak vynikající, že nebyl problém ho za ty, co nepřijeli sníst.
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