
 

ROŽNOVSKÝ FRGÁLOVÝ SRAZ 

2020 

11. - 19. 8. 2020 

Kemp Sport, Rožnov p. Radh. 

 

Jako každý rok, tak i v letošním roce se sešli karavanisté z celé republiky i ze Slovenska na Rožnovském frgálovém srazu 

2020. Tato populární karavanistická akce se konala v rožnovském Kempu Sport od 11. 8 do 19.8.2020. 

Akci pořádal místní Camping Club Rožnov ve spolupráci s Caravan Clubem Strážnice, Caravan Clubem Olomouc i jinými 

neorganizovanými přáteli karavaningu. 

Sešlo se zde celkem 95 posádek. Přihlášených bylo původně 141 posádek, ale různých příčin se jich před začátkem 46 

omluvilo (tj. 33% !!!). 

Až na jednu krátkou, ale intenzivní bouřku, počasí účastníkům přálo, a tak účastníci srazu trávili svůj čas podle vlastních 

zálib výběrem ze seznamu výletů, které jim pořadatel předem připravil. V horku, které panovalo, navštěvovali nejraději 

sousední koupaliště. Další skupina – cyklisté si vychutnávali a chválili dokonalé cyklostezky vedoucí okolo campingu. 

Nejoblíbenější byla směrem na Horní Bečvu, která má vynikající asfaltový povrch, vede překrásnou přírodou a má kolem 

sebe mnoho lákadel ve formě různých občerstvení. Skoro všichni účastníci navštívili známé Pustevny, kde si prohlédli nově 

otevřený zrekonstruovaný Libušín, nebo navštívili stezku mezi korunami stromů - Stezku Valašku. Zdatnější turisté se 

vydali po hřebenu na vrchol Radhoště a odtud pěšky až do Rožnova. 

Kromě individuálních akcí jsme pro účastníky našeho srazu připravili i organizovaný program. Na pátek večer nás 

všechny pozval majitel firmy Unipar Miroslav Šupler na noční prohlídku firmy. Firma Unipar je známou valašskou firmou 

vyrábějící kvalitní interierové svíčky, které exportuje do celého světa. Úvodem přivítal návštěvníky skleničkou dobrého 

likéru a pak je provedl výrobou i vzorkovnou. Pak si mohli návštěvníci v překrásně zařízené prodejně nakoupit svíčky 

různých tvarů i poslání domů i pro své blízké. 

V sobotu odpoledne jsme zorganizovali pro ty nejmladší tradiční jízdu zručnosti na kolech, nebo obdobných 

přibližovadlech. Za značné pomoci rodičů se jízdy zúčastnilo mnoho dětí. Za svou snahu bylo každé dítě odměněno taškou 

plnou dobrot i drobných hraček. 

Podvečerní společný program zahájilo vystoupení kouzelníka-karavanisty pana Bednáře. Všichni přítomní byli mile 

překvapeni naprosto vtipným a profesionálním vystoupením při kterém mu asistovali i přítomní karavanisté. 

Následně jsem v krátkém proslovu přivítal všechny účastníky, poděkoval organizátorům z našeho klubu, 

spolupořadatelům z CC Strážnice i CC Olomouc. Pozval jsem přítomné na další srazy které pořádám ještě v tomto roce. 

Poděkoval jsem všem sponzorům z řad účastníků nebo i okolních firem, kteří zajistili mnoho dárků. 

Jako každý rok, tak i letos jsme odměnili nejvíce zúčastněný karavanklub, obrovským valašským frgálem, který 

v letošním roce získal Caravan Club Pardubice s 12 zůčastněnými posádkami. 

Na závěr se konalo netrpělivě očekávané losování sponzorských darů. Téměř všechny přítomné posádky si odnesly 

domů hodnotné dary. 

Podle vyjádření přítomných účastníků byli všichni spokojeni a za slunečného počasí se v neděli rozjížděli do svých 

domovů. Někteří však využili příležitosti pobytu na Valašsku a zůstali v campingu až do středy. 

Budu se těšit, že se opět v příštím roce setkáme na Valašsku v dobré pohodě na dalším ročníku Rožnovského frgálového 

srazu. 
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