53. Národný zraz karavanistov SR
54. Rallye campingu a caravaningu
20. 5. – 22. 5. 2022
Autokemping Zlaté piesky Bratislava
Rádi bychom se s vámi podělili o naše zážitky z 53. Národního srazu
karavanistů pořádaným v Autocampingu Zlaté piesky v Bratislavě. Z našeho
klubu se zúčastnilo šest posádek: Fišerovi, Vaňurovi E+Z, Perničtí, Pšenicovi,
Vídeňští a Chobotovi.
Na kemp a koupání na Zlatých pieskách jsme se moc těšili, protože jsme zde
ještě nebyli. Bratislava je pěkné město a je kam se vydat. Vzali jsme si sebou kola, že vyjedeme
k Dunaji na cyklostezky, ale ouha, spojení cyklostezek mezi kempem a řekou není. Ale nevadí.
Mají zde úschovnu kol, a tak kola až do neděle zamykáme.
Je vidět, že autocamping je již staršího data, ale noví provozovatelé se postupně snaží ho
opravit a zmodernizovat.
My jsme přijeli v pátek před polednem, Fišerovi už byli na místě, ale pořadatelé nás postavili
na jiné parcely dále od nich. Protože bylo dusno, šli jsme s Chobotovými obhlédnout pláže. Lidí
zde moc nebylo a voda chladnější, ale na osvěžení to bylo bezva.
Zahájení srazu bylo naplánováno na 18:00, jelikož naši kamarádi z Rožnova p. R. ještě
nedorazili, tak jsme hájili barvy našeho klubu my, znojmáci a Fišerovi
. Do večera jsme už
ale byli všichni a šli jsme se projít k pláži, kde jsme našli hospůdku „U zlatého vodníka“ a
zastavili se na pivo. Teď už víme, proč se jmenuje „u zlatého“, zjistili jsme to při placení.
Pořadatelé ve společenském stanu uspořádali diskotéku a jak bývá našim zvykem, když jiní
odcházejí, my přicházíme, zúčastnili jsme se závěrečné části a před spaním si ještě zatancovali.
Na sobotu naplánovali pořadatelé výlet do Bratislavy autobusem a výletním vláčkem. Z naší
skupiny se ho zúčastnili Fišerovi. Zájem byl veliký a ohlas také. Moc se výlet líbil. My jsme
prohlídku výletním vláčkem po Bratislavě absolvovali loni, a tak jsme zvolili individuální výlet.
S Chobotovými jsme se vydali nejdříve na hrad Děvín, který se tyčí nad soutokem Dunaje s
Moravou a potom jsme se rozhodli podívat k maďarským sousedům do nedalekého
Mosonmagyaróváru. O zdejších termálních lázních jsme už od našich karavanistických
kamarádů slyšeli, ale vždycky jsme přes město pouze projížděli.
Kemp je menší, ale lázně nás opravdu dostaly. Podle vyprávění víme, že bazény prošly nedávno
rekonstrukcí, překvapilo nás, kolik jich bylo a potěšilo nás relativně malé množství lidí.
Lázeňské město Mosonmagyaróvár leží 38 km severozápadně od Győru. Pramen má osvědčení
léčivé vody a patří ve kvalifikačním žebříčku mezi 5 nejúčinnějších léčivých vod Evropy. V areálu
se nachází celkem 11 bazénů. Škoda, že zde není větší kemp.
V neděli dopoledne proběhlo ukončení srazu, kterého se zúčastnilo celkem 65 posádek. 49 ze
Slovenska (CCC Trenčín a CC Piešťany po 14 posádkách, CC Bratislava a CC Žilina po 6
posádkách, CC Košice 4 posádky, CCC Piešťany 3 posádky a CC Pezinok 2 posádky), 15 posádek
z Moravy (z toho našich 6 z Camping clubu Rožnov pod Radhoštěm) a jedna z Čech.
Po ukončení srazu jsme se šli ještě všichni projít kolem jezera Zlaté piesky, někteří otužilci se
ještě vykoupali a po obědě jsme se rozjeli všichni zase ke svým domovům.
Strávili jsme krásný víkend, děkujeme pořadatelům za organizaci a těšíme se na další setkání,
kterých bude, jak doufáme, ještě hodně.

Lenka a Franta Vídeňští
Jelikož jsme se v sobotu rozdělili na 3 skupiny podle toho, kdo co chtěl navštívit a vidět, napíšu
jen pár řádků o tom, kam jsme se vydali my, Perničtí a Pšenicovi. Vlastními auty jsme se
dopravili pod Bratislavský hrad, který kromě placených expozic nenabízí nic zvláštního. Proto
jsme si prošli křížem krážem přilehlé zahrady a pokochali se krásnými výhledy na Bratislavu a
blízké Rakousko. Následoval přesun auty na parkoviště pod Děvínem. Po zaplacení vstupného
jsme si prohlédli toto velmi zajímavé místo, se všemi jeho expozicemi. Po cestě k autům jsme
ještě odbočili k Bráne slobody, postavené na památku čtyř stovek mužů a žen usmrcených na
hranicích ČSSR při pokusech o útěk za „Železnou oponu“ v letech 1945 – 1989. Následovalo
občerstvení pod hradem a přesun přes celou Bratislavu do obce Chorvátsky Grob, kde se
nachází termální pramen s jezírkem, které bylo vyhloubeno v letech 1973 – 1974. Po
celodenním trmácením nám přišla teplá voda velmi vhod. Z břehů nás pozorovalo ptactvo a
nutrie. To byl ve zkratce náš sobotní výlet.
Zbyněk Vaňura
Květen 2022

