
Ako vznikol SCCC a ako si viedol 
klub pod vedením Vašich 
predchodcov?
Udalosti v roku 1989 poznačili aj 
vývoj v tejto oblasti. Československý 
zväz telesnej výchovy i jeho Zväz 
turistiky prešiel transformačným 
procesom, nový zákon 
o združovaní občanov priniesol 
nové možnosti a tak po zvážení 
všetkých okolností sa v roku 1990 
zástupcovia dovtedajších miestnych 
a regionálnych mototuristických 
klubov z celého Slovenska zišli 
na ustanovujúcom kongrese 
v Brezne, a tak vzniklo nové 
občianske združenie s právnou 
subjektivitou, ktoré nadviazalo na 
32 ročnú tradíciu mototuristiky 
s celoslovenskou pôsobnosťou 
a činnosťou vychádzajúcou 
z pravidiel F.I.C.C., po čom sa SCCC 
stal v roku 1993 aj riadnym členom 

a funkčným zástupcom Slovenska 
v tejto medzinárodnej organizácii. 
Na čele klubu stál v prvých štyroch 
rokoch Ľudovít Sabadoš a ďalších 
bezmála desať rokov Július Vágáši. 
V meniacich sa ekonomických 
podmienkach Slovenska zaniklo 
viacero klubov, no niektoré aj vznikli 
a dodnes vyvíjajú aktivity napr. 
v Banskej Bystrici i Pezinku. SCCC 
sa v tom období opieralo najmä 
o podporu zo stranu Národného 
Automotoklubu Slovenskej Republiky. 
Členovia SCCC sa výraznom 
mierou podieľali na organizačnom 
zabezpečení ďalšieho svetového 
Rallye F.I.C.C. vo Vysokých Tatrách 
v roku 1991, tiež prostredníctvom 
svojho klubu CCC MTJ Piešťany zasa 
spolupracovalo na organizačnom 
zabezpečení Dunaj Camping 
Rallye i Europa Rally v Piešťanoch, 
stali sme sa zakladajúcimi členmi 

medzinárodného združenia Dahlie 
Rallye a organizovali sme v Tatrách 
aj jedno z jeho stretnutí, tiež 
sme v Jasove usporiadali 1. Rallye 
východoeurópskych krajín. Rozbehla 
sa i veľmi užitočná spolupráca 
s Caravan clubom SR.
Je dobré, že sa v najťažšom období 
našli zanietenci, ktorí podržali 
vztýčenú vlajku hnutia, za čo im 
na tomto mieste chcem vyjadriť 
nesmiernu vďaku.

Od konca roku 2003 ste 
prezidentom SCCC. Čo sa 
odvtedy udialo a aké sú plány 
hnutia do budúcnosti?
Nové vedenie si predsavzalo 
nadviazať na všetky pozitívne kroky 
našich predchodcov a v zmysle 
nových, najmä ekonomických 
podmienok vytvoriť organizáciu, 
ktorá bude nápomocná a užitočná 
všetkým karavanistom a kempistom. 
Zaviedli sme novú politiku vo vzťahu 
k našim miestnym klubom, ktorých 
je v súčasnosti 9 a u ktorých došlo 
k celoplošnej výmene členských 
preukazov, čoho výsledkom bolo 
zvýšenie členskej základne o viac 
ako 100%. Novozavedené rodinné 
členstvo s medzinárodnou CCI kartou, 
ktoré evidujeme od vstupu SR do EÚ 
sa stalo populárnym a prihlášky nám 
neustále pribúdajú. Začali sme so 
zviditeľňovaním a popularizáciou tejto 
netradičnej oblasti cestovného ruchu 

v radoch širokej verejnosti, čoho 
dôkazom  je aj tento magazín.
Našim cieľom je pôsobiť integračne 
a tak, aby aj rôzne organizácie 
podobného zamerania čo najužšie 
spolupracovali, preto sme podpísali 
zmluvu nového typu s NAMK SR, 
novelizovali zmluvu s CC SR, zmluvné 
základy spolupráce boli položené 
s FCC SR a rokujeme s ďalšími 
subjektami.
Samostatnú kapitolu, ktorou sme 

sa začali dôkladnejšie zaoberať, 
sú slovenské kempingy, lebo tu 
ostro kontrastuje zvýšený záujem 
karavanistov z vyspelých európskych 
krajín o pobyty na Slovensku 
po našom vstupe do EÚ oproti 
nízkej vyťaženosti kapacít väčšiny 
súčasných kempingov. Vynára sa 
tu veľmi veľa nezodpovedaných 
otázok a my chceme byť nápomocní 
pri riešení tejto problematiky. Pre 
začiatok sme ustanovili kempingovú 
komisiu SCCC, ktorej členom je aj 
predseda Asociácie autokempingov 
Slovenska. Na záver chcem využiť 
túto príležitosť a poďakovať všetkým, 
ktorí sa rozhodli poukázať časť svojich 
daní za rok 2004 na činnosť SCCC 
a všetkým čitateľom a ostatným ktorí 
sa upísali tomuto životnému štýlu, 
popriať veľa pekných zážitkov na 
mototuristických výjazdoch v roku 
2005.
 Rozhovor a foto: L.B.

 15 ROKOV SCCC

Človek už odpradávna žil spätý s prírodou, a aj keď ho technický pokrok 
postupne vyhnal do miest, prírode zostalo jej nenahraditeľné čaro, 
ktoré nás k nej neustále priťahuje. Pre putovanie s využitím dopravného 
prostriedku za prírodnými krásami a kultúrno-poznávacou činnosťou 
spojené s pobytom v prírode a prenocovaním v stanoch, či provizórnych 
objektoch, možno použiť termín kempovanie, pričom v medzinárodnej 
terminológii sa ustálil pojem camping. Rozvoj motorizmu priniesol aj 
výstavbu mobilných ubytovacích zariadení, tzv. karavanov, pod ktorými 
rozumieme obytné prívesy i obytné automobily, ktoré sú využívané 
na karavaning, alebo v medzinárodnom ponímaní caravaning. Pre 
camping a caravaning i túto oblasť cestovného ruchu sa tiež používa 
zjednodušený výraz mototuristika. 
Mototuristika má predovšetkým rodinný charakter a kolektívny spôsob 
cestovania i trávenia voľného času v prírode viedol k združovaniu 
záujemcov o tieto spoločné aktivity. 
Jedným z takýchto občianskych združení je aj Slovenský camping 
a caravaning club, ktorý v tomto roku zavŕšil 15 rokov svojej existencie. 
Položili sme preto niekoľko otázok prezidentovi združenia Prof. Ing. 
Kolomanovi Ulrichovi PhD. (na obrázku hore)

Rokovanie s FCC SR

Rokovanie s Caravan clubom SRRokovanie s prevádzkovateľmi kempingov

Foto: Ing. Miroslav Herchl

Foto: Dr. Ján ČaklošFoto: Dr. Ján Čakloš

Podujatie v Kováčovej pravidelne otvára primátor 
Banskej Bystrice Ing. Ján Králik CSc. (v strede)
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Presvedčivo sa rozhodnúť stráviť víkend 
alebo dovolenku v karavane, aj keď budú 
všetci okolo proti a všetko sa Vám bude 
zdať veľmi drahé. Druhý krát už 
budú všetci za a aj rozpočet bude
prijateľný.

Pribaliť na cestu čo najviac vecí, ktoré 
každodenne používate, aby ste sa 
v kempingu cítili ako doma. Na ďalšiu cestu 
už budete mať všetko pekne vytriedené.

Poslednú noc pred odchodom natlačiť 
celú rodinu do najmenšej izbietky, aby si 
zvykli na chrápanie i fóbiu. V karavane sa 
im potom noci budú zdať romantické.

Po príchode do kempingu hlasno dávať 
najavo, že ste nováčikovia a ničomu 
nerozumiete. Na konci pobytu budete 
mať kopec známych a budete vedieť 
všetko o karavaningu.

Potom doma spomínať len na tých pár 
príjemných chvíľ a na to ostatné rýchlo 
zabudnúť.

             Text a foto: L.B.

AKO ZAČAŤ 
S KARAVANINGOM?
(vážne i veselo)

Ak ste ešte nikdy nespali, či sa nestravovali v karavane, neťahali za 
vozidlom obytný príves, či necestovali obytným autom a ak máte 
pocit tajuplna pri stretávaní sa s týmito osobitnými konštrukciami 
vozidiel na cestách či parkoviskách a zo zvedavosti, či iných 
dôvodov by ste si to radi vyskúšali, tak máte šťastie, že práve 
čítate tento magazín, lebo tu je zaručených päť P, ako sa stať 
karavanistom.

Ilustrácia: Viliam Tauber

CK Z-turist 
Žiarska 603 /5, Liptovslý Mikuláš, Tel: +421 44 5533164

Fax: +421 44 5623782, Mobil: +421 905 188112

www.ckz-turist.sk 
E-mail: ckzturist@zoznam.sk

Špecialista na karavanové pobyty. S nami je dovolenka lacnejšia
ako s Vašim vlastným karavanom. Pre členov sccc zľava 7 %

PETRO CAR - Prenájom obytných prívesov
915 01 Nové Mesto n/V, Stredná 2, 

Tel.: +421 32 7714327, +421 905 525388, 
www.petrocar.sk, petrocar@petrocar.sk

Ponúka: 
Chorvátsko - ŠIBENIK kemping „Solaris“

Termálne kúpele - VINCOV LES - Sládkovičovo
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013 13  Rajecké Teplice, 
tel.: 00421/41/5494 990-1, 
fax: 00421/41/5494 057, 

recepcia: 00421/41/5493 404, 
mobil: 0907 846 489,  0903 

205 474,  www.camping-raj.sk, 
www.zenit-ck.sk, 

e-mail: info@zenit-ck.sk  

Ubytovanie v Rajeckých Tepliciach a okolí. 
Hotely, penzióny, apartmány, chaty, vily, 
ubytovanie na súkromí. Zabezpečenie stravy, 
liečebných procedúr. Víkendové a relaxačné 
pobyty, liečebné programy. Informácie o celej 
Rajeckej doline, predaj  máp, pohľadníc a 
suvenírov.

Ubytovanie v Rajeckých Tepliciach a okolí. 

Keď ma navštívite, tak Vám 
splním čo si len zaželáte. 
Chcete sa kúpať v mojich 
termálnych vodách? Nič ľahšie. 
Celoročne sú Vám k dispozícií  
prekrásne kúpele Rajecké 
Teplice. V letnej sezóne 
tiež aquapark VERONIKA 
v Rajci so siedmymi bazénmi, 
päťdráhovou šmýkalkou 
a tobogánmi.
Zaujímajú Vás atrakcie 
a história? Určite navštívte 
najväčší ručne vyrezávaný 
pohyblivý betlehem na 
svete v Rajeckej Lesnej, 

skanzen obývaných dreveníc 
v Čičmanoch, druhú najväčšiu 
zrúcaninu hradu na Slovensku, 
hrad Lietava alebo zámok 
v Kunerade. Ale viete čo je 
najdôležitejšie? Toto všetko 
sa nachádza v prekrásnej 
čistej prírode, v čistých 
lesoch, krištáľovo priesvitných 
potôčikoch, kde nie je 
výnimočné vidieť lesnú zver. Je 
tu veľké množstvo turistických 
chodníkov, po celej doline sa 
budujú cyklotrasy, v zimných 
mesiacoch je možnosť 
lyžovačky.

     Pre milovníkov 
karavaningu a táborenia ešte 
jedna lahôdka. Nachádza 
sa tu autocamping Slnečné 
skaly. Tento nie veľmi všedný 
kemping je umiestnený 
priamo v prírodnej rezervácii 
pod horolezeckými skalami 
a pri riečke Rajčianka. Ponúka 
pobyt v prekrásnej prírode 
a čistom prostredí, kde si 
môžete pred každým stanom, 
či karavanom urobiť oheň 
a tiež si zachytať v rieke 
ryby, samozrejme ak máte 
príslušne povolenie. Určite 
Vás potešia atrakcie, ako 
je jazdenie na koni, streľba 
z kuše na umelé zvieratá, 
horolezecké kurzy, či prírodné 
športoviská. Najväčšia 
atrakcia pre deti je ale malý 

zverinec domácich zvierat 
(kozliatka, ovečky, zajačiky), 
no hlavne malých mačičiek, 
ktoré si deti môžu požičať aj 
do svojho príbytku.
     Ubytovať sa môžete 
okrem vlastného karavanu, 
alebo stanu aj v nových 
zruboch (vlastné WC 
a sprchový kút), v starších 
chatkách a aj v pravých 
indiánskych TEE PEE. 
Je to hlavne kemping 
pre milovníkov prírody 
a romantiky. 
     Dúfam, že Vás aspoň 
niečo zaujalo. Ak áno, tak Vás 
srdečne pozývam a teším sa 
na Vás.

Za Rajeckú dolinu 
Dušan Žeriava

Odporúčaný program:
Piatok:
- príchod do kempingu, ubytovanie, zoznámenie sa s miestom 
pobytu, večerne posedenie v štýlovom bufete alebo pri ohníku.
Sobota:
- pešia túra k zrúcanine hradu Lietava alebo na vyhliadku nad 
Rajeckými Teplicami návšteva kúpeľov Rajecké Teplice alebo 
Aquaparku v Rajci.
Nedeľa:
– odchod z kempingu, návšteva betlehemu v Rajeckej Lesnej alebo 
skanzenu v Čičmanoch.

Tip na víkend

Rajecká dolina

Dovoľte, aby som sa Vám 
predstavila. Volám sa Rajecká 
dolina a nachádzam sa na 
severozápadnom Slovensku 
medzi malou Fatrou 
a Súľovskými vrchmi, južne 
od Žiliny.

Cestovná agentúra ZENITA

Foto: Dušan Žeriava

Foto: L.B.
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Tento kemping v Tatranskej 
Lomnici je vzhľadom na svoju 
hostóriu veľmi dobre známy 
v tuzemsku i medzi zahraničnými 
turistami a karavanistami.
Kemping bol vybudovaný pri 
príležitosti usporiadania svetového 
stretnutia RALLY FICC v roku 
1974 a ako nám povedal Ing. 
Ladislav Kányai, vtedajší predseda 
Zväzu turistiky a podpredseda 
organizačného výboru uvedeného 
podujatia, stalo sa tak na základe 
dobrej spolupráce turistickej 
organizácie s vtedajším Vládnym 
výborom pre cestovný ruch. 

Od vtedy pretieklo tatranskými 
potokmi veľa vody a kemping má 
za sebou už 30 ročnú históriu, 
počas ktorej bol poctený ďalšou 
veľkou návštevou na 52. FICC 
RALLY v roku 1991 i účastníkmi 
na ďalších medzinárodných 
a domácich podujatiach. Navštívilo 
ho tiež množstvo individuálnych 
turistov a karavanistov z tuzemska 
i zahraničia.
Minuloročná víchrica ale neobišla 
ani tento objekt a zanechala po 
sebe pováľané stromy a poškodené 
budovy. Bolo to hrozné divadlo, 
hovorí súčasný manažér kempingu 

pán Matúš Kubek a dodáva, 
že cez zimu kemping slúžil ako 
zhromaždisko dreva. 
Sezónu ale jeho majitelia z FICC 
INVEST, a.s. nechceli vynechať a tak 
je otvorené pre každého.
SCCC sa rozhodol zorganizovať 
v rámci kampane pomoci Tatrám 
v dňoch 1.- 4.9.2005 37. RALLY 
CAMPINGU A CARAVANINGU 
práve v tomto kempingu. 
Pozývame všetkých milovníkov 
na podujatie, aby tak svojou 
účasťou demonštrovali, že im nie 
je ľahostajný osud našich veľhôr.            
             Text a foto: L.B.

EUROCAMP FICC

KEMPINGY
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TERMÁLNE KÚPALISKO A CAMPING KOVÁČOVÁ

Adresa: Kúpeľná ulica
962 37 Kováčová
e-mail: recent@recent.sk
www.recent.sk

tel.: 
kúpalisko: 045/544 5319
kemping: 045/544 5220
fax:      045/ 544 5317

Všeličo z klubov

CCC Zdravotník Košice sprístupnil klubovú 
internetovú stránku www.ccczke.ahoj.sk 
O jej technické prevedenie a aktualizáciu 
sa so svojimi spolupracovníkmi vzorne 
stará prezident klubu František Egri. Viac 
ako 800 doterajších prístupov svedčí 
o tom, že o tento druh prezentácie je 
záujem. Zoberú si príklad i ďalšie kluby 
a budú Košičanov nasledovať?

Ako nás riaditeľ súťaže Ing. Miroslav 
Koprna informoval, posledným víťazom 
populárneho turnaja v netradičnom 
športovom zápolení RINGO, ktorý sa 
pravidelne koná na RALLYE BUĎ FIT je 
družstvo z pezinského klubu Za koníčkom.

Národný zraz karavanistov sa konal 
v príjemnom prostredí Autokempingu 
Trusalova. Generálnym partnerom 
podujatia bola spoločnosť SCT Caravan 
zo Žiliny. Jej vedúci výroby a súčasne 
predseda Caravan clubu Žilina Roman 
Nagy nás informoval, že účastníkom táto 
firma o.i. bezplatne skontrolovala tesnosti 
plynových rozvodov a váhu karavanu.

Na svojom RALLYE SNP v Kováčovej, ako 
ho nazýva najstarší člen SCCC, dnes už 
83 ročný Tomáš Kovalík (na foto úplne 

Deti a mládež radi chodia na 
mototuristické a karavanistické podujatia 
obzvlášť aj preto, že si môžu zasúťažiť 
a získať zaujímavé ceny. Svedčia o tom aj 
fotozábery z podujatí v Šaštíne od Jozefa 
Kyselicu a z Pezinku od Jozefa Prochaca.

Do Vincovho lesa na jesenné Interralye 
pricestovali aj dvaja členovia Caravan 
clubu Piešťany, ktorých ubytovacie 
zariadenia zaujali prítomných. 
Obytný príves Michala Záhurančíka a 
stanova skladačka Petra Ščepku sa nedali 
prehliadnúť.

   

vpravo) z B. Bystrice nechýbal so svojou 
manželkou a svojim karavanom ani 
v auguste 2004. Strávili tam príjemný 
pobyt v kruhu priateľov a samozrejme 
nechýbal ani pri uctení si pamiatky 
svojich spolubojovníkov zo Slovenského 
národného povstania.

Nová www stránka

Zraz Trusalová

Interralye Vincov les

Rallye SNP Kováčová

Karavanig a deti...

Ringo na Buď fit

Kremnický zlatý dukát

Kremnický Zlatý dukát, najznámejšie 
podujatie organizované kremnickým 
klubom sa presťahovalo zo Skalky do 
kremnického kempingu. 
V klube ale zavládol smútok, lebo 
v posledný deň minulého roku 
nás navždy opustil zakladateľ 
mototuristického oddielu TJ Biela stopa 
a dlhoročný predseda organizačného 
výboru vytrvalostného behu na lyžiach 
Biela stopa SNP, 
Mudr.Igor Horváth. Česť jeho pamiatke.

Zostavil Ladislav Beleščák
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VEĽKONOČNÉ STRETNUTIE KARAVANISTOV - 25.03.-28.03.2005
Camping Lodenica Piešťany, organizátor: CC Bratislava
Silvester Mikuš, Janšáková 10, 841 07 Bratislava, tel: 0904 372 395
24. KOŠICKÉ RALLYE - 22..04.-24.04.2005
Táborisko Ružínska priehrada, organizátor: TJ Turistklub Košice
Jaroslav Manák, Panelová 10, 040 01 Košice, tel: 0903 709 064,
e-mail:  jaroslavm@pobox.sk. 
21. RALLYE BUĎ FIT - 03.06.-05.06.2005
Camping Lodenica Piešťany, organizátor: CCC MTJ Piešťany a CC 
Piešťany, Ing. Ladislav Beleščák, Nám. Slobody 6, 921 01 Piešťany
tel: 0905 620 107, e-mail: sccc@caravaning.sk 
48. KOŠICKÝ AUTOTOUR RALLY - 10.06.-12.06.2005
Autocamping Horka,Zemplinska Šírava,organizator AMCC Lokomotíva 
Košice, úlius Vágáši,Krivá  10, 040 01 Košice,tel:055 6227230
36. NÁRODNÝ ZRAZ KARAVANISTOV SR - 17.06.-19.06.2005
Autocamping Chalmova, organizátor: CC Bánovce n/Bebravou
Ing. Milan Minárik K nemocnici 1266/9 957 01 Bánovce n/Bebravou, 
tel: 0907 448 786
22. ZDRAVOTNÍCKE RALLYE - 08.07.-10.07.2005
Camping  Goralský dvor Haligovce, organizátor: CCC Zdravotník Košice
Emil Hajoš, Tolstého 5, 040 01 Košice, tel: 0903 016000, 
e-mail: hajos@netkosice.sk, www.ccczke.ahoj.sk. 
LETNÉ STRETNUTIE KARAVANISTOV - 05.08.-07.08.2005
Camping Lodenica Piešťany, organizátor: CC Piešťany
Miroslav Sulák, Čkalovova 22, 921 01 Piešťany, tel: 0905 247 481

15. RALLYE SNP - 26.08.-28.08.2005
Autocamping Kováčová, organizátor: SCCC Banská Bystrica
Dr. Ján Čakloš, Na starej tehelni 17, 974 01 Banská Bystrica
tel: 0907 648 253, e-mail: caklos.jan@post.sk. 
JESENNÉ STRETNUTIE KARAVANISTOV - 01.09.-04.09.2005
Autocamping Šaštín, organizátor: CC Trenčín
Ivan Sučan, Hečkova 1, 915 01 Nové Mesto n/V., tel: 0905 713 456,
e-mail:caravan@tfc.sk.   
37. RALLYE CAMPINGU A CARAVANINGU - 01.09.-04.09.2005
Eurocamp FICC Tatranská Lomnica, organizátor Slovenského 
Camping a Caravaning Club, Ing.Ladislav Beleščák, Nám.slobody 6, 
921 01 Piešťany, tel: 0905 620 107,  e-mail: sccc@caravaning.sk, 
www.caravaning.sk., 
 5. MALOKARPATSKÝ ZRAZ KARAVANINGU - 16.09.-18.09.2005
Táborisko Rozálka Pezinok,organizátor CCC Za koníčkom Pezinok
Pavel Andel,Bratislavska 114,902 01 Pezinok,tel: 0903 381 674,
e-mail: andelp@centrum.sk.
30. INTERRALLYE - 23.09.-25.09.2005
ATC Vincov les, Sládkovičovo, organizátor: KMCC Turist Union 
Bratislava, Ing. Ján Ducko, Ambroseho 10, 851 02, Bratislava
tel: 0905 279 785, e-mail: duckoj@orangemail.sk. 
ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE KARAVANISTOV - 30.09.-02.10.2005
Camping Lodenica Piešťany, organizátor: Caravan Club SR
Vladimír Ščepko, Hurbanova 14, 921 01 Piešťany, tel: 0905 327 504,
e-mail: ccsr@stonline.sk
    zostavil: L.B.

SLOVENSKÝ CAMPING A CARAVANING CLUB,
CARAVAN CLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NAJVÝZNAMNEJŠIE PODUJATIA  
V ROKU 2005 NA SLOVENSKU
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 V aktívnom odbore turistiky 
Telovýchovnej  jednoty Tesla 
Piešťany sa v roku 1984 vytvorila 
skupinka nadšencov, ktorá začala 
praktizovať mototuristické aktivity. 
Jednou z nich bola aj myšlienka 
obohatiť pravidelné turistické 
podujatie Teslácka Buď Fit o účasť 
mototuristov a tak v rámci 
jubilejného 10. ročníka vyrástol od 
1. do 3. mája 1985, v závere jednej 
z malebných  dolín Považského 
Inovca na Výtokoch mototuristický 
tábor pod názvom Rallye Buď Fit 
za účasti 86 účastníkov. Okrem 
účasti na peších túrach nechýbala 
v programe ani mototuristická 
orientačná jazda, súťaže dospelých 
a detí i stolnotenisový turnaj, 
neskôr tu vznikla aj originálna 

tradícia poriadania turnajov 
v netradičnom športe RINGO, ktorá 
sa stala neoddeliteľnou súčasťou 
Rallye Buď Fit.
    Okrem Výtokov, kde bol v roku 
1988 dosiahnutý aj doterajší 
rekord v počte účastníkov 
– 414, sa niektoré ročníky konali 
v Autocampingu Zelená Voda 
pri Novom Meste nad Váhom  
v Autocampingu Sĺňava II., 
v dnešnej obci Banka a po obnove 
prevádzky Campingu Lodenica 
v Piešťanoch a na základe dobrej 
spolupráce s prevádzkovateľom, 
Caravan clubom Slovenskej 
republiky i Caravan clubom 
Piešťany sa ďalšie podujatia už 
konajú v  tomto kempingu.
Organizátori sa už dávnejšie 

pohrávali s myšlienkou 
termínového zladenia podujatia 
s otvorením letnej kúpeľnej sezóny 
v Piešťanoch a v posledných 
rokoch sa táto myšlienka 
pretavila v skutok, čím majú 
účastníci možnosť  návštevy 
tejto významnej mestskej 
oslavy. Rozvojom cykloturistiky 
a otvorením cyklookruhu okolo 
jazera Sĺňava pre verejnosť, je 
tiež v posledných troch rokoch 
program podujatia obohatený 
o možnosť účasti na tejto 
poznávacej trase.
    V minulom  roku sa zavŕšila 20 
ročná éra podujatia, bezosporu 
dnes jedného z najvýznamnejších 
podujatí tohto druhu na Slovensku, 
ktoré sa uskutočňuje vďaka 
obetavosti a pomoci mnohých ľudí, 
ktorým sa patrí pri tejto príležitosti 
poďakovať a dúfať, že aj ďalšie  
roky  prinesú  pokračovanie  dobrej   
tradície   stretávania  sa   na  BUĎ 
FIT-ke  v PIEŠŤANOCH.    

21.ročník , ktorý sa koná ako 
sprievodná akcia Otvorenia letnej 
kúpeľnej sezóny v Piešťanoch 
v dňoch 3.- 5.6.2005 má tiež 
svoju novinku. Partner podujatia, 
spoločnosť TURČAN AUTO 
z Martina ponúkla každému 
záujemcovi bezplatnú technickú 
prehliadku jeho karavanu 
vlastnými technikmi priamo v 
kempingu.
                  Text a foto L.B.

20 rokov  RALLYE  BUĎ  FIT

Organizačný výbor CC MTJ Piešťany Foto: Milan Boďo
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