Milí priatelia karavanisti, v septembri roku 2021 bola prezídiu SACC vyslovená na Valnom zhromaždení dôvera na ďalšie volebné obdobie. Chceme
vám všetci poďakovať . Je to pre nás, s ohľadom na celosvetovú situáciu, veľmi zaväzujúce poverenie a dúfajme, že už všetok nepokoj a nervozita
okolo tohoto fenoménu skončí. Tak, ako som už písal v predchádzajúcom príhovore, je pre nás veľkou výhodou, že nie sme pozatváraní v
obmedzených priestoroch a môžeme svoje príbytky vyviesť do prírody. Je to radosť vyraziť a spoznávať nové miesta, ale rovnako je šťastie vracať sa
na známe miesta a stretať sa so známymi ľuďmi doma, alebo za hranicami. Rovnako ako v celej európe aj u nás nebývalo rastie záujem o kúpu
karavanu. Vonku to bolo viac ako 220000 nových registrácií, u nás viac ako 1200. Nebudem vás unúvať ako v tejto oblasti vybavením nášho
obyvateľstva zaostávame za krajinami na západ od nás. Každý keď sa pozrie na svoju výplatnú pásku, alebo výmer ku penzii to hneď pochopí. No a
samozrejme k tomu musíme pripočítať to, že nijak zásadne nie sme diskriminovaní v cenách karavanov. Úrovňou cien sme tam, kde ostatní budú
možno až za rok. Ale na druhej strane je paradox, že za karavan, ktorý ste kúpili pred rokom, celý rok ho užívali dnes dostanete cenu za ktorú ste ho
kúpili. S ohľadom na in áciu u nás, ten karavan stratil iba 3,2% hodnoty. A to tu už dlho nebolo!
Opakovanie je matka múdrosti, tak sa ešte voľne vrátim o rok späť. To čo potrebujeme je zdravý rozum a chuť do života. Lekári píšu, že stále
nemáme vyhrané. Teda nevieme kedy sa vyberieme za našimi kamarátmi, ktorí sa pobrali do toho nebeského kempingu, tak na ten čas kým sa s
nimi stretneme a povieme im, že všetci čo tu dolu ešte zostali na nich spomínajú, žime tak aby sme potom tam zhora nebanovali, že sme niečo
pobabrali!
Nie je treba pripomínať, že práve karavaning je hnutím, ktoré sa stretáva s prísnym pozorovaním. Poznáte to určite všetci na vlastnej koži.
Závisť, že kde na to zobrali peniaze, kde na to berú čas. Že ako si dokázali zariadiť, že ide s nimi aj manželka, ……no proste strašne veľa otázok. A
čím je viac otázok, tým je aj viac pozorovania. Sú medzi nami takí, čo do kempingu nejdú kvôli peniazom. Sú aj takí, ktorí by to považovali za zradu
vlastného presvedčenia. No a sú aj takí, ktorí nemajú problém navštíviť kemping, štellplatz, ale aj ísť na divoko, podmienkou je dobrá partia
kamarátov. No opakovane prosím všetkých, správajte sa tak, ako by ste boli v svojej záhrade. Príroda a vaše okolie musí byť čistejšie, ako keď ste
tam prišli / a je úpne jedno, kde ste prišli/ a uvedomte si, že všetko čo presahuje okraje vašeho karavanu môže rušiť tých čo sú okolo vás. Stále sa z
nás nevytratilo to nepodarené správanie, keď som na Slovensku zabudnem, aký som slušný za hranicami. A buďte si toho vedomí, že každý to
skomentuje s tým, že vonku by ste to nespravili, ale doma ste hrdinami…Našťastie sa tento jav pomaly z našich kempingov vytráca.
Bohužiaľ celá situácia okolo obmedzení v cestovnom ruchu vyháňa našich turistov za hranice a bráni zahraničným príchodu k nám. Výkriky,
že niektorý mesiac bol z hľadiska zahraničnej návštevnosti rekordný za posledné obdobie, nezachránia cestovný ruch u nás vôbec. Neveriacky
počúvame konštatovania prevádzkovateľov kempingov v Chorvátsku, že takú sezónu už dlho nemali. My sa môžeme pridať iba konštatovaním, že
tiež sme takú sezónu nemali. No naša sezóna bola v podstate bez zahraničných karavanistov, až na malé výnimky. Kempingy zývali prázdnotou a
zaplnili sa iba na víkendy. A nie je to iba cenou, v zahraničí už nie je zvláštnosťou zaplatiť za noc aj cez 100 Euro. U nás sa polovičná cena niekedy
javí ako problém. Ale s ohľadom na katastrofálne nárasty cien energií pre podnikateľov, budeme si musieť priplatiť!
V roku 2021 bola prevažná časť naplánovaných stretnutí odvolaná. Doplatila na to aj plánovaná 59. Europa rally v Prievidzi. Skromne sme
začali spomienkou na tridsiate výročie stretnutia FICC v Tatranci. Na plno sme to rozbalili až na 52. Národnom zraze karavanistov SR a 53. RCC v
Opatovciach. Na prelome júla a augusta na situáciu doplatila aj 90. FICC Rally v Španielsku. Zo Slovenska sa zúčastnila jedna posádka. Treba im
poďakovať, pretože vďaka nim tam viala aj naša zástava. Cez prázdniny sa naplánované akcie v obmedzenom rozsahu realizovali. Koniec prázdnin
je pravidelne už 24 rokov venovaný stretnutiu karavanistov V4, tentokrát v Poľsku. Ďakujem všetkým našim posádkam za účasť a reprezentáciu a
rovnako je treba poďakovať Poliakom /PZM/ za perfektnú organizáciu. Tradičné ukončenie sezóny v Piešťanoch venované oslave dobrého jedla
prebehlo v obmedzenej kapacite, ale o to v srdečnejšej atmosfére. Treba poďakovať organizátorom, že zvládli nakŕmiť vyše 120 účastníkov k
všeobecnej spokojnosti. Sezóna bola síce ukončená, ale tak ako po celý rok sa po Slovensku / a nie len po Slovensku / potulovali skupiny
karavanistov a užívali si stretnutia, krásy prírody a mnohí z nich sa s týmito zážitkami pochválili aj kolegom. Do konca roka boli všetky organizované
akcie zrušené. Za obeť padli pripravované akcie k Mikulášu aj Silvester. Mnohé kempingy však predĺžili svoju sezónu. Zainvestovali do vybavenia,
ktoré láka návštevníkov aj v zime. Mnohé kempingy s dostatkom ponuky zimných aktivít majú svoju bežnú dávku verných návštevníkov. Tí, čo sa už
nikam nevybrali aspoň zdieľajú správy o vynikajúcich snehových podmienkach. Malá skupina karavanistov sa rozhodla okúsiť zimný karavaning v
Chorvátsku a zapadli do skupiny viac ako 900 karavanistov z celej Európy. Pri teplote 14°C síce neviem či sa jedná o zimný karavaning, ale to je vec
názoru.
V roku 2022 nás na Slovensku nečaká žiadna medzinárodná akcia. V pláne sú overené klubové a kempingové akcie. Verím, že sa tento rok
skončí aj prerušená tradícia Pezinského vinobrania a stretneme sa aj tam. Inak narástli nám možnosti ochutnať vínko v nových kempingoch a
stellplatzoch pri vinárstvach na celom Slovensku. Veľkou skúškou začiatku tejto sezóny bude výstava caravanov v Prahe / to už vieme, návšteva
17801 bola slušná / a novinka v Nitre. Pri čítaní týchto riadkov už budete vedieť, ako to dopadlo. Pokračovaním budú stretnutia tesne pred Veľkou
nocou a počas sviatkov jari. Pevne verím, že už sa za dohľadu jarného slniečka stretneme v hojnom počte.
Koncom mája nás čaká premiéra národného zrazu v Bratislave. Napriek tomu, že tam bolo viacej klubov tak v histórii nášho karavaningu sa v
samotnej Bratislave žiaden zraz nekonal. Dúfam, že vás táto novinka osloví aj bohatým sprievodným programom. Potom nasleduje v kalendári 59.
Európa rally, v talianskom meste Larino. Po dlhej prestávke sa stretnú priatelia, ktorí boli aj u nás v Piešťanoch v roku 1998 a 2010. Nasleduje po
dvojročnej prestávke 22. Adria camping rally v kempingu Veli Jože Savudria.
Teno rok v kempingu Konopáč, obkolesenom kultúrnymi pamiatkami, sa bude konať 25. Dahlie rally. Malé jubileum sa oslávi v krajine zrodu
tejto úspešnej stredoeurópskej akcie. Škoda, že už bez jej zakladateľa. Samozrejme po návrate z Konopáča bude na nás čakať tradične bohatá
jeseň a dúfam, že tento rok už bez pandemických vyčíňaní. Keď sa podarí, tak aj s mikulášskym a silvestrovským ukončením. Toto bol len stručný
výber z kalendára, ktorý okrem stránky SACC nájdete aj na FB SACC. Prajem všetkým, ktorí sa podieľajú na týchto stretnutiach, či už ako
organizátori, alebo ako účastníci, veľa zdravia a žiadne problémy. Pre návštevníkov len malú prosbu, ak ste niekedy organizovali takúto akciu viete,
že to nie je jednoduché. A pre tých, čo to ešte neskúsili, verte, že je to ťažká práca a skúste im ju nekomplikovať. Ešte raz všetkým ďakujem.
Čaká nás bohatá sezóna na stretnutia a najmä sezóna s veľkými očakávaniami. Tie sú na strane karavanistov, ale aj prevádzkovateľov
kempingov. Najmä tým prajem, aby tento rok prežili a nie iba prežívali. To bude samozrejme len za priaznivej situácie a možnosti cestovania.
Cestovania aj pre zahraničných návštevníkov kempingov. Bez nich by ďalšia sezóna pre kempingy bola utrpením. Na sezónu sa samozrejme
chystajú aj naši partneri, bez ktorých by karavaning nebol karavaningom. Myslím tým predajcov, servisné rmy a nezabúdajme aj na požičovne,
ktoré by mali byť liahňami nových priaznivcov karavaningu. Veľa zákazníkov požičovní po overení vhodnosti tejto životnej lozo e pre svoju rodinu,
sa rozhodne pre zaradenie do rodiny karavanistov.
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