Ukončení karavanistikcé sezony 2012
Pápa (H), Termál camping, 11.-14.10.2012
Když jsme s manželkou koncem léta uvažovali, kam pojedeme na náš závěrečný výjezd v letošním roce, padla
jednoznačná volba na Pápu. Důvodem byla vysoká kvalita jak Termál campingu, tak i místních termálních lázní.
Protože, ale máme rádi společnost, tak jsem kontaktoval vedoucí campu pí. Noemi Odor s dotazem na možnost zde
uspořádat karavanistický sraz. Po projednání podmínek konání srazu jsem připravil pozvánku a rozeslal ji na všechny
známé karavanisty. Představoval jsem si, že se sejde sotva 20 karavanů. Překvapil mne nebývalý zájem a tak brzy
počet přihlášených posádek překročil 100.
Nutno podotknout, že setkání karavanistů v Pápě není nic nového a v minulých šesti letech jej zde pořádal p.
Gyurky z Maďarského Camping a Caravaning Clubu. Po organizačních změnách, které proběhly v přes zimu v MCCC,
však vedení tohoto klubu upustilo od pořádání tohoto srazu. Protože jsme sem jezdili rádi nejen my, ale i mnoho
jiných karavanistů z Česka i Slovenska, rozhodl jsem se navázat na tradici předchozích ročníků.
Středa 10.10.2012
Jako organizátoři vyjíždíme z Rožnova již den předem ve středu. Cesta uběhla bez problémů a tak již okolo 14
hodiny zastavujeme před branou Termál campingu v Pápě. Vedoucí campingu nás vítá jako vždy s milým úsměvem
na tváři. Díky moveru zajíždíme na předem domluvenou parcelu s milimetrovou přesností. Camp je skoro prázdný,
jen pár němců a rakušanů. Na ploše jsou karavany postavené na delší dobu, ve kterých ale nikdo není. Vybrali jsme si
parcelu s vydlážděnou plochou, takže ani nepotřebujeme koberec a máme před karavanem vždy pevnou a suchou
plochu. Dobrý nápad pro naše provozovatele campů. Na krátké schůzce dojednáváme podrobnosti akce. Za recepcí
stojí již připravený velkokapacitní stan včetně lavic a stolů. Zdravíme se s několika přáteli, kteří přijeli již dříve. Ještě
večer jdeme do termálů. Je zde pouze pár lidí, inu relax a pohoda.
Čtvrtek 11.10.2012
Ráno nás budí znělka pojízdné pekárny, která každý den přijíždí mezi karavany a nabízí čerstvé pečivo.
Využíváme této služby, protože čerstvé je čerstvé. Po snídani jdeme opět do bazénů, tak abychom se vrátili a mohli
asistovat při příjezdu přihlášených posádek. V průběhu odpoledne přijíždí další posádky a tak se camp pomalu
zaplňuje. Dostali jsme k dispozici 115 parcel. Každá posádka má k dispozici samostatnou parcelu 100m2 , oddělenou
živým plotem s vlastním přívodem pitné vody, elektřiny, odpadem a rozvodem televizního signálu. V campingu je
k dispozici bezplatné WiFi připojení k internetu. Přijíždějící nám děkují za dobrý nápad s uspořádáním této akce.
Všechno probíhá bez problémů.
Pátek 12.10.2012
Během dopoledne většina přítomných posádek navštívila místní oblíbený velký trh a nasála zajímavou
atmosféru místního tržiště. Nejvíce karavanistů jsme potkali u skříňového auta místního řezníka, kde kupovali voňavé
klobásky, uzený špek a jiné dobroty. Ani my jsme nebyli výjimkou a nakoupili dobroty.

Během pátku do campu přijíždí ostatní přihlášené posádky. Celkem přijelo 84 z 125 přihlášených posádek (!).
21 posádek se předem nebo v průběhu akce omluvilo. Bohužel 20 posádek nepřijelo ani se neomluvilo. Jak je vidět,
tento nešvar karavanistických srazů bohužel stále přetrvává. Zdravíme se s přijíždějícími posádkami, dostáváme
sponzorské dary pro večerní zahájení. Dnes jsme se ani nedostali do termálů. Velký stan je otevřen, uvnitř je
k dispozici bufet. Navečer je zajištěn prodej znamenitých a oblíbených zákusků z místní cukrárny. Ihned se zde tvoří
fronta a někteří nakupují i do přepravek. Velký stan se plní účastníky a v 19hod vítám všechny přítomné a seznamuji
podrobně s dalším programem. Pozdravit účastníky srazu přišel dokonce i starosta města Pápa p.Dr. Tamás a vedoucí
campingu pí. Noemi Odór. Po uvítacích projevech vystoupil rockový taneční soubor Rebel Lion. Jejich vystoupení
sklidilo bouřlivý potlesk. Po tomto vystoupení začala diskotéka oblíbeného diskžokeje-karavanisty Tibora Labudu.
Tuto diskotéku přerušuji v 21 hodin, kdy se losuje 40 posádek, které obdrží dary od sponzorů. Pak pokračuje
diskotéka a tancem až do půlnoci. Repertoár vyhovoval všem přítomným.
Sobota 13.10.2012
V 8 hodin ráno budí celý camp řízná dechová hudba, která pochoduje celým campem. Všichni vybíhají ještě
v pyžamech a fotografuji. Tento ranní budíček byl milým překvapením nejen pro účastníky srazu, ale i pro ostatní
přítomné karavanisty. Následuje opět návštěva termálních lázní, nebo někteří jdou opět do města si prohlédnout
bleší trh.
Navečer je ještě možnost si opět zakoupit ve velkém stanu zákusky. Na 17 hodin byl naplánován táborák
s opékáním vlastních uzenin a na 19 hodin připravili animátoři soutěž s cenami muži proti ženám. Bohužel na obě
připravované akce nepřišli žádní účastníci, a proto po hodinovém marném čekání byly obě akce zrušeny. Bylo nám to
líto, ale při organizování budoucího srazu (pokud bude?) bude třeba v programu vytvořit prostor pro individuální
posezení klubů nebo skupin. Později v průběhu večera se sešlo ve velkém stanu asi 30 karavanistů převážně z CC
Rožnov, CC Strážnice a CC Pezinok, kteří společně poseděli v družné debatě. O půlnoci je v campu opět noční klid.
Neděle 14.10.2012
Poslední den tohoto setkání využívá většina pro poslední návštěvu termálních lázní. V odpoledních hodinách
většina karavanistů se vrací do svých domovů. Loučíme se s nimi a využíváme relativního klidu a večer vychutnáváme
téměř prázné termální bazény. Při návratu z bazénu nacházíme na stole děkovné lístky od odjíždějících účastníků.
Pondělí 15.10.2012
Ráno opět nás budí znělka pojízdné pekárny. Spěchám a kupuji opět čerstvé pečivo. Následně mám
domluvenou schůzku s vedoucí campingu. Poděkoval jsem jí a shrnuli jsme pozitiva i negativa celé akce. Předběžně
jsme se domluvili na další spolupráci v příštím roce. Venku svítí krásně sluníčko, teplota 18C a je nám líto že musíme
také odjet domů. Nedá se nic dělat, všechno jednou končí.
Závěrem bych chtěl poděkovat za více než vstřícný přístup pí. emi Odor při organizování této náročné akce.
Nesmím také zapomenout na Tibora Labudu, který obětoval svůj volný čas, pomáhal s tlumočením a uspořádal
znamenitou diskotéku, která potěšila všechny přítomné. Bez těchto dvou pomocníků by tato akce neměla ten
správný říz.
Odjíždějící posádky nám poděkovali za tento sraz a současně vyslovili přání, aby se v příštím roce tato akce
opakovala. Co vy na to, mám jít do toho? Sejde se nás opět tolik co letos?
Fotografie z našeho pobytu v Pápě si můžete prohlédnout kliknutím ZDE nebo pseudovideo kliknutím ZDE
Vašek Hronek
Říjen 2012

