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Várkért Termál Camping, Pápa (H), od 10.10 do 13.10.2013 
 

 

Již podruhé se sešli karavanisté  z Česka a Slovenska na Ukončení sezony, které se konalo stejně jako vloni 

v Termál Campingu v Pápě. 

Z původně přihlášených 120 posádek  do Pápy přijelo 109 posádek z Česka (52%), Slovenska (47%) a 

Rakouska (1%) s celkem 222 účastníky. Některé posádky využili nabídnutou možnost prodlouženého 

pobytu již od pondělka 7.10 a mohli zůstat až do středy  16.10. za stejných podmínek.  Zajímavé je, že 

poměr přítomných  karavanů a obytných aut byl již téměř 1:1. 

Každá posádka měla k dispozici parcelu 10x10m obehnanou živým plotem s přípojkou elektřiny 16A, 

pitné vody, odpadní vody a televizního signálu. Jako velmi dobrý nápad hodnotím to, že na některých 

parcelách je středová část zpevněna zámkovou dlažbou, takže není nutno používat koberec před 

karavanem. Úroveň sociálních zařízení je již známá a není třeba ji popisovat a tudíž nemá konkurenci. 

Před konáním srazu se šířily zvěsti, že voda v termálních bazénech je studená. Tento fakt se naštěstí 

nepotvrdil a ze strany účastníků jsme nezachytili žádné stížnosti na teplotu vody. 

Ve středu postavila parta profesionálních řemeslníků za cca 3 hodiny velký stan včetně podia stolů a lavic, 

ve kterém se odehrával slavnostní večer a který byl k dispozici účastníkům pro společná setkání. Do 

tohoto stanu se přestěhoval i bufet a zde bylo možno si koupit oblíbené zákusky z místní cukrárny. 

Již první den srazu se zkomplikoval zdravotními potížemi mého manžela jako hlavního organizátora, 

který nakonec strávil místo mezi přáteli v teplé vodě, týden na kardioklinice v Balatonfüredu. Díky 

detailní přípravě mého muže,  nesmírné ochotě a pomoci vedoucí kempu pí. Noemi Odor, Tibora Labudy a 

dalších přátel z řad karavanistů, se na plánovaném průběhu srazu nic nezměnilo. 

V pátek večer se konal ve velkém stanu slavnostní večer, který zahájilo vystoupení Blues Brothers Show s 

vynikajícím zpěvákem. Následovalo vystoupení taneční skupiny Rebel Lion, která vystoupila již v loňském 

roce.  Její vystoupení bylo ohodnoceno průměrnou známkou 1,17. Tibor Labuda přivítal přítomné 

karavanisty jménem mého muže. Následoval krátký pozdrav starosty města Dr. Tamás Áldozo a ředitelky 

campingu Noemi Dekovics – Ódor.  



Po zahájení následovalo losování sponzorských darů. Cca 60% posádek získalo sponzorský dar. Mezi dary 

byl např. mobilní telefon včetně SIM karty, pobyty v Termál campingu Pápa, Campingu Sport v Rožnově, 

elektrický mixer, láhev výborné slivovice atd. 

Po vylosování sponzorských darů následovala volná zábava s diskotékou Tibora Labudy. 

 V sobotu dopoledne se konala pro přihlášené prohlídka pamětihodností města Pápy a odborným 

výkladem. Překlad do slovenštiny zajistila ochotně pí. Katka Dobrá. 

Na sobotu odpoledne byl připraven autobusový výlet s ochutnávkou vín do nejmenší vinařské oblasti 

Maďarska na hoře Somló. Účastníci mimo ochutnávky vín si vyslechli podrobný výklad majitele i 

s překladem Kláry a Tibora Csölleiovců. Podle vyjádření, byli zúčastnění s prohlídkou města i s 

ochutnávkou vín spokojeni. 

Hlavní náplní pobytu karavanistů byl pobyt v termálních bazénech. Přesto si někteří našli večer čas a 

navštívili místní restauraci u Čápa, kde byli mile překvapeni prostředím, cenami, velkým výběrem jídel i 

velikostí porcí. 

Touto cestou bych ráda ještě jednou poděkovala všem, kteří mi pomohli nebo nabídli pomoc při řešení 

naší obtížné situace. 

Fotografie z letošního Ukončení sezony si můžete prohlédnout kliknutím : ZDE 

Vlasta Hronková 
Říjen 2013 
 

 

Vážení přátelé! 

Dovolte, abych touto cestou také já poděkoval těm, kteří pomohli s realizací této akce i těm kteří pomohli 

s organizací mé manželce, která v tu dobu měla rozhodně jiné starosti. Říká se, že v nouzi poznáš přítele. 

Tentokrát toto mohu potvrdit. Netušil jsem, že mám mezi karavanisty tolik dobrých přátel. Děkuji Vám. 

Vašek Hronek 
Říjen 2013 

https://picasaweb.google.com/101868697764288105321/1310_UkonceniSezony2013TermalCampingPapa

