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I když se v tomto termínu konalo více srazů a setkání v Česku a na  
Slovensku, nakonec se v Agárdu vystřídalo 34 posádek. Z původně 
32 přihlášených posádek nepřijeli a neomluvili se Zelenkovi z CC 
Bratislava a Pešan + Dvořáková – neregistrovaní, bez přihlášení 
přijeli Dorotíkovi a Schreiberovi z Camping clubu Rožnov p. R. a 
neregistrovaní Zajícovi a Macigovi. Jelikož pořadatel pro účastníky 
nepřipravoval žádný program, nic se nestalo. Jde jen o nešvar, 
který je mezi karavanisty rozšířen a myslím si, že by neměl být pro 
nikoho problém se řádně, třeba SMSkou, omluvit nebo zaslat 
řádnou přihlášku. 
 
Dobře udělali ti, kteří využili první dny setkání, jelikož byly 
otevřené i venkovní bazény. Bohužel 5. května nastoupila firma se 
sbíječkami a bazény byly uzavřeny. Pracovníci campu se nám sice 
omlouvali, přesto jsme měli k dispozici pouze dva vnitřní bazény. 
Většina účastníků se s touto skutečností smířila a byla i taková 
posádka, která z pracovních důvodů musela na pár dní odjet, aby 
se do Agárdu ještě vrátila. 
 
Do Agárdu se totiž nejezdí jen za koupáním, ale mnozí využívají 
nenáročný terén k projížďkám na kolech. Vždyť po objetí 
přírodního jezera Velence, takřka po rovině, tachometr ukáže 
kolem 38 km. Kdo chce trochu náročnější terén, může se vydat do 
nízkého pohoří na severní straně jezera, odkud se naskýtají krásné 
pohledy na okolí jezera. Jenom musím upozornit z vlastní 
zkušenosti, že značení je mizerné a orientace pouze v mapě dost 
obtížná. Proto raději sebou chytrý telefon s mapami. No a kdo by 
se chtěl podívat až k Dunaji, tak najede kolem 60 km. 
 
Koupání v jezeře Velence je v tuto dobu pouze pro otužilé, ale 
pokud fouká vítr, tak jako letos v sobotu, stane se jezero rájem 
surfingu a kiteboardingu. Prostě každý má možnost si nějakou 
aktivitu přes den najít a odpoledne a večer si odpočinout 
v termálních lázních. 
 



Někteří se ptali, zda bude něco podobného i na podzim. Určitě se 
uskuteční 9. – 12. 10. 2014 Ukončení karavanistické sezóny 2014 
v Pápa a pokud se nám podaří najít a domluvit příznivé ceny 
v některém z campů spojených s termálními lázněmi, uspořádáme 
Podzimní setkání karavanistů v termínu 24. 10. – 2. 11. 2014. Je 
to sice pro někoho již pokročilé datum, ale státní svátek 28. 10. a 
podzimní prázdniny 27. a 29. 10. k tomu přímo vybízejí. 
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