
 

Ve dnech 31.7. – 3.8. se konaly v Thermál Campingu v Pápě oslavy 10.výročí jeho 

otevření. Abychom využili maximum času na koupání, vyjeli jsme z domu již ve 

středu odpoledne a přenocovali na „Stellplatzu“ před campem. Takto řešilo příjezd 

mnoho posádek. Při cestě do Pápy jsme úspěšně prokličkovali mezi bouřkovými 

mraky a průtrž mračen nás dohonila až po příjezdu do Pápy. Ostatní to štěstí 

neměli a pořádně si užili průtrže již po cestě. 

Ráno po otevření recepce v 9 hodin, jsme se co nejdříve zabydleli na 

rezervovaných parcelách. Protože svítilo letní sluníčko, tak jsme se co nejdříve 

vypravili termálů. V letním období je otevřena i venkovní část a tak jsme měli 

k dispozici celkem 14 bazénů a 8 skluzavek a tobogánů. 

V průběhu dne ještě přijížděli další účastníci oslav. Z Česka přijelo celkem 38 

posádek a ze Slovenska 34 posádek. U návštěvníků z Německa, Rakouska, 

Holandska nebylo patrné, že přijeli na oslavy.   

Jak již bývá zde při takových hromadných akcích zvykem, byl u recepce postaven 

velký stan. Zde dostal ve čtvrtek navečer každý účastník oslav porci kotlíkového 

guláše a chlebem. Následovalo vystoupení folklorního souboru a pak diskotéka.  

Sobotní dopoledne jsme tradičně navštívili místní trh. Další čas jsme věnovali 

plodné diskuzi s přáteli u karavanů nebo ponořeni v teplé vodě bazénů. 

V 18 hodin přivítala ředitelka pí. Noémi Dekovics - Ódor majitele campingu p. Ger. 

Hofmanna z Německa, starostu města Pápa a další místní představitele. P. 

Hofmann ve svém projevu zhodnotil 10 let campingu a seznámil přítomné také 

s dalšími investicemi, které se v campu připravují. Zaměstnance campu odměnil 

měsíční výplatou navíc. Majitel campu byl mile překvapen velkou neorganizovanou 

účastí karavanistů z Česka a Slovenska. 

Na závěr předali manželé Chiroiu z Šumperka jménem hostů campu p.Hofmannovi 

„ručníkový“ dort a ředitelce campu „zeleninovo-klobásovou“ kytici a růži. Tyto dary 

byly pro vedení campu milým překvapením. 

Všichni přítomní pak s napětím očekávali příjezd pracovníků místní cukrárny, kteří 

přivezli obrovský dort, který sotva vešel na korbu dodávkového automobilu. Tento 

dort byl bleskově  rozdělen mezi všechny přítomné hosty campu.   

Následovalo vystoupení dechového orchestru Blues Brothers s vynikajícím 

černošským zpěvákem. Jejich vystoupení odměnili diváci bouřlivým potleskem. 

Potom vystoupila dívčí taneční skupina Rebel Lion. Oba tyto soubory si budou moci 

naši karavanisté  opět poslechnout na Ukončení sezony, kterou budu opět v Pápě 

pořádat 9. -12.10.2014 

 



Protože v sobotu byla tropická vedra, tak převážná část karavanistů se přesunula 

k termálním bazénům. Totéž však udělali místní obyvatelé, a tak byly bazény až 

přeplněny. Večer vystoupila ve stanu dívčí zpěvácká skupina Les Tylor and the 

Swing Sisters. Po ní následovala jako každý den diskotéka. 

V neděli se zúčastněné posádky začaly rozjíždět domů, nebo na další část 

dovolené. Dobrá pohoda byla však narušena rozšiřováním nesprávných informací 

o chybném vyúčtování pobytu některých posádek. Při kontrole účtů jsem zjistil že účty byly v pořádku a chyba byla 

způsobena špatným překladem textu v účtu a nedostatečným seznámením se s ceníkem. 

Zatím co většina posádek odjížděla domů, my jsme se rozhodli zůstat ještě jednu noc. Šli jsme opět do termálů, ale 

bazény byly totálně přeplněny a v campu bylo prázdno a smutno.   

Vlasta a Vašek Hronkovi 
Srpen 2014 


