UKONČENÍ SEZONY 2014
opět v teplé vodě

Thermálcamping, Pápa (H), 9. - 12.10.2014
Již po třetí se sešli ve dnech 9. – 12.10.2014 milovníci karavaningu z Česka a Slovenska v nejlepším
campingu Maďarska Thermál Campingu v Pápě na Ukončení karavanistické sezony 2014. Někteří využili
možnosti prodloužení pobytu za výhodných podmínek a strávili tam plných 10 dnů.
V letošním roce se akce zúčastnil rekordní počet 154 posádek z 23 karavanistických klubů Česka a
Slovenska. Potěšitelná byla účast 24 posádek z Caravan24 a 40 posádek neorganizovaných karavanistů.
Nejpočetněji zastoupeným caravanclubem byl CCC Pezinok s 13 posádkami. Hlavní nápor na recepci
campingu byl ve čtvrtek, kdy se prezentovalo více než 100 posádek.
Po celou dobu setkání panovalo na tuto roční dobu nezvyklé letní počasí a teploty dosahovaly až 27C.
Někteří to se sluncem přehnali a tak večer byli rudí jako raci. Jen v podvečer se na nás vrhly spousty
komárů, které zde jiná léta nikdy nebyly.
Hlavní náplní většiny účastníků byla relaxace v teplých bazénech spojená s diskuzí na všechna možná
témata. Měl jsem strach, že téměř 400 lidí, kteří se srazu zúčastnili, zaplní beznadějně všechny bazény, ale
návštěvníci bazénů se střídali tak, že nárůst nebyl ani patrný a v bazénech bylo vždy dostatek místa.
V pátek ráno zamířila velká část karavanistů na místní tržiště, kde se konal každotýdenní velký trh.
Účastníky srazu jsme potkávali na trhu na každém kroku, ale převážně ve frontě na výborné uzeniny
místního řezníka. Zážitkem byla také návštěva sobotního blešího trhu, kde jste dostali koupi vše, co je
možné si představit. v sobotu bleší trh.
Na pátek dopoledne byla připravována exkurze na místní vojenské letiště NATO , na kterou se těšila
především mužská polovina účastníků. Bohužel dva dny před začátkem srazu byla exkurze z důvodů
neplánovaného vojenského cvičení zrušena. Bylo mi však přislíbeno, že exkurze se bude konat příštím
rokem. Tak nám nezbylo, než pozorovat těžká vojenská letadla z křesílek u karavanů.
Odpoledne si mohli karavanisté zakoupit náhradní díly a příslušenství na podvozky karavanů, které
prodávala firma Tibora Csolleje z CCC Pezinok. Následně ve velkém stanu prodávali pracovníci místní
cukrárny jako obvykle své znamenité zákusky. Dav mlsných účastníků očekával netrpělivě jejich příjezd.
Bohatý společenský program začal v 18:30 vystoupením národopisného souboru Vadvirág. Velký stan byl
malý pro značný počet diváků, kteří se přišli podívat. Následovalo vystoupení kouzelníka ing.Valacsaye
z CCC Pezinok, který zamotal hlavu mnoha divákům svými kouzly.

Zlatým hřebem večera bylo vystoupení orchestru Blues Brothers Show s maďarsko-černošským zpěvákem,
který svým zpěvem strhl všechny přítomné. Záznam z části jeho vystoupení a atmosféru večera zachytil a
na YouTube nahrál p.Bobuš z CC Bánovce n.B. (klikni na ::: VIDEO ::: )
Následovalo zahájení srazu, kde jsem pozdravil všechny přítomné, seznámil s počty posádek. Dále jsem
poděkoval za pomoc mé manželce v loňském roce a za spolupráci těm, kteří mi pomohli letošní akci
zrealizovat. Starosta města Pápy Dr.Tamás Áldozó, který přislíbil svou účast se z důvodu probíhajících
voleb omluvil. Závěrem pozdravila všechny přítomné ředitelka Thermál campingu pí.Noemi Dekovicz. Za
dobrou spolupráci jsem jí předal jménem svým i všech účastníků velkou kytici růží.
Dalším číslem programu bylo vystoupení taneční skupiny Rebel Lion, která upoutala přítomné vystoupením
tančících důchodců.
Následovalo losování sponzorských darů, které se z důvodu velkého počtu sponzorských cen trochu
protáhlo. Z celkového počtu 154 přítomných posádek bylo odměněno 117 cenami. Zde bych chtěl ještě
jednou poděkovat všem sponzorům, kteří pomohli svými cenami ke zpestření pátečního večera.
Společenský večer pokračoval dále diskotékou Tibora Labudy z CCC Pezinok až do půlnoci.
Z organizovaných akcí v sobotu dopoledne učili pan a paní Chiroiu ze Šumperka ve velkém stanu zručné
maminky a děti tvořit překrásné vánoční andělíčky. Také o tuto akci byl větší zájem, než jsem
předpokládal.
V 16 hodin odjel zcela vyprodaný autobus na ochutnávku vína do vinné oblasti Somló. Podle vyjádření
účastníků zde panovala naprostá spokojenost a profesionalita. V příštím roce plánujeme, pokud bude
zájem, vypravit na tuto ochutnávku dva autobusy.
Já jsem se s přáteli vypravil na společnou večeři do restaurace „golyafeszekvendeglo“ (u čápa). Všem
doporučuji tuto restauraci příště navštívit. Jídelní lístek má 19 stran (pro nahlédnutí klikni ::: ZDE ::: ).
Setkáte se zde s pěkným prostředím, ochotným personálem, výborným jídlem a velkými porcemi. Ceny
jsou podobné našim a ubytovaní v campingu mají navíc 15% slevu z účtu.
Na sobotní večer jsem úmyslně nepřipravoval žádný program, aby všichni měli možnost posedět se svými
přáteli u karavanů, povykládat si a oslavit setkání. Toho všichni také využili a u některých karavanů bylo
veselo ještě dlouho po půlnoci.
V neděli již během dopoledne Ti vzdálenější odjížděli domů. Jiní ještě navštívili bazény a odjížděli domů až
odpoledne. Pár karavanistů využilo možnosti a pobyt si prodloužili o další 3 dny.
Podle reakcí účastníků i následných E-mailů byli všichni s akcí spokojeni. Z mého pohledu si myslím, že
celý sraz probíhal v přátelské atmosféře a pohodě. Nesetkal jsem se s negativními názory. Děkuji proto
tímto všem přítomným za účast, atmosféru, spolupráci a podporu. Získal jsem další přátele a jsem tomu
rád. Toto všechno mne zavazuje k tomu, abych udělal všechno proto, abychom se za rok opět ve stejné
pohodě setkali.
Fotografie z našeho pobytu si můžete prohlédnout ve fotogalerii kliknutím ::: ZDE :::

Na shledanou s Vámi nejpozději opět po roce v teplé vodě v Pápě se těší
Ing. Václav Hronek
Camping Club Rožnov

