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Čtrnáct dní před termínem Podzimního setkání karavanistů v Tamási začínám 

netrpělivě sledovat předpověď počasí. Jeden den se mi předpověď líbí, druhý 

den je vše jinak. Nakonec nám příroda připravila vše, co bylo v předpovědích 

počasí. Ze začátku déšť, postupně polooblačno, mlha a poslední den jasná 

modrá obloha. Ale vraťme se na začátek. 

 

Je 23. října odpoledne a dobrodružství začíná již na zahradě v Rožnově p. R. 

Tráva je tak podmáčená, že ani na rovině se nemohu s karavanem „odlepit“ 

z místa. Po marných pokusech a „rozorání“ zahrady mě zachraňuje kolem 

jedoucí Zdeněk Pšenica se svoji čtyřkolkou. Po 7 hodinách jízdy přijíždíme 15 

minut po půl noci do Tamási. Ochotný noční hlídač nás okamžitě pouští na 

asfaltovou komunikaci v campu, kde trávíme první noc. 

 

Brzy ráno vstáváme, procházíme camp, vítáme se s již ubytovanými posádkami 

a bohužel zjišťujeme, že po vytrvalých deštích je část campu zcela nepoužitelná 

a místa pro 55 přihlášených posádek bude málo. Potlačuji myšlenku obvolat 

posádky, které nejsou ještě na cestě a mají přijet až v pátek večer a během 

soboty, aby nejezdily. S maďarským kamarádem Kálmánem a vedoucí campu 

zajišťujeme traktor, aby vytáhnul ty, kteří při zajíždění na parcely zapadli. Stále 

prší a zapadá i karavan s moverem. Je jasné, že se musíme uskromnit, někteří 

nebudou mít přístřešky a na místech, kde za normálního provozu jsou dvě 

posádky, budou muset být tři. Opět se mi potvrdilo, že karavaning provozují  

rozumní lidé, kteří dovedou pochopit vzniklou situaci. Nikdo nic nenamítá a 

ochotně (někdy i dvakrát) přestavuje svého „bydlíka“. Kolem oběda se situace 

uklidňuje a nacházíme čas na návštěvu termálních lázní, které jsou spojeny 

s campem brankou. 

 

Procházíme kolem zchátralého venkovního bazénu a dvou vypuštěných 

venkovních plaveckých bazénů (to ale provozovatel avizoval). Navíc je zde však 

bazén pro vodní pólo, vlastně hřiště pro házenou, jehož plocha je celá pod 

vodou. Přicházíme ke krytému komplexu, který tvoří v přízemí velký bazén 

s teplou vodou, tryskami a masážními vodními lehátky, kruhový bazének 

s bublinkami, dětský bazén, saunový svět s dvěmi finskými a infra saunami a po 

jedné sauně parní a aroma. V prostoru mezi saunami a oddychovou zónou je 

bazének se studenou vodou, kolem něhož je kruhové brouzdaliště rozdělené na 

teplou a studenou vodu. V zadní části za saunami se nachází solná místnost. 

V prvním patře je bazén s termální vodou a dvěmi kruhovými bazénky 

s termální vodou, z kterých lze sledovat několik televizních programů, malý 

bufet a prostor se stoly a židličkami, kde lze konzumovat vlastní potraviny. Za 

teplého počasí můžou návštěvníci využít dvě terasy s posezením a barem. 

Celému komplexu vévodí uprostřed tobogán, jehož využití je v ceně vstupného, 

což platí i pro sauny a solnou místnost. Samozřejmostí je vždy čisté sociální 

zařízení a šatny na magnetické hodinky. Vedle krytého komplexu máme ještě 

k dispozici venkovní bazén s teplou vodou a otevřený polokrytý oddychový 

termální bazén. Prostě nevíme, kam dřív skočit. Ještě, že tu jsme až do středy. 



V pátek večer přestává pršet a začínají přijíždět další posádky. Všichni jsou 

seznamováni se situací a ochotně využívají každé místečko, které dovoluje 

ustavit karavan nebo obytné auto. Stejný rituál se opakuje během sobotního 

dopoledne s tím, že posádky z Camping clubu Rožnov p. R. se svými karavany 

taženými čtyřkolkami zaujímají místa na podmáčené louce, aby se ušetřila 

pevná místa pro obytná auta. Je sobota odpoledne a přijíždějí poslední posádky, 

kdy opravdu ta poslední již musí zůstat stát v zadní části campu na obslužné 

asfaltové komunikaci. Nakonec z 57 přihlášených posádek přijelo 48 v počtu 

114 osob a všichni mají svoje místečko. Škoda jen, že některé posádky, které 

nepřijely, nepovažovaly za nutné dát pořadateli tuto skutečnost na vědomí. 

 

Během pobytu jsme ale jenom nelenošili a neodpočívali v termální vodě. Asi 

kilometr od campu se rozprostírá Gyulajská divoká rezervace s největší populací 

daňků v Evropě a opravdu stojí za zhlédnutí. Po zaplacení vstupného 600 HUF 

(skupina nad 10 osob 300 HUF) vás čeká procházka mezi volně se pohybujícími 

laněmi s kolouchy, muflony, daňky a divokými prasaty. Ti zdatnější si udělali 

malou túru na vrchol nad campem, kde se nachází rozhledna, odkud je krásný 

rozhled na městečko Tamási a jeho okolí. Do centra Tamási to není také daleko, 

ale to většina spojila s nákupem. 

 

Dny určené pro Podzimní setkání karavanistů v Tamási uběhly jako voda v řece 

Koppány, která zde protéká a postupně se camp vyprazdňoval. I přes počáteční 

problémy s místem se díky pochopení a vstřícnosti všech posádek, za což vám 

děkuji, vše zvládlo a snad byla většina spokojena. Za výběr campu patří 

poděkování kamarádovi Kálmánovi a pobyt nám zpříjemňovali vždy ochotní 

pracovníci campu. Za to, že ne vždy šla elektrika, si tak trochu můžeme sami 

svoji neukázněností s topením a vařením na elektrických vařičích, na což jsem 

upozorňoval.  

 

Podzimní setkání karavanistů v Tamási byla poslední karavanistická akce 

organizovaná našim klubem v roce 2014 a většina z nás své karavany a obytná 

auta odstaví k zimnímu spánku. Již nyní však máme ve svých hlavách akce, 

které bychom chtěli uspořádat v roce 2015. Proto sledujte naše klubové webové 

stránky, na kterých se včas vše dozvíte. 
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