PODZIMNÍ SETKÁNÍ KARAVANISTŮ
V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH
JUFA VULKAN FÜRDÖ RESORT
V CELLDÖMÖLKU
28. říjen – 1. listopad 2015
Půl rok uplynul jako voda a po šesti měsících, co jsme se rozloučili v Tamási, se opět
někteří sešli v campu (GPS: 47°14'27.980"N 17°8'32.966"E) v termálních lázních
JUFA VULKAN FÜRDÖ RESORT ve 12ti tisícovém městečku Celldömölk.
Tentokrát byl zájem větší než kapacita campu určená pro karavany (56 parcel), a tak
někteří museli hledat jinou destinaci nebo zůstat doma a čekat na telefon, zda se
někdo neodhlásí na poslední chvíli. Díky slušným posádkám se také na některé
dostalo a byly za tuto zprávu opravdu vděčné. Sice jsem si zatelefonoval, ale co bych
neudělal pro spokojenost posádek na úkor rodiny. Bohužel 2 posádky Kozel +
Valihrachová a Szekereš + Olšanská (obě posádky nejsou nikde organizované)
nepřijely a neodhlásily se, a tak ti, co čekali na telefon můžou těmto posádkám
„poděkovat“, že se na ně nedostalo.
První nedočkavé posádky již začaly plnit camp v neděli 25. 10. a udělaly dobře,
protože až do úterý panovalo krásné slunečné podzimní počasí. Ve středu ráno se
však podzim přihlásil v celé své síle. Mlha a chladno. Naštěstí jsme v termálních
lázních, a tak se to dalo přežít i ve čtvrtek, kdy sem tam i zamrholilo, a tak se někteří
vydali na trh s rozličným tovarem od rezavých hřebíků, až po luxusní uzeninu. Na
doporučení manželů Kubáčkových řada z nás zavítala do zdejší pekárny na výborné
buchty za „hubičku“. Však jsme je všechny vykoupili. Většinu posádek ale lákala
návštěva nedaleké vyhaslé sopky na hoře Ság (GPS: 47°13'52.622"N 17°7'0.212"E.
Všichni jsme doufali, že předpověď počasí se vyplní a od pátku bude azuro. To, že se
vyjasňuje, jsme začali pociťovat již při večerním sezení pod střechou, a když jsme šli
spát, tak na obloze již svítily hvězdičky. Ráno bylo kouzelné. Na pavučinách se
třpytily krůpěje rosy a nebe bylo blankytně modré. Plán byl jasný. Dopoledne koupání
a po obědě na horu Ság se sopkou Ság-Hegy a do nedalekých termálních lázní v
Mesteri (GPS: 47°13'5.738"N 17°5'35.397"E), kde byly další posádky z Česka a
Slovenska. Řada z nás tento výlet absolvovala na kolech.
Hora Ság je součástí nejzápadnější části pohoří vrchního Balatonu a nejmenší
chráněnou oblastí v Maďarsku. Výška hory je 279 m a tvar dvojího komolého kuželu
je výsledek více jak 50 let hornictví. Na vrcholu hory se nachází největší památník
Trianonu, památný kříž, od kterého jsou krásné rozhledy po okolí. V čedičové půdě
hory Ság se pěstuje nenapodobitelné víno se zvláštní specifikací jménem
„Sagweiner“, jež se v Evropě v XIX. století, pro své pozitivní fyziologické účinky,
používalo na čištění ledvin, léčbu žaludečních potíží, zvýšení chutě do jídla a
prodávalo se v lékárnách.

Samotné termální lázně nám nabídly zaplavat si v krytém 25 m dlouhém plaveckém
bazénu nebo se ponořit do teplé vody krytého bazénu a vodou přes dveře projít do
jeho venkovní části. Většina posádek však dávala přednost léčivé vodě v bazénu
jacuzzi umístěném ve „dvoře“ mezi stěnami hotelu a lázní. Zde kromě masážních
trysek si bylo možno odpočinout na perličkových lehátkách. Léčivá voda je sodíkovovodíkovokarbonátová, chloridového typu a má vysoký obsah fluoridu. Je vysoce
účinná pro léčení pohybového ústrojí. Pramen byl navrtán v roce 2003, nachází se
v hloubce 1.245 m a teplota vody u čerpadla je 43 0C. Pramen patří mezi sopečné
horké prameny. Děti se měly možnost vyřádit v koutku pro maminky s dětmi,
dětském hřišti, dětském bazénu, vodním světě nebo si vyzkoušet svoji odvahu v 80
metrů dlouhém tobogánu. Za příplatek bylo možno navštívit svět saun, parní kabinu,
aromatickou a světelnou terapii, solnou komoru, vanové koupele, solárium a
kosmetiku. Po namáhavém pobytu v teplé vodě byly k dispozici relaxační místnosti
v 1. patře s nádherným panoramatickým výhledem.
Na campu, lázních i hotelu je patrné, že je vše nové a pro návštěvníky byly otevřeny
v roce 2013. Všude bylo vždy čisto a uklizeno. V campu jsou dvě sociální zařízení, kdy
nezapomněli na děti a umývadla a pisoáry jsou v nižší poloze, vybavené kuchyňky a
prádelny s pračkami a odstředivkami. Zatímco manželé umývají nádobí, manželky si
mohou jít zasportovat. K dispozici jsou tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal,
minigolf a víceúčelová sportovní hala. Děti také nezlobí, protože si hrají na dětském
hřišti. Nádobí je umyto a přichází na řadu internet, protože celý camp je vykrytý
bezplatnou WIFI. Po celou dobu byl v campu přítomen personál, který dohlížel na
pořádek a po neukázněných jedincích třídil odpad do správných kontejnerů. Jen
v recepci to trochu skřípalo, protože se někdy podařilo poslat posádku na již
obsazenou parcelu. Nakonec ale nikdo nezůstal před campem a ti co přijeli později,
využili možnost zůstat až do středy.
Když jsem procházel mezi karavany a bavil se se známými i neznámými tvářemi,
dostával jsem často otázku, kam se pojede začátkem května. Mnohé jsem zklamal.
Musíme rok vydržet, protože květnové svátky vycházejí na neděli a tím pádem
nebude žádný prodloužený víkend. Takže na shledanou za rok, na podzim,
kdybychom se měli sejít opět kolem 28. 10. Místo už mám vytipované, ale zatím ho
nebudu prozrazovat, protože probíhají jednání o podmínkách. Jistě se však
s některými uvidíme na různých srazech a setkáních v průběhu roku 2016.
Takže mějte se krásně a vydržte. Na jaře bude lépe.
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