
 

UKONČENÍ KARAVANISTICKÉ  

SEZONY 2016 

6. – 9.10.2016, Thermálcamping Pápa (H) 

 

Ve dnech 6. – 9.10. 2016 se sešli již po páté karavanisté v Thermálcampingu v maďarské 

Pápě na svém Ukončení karavanistické sezony 2016. První účastníci přijeli do campu již 

v neděli 2.10.2016, aby vychutnali blaho termální teplé vody. 

Nepříznivé podzimní počasí v posledním týdnu však hodně přihlášených odradilo. 

Z původně přihlášených 177 posádek z různých důvodů nepřijelo 55 posádek (31% !!!).  Z 

 toho se 46 posádek řádně omluvilo, ale 9 posádek však neuznalo za vhodné ani poslat SMS 

že nepřijedou. Přesto z rezervovaných 150 parcel se nám podařilo 122 parcel obsadit. Letos 

se v Pápě sešli karavanisté z 5 zemí a to z Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska i 

Německa. 

Ve čtvrtek přijíždělo maximální množství účastníků. Děvčata v recepci se pořádně zapotila. 

S tlumočením pomáhali Ester a Tibor Labudovi (CC Pezinok). Během dne se počasí trochu 

umoudřilo a tak zbytek dne účastníci strávili v teplých bazénech nebo diskuzemi u 

karavanů. Mnozí z přítomných navštívili restauraci U čápa ( Gólyafészek Vendéglö, Jokai 

ut.45) kde lze v příjemném prostředí chutně, bohatě a levně pojíst. I campingová  

restaurace  Oazis nabízela m.j.  výběr ze tří poledních menu za cenu cca 100Kč.  

V pátek dopoledne se hodně karavanistů vypravilo na místní tržiště, kde se zaměřili 

především na mastné výrobky, papriku a velice dobré ořechy. Současně při tom si nakoupili 

květiny na blížící se dušičkové svátky. Pro konání společenských akcí zapůjčilo město Pápa 

na dobu konání našeho srazu velký párty stan, kde se konal v pátek společenský večer. 

V tomto stanu prodávala místní vyhlášená cukrárna odpoledne své zákusky. V okamžiku se 

zde vytvořila dlouhá fronta a za chvíli byly zákusky vyprodány. 

Společenský večer začal přesně v 19 hodin vystoupením známého dechového orchestru 

Blues Brothers Show. V letošním vystoupení však bohužel chyběl černošský zpěvák, na 

kterého se těšili návštěvníci předchozích ročníků našeho srazu. I tak odměnili přítomní 

jejich vystoupení dlouhým potleskem. Následovalo vystoupení taneční skupiny Rebel Lion 

s novým repertoárem. Po skončení vystoupení jsem sraz zahájil, přivítal všechny účastníky a 

poděkoval těm, kteří mi pomáhali s organizací. Jako každý rok, tak i letos přišel přivítat 

všechny přítomné starosta města Pápa Dr. Áldozo. Proslov, který pronesl 

v českoslovenštině vyvolal obrovský potlesk. Následoval krátký proslov majitele campu p. 

Hofmanna, který také pozdravil přítomné v češtině.  

Největší překvapení  večera teprve následovalo, když při zhasnutých světlech přinesli do 

stanu obrovský dort, který věnoval všem účastníkům majitel campu p.Hofmann. Každý 

přítomný účastník dostal velký kus tohoto dortu  na kterém si všichni pochutnali. 

Tibor Labuda (CC Pezinok) všem zazpíval novou karavanistickou píseň (později snad i 

hymnu) na známou melodii „Ruty, šuty Arizona Texas“. Tato nová píseň se setkala s velkým 

kladným ohlasem přítomných, tak že si vyžádali její opakování i na závěr společenského 

večera. Po vyřízení všech různých povolení bude tato hymna vydána na CD. 

Potom následovalo losování sponzorských cen mezi přítomnými   posádkami, kterého se již 

všichni nemohli dočkat. Bylo vylosováno více než 100 hodnotných cen.  

 



 

Společenský večer pokračoval diskotékou, na které se tančilo až do půlnoci. 

Každoroční plánovaný ranní budíček s říznou hudbou procházející campingem byl bohužel 

z důvodu nachlazení mnoha hudebníků na poslední chvíli zrušen. 

Sobotní dopoledne bylo věnováno dětem. Radka Mičolová (CC Rožnov) se svým kolektivem 

připravila pro přítomné děti dětské soutěže. Každé zúčastněné dítě dostalo po absolvování 

všech disciplin darem pamětní polštářek, který věnovala firma Babyrenka pí.Pichlové 

z Jablonce n.N. a další ceny. Těchto soutěží se zúčastnili i někteří dospělí. U velkého stanu 

dále děti i jejich maminky pod vedením paní Chiroiu s manželem společně tvořily 

upomínkový suvenýr na toto setkání. Obě discipliny se setkaly s velkým zájmem účastníků a 

jejich ratolestí.  

Počasí se v průběhu srazu zlepšilo a tak bylo možno chvílemi i relaxovat nejen v termálních 

bazénech, ale i na lehátkách před karavany. 

Musím konstatovat, že mezi účastníky panovala výborná nálada a tak byli všichni přítomní 

až na zanedbatelné výjimky podle svého vyjádření spokojeni.  

Děkuji všem přítomným za vytvoření překrásné atmosféry. Podle mého názoru dobrou akci 

nevytváří jen pořadatelé a prostředí, ale hlavně účastníci, kteří se sešli, aby se pobavili.  

Těším se na shledanou s Vámi v Pápě opět za rok. 

Vašek Hronek 
Camping Club Rožnov 
 

 

Další fotografie z tohoto karavanistického setkání si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE  

http://campingclubroznov.rajce.idnes.cz/1610_Ukonceni_karavanisticke_sezony_Papa/

