Podzimní setkání karavanistů
v termálních lázních v maďarském Ráckeve
26. – 30. října 2016

Dlouho nebylo jasné, kde se Podzimní setkání karavanistů v termálních lázních v Maďarsku bude
konat. Na různých srazech se mě známí vyptávali a já jim nedovedl odpovědět, protože vedení campu
si dávalo s odpovědí na čas. Zájem o účast byl tak veliký, že po zveřejnění informací na našich
klubových webových stránkách bylo během 10ti dní obsazeno a hlásili se další náhradníci, z kterých se
postupně, k jejich radosti, stávali účastníci. S radostí mohu konstatovat, že ze 40 přihlášených posádek
nakonec přijelo 38 (15 Camping club Rožnov p. R., 5 CC Pardubice, 3 CC Strážnice a Caravan24, 2 CC
Haná a Olomouc, 1 CCC Banská Bystrica a CCCP, 6 neorganizovaní). Jedna posádka se omluvila na
poslední chvíli z důvodu poruchy automobilu a druhá posádka při cestě do Ráckeve měla u Budapešti
dopravní nehodu a nedobrovolně skončila v hotelu v Budapešti. I když to pro ně byla těžká situace a
měli určitě jiné problémy, tak si na mě vzpomněli a zavolali. Mohu konstatovat, že za dobu co
organizuji jarní a podzimní setkání, se vytvořila dobrá parta, kterou vždy doplní někdo nový, ve které
lidé pochopili, že když se z nějakých důvodů nebudou moci zúčastnit a dají o tom vědět, rádi pojedou
místo nich jiní. Na ostatních srazech není moc takto „disciplinovaných“ posádek.
A nyní již k vlastnímu setkání. Některé posádky začaly najíždět již v neděli 23. října. Počasí
přálo a terén pomalu vysychal. Ve středu 26. října mělo přijet nejvíce posádek a co čert nechtěl, v noci
trvale pršelo. Za normálních okolností se v karavanu při dešti spí sladce, ale kam dám všechny
posádky, když bude všude voda? Počítám, kolik přijede karavanů a kolik obytných aut. Až nyní děkuji
majitelům campu, že mi dali limit 40 posádek, protože třetina campu je nepoužitelná. Narychlo po
domluvě s campem a Josefem Solilem z CC Pardubice nechávám nainstalovat nové rozvody elektřiny
do míst, kde se původně kempovat nemělo. Přijíždějící posádky situaci chápou a vstřícně šetří místem,
aby všichni měli místo a byli spokojeni. Naštěstí to byl poslední déšť a už bylo jen lépe, což je vidět i
na fotografiích.
Jelikož bylo po sezóně, nebyly napuštěny venkovní bazény a mimo provoz byly i venkovní
atrakce pro děti. Museli jsme se uspokojit pouze s jedním venkovním bazénem s termální vodou,
malým zastřešeným bazénem s termální vodou, vnitřním bazénem s termální vodou a tryskami,
plaveckým bazénem, dětským vnitřním bazénem, čtyřmi saunami, kneippovým chodníkem a
oddechovou místností. Bazény byly otevřeny dlouho do noci a často byli v bazénech pouze účastníci
setkání.
Celý komplex má jeden majitel, před kterým je ještě hodně práce. Camp potřebuje terénní
úpravy a vylepšit rozmístění elektřiny, která však za celou dobu ani jednou nevypadla. Vnitřní část
lázní je na vysoké úrovni. Návštěvníci se mohou občerstvit v lázeňském baru nebo v saunové části mají
zdarma k dispozici vodu a čaj. I když zábavné venkovní bazény byly vypuštěny, tak mohu konstatovat,
že v létě si tu přijdou na své nejen děti. Obě zařízení, camp a lázně, jsou nenásilně spojeny malým
parkem s lagunami a ostrůvky, na kterých je vybudovaný minigolf. Myslím si, že co bylo k dispozici
bylo dostačující a každý si vybral to, co právě chtěl.

Poděkovat musím maďarskému kamarádu Kálmánovi, bez kterého by se tato setkání asi
neuskutečnila. To je ta osoba, která má největší podíl při cenovém vyjednávání. Přesto, že to měl
z domova 150 km, přijel, vše zkontroloval a doladil drobné nedostatky, které účastníci setkání ani
nepostřehli. Také majitelé campu přijeli, aby se ubezpečili, že je vše tak, jak slíbili.
Předběžně bylo dohodnuto, že jarní setkání se bude konat v termínu 29. 4. – 8. 5. 2017
v Agárdu nebo Celldömölku a podzimní setkání, na přání mnoha posádek, v termínu 26. – 29. 10. 2017
v Tamási. Počet míst bude bohužel opět omezen, takže sledujte naše klubové webové stránky.
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