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Již podruhé jsem pořádal setkání karavanistů na velikonoční svátky opět ve známém Termálcampingu v maďarské 

Pápě. Celkem se zúčastnilo tohoto srazu  80 posádek karavanů a obytných aut z Česka, Polska a Slovenska. Mimo 

účastníků srazu, přijela ještě do Pápy skupina karavanistů z Polska pod vedením D. Jajka z PZM Polska i mnoho 

individuálních karavanistů v různých zemí Evropy. Až na podmáčené parcely byla všechna místa v campingu 

obsazena. Největší nápor zažila recepce ve čtvrtek ráno, kdy řada přijíždějících karavanů a obytek dosahovala téměř 

až ke křižovatce. 

Jako pořadatelé jsme vyjeli do Pápy již v úterý ráno. Trochu nás zaskočila 5cm vrstva čerstvého sněhu, která do rána 

v Rožnově napadla. Na štěstí po pár kilometrech cesty již nebyl na cestách žádný sníh. Do Pápy jsme přijeli 

odpoledne za krásného jarního sluníčka.  Toto sluníčko však nesvítilo dlouho a již ve středu jej vystřídal déšť. Tento 

déšť byl natolik vydatný, že z některých parcel se brzy staly rybníčky a mnozí měli velké problémy zajet a následně 

také vyjet z parcel. Když si při výjezdu neporadil ani traktor údržbářů, pomohl ochotně při výjezdu Dariusz Jajko se 

svým mohutným Nisanem. Děkuji za všechny, kterým takto pomohl. 

I když počasí nebylo podle našich představ, tak nálada byla výborná a ponořeni v teplé termální vodě jsme 

prodiskutovali plánované výjezdy připravované v tomto roce a všechny karavanistické drby. 

V pátek dopoledne vyrazila většina na velký trh, který se konal v tržnici vzdálené 10 minut pěšky o campu. Zde bylo 

možno koupit od místních zemědělců jejich výrobky jako znamenité místní masové výrobky, květiny, ořechy apod. 

Jako každý rok, tak i letos jsme navštívili s přáteli naši oblíbenou restauraci U čápa, kde jsme výborně, bohatě a lacině 

povečeřeli v příjemném prostředí s naprosto profesionální obsluhou. Na naše doporučení sem zašla na večeři také 

řada našich přátel, kteří byli podle vyprávění také spokojeni. 

Vzhledem k nepříznivému počasí většina účastníků trávila svůj čas v některém z bazénů termálních lázních. Na 

pozvání majitele campingu p. Hofmanna jsme se s manželkou zúčastnili schůzky, kde nás ředitelka campingu a ředitel 

termálních lázní seznámil s rozsáhlými stavebními úpravami, které zde budou zahájeny již v příštím roce ve výši 25 

mil. Euro. Bude se to týkat výstavby nového vstupu do lázní, hotelu se 49 pokoji, apartmánových domů, úpravy 

bazénů, přestavbu sociálních zařízení a šaten, výstavby dětského světa, sportovního centra, parku atd.  

Podle vyjádření účastníků i pracovníků campingu, byli všichni účastníci s tímto srazem spokojeni,  až na 

problematické počasí. V pondělí se většina účastníků vracela domů již za lepšího počasí. Zde bych chtěl poděkovat 

všem za přátelskou atmosféru a všechny pozvat na Ukončení karavanistické sezony 2018, které se zde bude konat ve 

dnech 24.9 – 3.10.2018. Pro tuto akci připravujeme večerní program ve velkém stanu, výlety, bohaté losování 

sponzorských darů a další program. Zúčastněným posádkám zašlu včas pozvánku na jejich adresu.   

Vašek Hronek – Camping Club Rožnov p.R. 

Fotografie z této karavanistické akce si můžete prohlédnout kliknutím:  ZDE 

 

http://campingclubroznov.rajce.idnes.cz/1803_Velikonocni_sraz_v_Pape/

