
 
 

 

 

 

 

 

 

 

24.9 – 3.10.2018, Thermálcamping Pápa (H) 

 

Již po osmé se sešli karavanisté z Česka a Slovenska v nejlepším maďarském campingu a v přilehlých termálních lázních na 

ukončení letošní karavanistické sezony. Celkem přijelo na tento karavanistický sraz 70 posádek karavanů a obytných aut. 23 

přihlášených posádek se předem omluvilo (23% !!!) a dalších 5 přihlášených posádek nepřijelo a ani neuznalo za vhodné se 

omluvit. Je mně líto, že tyto problémy stále přetrvávají u všech pořadatelů, budeme proto nuceni vytvořit účinná 

protiopatření, protože takovým postupem vznikají pořadatelům nezanedbatelné ztráty. 

Počasí nám přálo a tak až na dva ranní mrazíky stále svítilo sluníčko a teploty se pohybovaly vysoko nad 20 stupni. I teplota 

termálních bazénů byla příjemně teplá (až na úterý, kdy měli provozovatelé poruchu a dodatečně se omluvili). Všichni 

zúčastnění karavanisté si toto pozdní léto náležitě vychutnávali v bazénech nebo na lehátkách před karavany. 

Ve čtrvtek navečer jsme uspořádali táborák s opékáním uzenin, ke kterému hrál na kytaru Tibor Labuda. K mému překvapení 

se zde sešlo během večera asi 70 lidí, kteří zde setrvali až do nočního klidu v 22 hodin. 

V pátek dopoledne se vypravila většina účastníků na prohlídku města a hlavně na návštěvu pravidelného městského trhu. 

Původní oblíbená tržnice se však rekonstruuje a tak se tentokrát konal trh v omezeném rozsahu na hlavním náměstí. I tak 

skoro nikdo neodcházel z tržnice s prázdnou. 

Odpoledne, jak již se stalo tradicí, se uskutečnil ve velkém stanu prodej zákusků z místní cukrárny Ricsi. Ihned se vytvořila 

fronta mlsných karavanistů, ale po chvilce se dostalo na všechny. Společenský večer, který začal v 19 hodin zahájilo 

vystoupení místního dechového orchestru. Po něm jsem ještě jednou všechny účastníky v krátkém proslovu přivítal. Po mém 

vystoupení přivítala karavanisty s krátkým proslovem ředitelka Thermálcampingu pí. Noémi Ódor-Deckovics. 

Následovalo vystoupení břišní tanečnice Miry, na které hlavně pánské osazenstvo již netrpělivě čekalo. Potom se konalo 

zajímavé vystoupení skupiny žonglérů s ohněm. Po zbytek večera až do půlnoci se pořádal diskotéku populární karavanista a 

diskžokej Tibor Labuda. 

V sobotu ráno vzbudil účastníky srazu budíček řízné dechovky, která pochodovala campingem. Pro děti, kterých sice na srazu 

nebylo přítomno mnoho, jsme uspořádali na sobotní dopoledne dětské soutěže o ceny. Bylo velmi zajímavé sledovat jak se 

tyto děti snažily. Za snahu každé dítě odcházelo s taškou cukrovinek a jiných drobných dárků, které darovali pořadatelům 

někteří ochotní účastníci srazu. 

Na sobotu odpoledne byl pro účastníky srazu připraven autobusový výlet na hrad Sümeg, kde si prohlédli s průvodcem a 

tlumočníkem (opět Tibor Labuda) hrad a pak následovala 1,5 hodinová ukázka středověkých rytířských her.  Návštěva hradu 



byla zakončena typickou maďarskou večeří. Sám jsem se bohužel tohoto výletu nemohl zúčastnit, ale všichni účastníci, 

s kterými jsem mluvil, byli s výletem velmi spokojeni. 

V průběhu těchto dní mnoho účastníků navštívilo na můj popud pro nás již známou restauraci „U čápa“, kde mohli ochutnat 

výborné maďarské speciality v útulném prostředí s hudbou a při obrovských porcích a přiměřených cenách. Výběr 

z obsáhlého jídelníčku jim usnadnil jeho překlad do češtiny, který iniciativně přeložil jeden z účastníků p. Šťastný z Holic a já 

jsem jej ještě stihl účastníkům poslat před odjezdem. 

V neděli za krásného slunečného počasí většina účastníků se rozjížděla do svých domovů. Pevně věřím, že se opět všichni ve 

zdraví a za slunečného počasí v Thermálcampingu Pápa sejdeme v příštím roce na velikonoce na srazu, který zde budu opět 

pořádat. 

Na závěr bych chtěl poděkovat majiteli campingu p. G. Hofmannovi i ředitelce pí. Noémi Odór za vstřícnost při organizování 

tohoto srazu stejně jako personálu campingu od recepčních, přes údržbáře po uklizečky. Nemohu také nepoděkovat za 

příkladnou pomoc manželům Labudovým ze Sence, kteří bez nároku na odměnu dělali po celou dobu srazu tlumočníky i 

zajistili na páteční večer diskotéku. Také děkuji své manželce a manželům Štalmachovým za organizování dětských soutěží.  

Vašek Hronek 
Říjen 2018 
 
 
 

Pokud máte zájem si prohlédnout pár fotografií z této karavanistické akce, klikněte: ZDE 

https://campingclubroznov.rajce.idnes.cz/1809_Ukonceni_sezony_2018_v_Pape/

