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Jelikož termální lázně v Tamási patří mezi ty oblíbenější, rozhodnul jsem se zde znovu po roce uspořádat
setkání karavanistů z Česka a Slovenska. Majitelé campu i termálních lázní nám vyšli maximálně vstříc při
cenovém jednání a i v průběhu setkání se snažili ve všem vyhovět.
Tak jak to už bývá, ze začátku byl o setkání velký zájem a značný počet náhradníků čekalo, zda se někdo
neodhlásí, aby se dostali na jeho místo. Nakonec byli uspokojeni všichni, a to jen díky tomu, že na setkání,
které organizuji, se vytvořila spolehlivá parta lidí, kteří pochopili, že když se něco přihodí a nemohou jet,
dají to pořadateli vědět. Za tento vzácný přístup vám všem, a to nejen za sebe, moc děkuji.
Mnoho posádek využilo možnost přijet za dohodnutou cenu před hlavními srazovými dny. Proč ne? Počasí
bylo nádherné, tak proč sedět doma. Postupně se camp zaplňoval až do počtu 36 posádek s 92 osobami.
Když jsem se procházel campem, tak na mně působil vzdušným dojmem a myslím si, že nikdo netrpěl
nedostatkem místa jako v předcházejících letech. Proto byl stanoven limit maximálně 40 posádek. Jelikož
panovalo opravdu krásné teplé podzimní počasí, kdy se teploty na sluníčku šplhaly k 25 0C, většina trávila
volný čas, když ne v bazénech, tak s přáteli při kafíčku před karavanem. Sedávalo se i dlouho do noci, někdy
na úkor nočního klidu, který se na těchto setkáních nedodržuje, protože i pozdě večer se teploty
pohybovaly jen mírně pod 200C. Proč jít brzy spát, když se můžeme vyspat druhý den v polokrytém bazénu s
termální vodou. Jsem rád, že to nikomu nevadilo, a když, tak to překousnul a nestěžoval si.
V termálních lázních jsme měli k dispozici otevřený venkovní bazén s vodou o teplotě 280C a polokrytý
bazén s termální vodou. Samozřejmostí byly bazény v krytém komplexu. V přízemí teplý bazén s tryskami,

masážními lehátky a sedáky, do kterého ústí tobogán z prvního patra. V prvním patře tři klidové bazény s
termální vodou. Děti se vydováděly v brouzdališti. Zázemí tvořil malý bufet. Letos poprvé bylo k dispozici i
občerstvení v jednom venkovním stánku. Kdo se rád saunuje, určitě si vybral z několika saun, zchladil se ve
studeném bazénku, prošel se Kneippovým chodníkem nebo relaxoval v solné místnosti. Všechny tyto služby
byly v ceně srazového poplatku. Aby to člověk všechno stihnul, musel by mít den o několik hodin více a ne
jen o jednu hodinu ze soboty na neděli.
Přesto se někteří ještě stihli podívat do města, kde jsou zajímavá místa se sochami a pomníky připomínající
různá období. Sochy svatých, sochy moderní, sochy pietní připomínající 1. a 2. světovou válku, krvavé
povstání v roce 1956, ale i sochy budovatelské a stálá nacionalistická připomínka na ,,Velké Uhersko“. Ti
zdatnější si vyšli na kopec nad campem, kde stojí rozhledna s krásným výhledem na Tamási a jeho okolí.
Zážitkem nejen pro děti byla návštěva dančí obory, kde si krotká laň pochutnávala na pamlskách přímo z
ruky.
Když jsem s blížícím se koncem setkání sledoval balící se posádky, jak se jim nechce domů, bylo mi trochu
smutno, protože další setkání budu organizovat až za rok. Jarní setkání začátkem května se neuskuteční. O
to více se budeme na sebe těšit. Termín podzimního setkání je jasný. V pondělí 28. 10. je státní svátek a 29.
- 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Takže si zapište termín 25. - 30. 10. 2019. Místa mám vytipované a nyní
bude vše záležet na majitelích campů a termálních lázní, jakou nám udělají cenovou nabídku.
Na závěr bych chtěl poděkovat kamarádovi Kálmánovi za spolupráci. Je to on, kdo je hlavním vyjednávačem,
co se týče nabídnutých podmínek a cen.
Přeji všem, ať zima rychle uběhne a příští rok ve zdraví na shledanou.
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