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 Již po osmé se sešli přátelé karavaningu v Thermálcampingu v maďarské Pápě na Ukončení karavanistické sezony 
2019. Tento nejlepší maďarský camping hostil po dobu jednoho týdne celkem 79 posádek s 185 účastníky z Česka a 
Slovenska. Bohužel se opět projevil nešvar našich srazů, pět posádek se řádně přihlásilo a nepřijelo, aniž by svou neúčast 
omluvily. 
 Camping nejvyšší kvality, krásné letní počasí, bohatý program, bazény s teplou termální vodou a výborná sestava 
přítomných účastníků vytvořily krásnou karavanistickou akci.  
 Náš sraz začal již v úterý 24. září. Již první den přijelo 30 posádek. Program začal ve čtvrtek navečer společným 
táborákem s opékáním uzenin, který doprovázel svým zpěvem a hudbou známý diskžokej-karavanista Tibor Labuda. Byl 
jsem mile překvapen velikým množstvím přítomných účastníků. 
 V pátek dopoledne většina našich karavanistů navštívila blízké centrum města, prohlédla si historické památky a 
nasála příjemnou atmosféru místního trhu, který se konal na hlavním náměstí. 
 Pro společné setkání našich účastníků zajistilo vedení campingu postavení velkého „pivního“ stanu. Zde odpoledne 
přijeli zaměstnanci místní známé cukrárny Rici s nabídkou výborných zákusků vlastní výroby. Těmto dobrotám málo kdo 
z účastníků mohl odolat a tak se před stanem vytvořila dlouhá fronta. Naštěstí všichni odcházeli s plnou náručí dobrot. 
 Pro všechny účastníky jsme zorganizovali v pátek společenský večer, který začal koncertem nám již známého 
místního jazzového dechového orchestru. Pánskou polovinu přítomných zaujalo vystoupení břišní tanečnice Miry. Potom 
následovalo dechberoucí vystoupení skupiny žonglérů s ohněm Lángoló Ördögök Feuerjoungleurs.  

 Následovalo oficielní zahájení naší akce, kde jsem poděkoval za účast všem přítomným i těm, kteří mi pomáhali při 
organizaci (má manželka, manželé Labudovi ze Sence a manželé Štalmachovi z Caravan Clubu Strážnice). Potom pozdravili 
přítomné majitel campingu p. G. Hofmann a ředitelka campingu pí. Noemi Ódór, kteří nám při organizaci této akce 
maximálně vychází vstříc včetně všech svých zaměstnanců.  
 Po oficielním zahájení jsme pokračovali v programu losováním sponzorských darů mezi přítomné účastníky, na 
které již všichni netrpělivě čekali. Téměř všichni přítomní byli obdarováni cenami. Následovala diskotéka Tibora Labudy, 
kterou jsme zahájili my jako pořadatelé a vtáhli do víru zábavy všechny přítomné, od malých dětí až po nás starší. Podle 
mého názoru se všichni výborně vzájemně bavili. Noční klid v campingu který výjimečně začal až o půlnoci, proti vůli všech 
přítomných diskotéku ukončil. 
 V sobotních dopoledních hodinách se konala ve velkém stanu burza karavanistických potřeb a na hřišti soutěže pro 
nejmladší účastníky srazu. Malí soutěžící se ze všech svých sil snažili a všichni byli po zásluze odměněni dárky. 
V sobotu odpoledne se někteří karavanisté zúčastnili autobusového zájezdu na exkurzi a ochutnávku vína do blízké vinařské 
oblasti Somló. Dle jejich vyjádření se jim exkurze velmi líbila a byli spokojeni. 
 Po celou dobu srazu panovalo krásné letní počasí a tak všichni využívali venkovní i vnitřní bazény v sousedících 
termálních lázních. 
 Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se mého srazu zúčastnili a vytvořili překrásnou přátelskou 
atmosféru, na kterou budeme všichni dlouho vzpomínat.  
 Více Vám atmosféru tohoto srazu přiblíží fotografie: FOTOALBUM 
 Rád všechny přítomné, ale i ostatní karavanisty přivítám opět zde v Thermálcampingu Pápa v příštím roce na 
Velikonočním srazu, který zde budu pořádat. Pozvánku všem přítomným včas pošlu na jejich mailovou adresu. 
 

Vašek Hronek 
Camping Club Rožnov 

https://campingclubroznov.rajce.idnes.cz/1909_Ukonceni_sezony_2019%2C_Papa/

