Národní sraz
Maďarského Camping a Caravaning Clubu
Autos Camping Zámardi – Balaton (H)
10.8. – 20.8.2007

Ve dnech 10.8 až 19.8.2007 jsme se zúčastnili Národní Rally, kterou uspořádal
Maďarský Camping a Caravaning (dále jen MCCC) na břehu jezera Balaton.
Tato Rally se uskutečnila v tříhvězdičkovém 1.Autos Campingu v Zámardi.
Celkem bylo přihlášeno 350 caravanů a obytných automobilů (!). Zúčastnili se
caravanisté z Maďarska, Česka, Polska, Německa, Itálie a Slovenska. Z České
republiky přijelo celkem 12 posádek z toho 5 z Camping Clubu Rožnov p. R., 4
z Caravan Clubu Šumperk a 3 z Caravan Clubu Strážnice.
Vybavení tříhvězdičkového campingu nás plně uspokojilo. Plocha pro
caravany a obytné automobily byla rozdělena na parcely různých velikostí,
které byly vybaveny dostatečným počtem elektrických přípojek. Protože se
tato rally konala v období hlavní sezony a v campu byli i ostatní hosté, museli
se účastníci trochu uskromnit a v některých boxech byli i dva caravany.
Přesto nikdo netrpěl nedostatkem místa. I sociální zařízení bylo čisté a
vyhovovalo potřebám účastníků (kéž by takové sociálky měly všechny
campy v ČR). Camp leží přímo na břehu jezera s vlastní velmi dobře
udržovanou travnatou pláží. Koupání v jezeře ocenily především rodiny
s malými dětmi, protože i několik set metrů od břehu nebyla voda hlubší než
po pás, ale teplá. V campu nebo před jeho branami je restaurace, obchod
se zeleninou, stánky se zmrzlinou, langošemi, novinami
a sportovními
potřebami.
První dny nám počasí vůbec nepřálo. V pátek v noci přišla pořádná bouře, při
níž plavaly všechny předsíňky a stany. Déšť se nám nevyhýbal ani v sobotu a
v neděli. Teprve v pondělí se objevila modrá obloha a očekávané sluníčko. To
také ihned prohřálo vodu jezera.
V sobotu dopoledne se konalo ve velkém stanu zahájení rally s poměrně
malou účastí domácích posádek. Přítomné pozdravil předseda MCCC p.
Gyürky a vedoucí campingu. Za zahraniční účastníky pozdravil přítomné p.
Zdeněk Vaňura (CC RpR) a předal předsedovi MCCC p. L. Gyürkymu klubový
deštník. V tomto stanu se konal po celou dobu konání srazu každý večer
kulturní program – diskotéka, harmonikář, rapp, karaoke, operetní hudba atd.
Zajištění tohoto programu bylo pro organizátory této rally jistě velmi náročné.
Ostatně všechny caravanistické srazy, které pořádá MCCC jsou oblíbené pro
svou vysokou kulturní, sportovní a společenskou úroveň.
Mimo to v průběhu srazu se konaly různé soutěže pro děti i dospělé a prodejci
caravanů i příslušenství nabízely své zboží. ( mj. vystavený obytný automobil
Hymer Gold Edition za 20.000.000,-HUF by se mi také zamlouval ). Pro méně
movité caravanisty zde byl prodej použitých stanových přístřešků a konstrukcí.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o maďarský národní sraz se zanedbatelnou

zahraniční účastí, nebyl bohužel k dispozici program ani žádné informační
materiály v některém ze světových jazyků. Materiály v maďarštině jsme sice
pozorně přečetli, ale nerozuměli jsme ani slovo, což nám neumožnilo se
zúčastnit některých zajímavých akcí.
Denní poplatek byl stanoven pro 1 posádku (2 dospělí, auto, caravan,
elektrická přípojka) na 2500.-HUF tj. cca 300.-Kč což je 50% standardních cen
campu.
Nikdo z nás si nenechal ujít příležitost přejet trajektem na druhý břeh jezera a
pak vláčkem na poloostrov Tihány s katedrálou, nekonečným množstvím
rázovitých obchůdků a jedinečným rozhledem na celé jezero Balaton.
S touto rally jsme my, dva naši vnuci i vnučka, velmi spokojeni a v příští sezoně
se sem rádi opět vrátíme.
Vlasta a Vašek Hronkovi
Camping Club Rožnov p. R.

