Ukončení karavanistické sezony MCCC
Várkért Termál Camping, Pápa (H)
22.-26.10.2008

Jak se již stalo téměř zvykem, uspořádal Maďarský camping
a caravaning club (MCCC) koncem října setkání karavanistů na závěr
letošní sezony. Po dobrých předchozích zkušenostech se toto
setkání konalo opět v Várkért Termál Campingu v maďarském městě
Pápa.
Na tuto akci se přihlásilo více jak 180 karavanistů. Protože to
byla pro většinu karavanistů poslední akce v tomto roce, bylo mezi
účastníky také mnoho posádek z České a Slovenské republiky
(podrobná čísla bohužel neznám). Možnost se přihlásit přes náš klub
využilo celkem 28 posádek, z toho 5 bylo z Camping Clubu Rožnov.
Až na první dny, kdy foukal silný vítr a naše auta opět ráno
pokryla silná jinovatka, bylo počasí přiměřené této roční době. Ale i
poměrně chladné večery jsme trávili v družné pohodě, když jsme se
zahřívali svařeným vínem ze speciálního „kocherku“ , pod kterým se
topilo dřevem a který mistrně obsluhoval Jirka Zatloukal z CC FrýdekMístek a pochutnávali si na grilovaných klobáskách odborně
připravených manželi Dorotíkovými. Večer se sesedlo u velkého stolu
až 32 krajanů z Česka.
Jak již bývá u akcí pořádaných MCCC dobrým zvykem,
připravili pořadatelé pro účastníky bohatý program. Mile jsme byli
překvapeni, že české a slovenské posádky našly v připravené obálce s
propagačními materiály kempingu, termálních lázní, města Pápa,
samolepkou setkání také podrobný program přeložený do
slovenštiny, který nám umožnil plně využít programové nabídky
pořadatele. Materiály vydané pouze v maďarštině při účasti velkého
počtu zahraničních účastníků jsme kritizovali již na předchozích
akcích.
Program byl skutečně bohatý. První den, hned po
slavnostním zahájení srazu jsme ochutnali pestrou nabídku
znamenitých a levných zákusků, na které jsme se v duchu již těšili. Ve
velkém stanu vystupovaly po dobu setkání různé taneční soubory jak
folklorní, tak i rockové. Ale i venku bylo co dělat. Děti se mohli děti
zdarma svézt kočárem taženým koňmi, zúčastnit se různých
animačních programů, nebo se vydovádět na trampolíně či dětském
hřišti. Soutěživí karavanisté se zúčastnili rodinných soutěží nebo
soutěže v tlačení karavanu. Ti, kteří rádi nakupují, měli možnost
nakoupit si ve velkém stanu místní výrobky. Také jsme byli překvapeni
značným zastoupením prodejců příslušenství pro karavany i prodejců
nových, ale i starších karavanů, kteří přímo na srazu nabízeli své zboží.
Na podobných akcích u nás to vypadá jako by naší podnikatelé ani
nechtěli prodávat.
Naše skupina využila fakultativního programu a navštívila
místní vinný sklep. Zde jsme v dobrém rozmaru ochutnali různé druhy
místního bílého vína i pálenky z vinných hroznů a zakousli chleba se
sádlem, paprikou a cibulí.
V sobotu v poledne naše manželky nemusely vařit, protože
pořadatel podával ve velkém stanu svůj tradiční guláš. Musím jej

pochválit, protože ten letošní s fazolemi a uzeným masem byl skutečně
vynikající.
V sobotu večer se konal ples na ukončení sezony. Vyvrcholením
kulturního programu bylo eroticko-taneční vystoupení, na které se
všichni těšili. Vtipně a profesionálně provedené taneční vystoupení
zaujalo hlavně ženy. My muži jsme byli tentokrát ochuzeni , protože
zde vystupovali muži. Nepočítám zde mírně vyděšené asistentky
vybrané z řad publika.
Pokud nám zbylo ještě trochu času, tak jsme vychutnávali
blaho teplé termální vody v Várkért fürdo, těsně sousedící
s kempinkem. Zde se mohli děti vydovádět na tobogánu „černá díra“ nebo vodním karuselu. Ti starší se
nechávali vyhřát v bazénech s vodou teplou 360 nebo 340, nebo se
nechali masírovat vodními vířivkami.
Protože pořadatel umožnil zúčastněným být na srazu tři dny
před i po ukončení akce za stejných podmínek. Této nabídky využilo
hodně posádek, protože si mohli svůj pobyt prodloužit vzhledem ke
státnímu svátku 28.října.
My jsme bohužel museli odjet domů už v neděli. Byli jsme
velmi spokojeni, se všemi známými jsme se rozloučili s přáním,
abychom se všichni opět sešli začátkem příští sezony. Pořadatelům
z MCCC nezbývá, než poděkovat za několik příjemně strávených dnů
v příjemné společnosti kolegů karavanistů a slíbit – Přijedeme zase!!!!.
Vašek Hronek
Camping Club Rožnov
Další fotografie z této akce najdete v naší fotogalerii

