Ukončení karavanistické sezony MCCC
Termál Camping Pápa (H)
22.–25.10.2009

Již po čtvrtý rok se setkali karavanisté ze zemí států V4 na Ukončení
karavanistické sezony Maďarského Camping a Caravaning Clubu (MCCC)
v Termál Campingu i přilehlých termálních lázních Várkertfürdo v maďarské
Pápě.
Když jsme vyjížděli z Rožnova, lemovaly silnici sněhové bariery a když
jsme přijeli do Pápy, ukazoval venkovní teploměr auta 20C. V průběhu tohoto
srazu se sice počasí změnilo k horšímu, ale ponořeni v teplé vodě nám to tak
nevadilo.
Akce pořádané MCCC se stávají mezi českými karavanisty stále
populárnější, a tak z celkem 175 registrovaných posádek bylo 63 posádek (36%)
z Česka, 59 posádek (34%) ze Slovenska, 3 posádky ze Slovinska, 1 posádka
z Polska a pouze 49 posádek (28%) z Maďarska (!).
V pátek v 10 hodin proběhlo v organizačním stanu zahájení srazu, na
kterém přivítal přítomné prezident MCCC pan Gyurky, zástupci města a vedoucí
campingu. Je třeba organizátory pochválit, že vydaný program srazu i veškeré
proslovy byly tlumočeny do slovenštiny, takže jsme věděli co se děje nebo
bude dít. Překlad využilo více jak 70% účastníků. Velmi milé a působivé bylo pro
přítomné děti i dospělé vystoupení manželů Zhánělových a kolegů z CC
Šumperk se svými loutkami. Potom vystoupil folklorní soubor Vadvirág. Před
slavnostním zahájení jsme si ještě stačili nakoupit výborné zákusky místní
výroby. Pro děti připravili organizátoři každý den animační programy a ruční
práce ve vestibulu sociálních zařízení.
V sobotu v podvečer připravili pořadatelé tradiční „guláš-párty“. Nutno
podotknout, že letošní guláš byl vskutku výborný a všichni přítomní si na něm
pochutnali. Nám zbylo ještě i na ráno. Tentýž den večer se konalo v dobře
vytopeném organizačním stanu „Oldis-disco“, při kterém se skotačilo až do
pozdní noci.
V průběhu srazu jsme navštívili oblíbené tržiště v blízkosti náměstí v
Pápě, jehož nabízený sortiment byl přizpůsoben blížícím se Dušičkám. A tak
mnozí si místo uzeného špeku a klobás odváželi domů hřbitovní věnce, které
byli zajímavé vzhledem i cenou.
Většina účastníků odjelo domů během neděle. Camping se silně
vyprázdnil. Hodně českých posádek si však vzhledem ke státnímu svátku svůj
pobyt prodloužilo až do středy. Vzhledem k silně podzimnímu počasí jsme

většinu času trávili ponořeni v teplé termální vodě v nám již důvěrně známých lázních, vzdálených pouze pár
kroků od campingu, kde se setkání konalo.
Termál Camping Pápa je nejmodernějším campingem v Maďarsku. Plocha pro
karavany je rozdělena na 204 parcel o ploše 10x10m. Na každé parcele je
připojení na rozvod pitné vody, odpad, elektrická přípojka 16A a rozvod
televizního signálu. Pro majitele notebooků je k dispozici bezplatné WiFi připjení
(bohužel signál byl velmi malý a nebylo se možno vždy připjit). Uprostřed
campingu je budova sociálních zařízení jakou jsem v jiných campech neviděl. Po
automatickém otevření skleněných dveří máte první dojem, že jste zašli někam
do recepce hotelu a ne na sociální zařízení. Před Vámi je vodotrysk s květinami,
po stranách lavice na sednutí. Teprve, když se rozhlédnete, tak najdete další
dveře do vlastních sociálních zařízení, které v každou denní i noční dobu září
čistotou. Dostatek toaletního papíru, tekutého mýdla i papírových ručníků je
samozřejmostí. Mimo WC a umyvárny ja zde místnost pro koupání a
přebalování malých dětí, sociální zařízení pro tělesně postižené, sprchy pro psy (!!!), kuchyňky s plynovými vařiči,
venkovní i vnitřní umyvárny nádobí s teplou vodou, místnost pro vylévání chemických WC, automatické pračky.
Hosté ubytovaní v campingu pak platí za celodenní vstupenku do termálních lázní 1100.-HUF místo 1600.-HUF pro
ostatní návštěvníky lázní.
Inu pokud pojedete přes Maďarsko – doporučuji.
Bližší informace o Termál Campingu v Pápě najdete na www.thermalkemping.hu nebo na
www.termalcamping.de.
Další fotografie z letošního srazu, ale i z předešlých ročníků najdete ve fotogalerii na našich webových stránkách
www.campingclubroznov.cz
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