Klubový sraz Caravan clubu Piešťany

Ve dnech 15. – 17. července 2011 uspořádali karavanisté CC
Piešťany v Autocampingu Vincov les nedaleko Sládkovičova svůj
klubový sraz. Autocamping je součástí areálu termálního
koupaliště. Ač každé zařízení má jiného majitele, nebylo znát, že
by spolu nespolupracovali a nevycházeli si vzájemně vstříc.
Většina účastníků přijela na sraz za teplou vodou, ale nenechali si
ujít ani připravený program pořadateli. Někteří z Rožnováků se již
nemohli dočkat, a tak vyrazili z Rožnova p. R. již ve čtvrtek večer.
Noc strávili na parkovišti ve Sladkovičovu u STK, aby v časných
ranních hodinách najeli do autocampingu. Postupně přijížděli další
a další posádky až do celkového počtu 32 posádek. Nás, z Camping
Clubu Rožnov p. R., bylo 7 posádek v počtu 18 osob. Kromě již
zmíněného koupání ve 4 bazénech a dětském brouzdališti, děti i
dospělí ukázali své dovednosti v soutěžích, oba večery si zatančili
při živé i reprodukované hudbě, mohli si zakoupit lístky do
tomboly a byli obdarování opravdu dobrým gulášem a sladkou
odměnou. Počasí nám přálo, a tak se nikomu v neděli domů
nechtělo. Přispěla k tomu i příjemná atmosféra, kterou se podařilo
pořadatelům navodit, za což jim děkujeme.
Několik mých postřehů jak k areálu autocampingu, tak i
k termálnímu koupališti. Autocamping je situovaný do zadní části
areálu na travnaté ploše jen s minimem stromů. Dle toho, že je zde
jen jeden stojan na elektriku, lze z toho usoudit, že tímto je
autocamping rozdělen na část pro karavanisty a stanaře.
K ubytování je možné využít i několik chatek. Kamenem úrazu je
sociální zařízení, ale to je problém ve většině campů nejen ve
Slovensku, ale i v Česku a Polsku.
Termální koupaliště je po celkové rekonstrukci. Celkem 4 bazény
s různou teplotou vody a dětským brouzdalištěm. V komplexu
zimního vchodu je také bazén krytý, který je ale bohužel v letní
sezóně, pro mne z nepochopitelných důvodů uzavřen. S tím jsem

se ještě v žádných lázních, aspoň co se týká Maďarska nesetkal.
Kapacita parkovišť, díky přilehlému poli, je oproti kapacitě
koupaliště tak obrovská, že v neděli jsme se v bazénech téměř
nehnuli a to nemluvím o nově vybudovaných sprchách a WC, které
také nestačily a navíc jsou od bazénů tak daleko, že někdy to
člověk nemusí stihnout. Postrádal jsem také jednoduché věšáky na
tašky, župany a jiné osobní věci. A tak se vše chaoticky válelo na
nejrůznějších místech a lidé v tom šlapali. Jelikož znám areál ještě
z doby totality, kdy tu byly betonové bazény, nelze upřít snahu se
vyrovnat lázním v Maďarsku, ale cesta je ještě daleká.
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