
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarní setkání karavanistů v termálních lázních Agárd – Maďarsko 

28. dubna – 8. května 2017 
 

 

Na přelomu dubna a května 2017 se setkali karavanisté v maďarských 

termálních lázních v Agárdu u jezera Velence. Kolem vlastního jezera je celá 
řada campů, ale pouze tento přímo sousedí s termálními lázněmi a umožňuje 

ubytovaným neomezený vstup do termálních lázní. 
 

Pro karavanisty je k dispozici 62 parcel, z toho 50 bylo rezervováno pro naše 
setkání. Jelikož setkání bylo rozloženo do 11 dní a jednotlivé posádky se 

střídaly, jsme celou rezervovanou kapacitu ani nevyužili, což s radostí vítaly 
přijíždějící především maďarské rodiny, které si zvolily tento camp 

k odpočinku. Z přihlášených 44 posádek nakonec přijelo 43. Jedna posádka 
se omluvila z rodinných důvodů a jedna posádka přijela navíc. Jelikož 
neustále přetrvává nešvar některých posádek, že se na srazy a setkání 

přihlásí a poté bez omluvy nepřijedou, což způsobuje pořadatelům problémy, 
musím se zmínit o posádce Macigových z Caravan24, kteří neuznali za 

vhodné tuto skutečnost sdělit. 
 

V recepci campu byl připraven seznam přihlášených, takže odbavení a 
předání náramků na volný vstup do termálních lázní bylo otázkou pár minut. 

Každá posádka si vybrala pro sebe tu nejvhodnější parcelu a mohla se začít 
věnovat svým zálibám. Převážná část posádek trávila svůj čas v termálních 

lázních, kde byl v rámci campovného k dispozici jeden venkovní bazén, jeden 
klidový vnitřní bazén, jeden bazén s tryskami a lehátky a jeden dětský bazén 
s vodními atrakcemi. Kdo měl zájem, mohl navštívit za příplatek sauny, 

masáže a jiné služby. Děti se mohly vyřádit v dětském zábavném koutku. 
Komu se nechtělo vařit, mohl využít restauraci nebo bufet přímo v lázních. 

 



Ne každého ale uspokojuje jen teplá voda, a tak hledá jiné aktivity. A ty jim 

zdejší okolí přímo nabízí. Vyznavači cykloturistiky zde najdou zcela rovinaté 
cyklostezky (nejoblíbenější je kolem jezera Velence), ale mohou si vyjet i do 

hornatého terénu na severní straně jezera, odkud jsou krásné výhledy na 
okolní krajinu s jezerem. A komu nestačí ani toto, tak se může zpustit až za 
kopečky a projet se kolem dalších vodních nádrží a poznat okolí města 

Lovasbereny. 
 

Kdo má rád pěší procházky, tak si nenechal ujít Majáles, který se konal 28. 4. 

– 1. 5. v centru Agárdu. Z campu to je skoro 2 km a někteří to zvládli i 
vícekrát. 
 

No a někteří nemohou být bez práce ani o svém volnu. Dušanovi cestou do 

Agárdu, na štěstí až na okraji Agárdu, se ucvaknul jeden šroub na tažném 
zařízení. Šroub jsme sehnali v jednom místním servisu a svépomocí 

demontovali zadní nárazník a tažné zařízení, ucvaklý šroub odstranili a zase 
vše namontovali zpět. Odměnou pro montážní četu bylo pár štamprdlí 
slivovice. 
 

Jak bych hodnotil camp? Otevírací doba recepce je od 600 do 2200 hodin. 
Výhodou je, že před branou campu je velké parkoviště, kde ten, kdo přijede 

v nočních hodinách může bez problémů přespat a ráno vjet do campu. Každá 
posádka má svoji vlastní parcelu ohraničenou živým plotem. Jelikož parcely 

nejsou vybaveny elektrickými přípojkami a vývodem vody, je to z některých 
parcel dál. Návštěvníci campu mohou využít k přípravě jídel společnou 
kuchyňku nebo venkovní gril či ohniště a posedět v některém z dřevěných 

přístřešků se stoly a lavicemi nebo využít společenskou místnost. Špinavé 
nádobí mohou umýt ve společné umývárně, která sousedí s místností 

s pračkou a sušičkou. Sociální zařízení byla vždy čistá a opravdu voňavá, kde 
nezapomněli ani na děti, kterým je k dispozici jejich vlastní malé WC. 
V recepci se střídaly 3 ženy třech generací. Vždy byly příjemné a velmi 

ochotné, aspoň mně, splnit jakékoliv přání. Když jsem zde byl poprvé, 
s ostatními zástupci karavanistických klubů z Česka a Slovenka v roce 2012, 

na pozvání tehdejšího prezidenta MCCC za účelem seznámit se a poradit co 
vylepšit, tak jsme se jednoznačně shodli vybudovat průchod mezi campem a 
termálními lázněmi, aby se nemuselo chodit přes ulici. Náš návrh se bohužel 

stále nerealizoval, což je jedno malé MÍNUS tohoto komplexu. 
 

Na závěr bych chtěl poděkovat za spolupráci maďarskému kamarádovi 

Kálmánovi s ženou Mirkou, který vždy ochotně pro nás vyjedná zajímavé 
podmínky. Tentokrát se našeho setkání nemohl zúčastnit, protože ve stejném 
termínu byl s karavanisty z LKCC Lodž v termálních lázních Cserkeszölö. 
 

Pokud se účastníkům na setkání líbilo, mám pro vás dobrou zprávu. Můžeme 
se sejít opět na podzim v termínu podzimních prázdnin 26. – 29. října 2017 

s možností prodloužení o 3 dny před a po v termálních lázních v Tamási. 
 

Budu také rád, pokud máte k pobytu jakékoliv připomínky, abyste mi je 
sdělili a příště byli spokojenější. Zde můžete napsat svůj názor: 

campingclubroznov@seznam.cz 
 
 

 

Květen 2017 

Zbyněk Vaňura 
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