
VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ V TERMÁLECH V PÁPĚ 
Thermálcamping, Pápa (H), od 13.4 do 17. 4. 2017 

 

 

V letošním roce jsme poprve zorganizovali Velikonoční setkání karavanistů ve známém Thermálcampingu v Pápě. 

Můj původní záměr bylo setkání úzkého kruhu přátel  v příjemné teplé termální vodě po letošní dlouhé zimě v počtu 

asi 30 posádek. Pro velký zájem posádek jsem rezervovanou kapacitu stále navyšoval,  až na konečný počet 91 

přihlášených. Vlastního setkání se ale nakonec zúčastnilo 71 posádek karavanů a obytných automobilů.  

Zájem o výjezd na velikonoční svátky do campingu byl tak veliký, že všech 210 parcel  bylo plně obsazeno (nejen 

účastníky setkání). Ve čtvrtek ráno čekalo před campem několik desítek karavanů a obytných aut s nadějí, že se 

nějaká parcela uvolní. Bohužel většina z nich odjela s nepořízenou. Ani dlouholetí návštěvníci takový nával v tomto 

campingu nepamatují. Bohužel čtyři naše přihlášené posádky nepřijely a ani neuznaly za vhodné se omluvi . Tím 

znemožnily jiným posádkám našim přátelům, kteří čekali u brány strávit velikonoce v teplé termální vodě. Tento 

nešvar se bohužel stává mezi našimi karavanisty stále častější. Proto budeme muset přijmout do budoucna 

nepopulární  opatření,  abychom tento stav minimalizovali.  

Po dohodě s vedením campingu se letos nepřidělovali parcely, ale každý si mohl vybrat z volných parcel 

rezervovaných pro sraz. S tímto způsobem nebyly problémy (alespoň o nich nevím) a tak jej asi použijeme také při 

dalším srazu, který zde pravidelně pořádáme, a to Ukončení sezony v říjnu letošního roku. 

Po celou dobu setkání panovalo pravé aprilové počasí, kdy se střídalo sluníčko, ranní mrazík i krátký, ale intenzivní 

deštík. To ovšem nezkazilo nikomu dobrou náladu a všichni se dobře bavili. Tentokrát jsem na zkoušku neorganizoval 

žádný společný program (až na společné grilování, kterého se však zúčastnilo pouze 12 přítomných).  

Velikonoční ho setkání se tentokrát zúčastnilo cca 2/3 neorganizovaných karavanistů, kteří podle svého vyprávění 

byli mile překvapeni vysokou úrovní poskytovaných služeb campingu i  samotným městem Pápa. 

Jako každý rok většina účastníků navštívila v průběhu svého pobytu tradiční velký trh se zajímavou atmosférou a 

nabídkou nezdravých, ale za to znamenitých masových výrobků. Jiní zase se procházeli uličkami starého města  a 

ochutnávali lákavé nabídky místních cukráren a kaváren. 

Velmi zajímavá byla návštěva pravého blešího trhu, který se letos konal pár set metrů o campingu a kde bylo možno 

na obrovských hromadách koupit všechno to, co nikdo nepotřebuje. Potkali jsme tam mnoho účastníků naší akce, ale 

nikdo si myslím nic nekoupil.  Návštěva ovšem stála za to.  

Většina účastníků využívala každé chvilky, aby se prohřála v teplé termální vodě a v plodné vodní diskuzi, probrala se 

svými přáteli všechny zážitky z minulých cest a plánovala výjezdy na letošní, právě začínající sezonu. 

Každá přítomná posádka našla u svého karavanu v neděli ráno malý proutěný košíček s čokoládovými vajíčky a 

zajíčkem jako pozornost vedení campingu. Protože většina účastníků se v pondělí opět rozjížděla do svých domovů, 

tak velikonoční pomlázka probíhala v již v neděli, aby řidiči mohli vystřízlivět. Naštěstí všechno proběhlo v pohodě a 

nedošlo k žádným problémům. 

Děkuji všem za účast a neopakovatelnou atmosféru, kterou sami vytvořili a těším se všemi na shledání na některém 

z dalších karavanistických srazů,které snad budu pořádat. 

Vašek Hronek – Camping Club Rožnov p.R. 


