PODZIMNÍ SETKÁNÍ KARAVANISTŮ
V TAMÁSI THERMAL SPA - MAĎARSKO
26. – 29. října 2017
Jelikož mnoho účastníků předchozích jarních a podzimních setkání projevilo zájem se opět podívat do
Tamási, nebylo o čem přemýšlet a nebylo nutné hledat nové místo. Za pomoci maďarského kamaráda
Kálmána jsme oslovili majitele campu a termálních lázní, kteří nám vyšli maximálně vstříc a dali nám
k dispozici celý areál campu.
První netrpěliví účastníci začali najíždět již v neděli 22. října. Postupně se camp naplňoval až na
konečných 38 posádek v počtu 93 osob a několika psů. S radostí mohu konstatovat, že přijeli všichni
přihlášení a těm, kterým to nějaké důvody neumožnily, tak se v dostatečném předstihu odhlásili. Který
pořadatel se může touto vzácnou skutečností pochlubit. Všem vám za to patří velký dík a doufám, že
účastníci jiných srazů si z vás vezmou příklad.
Letošní pobyt byl trošku komplikovaný probíhajícími stavebními pracemi v areálu termálních lázní, ale
dalo se to vydržet. Opět byl funkční celý komplex vnitřních bazénů s tryskami, vířivkami, tobogánem,
saunami, solnou jeskyní, Kneippovým chodníkem, relaxační zónou a bufetem. Venku byl k dispozici
polokrytý bazén s teplou termální vodou, takže každý si mohl vybrat, co mu vyhovovalo. Kdo se
nepřijel jen koupat, udělal si procházku do nedaleké dančí obory, šel se podívat na okolí z rozhledny
nad campem, prošel se do města nebo si udělal výlet na kole.
Když se sejdou přátelští dobří lidé, čas bohužel rychle utíká, a tak ti, co přijeli mezi prvními začali
pomalu odjíždět. V pátek 27. 10. se začala mezi posádkami objevovat obava z počasí na základě jeho
předpovědi. Ze západu se blížil do Čech, Moravu, Rakousko, Slovensko a Maďarsko silný nárazový vítr.
Řada z nás stála před otázkou, zda odjet dříve, nebo počkat až vítr přejde. „Žhavili“ jsme mobily,
notebooky a televizory, abychom měli co nejvíce informací. Nakonec si to vyřešil každý po svém a
doufám, že i když někteří s potížemi, všichni dorazili zdárně domů.
Za vyjednání cenových podmínek a rezervaci campu musím poděkovat Kálmánovi, bez jehož
angažovanosti by se jarní a podzimní setkání pořádaná naším klubem uskutečňovala jen stěží.
Poděkování patří i jeho ženě Mirce, která jeden večer uvařila svařené víno, které podle vašich ohlasů
bylo opravdu výborné. Samozřejmě jsme se zabývali i otázkou, kam na jaře a na podzim příštího roku.
Plánovat je potřeba hodně dopředu, protože mnoho campů má již nyní svoji kapacitu vyčerpanou, což
hraje velkou roli při cenovém vyjednávání.
Nakonec jsme se rozhodli, že jarní setkání by se mělo uskutečnit 27. 4. – 8. 5. 2018 v Ceglédu a
podzimní 25. – 28. 10. 2018 opět v Tamási. Máme ještě nějaká místa v záloze, ale vše bude záležet na
tom, jak nám „půjdou“ majitelé campů a termálních lázní „na ruku“. Vše bude včas zveřejněno na
našich klubových webových stránkách nebo obdržíte informace e-mailem.
Na závěr jedna nemilá informace ohledně fotografií. Při jejich prohlížení vás možná zarazí skutečnost,
že na nich nejsou žádné osoby, nejsou zcela vypovídající a neukazují vše, co jsme viděli a nevystihují
tu pravou atmosféru. Je to z toho důvodu, že podle Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník musí
každá osoba na fotografii dát ke zveřejnění svůj souhlas. Bez tohoto souhlasu může autora fotografie
zažalovat a to mi není zapotřebí. Tuto problematiku jsme již zadali právníkovi a čekáme na jeho
vyjádření.
Na shledání na jiných akcí se těší
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