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I v letošním roce jsme rádi zavítali do Thermalparku v Dunajské Stredě.      Na tradiční velikonoční setkání 

nedošlo, protože situace s koronavirem nás nepustila za hranice na Slovensko a museli jsme zůstat doma a 

jen se těšit, že bude lépe. 

O to větší zájem a možná i hlad, byl o návštěvu termálek na začátku prázdnin, kdy většina lidí chtěla využit 

volno spojené se svátky a dopřát si toho, co nám korona vzala. 

Letošní návštěvu termálek využili z našeho klubu 3 posádky: Vídenští, Chobotovi a Hadačovi. Bohužel úplně 

naplněný kemp to neumožnil Pšenicovým a Pernickým, kteří museli hledat jiné místo pobytu. Situace 

s obsazováním míst byla letos velmi vyhrocená, a kdo spoléhal na volné místo koncem týdne, odjel 

s nepořízenou. Vedení kempu pouštělo dovnitř     karavany, i když už muselo vědět, že je kemp zcela obsazen 

do posledního místečka. Tolik karavanů a stanů jsme za celou dosavadní historii na místě neviděli.  

Počasí nám to, ale o to více vynahrazovalo, bylo teplo, spíše až tropické vedro a museli jsme si odpustit   

tradiční cyklovýlety po okolí. Nahrazovali jsme si je vodními radovánkami a jinou zábavou. Návštěvníci 

termálního koupaliště bohužel vůbec nerespektovali základní pravidla, nedodržovali rozestupy, všude byla 

hlava na hlavě a respirátory jsme viděli jen ve městě při nakupování v obchodech. 

Letos byly již v provozu nově opravené „staré“ sociálky při vjezdu do kempu, ale i tak se vzhledem k počtu 

návštěvníků tvořily fronty a určitě to chce do budoucna vybudovat ještě další sociální zařízení. 

Cyklovýlety jsme letos nahradili společným výletem do Bratislavy, která se hodně změnila do krásy. Poznávali 

jsme ji z vláčku i s odborným výkladem průvodce, a tak jsme měli možnost poznat památky a místa, která 

bychom jinak nenavštívili a ani nepoznali. Výlet jsme zakončili návštěvou Bratislavského hradu a projížďkou 

po Dunaji. 

I přes všechny strasti, budeme rádi vzpomínat na to pozitivní a těšit se v budoucnu na další návštěvu tohoto 

oblíbeného místa, kam se rádi vracíme. 
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