Letní sraz v kempu a termálu
Komárno
13. – 21. srpna 2022

Jelikož se nám začátkem července v kempu a termálních lázních v Komárně líbilo, využili jsme
možnost se zde vrátit v rámci srazu, který pořádal Jarda Mačát z CC Šumperk.
Cestou na sraz jsme se stavili v Nových Zámcích, kde je krásné termální koupaliště Štrand Emila
Tatárika. Koupaliště tvoří bazén s termální vodou, plavecký bazén, sportovní bazén, bazén pro nejmenší
děti se zvířátky, tobogánkem a průlezkami, pro odrostlejší děti bazén s hradem, vodními děly a většími
tobogány a nechybí ani tobogán pro dospělé. Netrpí se zde ani hlady a žízní, protože v areálu je
dostatečné množství stánků s občerstvením. Prostě vyžití pro celou rodiny bez rozdílu věku. Jen škoda,
že tu není kemp a vstupné je jednorázové.
Když jsme se nabažili koupaliště v Nových Zámcích, pokračovali jsme na sraz do Komárna. Ještě
jsme nebyli ani v kempu (čekali jsme až recepční otevře bránu) a už nás čekalo nemilé překvapení.
Kolem jdoucí karavanista se nahnul okénkem do auta, přivítal se a říká: „Zbyňku, s tím musíte něco
udělat“. Já říkám: „A s čím“? Odpověď: „Nebudu tě teď zdržovat, řeknu ti to večer, jdu se koupat“.
Hlavou mi vrtalo, o co se jedná. Večer jsme se v kempu potkali a vše bylo objasněno. Bylo mi řečeno,
že po smrti mého otce se mezi karavanisty proslýchá, že pořádám srazy, na které vybírám organizační
poplatky, a že si z toho dělám byznys. Řekl, že on ví, že tomu tak není, ale vrhá to špatné světlo na náš
klub. Jelikož to nebyl první případ, kdy jsem takové řeči slyšel, rozhodnul jsem se celou záležitost uvést
na správnou míru.
Jmenuji se Zbyněk Vaňura a jsem jeden ze synů zemřelého Zdeňka Vaňury. Pořádám srazy
karavanistů, zejména jarní a podzimní v termálních lázních v Maďarsku, na které jsem nikdy nevybíral a
nevybírám organizační poplatek. Vyplývá to i z toho, že nikdy nevyžaduji žádnou platbu předem a vše si
hradí účastníci srazu na recepci daného kempu. Srazy, na které se vybírá organizační poplatek,
organizuje Ing. Václav Hronek, který je členem našeho klubu, ale srazy pořádá pod svým jménem.
Camping club Rožnov p. R. s tím nemá nic společného. Snad to bude již všem jasné a přestanou se mezi
karavanisty šířit nepravdivé informace, které mě velmi mrzí a osobně se dotýkají.
A nyní již k vlastnímu Letnímu srazu v kempu a termálu Komárno.
Rezervováno bylo místo pro 30 posádek. I když byli i náhradníci, na které se dostalo, protože více
posádek se odhlásilo, přijelo kolem 25 posádek. Kdo má rád opravdu horké letní počasí, tak si to užíval.
Teploty překračovaly ve stínu 350 C a na sluníčku bylo mnohem víc. I já, milovník teplejší vody, jsem
přivítal možnost se zchladit v plaveckém bazénu, kde byla voda o teplotě 250 C. Rekreační bazén se
pohyboval kolem 300 C, venkovní termální měl lehce pod 35 0 C a polokrytý termální bazén tuto teplotu
překračoval. Většina posádek kombinovala pobyt v bazénech a odpočinkem u karavanů. Našli se však i
tací, které i velká vedra neodradila k projížďkám na kolech a ve večerních hodinách k petangu. Myslím
si, že všichni byli spokojeni. Díky, Jardo, že tato setkání v Komárně organizuješ.
Srpen 2022
Zbyněk Vaňura
Vyjádření ing. Václava Hronka k výše uvedenému článku:
Tak jak jsem již informoval účastníky svých akcí, od letošního roku pořádám karavanistické srazy jako
cestovní agentura CaravanTours. Camping Club Rožnov již s mými pořádanými srazy nemá nic
společného.
Je zajímavé, že podle p. Vaňury si někdo nejmenovaný stěžuje jemu, který nemá s mými akcemi nic
společného. V letošním roce se mých srazů zúčastnilo celkem 508 karavanistů a nikdo neměl výhrady.
Měli k tomu dostatek času, rád bych jim to objasnil.

Pokud si vzpomínám, tak jsem do dnešního dne organizoval více než 30 karavanistických srazů pod
hlavičkou Camping Clubu Rožnov p. R. Bohužel v posledních letech i přes několikeré výzvy členové
Camping Clubu Rožnov p. R nespolupodíleli na organizování těchto srazů. Musela to zvládnout pouze
moje rodina. Tak mi nezbylo nic jiného, než se do toho pustit sám.
Organizační poplatek slouží k úhradě organizačních nákladů při přípravě a realizaci srazů v souladu
s platnou legislativou. Tento poplatek neinkasuji jen já, ale i většina pořadatelů větších karavanistických
srazů (např., Burčákový sraz, Národní sraz AČR, Adria Rally, Dahlie Rallye, Europe Rally i bývalý Frgálový
sraz CC Rožnov atd). Rozdíl je pouze v tom, že já tento poplatek vybírám již při příjmu přihlášky
(obdobně jako všechny cestovní kanceláře). Ostatní pořadatelé tento nedefinovaný poplatek vybírají
v rámci účastenských poplatků až při příjezdu.
Důvod je prostý. V posledních letech se bohužel stává velmi často, že účastníci se na sraz přihlásí, ale
pár dnů před začátkem svou přihlášku zruší (nebo nepřijedou bez jakékoliv omluvy). Toto pak dělá
pořadatelům značné problémy. Takto se to děje bohužel průměrně u třetiny přihlášených (!!!!). Tím však
narůstají organizační náklady na zúčastněné posádky. Myslím, že takové zkušenosti mají i jiní pořadatelé.
Z toho důvodu jsem zavedl organizační poplatek, který platí účastníci již při podání přihlášky. A hele,
počet zrušených přihlášek významně klesl.
Při organizování mých srazů sjednávám s provozovateli individuální ceny, které i včetně organizačního
poplatku jsou pro účastníky mých akcí výrazně nižší než ceníkové ceny campingu.
Je pouze na účastníkovi, jak se rozhodne a na který sraz se přihlásí.
Na další shledání s Vámi se těší
Ing. Václav Hronek – cestovní agentura CaravanTours, Rožnov p.R.

