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Jarní setkání karavanistů v Agárdu 

 

 
Po loňském úspěšném podzimním setkání karavanistů v maďarské Pápě 

jsme se rozhodli zorganizovat opět v Maďarsku Jarní setkání karavanistů. 
Městečko Agárd bylo zvoleno na základě našeho loňského pobytu a 

vstřícnosti vedení termálních lázní a campu, které nám vyšlo cenově vstříc. 
Záměrně byla zvolena delší doba pobytu, aby si mohl každý vybrat dle svých 

možností. 

 
Byli tací, kteří přijeli třeba jen na víkend, někdo využil všech 11 dní a 

jedna posádka si zvolila toto místo jako průjezdní bod ze setkání Fera 
Kaňanského z Haligovců na cestě do Chorvatska. Celkem se setkání 

zúčastnilo 34 posádek s různou délkou pobytu. Nepřijely 2 posádky, které 
se ale předem omluvily, což nebývá samozřejmostí a organizátorům srazů 

to jejich práci zbytečně komplikuje. Za takový přístup musím těmto 
posádkám poděkovat. Ti co využili první dny setkání se mohli pobavit 

s karavanisty z Maďarska a Slovinska, kteří si zde zorganizovali svá setkání. 
Proto byl camp zcela zaplněný a bez předchozí rezervace by se místo 

hledalo jen stěží. Během neděle se camp postupně uvolňoval a čekal na 
příjezd karavanistů z Česka, kteří se rozhodli využít relaxovat v teplých 

vodách termálních lázní druhý týden. I když jsem nebyl přítomen celých 11 
dní, tak po příjezdu při pohledu na některé opálené účastníky, kteří zde byli 

od samého začátku, můžu v klidu napsat, že počasí se vydařilo. Sem tam 

nějaká přeháňka nikomu nevadila, protože kromě jednoho venkovního 
bazénu byly k dispozici ještě dva kryté, takže se bylo kde schovat. Škoda, že 

nebyl k dispozici venkovní víceúčelový bazén. Voda v něm sice byla, ale byl 
nekompromisně hlídán, aby do něj někdo vkročil. Nám se to aspoň na malou 

chvíli podařilo. 
 

Někteří účastníci využili rovinatý nenáročný terén k projížďkám na kolech 
do blízkého Gardone, k projížďce kolem jezera Velence nebo vyrazili poznat 

zajímavá místa ve městě Agárd a jeho okolí. Těm, co roviny nevyhovovaly, 
si zajeli do pohoří na severní straně jezera Velence. 

 



V průběhu setkání většina účastníků výběr tohoto místa hodnotila kladně a i 

když termální lázně a camp patří mezi ty menší, nikomu to nevadilo a byli 
spokojeni. To vedlo k rozhodnutí a bylo přímo na místě s maďarským 

kamarádem Kálmánem Szekereszem, který nám pomáhal při organizaci 

tohoto setkání, projednáno, že využijeme svátku 28. října a podzimních 
prázdnin 29. a 30. 10. a zorganizujeme podzimní setkání opět v Maďarsku, 

tentokrát v termálních lázních Cserkeszölö. Letos se tam sešli karavanisté 
z Polska a byli nad míru spokojeni. Takže se na podzim můžete těšit na 

Ukončení karavanistické sezóny v Pápě, který organizujeme v termínu 10. – 
13. října a na Podzimní setkání karavanistů v Cserkeszölö v termínu 26. -  

30. října. 
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