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váŽení evropští přátelé tábomíci'

V 53' Rally Evro|a' se setkáme v Kiskunrnajsa "Maďalsko'' v
ktásr'rém kempu s ťLŽasným tennáinín zařízenil'D prc nás bčhcm
našeho pobýLl v regionlL "Pustá Bigac"
S pozdlaven] všern, tčšímc sc na sctkání s Vánri v Matl'arsku

Jean Marc Dudt

Váželrí přátc]ó karavningu !

Mad'arská národní asociáce camp lná tu čest olganizovat v rocc 2()14 po mnoha letech v
Mad'árskll 53 ELLrope Rally'

Hnutí kalavanů v Maďarsku v posledních letech prošlo velk1folti změrranri. Z rrrzných důvodů,
po rlJouhó historii roztříštěnosti a reorganizaci se obje\ují znánky posílcrlí. Jako uznání toho.
jc' že máme možnost LNpořádat
53. Europa Rally' Snažíme se naxin]á]ně usi]ovat o dosažení očekávané důvěry'
53 Europa Rally je p]ánováno urnístit v Bács-Kiskun kraji. který se lachází v lnalán
městečku u l{iskunrnajsa Jonatherrnal lázní a kempování'

Mac1'arsko je bohaté na teúnální plan]eny což ved]o kc kladnérrru dopadu vstupu do
EU. Láruč jsou modernizovány, aby vyhovovaly
potřebán'r a usptrkojerrí všech požadavků n'todemí
doby.
LáZně nabízí vhodlrou zcjnéna klirricky schválerrou
terapii ol'lnovení vody a lékařské služby. Lze
konstatovat. že mají nejvyšší evropské nomy.
Kemp je Vhodíý pro potŤeby týkaiící sc oblasti
láZeňské zdl'avotní turistiky.
Během sctkár'rí_ chcerlre r'rál'štěvníkům ukázat korně
lázrli. i parnetiho,lrl,'<li lťgiUnL' V tnlntn reglonu.ie

mnoho zajínavostí. Tato část Velké mad'arské planinyje donovem plo ]reivětší vinařské
ob]asti. Nalcznete zde mnohé tZ\'.' ''viníé cesty" vinaiská tuÍistika hra.jc stále důležitou roli



oblasti cestoVního ruchu. V některých dcstinacícb' je plánovaná pro účashíky plohlídka
sklípků'

Chccmc r'ý,,'ořit příleŽitost dozvědět se o historii našeho Iegjorlu, kultury' tradic.
licltlvého umění' parrrátek' Veškelé fozlalitosti' která cbaraktcrizuje Mac1'arsko'

ZaVíZalijsnle se na setkání s tábomíky pokračovat v posilování á k prol orLbe

piátelských vztahťl rnezi sanot]lýnj účastníky ukázat hostům ukíZky tradiční naďarské
pohostinnosti.
K výše uvedenén'ru voláme vŠechny zájence do KiskuDnrajsa, chconc' aby se cítili rlobře'

dr' Jiří Koch
prezidett MAKEOS

Jsne ládi' a očekávámc
přílcžitostj .

Dovolte mě Vás přivítatjménem naďarského cestov]rího ruchu'
jsrne organizace o<lpovědná za marketjng ccstovního rucbu v
MaďaÍskir. Je to ve]ká čest_ žc v naší zemi v roce 2014 rnůženre
přivítat účastníky 53' Evropa rally, a co vic Kiskunnajsa může dá1

prostor prc tradiční evropské campingové setkaní. Poznejte
pohostinnost maďáNké zenrě a ''slunné'' jižní nižiny
-neváhejte \'yzkoušet naše teln)á1rlí a 1óčcbné 1áz ě
-n]ůŽete obdjvovat nádhcmé centrum měst Kecskemét - Szeged
-oclrutnat ncrlcp.i ,, nraJ arsli ga.tronomie
- bulat se přes KisskuÍsíg piirodní park
- mít přehled o stále běŽíán Životě tzv' ''Pus7ta''l
Doufáme' že poté co zdo str'ávítc hczké dny buc]ete mít rlobré
vzponrínky'

váš návrat dojednoh<l z mnoha maďarských kernpťL k následující

Mariama Tóth (paní Dcnc)
gcncrální řcditel

Mar]'arská nárorlní hlris1ická centr:i]á

Fr.o,gram:
Středa 06" M" 2014
Začátek ra]ly - příjezdy ťLčastníků
Registrace na potvÝení
Čtrrte* os" or" zota
t hodin:

9lrodin: Výlet
l8 hod.:
20 hod.:

Začátck ra]]y piijc7dy účastníků
Registrace ve lěstivaloVém stanu.
Prosime' ukáZat své potvŽení.

vcčcřc \'e festivalovém stanu
Hudebně-taneční večer

Fátek 06" 06" 2014
Vahé shronáŽdění E\Ťopa rally l(omjtétu
volný progÍam: tcnnální lázně

t hodin:



9 hodin: Výlet
t (l'30 hodin: Průvod účastníků v lidových krojích
l8.30 lrodilr: slavnostní otcvřcní Evropskó rall}'

(Rcgistrační pop]atek obsahuje večeři)
2()'0() hodin: Hudebně-taneční Večel
sobota 0ó. 07. 2014
9 lrodirr: VoJný progran'r: Jékařské a termální lázně
9 hodin: Výlet
13 hoclirr: Večeře ve těstivaiovén stanu
20 hodin: Hudebně-ta1]eč]rí vočcr / opcÍct í program /

N€děle 0ó. 08. 20x4
9 ]rodin: Ekumenická bohoslužba
9 hodin: Výlet
l0'30lrodin: Koláče pečenó r'troubč sc sk]crricí vina a cikánskou rnuzikou

1f3.00 hodin:
20.00 hodin:
Poudělí 06" 09. 2014
t hodin:
1 I hod.
12.00 hod.

Útcrý 10. 09. 2014

VoJlrý program: Prograrny běhenr celého dne v tem]álních ]ázních
Večeře ve lěstivalovém stanlL
Hudební VečeI. Taneční večcr

Zasedání Kolnitétu Evropa mlly
Rozloučení se shronážděnín, hudební vystoupcní
slavnostní zakončení EYřopa rally
Přcdání vJajky pro následu.jící pořadatele rally
Rozloučeni' l{ally píseň nir rozloučeÍoLl

12.00:
odjezd účastníků
lJzavřcní arcá]u

\1ri!e{1,;
1. Celodenní výlet eutobusonn _ Bugecpuszta
Bugacpuszta. kde tradice a pamětihodnosli tvoií zakulacený celek s ncporušenýn životnim
prostředí'
Brrgac je jednín z ncizrránčjšíc]r mad'arských pláníclr.
Jízda kočárcm rra rovinách.
Silnice prochází v srdci Národního palku Kiskunság v tladiční
mad'arské rovirry'
V nruzeu Sheparda sc rnůžctc do7včdět o flóře a fauně
národních parků, stejně jako tradice pasteveckého ŽiVota.
Z muzcaje kousek ke stájím. chovných koÍí Z BLLgac Žije zde
téměř sto koní. cožje typ Kisber' lral1breed. Jako součást
plogrartllL prc hosty uvidítc koňskou show' Po show se hosté
vlátí kočárcrn do Karikas Csárda na oběrl. kde budou ú t
t1pickó.jícl]o a nápoje z Great Plai s spolu s příjennou
hudbou.

Cena: 55 € / za osobu
Plánovaný program výletu:
09:00 Sraz v kemprl
09:30 Odjezd do Bugac
11.00 Příjezd do Karikás Csárda
] 1 :] 5 Jízda kočáreln v rovinách' návštěva mrLzea Shepard a stájí
I2:l5 Velkolepá a dynaú cká Horse sl]ow



l3:00 Zpět na Karikás Csárda
l3'30 oběd
16:00 (nejpozději) Návrat domů
] 7:00 Piíjezd do kempu

2" colodenní výlet autobusem - Pamětrhodnosfi v Szegedu
Szeged : '' Perla velké planiny , szcgcd . ''
KÍa.jské mčsto Csongr-ád ie centrem jiŽlí čás1i velké ÍížiÍy . největší něsto v jihovýchodním
Marl'arsku . které se nachází na soutoku dvou řek Tisza a Marcs '
Povodeň V loce l879 hr'álajecinu z nejvýnan'rrrějšícb udáJostí v historii Szcgcdu a d]rešní
panorana n]ěsta . Většina budcrv byla zničena a dnešní Szeged z
vclkó části by] postaven po povodních: hezčí a modenlější
budovy nahraclili ty staré '
Zajímavosti| jákoje kostel 

' 
synagoga 

' 
hrdinná brána ,

Muzeum Mora Ferenc.
Mčsto jc Známé pro svou dyramikrt obchodu a výrobky -
například Segedín salám ncbo pcpř. jižní oblast města má stále
stŤedonořské klima po celý rok . který dčlá toto rnčsto SunshiDe,
a pok]fuá táněi všechny umění a kulturní akca - včetně szeged
open Air Gan]es -je to město íestivalů.
Ccna: 57 € / za osobu
Plánovaný program qýletu:
08:00 Setkání v kcmpu
08:30 Ocl.jezd rlo Szegedu
09:30 Prol ídka v szegedu
12:30 oběd na Stalém Kóróssy Fish Restaurant
l6:00 ( rleipozději ) Návrat domů
17:00 Příjezd do kcrnpu
To co uYidínre:
Vodárenská věž Szent István náměsti
syragóga
Katcdrá]a + kr}pta + Tower
Srbská pravosJar',r'rá církcv
Pick salám a papriku muzeurn
oběd na břehu řeky Tisy v Kóróssy Rybí restaurace

3.Colodenní výlet autobuscm - Kalocsa s Hajos
Kalocsa
Tisíc let stalé něsto z velkých plfuí je nejen mezinárodrrě znárrrý
svýlt koření s názvem pap ka' ale také Maďarsku nejslavnější .
Mezi nejznámč.jší stavby patří katcdrá]a Kalocsa 

' 
Arcibiskupský palác

a astronomické observatoře . Pěstování papriky začala v Kalocsa v
foce l917 a bylá Založerra jako první na světě experimentá]ní stanici
prc (pepř) koieni'
Jc zde i vylikající lidové umění'
Hajós
Město se nachází \'Kalocsa oblasti v Bács - Kiskun kraj
\ejťenlléjši pcmalLou mÉslc Háj()5jť vťsniťe s
shukturovaný vílnými sklepy s asi 1300 domů .
T1pickó odrudy vín : Cabenret Sauviglon 

' 
Kadarka ,



Kékfrankos 
' 
pikantní Cserszegi . Ke každému býu ná]oží sklep ve staré Vesnici ve fom]aco

města. od rcku 1980, bylo mnoho z vinných sklepů přestavěno na pfijemné posczerrí a mnohé
z nichjsou nově postavené-

Cena; ó5 € / za osobu
PlánoYaný program výletui
08:00 Sraz v kempu
08:30 Odjezd do Kalocsa
09:30 Příjezd ( na náměstí Trinity )
Návštěva AÍcbishop palác 

' 
katedrála a Muzeurn Paprika

1l:30 Malování na porcelán manufaktura
12:30 od.jezd do Hajós
13:00 smith Vinďství
ochutnávka vín , občd nebo svačinu . virurý sklep tour
16:00 Náwat domů
Pří.jezd 17:00
To co uvidínre:
Arcibiskupský palác
Římsko-katolická katedrála
paprika Muzeun
Ma]oválí tra porcelán manufaktura
Hajos Vinné sk]epy ( Srnitlr Vinďství )

4. výlet autobusem Kiskunhalas ( Halas kaika ) Borotá ( Koeh vinařstr{ )
n Baja ( poznávaď )
Kiskunhalas: Město.je nejznámějšíjeho atrakcí jsou kajky donrů.
Koch Vinařství, Baja: Koch vinďství se nachází v Hajos-Baja v Borota regioÍu' v
jihozápadní části velkých rovirr. Vinné sklepyjsou obklopené téměř 20 akrů vinic.
Baja:
Asi čtyňcet tisíc ob)'vatel , multi - etnické něsto. Místní kulinářské památkou je rybí polévka
. ByJo uveden v Guinnessově knize rekordů jako rybí polévka'
Baja stále více oblíbenou turistickou destjnací pro tuzemské i zahraniční hosty . osada na
vodíí poÍtu Rýn-Mohan - Dunaj . Vzácné architektoÍické hodnoty něsta, bohatý pÍogÍarn.
město je atlakti\'1lí.
Cena: 51 € / za osobu
Plánovaný program \"ýletu :

8:00 sraz přední části kempu
08:30 Odjezd Kiskunhalas
09:00 Halas Lace Museun Návštěva
10:30 odjezd na Borotára , Koch vinaiství
1l:30 Příjezd , Koch Zoblazit vjnařství
12:30 oběd , vinný skJep
13:00 Odjezd do Ba.ja
16:00 zpět na Kiskunmajsa
17:30 Příiezd Zpět v kempu

To co uvidíme:
Kiskunhalasi Muzeurn kajky
Koch Vinďství , Borota
Baja prohlídka
Trinity Square
Stephen Tun muzeum
Kostel svatél]o Antoní a
KaLnan Toth prostor
S1'rragoga ( Městská krrihovna
srbská cííkev

S.CelodonnÍ výlct sutobusem do Milton of csmpsio 
'náYštěva Nrtionď Historical Memoriď Park

Kláštel byl postaven v 12. stoleti byl ne.jvětší a nejbohatši kláštel
Vclké planiny. Kolem kláštera se v}^r'inu]a vesnici Szcr- C)d roku
1896 ie nazýVán opusztaszer. Nejvý7rlamnějším exponátem parku



je paíoramatický oblaz Feszty ''Příjezd Dad'arskýcb dobwatclů''' monumentální malby' kola.
Folk fond obyčejný v7duch opus7tas7cr (skanzen) představuje lid v současné době klaj
Csongrád a Životní styl zerněrlělskélro obyvatelstva z l9'- 20. století. Po návštěvě parkujc
oběcl v hostelu Szeri. Turisté v hostelujsou v reálrrém čase banditů' hostincc s n]oclen]ín]
vybavenín a uměleckýni exponáty' kteÍé v}tváří prostředí banditů s ''králem banditů"
sándor Rózsa' kte1ý byJ ncjvícc znáný a ncjvícc mi1ý chudýn'r zemědělcům.

Cena: 55 € / za osolru
Plánovaný přogranr \.ýlctu :

08:00 sraz v kempu
08r30 Odjczd do Milton ofCarnpsie
09:30 Příjezd do Memorial Párk Milton of Canpsie
Feszty PaÍolana malba , Muzeun voskových figurín 

' 
panrátník princc Arpad . zríc<niny

kláštera ' open Air Museun , CsoÍti chaty /jurty , Nomadic Park
14|00 oběd v hospodč Meclranic
16:00 ( nejpozději ) návrat domťr
l7:00 přibližný piíjezcl clo kenpu

6" . Celodenní výlot autobusem _ Kecskémét
'' Město '' Famous Kecskel11élje kťajské n]ěsto Bács - Kiskun kraie. MůŽc dčkovat za s\'uj
vznik své přirozené dispozice' bylo zaloŽeno na křiŽovatcc starých obclrodních cest se vši
kásou a potenciá]ů vclkó nížiny' Nachází sc nrezi dvěrr'ra řekarni Dunajerrr a TisotL'
Zde najdctc mdnice se zvorrkohrou, zvony zní v kaŽdou hodinu a oslňují pLrblikrul.
Ne.jznámějšije starý koste]' také Zl1ámý jako hlavní koslel, ktery se stal vzorcn kostclů P]ajns
na dlor.rhor.L dobrL. Nejstarší budova Kecsken]ét ještě stoií. Kostcl, ktclý byl původně postaven
v r'clnátrskét't't slol'tu. Musítc vidčt okr'asnó Pa]acc iktů s
prosklenýni' tónovanýli dlaždicemi se stává zajírnavým
ryscrn architektury Kecskernét' Velký rrejvětši máďarský
skJaclatel a hudební pedagog Zoltá1 Kodály se narodil v
Kecskemét (dÍešní nádmŽní budově) v Ioce l882. Způsob
výuky hudby Kodályje vclml slavlrý a zrrámý po cc]áI světě'
Kt.otnč všech prací Kecskemét láká rrávštěvníky s řadtlu
fcstivalů z roku na rok.

Ccna: 55 € / za osobu
To co uvidíme:
Katona Jó7scfdivad]o

ci1ia Palace - okrasné Palace
Dům Vědy a tecl iky
Luther Palace
l:louse ofYoung
Piaristický klášter a kostel
lnstrument Collection of Leskowsky
Maďarský Museun] of PhotogÍaphy
Kecsken']ét ovocc Lihovar a výstavy
Plánovaný přogram \.ýletu :

PJánovaný program:
08:00 sráZ \' Lempu
08:30 odjezd do Kecskcnét
09130 Pfijczd k dornu Technics

i' 'I.{ 
í.

Procházka v centru lněsta . Můžete si Zde . poslechnout ZVoÍění ladrrice . ( nax. 2 hodiny)



1 1 :30 Vo]itcl ý program: InstlLnent Collection Go]d Musoum of Photography
12j30 Seznamte se v Domě techniky a od.jczd r'ra ovoce Lihovar
12:45 Ovoce Lihovar
l4:00 oběd
l6:00 ( ncjpozději ) NávIát domů
PřibliŽná: t 7:00 Pií.jezd
7. Celodenní výlet autobusem - Budař'ešť
Budapešť - je h]a\tí rněsto Maďarska, politické, kultumí, obchodní a dopravni centrum
7cmč' stejně jako ie ználné temální iázeňské mčsto.
NacháZí se dvána břehy Dunaie- Díky inÍbúnačním a
komul1jkačnírn technologiím geografi cké pololry je
považován zaje<len z nejbásnějšícb hlaralích měst na
světě' Zdeje největší na svčtějcskynrrí systém termálÍí
Vody' největší s}'nagoga \' E\Ťopě' maďárský parlament'
cožic a svčtě třetí největší budova PaIlamentu'
I v n'rezinárodním srovnání město nlá vclké mnoŽství
dalších panátek' kteÉ jsou jedinečné: jakojsou parnátky.
kostely' paláce, starověké' památky středověké a
osmanské érY, památky barokrrí' klasické, romantických, rel1esanční' eklektické umění a Dové
styly veřejnýclr budov a soukrcn]é domy. Íluzea a galerie 223 (včetně řady n]eziDáÍod č
zďazerrých sbírek)' historické mosty a veřejné sochy a památníky.

Cena: 95 € / za osobu
To co uvidínre:
Náměstí hrdinů ( chůze' cca 30 njnut)
Buda Castle District ( cca 1 rninuta chůze )
Matthias Cburch (ó00-l000 HLIF vstupné cca 1 lrodina)
Rybářská bašta
citadel ( pěšky cca l hodina)
Bazilika ( 2500 HUF / za osobu' prohlídka 

' 
cca 45 ninut)

Zájezdy ( l -1,5 hodin ) . BalíčLy oběd na cestách .

Budova parlamentu

Během ěasu se pořadí programů můž€ lišit
OficiáJní prograrn bude organizovat dl]ech 5. až 9. čerma 2014 ale, organizátor dává nožnost
pro účastníky pobýu v kempu 3dnů před a3 dnů po rally ( 2 až 12. 6. ) .

v této době účastníci nohou nít 20 7o slevu z ceny v kenpu v tomto období ' náklady na
elektřinu a taxe costovního ruchu. V této době také budou organizované výlety a Zajíma\ é
prograny pro volný čas, Volné prognmy a n]ožnosti víetů' MůŽete navštívit
- S pruvodcem - různé příIodní zajíDavosti. pan'rátky' jezera' muzea ajiné'
Prosín zaÍegistrujte na dny přcd a po na registrační přil ášce - nebo to můŽetc udělat přímo
v kempu.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za pořadatele: dr. Koch Gyórgy a Székely Péter

http ://www.europarally20 I 4.hu/



Pop1atek na 53. EUROPA RALLy 2014 Maďarsko

Platba na 53. RE musí být realizována předem na účet organizátora v Eurech !|!

Je možné zaplatit všecliny přihlášené přes AČR a to do: 15. 4. 7014 složlt
(poslat převodem) do pokladny AČR poŽadovanou částku cca 3370'- Kč (bez

výletů)
Autoklub odešle částku v Eurech za všechny přihlášené.

Neboje možné zaplatit individuálně, ale platba musí být v Eurech a je možné
Zaplatit přímo převodem přes 

'' 
pay pass" na stránkách www.makeos'hu

banka

IBAN
SWIFT
poznámka

Raiffeisen Bank, H- 1054
Budapest, Akadémia u.6.
HU 05 1202 1202 0114 0020 0003
UBRT HUHB
EUROPA RALLY 2014 Hungáry
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Páí|l5 (lsliu.měJsa
London X]skrrn!r)a]Še

Sl.as'bouI9 (l!ki]nfi áJ5a

Be.s K s<ufnralga
B.U5!Že (lskUnln,}Jsa

Eern K s(unn)alsa
Aín5le.danr Kl5kUnma]5a

BLrdapest K isko nmalsa
Prá9a ( sk!.n ajés
Llubl.n a Kr5 (! n n.ajs"r

/nqÍáIr K skUNn]a]se

Věíso.X]'kl]rnja]sd
8elgrád K skul)nlaj5ó
BIli(aíesl ( |5kJn maj!a
Porsory Krs<ulln)a.Jsa

fontoiább
teleíonJ:ámok:
l12 - Še9élyhívó
(lí9ences
Notr'uínUmmel
emeí9en(y
1o4 - mentók
ambulance
Rettungsdrenst
Bmbulance
105 - tú2oltósá9
servrce d rncendre

Frredepaí1ment
l07 - .éndórség
po crers

poIce
+36-77/481.655
Thermál Kemping

l

trgl*4. i*ffi*Ngi ,t-$

1l S0 km
1000 km
1615 km
l8 50 knl
1190 km
380 krn

1490 kn1

l2 50 knr

1525 km

130 km
65C km
600 k.n
,1/'0 i(nr

100C km

260 kň
7i0 i(n1

ll0 krl

;lii'íi!.ť|tl'í]iiiraiivÍit,'?.itit

Re(épció :

Jonathermál zrt._Thermál KemPing GPs koordináta:
''r-N'|Á :l ]l8(r.a\[:r :: 'l_-c6
www.jonathermál'hu

li l\( L \\1,11\\


