
44. Národní sraz
Acc nčn

5. I í0.7.20í6
Kemp Marina

Týnec nad Labem

GARAVAN GLUB PARDUBIGE v něn



44. Národní sraz Acc AčR Týnec nad Labem

záštitu převzali:

lng. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje

Bc. Dušan Žmolil
starosta Týnce nad Labem

Mgr. Bc.Vít Rakušan
starosta města Kolína

Místo konání: Marina kemp Týnec nad Labem
souřadnice 5o"2' tí.,295" N, 15"20'55.558"E

Termín konání: 5. _ 10. července 2016

Cena za posádku anoc /2 dospělí+ 2 děti do 15 let/:
pro členy AČR..'/průkaz !/ '.........'280,- Kč

ostatní''..''..... '''..... 300,- Kč
pes...'.'.''..'..... '.........20,- Kč

Kontaktní osoba: Bohuslav Holý mail: bholv@úvtapeni.org

mobil:777 004 659
Přihlášky: od 1. 5' 2016 do počtu 150 posádek - formulář na Www: ccpce.cz

Předseda CC Pardubice: Florián Bielák

organizační komise: Bohuslav Holý
M. Provazník - soutěže,
ing. Vladimír Žat - toac

Technickákomise: FrantišekKlejch
Zdeněk Sodomka

Hospodář, přihlášky: lng' Petr Vavruška

otto Štefánek mail: otto.stefanek@seznam.cz

mobil: 733 393 696

w
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Program 44. NS

pondělí4.7,2ot6 od 12,00 možný příjezd účastníků

útený 5. 7 .2oL6
od 8,00 příjezd účastníků

cyklov'ýlety neorganizované
14,00 prohlídka městečka, náměstí, muzeum
20,00 společné posezení

středa 6.7.2oL6
9,00 výlet 1 - půldenní lodí Kladrubn Hřebčín pěšky 1,5 km

10,00

L7,OO
20,o0

nebo - půldenní lodí Kolín Kmochův ostrov-město 1 km
po skupinách do 20 osob....do 150,- Xč/os.-děti do 6 tet o_ Kč

cyklov'ýlet Kladruby_hřebčín, Kolesa'.. cca 25 km
v Marině hry, lodě, petang
Slavnostní zahájení NS - průvod s hudbou, krátký program
Seznamovací večer s hudbou

čtvŤtek 7. 7.2oL6
8,00 

'/ýlet 
2 - exkurze do automobilky TPGA po 36 osobách

skupiny dle zájmu - doprava vlastní.......cena 2o,- Kč
poté možno auty 2 km - Sendražice - řepařská drážka

10'00 cyklovýlet např' Býchory, řepařská drážka, příp. Kolín,
Kmoch. ostrov - medvědi u Kolína - město cca 40 km

v Marině hry, lodě, petang
2o00 taneční večer - hudba, masky vítány - téma ,,Jsme na Labi.,, voda atd'

pátek 8. 7.2ot6
9,00 t'ýlet 3 - Kutná Hora, Sv. Barbora, pěšky město, (ostnice

doprava autobury..........cena 1(x),- Kč/os.- děti 5o,- Kč
10,00 cyklo Kačina, Ringelland_Zoo, K.Hora, Kaňk rozhledna 40km

soukromé výlety, lodě, cyklo, volná zábava
v Marině hry, lodě, petang

20,00 taneční večer- hudba

sobota 9.7.2o1G
od 8,00 skákacíhrad
od 10,00 předvádění aut - autosalon v areálu
14,00 soutěže dětí + vyhodnocení
16,00 soutěže dospělých, dokončení turnajů - petang atd.+vyhodnocení
20,00 taneční večer - rozlůčkovri

neděle 10.7.2016
11,00 ukončení srazu, odjezd účastníků



ostatní aktivity a službY

1. Během Srazu budou k dispozici za úhradu čluny pro 2' 5 a 10 osob' Bude

možné řešit projíždky /mimo výlet 1/ ve volném čase dle dohody s

organizátory.
2' PrI vážné rá1.'." /nenívhodné pro děti/je možné zorganizovat návštěvu

soukromého muzea veteránů škoda ve Vinařicích - cca 2 km'

3.VHospoděnaMarině,vsáleavenku-běhemNSobčerstvení,tepléobědy,
nárazově po dohodě večer grilování

Doporučené lokality pro soukromé rrýlety autY, na kolách apod'

1- Poděbrady 30 km, město, lázeňský park

Slavníkovské Libice + 5 km, pamětní síň - slovanské osídlení

Keltské oppidum Dobšice +3 km, venkovní skanzen a Keltské muzeum

2_Chlumec zámek a koupaliště v ATC cca 20 km,

zpět přes Kladruby
3-rolín město, vodárenská rozhledna, Kmoch'ostrov' pam' medvědi u Kolína 12 km'

řepařská dráŽka Sendražice + 2 km, úzkokolejná železnice

Kouřim +20 km, Muzeum lidových staveb

4-Kutná Hora město 15 km, město s bohatými památkami

Kaňk - Havířská bouda - rozhledna a restaurace' 324 m n'm'

nejdelší bobová dráha 2 okruhy, koupa|iště

,o.hl"dn. Vysoká 472 m n.m' + 7 km - nejvyšší bod v oblasti

s .J'.t ir"uv přes Žehušice 25 krn, bohaté interiéry' zbraně' sklo' keramika

Licoměřice rozhledna Na kopečku 370 m n'm' +9 km'

zřícenina Lichnice přes Ronov n' D' + cca 11 km

6-Čáslav město 20 km,

Muzeum zemědělské techniky u Drobovic +1 km JV

7-Kladruby hřebčín, Kolesa dostihová dráha 10 km

8- Kačina zámek a park 9 km, vhodné na kole i pro děti

při cestě na 5. km odbočka Habrkovice Ringelland - Zoo

Těšíme se na Vás
členové CC Pardubice


