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Asociace Caravan clubů AČR 

Zápis ze zasedání předsedů Asociace caravan clubů AČR 
konané dne 18. 2. 2017 v Praze, Opletalova 29 

Přítomni: 
Předsednictvo: Florián Bielák, Vladimír Chomát, Jaroslav 
Mačát, Josef Donát, Alena Hájková,  Alena Burianová 
Zástupci klubů: JIHOČESKÝ AUTO KLUB v AČR, CARAVAN 
CLUB PARDUBICE v AČR,  CARAVAN CLUB PLZEŇ v AČR, 
Kemp KLUB Praha v AČR,  1.ČESKÝ CARAVAN CLUB v AČR, 
CARAVAN CLUB CHOMUTOV v AČR, CARAVAN CLUB 
v AČR ŠUMPERK, CARAVAN CLUB FRÝDEK-MÍSTEK v AČR, 
CARAVAN CLUB STRÁŽNICE v AČR,  CARAVAN CLUB 
MORAVA v AČR, Caravan club Olomouc  v AČR 
Hosté:  Viceprezident pro mimosportovní činnost AČR  
František Čečil  
1. Zasedání zahájil předseda Asociace caravan clubů AČR 
pan Florián Bielák, který představil Viceprezidenta pro  
mimosportovní činnost AČR pana Františka Čečila a 
 následně předal vedení schůze panu Vladimírovi 

Chomátovi. 
2. Předseda ACC AČR přednesl zprávu o činnosti Asociace 
v roce 2016. 
3. K přípravě na sezonu 2017 přednesl pan Chomát 

zprávu o  
naší účasti a prezentaci ACC AČR na výstavě Veletrh FOR  
CARAVAN, která se bude konat na výstavišti PVA EXPO  
PRAHA Letňany ve dnech 10. až 12. března 2017. Dále 
 informoval pan Chomát o možnosti uspořádat Rally 

Evropa 
 v roce 2019 ( v ATC Pasohlávky). Naší účast je nutné 
 oznámit komitétu na letošní 56. RE – předsedové se 
 zeptají svých členů a dají zprávu do 15. května 2017. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Paní Alena Hájková seznámila zúčastněné s přípravou 
45. NS a předala všem letáček pro členy klubů. 
Připravovaná cena na 1 noc je 280,- Kč pro členy AČR a 
330,- Kč pro nečleny. 
Vedení Caravan clubu Plzeň v AČR připravuje 46. NS  
v roce 2018, zatím není vhodný kemp v okolí Plzně,  
proto se pokusí uspřádat NS v areálu AK Nepomuk   
v AČR (Kramolín), rozhodnou se na členské schůzi. 
Caravan club Šumperk v AČR předběžně se hlásí k NS 
v roce 2019 v Mohelnici. 
5. Pan Stebila Caravan club Chomutov v AČR objasnil, 
proč se jejich členové nezúčastňují srazů – všichni stojí 
na jednom místě a karavany nemají pojízdné. 
Caravan club Plzeň v AČR pozval na klubový sraz 27. 4. 
až 1. 5. 2017 v AC Babylon. 
Caravan club Pardubice v AČR zve na klubový sraz 28. 4. 
až 1. 5. 2017 v ATC Marina – Týnec nad Labem. 
Představil se Viceprezident pan František Čečil a 
objasnil svojí funkci. Informoval o možnosti otestovat 
starší karavany (starší 30 let) na historická vozidla.  
Dotaz kolik je v Asociaci klubů. Momentálně je v AČR  
přihlášeno 11 klubů. Pan Chmela předseda Caravan 
clubu Olomouc v AČR se ptá na dotace pro činnost 
klubu. Většina klubů má členské příspěvky, které jim 
pokryjí nejnutnější náklady. 
Kluby si dávají za úkol navýšit členskou základnu o 
mladé posádky karavanistů. Program srazů upravit se 
zaměřením na sportovní soutěže. Prezentovat sportovní 
činnost mládeže s účastí z jiných sportovních klubů. 
Sekretář zašle Zpravodaj v elektronické podobě na 
kluby. Zároveň prověří v sekretariátu znění stanov 
jednotlivých klubů. 
6. Na závěr poděkoval pan Florián Bielák  všem za účast. 
 
Zapsala: Burianová 
 
 

 

 

ÚVOD: 
Vážení karavanisté, 
 končí letošní sezóna a opět se scházíme u příležitosti Národního srazu Asociace 
caravan clubů AČR. Připravili jsme pro vás přehled nejvýznamnějších akcí letošního roku a 
připravené zahraniční rally pro příští rok. 



 

Na výstavišti v pražských Letňanech se konal letos 

od pátku 10. do neděle 12. března veletrh For 

Caravan.  Jedná se o jedinou specializovanou jarní 

výstavu obytných automobilů, karavanů 

a doplňků v Čechách. Tomu také odpovídala 

návštěva diváků a zájemců o karavaning, který 

v českých zemích zažívá v posledních letech 

výrazný vzestup. Nabídka byla opravdu pestrá a 

své touhy si mohl uskutečnit každý z návštěvníků. 

V Autoklubu České republiky sdružuje zájemce o 

karavanink Asociace Caravan Clubů, která 

poskytuje svým členům různé slevy a výhody. Svůj 

stánek umístila asociace v hale č. 4 v expozici 

firmy CARAVAN CENTRUM HYKRO a na nezájem si 

obsluha našeho stánku nemohla ztěžovat. 

Úspěšná prezentace Autoklubu ČR v oblasti 

karavaninku ukázala, že o členství v Autoklubu je 

ze strany veřejnosti zájem a podobné prezentace 

mají význam zejména při získávání nových členů 

do karavanistických klubů. Děkujeme všem kdo 

nám pomohl.  

 

 

 

 
 

Ve dnech 1.6. - 5. 6. 2017 se uskutečnila 56. Evropa 
rally /E.R./na ostrově Krk,  
v kempu NJIVICE. 
Kemp je velmi dobře vybavený, ukrytý v příjemném 
lesním porostu. 
 
Zúčastnilo se 302 posádek z celé Evropy, z ČR 5 
posádek – celkem 602 osob. 
Slavnostní zahájení proběhlo tradičně - průvodem 
krojovaných účastníků  všech zemí přes celý kemp do 
velkého stanu. 
Organizátoři 56. Evropa rally přivítali všechny 
zúčastněné a presidentem ER. byla zapálena pochodeň 
při hymně ER.  
Následoval kulturní program, včetně tanečních dvojic - 
v tradičních chorvatských krojích. 
Po ukončení programu předal zástupce Slovenska 
vedení Komitétu za /SACC/ Asociaci campingu a 
caravaningu Slovenska pamětní  medaili. 
V roce 2017 oslavuje SACC 60. výročí založení 
caravaningu na Slovensku.  /1957-2017/ 
Celá několikadenní akce proběhla bez problémů, 
během dnů rally bylo možné zúčastnit se lodních 
výletů, večerní hudební produkce ve stanu a dle zájmu 
společné foto /zdarma/z  ,,ptačí perspektivy“ na pěší 
zóně města – foceno z vysokozdvižné plošiny. 
Poslední den ve stanu, při závěrečném ceremoniálu, 
president Komitétu /Kess Splint/  
 seznámil účastníky s konkrétními údaji statistiky, 
poděkoval za účast všem karavanistům a za práci 
chorvatským organizátorům. 
Též prezentována 57. Evropa rally 2018 v Itálii – 
Toskánsko. 
// camping v ,,Park ALBATROS“ -74 km od města 
Livorno//   
Vyhodnocena nejlepší skupina z Itálie, které předal 
dárek ing. MIŠURA za Slovensko, jako zástupce nejlepší 
skupiny na ER. 2016. 
Nejvíce účastníků  ER. 2017 - Německo. 
Nejvíce kilometrů  -karavanisté z Anglie – získali pohár. 
Svých deset minut slávy si užil 90 - letý italský 
karavanista – narozen 21. 5. 1927, 
 CAMILLO MUSSO , dlouholetý člen Komitétu Evropa 
rally. 
Jako nejstarší účastník /se svojí manželkou/ byl 
odměněn cenou a velkým potleskem a následně při 
ukončení přebíral vlajku EVROPA RALLY pro E.R. 2018 
v jeho vlasti , v Itálii. 
Zatím nebyl nahlášen pořadatel dalších Evropa rally na 
léta 2019-2020 . 
 
červen 2017  
zapsal Vladimír Chomát 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 U příležitosti otevírání nového kempu na 
slovenské  Liptovské Maře a 60. výročí založení 
SACC byla  presidentem SACC ing. Mišurou ve 
dnech 17. 8. - 20. 8. 2017 pozvána i Asociace ČR.  
Slavnostní setkání proběhlo ve velkém stanu v 
prostorách nového kempu  
MARINA LIPTOV.  
 
Na pozvání se sjeli  představitelé Asociací z 
okolních států a někteří provozovatelé kempů na 
Slovensku,  hlavním tématem byl karavanink a 
vzájemná spolupráce.  
Setkání se také zúčastnil člen KOMITETU FICC 
Stanislaw Reterský.  
Věřím, že svým významem bude  toto 
mezinárodní setkání  přínosem i pro  
členy naší Asociace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 stát Auto 
karavan 

Počet 
osob 

1. Chorvatsko 6 14 

2. Belgie 12 24 

3. Česká republika 5 11 

4. Anglie 17 32 

5. Finsko 11 24 

6. Francie 24 45 

7. Italie 22 46 

8. Luxemburg 6 12 

9. Maďarsko 8 13 

10. Holandsko 12 25 

11. Německo 111 223 

12. Polsko 11 20 

13. Rusko 1 2 

14. Slovensko 6 14 

15. Slovinsko 2 4 

16. Švédsko  8 16 

17. Švýcarsko  40 77 

Celkem  302 602 



Zvláštní výhody pro účastníky: 
15% Sleva v ceně za období od 14. 5 do 17. 5 a od 
21. 5. do 24. 5. 2018 
Turistická daň se platí při příjezdu. 
Slevu nelze kombinovat se slevou a speciálními 
nabídkami. 
Ubytování v mobilních domech: cena na vyžádání 
Informace: parkalbatros@ecvacanze.it 
Přihlášky budou přijaty do 01. 04. 2018 

Výlet číslo 1 
Návštěva Bolgheri, degustace vína Tenuta Di Vaira 
a lehký oběd 
41,-€ za osobu. - Půldenní prohlídka 
Autobusem do Bolgheri ve slavné vinařské oblasti 
"Super Toskánsko" - bezplatná prohlídka Bolgheri 
- návštěva panství Vaira (Sklep + vinice) - 
ochutnávka s 2 víny (bílé a červené) + lehký oběd 
se salámem, sýrem a polévkou. Návrat do Parku 
Albatros.  

Výlet číslo 2 
Navštěva továrny Laika, lehký oběd, 
Muzeum Vespa Piaggio - Pontedera.  
50,-€ za osobu - Prohlídka Fullday. 
Autobusový transfer do továrny  LAIKA Camper, 
prohlídka s průvodcem, přestávka na oběd. 
Pojedeme do slavného města Pontedera známého 
pro továrnu Piaggio,  muzeum Vespa Piaggio, 
navštívíme muzeum, na konci návrat do parku  
Výlet číslo 3 
Návštěva obce Voltera s návštěvou vesnice 
Lajatico a divadla ticha. 
52,-€ za osobu - celodenní prohlídka. 
Výlet číslo 4 
Navštivte slavné města Pisa a Lucca s lehkým 
obědem 
65,-€ za osobu - Celodenní prohlídka s obědem  
Autobusem transfer do slavného města Lucca. 
Slavné město s krásnou zděnou zídkou - prohlídka 
starého města s průvodcem - lehký oběd. 
Autobusem do města Pisa Delta Tower věž - 
návštěva náměstí Piazza dei Miracoli se vstupem 
do katedrály a Camposanto +prohlídka exteriéru 
Torre a Batistery. Návrat do Parku Albatros. 
Výlet číslo 5 
Navštivte archeologického muzea Populonia a 
Baratti a Piombino. 
37,-€ za osobu - Půldenní prohlídka. 
Autobusem do Populonia a Baratti - navštivte 
archeologického naleziště staré vesnice. 
Autobusem do Piombino a návštěva 
archeologického muzea. Návrat do Parku Albatros. 
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RALLY pro rok 2018 

Vážení kamarádi z celé Evropy. V roce 2018 nás 
čeká Itálie, nebo snad lépe řečeno, Toskánsko. Zdá 
se, že tato slavná oblast je vybrána především pro 
nás, kamarády. Kultura, přírodní klima kulinářství -  
prostě to Toskánsko nabízí. Naši přátelé ACTItalie 
našli pro nás luxusní kemp v malé vesničce na 
pobřeží: Camping Village Park Albatros v San 
Vincenzu. A tam zorganizují 57. Evropskou rallye. 
 

Program: 
1. den 17. 5. 2018 
Vítejte v kempu ubytování a předání dárků 
2. den 18. 5. 2018 
Volitelné: organizovaná exkurze. 
Oficiální zahajovací ceremoniál 
s průvodem zúčastněných zemí. 
Vítejte v našem  salonku. 
Večer v salonku s hudbou a tancem. 
3. den 19. 5. 2018 
Volitelné: organizovaná exkurze. 
Večeře nabízená organizátory. 
Večer v salonku s hudbou a tancem. 
4. den 20. 5. 2018 
Volitelné: organizovaná exkurze. 
Hudební a taneční zábavní večer. 
5. den 21. 5. 2018 
Slavnostní ukončení evropské rally 
Závěrečné pozdravy a na shledanou příští rok. 

Podmínky: 
17 - 21 KVĚTEN 2018 

Cena: 
145,- € za jednotku 2 osob 
110,- € za jednotku 1 osoby 
Další osoby v jednotce: 55, - € na osobu 
Děti (do 13 let) pobyt zdarma 

 
 
 
 
 
 



12.00 Otevření prostoru a registrace 
19.00 Setkání hlavních delegátů 

16.00 Průvod 
Slavnostní zahájení s hudbou 

Autobusem do Nauen / vlakem do Berlína 
Denní výletní program 
20.00 70 léta 

Autobusem do Nauen / vlakem do Berlína 
Denní výletní program 
20.00 DCC Oktoberfest 

Autobusem do Nauen / vlakem do Berlína 
Denní výletní program 
20.00 Karneval  Brasil 

Autobus do Nauen / vlakem do Berlína  
Denní výletní program 
Roční valná hromada F.I.C.C 
20.00 Hudební večerní program 

Autobus do Nauen / vlakem do Berlína  
Denní výletní program 
Delegáti výlet  
20.00 táborníci baví táborníky 

Autobus do Nauen / vlakem do Berlína 
Denní výletní program 
20.00 rozlučková party 

11.00 Snídaně s dechovou kapelou 
16.00 rozloučení 

 

 

 
Berlín 

 
 

 

2. Postupim 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. INTERNATIONAL  F.I.C.C. Rally 
27. 7. – 4. 8. 2018 

 

  
Vážení hosté rally, 
Vítejte na 87. F.I.C.C. Rally v párech v Glienu, na okraji 
Berlína! 
Těšte se na náš pestrý program: jeden z 
nejzajímavějších 
je jistě kromě exkurzí nabízených ve třech jazycích, 
70. narozeniny DCC. Zvláště harmonický večer slibuje 
také náš večer Oktoberfestu, kde budete mít trochu 
mnichovské atmosféry. Těšte se na to!  
Pojďme v těchto dnech obecně zažít koexistenci, ve 
které se cizinci stanou kamarády, jejichž společné 
Hobby je přes všechny hranice. Užijte si to společně 
s námi na rozmanitých výletech, které vám můžeme 
nabídnout. 

 

Snadno se k nám dostanete po dálnici uprostřed 

krajiny a poblíž Märkische výstavní a zábavní centrum 

MAFZ se nachází v okrese Paaren im Glien, obec 

Schönwalde- Ganglia. Oblast je ideální pro cyklistické 

výlety a výlety do Berlína, stejně jako pro rally a 

stejně jako nabídka autobusových výletů. Ve středu 

oblasti rally je Braniborsko-Halle, ideální pro nezávislé 

počasí. Místo setkání je vhodné pro stany s 

prostorem až pro 3000 lidí. Ve druhém, menším 

prostoru je místo kempu. Pro děti je zahradní zoo a 

několik dětských hřišť.  Mezi další zajímavosti patří 

místní výroba sýrů mléko s místních produktů a 

výstavní zahrady. Místo rally má dostatek rozvodných 

skříní s elektřinou  

(230 / 10A). Je plánováno 100 metrů čtverečních na 

posádku. Voda bude dodávána uzavřeným potrubím.  

Systém odpadních vod je k dispozici vypouštění černé 

a šedé vody. Sociální zařízení budou rozšířeny pomocí 

kontejnerů na prostory. Na místě je k dispozici 

samoobslužná restaurace. 

 

Dipl. Ing. Andreas Jörn 
Deutscher Camping-Club Präsident 



 

 

: 
Všechny ceny jsou vč. DPH  
Pro rallye 27.7. - 4. 8. 2018 Cena / 
Osoba ve vlastním obytném autě, karavanu nebo 
stanu. 
140 € / dospělý / v oblasti rallye 
50 € / dítě od 12-17 let / v oblasti rally 

PŘIHLÁŠK Y 
děti do 12 let zdarma 
Včetně: ubytování, využití údržby, servisu, denní 
program pro kempování 
Rally Pass 

€ 70 / osoba / nad 12 let / ubytování 
pro osoby ubytované v hotelu rezervované DCC. 
děti do 12 let zdarma 
Zahrnuje: vstup do oblasti rally a denní program pro 
kempování. 
Poplatek za elektřinu (5 A) 
celkový čas / jednotku rallye 45 € 
Hotel 
Jednolůžkový pokoj 70 € / pokoj / den 
Dvoulůžkový pokoj 130 € / pokoj / den 
Ceny zahrnují snídani 
Mobilní dům k pronájmu v oblasti Rallye 
Pro dvě osoby 975 € celkem od 27. července do 04. 
08. 2018. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Drážďany 

 

Lipsko 

 

Spreewald

 

 
Caravaning Brno největší veletrh karavanů, 
obytných vozů a příslušenství Caravaning 

Brno, který se koná od 9 do 11. listopadu 
2017 v Brněnského výstaviště. 

 
FOR CARAVAN  
9. VÝSTAVA OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ 
A KARAVANŮ  
9 – 11. 3. 2018 Praha Letňany 
 
 

88. F.I.C.C. RALLY červenci / srpnu 2019 
Châteaubriant / Francie 
 

89. F.I.C.C. RALLY OD 28. 09. do 10. 06. 2019 v 
Tenei Village (Fukushima prefektura) / 
Japonsko 
 


