
AMK
csR

PsČ 5m09
Hrodec Królové 9
pošt. příh. 42

LII0H[,lí, Zí'KLABNÍ 0n$[N!Intt $UAZInMtI

|. rtsl(Ý 0ARAUAlllcttlB llRADEc l(RÁt0llt [$$R

Wz,-
In-rr--E o g '$t{t?'^Ir'l't
ťa c-L'J aÍ*ýG- 3

L

ř{ ř c'ť S *-,.n y, ork

-t

J

VAš DoPls zNAČKYizE DNE -i:'#'ifr -y'Kťili'#á
VEc &zvání.

Yážený pane přodsodo.

Přo<l 21 loty Jsna byIi první, kteií dalí podnět k za1o2911 l-čoského Caravan
CLubu v naĚL vlastl.By1i.lsna první, tteřt da}1 podnět k ustavení technickó podb_
níee, i když víme, že-pravě talo, dnos noc dobře nepracu'ie, sic_-nó naěi vinou.

Dncs nechcene zigtat opodál demkrat1zaěního bnutí v naši repubI1co a pmto
po zvážení všech aspc}ctů' }*eré fornvaly naš1 prácí v rríncÍ Svazarnu a které by
i"ri*.''iy áů"i 

""_"*u*í'gu 
pod zastřešánín nově se tvoříciho deskDslovenakého

Automtoklubu9rozhodl výbor ,r'š"r' clubu o poťrr4ní žádostl k reglatracl Ústřcdnítro
Caravan CLubu republiky česbelovcnské, '1a}o-nezávlel'órotovřenó orgaaisace' sdru-
žu.lící vĚec}rny p}íznivie carava.ningu v celó ČssR. Ťato orgaalsace sl dáJyá za cíl
lrozvol caravarringu v našich zenícb, přímé napo.iení na celosvětové sdruženÍ FIcc'
rozvoj tur1sti}Íy-při přírró cchralró našeho žlvotn{'}ro proatřodíratd.

Yína vša.kr- žo ánes už náš klub není Jediný v repub}íco, a}o že nás Je Již
znaěná sí1a a že'mirho da}šícb caravanístů z různých důvodů do naĚicb řad zatÍn
ncaaĚ1o coetu. Pro všechny caravanigty bychon chtěli připravit organisaci' která
by há.i1la JeJich zá1ny, týta Jin všemžně nápomcrta a byla důsto.iným zastupcon
Je11ch záinu i na rrozinárodním ťóru. Proto Yáe , drazí přáteLé zvono ke apo).upráci.
Abychon si vĚe rchlt vyří}c.t, pnrmyaIet a připravit, tvong !ó" "1 

dcn 6. lodna 199o

do Bradco Královó ao ňtturnír,o au'" nOH {- Střelrá} ) me v 9.co bgd. začnc ustavu,lí-
cí porada všech přod'sedů dosavadníc}r Caravan Ctubů Čssn.' věří'u, že'Várr není Ihogteiný další osud caravan1neu v naši republlcc a že

cvgu ůčastl a h1asen přispě.Íe'bo' k ulvcření naši nozávíslé organisace, která by
nála oůstc.tně roprezé'ltovat česknsiovenský caravarring v gcloavěi;ovám ciiravanigi,-
ckórn hnutí.

'hkud by někdo z Vó"s potřoboval za'listit nocloh, prpsÍne o olrcnžitó podání
zprávy buá na iraší adres,, nobo to1ofoniclry na č,. a49/26093 r 37790 nebo na tel'cx
č. 194 248.

za výbor l-ěgského CC
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