
ZPRAVODAJ
AsocÍace caravan clubů AeR

aA?L

eo bylo v roee 2020

V roce 2o2o nás zaskočila Covídová krize, která nás

a asi celý svět připravila o spoustu připravovaných
akcí' Na jaře se nám podařilo uspořádat Zasedání
předsedů. Určitě se těšíme, že se nám letos podaří
uspořádat Národní sraz 2o2'J' a i jiné srazy.

.Zápis 8. 2' 2o2o
Asociace Caravan Clubů AČR
Zápis ze Zasedání předsedů klubů
Asociace Caravan Clubů AČR
konané dne 8. 2. 2o2ov Praze

Přítomni:
Předsedniďvo: Vladimír Chomát , Jaroslav Mačát,
Florián Bielák, Josef Donát, Alena Hájková, Alena
Burianová
Hosté: František Čečil, Bohumil Pácl (media nČn)
Zástupci klubů:
JlHoČEsKÝ AUToKLUB V AČR, CARAVAN cLUB PARDUBlcE
VAČR, CARAVAN CLUB PLZEŇ v AčR, CARAVAN CLUB
cHoMUToV v Rčn, r. črsrÝ cRnnvAN CLUB v AČR Hradec
Králové, CARAVAN CLUB v AčR šUMPERK, CARAVAN cLUB
STRÁŽNlcE V AČR, CARAVAN KLUB oloMoUc V AČR,
CARAVAN cLUB MoRAVn v nČR, CARAVAN cLUB FRÝDEK-
MÍsTEK, cARAVAN cLUB PŘERoV V AČR cARAVAN cLUB
VATAŘ| V AČR
omluven: JUDr. lan Šťovíček
Zasedání zahájil předseda Asociace Caravan Clubů AČR
pan Vladimír Chomát. PřivÍtal všechny přítomné a vyzval
je k minutě ticha za všechny karavanisty kteří nás

opustili V roce 2019. Podal informace o činnosti Acc AČR
za uplynulý rok.
Pan Čečil podal lnformace o výstavě FoR CARAVAN (13.

3. - L5. 3.2o2o) v Letňanech. Byl schválen KALENDÁŘ
srazů na rok2o2o' Pan Rada předseda 1' Českého
caravan clubu v AČR informoval o přípravách 48.
Národního srazu V Hradci Králové v Autokempu Stříbrný

rybník od 25. 6. _ 28. 6. 2o2o. Do kempu se vejde 180 až

200 karavanů. Cena bude 340,- Kč na posádku a noc.

Velká možnost sportovního vyžitL především cyklistiky,

iízdv na in-line bruslích, plavání a další.

Bude nutné dávat velký pozor při příjezdu a

uposlechnout pořadatele. Budou připraveny nové

webové stránky- možnost přihlášek konec dubna.

Rychlejší informace na facebooku 48. národní sraz.

Pojištění srazů je nutné provést do 31. 3.2o2o.

Přihlášky do pojištění na www.autoklub.cz

Diskuse:

PaníAlena Hájková sistěžuje, že nebyla informace
o Vstupu do DAHLlE RALLY. Na 47. Národním srazu
při zasedání předsedů klubů bylo rozhodnuto, že
předseda asociace přednese návrh na prezídium
nČR o vstupu nčn do DAHLlE RALLYE. Prezídium
na svém zasedáníschválilo Vstup a Autoklub čR
byl přijat do Dahlie RALLY na zasedání prezidia
Dahlie Rally, které se uskutečnilo 29. 8. 2019
v Toalmasi v Mad'arsku.
Na webových stránkách RČn je málo informacío
Asociaci - pan Pácl přislíbil, že se pokusío změnu.

Všechny informace jsou k dispozici na stránkách

www.ca rava nclu b. name.

Na závěr poděkoval pan Chomát za účast a

popřál šťastnou cestu domů.

Zapsala: Burianová



48. NARoDNí sRAz Acc nČn
r. Český Caravan clubu v RČR Hradec
Králové, bude pořadatelem
48. Národního srazu Acc AČR v termínu

9. 9.(čtvrtek) - L2.9. (neděle) 2o2L
Sraz se bude konat v kempu stříbrný

rybník v Hradci Králové'
Zahájení:9.9. V 17. hodin

Ideální poloha kempu V těsné blízkosti
hradeckých městs[ých lesů vám nabídne
moŽnost aktivního sportu, především
v,ýletů na kole po cyklistických stezkách
přímo v městských lesích, spojených Se

stánky občerstvení, možností jízdy na in-
line bruslích fla asfaltovém uzavřeném
okruhu v délce cca 10 km' Samotný kemp
nabízí moŽnost koupání, lanové centrum,
půjčovnu kol, koloběžek, šlapacích kár,
hraní plážového volejbalu, půjčovnu
šlapadel, tobogán' Ve vybavení kempu je
možnost ubytování v chatách pro t0-I2
osob, moŽnost stravování v restauraci
kempu a dalších občerstveních v kempu. K
dispozici by měly být i podsadové stany
pro 4 nebo 6 osob a mobilheimy, umístěné
v blízkosti pláŽe.
Provozovatelem kempu jsou Městské lesy
Hradec Králové, na jejich webu se dozvíte
o nabízených aktivitách, které můžete na
srazutvyužít. Dále na tomto webu je moŽné
si vytipovat svou trasu na v,ýlet po okolí na
kole anebo je možno využít určeného
našeho člena jako vodiče.

Web provozovatele: www.mestske-lesy.cz
, www.kem pstrib rnyrybnik.cz

Pořadatel : 1.Česky Caravan Club v nČn
Web : www.cchradeckralove.cz
e-mail : cchradeckralove@ seznam.cz
tel.+420 604 809 297 - předseda
Ing. Rada Emil
dočasný facebookoý účet : 48.1Yárodní
sraz Stříbrný rybník - pro rychlé
informace a dotazy

GPS: 50"12' 11.91"N 15'53'39,98"E

9s* F.l.c.c. RÁLLY
3 - 12 DE s[pťlEi{$&E - 2s2l

cÁMpll.{G sANTA TECLÁ - A GUAŘDA - EspaŇa

www, ra ! lvefiqqzQZ 1.!a {!r
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Víteite na 90. mezinárodní rallye

FIcC ve Španělsku

Táborníci z celého světa budou mít příležitost
vrátit se do Španělska V roce 2o2L a objevovat
jeho mnoho pokladů, přírodních i kulturních, díky
90. F.l.c.C. Rally pořádánou Federación Espaňola
de Clubes Campistas (F.E.C.C.) v kempu Santa
Tecla poblíž A Guarda (Pontevedra - Galicie)ve
dnech 3' aŽ 12' září'
Guarda je město na jihozápadě Galicie, přístupné
po silnicí z Tuy Po-552 a z Bayony a trajektem z

Caminhy.
Je to 50 km od Viga a 120 km od Santiaga de

Compostela' organizátoři rally připravují velmi
bohatý program ve vynikajícím a krásném kempu
Santa Tecla, kde si táborníci všech věkových
skupin mohou užít mnoho různých aktivit, které
jsou pořádány, ale také několik
nezapomenutelných výletů do okolí.
Rád bych vyjádřil své upřímné poděkování
organízátorům.
Federación Espaňola de Clubes Campistas
sponzorům, kteří podporují tuto F'l'C.C. Rally
a všem těm mnoha dobrovolníkům, kteří pro nás
připravují velmi příjemnou Rally. V těchto velmi
zvláštních dobách, které prožíváme, si získaly
popularítu aktivity pod širým nebem, jako je

kempování.
Jménem F.l.c.c.
Srdečně vás na této Rally vítám a já osobně věřím,
že si všichni nadšenci kempování, karavanů
odnesou z tohoto krásného místa skvělé
vzpomínky. Přejivám všem přátelský a bezpečný
pobyt ve španělskul.
Důležité je chování táborníků, respekt, který mají
k sobě navzájem jako k různým kulturám, které
zastupují, a k přirozenému světu odpovědným
způsobem
Zdravím



Í;}' ť}ďai-q Li fr fiÁj- LYť
Podlesiee

02. - 0s. 9. 202L
POLSKO

www.dahlierallye.pl
Pořadatel: Polski Zwiqzek Motorowy
Program:
02.09.202L
L2:o0 _ 22:oo _ registra ce, u bytová n í ú ča stn íků

L7:oo _ setkání presidium Dahlie Rallye
Volný čas
03. 09.202L
9:00 - registrace, ubytování účastníků
10:00 _ Výlet do: Jaskinia G|qboka - pěšky cca
2km.
]-5:00 _ Soutěže, přehlídky
19:00 - Zahajovací ceremoniál 24. Dahlie
Rallye
19:30 - Večerní setkání. občerstvení, pivo'
Taneční zábava.
00:00 _ Odpočinek
04. 09.202L
10:00 _ Návštěva hradů ogrodzieniec, Mirów a

Bobolice - doprava autobusem.
16:00 _ Rally občerstvení
18:00 _ Pivo, hudba a zábava.
00:00 _ odpočinek
05.09. 2021
].1:00 - Závěrečný ceremoniál 24' Dahlie
Rallye

Ubytovánív kempu č' 232
Podlesice 42,

42-425 Podlesice
Polsko
www. gosci n ieci u ra iski. pl

G PS : 50.5681164, 19 .5356281",32

Na území, kde je organizována
rallye, se nachází

_ tenisový kurt

- dětské hřiště
_ hřiště

- půjčovna jízdních kol
_ dětská lanová dráha
Kemp č' 232leŽí vturistické obciPodlesice na území
Kra kovsko-čenstochovské krasové vysoči ny, v těsné
blízkosti přírodní rezervace Góra Zborów.
Celá plocha kempu je zatravněná. Součástíobjektu je
plné technické a sanitárnívybavení. K dispozicijsou
toalety, sprchy, umývárny a prostory na umývání
nádobíteplou vodou' Navíc můžete využít restaurace,
kde se vaří chutná domácíjídla'

Pro účastníky jsou připraveny dva výlety:
1. Výlet do: Jaskinia Gtqboka - pěšky cca
2km.
Nejzajímavějším prvkem v okolní krajině je
přírodní rezervace GóraZborów. Je to velmi
malebně situovaná skupina skalních suků na

Krakovsko-čenstochovské vysočině. Skály v
rezervaci často využívají milovníci lezení. Je to
atraktivní místo, a proto sem směřuje většina
turistických stezek pro pěší.

Jaskinia Gtqboka (Hluboká jeskyně) je největší
podzemní krasový útvar v přírodní rezervaci Góra
Zborów, měřína délku 190 metrů. Celá trasa je

zpřístupněna pro návštěvníky s průvodce a je

osvětlena. Vzdálenost od kempu - 70 metrů. Více
informací najdete
na www.orlegn íazda'p|/PoilPokaz/3819/]- 1]-3lgor
a-zborow

2. Návštěva hradů ogrodzieniec, Mirów a

Bobolice - doprava autobusem.
Hrad Ogrodzieniec
Zřícenina hradu se nacházejí v Krakovsko-
čenstochovské juře u vesnice Podzamcze a je součástí
tzv. stezky orlích hnízd. Hrad byl postaven na přelomu
L4. a L5' století. Vrch, na němž hrad stojí, je nejvyšším
bodem Krakovsko-čenstochovské jury (51_5,5 m n.m.).

Návštěvníci zříceniny můžou Vystoupat na vysoké
bašty a zakusit, jak Žili jeho středověcí obyvatelé.
Vzdálenost od kempu - 20 km. Více informací
naleznete na www.za mek-ogrodzieniec. pl

Hrady Mirów a Bobolice
Stejně jako hrad ogrodzieniec jsou tyto hrady součástí
stezky orlích hnízd v Krakovsko-čenstochovské juře.

Turisté je většinou navštěvují během jednoho výletu,
protoŽe stojí nedaleko od sebe: vycházka mezi mezi
skalkamije dlouhá ]-,5 km. Více informacínajdete na

www.zamekbobolice.pl



PředběŽný program:
2.9.202L

. Přijetí vedoucích delegací
3.9.202t

. 10:00 Přijímání účastníků

.17:oo Schůze delegátů
4.9.202L

. Příjezd účastníků

. ]-3:00 ochutnávka nabízená organizací
. 2l-:00 Hudba ve stanu

s.9.202L
. ].0:00 Přehlídka města A Guarda

. 13:00 oficiální zahajovací
ceremoniál Ve stanu

. Možnost stravovánív areálu Rally

. 2L:00 Hudba ve stanu

6.9.202r
. Výlet do La Toja, muzeum mušlía vesnice
Combarro
. Výlet do Santa Tecly, neolitického
opevněného sídla a A Guarda
. Možnost stravovánív areálu Rally
. Vystoupení nabízené kluby a federacemi
. 2L:oo vystoupeníVe stanu

7.9.202t
. Výlet na ostrovy Vigo a Cíes

. Pěšíturistika podél ústí řeky Miňo
. Možnost stravovánív areálu Rally
. Vystoupenínabízené kluby a federacemi
. 2].:00 vystoupení ve stanu

8.9.2021
.Výlet do Santiaga de Compostela
. Exkurze do Santa Tecly, neolitického
opevněného sídla a A Guarda
. Možnost stravovánív areálu Rally
. ochutnávky
. 21:00 Vystoupení Ve Stanu

9.9.202L
. Výlet do Ribeira Sacra a SilCanyons
. Pěšíturistika podél ústířeky Miňo
. 9:00 Valné shromáždění F|CC
. Možnost stravovánív areálu Rally

. 2]_:00 Vystoupení ve stanu

LO.9.202L
. Výlet delegátů
. MoŽnost stravovánív areálu Rally
. 2].:00 Mezinárodní noc

tt.9.202L
. L2:oo Závěrečný ceremoniá l

. 21:00 Vystoupení Ve stanu

L2.9.202L
. 'J'2:oo Uzavření rally

Kontakt:
i nfo@ ra I lvficc202 L.com

Výlety
Výlet č. 1
La Toja, Combarro a Mussel Route
Datum:6.9.2O2L
Užijte si velmi zvláštní den v nádherném Rias
Baixas, navštivte města o Grove, ostrov La Toja,
plavbu lodí po farmě mušlís ochutnávkou a

Combarro proslulé ,,Horreos" u moře.
Výlety se španělsko-anglickým tlumočníkem,
možnost da lších jazyků.

VýIet č. 2
Vigo a ostrovy Cíes
Datum:7.9.2O2L
Výlet z La Guardie, kde si můžete užít
jednodenní výlet do města Vigo, ve kterém
objevíte kouzla města s prohlídkou Casco Vello
(stará čtvrť) s průvodcem.
odpoledne výlet lodí na ostrovy Cíes'
Výlet se španělsko-anglickým tlumočníkem,
možnost dalších jazyků.

oběd v restauraci.

Výlet č.3
Santiago de Compotela
Datum:8.9.2O2t
V roce 2021 se slaví svatý rok Compostela'
Procházíme se prohlídkou historického centra
města, které bylo V roce 1985 prohlášeno za
světové dědictví UNEsco, prohlídkou hlavních
ulíc a náměstí staré oblasti hlavního města
Haliče, jeho katedrály.
Výlet se španělsko-anglickým tlumočníkem,
možnost da lších jazyků.

oběd v restauraci.

VýIet č. a
Ribeira Sacra a Sil Canyons
Datum:9. 9.2O2L
Výlet do Ribeira Sacra nádhernou krajinou a

jízda katamaránem kaňony řeky Rio Sil.

Navštívíme některé z klášterů, jeho slavné vinice
téměř svisle a neuvěřitelné vyhlídky této oblasti.
oblast kandídátů na návštěvy stránek světového
dědictví, se španělsko-anglickým tlumočníkem,
možnost dalších jazyků.

oběd v restauraci.

GPS Camping Santa Tecla
N 41e 53' 55.42" - W 8e 50'49.01'

N41.89874L-W8.846978
Rezervační formuláře (přihlášky) budou
zpracovány pouZe prostřednictvím klubů nebo
fed erací.


