ASOCIACE CARAVAN CLUBŮ
Opletalova 1337/29, 10010 Praha 1

Zápis ze zasedání předsednictva Asociace Caravan Clubů AČR
konaného dne 5. 9. 2012 v Praze
Přítomni:

Florián Bielák, Jaroslav Mačát, Jan Křížek, Vladimír Chomát,
Alena Burianová
Omluveni: Ladislav Šroubek,

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace z 40 NS ACC AČR (CD dokument)
Příprava kalendáře srazů na rok 2013
Informace k přípravě 41. NS 2013
Informace z 51 RE Markon viz. Zpráva z komitétu RE
Informace o konání 52 Re Italie
Různé

Zasedání zahájil pan Florián Bielák a seznámil nové členy výboru s průběhem jednání. A dále
se jednalo dle programu.
1. Statistika + CD 40. Národního srazu ACC AČR Jinín je téměř hotová a bude
rozposlána na předsedy klubů.
2. V druhé polovině září budou rozposlány na předsedy klubů formuláře do zařazení
do kalendáře a formuláře na karty CCI na rok 2013. Termín na zařazení do
kalendáře je do 30.11. 2012. Dále prosíme kluby o statistiku srazů klubů za rok
2012 do konce října 2012.
3. 41.NS je již připravován, bude se konat v AutoCampingu Bobrovník Lipová
Lázně v krásném prostředí Jeseníků. Pořadatelem je Caravan club Šumperk
v AČR. Je plánováno mnoho výletů jak autobusových tak turistických. Termín
konání zůstává tak jak bylo oznámeno na zasedání předsedů 7.7.2012 v Jiníně, to
je od 22 – 25. 8. 2013. Materiály budou předány na jarním zasedání předsedů
2013.
4. Informace z 51 Rally Europa Markon Fancie. V zápisu ze zasedání komitétu
konaném v Markonu ve Francii se objevila stížnost na naše členy:
4. Statistiky a zhodnocení 51. RE 2012 v Marconu
2 rodiny z Čech přijely, zůstaly jeden den a druhý den odjely bez omluvy nebo
zaplacení pobytu. Protože se to stalo již podruhé (stejná věc se stala loni
v Neumarktu), sekretář byl požádán o zaslání dopisu na prezidium do ČR.

Prezidium (AČR) bude muset zaplatit poplatky za 2 rodiny, které poplatky
neuhradily, ačkoli asociace za ně provedla rezervaci. Pokud AČR nebude ochotna
poplatky zaplatit, komité nebude akceptovat návrh dalšího člena z AČR do
komitétu RE.
Bylo zjištěno, kdo odjel a v jaké souvislosti- jednoznačně byla vina na
pořadatelích, kteří nebyli schopni zajistit našim členům možné zaplacení a
objednání výletů, které RE nabízela. Právě toto byl důvod k odjezdu našich členů.
Předseda ACC AČR a náš zástupce v komitétu RE Florián Bielák bude reagovat
dopisem se stanoviskem ACC AČR. Bylo zjištěno, že při poslední RE ve Francii
před 5 lety měl pořadatel ten stejný problém ( nikdo nebyl na recepci, nebylo kde
zaplatit).
5. Informace o konání 52. RE. – bude se konat v Itálii v Cavallino Treporti Venezia
v prestižním kempu v Benátské laguně od 16 do 20 května 2013. Informace jsou na
www.rallyeeuropa.it a budou v překladu na stránkách AČR. Přihlášky budou
poslány AČR hromadně.
6. Různé: Bylo reagováno na článek v časopise CARAVANC číslo 4/2012 kde píše
pan šéfredaktor Jan Bobrovský o úspěších Caravan 24 a v závěru článku napadá i
když bez jmenování všechny asociace a federace v ČR, že Caravan 24 dokáže víc.
Nevíme, jak může pan šéfredaktor toto napsat když se žádných klubových akcí tak
zvaných asociací neúčastní.

Zapsala: Burianová Alena

