Začalo to na Zasedání předsedů klubů Asociace
Caravan Clubů AČR, které se konalo 2. 2. 2019 v
Praze
Pan Florián Bielák požádal o uvolnění ze zdravotních
důvodů z funkce předsedy ACC AČR a člena EUROPA
RALLYE. Členem předsednictva ACC AČR zůstane nadále.
Na funkci předsedy ACC AČR byl navržen člen
předsednictva pan Vladimír Chomát a byl jednomyslně
schválen.
Přítomný Prezident AČR Jan Šťovíček poděkoval panu
.
Floriánovi Bielakovi za dlouholetou práci a popřál mu
hodně zdraví. Panu Chomátovi popřál hodně úspěchů v
nové funkci.

Prezident DAHLIE RALLYE pan Kotras Lubomír oslovil
na 47. Národním srazu předsedy klubů AČR o vstupu
ACC AČR do DAHLIE RALLYE. Předsedové schválili
jednomyslně vstup Asociace do Dahlie RALLY .
Autoklub ČR byl přijat do Dahlie RALLY na zasedání
prezidia Dahlie Rally, které se uskutečnilo 29. 8. 2019
v Toalmasi v Maďarsku.

Pořadatelé z Caravan club Šumperk v AČR zajistili pro
účastníky bohatý program. Všichni měli možnost
absolvovat autobusové výlety do ZOO Olomouc na
Svatém Kopečku, na hrad Bouzov a do jeskyní
Javoříčko. Cyklisté vyjeli na trasu Mírov – Loštice –
Úsov. Pro nejmenší i dospělé byly připraveny sportovní
soutěže včetně závodů ve střelbě ze vzduchovky. Děti
měly možnost svézt se kočárem taženým koňmi.
Součástí programu byl i karneval pro děti s diskotékou.
Každý den byl pro dospělé zábavný večer s hudbou.
Je skvělé, že se nám daří rozvíjet klubovou činnost,
máme aktivní a iniciativní členy. Už dnes máme třeba
stanoveno místo příštího národního svazu, uskuteční
se v Hradci Králové. Vladimír Chomát, předseda ACC
„Jménem všech účastníků poděkoval panu Jaroslavu
Mačátovi a všem jeho kolegům z Caravan clubu
Šumperk v AČR za skvělou přípravu a organizaci
letošního srazu.

49. Národní sraz ACC AČR bude pořádat Caravan club
Frýdek Místek v AČR. Sraz bude v kempu na Morávce v
termínu 5. 5. 2021.
50. Národní sraz ACC AČR v roce 2022 bude pořádat
Caravan club PŘEROV v AČR.

Národní sraz ACC AČR 2019
47. Národní sraz ACC AČR Mohelnici
Ve dnech 10. až 14. července 2019 se uskutečnil v
mohelnickém Morava kempu 47. Národní sraz Asociace
caravan clubů v AČR. Pořadatelem byl Caravan club
Šumperk v AČR. Na sraz přijelo 195 karavanů a obytných
aut. Slavnostního zahájení se účastnil i prezident
Autoklubu ČR Jan Šťovíček. Ozdobou zahajovacího
ceremoniálu bylo taneční vystoupení folklórního
souboru Česká beseda Mistrovice.

47. Národní sraz karavanistů v číslech:
Počet účastníků – 458;
zástupci 24 klubů, především z Autoklubu ČR, ale i
nečlenové a hosté ze zahraničí;
nejvzdálenější účastníci srazu – Jiří Křen, Kristýna
Křenová z Caravan clubu Plzeň v AČR (ujeto celkem
371 km);
nejmladší účastník – Jonáš Kalina – 1 rok a 6 dnů z
Caravan clubu Frýdek-Místek v AČR;
nejstarší účastník – Jan Valenta – 88 let 3 měsíce a 13
dní z Caravan clubu Plzeň v AČR;
Celkem účastníci ujeli – 27880 km.

88. FICC RALLY 2019
Světové setkání karavanistů 88. FICC RALLY 2019 se
uskutečnilo v bretaňském městě Châteaubriant na
přelomu července a srpna.
Francouzští pořadatelé připravili prostorný areál
výstaviště nedaleko historického centra města.
Výhodou byla velká vybavená hala se zázemím, která
pojala bez problémů všechny zúčastněné nejen na
slavnostní zahájení, ale i na všechny kulturní a
gastronomické akce, které tady byly v rámci týdenního
setkání pořádány.
Slavnostní průvod proběhl tradičně se
sjednocenými oděvy účastníků, nebo v krojích, se
státními vlajkami v čele jednotlivých výprav států. Po
shromáždění všech karavanistů před halou a
vzájemném vítání, se v čele s hudebním doprovodem
pozdravili účastníci dlouhým průvodem také v ulicích s
obyvateli města. Cílem pak byla hala se slavnostním
zahájením v režii organizátorů rally. Přítomen byl
prezident FICC João Alves Pereira a představitelé
města. Večer zakončila taneční zábava.
Následující dny už bylo možné využívat přihlášené
zájezdy do okolních historických měst, organizované i
individuální cyklovýlety po okolí, nebo vláček, který
jezdil každou hodinu z kempu do 3 km vzdálené
historické části města. Možnost byla kdykoliv navštívit
zdarma místní hrad, jeho pěkné zahrady, krásnou
katedrálu a projít si historické centrum města.
Několikadenní provoz srazu připravili a zvládli
pořadatelé na jedničku. Rovněž zájezdy a další večerní
kulturní programy, včetně ukázky středověkého
souboje na koních. Za vše patří organizátorům velký
dík, srazu se zúčastnilo 436 posádek z 26 států včetně
České republiky, ale například také Japonska, Koreje,
Taiwanu a Číny.
„Tyto každoročně hojně navštěvované akce, sdružující
karavanisty z celého světa, jsou odrazem touhy po
cestování v klidu a míru, touhy po poznávání nových
krajin a setkávání s přáteli z jiných kultur. Přátelství
zde uzavřená přetrvávají dlouhé roky, navzdory
různým politickým situacím.

Na generálním shromáždění, které se uskutečnilo v
rámci světového srazu, informoval prezident Periera
delegáty o finanční situaci, rozpočtu a o kongresu v
Lisabonu při příležitosti 85. výročí založení organizace.
Důležitým bodem bylo hlasování o místech konání
FICC v dalších letech:
89. FICC RALLY – JAPONSKO – FUKUŠIMA podzim
2019
90. FICC RALLY – ITÁLIE – ŘÍM 24.7. -2.8. 2020
91. FICC RALLY – IRSKO – DUBLIN 29.7. -7.8. 2021
92. FICC RALLY – RUSKO – MOSKVA 29.7.- 7.8.
2022
93. FICC RALLY – ČÍNA – ŠANGHAJ podzim 2022

40. Burčákový sraz
Strážnice
Karavanisté se sjeli do Strážnice na 40. ročník
Burčákového srazu.
Akci pořádal jako vždy Caravan Club Strážnice. Zájem
byl mimořádný a organizátoři vše zvládli díky
dlouhodobé přípravě a skvěle naplánovaným
programem.
Přijíždějící účastníci byli ,,vítáni“ u brány kempu retro
hlídkou VB s následným zvážením obytného auta nebo
karavanu. Postupně se během pátku zaplnili oba
kempy přihlášenými 312 posádkami z celé ČR i
Slovenska. V pátečním podvečeru byl 40. Burčákový
sraz slavnostně zahájen ve velkém stanu vtipnou
scénkou organizátorů ,, O setkání několika karavanistů
v kempu a vzájemné výměně zkušeností,“ doplněnou
rekvizitami karavanu, kterou ukončila písnička, kterou
si zazpívali všichni. Do pozdních nočních hodin pak
následovalo taneční veselí v retro kostýmech za
doprovodu skupiny Rančeři.

V sobotním slunečném ránu hlasitý hudební budíček
vyzval ospalé kempaře k půlhodinové rozcvičce.
Následovaly pak další připravené programy toho dne
– cyklovýlet, pohádkový les, prezentace obytných
vozů HYMER, burza karavanistických věcí, karnevalový
průvod na téma ZOO, losování sponzorských darů…
Veselým zpestřením sobotního dne byla soutěž ve
vaření guláše. Několik vtipně oblečených skupin
kuchařů soutěžilo ve svých stáncích. Od ranních
příprav surovin a ohniště, až do odpoledního
posledního zamíchání finálního guláše byli kuchaři
povzbuzováni svými příznivci. Veselou atmosféru po
celý den udržovala country skupina Rančeři.
Porota i karavanisté se shodli, že všechny guláše jsou
výborné, volba byla těžká, vyhrát však mohla jen
jedna skupina. Celou aktivně náročnou sobotu
zakončil společenský večer s hudební skupinou
VERMONA. Během pobytu byly karavanistům
nabízeny speciality z udírny, pivo i burčák a v bohatém
programu si každý mohl vybrat, co ho zajímá. Nedělní
dopolední ukončení ve stanu bylo již o bilancování
srazu a rozloučení organizátorů s účastníky zpěvem a
následným děkovným potleskem karavanistů.
„Tato velká setkání karavanistů jsou nejvíce o
sdružování a setkávání s přáteli, což o tomto
slunném zářijovém víkendu bylo při burčáku naplněno
vrchovatě. Strážničtí pořadatelé vytvořili pro setkání
karavanistů výborné podmínky, organizačně jsou už
léta na tyto akce sehraní. Kdo pořádal někdy velký
karavanistický sraz nebo se ho jen zúčastnil, ví, že je to
o velké vzájemné toleranci a slušnosti,“

Karavanisté oceněni za
záchranu životů
Posezónní setkání plzeňských karavanistů bylo tou
pravou příležitostí, kdy vyznamenat členy klubu,
jejichž činy byly oceněni již při březnových
oslavách 115. výročí Autoklubu ČR. Václav
Potužník, Radek Lukáč a Marek Fišer pomohli
zachránit už dva lidské životy. Na výroční členské
schůzi Caravan Clubu Plzeň v AČR obdrželi z rukou
Vladimíra Chomáta, předsedy Asociace caravan
clubů AČR, pamětní plakety.
Václav Potužník s manželkou před několika lety
zachránili život topící se holčičce. Dívku vytáhli z
vody, poskytli ji první pomoc a přivolali záchranku.
S ní a její rodinou navázali kontakt a setkávali se i
v příštích letech. Druhý život zachránili Radek
Lukáč a Václav Fišer na loňském klubovém srazu.
Zkolaboval tam německý karavanista, upadl do
bezvědomí, přestal dýchat a měl zástavu srdce.
Díky okamžité první pomoci Radka Lukáče a
Václava Fišera se muže podařilo vrátit do života.
„Takové činy jsou vzorem pro celou společnost,
proto stojí za to je připomínat a oceňovat
zachránce. Ještě jednou děkuji všem třem našim
členům za odvahu a příklad pro všechny.

Jako první bude FOR CARAVAN
1.

48. NARODNÍ SRAZ ACC AČR
1. Český Caravan clubu v AČR Hradec Králové,
bude pořadatelem
48. Národního srazu ACC AČR v termínu
25 – 28 červen 2020.
Sraz se bude konat v kempu Stříbrný rybník
v Hradci Králové.
Ideální poloha kempu v těsné blízkosti
hradeckých městských lesů vám nabídne
možnost aktivního sportu.
Samotný kemp nabízí možnost koupání, nuda
pláž, lanové centrum a další.
Ve vybavení kempu je možnost ubytování
v chatách pro 10-12 osob, možnost stravování
v restauraci kempu
a další občerstvení v kempu.

Cena 340,- Kč na posádku a noc
www.cchradeckralove.cz

Zahájení srazu 25. 6. 2020 v 17.00 hod.
PROGRAM:
Čtvrtek 25. 6. Příjezd účastníků
17.00 hod
- Slavnostní zahájení srazu
večer individuální zábava
Pátek 26. 6. autobusový zájezd –prohlídka
památky Hospital KUKS
večer hudební skupina „Manuál“
Sobota 27. 6. -výletní jízdy vláčkem do centra
města a po lese,
Cyklistické výlety po městských lesích, betlém
Třebechovice, odpolední program pro děti,
večer country skupina
Neděle 28. 6. ukončení

10.00 hod. - slavnostní

www.camping-croatia.com

• Kemp Čikat, Mali Lošinj
20. - 27. 6. 2020
Zveme vás na 21. ADRIA CAMPING RALLY v
Mali Lošinj ve dnech 20. až 27. června 2020.
Chorvatský kempový svaz (UKH) vás ve
spolupráci s kempem ČIKAT zavede na
chorvatský ostrov s rozmanitostí přírodních,
kulturních a gastronomických zážitků.
Kemp ČIKAT se nachází na jihu ostrova Lošinj v
hustém borovém lese a je spojen s centrem
města Mali Lošinj promenádou.
Zábava a aktivity jsou neomezené! Objevte,
proč je to jeden z nejžádanějších a
nejnavštěvovanějších kempů v Chorvatsku.
Kemp Čikat (4 *) je jedním z největších a
nejlépe vybavených středomořských kempů.
Vítěz mnoha mezinárodních ocenění, je ideální
destinací pro celou rodinu, kde si každý najde
něco pro sebe, od prázdnin, zábavy a aktivit po
gastronomickou nabídku.
Těšíme se, až se setkáme na
21. ADRIA CAMPING RALLY!
DOBA TRVÁNÍ: 20. 6. - 27. 6. 2020 (7 nocí)
CENA PROGRAMU NA OSOBU :
120,- €
Cena zahrnuje :
• Pobytová daň
• Ubytování v kempu
• welcome drink
• Večeře + 1 nápoj při
zahajovacím programu
• Uvítací dárek
slevy:
• Děti do 12 let (v doprovodu dvou
dospělých): - zahrnuto v ceně
• Děti od 12 do 18 let: - 50%
• 20% z ceny trajektu
• 20% sleva 7 dní před a po rally.
GPS: 44°32'09.0"N 14°27'08.1"E

Domácí mazlíčci v bungalovech /
36,-€
Elektřina zdarma
Pojištění není zahrnuto v ceně. Je k dispozici na
vyžádání volitelně (2,4%)

Výlety:
Bracciano
exkurze: neděle 26. července 2020

75,-€ (na osobu)

24. července do 2. srpna 2020

Řím Ostia Antica – Itálie
www.ficc2020.actitalia.it
https:// ficc2020.actitalia.it

PROGRAM:
Pátek 24. července
- 12.00
Otevření rally
- 19.00
Setkání F.I.C.C. Oficiální
setkání s organizátory a hlavními delegáty rallye
Sobotu 25. červenec
- 16:00
Shromáždění a průvod
následován slavnostním zahájením rallye akce
Neděle 26. července
Pondělí 27. července
19.30 80 let ACTI Projev prezidenta
ACTITALIE Pasquale Zaffina a pak gratulace
20,00 pivo, hudba, zábava
Úterý 28. Července
09.00 Zasedání správní rady
Středa 29. Července
09.00 Valné shromáždění
Čtvrtek 30. Července
Exkurze delegátů
Pátek 31. červece
Sobota 1. srpna
16.00 Slavnostní zakončení
Neděle 2. srpna
12.00 Odjezd účastníků - Uzavření rally

Ceny rally:
Děti do 11 let
Děti 12 až 18 let
Dospělí

zdarma
85,-€
140,-€

Posádka 1 osoba pouze v motorhome, karavanu či

stanu

180,-€

ekonomický bungalov "Baya Blu" pro 4 osoby
(s povlečením a ručníky) po celé období (9 dní)
700,-€
ekonomický bungalov Baya Sardinia" pro 6 osob (s
povlečením a ručníky) po celé období (9 dní)
900,-€

Jen pár kilometrů od Říma vás toto etruské město
zavede zpět v čase kolem 9. století před naším
letopočtem. Tato prohlídka vám poskytne
příležitost prožít si neobvyklou túru.
ZÁMEK ODESCALCHI – s naším odborným
průvodcem objevte tajemství tohoto důležitého
historického svědectví. Projdete se ulicemi
starého administrativního centra, kde kdysi žily
reprezentativní rodiny. A poté navštívíte Hradní
muzeum a budete obdivovat domy se 6 století, se
starými zbraněmi, knihami, rukopisy, freskami a
sochami.

Viterbo
exkurze: pondělí 27. července 2020
85,00 € (na osobu)
VITERBO Město umění a kultury nabízí četné
příležitosti pro návštěvníky: od
středověkých kostelů u renesančních paláců,
archeologické naleziště v lázních, od dobrého jídla
po kulturní tradice.

TIVOLI
exkurze: úterý 28. července 2020
85,00 € (na osobu)
Tivoli, starobylé turistická oblast, je známá svou
krásou, termálními lázněmi a dobrou vodou.
Prohlídka začíná přímo z kempu. Prozkoumáte
tato krásná místa vedeni profesionálně
vyškolenými průvodci, kteří vypráví příběhy,
anekdoty a vývoj těchto neuvěřitelných a slavných
historických vil.
ŘÍM V NOCI
exkurze: pátek 31. července 2020
65,00 € (na osobu)
Panoramatická prohlídka po západu slunce vás zavede
k objevování nejvíce krásných míst a začlení vás do
kouzla nočního Říma. Začíná se od kempu autobusem.
Připravte se na nezapomenutelnou procházku v centru
města.

PANORAMICKÁ PROHLÍDKA AUTOBUSEM

Z autobusu uvidíte Koloseum a Cirkus Maximus,
symboly starověkého Říma a také baziliku sv.
Petra, srdce katolického náboženství.
Panoramatická prohlídka dále zahrnuje sugestivní
noční výhled na Castel Sant'Angelo, náměstí
Piazza Venezia, ostrov Tiber a divadlo Marcellus,
místa, kde můžete v noci obdivovat nadčasové
kouzlo Říma.
NAVŠTIVTE ŘÍM ANTIENT DOWNTOWN - Na
konci panoramatické prohlídky vám průvodce
ukáže některá z nejvíce podnětných míst v centru
Říma počínaje Piazza Farnese, nádherným
náměstím s výhledem na homonymní palác, a
Campo de Fiori, jedním z nejslavnějších náměstí
pro noční život. Vaše prohlídka bude ukončena v
Piazza Navona, kde můžete obdivovat nádheru a
kouzlo nočního světlo. Je čas vrátit se do kempu.

CASTEL GANDOLFO
exkurze: sobota 1. srpna
2020
75,00 € (na osobu)
Toto je vesnice papežů. Je jen kousek od Říma, na
kopcích Castelli Romani a na okraji sopečného kráteru
plného sopečné vody.
Albano, Castel Gandolfo je perfektní směsí kultury,
náboženství a přírody. Se svými archeologickými
nálezy a renesančními vilami byl Castel Gandolfo od
začátku 16. století letním sídlem papežů obklopených
lesy a stálezelenými loukami, přímo u jezera.

Organizátor: Polski Związek Motorowy

Program:
V programu :
– prohlídka Hluboké jeskyně
– autobusový zájezd do Ogrodzieńce, Mirowa a Bobolic
(prohlídka hradů a zámků)
– kulturní program
– taneční zábava
– regionální jarmark
Kemp
Ubytování v kempu č. 232
Podlesice 42,
42-425 Podlesice
Polsko
www.gosciniecjurajski.pl
GPS: 50.5681164, 19.5356281,32

Na území, kde je organizován sraz, se nachází
– tenisový kurt
– dětské hřiště
– hřiště
– půjčovna jízdních kol
– dětská lanová dráha
Kemp č. 232 leží v turistické obci Podlesice na území
Krakovsko-čenstochovské krasové vysočiny, v těsné
blízkosti přírodní rezervace Góra Zborów.
Celá plocha kempu je zatravněná. Součástí objektu je plné
technické a sanitární vybavení. K dispozici jsou toalety,
sprchy, umývárny a prostory na umývání nádobí s teplou
vodou. Navíc můžete využít restaurace, kde se vaří chutná
domácí jídla.

Výlety

www.ficc2020.actitalia.it

Pro účastníky jsme připravili dva výlety:
1. Výlet do: Jaskinia Głęboka – pěšky cca 2km.
2. Návštěva hradů Ogrodzieniec, Mirów a Bobolice –
doprava autobusem.

Ceny: zatím nejsou stanoveny

Přihláška: není zatím v provozu

