Zápis ze Zasedání předsedů klubů
Asociace Caravan Clubů AČR
konané dne 30.4.2022při 49. Národním srazu ACC AČR,Kemp Mohelnice
Přítomni:
Předsednictvo: Vladimír Chomát,Jaroslav Mačát,Tomáš Aranyosi, Josef Donát, Alena Burianová
Omluven: Florián Bielák
Zástupci klubů:
CARAVAN CLUB PARDUBICE v AČR ,CARAVAN CLUB PLZEŇ v AČR,
1.ČESKÝ CARAVAN CLUB v AČR ,
CARAVAN CLUB v AČR ŠUMPERK, CARAVAN CLUB OLOMOUC v AČR,
CARAVAN CLUB MORAVA v AČR,CARAVAN CLUB PŘEROV v AČR,
CARAVAN CLUB STRÁŽNICE v AČR, Caravan club Vataři v AČR
Omluven:CARAVAN CLUB FRÝDEK- MÍSTEK AČR
Nepřítomni: CARAVAN CLUB CHOMUTOVv AČR
1.
Zasedání zahájil předseda Asociace Caravan Clubů AČR pan Vladimír Chomát,přivítal všechny
přítomné.
2.
Zhodnocení 49. Národního srazu ACC AČR. Předseda pořádajícího srazu pan Mačátinformovalkolik se
přihlásilo posádek. Přihlášených 208 posádek, odhlášeno 51, neodhlášených 15.
Celkem přijelo 142 posádek. Na autobusové výlety na přehradu Dlouhé stráně se musel zrušit jeden
autobus, ale vstupné, které zaplatil klub předem, nedostane zpět. Je nutné, aby se platila na výlety záloha
předem. Pan Rada předseda 1. Českého caravan clubu v AČR poděkoval za pěkný průběh srazu, na který měl
klub tak málo času.
3.
Předseda ACC AČR pan Chomát předal všem vyúčtování za rok 2021 a to bylo schváleno.
4.
K 50. Národnímu srazu ACC AČR sepřipravuje kniha. Prosíme všechny členy o příspěvky o jejich
začátcích v klubech(např. kdo byl kdy předsedou klubu, zda dělali NS),které by bylo možné použítpro tuto
knihu.
5.
50. Národní sraz ACC AČR v roce 2023 bude pořádat Caravan club Přerov v AČR. Předseda klubu pan
Aranyosi informoval o možných místech kde by se sraz mohl pořádat: kemp ApoloLednice( nový nájemce,
špatná komunikace), kemp Jedovnice, Pasohlávky(musel by být před sezonou), kemp Bobrovník. Do 15.
května 2022 dá pořadatel vědět ve kterém termínu se bude sraz pořádat.
Diskuse:Pan Mačát předseda CC Šumperk prosí o posílání všech údajů o srazech klubů, aby je mohl dát na
WWW stránky.
Pan Nevařil sezeptal zda platí smlouva o spolupráci mezi ACC AČR a Maďarským Caravanclubem na slevy
v termálních lázních. Spolupráce s MCCC bude jen na jejich pozvání -termín a místo, které oni určí
v termálních lázních.Bude to sraz pro Polsko, Slovensko a ČR asi i Maďaři.Zatím jsme se takto dohodli s
vicepresidentem Neméth není možné,abychom jezdili na jednotlivé srazy, bylo by to pro ně náročné.Je však
možné se přihlásit na sraz do Komárna s 15% slevou vše bude na stránkách CC Šumperk.
Pozvání na 25. DAHLIE RALLYE v Autokempu Konopáč v termínu 25. 8. – 28. 8. 2022 vše na stránkách
www.Fcc-cr.cz
Pan Chomát poděkoval všem za účast a popřál všem šťastnou cestu domů.
Zapsala: Burianová

