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tnfořmace k 4l' Náro.lnimu srázu Autoklubu cR

r{..,',r',1ir,trnql.\\rr Jr.i;



slř€dá 2l. slpnál
C.lý den Pří'€ud účastňikú, kteřisi chtEl prodlouŽit Vlkend'

volný proq.am lt]py na V,'let íláná 9l.

čtvltok 22. rřpn.!
.elý den siii e.ájezd posádek ná Národnisraz

'.oo 
lirristický vjllet vlákem do Ramzové' lanďkou na
Šerák' odtud pěšky do kempu Bobrovnlk' Vlce strana €

l3:oo lu.ista.ký výléi ňá Lésňl bet Čáí celtyvlakem a
pak pěšky lwle5niba|WÓrdpÉŠ'cÓm) Vlce sÚána €'

laloo sl.vnoJtní zahájení 4!. NáÍodního srázu v
kempL Bob.ovník' Lipová_lázně lMbobroÝnlk'cz]'

Pát€k 23. slPna'
':oo 

AutobuJový výlet na pieČelpáVaci eléktÍáÍnu

Promluvi mimo]iné záíupce mé5ta.]esenlk.
Wsroupenl skuprny Mutoretky.

u^tÓupenl baviČe zd€ňlc (o.čián. _ Žáka Bolka
PÓ]ivky lM'kor.ian ca

l!l:OO
l3:OO

svo]e nádÓbiČko
odpoledne neviz€ ÍoaÓdu pynu káláVánn na plánl Je lřeba

neviz€ hasicich přiŠtrjú ná plánj cená konÍoý 20 (ť,

WÍavenj reviznizpláW 50 Kč lMhárcak'.2l

D]ouhé stráně s prúVodcem Exk!.ze VnitlkÚ elektÍáÍny á
hord preaerpáVaci nádrŽf' Jé lřeba př ht!šla
Vlce informacl n. Ír.ně ó nahore
cena tao Ka na o.obu lM'dlolhestÍ.ne cz]
cyklový|ei pres lázně ]esenlk, jeskyně Pomezjdo
AdÉnál n park' Vlce |nfÓrma.l strana 7 nahoie'
souléŽ dvo]lc pro dÓlpélé na lysokozdviŽné ploš]ně
souiěž rybálú V rybnicku hned u kempu je ďeba mlr

la:OO
2OrOO Ťánéani zábává.hrrjeŽiýl

4'' Nďodn'lrv Au'olJubuťR, L
DoťÁddc lwn club sun!erk ! AcR



Sobote 2{. .?Pň.!
Aulobulový výlet do Polská ňěstÓ N]sá á Kopálniá
V Zlotym sťokL]' nebo kdo chce .a trad čnJ řhy ý Nyse
]é Lle]]á Dl l]láška cena Ža autobus l 20 Kť' Étupenku
do Kopahie 5i zakolpl každý sáfi
1!'Ý!@'kopa]n]azloťa pll
Vlce iníoímacl na straně ó _ do]e'
Cyklovýlet na chebzi pře5 Jesenlk a Plsečnou

so.též pro dospě/é souréŽ dvoJi. lm!Ž a Žen.)'
Zvláštnl kategorie bude i pro ve]ké déti
Buř:a nepoťebných á newurých káIáVaniíických

zás€.lánl pledlrdť] cáráVán c/ubŮ ý 
^ČRVyhodňo.eni VJtézú soulěžl dětlá dojpělý.h

Lo.ování dařa sPon'ořo
ŤanéanÍ zábav. hráje žiVá hudbá "

25. sřpn.l
Pokr.Čovéni burzy nepotiebných . nélyuŽ]qkh
kaÍav.nisticLich zj5ob - pokud bude zájem
sl.vno.tní z.konč€ní Nářodniho.raŽu
odjezdy náVÍěVnlkÚ, pokud nesetva]i dé]e

t;OO

l3:OO
l3:OO

t4:oo

t7!oo
20:oo

lYédělé

IOiOO

€?a ,re 4 aa' ép"4.j?,L, ěek1ě,. rd eie pe'J4Lr&'
e4l iare k k d ^*."4,p. iez.?žk 14 ož'44.yir4r4e

4l' Ná.odni 8ru Áúouobu Č& tlŤp Bob.odlq Lipoví _ lá!é
Doř{dá caŘ*n club Šumlrrk v ÁČR



Ťermin: Páték 23. srpna v 9:0o
cena: cena lao I<a na o'obu. Je tiebá přh.šk!.
web|'l,W.]]ÓUh.jtra...7
lnforma.é: Pici!Íp.lyá.lVodni e].ll :Í|a DÓ!lr. strané seV roce 2005

z.řJd1: rn.'il |qvéIij.h divÚ cÉjké.cpÚĎ /[y
ÁllDbllový Výer l plúVod._-m Exkll/e doVnmk! e]eltrinry.
nn h.rni picťelpéVa. náarž

Autobusové !'ýÍety
AutobulovÝ vÝlet na ořéčéÍoáYaqi€léki.á.nu DlÓÚhé střáně

sobota 24. srpna v a:0o
cená ]20 l<č 2a autobus na osobu' Jc 1É[4pIhášká
V'ruPenk! do dolu ve zlátém stok! li hrádí ká'dý !ám'
]xlp //wwwny...l ' \^/WL.p:/rn.]Zořr p].

Nar Po.om Froh i.]kJ Llo/!.á (aŽĎÚ z?1. v 7]ot-;.r
n.L]o ldo.lr.e nr!ž! V Nyje ná Í.].]ia. trh!

Doiídi.lnoulclÍ}ŠoDIq'L!^ČR



cyk]iovýlety
cykloÚ!.t na Pomézí Přel lážňě Jes€nlk do AdEňalin Párk

Pátek 23' srpna V 9:0o

W fu )e s| )J.c LÍ.z /.z 4csky n. / jcsky.en. po]ne7i,
ll/fupllcÍ. 1z.z' hfu .dren.|]n'p.rk.z

lííÓ: Z i.mp! 
'!]L{rei 

e ii Po]ne,i ldP r. n.Ž..i V piiDJt . 2!ft
rellyi-Á 1NnýÍéýn lnlr 'J.li!lDlťj 7ooí] V]l!rl.tr]. ii]i L.

I.Á.: t1.ť ni ww'adÍ€n.liň'párk..z Pl.

'Jj.,'rťvyFdnaná5leva 
2ootfu !!ir !! !].Vi n.pli plo .ii L J. LL.

'ria..,, iri.. rf nrt.n.

cyklovýl€t n. ch.bzi Přel J€séňík á Pí9ečňoÚ
sobota 24' srPná v 9:o0

lnfo: Z keílPu Po].d.nr. pr.l
]ejcnik' PLeťnÓ!.Ž ná
ch.bzi J zpéldo kť|l]]!

!l. N.hodDi 9'a71ublrubuťl. k
puiitlí clraÝan.l'Ď ín\E \^ČR 7



Ti.rEi5ti ČlÍé. výtéty
E!!sli.týJý!É!oa jc!é!!

Íe.minl čtvřtek 22. srpna 9:oo
c€ná: Jizdeňku ve vláku a lánovlu ' 

pláti každý 
'ám.wéb: \4/W áňZoÝa ..jkchory.z' Miese.ilyneých.t. ser.k

EV'opĚ .dýa.ou ýoýý semne n. Ý
íJ r5 kr mrcl]ýtnj0DediÉň a 7e]n]eni ni k.n. .. -Vrá...Lr n]

'!vťZťn 
é d! lja.jy namzrýá 1.!1n

n] Únd .]loU)lýn |']00D lji
ZU|ý ut úi ni.h !ň (lýd]

p.dn'nká.h] RJíťoýJjťtrl-.a.iÍ'í ngvýjepoo'enoÚ]y.ňk.V.Úfun.iV

Jl ll0rť! nidenýj do úpdihi.bÚt

Es,*k. * Š"-k

Turisti.kÝ vÝlet do lesního ba.u

Térmín: Čtvrtek 22' srPňá t3:oo
c€ná: Jizden&u ve vlaku si prati každý 5ám'
Web! fuw .l.Ď.r|Wordp]eÍ com

lnao: V, |.n .r. Hn.j l ]rr!V-., lril nl Vydirr...t.U na smri 1 Ta|.n ro J ý
J..en krn1. r.,tÍ.Íi. í' pi[]d ý.nm

d o/plÍÉho P trnkJ bnibJ DiN.ný
\l' dl!Énl :ý.P' d|'ýlna k.ÚJ V

ll.!d] .h]d pil.]n.á!.]t' k.r.]
Pv!' 1ť..'ý iir, d]']tli Dl''.....' ďy d nl'.. i' n]ý.Vtr. jviiý .o j. i lrr

],l l.!!t!|!U Vťlnť!]| i.Í!]' n
l kP'lý,nl p .l. trb!:Plrn furiim

.].li ýUr] ý. y d! llllú rťivý
d]n ryÚ.ř.| J r.'r.ddml

nllJilJ!ěrlth L! \l.iý. r !(
.l' NÍrod i sraz Aulok]Iln! aR. l

o (lub ŠnoD$k ! ÁČR



Tipy na vliletl/
Eo.hl..lňa zrafi cltlun

Webr @zr.ty.hlunr.z
lnfo: z ob.e]el.njk po ť.Í.né ncĎo úon.él. v. Výš..875 Íl | íl

n.lézá pék.a rolhle.].á !lyh]edefu do PÓlj].l' hi.lr.n Hrlbaho
f, I"tJ.ti) l

Mu'eÚn slé.sl(ého séňňeringu . H. liP!vá
Web! w\e].j..iky.et/ňLlé!]rB e^kelrÓjenÍl!r lrq!
lnío: VŽ.l.lnlť.im nUZe! ]c VyjtJvénJ l.]é]DV.L'J z.b!zP.]a.V..i

te.h.lLl, Žc ezn animo.lc! .]ok!m!ntrl f.toqrnf e ]izd.nky.
|.ivčý|i FroÍicdky MUz{:Unr n.bizi rovněŽ nroinoÍ objllhy
. ektr.me.]r.n].lého ý]!bk;illéh. Piklrol--

á.odni D''o.l'i rcréBa.é E.ivi'
Web: úW Ď.t ny czlc'lrejv]z
lnfo: P.Iii k ne]z..nré j ň ňa op]on]tn .hr.ne.ým ú/.ňi Vf \]czjlu J

p.Íné5e]edn. o.e]ln|n]É:]l'e.(el.l.iJnniVÚrť. N.!].].irltj.
.l l0 kn vi.l]od.č Ó.] naý! ]ťl..'( ! ÍL:]no]nlť c o!.Lly Rtjvil

!d!y$! !9!n l{e!a4
web! hmry.a..'..\kcrrortcz
lňfo: n.:]!yÍj hor. Mo'!ry. !e7jl. l]49'n.Í!] Nn Vr.lro]Ll]..Ólr].d.._]

wébl Ww]d.lkyvr.h.z
lnfo: Njrodn kultLÍr' p.m,jtk. z. n.k ]iÍnký VL]r je |..h-7iV

nci\.V.rni]šjm WbéŽk!.lo.ro!.kého k .l_- pi h .n].i.h 5 Pokkem

aÝklotla.v t Je.enik.
Web! fre j.sc.il olql(trrr.keí.jýl( l 7aB.!l otr.lv
hfo: u7onl].jen.(. je prol(..o n]..h. si]..en !l/rťk| n ýťlklillI

lolnroznlieider]. p..n]i]kyDo.yl.LÚllýk! Vy].lL. j dJk'v.
neĎo legoarh].yk]ot/.|jy

4l' \ircdní slaznun,ulbn Čn. r
Do idícJrJýu dlLŠní!'clk\ ÁČR



R'!iAIEA
Příjezdová .esta ze šumpe.ka přs čeru€noho.ské i€d|o

ldoporučená př'e2.tová .ésta,

E:

il@

E ?3;[i'

4r' Námdlt !r.z Áuloklubu č!. k
mEd. cjro!aclubŠumFk!^ČR



AIPA
PřÍézdÓvá .está od Háňušovlc Pfes Rámzovou

lúzká a zatáčkovitál

Aktuální informace naleznete na stránkách:
www.carava nclu b. name

d. Nnrcdri srn. 
^ltolJah 

aR. kc
Doiiidi.1É! dut ŠUoÉŇ y^ČR
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