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van clubu České
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Prosinec ]989 - projednánÍ m-oŽného dalŠÍho rnioje v československém caravaningu pozměně politicloich podmÍnek' v'ČsFR 
.se zástupci 

'neiuetstcn 
.u'uuun .iušJ'(ic).6. ledna 1990 - shromáŽděrrÍ povélen ch 2astup'co 56 cc; Čši l"r-rr.o.i Králové,projednánÍ Činnosti CC v nornich politicloich podmlnkách.

Závěry zjednánÍ. - rozhodnutÍ zástupcťr'52 bC o vystoupenÍ z organizace SVAZARM
- vytvo enÍ8,členného,PlÍpravného rnl'boru pro žajiŠtěnÍvzniku nové organi-
zace _ Ceskoslovenského Caravan clubu

_ zpracovánÍ ProhláŠenÍ caravanrstŮ ČsrR x souČasné politické situaci
- rozhodnutÍ' o Účasti zástupce Čscc na celorepublikovém shromáŽdé_

nÍ motoristŮ v PardubicÍch a prednesenÍ ProhláŠenÍ caravanistŮ
_ rozhodnutÍ 

9 ystupu caravanistŮ ČsrR oo Československého autoklubu
po p ijetÍ ProhláŠenÍ caravanistťt autoklubem a zajiŠtění právnÍ subjektivity13'ledna 1990 - ÚČast záStupce Pi'Ípravného u7boru ČSCc a preonesent plontasent na shro-máŽdénÍ motorist v PardubicÍch, jeho p ijetÍ Úi}astnÍlcy shromáŽdénÍ

Leden - Únor 1990 - projednánÍ vsiupu Óšcc oo Čsnx, iuxo lJnono z prvnÍch subjektťlListopad 1990 - Ustavu1ícÍvalné shromáŽdénÍ Č"c9y stráve, zvoteni ortJnďďš ;., pri;"trprogramu činnosti, stanov a jednacÍho iádu a loga P errzetÍ funkce a lruu'oÁocr Podkomisecaravaningu ÚV svazarmu a ukončenÍjejÍ Činnosii.
Prosinec 1990 _navázánÍ spolupráce-s ktlogm česhich turistťr, uzavi.ení smlouvy o spolupráciÚnor 1991 - navázánÍ lontaxt'u s p edstaviteii nÁr-|vE EURbPE, 

"urol.xě 
orunizace cam-pingu a caravaningu.

Duben 1991 - PolvánÍ zástupcrl Čscc na 30. RE do Heiderscheidu v Lucembursku naprojednánÍ vstupu ČSFR' zastoupené Čscc, oo RE.
Květen 1991 - rjčast dvotl'zástupcti Čscc'na 30.. R.E v Lucembursku, projednánÍ vstupu
Q:il o" RE' podánÍ pi'ihláŠky od organizace á polaoanr o pi,idélenÍ p"rJo'uiě]rwr 34. RE doCSFR

'19' B ezen 1993 _ závěrečné valné shromáŽděnÍ a ukonČenÍ Óinnosti Čscc' UstavujÍcÍ valnéshromáŽděni CCČR, vo|ba jeho orgánÚ, schválent stanou' ieonacino1Jou, rog. a p errzetÍpoi'adatelstvÍ 34. RE Caravan clubem České republiky.
20. od 14. do'16. Íjna 1994 kontrola tirovně pi'ipiavenosti 34' RE komisÍ Komitétu R E s hod_

^, |o.c9nÍm stupně p ipravenosti akce na velmi dobré Úrovni a s dodŽovánÍm harmonogramu.
21 ' od 2. do 5. června 1 995 uskute něnÍ 34. RE v RoŽnově p. R. za rjčasti 555 osádek ze 1 6zemÍ ( napi'. vč. Kanady), prezidenta F.l.c'c., RČn' namestxu ministra nospooarsvi

ŠkolstvÍ,mládeŽe a tělornichovy ČR, oatstch hostŮ, TV, iozhlasu a tisku Akce proběhla navelmi vysoké rirovni společensté, sportovnl, kulturnÍ i organizačnÍ a ve ivém Wsledku velmidobi'e reprezentovala ČR, AČR i ccČR' Byla to prvni akce toho druhu " čŘ i 
'"rr.l,.nmezinárodn Ím spéchem.

22. Kromé vyjmenovan ch událostÍ byla kďd-oročné zajiŠtěna béŽná tuzemská klubová Člnnostv souladtl se stanovami, P11.111sjuP91Čscc i ccČR v orgánech ČsRt< i ÁěR-p#il;inárodnÍch sraz caravanistr] ČsFR i_ČR (napi'. v roce 1996-ji Ž25. v po adÍ) a za pomociAČR i mezinárodnÍ styky, ČlenstvÍ a Činno'st v'mezinaroonÍch organizacÍch a.1ejich komisÍch.23. V souÓasné době cCČR rozvÍjÍ svoji ěinnost jako jeden z ar<tivntďn luoJár.tu a'éh'
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lng.JanBÍzik
prezident CCČR
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10' Do srpna- 1991 - projednánÍ rrzniku Federace campingu a caravaningu ČsFR mezi Čscc,
[lyl"! Česhich turistr] a Klubom slovensk ch turiito a .1ejÍho *tupí" novém sloŽenÍ doF.t.c c.

11' zálÍ 199'1 - ustavenl Fcc ČsFR, zvolenÍ jejich orgánťr, zpracovánÍ stanov, jednacího i,ádu'loga a odeslánÍ oznámenÍo ustavenÍ Fcc čSFR_V riovém stozenÍoo eerjie (F.l.c c.)
]1 |]l." 1991 

^- 
uznánÍ ČlenstvÍ Fcc ČsFR V Ě.l.c.c' a tím zaČleněnÍ ČsAK do F.l'c.c'l3 Cerven 1992 _ potvzenÍ členstvÍ ČsOc v RE, pi'idélenÍ po adatelstvi ga. nĚ" Čsrc a pi,ijetÍzástupce Čscc za člena Komitétu ne' zaná;ánr ptÍpravy sa' ŘÉ ue spolupaci s ČsnK adalŠÍmi organizacemi. ZahájenÍ propagačnÍ kanipáne Ř 34.RE v ew!Ďsxem a světovémmé Ítku.

14. zárÍ'1992 - ustavenÍ organizaČnÍho uiboru 34. RE v ÓSCc.
15. od i'Íjna -1992 prŮbéŽná pi'Íprava 3J lE poo patron.aiem AČR ve spolupráci s dalŠÍmi
. ^ 

partnershimi organizacemi, městem a TJ RoŽnov p. R.-podle zpracovaného plánu.
16. Leden - b ezen 1993 - pi'Íprava na ukončenÍ linnbsti isc'u [.]"u"it áru*n clubu Českérepubliky(VAČR)

L'jnor 1993 _ ukončenÍ činnosti Fcc ČsFR, ustavenÍ
České republiky, pi'errzetÍ nástupnictvÍ ve F.t. .c'
20. Ůnora 1993 uzavenÍ smlouvy o poÍádánÍ 34
24' Února 1993 registrace FCC ČR ve F.l'C'C''
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Federace campingu a caravaningu

RE mezi CCČR a TJ RoŽnov p. R'


