
Norton Owners Club Czech Republic 

První akce! 

___________________________________________________________________________________ 

 

Jak jistě mnozí z Vás, ke kterým dorazila tato pozvánka již víte, chystá se 

a je již schválena NOC v Anglii NOC Rally v České republice v roce 2022.  

Mnohé se událo mezi námi fandy Nortonů tady v ČR od doby, kdy na 

NOC rally v Rakousku v roce 2018, kde se sešlo kolem 20ti účastníků 

z Česka, problikla jakási jiskra naděje na její uskutečnění u nás doma.  

Nejdůležitější ale ze všeho je výsledek tohoto ‚bublání‘ v podobě 

založení a zaregistrování české pobočky anglické centrály Norton 

Owners Club pod jménem „NORTON OWNERS CLUB CZECH REPUBLIC z.s.“ jako spolku‘. 

Abychom se byli schopni zhostit dost náročného úkolu jakým uspořádání takové mezinárodní rally je, 

chtěli bychom začít co nejdříve pracovat na přípravě a sbírání poznatků.  

V loňském roce, kdy na naše pozvání přijel prezident NOC v Anglii Tim Harrison jsme společně 

odsouhlasili vhodné místo konání budoucí mezinárodní rally v ČR a to v kempu Zvůle v jižních Čechách. 

Kemp se nachází v oblasti České Kanady s nádhernou přírodou a kvalitní silniční sítí. Náš plán je nyní co 

nejvíce tuto oblast prozkoumat abychom byli schopni nabídnout všem účastníkům rally 2022 co nejhezčí 

zážitky hlavně ty jezdecké.  

Z tohoto důvodu jsme zarezervovali termín v Kempu Zvůle na víkend 12. – 14. června 2020 abychom 

mohli začít realizovat naše, jak doufáme, společné plány nově vzniklého klubu (tento termín bychom 

rádi drželi každý rok - byl vybrán, aby se nekřížil s jinými akcemi a byl již členy odsouhlasen v loňském 

roce).  

Doufáme, že je to dobrý nápad vzít naše Nortony a vyrazit, setkat se a oslavit vznik ‚NORTON OWNERS 

CLUB CZECH REPUBLIC‘. Kromě toho probrat vše co ještě nebylo řečeno i to co již řečeno bylo, a hlavně 

vyzkoušet si jízdu v “tlupě” po vybraných trasách na vybraná místa. Potom zhodnotit, zapít a 

zpřipomínkovat. Vše se zaměřením na úspěch NOC Rally 2022 v České republice. 

Norton Owners Club Czech Republic získal prvního významného partnera, kterým je Technické Muzeum 

v Brně, který se již angažoval a významně podpořil některé naše aktivity ještě v době před oficiálním 

vznikem našeho klubu. 

Proto bychom chtěli na oplátku začít i s naším dílem partnerského příspěvku v podobě propagace naší 

vzájemné spolupráce tím, že bychom naši první – a tedy velmi důležitou – klubovou vyjížďku zahájili na 

půdě Technického muzea v Brně s příslušnou fotodokumentací.  



Kdo bude chtít a moci (a nebude to pro něj velká zajížďka) tak se dostaví do areálu TMB odkud bude 

hromadný odjezd, a to 13.6. v 9.00 hod. Toto je důležité z propagačních důvodů pro nás i našeho 

hlavního partnera TMB. 

!!!Potvrďte nám na tento e-mail, kdo dorazíte k muzeu!! Sraz je tedy v sobotu 13.6. v 9.00hod na 

parkovišti Technického muzea v Brně.  

V kempu Zvůle jsou blokovány chatky pro účastníky NOC CZ rally Zvůle 2020. Termín v kempu pro naši 

akci je blokován na 12. –  14.6.2020. Každý zájemce o účast na této akci s chutí strávit zde více dní si 

laskavě sám provede rezervaci noclehu u paní Vančurová na tel. č. : +420 725 047 277 nebo emailem na 

chatyzvule@seznam.cz s odkazem na „Akce NORTONY“ (tím bude jasné že patří do odpovídající – 

blokované kategorie chatek). Chatky jsou po dvou nebo třech lůžkách za 250 Kč za osobu. Pokud 

potřebuje své soukromí a nechce sdílet chatku s jinou osobou může na to upozornit při objednání. 

Odhadovali jsme počet účastníku na cca 20 takže tomu odpovídá asi 7 chatek nicméně blokují nám o 

něco více takže prostor by snad měl být. V kempu je též možnost přespat ve vlastním karavanu nebo ve 

stanu. 

 

Těšíme se na Vás !!! 

 

Zakládající členové Norton Owners Club Czech Republic. 

 

 

Odkazy: 

 

TMB: www.technicalmuseum.cz 

Kemp Chatz Zvůle: www.chatyzvule.cz  

http://www.technicalmuseum.cz/


 

Jak se tam dostat? 

 

Do Technického muzea Brno (TMB): 

 

                          Příjezd od Řečkovic                                 Příjezd z centra                             Příjezd od dálnice D1 

 

 

 

 



Do kempu CHATY ZVULE: 

Kde je kemp Zvůle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detail trasy příjezdu do kempu: 

 



 


