
 
 
 
K O N D O L E N C E 
 
Zdravím Tě, Zbyňku. 
  

Přijmi moji soustrast nad úmrtím tatínka... 
Klub v něm ztrácí svého obětavého člena a kamarada a zasloužilého a pracovitého funkcionáře, kterému vždy 
záleželo na kvalitě práce i turistické činnosti. 
Tvoji smutnou zprávu tímto tlumočím ústřednímu sekretariátu KČT a redakci Zpráv časopisu Turista, abychom o 
taťkovi otiskli krátký nekrolog. 
 
S pozdravem a přáním dobrého zdraví... 
  
Vratislav Chvátal 
předseda 
Klub českých turistů 
 
 



Milý Zbyňku,  
přijmi prosím moji upřímnou soustrast celé rodině , nad ztrátou Vašeho drahého. Byl pro mě vždy vzorem , byl 
člověkem obětavým, přítelem, rádcem,  celým srdcem a myšlením zapálený pro karavanink. Byl mentorem většině z 
nás a jeho odchod je smutným okamžikem pro  nás všechny, co jsme ho znali.  
Pěkné vzpomínky však nelze vymazat a v našich srdcích bude žít dál!  
ČEST JEHO PAMÁTCE!  
Nejen za sebe, ale i karavanisty ASOCIACE CLUBŮ v AČR   
 
Vladimír Chomát 
předseda   
Asociace Caravan Clubů AČR 
 

Milý Zbynku,  
 
Dnes som sa dozvedel smutnú správu o smrti nášho dlhoročného kamaráta, karavanistu ale najmä tvojho otca. V 
mene svojom a v mene Slovenských karavanistov ti a celej tvojej rodine, chcem prejaviť úprimnú sústrasť. V tejto 
prekliatej dobe nemôžeme sa prísť s tvojim otcom ani rozlúčiť. Ale aspoň v súkromí si spomenieme na spoločné 
zážitky a keď už sa budeme môcť stretať určite prvá spomienka bude na všetkých čo odišli do kempingu na 
nebesiach. 
Ešte raz úprimnú sústrasť 
 
Jaroslav Mišura 
prezident SACC 
 
 
Vážená paní Vaňurová, vážený pane Zbyňku, 
 

Přijměte od nás hlubokou soustrast s odchodem Vašeho manžela a Zbyňkova otce. Utichlo jeho srdce. Přejeme Vám 
hodně síly v následujícím,  pro Vás těžkém období, a vězte, že sdílíme Váš smutek s Vámi. Zdeněk bude stále s námi. 
Stále jej vidíme na setkáních Dahlia Rally, máme před očima jeho úsměv. Nesmazatelně se zapsal do historie 
karavaningu a zanechal po sobě krásnou stopu ve formě Dahlia Rally. Při každé další Dahlia Rally na něj budeme 
vzpomínat a bude nám chybět ….   
 
Ing. Zdeněk Vacka                                
CC Ostrava z.s. 
 
 
Vážený pane Vaňuro Zbyňku,  
   

Dorazila ke mne smutná zpráva o úmrtí Vašeho tatínka pana Zdeňka Vańury.   
S Vaším tatínkem jsem se poprvé setkal v šedesátých létech minulého století, kdy jako velký propagátor 
mototuristiky. Byl členem aktivu za KČT, který navrhoval směrnice pro tuto činnost a vytvořil první Směrnice k 
organizování Mototuristických orientačních soutěží. Tehdy u Vás již pracoval Camping club KČT, jehož byl 
zakladatelem a léta myslím i čelním představitelem. Já v té době byl činovníkem tehdejšího Automotoklubu ve 
Svazarmu. Byl jsem i účastníkem jedné "Valašské rally", kde Vás tatínek byl tehdy ředitelem akce. Pak jsme se 
potkávali na různých akcích pořádaných Svazarmem i KČT. Velkou zásluhu má na založení "Dahlie Rallye", která se 
stala významnou akcí států V4 a jejíž byl léta prezidentem  a nyní i čestným  prezidentem. Byl i u zrodu Federace 
campingu a caravaningu ČR, podle možnosti se podílel na práci tohoto orgánu za KČT a spolupracoval i s Asocíací 
kempů ČR (dříve sdužení provozovatelů autokempinků v ČR).  
Vykonal velký kus práce při rozvoji mototuristiky i jako přímý účastník a organizátor při akcích v zahraničí, při 
propagaci České republiky. Na tuto jeho činnost se jistě nezapomene a zůstane v pamětích všech jeho účastníků.  
Dovolte mi Vám, paní matce i celé zarmoucené rodině vyslovit upřímnou soustrast na odchodem rodinného 
příslušníka, významného člověka, pana Zdeňka Vaňury.  
Čest jeho památce!  
   
Starý Bohumil,  
prezident   
Federace campingu a caravaningu České republiky  
 


