
 

 

Seminář cvičitelů ČMCC a  

mimořádná valná hromada ČMCC 

 

 

Seminář cvičitelů mototuristiky zorganizoval Ladislav Zámečník v zařízení stadionu v Poličce 

ve dnech 4.-6.5.2012. Původní plánovaný program zásadně ovlivnilo rozhodnutí 

Předsednictva KČT, které reagovalo na finanční problémy 77. F.I.C.C. Rally, konané 5.-

14.8.2011 v Praze.  Rally skončila ztrátou přes 400 tis. Kč, a to vedlo vedení KČT 

k rozhodnutí: 

1. Oficielní pořadatel Federace CC ČR musí předložit písemné potvrzení, že na ztrátě se 

nebude podílet KČT. 

2. Do konce srpna musí Federace CC doplnit počet svých členů minimálně na dva. 

3. Za odvolané zástupce ČMCC ve Správní radě FCC ČR jmenuje ČMCC nové. Za 

odvolaného předsedu ČMCC ing. J. Dobeše zvolí valná hromada ČMCC nového 

předsedu. 

Páteční jednání semináře cvičitelů ČMCC bylo prakticky celé věnováno přípravě valné 

hromady, která byla naplánována na sobotu. Na jednání byli navrženi pánové P. Zahradník a 

J. Chvala novými členy Správní rady FCC ČR za odvolané členy ing. J. Dobeše a L. 

Zámečníka. 

V sobotu se dopoledne uskutečnila praktická část semináře. Nejprve jsme navštívili poutní 

kostel v Bystré. Prováděl nás velmi pečlivě místní amatérský průvodce. Kostel za námi zavřel 

a otevřel jej až po ukončení výkladu a prohlídky včetně výstupu do obou věží kostela 

s rozhlídkou do okolí Bystré. V Bystrém jsme pak ještě navštívili muzeum v Brtounově 

chaloupce - dřevěnici, která se zachovala beze změny do dnešní doby. 

Další zastávka byla na hradě Svojanov.  Prohlídka byla individuální s možností volby čtyř 

okruhů. Hrad si můžete prohlédnout ve fotogalerii semináře. 

Poslední zastávka byla v Březové n. Svitavou, známé také Schindlerovou továrnou – odkud 

majitel zachránil mnoho židů před Hitlerem deportací do Anglie. Naším cílem ale byl výstup na 

Cimrmanovu rozhlednu nad městečkem. Rozhledy byly pěkné, ale jen na okolní kopce. 

Odpolední část začala přednáškou o přírodních a kulturních zajímavostech okolí Poličky.   

Pak již následovala valná hromada ČMCC za účasti místopředsedy předsednictva KČT ing. 

Jána Babniče. Jednání bylo velmi rušné a emotivní a skončilo až ve 22 hod. Ing. Babničovi 



předal ing. Dobeš potvrzení předsedy FCC ČR pana Starého, že KČT se nebude podílet na 

likvidaci schodku 77. FICC Rally. Dále byli zvoleni noví zástupci ČMCC do Správní rady FCC 

ČR pánové P. Zahradník a J. Chvala. Současně byl proti rozhodnutí předsednictva KČT 

potvrzen ing Dobeš valnou hromadou předsedou ČMCC.  

V neděli pokračoval seminář ČMCC. Z něho uvádím alespoň následující informace: 

 Plán akcí ČMCC na rok 2013 je nutné zaslat K. Kutíkovi nejpozději do 20.6.2012. 

 V roce 2013 proběhnou oslavy 125 let turistiky. K tomuto výročí bude vydána celostátní 

ročenka o činnosti klubů. 

 Seminář cvičitelů ČMCC v roce 2013 uspořádají manželé Chvalovi 19.-21.4.2013. 

 Valnou hromadu ČMCC bude organizovat Česká Lípa, a to 11.-13.10.2013, případně 

4.-6.10.2013 v návaznosti na datum výstavy caravaningu v Brně. Předběžně se bude 

konat na Vlčí hoře. 

 Bylo doporučeno příští Dahlie Rallye v roce 2014 konat v rámci ČMCC kolektivně a to 

v některém velkém kempu na východ od Prahy.   
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