Seminář cvičitelů ČMCC – Rataje nad Sázavou
3.-5.5.2013

Jirka a Jana Chvalovi si vzali na starost zorganizovat seminář cvičitelů mototuristiky ČMCC v letošním roce. Vybrali
pro to Rataje n. S. a tábořiště Bořeň na břehu Sázavy. Samotné tábořiště je opravdu jednoduché zařízení pro
vodáky s ubytováním v malých chatkách s patrovými postelemi a předsíňkou s kuchyňským vybavením. Deštivé
počasí, které v tu dobu panovalo, chtělo do vybavení každého účastníka gumáky. Travnatá plocha byla
podmáčená a na mnoha místech blátivá.
Samotná organizace semináře však byla vynikající a účastníci odměnili na závěr manžely Chvalovy potleskem ve
stoje. V pátek jsme navštívili jinak pro veřejnost nepřístupný zámek Komorní Hrádek v majetku ministerstva
vnitra a dále zajímavý kostelík z 11. století ve vesnici Otryby. V obou zařízeních nás již čekali průvodci a dostalo se
nám opravdu zaníceného výkladu. Odpoledne nás pak přijal starosta Ratají v obřadní síni na zdejším zámku a
seznámil nás s historií i současnosti městyse Rataje n. S. Před večeří v místním penzionu jsme se byli ještě pěšky
podívat na meandr Sázavy z Ratajské vyhlídky.
V sobotu byl program nabitý a přesto pořadatelům vyšlo vše s vojenskou přesností. První zastávka byla na
hvězdárně v Ondřejově. Opravdu zajímavý komplex se zachovalými historickými kopulemi a dalekohledy, včetně
posledního, největšího u nás z roku 1967. Dalekohled má průměr 2 metry a délku víc jak 9 metrů a byl vyroben
v tehdejší NDR.
Další zastávkou byly Ladovy rodné Hrusice. Po obědě v místní vyhlášené hospodě U Sejků, která je celá vyzdobená
Ladovými kresbami, jsme navštívili Ladovu vilu, ve které je jeho muzeum, včetně prací jeho dcery.
Z Hrusic jsme pokračovali do kláštera v Sázavě. Tady nás provázela velice pro historii kláštera zapálená
průvodkyně s neobvyklým a zajímavým výkladem. Z kláštera jsme se ještě přesunuli do místní sklárny Kavaliér. I
tato exkurze byla pro mnohé účastníky velice zajímavá a poučná.
Večer pak proběhla teoretická část semináře. Byly zhodnoceny akce roku 2012, připomenuty akce, které nás ještě
čekají v letošním roce a J. Dobeš nás seznámil s informacemi na úseku metodiky, které připravil p. Zámečník. Byly
projednány také akce, připravované pro příští rok. Všechny odbory tyto akce zpracují na předepsaný formulář a
zašlou nejpozději do 30.6.2013 K. Kutíkovi. Ten zpracuje celý kalendář za ČMCC.
Dále bylo domluveno a odsouhlaseno:
Semináře cvičitelů ČMCC se budou pravidelně konat kolem 10. května. V příštím roce 9.-11.5.2014 v okolí
Poděbrad. Středočeši- p. Stránský.
Valná hromada se bude konat pravidelně začátkem října. V příštím roce 3.-5.10.2014 v okolí Olomouce
(Šternberk?). Rožnov – J. Kubáček a ing. R. Šedina.
V říjnu 2013 se má konat konference členů Federace CC ČR (ČMCC, Karavan 24, ATOM a AC Praha). Za každého
člena se mají zúčastnit čtyři zástupci. Za ČMCC J. Chvala, P. Zahradník. K. Kutík a zástupce Rožnova p.R.
J. Dobeš požádal všechny odbory o zasílání příspěvků do Informátoru.
Na příští seminář předložit informaci o diplomové práci I. Vaňurové ohledně rozvoje členské základny KČT, která
byla zpracována i na základě názorů členů ČMCC.

J. Dobeš požádal zástupce Rožnova o tlumočení gratulace ČMCC k udělení ocenění KČT p. Zbyňkovi Vaňurovi a
požádal i ostatní odbory o využívání možností ocenění svých aktivních členů.
Adresa pro zaslání akcí do kalendáře akcí ČMCC na rok 2014: Karel Kutík, Česká Lípa 47 001, Děčínská č.p. 5.
Telefon 731820220.
Fotografie ze semináře si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE
Květen 2013
Jan Kubáček

