Valná hromada ČMCC – Poslův Mlýn, 3.-6.10.2013
Sraz členů ČMCC v rekreačním areálu Poslův Mlýn u Poselského rybníka organizoval
KČT Česká Lípa v rámci valné hromady ČMCC. Program byl jako vždy bohatý
s hlavním lákadlem – exkurzí do automobilky ŠKODA Mladá Boleslav.
Exkurze se uskutečnila v pátek 4.10.2013 a zúčastnilo se jí více jak 40 členů ČMCC. Nejprve jsme
navštívili podnikovou prodejnu vozů Škoda, muzeum včetně vozů a motorových kol fy. Laurin + Klement
a také depozitář veteránů a dílnu na renovaci veteránů. Všichni účastníci byli vybavení sluchátky a
vysílačkou, takže jsme dobře slyšeli výklad průvodkyně. Po těchto prohlídkách nás firemní autobus
dovezl do areálu firmy a postupně jsme si prohlédli lisovnu plechových dílů, svařovnu, montáž motorů a
převodovek a na závěr i celkovou montáž vozů. Bohužel nás pustili jen na začátek linky, kde se
instalovala elektroinstalace, přístrojové desky a stropní čalounění. Montáž náprav a motorů do aut jsme
neviděli.
Po exkurzi a obědě jsme se na zpáteční cestě zastavili ještě na prohlídku zříceniny hradu Zvířetice. Večer
nás pak přišel pobavit hudebník Lojza Závěta. Po rozpačitém začátku taneční zábavu rozproudili účastníci
z Rožnova a postupně se přidali další.
V sobotu byly v nabídce tři výlety. Vaňurovi a Schreiberovi navštívili sklárnu Precioza Kamenický Šenov,
kde vyrábějí křišťálové lustry. Dále viděli Staré Splavy, Panskou skálu (kamenné varhany), Peklo, údolí
Zahrádky a Máchovo jezero.
Kubáčkovi vyrazili opačným směrem do vesnic Žďár a Kruh, kde se zachoval velký počet původních
dřevěných roubenek, včetně přilehlých hospodářských místností vtesaných do skal. Domky jsou
památkově chráněny a nesmí se přestavovat. Dále jsme navštívili hrad Housku a zašli na skalní vyhlídku,
kde je možno vidět na horu Říp. Odtud pak pěšky na Vrátenskou horu na rozhlednu, dále jsme se
zastavili na skalních útvarech Pokličky a na závěr výletu na hrad Kokořín. Tady jsme si prohlédli i interiéry
včetně rozhledny na velké věži.
Večer byl vyhrazen valné hromadě ČMCC. Předseda ing. Dobeš přednesl zprávu o činnosti ČMCC,
informoval o nové metodice KČT, členské základně ČMCC, hospodaření, příští rallye FICC ve Finsku,
semináři cvičitelů ČMCC 2014 v Poděbradech, kalendáři akcí na r. 2014 atd. Na závěr nás seznámil se
svým písemným stanoviskem o ukončení funkce předsedy ČMCC a s tím, že do volby příštího předsedy
povede ČMCC 1. místopředseda p. Ladislav Zámečník. Požádal zároveň všechny kluby o projednání a
nahlášení kandidátů na nového předsedu ČMCC. Do usnesení byl dán úkol ohledně stavu členské
základny. Pan Zámečník pošle na kluby jmenovitý seznam jejich registrovaných členů v ČMCC a kluby
zpětně seznam opraví a nahlásí reálný stav.
Z programu jsem ještě vynechal čtvrtek. Večer nám pořadatelé promítli film Českolipsko II a pak
následovala přednáška o okolí Českolipska.
Na závěr je nutné informovat, že valnou hromadu v příštím roce (3.-5.10.2014) bude organizovat KČT,
odbor Camping Club Rožnov p. R. Plánujeme ji uskutečnit v campu ve Šternberku a hlavním bodem
doprovodného programu plánujeme prohlídku Olomouce s průvodcem.
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