
Poděbrady 

 školení a seminář cvičitelů - instruktorů ČMCC 

 

Školení a seminář cvičitelů – instruktorů mototuristiky ČMCC se uskutečnil v  restauraci Na 

kempu v Poděbradech ve dnech 7.-11.5.2014. Za  odbor Camping club Rožnov p. R.  jsme se školení 

zúčastnili sami (Kubáčkovi).  Praktickou část semináře jsme však s ostatními neabsolvovali. Chtěli jsme 

především vyzkoušet velice známé cyklostezky kolem Labe. Na seminář jsme přijeli až v pátek a po 

ubytování jsme si prohlédli Poděbrady a především lázeňskou část s krásným parkem. V sobotu jsme pak 

vyjeli na cyklostezku po pravém břehu kolem Labe do Nymburka. Prošli jsme si zde starou část za 

hradbami a náměstí se sochou sedícího spisovatele pana Hrabala. V Nymburku jsme pak přejeli na druhý 

břeh a odbočili z cyklostezky k Postřižinskému pivovaru, kde se však Postřižiny netočily. Po levém břehu 

jsme pak pokračovali na Písty a odbočili kousek na známé pískové duny. Z Pístů jsme pokračovali na 

Kersko, kde žil a psal Bohumil Hrabal. Na památku je zde pojmenovaná autobusová zastávka se sochami 

jeho oblíbených koček. Ani po 22 km se ženská část ještě nechtěla otočit zpět a tak jsme dojeli až na 

most u Lysé n. L. Do města ale už nebylo sil a tak jsme po druhém břehu uháněly zpět do Nymburka a 

Poděbrad, což bylo celkem více jak 60 km. Večeři i seminář v 7 hod. jsme však stihli. I když mají 

Poděbrady dobrou polohu a relativně malou vzdálenost pro všechny kluby, tak účast byla z dosavadních 

seminářů asi nejhorší. Předpokládám, že to bylo nevhodným termínem. 

V neděli dopoledne proběhla závěrečná část semináře, ale za bídné účasti cvičitelů ČMCC. 

Postřehy ze semináře: 

ČMCC sdružuje celkem 14 oddílů a v nich 187 členů. 

J. Dobešovi poslat do „Informátora“ propozice na „Valnou hromadu ČMCC ve Šternberku“ a propozice 

srazu „Narozeninový víkend“ k 120. výročí založení turistiky v Rožnově 15.-17.8.2014, a to nejpozději do 

19.5.2014. 

Současně požádal J. Dobeš o zpracování informací a poslání článku k letošní Dahlie Rallye v Polsku. O 

zpracování prosí Zdenka Vaňuru. 

Akce do kalendáře akci ČMCC na rok 2015 zaslat J. Dobešovi do 30.6.20014 na předepsaných 

formulářích.. 

Příští seminář ČMCC se bude konat 15.-17.5.2015 a předpokládá se že ve Vranově – kemp Na pláži. 

Zajišťuje P. Zahradník. Valná hromada pak 9.-11.10.2015. Místo ani pořadatel zatím  stanoveni nabyli.  

Zastupující předseda ČMCC L. Zámečník požádal všechny oddíly o projednání návrhu a delegování svých 

zástupců do výboru ČMCC. 

 

Jan Kubáček 

Květen 2014 


