
Valná hromada Česko-Moravského Camping Clubu 

Šternberk, AC Dolní Žleb, 2.- 5.10.2014 

Letošní, tentokrát volební valná hromada ČMCC se konala ve Šternberku, 
v kempu Dolní Žleb ve dnech 2.-5.10.2014. Organizačně ji zajišťoval i 

s doprovodným programem KČT, odbor Camping club Rožnov pod Radhoštěm. Celkem se srazu 
zúčastnilo 39 mototuristů z 11 odborů. 

Ve čtvrtek 2.10.2014 byla na programu prohlídka samotného Šternberka. Navštívili jsme unikátní 
„Expozici času“ při informačním středisku, vystoupili na vyhlídku Zelená budka, kde jsme měli pěkný 
rozhled na Šternberk, dále jsme si prohlédli hrad Šternberk, ale jen z venku a nakonec jsme zavítali do 
bývalého augustiniánského kláštera a především přilehlého chrámu Zvěstování Panny Marie. Zde jsme 
měli prohlídku i s ukázkami hry na původní hudební nástroje, včetně renovovaných varhan v chrámu,  
doprovázenou profesionálním zpěvem pana průvodce.  Den jsme zakončili společným posezením 
v kuchyňce kempu a zazpívali si s kytarovým doprovodem pánů Adama a Vargačíka z České Lípy. 

V pátek byl na pořadu výlet do okolí Šternberka. První zastávka byla v arboretu Makču Pikču v Pasece. 
Přesto, že byl říjen, kvetlo mnoho květin a navíc hráli i různé keře podzimními barvami. Všichni ocenili 
precizní osmiletou práci majitele pana Radima Slabého. Z Paseky to byl jen kousek na hrad Sovinec. 
Prohlédli jsme si vnitřních pět nádvoří i interiéry hradu. Jen plánovaný oběd v přilehlé restauraci 
obsluha nezvládla. Další zastávkou byla  Pradědova galerie U Halouzků v Jiříkově, kde je prezentováno 
na 450 dřevěných soch včetně 10,4 m vysoké sochy děda Praděda nebo ještě nedokončené dřevořezby 
„Vyznání mé rodné zemi“ o rozměrech 36x2 m. Poslední část výletu byla vycházka z Rudy po křížové 
cestě z roku 1760 na Křížový vrch. Odtud jsou pěkné výhledy do okolí i na Jeseníky. Páteční večer jsme 
zakončili společným posezením v restauraci U Zlatého Muflona v Dolním Žlebu. 

Sobotní program byl zaměřený na Olomouc a jeho především církevní památky. Ty spestřil projekt 
podzimní výstavy FLORA Olomouc „Rozkvetlé památky“. Pět církevních objektů ve středu města bylo 
vyzdobeno profesionálními floristy z Česka a Rakouska a ještě tak umocnil nádheru těchto objektů. 
První prohlídku jsme absolvovali s průvodcem ve veřejnosti přístupných prostorách vojenské 
nemocnice Klášterní Hradisko. Odtud jsme se přesunuli do centra města. Kolona se však při přesunu 
neudržela a tak jsme se sešli po telefonické domluvě u radnice a jejího orloje. Následovala prohlídka 
Sloupu Nejsvětější trojice, který je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, chrámu Panny 
Marie Sněžné, katedrály sv. Václava s největší věží na Moravě (100,65 m), nově zrekonstruovaných 
zahrad na hradbách, kaple sv. Jana Sarkandera, kostela sv. Michala, sv. Mořice s největšími varhanami 
v republice a nakonec kostela Zvěstování Panny Marie na Dolním náměstí. Za poslední významnou 
církevní památkou jsme se pak auty přesunuli na Svatý Kopeček. V bazilice  Navštíveni Panny Marie se 
však konal koncert a tak jsme si tuto monumentální památku mohli prohlédnout jen ze zadní části 
kostela.  

Večer se pak ve společenské místnosti kempu konala valná hromada ČMCC. Pan Zámečník nejprve 
zhodnotil činnost ČMCC, jeho hospodaření a práci jednotlivých klubů. Pak následovala volba nového 
výboru. Po celkem dlouhém jednání byl nakonec nový výbor zvolen ve složení: 
Zahradník Pavel -  předseda ČMCC 
Zámečník Ladislav, Louda Antonín, Chvála Jiří a Chválová Jana – členové výboru 
Kutík Karel – 1. náhradník  
Nový výbor současně dostal možnost kooptovat 2. náhradníka z návrhů, které ještě dodatečně zašlou 
odbory. 
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