
 

Valná hromada ČMCC  
2.-5. října 2014 

 
 

Místo konání      - Autokemp Šternberk-Dolní Žleb, recepce telefon 585 011 300 

Organ. zabezp.   - KČT, odbor Camping club Rožnov pod Radhoštěm 

   Kubáček Jan, 5. května 1343, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

             campingclubroznov@seznam.cz                     tel.:  773 676 739 

Přihlášky:               Přihlášky zašlete na uvedené adresy nejpozději do 31.8.2014. 

 

Ubytování: 

Autokemp Šternberk – Dolní Žleb leží u silnice směr na Horní Žleb a říčky Sitka. Ceník 

služeb (2014) za osobu/noc: 

Chatka „Osada“ 6x - 4 lůžka (společ. soc. zařízení kempu)                          140,- Kč 

Chatka „Ba 22“ 6x - 2+2 lůžka  (společ. soc. zařízení kempu)       140,- Kč 

Chatka „Dana“ 4x - 2+4 lůžka (WC,umyvadlo, studená voda)       185,- Kč 

Chaty „OKAL“  1x - 5+2 lůžka (WC, sprcha, 2 umyvadla, teplá voda)        200,- Kč 

                           1x - 3+6 lůžek            - // -         200,- Kč 

       4x - 2+3+3 lůžka    -//-         200,- Kč 

Osobní auto                                                45,- Kč 

Přitápění za noc a chatku (přímotop)              80,- Kč 

Poplatek MÚ za ubytování                 6,- Kč 

Karavan                  80,- Kč 

Osobní auto                  45,- Kč 

Elektrická přípojka                 75,- Kč 

Osoba – dospělí                 45,- Kč 

 

Stravování: 

Restaurace U Zlatého Muflona cca 600 m od kempu směr Horní Žleb. Ceny jídel se 

pohybují převážně od 70,- do 85,- Kč. 

 

Schůze a valná hromada: 

V kempu je nevyhřívaná společenská místnost bez stolového vybavení pro cca 20 osob. 

Je možné jednat také v restauraci U Zlatého Muflona, kde je možné objednat i 

občerstvení.  

mailto:campingclubroznov@seznam.cz


Valná hromada ČMCC - doprovodný program 2. - 5. října 2014 

Autokemp Šternberk – Dolní Žleb 

 

2. října 2014 – čtvrtek 

Pěší výlet:  

Návštěva hradu Šternberk (muzeum hodin) 

Mohutný barokně-klasicistní kostel (1755-1781) ve Šternberku 

Zelená budka – místo rozhledu nad Šternberkem u závodní tratě Ecce homo 

Prohlídka centra města a unikátní „Expozice času“ v bývalém Domě osvěty 

 

3. října 2014 – pátek 

Mototuristický výlet: 

Hrad Sovinec – založen v r. 1332 

Jiříkov – Pradědova řezbářská galerie u Halouzků (víc jak  450 dřevěných plastik) 

Rešovské vodopády na říčce Huntava, nár.přírod. památka, přístup  2 km pěšky.  

Arboretum Paseka  - soukromé ve starém lomu s nádhernou vyhlídkou do okolí. 

 

4. října 2014 - sobota  

Mototuristický výlet:      Parkování a oběd v nákup. centru Šantovka v Olomouci. 

Prohlídka Olomouce s průvodcem (náměstí a radnice) 

Prohlídka Olomouce bez průvodce (historické jádro města) 

Klášterní Hradisko – prohlídka s průvodcem 

Svatý Kopeček – prohlídka poutního místa a baziliky Navštívení Panny Marie  

 

Večer valná hromada ČMCC v 18.oo hod. Večeře v 17.oo hod. 

 

5. října 2014 – neděle 

Organizační záležitosti ČMCC a odjezd domů. 

 

Informace: 

Pradědova Galerie Jiříkov – Více jek 450 dřevěných plastik na 8 ha daňčí farmy. Největší betlém na 

světě v životní velikosti. Socha Praděda 10,4 m vysoká. Dřevořezba „Vyznání mé rodné zemi“ 36x2 m 

– největší na světě. 

 

Expozice času ve Šternberku – V Česku naprosto unikátní Expozice času výjimečná širokým záběrem 

od vesmírného zrození času až k atomovým hodinám. Zahrnuje kromě historických hodin vše, co 

s časem souvisí. Úvodní část nabízí projít se pod pomyslnou hvězdnou oblohou, nebo pět kamenů 

připomínajících Stonehenge. Další části zahrnují cca 250 exponátů a jsou věnovány kromě vesmíru i 

kalendářům, nejstarším hodinám, mechanickým, elektrickým a elektronickým, budoucnosti času či 

fenoménu hodinářství ve Šternberku. 

 

Arboretum Paseka – Arboretum Makču Pikču v Pasece vzniklo na bývalé skládce v roce 2008. Dnes 

má více jak 3200 druhů rostlin, které rostou převážně v čedičovém písku. Arboretum se nachází na 



svazích kopce a jsou odtud i nádherné výhledy do okolí Hornomoravského úvalu. Je to originální dílo 

člověka (ing. Radim Slabý) s velmi úzkým a citlivým vztahem s přírodou. 

 

Ruda – Křížový vrch – je známý pozoruhodnou křížovou cestou se 14 zastaveními představenými 

uměleckými plastikami tvaru srdce na dříku, obsahujícími reliéfy pašijových scén. Křížová cesta byla 

vystavěna v roce 1760. Začíná u kostela v Rudě a pokračuje na vrchol Křížového vrchu (589 m), kde je 

umístěno jako 12. zastavení sousoší Kalvárie. Z vrcholu jsou pěkné výhledy do okolí. 

 

Olomouc – vznikla na místě velkomoravského hradiště z 9. stol., později vystavěn přemyslovský hrad. 

Do roku 1642 hlavní město Moravy. Dnes památková zóna. Z množství památek vynikají radnice 

s orlojem (1422), barokní sloup Nejsvětější Trojice (1754, výška 35 m) – památka UNESCO, řada 

kostelů v čele s katedrálním kostelem sv. Václava, největší varhany ve střední Evropě v kostele sv. 

Mořice, Arcidiecézní muzeum, arcidiecézní palác (1674), klášter Hradisko (1078), soubor 8 barokních 

kašen, areál Flora a řada dalších. 

 

Svatý Kopeček – poutní místo na kopci nedaleko Olomouce s bazilikou Navštívení Panny Marie. 

Chrám vznikl v 17. stol. v době třicetileté války. Objekt sestává z hlavní a příční lodi, kopule a osmi 

bočních kaplí. Nedaleko zoologická zahrada Olomouc s rozhlednou, umístěna v krásných lesích. 

 

Jan Kubáček 

Září 2014 

 

 


