SEMINÁŘ INSTRUKTORŮ MOTOTURISTIKY
Českomoravského Camping Clubu – 2008
25.-27.4.2008 – camping Milovice u Hořic
Ve dnech 25. 4. -27. 4. 2008 se sjelo do autocampu Milovice
45 cvičitelů – instruktorů mototuristiky ČMCC při KČT . Z Camping Clubu
Rožnov pod Radhoštěm bylo přítomno 10 cvičitelů.
Autocamp Milovice se nachází 5 km od Hořic v Podkrkonoší na silnici
spojující Jičín a Hradec Králové v nadmořské výšce 271 m. Camp má rovnou
travnatou plochu se vzrostlými stromy, je zde 60 míst pro karavany s el.
přípojkami (10 AMp) a 40 míst pro stany, několik skupin chatek, koupaliště,
kuželnu, minigolf, tenis, volejbal, dobře udržované toalety, restaurace,
obchod s potravinami, dva centrální krby, kuchyňku a prádelnu – to vše se
nachází na rozloze 3,60 ha. K zpřijemnění pobytu v campu jsou nabízeny
kadeřnické, kosmetické a rehabilitační služby – koupele, elektroléčba a
masáže.
Na semináři byli přítomí seznámení s organizačními novinkami v ČMCC
KČT, vzpomenuto 120 výročí KČT, byl sestaven návrh akcí pro rok 2009 a
podány informace o uskutečněných akcích v roce 2007 a 2008 . Uskutečnila
se Valná hromada, na které byl zvolen Výkonný výbor ČMCC na další
dvouleté funkční období ve složení: Ing. Dobeš Jiří – předseda, Ing. Chvála Jiří,
Louda Antonín, Zahradník Pavel, Zámečník Ladislav - členové.
V praktické části byly navštíveny Hořice se svatogotharskou poutí,
Smetanovy sady se sbírkou moderního sochařství pod širým nebem, vystoupili
jsme na vrch Gothard. Masarykova věže samostatnosti s malým muzeem
prvého odboje poskytuje pohledy do okolí, ve jejímž bezprostředním se
nachází historický okruch silničních motocyklú „300 zatáček Gustava Havla –
Česká Tourist Trophy. Hrádek u Nechanic s golfovým hřištěm v přilehlé
zahradě se představil krásnou výzdobou interierů, kdy návštěvník má dojem,
že původní majitelé zámek opustili včera. Tento blok semináře byla zakončen
na Chlumu – bojiště 1866 s vykladem průvodce v historické vojenské uniformě.
Za připravu a sestavení náplně semináře nelze než vyslovit díky Janě a
Jiřímu Chválovým z Pardubic.
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Fotografie z této akce najdete v naší fotogalerii

