Školení cvičitelů-instruktorů
mototuristiky ČMCC
Jedovnice, ATC Olšovec, 23.- 25.4.2010

Seminář cvičitelů ČMCC si vzali v letošním roce organizačně na starosti manželé Kopalovi a
Zábelovi a zajistili jej v campu Olšovec v Jedovnici. Řada účastníků včetně části delegace
z Rožnova využili výhodných cenových podmínek dojednaných v campu a přijeli na seminář již ve
středu 21.4.2010. Ve čtvrtek a pátek před seminářem jsme využili k výletům na kolech po
místních, velmi dobře značených cyklostezkách. Za dva dny jsme našlapali 79 km a navštívili jsme
řadu zajímavých míst a památek v Moravském krasu. Prohlédli jsme si Rudice s větrným mlýnem,
zříceninu Nového hradu u Adamova, Máchův pomník u Olomučan, Kateřinskou jeskyni, Ostrov u
Macochy a pod.
V sobotu jsme již v plném obsazení 11 členů z Rožnova absolvovali v rámci praktické části
semináře výlet auty do Křtin s poutním kostelem a jeho zvonkohrou, Bílovice n. Sv. s pěší túrou
Těsnohlídkovým údolím s řadou pomníků význačných osobností tohoto kraje. Svůj pomník má
zde i místo, kde byl skácen první strom republiky, postaven na Vánoce na náměstí v Bílovicích
s pokladničkou na podporu všem osiřelým dětem. Tradici založil R. Těsnohlídek, když nalezl
s kamarády odložené dítě 20.12.1919 blízko Bílovic. Výlet jsme zakončili prohlídkou poutního
kostela ve Vranově s Peluánským klášterem. Po návratu do campu jsme stačili ještě oslavit
všechny Jirky (Jedlička, Chvala, Dobeš).
I teoretická část byla zajímavá. V pátek nám poutavě vyprávěl a na promítnutých
fotografiích ukázal zajímavosti Moravského krasu člen CHKO Moravský Kras. V sobotu pak pan
Starý, prezident Federace campingu a caravaningu ČR, seznámil cvičitele ČMCC s probíhající
přípravou 77. FICC RALLY, která se bude konat 5.-14.8.2011 v Praze. Dále již byly projednávány
nové věci na úseku mototuristiky a úkoly ČMCC pro následující období, včetně kalendáře akcí na
rok 2011.
Některé hlavní akce na ČMCC rok 2011:
8.1.2011
Leden
6.-8.5.2011
5.-14.8.2011
1.-5.9.2011
30.9.-2.10.2011
6.-9.10.2011

Zimní výstup na Radhošť – 36. ročník
Zimní sraz mototuristů ČMCC
Školení cvičitelů, instruktorů ČMCC
77. Rally FICC – Praha
Dahlie Rallye – Slovensko
Valná hromada ČMCC – Valašsko
Výstava caravaningu – Brno

Na závěr je nutné poděkovat manželům Kopalovým a Zábelovým za přípravu i realizaci
tohoto školení, které bylo směrováno do opravdu atraktivního prostředí.
Kubáček Jan
27.4.2010

