Seminář cvičitelů mototuristiky
Camp Nový Rybník u Nepomuku
5. – 8.5.2011

V letošním roce se konal seminář cvičitelů ČMCC u Nepomuku v campu Nový Rybník ve dnech
5. - 8.5.2011. Seminář zajišťoval oddíl mototuristiky O-KČT AC Sparta Praha, konkrétně manželé
Dobešovi. Na začátku musím konstatovat, že camp vybrali dobře. Na české poměry velice slušná
úroveň v krásném prostředí u rybníka mezi lesy. To zajišťovalo klid a nádherné počasí po celé konání
semináře zase pohodu při pobytu a jednání. Proto jsme se také mohli klidně školit na terase
restaurace v campu, jak je také zachyceno na posledním snímku ve fotodokumentaci.
Praktická část semináře proběhla v pátek a v sobotu vždy od 8.oo hod. V pátek jsme byli první
výprava v letošním roce v zámku našeho vynikajícího stavitele a mecenáše studentů a kultury Josefa
Hlávky v Lužanech. V Malinci jsme obdivovali památnou lípu starou 268 let a s obvodem kmene 460
cm. Další zastávkou byly Přeštice se svou největší památkou – poutním kostelem Nanebevzetí Pany
Marie na návrší nad městečkem. U kostela je také instalovaný pomník s pamětní deskou zdejšího
rodáka, hudebního skladatele a spisovatele Jakuba Jana Ryby. V hotelu Sport jsme pak obědvali za
opravdu lidové ceny (jídlo 60,- Kč). Odtud jsme jeli přes Radkovice (lidová architektura) do Žinkov.
Náměstí odpovídá větší vesnici, ale Žinkovy zdobí především nádherný zámek na břehu zdejšího
velkého rybníka. Zámek zakoupili Američané a v současné době jej po několika letech chátrání
opravují. Ve fotodokumentaci můžeme obdivovat romantickou podobu zámečku, který dříve sloužil
pro rekreaci ROH.
Praktická část druhého dne začala v Kasejovicích prohlídkou židovského ghetta i bývalé
synagogy a pokračovala ve Lnářích prohlídko zámku, který využívala po revoluci česká vláda a kde se
tvořila privatizace. Prohlédli jsme si i zámecký park, zámecký kostelík Nejsvětější Trojice a na závěr i
expozici koček – výstavu, která patří ke třem v celé Evropě. Oběd i prohlídka zámecké sýpky kde
v jednom patře je stálá výstava kreslených vtipů Neprakty byl ve Spáleném Poříčí. Závěr jsme
věnovali Nepomuku a především poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Provázel nás samotný pan
farář a ukázal nám i město, baziliku sv. Jakuba a své Arciděkanství.
V teoretické části byly projednány otázky expedice „Informátora“, zbývající akce v letošním
roce a plán akci na rok příští. Nejpozději je nutné zaslat akce do kalendáře na rok 2012 do konce
srpna 2011 na pana Kutíka. Bylo schváleno, že valná hromada v letošním roce bude v Rožnově pod
Radhoštěm ve dnech 9.-11.9.2011. Rožnov také prověří možnosti konání semináře cvičitelů ČMCC
v květnu 2012 v hotelu Podjavorník na Slovensku, campu v Mořkově, nebo campu Pahrbek v
Napajedlích. Valná hromada ČMCC v příštím roce je plánována do campu Konopáč v Heřmanově
Městci.
Fotografie ze semináře najdete kliknutím na tento odkaz
Jan Kubáček
květen 2011

