Školení cvičitelů a valná hromada ČMCC

Vzhledem k problémům s termínem na podzim 2016 svolalo vedení ČMCC valnou hromadu na
13.5.2017 v rámci školení cvičitelů 12. -15. 5. 2017 v kempu Primátor v Litomyšli.
Školení cvičitelů v praktické části bylo zaměřeno na poznání památek Litomyšle, kterých má toto
město opravdu hodně. V pátek a v sobotu jsme postupně navštívili renesanční zámek a areál UNESCO,
regionální muzeum, rodný byt Bedřicha Smetany, moderně zrekonstruované klášterní zahrady se sochami
Olbrama Zoubka, kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže, piaristický kostel Nalezení sv. Kříže s obrazovou a
sochařskou expozicí a nově zřízenou vyhlídku mezi oběma věžemi kostela a také Portmoneum – muzeum
Josefa Váchala. Mnoho zajímavých historických domů nabízí k zhlédnutí také bezmála 500 m dlouhé,
podloubím lemované Smetanovo náměstí.
V teoretické části zajistili pořadatelé přednášku pracovníků městského úřadu o památkách UNESCO
ve městě a jiných městských zajímavostech. Dále nás Jirka Chvála poutavě seznámil se svou cestou do
Běloruska.
Valná hromada se konala ve společenské místnosti kempu. Pan Zámečník přednesl zprávu o činnost
za rok 2015 a 2016 a pan Chvála zprávu o hospodaření. V roce 2015 využilo ČMCC z přidělené dotace
10.000 Kč jen 4.554 Kč, v roce 2016 byla dotace 12.000 Kč, vyčerpáno 12.482 Kč a pro rok 2017 má ČMCC
dotaci 12.000 Kč. Vyčerpáno zatím 672 Kč. Po jednání s p. Chválou jsem požádal odstupující výbor o
přidělení dotace na oslavy 50. výročí Camping clubu Rožnov p. R.
Vzhledem k tomu, že žádný s přítomných členů ČMCC neprojevil zájem o práci ve výboru, zabralo
nejvíc času jednání o budoucnosti ČMCC. Po delší diskuzi nakonec rozhodlo 21 přítomných členů 16 hlasy o
ukončení činnosti ČMCC (zdrželi se 4, proti 1). Dále bylo hlasováno o vyslovení nedůvěry současnému
předsedovi ČMCC p. Zahradníkovi, který se valné hromady ani nezúčastnil. Pro vyslovení nedůvěry
hlasovalo 20, proti 1. Přítomní členové se také vyjádřili k možnému vytvoření sekce mototuristiky při KČT
místo ČMCC. Proti vytvoření sekce bylo 18 členů, zdrželi se 3.
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