
Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 1/2007 
 

 
Vážení členové, 
 
Po velmi dlouhé době k vám přicházíme s informacemi o dění v Českém klubu 
cestovatelů.  
 
Co se děje: Ačkoli by se mohlo zdát, že se v klubu nic neděje, není tomu tak. Jak 
jsme Vás před časem informovali, neustále pracujeme na našich webových 
stránkách, které jak víte mají dostat „nový kabát“. Došlo k malému zdržení, ale vše je 
na dobré cestě. Můžete se o tom přesvědčit na www.ckc.cz/new Stránky prozatím 
nemají hotovou grafickou úpravu a jiné drobnosti, proto prosím omluvte jejich kvalitu 
a vzezření.Vítány jsou jakékoliv připomínky a nápady z Vaší strany.  
 
Co je našim cílem: Zasílejte nám prosím pozvánky na vaše přednášky, výstavy, 
informace o knihách, články, reportáže………. Velmi rádi je uveřejníme na webových 
stránkách. Naším cílem je , aby se prostřednictvím webových stránek Českého klubu 
cestovatelů, dostávalo co nejvíce informací směrem k vám(našim členům). Věřím, že 
se nám to společně s vámi podaří. 
 
Nové knihy našich členů: 
 
Velké africké dobrodružství – autor Petr Jahoda. V pořadí již autorova 5 kniha 
popisuje cestu do jihozápadní Etiopie ke kmeni Nyangátomů. Na základě této knihy 
byl natočen 3 dílný pořad, který bude vysílán v pořadu Meteor na Českém rozhlase 2 
Praha. A to v sobotu v 8:10 hod. 
V termínech: 

1. díl: 7. 7. 2007 
2. díl: 14. 7. 2007 
3. díl: 21. 7. 2007 

Poděkování od paní Jarošové patří všem, kteří se v kterémkoli koutě světa podíleli 
na tomto pořadu. 
 
Pokud víte o někom, kdo by se rád stal naším členem, rádi mu zašleme přihlášku. I 
nadále platí, že si ji může vytisknout z našich webových stránek. www.ckc.cz  
 
Omluvte prosím neformálnost tohoto „Věstníku“, je způsobena drobným nedostatkem 
informací. Doufám, že vás i přesto potěší. Přeji vám všem krásné teplé léto, plné 
dobrodružných cest a zážitků.  
 
 
 
 
Ve Studénce dne 3. 7. 2007    Martina Kužmová 
 


