
Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 2/2007 

 

Vážení členové, 
 
měsíc utekl jako voda a tak jsme tu opět s dalším věstníkem, neboť si myslíme, že je 
dobré, abyste věděli, co se děje: 
 
Aktuálně: 
 
Pan Ing. Otto Horský CSc., člen našeho klubu, vystoupí v úterý 31.7. 2007 od 15:00 
do 16: 00 hod v Českém Rozhlase Ostrava, v přímém přenose v pořadu Apetit. Bude 
hovořit o svých cestovatelských aktivitách. Vysíláno bude na frekvencích Ostrava 
107,3,Třinec 105,3 Opava 102,6 ,Bruntál 95,5. 
 
Akce: 
 
MILCA CUP 2007 3. 8. – 5. 8. 2007 
  
Milan Hollar z Domažlic připravil pro příznivce adrenalinových sportů mezinárodní párty drsoňů. Tímto 
jste jako členové klubu i jako široká veřejnost na akci zváni. Pro vážné zájemce doporučuji nejprve  
shlédnout video sestřihy předchozích ročníků a až následně zasílat závazné přihlášky :-)  Řekl bych, 
že hned po zimní expedici BM tu bude v republice nejnáročnější outdoorová akce .... 
  
Pokud budete mít o akci zájem, více info i s odkazem na Milanův web najdete na stránkách D-klubu. 
  
Za D-klub Radim S. Ptáček (člen Českého klubu cestovatelů) 
  
------------------------------------------------------ 
D-KLUB Ostrava 
www.d-klub.nzn.cz 
r.s.ptacek@tiscali.cz 
 
 
Co se dělo: 
 
V průběhu tohoto měsíce jsem Vám zasílala 2 maily, oba se týkali nabídky na 
společné cestování. Pro případ, že se k někomu nedostali, kopíruji Vám sem jejich 
texty. Ti, kdo je již četli mohou tuto část věstníku přeskočit. 
 
28. 6. 2007 rozesílán tento mail: 
 
Vážení přátelé, 
obracíme se na vás s prosbou o informace. Jsme mladý pár se zájmem o 
cestování. 
Sháníme spolucestovatele se zkušenostmi na cestu po Botswaně ev. i 
jiné africké zemi. Zatím jsme ve dvou cestách navštívili Keňu a Tanzánii a táhne 
nás to opět do Afriky. Našim hlavním zájmem je příroda a africká fauna. Dobu 
odjezdu plánujeme na začátek příštího roku. 
Velice vám děkujeme pokud poskytnete naše kontakty případným zájemcům. 
S pozdravem 
Petra Šálková a Tomáš Neuman 



Pardubice 
 Petrasalkova@seznam.cz;  Tomas.neuman@seznam.cz 
 
30. 7. 2007 rozesílán tento mail: 
 
Dobrý den, 
 
se svou manželkou hledáme skupinku cestovatelů,kteří cestují po exotických krajích a 
dokážou se domluvit 
(AJ,ŠJ,FJ)-nejraději partnerské dvojice,které chtějí navštívit např.Indonézií,Thajsko,Indii-
Nepál,NZ+AUSTR., 
Peru,Venezuelu,Brazílií,Kolumbiji,Martinik+Guadalupe,Kostariku+státy kolem,Polynézií,NP 
Keňa+Tanzanie 
a podobně.Upřednostňujeme přírodu-faunu floru,před městy a architekturou. 
Cena takové expedice by pokud možno neměla přesáhnout 100000,-Kč pro 2 osoby. 
Podmínky:jednoduché ubytování,alespoň co 2 dny s teplou vodou,náročnost treků 
střední,strava dostupná 
levnější-máme na mysli,že nepotřebujeme přepych a přecpávat se.Doba jedné expedice-14-30 
dnů, výjimečně do 50 dnů.  
Prosím o takovou skupinku 4-15 lidí ať se ozve a přibere nás. 
 
Děkuji předem za podobné nabídky k expedicím za exotikou. 
 
kontakt na nás:tel.603115201,608966094 mail:Svatopluk.Kempa@seznam.cz  
 Nechci se jen vést,ale jsem ochoten pomoci při zajišťování v rámci svých sil a možností 
 
v Havířově 26.7.2007 Svatopluk Kempa,Havířov 
 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 
V souvislosti s rozesíláním těchto mailů prezident Českého klubu cestovatelů, 
pan Petr Jahoda rozhodl takto: 
 
Nadále budou naše souhrnné informační maily zasílány striktně pouze 
jedenkrát měsíčně a to vždy poslední týden v měsíci. Myslete na to prosím a 
posílejte nám Vaše pozvánky nejméně 5 týdnů předem. Na akce zaslané 
později, nebudeme moci upozorňovat. Nechceme vás zahlcovat nevyžádanými 
maily. 
 
Děkujeme Vám mnohokrát za pochopení.  
 
NOVINKA: 
 
Přednášky, které nám zašlete posíláme věstníkem nadavší adresy a informační 
zdroje v ČR. Potřebujeme o nich ale vědět také dostatečně dopředu.(Nejméně 5 
týdnů) 
 
 
To je z dnešního věstníku vše. Přejeme Vám příjemný zbytek léta a mnoho zážitků. 



Nashledanou za měsíc. 
 
Ve Studénce dne 30. 7. 2007                 Zpracovala: Martina Kužmová 
 

 
 


