
Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 5/2007 

 
Vážení členové, 
 
vítám Vás u dalšího věstníku a přeji vám příjemné počtení. Opět zde naleznete přehled akcí a 
možná i některé další informace. ☺ 
 
Aktuálně: 

 
Vážení příznivci dálek, 
na tento čtvrtek si Vás od 19:30 hod. dovoluji pozvat na toulky po Indonésii v podání Petra 
Jančíka, tradičně v ostravské restauraci U Chýlků. Více informací k Cestopisným večerům D-
KLUBu naleznete na klubovém webu. 
  
Dále připravujeme: 
6.12. Libye - Věrka Tížková, od 19:30 
3.1.2008 - Na plachetnici kolem světa - K. Polášková 
7.2.2008 - Borneo - J.Kaslová 
  
Za D-KLUB 
Radim S. Ptáček (Člen českého klubu cestovatelů) 
 
Přehled cestovatelských akcí: 
 
Terminy cestovatelských projekcí Karla Wolfa: 
  
1.11.2007, 18h - Praha, ZOO - diashow Kambodža (promítá Karel Wolf)  
10.-11.11.2007 - Praha, KD Ládví - Cestovatelský festival 
14.11.2007, 17h - Praha, Národní zemědělské muzeum - diashow Bangladéš (promítá Karel 
Wolf)  
4.12.2007, 18:30 - Praha, Růžová čajovna - diashow Malajsie (promítá Karel Wolf)  
5.12.2007, 19:30 - Praha, VŠE - diashow Ekvádor a Galapágy (promítá Karel Wolf)  
7.12.2007, 19h - Praha, Městská lidová knihovna - diashow o Peru (promítá Karel Wolf)  
10.12.2007, 18h - Lovosice, KD Lovoš - diashow o Indii (promítá Karel Wolf)  
11.12.2007, 18:30 - Praha, Růžová čajovna - diashow o Peru (promítá Karel Wolf)  
12.12.2007, 17h - Praha, Národní zemědělské muzeum - diashow o Peru (promítá Karel Wolf)  
14.12.2007, 19h - Praha, Městská lidová knihovna - diashow Ekvádor a Galapágy (promítá 
Karel Wolf) 
  
 - Více informací o pořadech na http://setkanicestovatelu.cz/nabidka_poradu.html 
 

 
Mili pratele,  
  
posílám Vám pozvánku na Cestovatelsky festival v Praze (www.setkanicestovatelu.cz ), který 
se bude konat ve dnech 10.-11. listopadu v KD Ladvi. Na programu je připraveno přes 40 
zajímavých projekci z celého světa, které budou probíhat ve třech tématicky zaměřených 
sálech (velký sál, expediční sál, evropsky sál). Přesný program naleznete na 
http://setkanicestovatelu.cz/program_cestovatelskeho_festivalu_listopad_2007.html  
  



Těším se na setkání s Vámi, 
s pozdravem, 
  
Mgr. Karel Wolf 
 
Rádi bychom vás také pozvali na třetí ročník cyklu cestovatelských přednášek Ing. Petra 

Vlčka, který se koná v listopadu. Místo: Sborovna SPŠS Plzeň, Klatovská 109 * vždy v úterý od 

17:30  více informací a program k této akci naleznete na www.ckc.cz     
 
 

Další akce: 

 
Offroad info: 
 
Další klubovna ve středu 7.11. 
 
Neboť neodjíždíme na přípravu trasy do Tunisu, sejdeme se začátkem listopadu. 
Bude k vidění foto z právě proběhlé výpravy do zasněžené Transylvánie a video z víkendová 
akce - Oslavy desetiletého výročí OFF ROAD EXPEDITIONS, kdo tam byl neprohloupil - 
bylo to super. 
A hlavně konečně video z červnového Rumunska - převrácené Géčko.  
KDE ?   "U KORMIDLA" Starostrašnická 52, Praha 10 - Strašnice 
(vedle restaurace u Slámů)  
KDY ?   středa 7.11. od 18 hod. 
 
EXPEDICE 2008  
kalendář je už na webu více na  www.expedice4x4.cz/frames.html  
 
 
 
Více informací o akcích naleznete na: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html  
 
Webové stránky klubu už mají novou grafickou úpravu, jen některé části se budou ještě 
upravovat. Přesto doufáme, že se Vám budou líbit. 
 
Pro dnešek je to ode mne vše, děkuji vám za pozornost a těším se zase příště. 
 
Mnoho cestovatelských zážitků přeje…. 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Martina Kužmová                                                      Ve Studénce dne: 1. 11. 2007 
 
 
 
 


