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Milí přátele, 

 

nastal poslední měsíc roku 2007 a tak se i já hlásím s posledním letošním věstníkem. Protože 

jste nám tentokrát zaslali mnoho příspěvků, bude poněkud obsáhlejší. Některé přípěvky 

uveřejníme pouze ve zkrácené formě, jiné jsme vložili na naše webové stránky a pouze se 

zmíním o tom, kde je najdete. Děkujeme za pochopení a věřím, že k nám budete i nadále takto 

štědří. Přeji vám příjemné počtení. 

 

Knihy: 
 

Zhruba před čtrnácti  dny vyšla nová kniha s názvem Osm roků na Kubě. Jejím autorem, je 

pan Ing. Otto HorskýCsC. Kniha poutavě vypráví o autorově pobytu na Kubě, v době, kdy 

zde působil několik let jako poradce pro inženýrskou geologii a poté jako vedoucí 

československé expedice pro průzkumné práce projektu přečerpávací vodní elektrárny 

v pohoří Escambray. Více informací o této knize najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html  

 

Na této stránce naleznete také jiné zajímavé publikace například Obrazy světa a Tváře světa 

od pana Jiřího Kolbaby. 

 

Nabídka na uspořádání přednášky: 
 

Duha klub dlažka hledá někoho, kdo by byl ochoten uspořádat  přednášku v Přerově na jejich 

akci nazvané Celostátní vzájemná výměna zkušeností. Rádi by zde udělali cestovatelskou 

sekci, právě pro vaše přednášky. Jednalo by se o termíny 26. 10. a 27. 10. 2008 ve večerních 

hodinách nebo kdykoliv v období od 25.-28.10.2008 

(Jsou schopni uhradit cesťák, stravu a ubytování a případně nějakou symbolickou odměnu) 

 

Pokud máte zájem uspořádat tuto přednášku za symbolickou cenu ozvěte se prosím na tyto 

kontakty: 

Bližší informace: dlazka@dlazka.cz – Jaroslav Biolek 

 

Více informací najdete zde: 

od 1. 1. 2008 na www.dlazka.cz 

a od 1. 4. 2008 na www.cvvz.cz  

 

Pro bližší informace najdete v mailu také přílohu s názvem CVVZ 2008 letak – ve  

formátu txt 

 

Zajímavá nabídka: 
 

Pan Galdiš – člen Českého klubu cestovatelů, nás požádal o  uveřejnění této nabídky. Určitě 

se mezi vámi najde někdo, kdo rád svůj projekt představí jiným. 

 

Získejte peníze na svůj projekt od Expedičního fondu!  

Expediční fond finančně a materiálně podporuje expedice a na ně navazující filmy, knihy, 

výstavy a další cestovatelské projekty.  



Každých 6 měsíců je ve veřejné soutěži vybíráno několik projektů, kterým jsou 
rozděleny peníze a věcné dary.  Na výběru se rovnou měrou podílí všichni přispěvatelé do 

Expedičního fondu.  

Právě bylo vyhlášeno 3. kolo, ve kterém se bude rozdělovat podpora za nejméně 150 000 
Kč a další jednání se sponzory se dokončují. Poslat svůj projekt je velmi jednoduché. 

Podporu v minulých kolech získali jak ostřílení dobrodruzi, tak začínající cestovatelé - záleží 

na kvalitě projektu. Více informací najdete na www.ExpedicniFond.cz  

Výsledky 3. kola budou vyhlášeny na veletrhu cestovního ruchu Holiday World.  

Zřizovatelem Expedičního fondu jsou cestovatelský portál HedvabnaStezka.cz a Klub 

cestovatelů Karavanseráj, kteří do něj - jako neziskové projekty - odvádějí veškerý svůj zisk. 

Kromě toho jej podporuje řada dalších sponzorů a mediálních partnerů.  

Akce: 

Z akcí bych tentokrát zmínila například výstavu pana Ing. Otty Horského CsC. S názvem 

Expedice Titicaca 2004 – Peru. Výstava je umístěna na Slovensku v Muzeu Andrea Kmeťa 

v Martině. A potrvá do 12. 2. 2008. 

Dále bych ráda zmínila výstavu Zdeňka Thomy s názvem Chuť čaje = chuť zenu, výstava je 

umístěna v Muzeu jindřichohradecka a potrvá do 6. 1. 2008 

Bližší informace o těchto akcích a přehled ostatních akcí najdete na této stránce: 

http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html, najdete mezi nimi i některé z akcí na rok 2008. 

Ofrouďácké info: 

Klubovna 5.12. odpadá  

Neboť na první středu měsíci vyšel Mikuláš, klubovna odpadá.  

Poslední setkání v tomto roce, bych viděl na sobotu 8.12.,  

s přespáním do neděle, třeba na Vysočině U Elfa http://www.uelfa.cz/ .  

Každý si platí ubytování a konzumaci.  

 

Přihlášku najdete na: http://www.expedice4x4.cz/frames4.html  

 

 Náčelník  

 

  

EXPEDICE 2008  

kalendář je už na webu  

více na  www.expedice4x4.cz/frames.html 

 

Tipy: 

 

Na závěr bych přidala pár užitečných odkazů, které se mohou hodit.  

 
Každý pátek přinášíme nový článek z rubriky Rady. Dozvíte se nejen Jak přežít 
v poušti (http://www.hedvabnastezka.cz/rady/jak-prezit-v-pousti) 



 
Jak ještě lépe zachytit své zážitky z cest do podoby profesionálních fotografií. 
Sledujte náš seriál Jak zkrotit fotku (http://www.hedvabnastezka.cz/rady/jak-zkrotit-
fotku-budiz-svetlo). 
 
To je pro tentokrát ode mne vše.   
 
Děkuji za pozornost a nashledanou v novém roce. 
 
Klidné a krásně prožité Vánoční svátky a v novém roce hodně cestovatelských i 
osobních úspěchů. Vám, kteří máte rádi zimu a lyžujete také hodně sněhu. To vám 
přeje jménem pana Petra Jahody (prezidenta Českého klubu cestovatelů) a jménem 
svým. 
                                  
 
 
                                                                                                          Martina Kužmová 
 

 

 

 

 

 

 

Ve Studénce dne 4. 12 . 2007                                                      Zpracovala: Martina Kužmová 

 

 

 

 


