
Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 4/2007 
 
Vážení členové, 
 
měsíc uběhl jako voda, venku je krásné, i když místy deštivé babí léto a my k Vám 
přicházíme s dalším věstníkem. Najdete v něm nejen přehled akcí, které se pro Vás připravují, 
ale i jiné „důležité“ informace. 
 
Hledám ilustrační foto: 
Paní Pavla Jazairiová hledá ilustrační foto pro svou novou knihu: Alžírsko, JAR, Tunisko, 

Zimbabwe - příroda, Lidé. Kdo z Vás by mohl nabídnout nějaké fotografie z těchto krajů, 
ozvěte se prosím na tuto e-mailovou adresu: pjazairi@seznam.cz   

Za nabídky děkuje Pavla Jazairiová 
 
Ztráty a nálezy: 
Jirka Jonáš, náš dlouholetý klubový fotograf ztratil na posledním setkání (víkendová oslava 
10 let OFF ROAD EXPEDITIONS) fotoaparát NIKON D70 černá zrcadlovka s objektivem, 
navíc v něm měl kartu s fotem z dalších dvou akcí, které pro něj mají velkou hodnotu. Prosím 
všechny, kteří se akce zúčastnili, aby se podívali jestli náhodou neskončil v rámci 
všeobecného veselí, foťák u nich.  
Díky Náča  
Tento e-mail přišel k nám do schránky asi před čtrnácti dny a je možné, že se fotoaparát 

již našel. Přesto tuto informaci zveřejňujeme. Pokud někdo o foťáku něco víte, ozvěte se 
prosím na tuto e-mailovou adresu: offroad@expedice4x4.cz 
 

Přehled akcí: 
 
Paní Nina Ingris nám zaslala následující pozvání: 
 
Vážení, 
 
30. října 2007 v 18.00 hod budu promítat film o plavbách Eduarda Ingrise na balsových 
vorech Kantuta I a II z Peru do Polynésie. Akce se koná v sále Kulturního Domu RUBÍN 
v Brně Žabovřeskách. 
 
13. listopadu v 17. hodin bude vernisáž fotografií Eduarda Ingrise v Domě pánů z Kunštátu, 
za účasti a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a primátora města Brna. Účast rovněž 
přislíbil velvyslanec Peru. 
 
Dále se vyjednává s peruánskou vládou, o udělení vyznamenání in memoriam Eduardu 
Ingrisovi, za jeho zásluhy v a pro Peru během jeho 14-ti letého pobytu v Peru. 
 
Srdečně zdravím všechny Členy klubu 
 
Nina Ingris 
 
 
V klubu cestovatelů Zikmunda a Hanzelky se koná: 
 


