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Zdravíme členy Českého klubu cestovatelů, 
 
blíží se nové roční období a i my jsme tu s dalšími informacemi pro vás, najdete zde 
opět informace nejen o knihách a akcích, ale můžete se také podělit o své 
zkušenosti, zapojit se do spolupráce nebo se inspirovat činnostmi jiných členů 
Českého klubu cestovatelů…….  
 
Knihy: 

Mezi nové knihy na našich www stránkách patří TAJEMSTVÍ POUŠTĚ autorů 
KATEŘINY A MILOŠE MOTANOVÝCH. Již první cesta napříč americkým divokým 

západem ovlivnila jejich další život. Rozlehlé dálky a pouštní krajina jim učarovaly natolik, 

že se sem začali neustále vracet. V době prvního vydání této knížky sem během jedenácti let 

podnikli celkem devět cest, najeli okolo 62 500 kilometrů, našlapali spousty mil a nafotili 

stovky filmů… Více informací na: http://www.ckc.cz/knihy.html  

Nabídka spolupráce: 
 
Humanitární organizace Člověk v tísni se obrátil na Český klub cestovatelů se 
žádostí o nefinanční spolupráci na projektu Hotel-Kuba. Odkaz na tento projekt jsme 
umístili na naše webové stránky (www.ckc.cz) Kdo má zájem o spolupráci na tomto 
projektu najde více informací a kontakt na této stránce:    kde je třeba ještě vyhledat 
příslušný odkaz. 
 
Novinky na našich stránkách: 
 
Na naše webové stránky jsme umístili Termíny konání letních táborů pro děti od D-
klubu Dlažka. Více informací: 
 
Poradna: 
 
Najde se mezi vámi někdo, kdo má zkušenosti s levným ubytováním ve Spojených 
Arabských emirátech, Dubai apod. Lze tam spát i pod širákem? Své rady prosím 
zasílejte na adresu: z.fisera@centrum.cz – pan Zdeněk Fišera 
 
Akce: 
 
Tentokrát bychom vás rádi upozornili na diashow Kateřiny a Miloše Motani s názvy 
Tajemství Pouště a Amerika Inkognita. O těchto diashow jsme vás jiř informovali 
v loňském roce a jejich přesné termíny naleznete na: http://www.ckc.cz/akce-co-
kde.html  
 
Přehled dalších akcí najdete na: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html  
 
To je pro tentokrát vše. Děkujeme za pozornost a přejeme Vám hodně prosluněných 
jarních dnů se stejně krásnými cestovatelskými zážitky. 
 
Brzy Na shledanou 



 
V Kroměříži dne: 4. 3. 2008                                      Zpracovala: Martina Kužmová  
 
 
 
 
 


