
Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 3/2008 
 
Vážení členové, 
 
po delší odmlce k vám opět přichází věstník Českého klubu cestovatelů s různými, ať 
už více či méně atraktivními informacemi. Omlouváme se všem, kteří očekávali 
příchod našeho věstníku v minulém měsíci……..z technických důvodů (kvůli 
internetovému připojení) nebylo možné věstník rozeslat, rovněž se omlouváme všem 
těm, kteří nám zasílali informace o akcích a nenašli je zveřejněné na www.ckc.cz, 
nebo je tam našli s velkým zpožděním. Ze stejného důvodu je bohužel nebylo možno 
dávat na web……….. 
 
Děkujeme za pochopení a věříme, že i přesto nám zůstanete věrni. 
 
 
 
Knihy: 
 
Tentokrát bychom Vám chtěli představit knihu Vítězslava Dostála s názvem 
PANAMERICANA má láska. Víťa Dostál, první Čech, který na bicyklu objel 
zeměkouli, se po deseti letech vydal na další cestu. Tentokrát mezi protilehlými konci 
amerického kontinentu z Aljašky do Ohňové země, po proslulé Panamerické silnici. 
Více informací na: http://www.ckc.cz/knihy.html  
 
Nabídka: 
 
Znovu bychom vás chtěli upozornit, že na našich www stránkách naleznete nabídku 
táborů D-klubu dlažka pro rok 2008. Kromě běžných táborů pro děti a mládež 
nabízejí také tábory pro rodiče s dětmi…více informací na: 
http://www.ckc.cz/nabidka-taboru.html  
 
Inzerce na webu ckc: 
 
Chcete se vydat na cestu a nechcete jet sami? Hledáte spolucestovatele? Můžete ho 
najít i prostřednictvím našeho webu. Stačí nám e-mailem zaslat text inzerátu a my ho 
umístíme na příslušnou stránku: http://www.ckc.cz/hledam-spolucestovatele.html 
Jako obvykle zasílejte na adresy: ceskyklubcestovatelu@seznam.cz nebo 
info@ckc.cz (Shodný mailbox netřeba zasílat dvakrát) 
 
Ohlédnutí:  
 
10. Cestovatelský festival v Praze - březen 2008 
 
40 diashow za 36 hodin. To bylo březnové setkání cestovatelů v Praze, 
organizované Karlem Wolfem. Velmi mne potěšilo. Přestože jsem zde 
absolvoval pouze nedělní odpoledne,mohu říct: Výborný program, dobrá 
organizace a množství stánků s prezentacemi cestovních kanceláří, nebo 
prodejem exotických "suvenýrů", přesně tak to má vypadat. Cestovatelské 
besedy ve třech zaplněných sálech, to je skvělá vizitka. Pořadatelé 
nezapomněli ani na občerstvení účastníků. Za vcelku levný peníz se na 



setkání dalo i naobědvat. Kdo jste tam nebyli, už můžete jen litovat. 
Těším se na další setkání, které by mělo být zase na podzim. Po tom co 
jsem viděl na jaře, ho mohu všem už teď doporučit. Více informaci 
najdete na www.setkanicestovatelu.cz  
 
Petr Jahoda 
 
Akce: 
 
Tentokrát určitě za zmínku stojí tyto akce: 
 
Výstava Expedice Titicaca 2004 pana Ing. Otty Horského Csc., která probíhá 
v Ostravském muzeu od 23.4.2008  do 5.6.2008. Tuto výstavu jste již mohli 
zhlédnout ve Slovenském Martině, kde sklidila velký úspěch. Pozvánku najdete na: 
http://www.ckc.cz/uploads/pozvanky/titicaca2_horsky.pdf  
 
Talkshow o cestování pana Jiřího Kolbaby, jejíž součástí bude i fotografická výstava. 
Více informací najdete na: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html k této akci zatím 
nemáme pozvánku proto ji máme uvedou pouze jako kulturní typ. 
 
Akce s názvem Venezuela - expedice Orinoko 2007 pana Martina Mykisky, která se 
koná 13.5. 2008 v Praze. Více informací zde: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 
k této akci také nemáme zatím pozvánku, je tedy rovněž uvedena jako kulturní typ. 
 
Dále bych se ráda vrátila k již probíhající výstavě s názvem Po stopách Emila Holuba 
Oldřicha a Marie Mikušových 
http://www.ckc.cz/uploads/pozvanky/plakat_mikusova.pdf  o této akci jsme vás již 
informovali v předchozím věstníku. 
 
Jak již víte informace o dalších akcích např. programu Růžové čajovny najdete 
rovněž na odkazu: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 
 
 
Tentokrát je to ode mne vše. A nezapomeňte nám zasílat informace o vašich 
knihách, cestách, akcích, abychom vás měli o čem informovat. 
 
 Děkuji vám za pozornost a přeji vám krásný prosluněný květen bohatý na 
cestovatelské zážitky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kroměříži dne: 9. 5. 2008                                            Zpracovala: Martina Kužmová 


