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Vážení členové, 
 
Pomaloučku se schyluje k podzimu a prázdniny jsou za námi. Určitě jste je prožili 
podle svých představ. Posíláme vám pár informací, tentokrát především o akcích, 
které pořádají někteří z našich členů. Snad vám pomohou zpříjemnit nastávající 
podzimní dny. 
 
NABÍDKA KARALOGU: 
 
Server www.katalog-kempu.cz by rád nabídl našim členům se slevou katalog kempů 
v tištěné podobě.  
Jde o jedinečný projekt, který mapuje všechny kempy, chatové osady a tábořiště v 
České republice. Katalog vychází vždy na jaře v tištěné podobě. 
Souběžně jsou data zveřejňována a doplňována na internetové adrese www.katalog-
kempu.cz.  Katalog je výjimečný tím, že všechna publikována data jsou ověřena a 
seřazena podle krajů včetně mapové přílohy. 
Katalog má formát A5, 132 stran a stojí 89,- Kč 
Cena pro členy je 70Kč 
 
Pokud máte o tento katalog zájem napište si o něj prosím e-mailem na adresu: 
Ceskyklubcestovatelu@seznam.cz. Uveďte do mailu prosím i Vaši korespondenční 
adresu, aby Vám mohl být katalog doručen poštou. 
 
CHCETE VĚDĚT VÍC O FILIPÍNÁCH? 
 
Pan Smejkal nás poprosil o zveřejnění následujícího vzkazu: 
 
V časopise Cestopisy mne zaujal článek pana Tomeše Petra o Banaue na Filipinach. 
Pracoval jsem zde jako lékař a od té doby do Filipín pravidelně jezdím. Zajímalo mně 
zda se o tuto zemi u nás aktivně někdo zajímá a proto jsem se obrátil na Česko- 
Filipínskou společnost, která však nekomunikuje a spíše se o Filipíny zajímá z 
jazykového a geolilitického hlediska a moc tam nejezdí. Jsou li ve Vašich řadách lidé, 
kteří se zajímají speciálně o tuto zemi, prosím předejte jim na mne kontakt, rad se s 
nimi seznámím. 
 
Filipíny znám poměrně dobře a projezdil jsem soukromě i pracovně ostrovy, kam 
Češi nejezdí, par článků jsem měl v časopisu Cestopisy a část v lokálních novinách. 
Má-li někdo zájem o informace o některých vzdálenějších ostrovech rád články e 
mailem přepošlu.  
 
S pozdravem J. Smejkal 
sjcz@seznam.cz  
 
Sháníte-li informace o této zemi nebo se naopak třeba chcete podělit o své 
zkušenosti či zážitky, kontaktujte prosím pana Smejkala na výše uvedeném e-mailu. 
 
AKCE: 
 



Paní Nina Ingrišová nám zaslala pozvánku na vernisáž výstavy s názvem Světy 
Eduarda Ingriše. Vernisáž se koná 17.9.2008 v 19.00 v Praze na Novoměstské 
radnici na Karlově náměstí 1. Výstava potrvá do 2. listopadu 2008 
 
Pan Zdeněk Thoma pořádá výstavu - Chuť čaje = chuť zenu, která probíhá 
v Kostelci nad Orlicí. Výstava potrvá do konce října. 
 
Kateřina a Miloš Motani nám zaslali termíny svého podzimního turné diashow 
s názvem Tajemství pouště a Amerika Inkognita podrobný rozpis najdete v příloze 
na 3. straně tohoto věstníku. 
 
Informace o všech těchto a jiných akcích najdete na: http://www.ckc.cz/akce-co-
kde.html  
 
Ode mne je to pro tentokrát vše. Děkuji všem, kteří nám zaslali své příspěvky a přeji 
hezky prožité dny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 10. září 2008                                            Zpracovala: Martina Kužmová 
Agentura QAK pořádá turné rakouské dvojice - Miloše a Kateřiny MOTANI, 
které proběhne na podzim roku 2008 



 
Diashow  TAJEMSTVÍ POUŠTĚ 
Rakouská dvojice českého původu, manželé Kateřina a Miloš Motani, se již řadu let věnují 
fotografování. Jejich tvorba je zaměřená na detailní vystižení různých podob, forem, tvarů 
a BAREV PŘÍRODY. Fotografie překvapí nejen vysokou technickou kvalitou, ale hlavně 
svojí atmosférou zachycující pomíjivé okamžiky HRY SVĚTLA A STÍNŮ, které příroda 
nabízí. Tématicky se dvojice MOTANI zaměřuje především na oblasti pouští a polopouští. 
Ojedinělou diashow prezentují jak v České republice tak i v zahraničí. Díky nejmodernější 
digitální technice se vydáte na cestu společně s nimi. Diashow vás zavede na 
JIHOZÁPAD USA.  
Úchvatné fotografie ze známých i odlehlých částí Kalifornie, Nového Mexika, Arizony a 
Utahu jsou doprovázeny HUDBOU inspirovanou indiánským etnikem doposud žijícím na 
tomto území a českým komentářem Kateřiny Motani. Po shlédnutí neobvyklé diashow 
možná i odhalíte TAJEMSTVÍ pouště a poznáte, jak rychle dovede poušť vyvolat 
ZÁVISLOST, které se mnozí nezbaví po celý ŽIVOT... 
Jako nejlepší přednáška oceněno cenou cestovatelů HANZELKY A ZIKMUNDA na 
prosiměřickém festivalu CESTY 2006. 
 
PŘELOUČ  20.10. (Po) – Městské kino, Pardubická 687, zač. v 19.30 h. 

  Předprodej:  Informační a turistické centrum, 28.října 1525, tel: 466 672 181 
KOLÍN  21.10. (Út) – Kino 99, Zahradní 764,  zač. v 19.30 h. 

  Předprodej:  Městské informační centrum, Na Hradbách 157, tel: 321 712 021 
BRNO 12.11. (St) - Kino SCALA, Moravské náměstí 3, zač. 19.30 h. 
             Předprodej:  KIC, Běhounská 17, tel: 542 210 863. 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 13.11. (Čt) – Městské kino, Svitavská 316/18,  zač. v 19.30 h. 

  Předprodej:  Turistické informační centrum, T.G. Masaryka 30/33, tel: 461 353 111 
HRADEC KRÁLOVÉ  15.11. (So) – Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží, zač. 
14.30 h. 
 Festival Cyklofestování, Info: www.cyklocestovani.cz    
OLOMOUC  27.11. (Čt) – Kino METROPOL, Sokolská 25,  zač. v 19.30 h. 
             Předprodej:  kopírka kina, od 16.30 hod pokladna kina Metropol, Sokolská 
25, tel: 585 222 466 
 
 
Diashow  AMERIKA INKOGNITA 
Po velkém úspěchu s diashow "Tajemství pouště" přichází česko-rakouská dvojice 
MOTANI s druhou úplně novou částí z cest po DIVOKÉM ZÁPADĚ. Jedinečné 
fotografické pásmo doprovází emotivní hudba a český doslov Kateřiny Motani. Tentokrát 
přibude hodně vody a šťavnaté zeleně - slunné i zamlžené POBŘEŽÍ Kalifornie a 
Oregonu, zurčící VODOPÁDY, tajemné přesolené jezero Mono Lake s podivnými tufovými 
útvary. Cesta povede podél pacifického pobřeží až ke kanadským hranicím do 
jedinečného pobřežního deštného pralesa Olympic.  
Nádherné FOTOGRAFIE podkreslené emotivní hudbou a slovem vás zavedou také do 
barevného YELLOWSTONE – nejrozsáhlejší termální oblasti na světě. Uvidíte staré kdysi 
velmi obávané opuštěné zlatokopecké město. Zastavíte se v pestrém a pulsujícím městě 
Las Vegas. V zemi velkého MANITU na vás čekají ale i další NEZNÁMÉ OBLASTI, které 
v žádné mapě nenajdete. 
 
TRUTNOV 29.9. (Po) – Kino VESMÍR, Revoluční ul.,  zač. v 19.30 h. 

  Předprodej: Mana Travel, Bulharská 11, tel: 499 815 226  



POLIČKA 19.10.  (Ne) – Kino Polička, Vrchlického 53,  zač. 19.00 h.  
           Předprodej:  Informační centrum, Palackého náměstí 160, tel: 461 723 800 
ČESKÁ TŘEBOVÁ  23.10. (Čt) – Kino SVĚT, Nádražní 397,  zač. v 19.30 h. 
            Předprodej:  Informační centrum,Staré náměstí 78, tel: 465 500 211 
DVŮR KRÁLOVÉ N. LABEM 24.10.  (Pá) - Kino SVĚT, Nám. Václava Hanky,  zač. 19.00 h.  
           Předprodej:  Kavárna Hankova domu, nám. V. Hanky 299, tel: 499 320 110 
SVITAVY 26.10.  (Ne) -  Kino VESMÍR, Purkyňova 250/17,  zač. v 15.00 h.  
            Předprodej:  Informační centrum, Nám. Míru 48, tel: 461 534 300 
VYSOKÉ MÝTO 14.11. (Pá) – Šemberovo divadlo, Komenského 281,  zač. v 19.30 h. 

  Předprodej:  Informační centrum, B. Smetany 92, (v přízemí budovy Městského 
úřadu Vys. Mýto                             
                        na nám. Přemysla Otakara II.), tel.: 465 466 112.  

NOVÉ MĚSTO N. METUJÍ 26.11. (St) – Kino 70, B. Němcové 720,  zač. 19,30 h. 
            Předprodej:   Městský klub, Nerudova 142, tel.: 491 470 358 

 
 
 
 
Milí přatelé, 
pošlete prosím tyto termíny vašim přátelům, kolegům, rodině a všem, které zajímají 
vzdálené země, mají rádi krásné fotografie, poslechnou si pěknou hudbu, ... no a 
samozřejmě těm, kteři sami rádi cestují ... 
Děkujeme a těšíme se na setkaní s vámi :-). 
 
Aktuální termíny, případné změny a více informací na www.motani.eu  
 
MOTANI  PHOTOGRAPHY - Kateřina a Miloš MOTANI  
Telefon: +43/ 2162/ 66701, Mobil K: +43/ 676/  5924680, Mobil M: +43/ 676/ 9578654, 
Mobil CZ: +420/ 607/ 529 509 
Skype: motani-photography, E-mail: motani@motani.eu, Internet: www.motani.eu  

 


