
Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 1/2008 
 
 
Vážení členové, 
 
Na začátku druhého měsíce v roce 2008 jsem pro Vás opět připravila další věstník se 
zajímavými a užitečnými informacemi nejen na cesty….. Věřím, že každý z Vás 
v něm najde to, co je pro něj užitečné a že Vám zpříjemní alespoň pár chvilek. 
 
 
Knihy 
 
Pan Miroslav Černý nám zaslal anotaci ke své knize KÁMEN KONDORA – jedná se 
o básnickou sbírku , jejíž texty mají podobu svérázného básnického deníku, jehož 
jednotícím rámcem je mýtus o kondorovi. Texty vznikly jako reflexe zkušenosti 
Evropana z návštěvy Peru a Bolívie. Více informací najdete na: 
http://www.ckc.cz/knihy.html  
 
Zájemce o knihy bychom, chtěli jen upozornit, že webová stránka na níž 
prezentujeme knihy našich členů, nefunguje jako klasický internetový obchod, proto 
zde nenajdete „nákupní košík“ Pokud máte zájem o některou z knih, stačí nám 
napsat e-mail na adresu: CeskyKlubcestovatelu@seznam.cz nebo info@ckc.cz – 
shodný mailbox, netřeba zasílat 2x 
 
 
Zajímavá nabídka: 
 
Máte ve svém repertoáru přednášku na zajímavé téma? Zkuste své štěstí a zašlete 
své nabídky nejpozději do června 2008. V případě, že se právě Vaše nabídka bude 
líbit, může být zařazena do programu 21. ročníku setkání cestovatelů CESTY 2008. 
Více informací najdete v příloze, která Vám přišla spolu s věstníkem nebo 
Kontaktujte pana Hladíka na: hladikglobe@centrum.cz - Klub cestovatelů Hnazelky a 
Zikmunda GLOBE Prosiměřice 
 
 
Hledám: 
 
Mladý kriptozoolog, hledá někoho, ke komu by se mohl připojit na jeho případné 
připravované expedici nebo se alespoň podělit o své poznatky z bádání. 
Kontakt: 
Jan Přistoupimský 
Email: sematyla@centrum.cz 
ICQ: Eretan_Revoll   378563276 
 
 
Akce: 
 
Tentokrát bych Vás ráda upozornila na přednášky pana Jiřího Kolbaby, pana Ing. 
Petra Vlčka, výstavu Oldřicha a Marie Mikušových a v neposlední řadě diashow pana 
Leoše Šimánka 



 
 
4.2.2008, 19:00 hod., Etiopskou vysočinou k původním kmenům Afriky -  Jiří 
Kolbaba 
KD Rubín, Makovského nám. 3, Brno 
 
Návštěva Etiopie patří k nejdobrodružnějším expedicím na planetě. Poznáme 
sociální rozdíly v hlavním městě Addis Abeba a přes jezera plná ryb a ptáků 
dojedeme na vysočinu Bale. Žijí zde četné druhy endemických zvířat. Jižní cesta ke 
keňské a súdánské hranici je lemována osadami četných exotických kmenů. 
Vrcholem je návštěva u kmene Mursi. Ženy si do rtů a uší vkládají rozměrné 
keramické destičky. Muži jsou ozbrojeni oštěpy i samopaly. Dozvíme se mnohé o 
životním stylu dalších kmenů v okolí města Gambella. Anuakové a Nuerové si dělají 
do kůže hluboké zářezy a ty vyplňují popelem. Překvapí, že Etiopie je i zemí 
šťavnatých luk, lesů a polí. 
 
 
11.2.2008, 19:00 hod.,  Rajské ostrovy v Tichém oceánu – Jiří Kolbaba 
Brno, KD Rubín, Makovského nám. 3,  
 
Pacifik. Kolik snů a představ máme o těchto rajských ostrovech. V originální besedě 
se dozvíme jak na vulkanickém jádru už miliony let rostou Havajské ostrovy. 
Nahlédneme na život domorodců na Fidži a Cookových ostrovech. Překvapí nás 
zajímavosti kolem české komunity na Tahiti a krásná příroda v Nové Kaledonii. 
Domorodci na Vanuatu nám prozradí, jak připravují kulinářské speciality a exotickou 
výpravu zakončíme u potomků proslulých lovců lebek. Šalomounovy ostrovy jsou 
jedním z posledních rájů planety. Uchvátí nás barva korálových lagun, klid, pohoda a 
životní styl domorodých Melanésanů. Navštívíme sedm ostrovních oblastí v centru 
Tichého oceánu. 
 
 
12.2.2008, 18:00 hod., Aljaška – fascinující země na sevru – Jiří Kolbaba 
Kuřim u Brna, Kulturní dům, nám. Osvobození 
 
Dobrodružné toulky po „Chrámu divočiny“ nás povedou z Anchorage okolo 
mohutných ledovců v Zálivu prince Williama, na nejjižnější cíp poloostrova Kenai. 
Navštívíme posvátnou horu Denali, městečko, kde bydlí Santa Claus, ledovce v 
parku Wrangell a mnoho jiných krásných míst. Nezapomenutelné budou snímky 
divokých zvířat, zejména medvědů. Dozvíme se mnoho zajímavostí z jejich života a 
pravidla bezpečného putování divokou krajinou. 
 
 
18.2.2008, 19:00 hod., Vlakem na střechu světa (z Číny do Tibetu) – Jiří Kolbaba 
Praha, Všebaráčnická Rychta, Tržiště 23 
 
Se zatajeným dechem prozkoumáme známá i odlehlá místa předolympijského 
Pekingu. Nedaleko mongolské hranice se projdeme po liduprázdné Velké zdi, a přes 
tichomořský Tientin se vrátíme do Pekingu na odjezd vlakového expresu do tibetské 
Lhasy. Vlak projede průsmyky ve výšce přes 5000 m. n. m. Doveze nás k novým 



poznáním a dobrodružstvím v zemi hloubavých lámů, tajuplných chrámů, dramatické 
přírody a splněných objevitelských snů. 
 
 
19.2.2008, 18.30 Turecký Kurdistán - Petr Vlček  
PRAHA , Růžová čajovna , Růžová 8 
 
Přechod pohoří 3. nejvyššího tureckého pohoří Kačkar včetně výstupu na Kačkar 
Dagi (3932 mnm) * Parhal, Yusufeli, Artvin, Kars, Ani (komplex bývalého hlavního 
města Arménie), Dogubayazit a neúspěšný pokus o Arrarat, Istambul a na cestě zpět 
bulharská Sofia.  
Promítání je spojeno s ukázkou bohaté sbírky pohlednic a cestopisů. Cestopisy je 
možno objednat u autora. 
 
Výstava Po stopách Emila Holuba 9.1.2008  - 31.5.2008 - Ing. Oldřich Mikuš a 
Marie Mikušová  
PRAHA , Galerie NORA , Gorazdova 3  
 
Pozvánku naleznete na: http://www.ckc.cz/uploads/pozvanky/plakat_mikusova.pdf  
 
 
Diashow Na Kanadském severu - zpátky do divočiny 17.2.2008 - Leoš Šimánek 
KARLOVY VARY , Thermal , I.P.Pavlova 11 , v 15.00  
 
V nově sestavené panoramatické live-diashow uvádí Leoš Šimánek zcela neobvyklé 
dobrodružství. Skoro celý rok strávil s manželkou a synem v absolutní divočině hor 
Mackenzie - ve svém srubu vzdáleném dvě stě kilometrů od civilizace.  
Předprodej: Infocentrum, Lázeňská 1, tel.: 355 321 174, Terminál – dolní nádraží, 
Západní 1793/2A, tel.: 353 232 838 
 
Další termíny konání této diashow a jiné informace k akci najdete na: 
http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 
 
Informace o těchto, ale i mnoha jiných akcích nejen na měsíc únor najdete na: 
http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 
 
 
Závěrem bych Vás chtěla požádat, abyste nám své příspěvky zasílali i nadále a 
poděkovat Vám za spolupráci, doufám, že se bude dařit po celý rok :-) 
 
 
„Na viděnou“ za měsíc. 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Studénce dne 2. 4. 2008                                           Zpracovala: Martina Kužmová 


