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Vážení členové,  
Za pár dní začíná léto a prázdniny, věříme, že i v tuto dobu se vám budou hodit nebo 
vás alespoň potěší informace od nás. Tentokrát jsou hlavně o knihách, které vydali 
někteří z našich členů. Možná vám budou inspirací pro nastávající období 
dovolených, i přes to, že budete určitě hodně cestovat a na čtení asi nebudete mít 
moc času. ☺ 
 
KNIHY: 
 
První kniha, kterou Vám chceme tento měsíc představit je od pana Ing. Jiřího Jokla 
a má název – KORSIKA – OSTROV TISÍCE VŮNÍ – první český průvodce pro 
cyklisty. Jak je již zmíněno v podtitulku, jedná se o průvodce pro cyklisty, kteří se 
vypraví na Korsiku. Popisuje trasy od lehkých silničních až po horské singletracky. 
Kniha Vás v 66-ti kapitolách provede tímto krásným středomořským ostrovem.  
 
Pan RNDr., PhDr. František Kele (SK) nás požádal o zveřejnění následujícího textu 
ke své knize Na Hrane: 
 
„Slovenská cestovateľská obec so záujmom prijala publikáciu najscestovanejšieho 
slovenského cestovateľa druhej polovice 20. storočia 
Františka Keleho (vedúci našej prvej výpravy na Mont Everest (1984), tri cesty okolo 
sveta, 1. slovenská severopolárna expedícia – Arktický svet (1993) a desiatky 
ďalších výprav a ciest na všetkých kontinentoch, autor a spoluautor 35 knižných 
publikácii).  
Žiaľ, publikácia „Na hrane“ sa nedostala na český knižný trh. 
Kniha má dve časti. Nosná 1. kapitola má podtitul „77 rád ako sa stať špičkovým 
cestovateľom“ (resp. 77 – rád pre začiatočníkov), druhá kapitola nesie názov „ Mojich 
7 x 7 tipov ... v siedmych svetadieloch“ (doplnená fotografiami).“  
Viac info o knihe a o autorovi na www.kele.sk  
 
Na výše uvedených webových stránkách pana Keleho jsou k nahlédnutí fotografie 
právě z této knihy a jsou opravdu nádherné. Mohu vřele doporučit ☺  
 
Další kniha, kterou bychom vám rádi představili, má název Zrození zlatokopa a jejím 
autorem je pan Ladislav Kolbaba. Kniha vypráví o chlapci, který se naučil rýžovat 
zlato a poté se stal mistrem České a Slovenské republiky v rýžování zlata. V knize 
najdete také kalendář akcí, seznam všech mistrů světa od roku 1977 do 2006 a jiné 
zajímavé informace. Je doplněna 340 barevnými fotografiemi.  
 
S malým zpožděním vyšla kniha Kateřiny a Miloše Motanových Tajemství pouště, 
o které jsme vás informovali v únorovém věstníku. Kniha je prozatím k dostání pouze 
na přednáškách autorů nebo ji lze objednat na jejich webových stránkách 
www.motani.eu v knihkupectvích prozatím dostání není, (možná pouze ve vybraných 
prodejnách nebo internetových obchodech). 
 
Anotace a fotografie ke všem výše uvedeným knihám najdete na našem webu na 
obvyklé stránce: http://www.ckc.cz/knihy.html  
 



Pokud máte zájem o některou z těchto nebo ostatních knih uvedených na stránce, 
napište na e-mailovou adresu ceskyklubcestovatelu@seznam.cz vaši případnou 
objednávku předáme prostřednictvím e-mailu přímo autorům. 
 
AKCE: 
 
Od 3. do 30.6.2008 probíhá ve Společenském domě Casino , Reitenbergerova 53 
v Mariánských Lázních výstava fotografií pana Jiřího Kolbaby. Výstava je 
uspořádána při příležitosti oslav 200-letého výročí založení lázeňství ve městě. 
 
Rovněž od 3.6.2008 do 31.7.2008 probíhá Umělecká výstava s charitativní aukcí 
pánů: Martina Šlambora a Jiřího Svobody. Je umístěna v Galerii v zrcadlovém 
bludišti v Ústí nad Labem. 
 
17.6.2008 v 19.30 se bude konat přednáška s názvem Po stopách Emila Holuba, 
jejími autory jsou Oldřich a Marie Mikušovi. Praha – KC Klánovice 
 
Ve stejný den tedy 17.6.2008 v 18.00 se bude konat beseda pana Jiřího Kolbaby 
s názvem Etiopskou vysočinou k původním kmenům Afriky. Litoměřice – velký 
sál domu kultury. 
 
19.6.2008 v 18.00 můžete navštívit přednášku s názvem Provance – kouzelná jižní 
Francie, autorem je pan Radim Ptáček. Ostrava-Hrabůvka – Komorní Klub, 
Velflíkova 8. 
 
Opět ve stejný den 19.6.2008 v 18:00 proběhne beseda Talk show o cestování 
pana Jiřího Kolbaby a Miloslava Stingla. Klášterec nad Ohří – dům kultury.  
 
4.7.2008 v 18.00 se bude konat beseda s názvem Talk show o cestování pana 
Jiřího Kolbaby při zahájení jeho výstavy fotografií. Klášterec nad Ohří – dům 
kultury 
 
Bližší informace o těchto a dalších akcích a pozvánky naleznete na 
http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html  
 
UPOZORNĚNÍ: 
 
Vzhledem k přetrvávajícím potížím s připojením k internetu si nejsem jista, zda 
poslední věstník dostali všichni. Pokud by vám v následujících měsících věstník 
nedošel do 20. v měsíci a máte o něj zájem, napište si o něj prosím. Děkuji za 
pochopení. 
 
 
Děkuji Vám za pozornost a vám všem, kteří jste nám zaslali své příspěvky také 
děkujeme. Přejeme vám krásně prožité léto, bohaté na cestovatelské zážitky, 
šťastnou cestu a šťastné návraty. 
 
Na shledanou za měsíc. 
 
V Kroměříži dne 15.6.2008                                             Zpracovala: Martina Kužmová 


