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Vážení členové, 
 
I v měsíci srpnu, i když se zpožděním, vám zasíláme pár informací, které se možná 
budou ke konci léta, kdy se nejspíš vracíte ze svých cest, hodit. Najdete tu totiž hned 
dvě možnosti přihlášení se do soutěže, kde můžete nabídnout své jistě zdařilé 
fotografie a nabídku spolupráce, ve které se můžete podělit o své cestovatelské 
zážitky prostřednictvím článků………. 
 
 
Knihy: 
 
Tentokrát bychom vás rádi upozornili na to, že vyšlo již druhé vydání knihy 
Peruánské postřehy pana Ing. Otto Horského CsC. – člena Českého klubu 
cestovatelů. Kdo z vás ji nesehnal, má nyní možnost si ji opět koupit. Přidáváme 
krátkou anotaci ke knize, kterou je možno spolu fotografií obálky nalézt také na: 
http://www.ckc.cz/knihy.html  
 
Kniha Otto Horského "Peruánské postřehy" se setkala s neobyčejným zájmem, 
zejména proto, že Peru se stalo jednou s nejzajímavějších destinací českých 
turistů, cestovatelů a obdivovatelů Latinské Ameriky. Přispělo k tomu jistě 
i vyhlášení jedné z nejkrásnějších kulturně-historických památek, Machu 
Picchu, jedním ze sedmi divů světa. Kniha byla záhy rozebrána, proto se 
knižní vydavatelství REPRONIS rozhodlo k jejímu druhému vydání. 
Nejvýraznější cestovatelskou osobností, která poznávala Peru a Bolívii ve 
druhé polovině 20. století byl Václav Šolc (1919-1995), ředitel Náprstkova 
muzea v Praze. V první polovině 60.let pobýval na jezeře Titicaca, v 
polovině 70. let cestoval jádrem inckého imperia a s autorem Peruánských 
postřehů se tam setkal. Mimo jiné právě osobnosti Václava Šolce a Miloslava 
Stingla (1930) proponují autora a jeho Peruánské postřehy s obecným zájmem 
české a slovenské společnosti o původní kultury andských zemí. Všem 
učarovala Latinská Amerika. Pokusili se, a to úspěšně, uskutečnit své 
představy: navštívit, poznat a popsat pro Evropana vzdálené prostory. V 
těchto souvislostech přinášejí Peruánské postřehy svědectví o kontinuitě 
českého zájmu o mimoevropský kulturní odkaz na příkladu Jižní Ameriky. Pro 
zájemce o dějiny československé hospodářské politiky vůči Latinské Americe 
jsou na příkladu Peru zajímavé a přínosné autorovy informace týkající se 
československých aktivit v andské oblasti. 
 
(96 stran textu včetně obrázků. Cena pro členy klubu 190 Kč) 
K dostání u autora na www.horsky.org, nebo v Internetových prodejnách a v 
některých knihkupectvích. 
 
Nabídka spolupráce: 
 
Před časem nás kontaktovali ze serveru Třetí věk, zda by s nimi někteří členové 
Českého klubu cestovatelů nechtěli spolupracovat. Protože se jedná o server „pro 
seniory“, měli by zájem spolupracovat především se členy vyššího věku, ale ani 
ostatní nemají dveře zavřené.  



 
Konkrétně by se jednalo o psaní článků, které by byly vkládány na jejich webové 
stránky www.tretivek.cz. Dále pak o sestavování různých zeměpisných testů, které 
by pravděpodobně byly také vkládány na jejich webové stránky. (příklady testů najdete 

na konci tohoto věstníku v příloze na str. 5 - 8 ) Budou velmi rádi, když se prostřednictvím 
článků podělíte o své zážitky s jinými lidmi, které by vaše zážitky z cest mohli dále 
motivovat a inspirovat, aby se i ve vysokém věku snažili „žít naplno“, dle svých 
možností.  
 
Za tuto spolupráci jsou schopni nabídnout – za články o rozsahu 40 řádků 100 Kč 

- za testy o rozsahu 10 otázek z nichž 
každá má 3 možnosti 200 Kč. 

Honoráře jsou uvedeny v „čisté mzdě“ a spolupráce by byla možná na dohodu o 
provedení práce.  
 
Pokud máte o tuto spolupráci zájem obraťte se prosím na paní Mgr. Vlastu 
Otychovou, která vám poskytne veškeré informace ke spolupráci i konkrétnější 
informace k honorářům.  
Kontakt: 
E-mail: info@tretivek.cz   
Tel.: 608736181 
Své nabídky a dotazy zasílejte (nebo telefonujte) výhradně na výše uvedené 
kontakty, nikoli na e-mailovou adresu Českého klubu cestovatelů!!!! 
 
Děkujeme za pochopení 
  
Fotosoutěž: 
 
Eurocentrum Praha vyhlásilo velkou letní fotografickou soutěž s názvem „Z mých 
toulek Evropou“ o velmi atraktivní ceny. Pokud máte zajímavé a originální fotografie 
se svých cest po Evropě, můžete se této soutěže zúčastnit. Příspěvky je možno 
zasílat do 14.září 2008.  Vyhlášení vítězů a předávání cen proběhne 8. října 2008 
(na úvod slavnostního galavečera festivalu Tourfilm. Více informací o pravidlech 
soutěže a jak se přihlásit najdete v příloze na 4. a 5. straně tohoto věstníku nebo na: 
http://www.ckc.cz/fotosoutez.html (Informace o této soutěži máme na našich 
stránkách www.ckc.cz již delší dobu.) 
 
Akce: 
 
Již značně s předstihem zveřejňujeme pozvánku pana Karla Wolfa na dva 
cestovatelské festivaly. Jeden proběhne v Brně a druhý v Praze. I tady je možné 
přihlásit se do soutěže. Více v níže uvedené pozvánce pana Karla Wolfa: 
 
Milí cestovatelé, 
  
v listopadu 2008 se uskuteční dva cestovatelské festivaly. Jeden v Brně(8.-9.11.) a druhý  Praze (22.-
23.11.). Na pražském cestovatelském festivalu se v sobotu 22.11. v 14h odehraje soutěž 
SLIDESHOW AWARDS - soutěžní přehlídka krátkých slideshow sestavených pouze z fotografii a 
hudby. Vítěz obdrží poukázku v hodnotě 5000 Kč k zakoupení sportovního vybaveni na cesty.  
  



Vyzývam všechny fotografy a kreativní tvůrce, aby zaslali svůj příspěvek do soutěže o nejlepší 
slideshow do 31.10.2008. Budu rad, když to nenecháte na poslední chvíli. Více o pravidlech a náhled 
slideshow loňského vítěze najdete na http://setkanicestovatelu.cz/listopad_2008.html 
  
Přeji Vám dobré světlo a kreativní nápady! 
Zdraví Karel WOLF 
 
 
To je pro tentokrát ode mne vše. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký zbytek léta.  
Děkujeme všem, kteří nám tentokrát zaslali své příspěvky a se všemi se těšíme na 
další spolupráci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 25. 8. 2008                                                   Zpracovala: Martina Kužmová 



Přílohy: 
 

EUROCENTRUM PRAHA  
 

vyhlašuje  
 

velkou letní fotografickou soutěž 
 

„Z MÝCH TOULEK EVROPOU“ 
 

Vrátili jste se ze svých toulek Evropou a podařilo se Vám originální  
formou zachytit prožitky, dojmy, krajinu, faunu, architekturu,  

tváře či motivy tohoto kontinentu pomocí fotografie?  
 

V tom případě neváhejte a přihlaste se do naší soutěže, Vaše fotky  
ohodnotí proslulí fotografové a můžete vyhrát skvělé ceny! 

 
Své příspěvky můžete zasílat do 14. září 2008 do 12 hodin 

přes on-line formulář na: 
 

www.euroskop.cz/fotosoutez2008 
 
Vítězné snímky fotografické soutěže vybere porota složená z předních českých fotografů  
a cestovatelů Jiřího Kolbaby - viceprezidenta Českého klubu cestovatelů a Františka 
Štauda, dále redaktora geografického magazínu Koktejl Marka Wágnera a vedoucí 
Eurocentra Praha Jany Kalabisové.  
 
Ceny pro výherce jsou: 1.místo – digitální fotoaparát Sony Alfa 700 
 2.místo – Eurovíkend pro 1 osobu dle vlastního výběru 
 3.místo – 2 mezinárodní autobusové jízdenky dle vlastního výběru 
 
Speciální cenou soutěže je fotografický kurz dle vlastního výběru. Každý z výherců navíc 
obdrží předplatné magazínu Koktejl a cestovního průvodce po některé ze zemí světa. 

 
Veřejné vyhlášení vítězů a předávání cen proběhne na úvod slavnostního galavečera dne  
8. října 2008 v rámci festivalu TourFilm v Karlových Varech ve Slavnostním sále 
Grandhotelu PUPP za přítomnosti cestovatele Jiřího Kolbaby. Vítězné fotografie budou 
zveřejněny v geografickém magazínu Koktejl a vystaveny v Eurocentru Praha. 
 
Další informace a podmínky soutěže jsou zveřejněny na webové stránce soutěže.  

 
Partneři soutěže 

  SONY α, FIRO-tour, STUDENT AGENCY, THE WORLD 

  Studio PvM – Pavel Matela, Geografický magazín Koktejl, TourFilm 
 

 
 
 
 

 



Ukázka testu pro internetoví server Třetí věk – toto je test z dějepisu a měli by zájem o podobné testy 
se zeměpisnou tématikou 

 
 

ANGLICKÉ KRÁLOVNY 
 
 
 
1.   O které anglické královně se traduje už stovky let, že vyšívala "tapiserii z Bayeux"? Napovíme, že 
se jedná o výšivku, která je široká asi 50 cm a dlouhá asi 70 metrů a zobrazuje bitvu u Hastingsu, ve 
které Vilém Dobyvatel 14.10.1066 porazil anglického krále Harolda II. a sám se následně stal 
anglickým králem. 
 

a) Eleonora Aquitánská 
b) Isabella z Angouleme 
c) Matylda Flanderská * 

 
(byla to Matylda Flanderská, manželka Viléma I. Dobyvatele, který v této bitvě porazil anglického krále 
Herolda II.) 
 
 
 

2. Jedna anglická královna byla ve 12. století v 1. manželství vdaná za římského císaře. Byla to: 
 
a)  Isabella Navarská, dcera Sancha VI., krále Navarry 
b)  Matylda, dcera Jindřicha I., krále anglického, manželka Geoffroye V. z Anjou * 
c)  Isabella Bavorská, dcera vévody Albrechta II. Bavorského 
 
(Byla to Matylda, dcera anglického krále Jindřicha I. (vládl 1100-1135). Roku 1114 byla vdána ve 
svých 11 letech za římského císaře Jindřicha V., který byl o dvacet let starší a po 11 letém bezdětném 
manželství zemřel. Matylda se tak stala ve 22 letech vdovou a vrátila se z Německa do Anglie. Dva 
roky nato (1127) se vdala za Geoffroye Plantageneta, hraběte z Anjou, a založila s ním novou dynastii 
anglických králů, protože normanská dynastie vymřela jejím otcem po meči a jí, Matyldou, i po 
přeslici.) 
 
 
 
3.  Která anglická královna byla 30 let v zajetí svého syna? 
     a)  Isabella, zvaná Francouzská vlčice (syn Eduard III.) * 
     b)  Eleonora Aquitánská (Syn Richard I.  Lví Srdce) 
     c)  Filipa Henegavská, manželka Eduarda III. (syn Černý Princ) 
 
(Eduard III. se po sesazení a zavraždění svého otce Eduarda II. rázně ujal vlády. Roku 1330 ve svých 
18 letech nechal zajmout svého poručníka Rogera Mortimera, na jehož rozkaz byl Eduard II. ve vězení 
zavražděn, a svoji matku Isabelu, která byla Mortimerovou milenkou. Mortimera nechal popravit a 
matku věznil (spíše držel v pohodlném ústraní) nejvíce na hradě Rising v Norfolku až do její smrti roku 
1358.) 

 
 

4.   Jen jednou v historii se stalo, že se dcera českého krále stala anglickou královnou.  Byla to : 
  
a)  Markéta, dcera Václava II. 
b)  Anna, dcera Karla IV. * 
c)  Bona, dcera Jana Lucemburského 
 
(Jmenovala se Anna a byla dcerou Karla IV. a jeho 4. manželky Alžběty Pomořanské. Vdala se za 
anglického krále Richarda II. v Londýně roku 1382 a zemřela 1394. Jejich manželství bylo bezdětné. 
V Anglii je nazývána „dobrá královna Anna“ pro svoji dobromyslnou povahu. Český literární historik 



Alois Bejblík o ní a její době napsal knihu „Shakespeare a dobrá královna Anna, Praha 1989. Král 
Richard II. měl smutný osud, byl roku 1399 sesazen a v únoru 1400 ve vězení zavražděn.) 
 
 
 
5.      Která anglická královna vládla pouze týden a byla popravena? 
         a)  Jana Greyová* 
         b)  Marie, zv. „Krvavá Marie“ 
         c)  Eleanor Brandonová 
 
(Byla to Jana Greyová, která byla za zmatků po smrti Eduarda VI. na popud svého tchána vévody 
z Northumberlandu prohlášena 10.7.1553 anglickou královnou. Na korunu měla vzdálené právo, 
protože byla vnučkou sestry Jindřicha VIII. Jana Greyová byla sesazena již 19.7.1553 a v únoru 1554 
popravena ve svých 17 letech spolu se svým stejně starým manželem.) 
 
 
 

6. Jedna skotská whisky se nazývá Bloody Mary ( krvavá Marie). Tato whisky dostala své jméno 
po skutečné královně, a to: 
a)  Marii I., královně anglické, dceři Jindřich VIII: * 
b)  Marii Stuartovně, královně skotské, popravené roku 1587 
c)  Marii II., královně anglické, dceři Jakuba II. Stuarta 
 
(Marie, dcera Jindřicha VIII., se pokoušela během své krátké vlády 1553-1558 v Anglii znovu 
zavést katolickou víru. To se jí však nedařilo a tak přistupovala k drsným metodám, např. 
konfiskacím majetku i popravám protivníků.) 
 
 

 
 

7. Jak se jmenovala anglická královna, které se říkalo již v její době pro vytrvalé odmítání ženichů 
„panenská královna“, za jejíž dlouhé vlády se  Anglie stala námořní a obchodní velmocí? 

 
a.  Marie I. 
b.  Alžběta I. * 
c.  Anna 

 
(Byla to Alžběta I., dcera Jindřicha VIII. a Anny Boleynové. Stala se královnou po svém bratrovi 
Eduardovi VI. a své sestře Marii I. a vládla v letech 1558-1603. Obklopila se schopnými rádci a byla 
oblíbena obyčejnými lidmi. Velké úsilí věnovala vybudování silného loďstva, které roku 1588 porazilo 
španělskou „neporazitelnou“ tzv. Velkou armadu, v té době největší válečnou flotilu na světě. To vedlo 
k rozvoji anglického zámořského obchodu a rozkvětu Anglie. ) 
 
8.    Jedna skotská královna měla jediného syna, který  se stal anglickým králem. Jak se královna 
jmenovala?  
 

a)  Anna Boleynová 
b)  Marie  Tudorova 
c)  Marie Stuartovna * 

 
(Marie Stuartovna. Se svým druhým manželem Henry Stuartem, Lordem Darnleyem, který pocházel 
z vedlejší větve rodu Stuartovců, měla jediného syna Jakuba, narozeného 1566, který se stal roku 
1567 skotským králem Jakubem VI. a po smrti Alžběty I. Anglické i králem anglickým jako Jakub I. 
V jeho osobě byly poprvé v historii Anglie a Skotsko pod vládou jednoho panovníka. To později vedlo 
ke spojení obou států (1707) pod názvem Velká Británie.) 
 

9.  Ze kterého rodu je současná královna Alžběta II?  Napovíme, že se jedná o německý rod, 
který původně pochází z území, které přímo hraničí s Českou republikou. 



 
a) Welfové 
b) Wettinové * 
c) Wittelsbachové 

 
(Byli to Wettinové, také zvaní von Sachsen-Coburg.  Od 11. století vládli v Míšeňsku a od 13. století v 
Sasku, které sousedí se Severočeským krajem. Na anglický trůn se dostali sňatkem prince Alberta 
s královnou Viktorií roku 1840 a jejich syn Edward VII. (vládl 1901-1910) se tak stal prvním Wettinem 
na anglickém trůnu.) 
 
 
 

10. Jedna anglická královna nosila titul „Královna matka“. Jak se jmenovala a ze kterého rodu 
byla?  

 
a) Alexandra Dánská, matka krále Jiřího V. 
b) Mary von Teck, matka krále Jiřího VI. 
c) Elizabeth Boves-Lyon, matka současné královny Alžběty II. * 

 
 
(Jmenovala se Elizabeth Boves-Lyon ze starého skotského rodu hrabat ze Strathmoru a Kinghornu. 
Narodila se roku 1900 a zemřela v roce 2002 ve věku 101 a půl roku. V roce 1923 se stala manželkou 
pozdějšího anglického krále Jiřího VI. a v roce 1926 se jim narodila dnešní královna Alžběta II.  
Byla velmi oblíbená a byla i osobně statečná, což Angličané vždy umí ocenit. Poprvé, když se 
dobrovolně stala zdravotní sestrou a ošetřovala vojáky zraněné v 1. světové válce, kdy musela vidět 
strašná zranění, která dokážou způsobit střely z kulometu nebo střepiny z granátů a min. Podruhé, 
když odmítla s rodinou a dětmi odejít z bombardovaného Londýna do relativního bezpečí na venkov 
během 2. světové války. Tím dodávala odvahu lidem, aby nepanikařili.) 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 
 


