
Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 8/2008 
 

Vážení členové, 
 
Opět Vám zasíláme několik málo informací o tom co se děje v klubu, ale i mimo něj. 
Počasí máme stalé pěkné, ale dny se pomalu zkracují, kdyby vám byla dlouhá chvíle 
můžete se začíst do tohoto věstníku. 

 
 

Knihy: 
 
Radí bychom vám představili knihu pana Leoše Šimánka Havajské ostrovy -  Letní 
a zimní putování za přírodními divy Tichomoří, ke které nám zaslal následující 
anotaci: 
 
Leoš na svých cestách již několikrát navštívil Havaj. Tentokráte si však pro toto 
souostroví udělal hodně času. S manželkou, synem a dcerou důkladně procestovali 
všech šest hlavních ostrovů, a to nejen v létě, nýbrž i v zimě. S ruksaky na zádech se 
vydali i do málo známých končin, do míst, kam se běžný turista, trávící na Hawaji 
svých pár týdnů dovolené, těžko dostane. Byli uchváceni překrásnými zátokami 
lemovanými kokosovými palmami s blankytně modrou či tyrkysově zelenou vodou, 
plážemi s pískem všech možných barev - od oslnivě bílého, zlatavě žlutého, cihlově 
červeného nebo zelenkavého až po černého jako uhel. Putovali podél pobřeží s 
příkrými horami porostlými bujnou vegetací, údolími, do kterých padají nesčetné 
vodopády až k ústím řek a potoků, kde vysoké vlny útočí na pobřežní skaliska. 
 
Do knihy jsem měla možnost nahlédnout a jsou v ní skutečně nádherné fotografie a i 
vyprávění je velmi poutavé. Leoš Šimánek  pořádá také turné se stejnojmenným 
nazvem po celé ČR. Více najdete v sekci akce a v příloze na str.  5  tohoto věstníku 
 
Více informací a titulní foto ke knize najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html, kde 
jsou  i ostatní knihy našich členů.  
 
Nabídka spolupráce: 
 
 Paní Eve Stryková, převzala po své kolegyni Marcele Opletalové pořad 
Cestovatelský magazín  Až na konec světa, ráda by navázala na předchozí 
spolupráci a nabídla členům Českého klubu cestovatelů možnost podělit se o své 
poznatky a zážitky právě v tomto pořadu. 
Možná jste mnozí z vás již byly jeho hosty. Pokud byste měli zájem o tuto spolupráci, 
kontaktujte prosím paní Dr. Evu Strykovou (externí redaktorka CRO) na tel: 
724231562 nebo e-mailem: evastrykova@volny.cz 
 
Pan Duda nás rovněž oslovil s nabídkou spolupráce v Olomouci nedaleko Hlavního 
vlakového nádraží vznikla nová kavárna. Rádi by pořádali v pravidelných termínech 
cestovatelské i jiné přednášky s podobnými tématy. Pokud byste se rádi podělili o 
své zážitky z cest nebo popřípadě vystavili svoje fotografie je tato nabídka právě pro 
vás.  
Kontakt: 



M-Bay Cofee House 
 Marcel Duda 
Hálkova 2, 
 775 332270; duda@m2cz.cz 
 
 
Prosba o radu: 
 
Kontaktovala nás paní Nina Hönigová s tímto dotazem: 
 

Dobrý den, 
 
obracím se na Vás s prosbou o radu. Právě jsem se vrátila ze 6 týdenního pobytu v 
Sýrii, kde jsem měla možnost vedle svého studia arabštiny také cestovat a poznat 
,,domorodce" v různých částech země. 
protože tato nádherná a na památky nepředstavitelně bohatá země je pro drtivou 
většinu Evropanů velkou neznámou, velmi ráda bych uspořádala malou večerní či 
odpolední přednášku+ promítání. Nemám s tím dosud žádnou zkušenost, vždy jsem 
na podobných akcích byla jako divák. Můžete mi dát typ, či poradit a doporučit na 
koho se obrátit, jaká je nejlepší cesta oslovit potenciální zájemce atd.? Místem 
konání by v prvním případě měla být určitě Praha, ve druhém pak Ústí nad Labem či 
mé rodné Teplice- zde bych si organizačně věděla rady, spíše mi jde o problém 
uspořádání akce v Praze. 
 
Předem velmi děkuji za odpověď! 
S pozdravy 
Nina Hönigová  e –mail: snitenka@centrum.cz 

Prosíme ty z vás, kteří jsou ochotni a schopni v tomto směru poradit a podělit se o 
své zkušenosti, kontaktujte paní Hönigovou na výše uvedeném e- mailu. 

 

Soutěž: 

ALPINE PRO TRAVELLER´S CHALLENGE : Soutěž o 50 000 Kč 
Plánuješ zajímavou cestovatelskou akci? Umíš dobře fotografovat? Dovedeš se se 
svými zážitky podělit s ostatními? Potřebuješ nove outdoorové vybavení na cestu? 
Tak právě pro tebe je určena soutěž Alpine Pro Traveller's Challenge. Přihlášky 
posílejte do 31.10.2008. Pravidla soutěže o sponzorský příspěvek najdete zde: 
http://www.kolemsveta.cz/index.php?art=9417 

Informace k této soutěži nám zaslal pan Karel Wolf – člen Českého klubu cestovatelů 

 

Akce: 



2.10. – 31.10 probíhá v Praze v prostorách 1. patra knihkupectví na Václavském 
náměstí 34 výstava s názvem THANGKY PŘINÁŠEJÍ POMOC – pořádá sdružení 
Namasté Nepál. Informaci nám zaslal pan RNDr. Tomáš Beránek, CSc – člen 
čekého klubu cestovatelů 

Pan Jiří Kolbaba – člen Českého klubu cestovatelů,  nám zaslal informace o několika 
svých akcích, které se boudou konat v měsíci říjnu – přehled najdete na straně 4 na 
konci tohoto věstníku. 

Jak jsme se již zmínila pan Leoš Šimánek – člen Českého klubu cestovatelů pořádá turné 
s diashow nazvanou Havajské ostrovy – letní a zimní putování za přírodními divy Tichomoří - 
přehled termínů a měst, de se diashow koná najdete na str. 5 na konci věstníku 
 
V sobotu 11.10.2008 proběhne: 
 
XXI. setkání na vrcholech, tentokráte na Králickém Sněžníku 
  
Opět po několika měsících si vás dovolujeme pozvat na další z našich akcí, 
konkrétně na setkání na vrcholech. Již XXI. setkání proběhne v sobotu 11.10.2008 
na vrcholu Králického Sněžníku a pokračovat bude večer na Chatě Návrší. 
Podrobnější informace a potřebné kontakty naleznete na našich internetových 
stránkách na http://www.treking.cz/archiv/setkani21.htm. Na setkání s Vámi se těší 
  
Redakce časopisu TREKING 
 

D klub Dlažka pořádá 24-28.10.2008 v Přerově setkání vedoucích pracujících s dětmi 
a mládeží ve volném čase. Více informací najdete na str. 7 na konci věstníku nebo 
na www.cvvz.cz  

25.10.2008  - 26.10.2008 proběhne v Prosiměřicích 21. ročník Setkání přátel turistiky 
a cestování - CESTY 2008 Informace o této akci najdete na str  10 na konci tohoto 
věstníku nebo na http://www.cestyglobe.estranky.cz/ nebo na našich stránkách 

7.11.2008  - 9.11.2008 se v Brně koná cestovatelský festival, který pořádá Karel 
Wolf, festival proběhne v kongresovém centru BVV. Tiskovou zprávu k tomu to 
festivalu najdete na str.12 na konci věstníku 

8.11.2008  - 9.11.2008 se v Brně koná Festival cyklocestování, jehož pořadateli jsou 
Martin Stiller a Renata Lorišová, také naši členové, vice informací o programu 
festivalu najdete na str. 13   na konci věstníku nebo na http://www.ckc.cz/akce-
martina-stillera-a-renaty-lorisove.html  

Všechny tyto akce a mnoho dalších najdete na http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 
To je tentokrát ode mne vše, děkuji za pozornost a zdravím všechny cestovatele. 

Přeji všem krásné podzimní dny. 

V Brně dne 9.10.2008                                                     Zpracovala: Martina Kužmová 



 
Autor: Jiří Kolbaba 
Besedy 
08.10. Karlovy Vary; Slavnostní sál hotelu Pupp; 14:00 hodin; Talk show o cestování;    
V rámci festivalu Tourfilm.  
 
08.10. Karlovy Vary; Kino Čas; 18:00 hodin; Talk show o cestování   V rámci festivalu 
Tourfilm.  
 
14.10. Nové Město na Moravě; Kulturní dům; 17:00 hodin; Vlakem na střechu světa (Z Číny 
do Tibetu 
 
23.10. Přelouč; městské kino Přelouč; 18:00 hodin; Vlakem na střechu světa (Z Číny do 
Tibetu)    
 
24.10. Most; Městská knihovna – kinosál; 18:00 hodin; Ostrovy v Indickém oceánu    
 
30.10. Brno; Sál VUT, Údolní 53; 16:30 hodin; To je Havaj!   Pořad pro neslyšící.  
 
31.10. Brno; KD Rubín, Makovského nám. 3; 19:00 hodin; To je Havaj!    
 
01.11. Jeseník; Priessnitzovy lázně; 17:00 hodin; Ostrovy v Indickém oceánu    
 
Výstavy 
 
08.10. - 10.10. Karlovy Vary; Hotel Pupp; DISCOVER THE WORLD (OBJEV SVĚT) 
představí v areálu hotelu desítky snímků z celého světa. Festival Tourfilm. 
 
25.10. - 30.11. Jeseník; Priesnitzovy lázně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ 
VELKOPLOŠNOU PANORAMATICKOU LIVE-DIASHOW 

 SE SEDMI PROJEKTORY 
 

HAVAJSKÉ OSTROVY 
Letní a zimní putování za přírodními divy Tichomoří 

 
Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou procestovali všech šest hlavních ostrovů, a to nejen v létě, 
ale také v zimě. Havaj poznali jako jen málokdo. 
Pěšky, na koních, horských kolech a kajacích se dostali do nejodlehlejších míst souostroví. 
Po čtyři měsíce si Leoš Šimánek znovu a znovu ověřoval tvrzení, že Havajské ostrovy jsou přírodním 
unikátem, který nemá na světě obdoby. 
Novou live-diashow doplňuje vydání stejnojmenné fotografické knihy. 

 
TURNÉ PODZIM 2008 
CHOCEŇ (Ne) 5.10., 15.00 a 19.00 hod., Sokolovna, Jungmannova 137 
Předprodej: Sokolovna, Jungmannova 137, tel.: 465 471 898 
ŠUMPERK (Po) 6.10., 19.00 hod., Dům kultury, Fialova 3 
Předprodej: Dům kultury, Fialova 3, tel.: 583 214 279; Tilak - podniková prodejna, Krátká 1, tel.: 583 222 152 
ZLÍN (Út) 7.10., 19.00 hod., Kongresové centrum (aula) Univerzita Tomáše Bati, Mostní 5139 
Předprodej: Městské informační a turistické středisko (radnice), nám. Míru 12, tel.: 577 630 222          
Velké kino (videopůjčovna) nám.Práce 2511, tel.: 577 432 936 
ZNOJMO (St) 8.10., 19.00 hod., Hotel Dukla, Holandská 30 
Předprodej: Turistické informační centrum, Obrokova 10, tel.: 515 222 552 
BRNO (Čt) 9.10., 16.00 a 19.30 hod., (Pá) 10.10., 16.00 a 19.30 hod., Bílý dům – sál B. Bakaly, Žerotínovo nám. 6 
Předprodej: Brněnské kulturní centrum, Běhounská 17, tel.: 542 210 863 
Kulturní a informační centrum – Dům Pánů z Lipé, Náměstí svobody 17, 532 292 222 
OSTRAVA (Ne) 12.10., 15.00 a 19.00 hod., Dům kultury Akord, náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh 
Předprodej: Dům kultury Akord, náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh. tel.: 596 762 511  
Ostravský informační servis, Nádražní 7, Ostrava-centrum, tel.: 596 136 218 
OPAVA (Po) 13.10., 19.00 hod., Kino Mír, Kolářská 5 
Předprodej: Kino Mír, Kolářská 5, tel.: 553 784 965; Sluna, Horní nám. 27, tel.: 553 712 319    
Městské informační centrum, Horní nám. 67, tel.: 553 756 143 
PŘEROV (Út) 14.10., 19.00 hod., Klub Teplo, Horní náměstí 9,  
Předprodej: Městské informační centrum, Kratochvílova 14, tel.: 581 217 187 
PROSTĚJOV (St) 15.10., 19.00 hod., Společenský dům, Komenského 6 
Předprodej: Společenský dům, Komenského 6, tel.: 582 333 003; Informační služba, nám. T. G. Masaryka 12-14, tel.: 582 329 722 
OLOMOUC (Čt) 16.10., 19.30 hod., (Pá) 17.10., 16.00 a 19.30 hod., Kino Metropol, Sokolská 25 
Předprodej: Kino Metropol, Sokolská 25, tel.: 585 222 466; Informační centrum-radnice, Horní nám., tel.: 585 513 392 
 
HAVLÍČKŮV BROD (Ne) 19.10., 17.00 hod., Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28 
Předprodej: Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28, tel.: 603 389 327 
JIHLAVA (Po) 20.10., 19.00 hod., Kino Sokol, Tyršova 12 
Předprodej: Kino Sokol, Tyršova 12, tel.: 567 300 801; Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2, tel.: 567 167 159 
PELHŘIMOV (Út) 21.10., 19.00 hod., Kulturní dům Máj, Třída Legií 1115 
Předprodej: Turistické a informační centrum, Masarykovo nám. 10, tel.: 565 326 924 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (St)  22.10., 19.00 hod., Kino Vysočina, Brodská 1000/2 
Předprodej: Informační turistické centrum, Náměstí republiky 24, tel.: 566 628 539 
TŘEBÍČ (Čt) 23.10., 19.00 hod., Fórum, Masarykovo náměstí 1313/13 
Předprodej: Informační a kulturní centrum „Malovaný dům“, Karlovo náměstí 53, tel.: 568 847 070 

 
Více informací: www.leossimanek.cz                                                                                                  
 
 
 



 
                                     

LIVE - DIASHOW LEOŠE ŠIMÁNKA HAVAJSKÉ OSTROVY 
TURNÉ PODZIM 2008  

 (pokračování) 
 
 
LIBEREC (Ne) 2.11., 15.00 a 19.00 hod., Koloseum, tř. Generála Svobody 83/47 
Předprodej: Městské informační centrum, Benešovo nám., tel.: 485 101 709 
JABLONEC (Po) 3.11., 19.00 hod., Eurocentrum, Jiráskova 7 
Předprodej: Eurocentrum, Jiráskova 7, tel.: 483 311 281 
TEPLICE (Út) 4.11., 19.00 hod., Dům kultury – Koncertní sál, Mírové náměstí 2950 
Předprodej: Dům kultury, Mírové náměstí 2950, tel.: 417 515 940 
DĚČÍN (St) 5.11., 19.00 hod., Společenský dům Střelnice, Labská 691/23 
Předprodej: Společenský dům Střelnice, Labská 691/23, tel.: 412 518 835; Dezka - cestovní kancelář, Prokopa Holého 808/8, tel.: 412 532 111 
ÚSTÍ NAD LABEM (Čt) 6.11., 19.00 hod, Dům kultury, Velká Hradební 19 
Předprodej: Dům kultury, Velká Hradební 19, tel.: 475 220 110; Informační středisko, Hradiště 9, tel.: 475 220 233 
CHOMUTOV (Pá) 7.11., 19.00 hod., Městské divadlo, B. Němcové 552 
Předprodej: Městské divadlo, B. Němcové 552, tel.: 474 686 303 (13.00-17.00 hod.) 
Městské informační centrum, Chelčického 99, tel.: 474 637 460  
TURNOV (Ne) 9.11., 15.00 a 19.00 hod., (Po) 10.11., 19.00 hod., Bio ráj, Žižkova 1276 
Předprodej: Informační středisko, nám. Českého ráje 26, tel.: 481 366 255; Kulturní centrum, Markova 311, tel.: 481 322 083 
 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ (Út) 18.11., 16.00 a 19.30 hod., Kulturní dům, Smetanova 510 
Předprodej: Informační centrum, Sychrova 16, tel.: 465 514 111 nebo 456 514 271 
LITOMYŠL (St) 19.11., 16.00 a 19.30 hod., Smetanův dům, Komenského nám. 402 
Předprodej: Informační centrum, Smetanovo nám. 72, tel.: 461 612 161 
SVITAVY (Čt) 20.11., 19.00 hod., Fabrika - Středisko kulturních služeb, Wolkerova alej 18  
Předprodej: Informační centrum, nám. Míru 48, tel.: 461 534 300 
CHRUDIM (Pá) 21.11., 16.00 a 19.30 hod., Divadlo Karla Pipicha, nábř. K. Čapka 6 
Předprodej: Divadlo Karla Pipicha, nábř. K. Čapka 6, tel.: 469 622 298; Informační centrum, Resselovo nám. 1, tel.: 469 622 959 
PARDUBICE (So) 22 11., 15.00 a 19.00 hod., (Ne) 23.11., 15.00 a 19.00 hod.,  
Nové místo konání: Dům kultury Dukla - Kino, Gorkého 2573 
Předprodej: Dům kultury Dukla – Kino, Gorkého 2573, tel.: 466 303 521; Knihkupectví Lejhanec, tř. Míru 65, tel.: 466 615 241 
Městské informační středisko, nám. Republiky 1, tel.: 466 768 390 
 
HOŘICE (Po) 24.11., 19.00 hod., Dům kultury Koruna, Hálkova 105 
Předprodej: Dům kultury Koruna, Hálkova 105, tel.: 493 622 727 
VRCHLABÍ (Út) 25.11., 19.00 hod., Kulturní dům Střelnice, Vančurova 378 
Předprodej: Městské informační centrum, Krkonošská 8, tel.: 499 405 744 
DVŮR KRÁLOVÉ (St) 26.11., 19.00 hod., Hankův dům, nám. Václava Hanky 299 
Předprodej: Hankův dům, nám. Václava Hanky 299, tel.: 499 320 110 
JIČÍN (Čt) 27.11., 16.00 a 19.30 hod., Masarykovo divadlo, Husova 206 
Předprodej: Kancelář Masarykova divadla, Husova 206, tel.: 493 531 568 
TRUTNOV (Pá) 28.11., 16.00 a 19.30 hod., Kino Vesmír, Revoluční 20 
Předprodej: Dům kultury, Národní 199, tel.: 499 840 080; Mana Travel, Bulharská 11, tel. 499 815 226 
Informační a kulturní centrum, Krakonošovo nám. 72, tel.: 499 818 245  
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (Ne) 30.11., 15.00 a 19.00 hod., (Po) 1.12., 15.00 a 19.00 hod., Společenské centrum, Panská 19 
Předprodej: Rychnovská cestovní agentura, Staré nám. 68, tel.: 494 535 007 
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (Út) 2.12., 19.00 hod., Kino 70, B. Němcové 720 
Předprodej: Městský klub, Nerudova 142, tel.: 491 470 358 
NÁCHOD (St) 3.12., 19.00 hod., Městské divadlo Dr. Josefa Čížka (Beránek), T. G. Masaryka 74 
Předprodej: Informační a cestovní centrum, Kamenice 144, tel.: 491 420 420 
ÚPICE (Čt) 4.12., 19.00 hod., Divadlo Aloise Jiráska, Chelčického 216 
Předprodej: Kniha Hana Nývltová, Pod městem 185, tel.: 732 873 950 
HRONOV (Pá) 5.12., 19.00 hod., Jiráskovo divadlo, Náměstí Čs. armády 500  
Předprodej: Městské kulturní středisko, Náměstí Čs. armády 500, tel.: 491 483 314 
ČERVENÝ KOSTELEC (So) 6.12., 17.00 hod., Divadlo J. K. Tyla, Komenského 537 
Předprodej: Prodejna tabáku Dali, Sokolská 26, tel.: 491 463 174 
HRADEC KRÁLOVÉ (Ne) 7.12., 15.00 a 19.00 hod., (Po) 8.12., 19.00 hod., Aldis, Eliščino nábřeží 375 
Předprodej: Informační centrum, Gočárova 1225, tel.: 495 534 482; Informační centrum, Velké nám. 165, tel.: 495 580 492 
Dům knihy, Ulrichovo nám. 762, tel.: 495 534 971; Knihkupectví Lejhanec, tř. Míru 65, Pardubice, tel.: 466 615 241 
 
 Více informací: www.leossimanek.cz                                                                                                                                    



 

Pedagogové i studenti, vedoucí oddílů, rádci, instruktoři, praktikanti, organizátoři akcí, 
vedoucí organizací, pracovníci DDM a další lidé se zájmem o činnost pro děti a mládež ve 
volném čase. Všichni aktivní, kteří ví, že Celostátní vzájemná výměna zkušeností je akce, 
na které nesmí chybět! Zveme vás na letošní superakci v Přerově a to na: 

 

UNIVERSÁLNÍ  
CVVZ 2008 

24.-28.10.2008 
       za podpory MŠMT Praha a Olomouckého kraje 
    a za finanční spoluúčasti statutárního města Přerov. 
 

Věkový limit: Minimálně 18 let v době akce. Za doprovodu garanta mohou přijet i účastníci 
ve věku 16 a 17 let. 
Pořadatel: Duha Klub Dlažka Přerov ve spolupráci s dalšími organizacemi – Duha Praha, 
Duha Úsvit Uherské Hradiště…  

Program:  
Sporty (americký fotbal, ringo, lakros, softbal, míčové sporty …), hry 
venku i v místnosti,  přednášky, semináře (psychologie, pedagogika, 
zdravověda, biologie, astronomie…), dílny pro inspiraci - výtvarné, 
taneční, divadelní… např. specialitky jako – taneční dílna V rytmu samby, 
Country tance, Relaxační metody. Dále sjezd Bečvy, Pozorování ptáků, 
nejnovější Stolní hry od renomovaných firem, Hrajeme si na vojáky, 
Lezení na boulderu... 
Pátek 24.10.2008: Prezence, herna stolních her. Neformální diskuse Quo vadis CVVZ.  
Diskusní fórum za účasti odborníků (i vás?) na téma: Dětské a mládežnické organizace a 
jejich postavení v naší společnosti (mimo jiné zákony – dobrovolnictví, ekonomika,  
pracovněprávní vztahy, odpovědnost, akce a zákony MZ. Ale také akční program venku 

v přírodě i ve městě Eldorádo (náročná recesní noční hra). Dále program pokračuje 
od soboty 25.10.  do úterý 28.10. 2008. Budou přednášky, dílny, semináře…. Kulturní 
večery plné hudby, tanec, jam session… Sobota – Countrybál se Špunty a Šediváky. 
Neděle – Tam Tam Orchestra, Duo Juyos Komplet, Tabáskova partyja. Pondělí Docuku 
a James Harries. 
 
Místa konání: ZŠ Za Mlýnem, Malá Dlážka a Velká Dlážka, na zámku Přerov, loděnice  a 
Bečva, park Michalov,  Klub Teplo, Base 
Camp, BIOS a ornitologická stanice, 
hvězdárna.   
 

Přihláška: Přihlásit se můžete na 

www.cvvz.cz do 17.10.08. 
Později pouze telefonicky na 581 331 438.     



Účastnický poplatek: Dle aktivit a počtu dnů: Od 100,- (jednotlivé části) do 1000,- (za 
celou akci vč. ubytování a stravy).  
 

Další info a přihlášky:                      
  www.cvvz.cz  

 
 
 

 

21. ročník „Setkání přátel turistiky a cestování“ 

CESTY 2008 

Pátek  24. 10. 2008 

16.00 – 23.30 prezentace účastníků v „Cestovatelském salonku“ v 1.poschodí  Motorestu U Střelnice (u 
benzínového čerpadla) v Prosiměřicích na kraji obce směrem ke Znojmu, ubytování. V sobotu bude od 
8.00 přímo v předsálí Kulturního domu v centru obce. 

20.30  Seminář I.  –  („Cestovatelský salonek“ v Motorestu) 
Téma:  Základy biogeografie a ostrovní ekologie 
Vedoucí semináře a lektor: Rybář Petr, Hradec Králové, čestný člen Globe 

   
Sobota  25. 10. 2008  

I. blok přednášek  

08.00 - Zahájení setkání CESTY 2008 – starosta vinařské obce Prosiměřice Jiří Lukeš, vedení 
klubu 

           08.10 -  Vaellus po finském Laponsku – Stanovský Michael, Dřenice 
Toulky laponskou divočinou ve Finsku. 
 

09.00 –– Dominica, dobrodružství podle vaší chuti - Mládková Ludmila,  Praha 
Motto: „Když potkáš v lese chlapa s rezavou mačetou neboj se. Je to jen farmář na obhlídce políček.“  
Ostrov Dominica se nachází v Karibiku mezi Martinkem a Guadeloupe. K hlavním důvodům proč ho navštívit patří deštný prales, 
ohromné množství vodopádů, druhé největší jezero s vroucí vodou na světě, spousta minerálních pramenů, potápěčské lokality 
hodnocené mezi top ten na světě, přátelští lidé, dva endemické druhy papoušků, překrásné trekové trasy, původní indiánské 
obyvatelstvo. Je jen na vás co si vyberete. 
 

10.00 –  Nejobávanějším mořem světa  - Mart Eslem, Praha 
Má druhá cesta na Antarktidu. Plavba okolo mysu Horn a dále přes Drakeův průliv až na Jižní Shetlandy. Těžká životní zkouška, 
kterou mi zprostředkoval kamarád polárník Jaroslav Pavlíček. 
 

11.00 – Jak se dojí jak a jak se staví škola po zanskarsku – Hnyková Kamila, čestná  
členka Globe,  Praha  
Český projekt "Surya" - stavba školy pro tibetské děti v indické oblasti   Zanskar, život ve  vesnici  Kargyak    
 položené  4200 m n.m., treking po horách Ladakhu.    
     
12.00 - Expedice Kačna jama 2008 – Roth Tomáš, Brno  ??? 
Jedná se o druhou nejdelší jeskyni Slovinska ve které organizuje speleoklub Plánivy spolu s dalšími členy České    Speleologické 
Společnosti výzkum nově objevených chodeb, které mohou být jakousi bránou k objevení pokračování  aktivního toku řeky Reky. 
Do další známé jeskyně zbývá vzdušnou čarou 6 km, což v podzemí může představovat až 30 km neobjevených prostorů. 
(Podpořeno Expedičním fondem 2008)   

12.45 polední přestávka do 14.00   
 
 II. blok přednášek (14.00 – 19.45)    



 14.00 – slavnostní předání a jmenování čestného občanství městysu Prosiměřice čestnému členu Globe panu Miroslavu  
Zikmundovi  

     
 14.15 – Filipínské imprese – Mrázek Ivan, Brno 
Filipínské souostroví  se 7 000 ostrovy je místem přírodních divů a různorodého kulturního dědictví. Hory, vodopády a jeskyně, 
aktivní vulkány. Stromové kapradiny a masožravé láčkovky. Pláže s černým pískem a modré hvězdice na korálových útesech. 
Makakové a varani. Kokosové palmérie a terasovitá rýžová políčka. Sáně tažené vodním buvolem. Vesnické domky okrášlené vzory 
ze štípaného bambusu a španělská koloniální architektura. Domorodé kmeny s dávnými tradicemi. To vše a mnohé jiné jsou 
Filipíny. 
 

           15.00 –    Venezuela - Proti proudu Orinoka – Mykiska Martin, Praha 
Stovky kilometrů na nafukovacím člunu poháněném pádlem i motorem na řekách Ventuari a Orinoko. Putování odlehlými oblastmi 
povodí Orinoka nás zavede mezi více nebo méně civilizované indiány, ke geografickému fenoménu - rozdvojení Orinoka na dvě 
řeky, ale také na politickou agitaci nebohých divochů Chavezovým režimem. 
 

 16.00 –  Japonsko v zime – Králik Marcel, Bratislava, SR 
2,5 týždňa vo februári 2008. Skupina bežkárov si pozrela SNOW festival v SAPPORE, severný ostrov HOKKAIDÓ,  
 s krásnou zimou a mestom plným snehových a ľadových sôch, hudby a turistov. Zúčastnili sme sa 50 km lyžiarskeho   maratónu 
v okolitých horách  /po tratiach zimnej olympiády/ zázery sú aj z trate a z okolitej prírody. Ďalej horúce pramene v neďalekom 
kúpeľnom meste Jozankei /kúpanie vonku v  snehu a zime/. Návšteva miest a pamiatok UNESCO /zasnežených/ v KJOTE, NARE, 
OSAKE, TOKYU. Návšteva národného parku FUDJI pod najvyššou horou Japonska. 

   
 17.00 – Uzbekistán – Lisá Lenka, Lisý Pavel, Praha 
Toulky nejenom po  starobylých městech, ale i přírodní rezervaci Kitab a dalších zajímavostech země. 
 

 18.00 –  Strasti a slasti na Jávě – Mgr, Bc. Škvárová Veronika, Teplice   
 Život Evropana na Jávě - Co vše čeká samotnou cizinku, vydá li se sama na rok na studia na Jávu  a sama cestuje po Indonésii  
        
 19.00 - Gruzie – Gladiš David, Praha     
Pěšky a koňmo horami v gruzínském Tušetsku. Navštívíme poslední animisty v Evropě, projdeme se horami plnými kvetoucích 
azalek a snídani začneme dvěma vodkami. 

 
Večerní posezení v přednáškovém sále (20.30 – 01.00). V průběhu či po ukončení 
odpoledního bloku je volná autogramiáda přítomných cestovatelů,  autorů cestopisů, 
včetně   prodeje některých jejich knížek. Večer je možné vlastní promítání na malém 
plátně v salonku anebo se volně bavit při sklence vína s přáteli či zpívat a   tančit. Je to 
volná, neorganizovaná zábava …  Je zajištěn prodej místních vín různých odrůd od 50,-  
za 0,7 l a drobné občerstvení (chléb, sýr, brambůrky, jablka - zdarma). Případní zájemci 
o promítání večer na malém plátně mimo hlavní program se prosím přihlaste během 
soboty s  názvem přednášky u pořadatelů. 
 
Neděle 26. 10. 2008  - III. blok přednášek  (Seminář II. ) 

Téma:   Cykloturistika 
Vedoucí semináře a moderátorka:  Ing. K. Hnyková, čestná členka GLOBE (Znojmo 
- Praha)   
8.00   Sibiří kolmo – Vlasák Jan, Kuřim  
Po třech týdnech čundrování kolem Bajkalu nastal čas odebrat se domů. Před cestou jsem v Irkutsku pořídil co nejpodrobnější 
sehnatelnou automapu Ruska – 1:4 000 000. ono stejně není kde zabloudit. Do Evropy vede jen jedna cesta „Moskovskyj trakt“ – 
spojnice milionových měst Irkutsk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Omsk...světa neznalý euroameričan by předpokládal, že to bude 
přinejmenším čtyřproudová asfaltka. Omyl. Tady je hlavní dopravní tepna železnice – Transsibiřská magistrála. Necítím potřebu jet 
celou cestu na bicyklu. Účelem je poznat Sibiř, jak tu jde život. Ne urazit těch 8000 kilometrů vlastní silou. 

 
09.00   Ze Singapuru do Olomouce –Kozák Josef, Olomouc  

 

10.00   Na kole napříč Austrálií – Stiller Martin, Lorišová Renata, Broumov    

Martin Stiller a Renáta Lorišová vyrazili do Austrálie, aby ji projeli ze západu na východ a zdolali tak legendární polopoušť 
Nullarbor Plain. Během téměř 5 měsíců a 9320 km v sedle kola poznali australskou divokou faunu a flóru, pohostinnost místních 
obyvatel, rozmary počasí a zažili také plno nevšedních zážitků.  Těšit se můžete na klokany, koaly, wombaty, emu, ale také na 
pověstné silniční vlaky, nekonečné pustiny, pohádkové pláže nebo slavná města jako Sydney, Melbourne a další.  



            11.00 – Z Německa do Thajska - Pavelka Miroslav, Kuřim 
V dubnu roku 2004 jsem si sbalil cyklistické brašny a vyrazil za přáteli do Německa, s předsevzetím, že s příchodem léta pojedu dál. 
Kam přesně, to jsem nevěděl. Nakonec jsem přes Paříž, Londýn, Kanadu, Singapur a Malajsii dojel podruhé v životě do Thajska, 
kde jsem se takříkajíc „zacykloval“ a domů se vrátil až po třech letech, třech měsících a třech dnech, nebo také 41 494 kilometrech 
(z toho v jihovýchodní Asii 30 585 km).   

 
 12.00 – Ukončení setkání CESTY 2008 

Vyhrazujeme si právo změny programu ( i přesunutí či přehození přednášek) při odřeknutí lektora či  z jiného 
závažného důvodu. Všechny přednášky se konají ve velkém sále kulturního domu v centru Prosiměřic. Délka 
jednotlivých přednášek zásadně nepřekročí 45 minut, přednášky začínají  v celou hodinu, poté následuje maximálně 
15 minutová přestávka.  Žádáme lektory o dodržení dohodnutého času. Ostatní přednášky mohou být promítnuté pro 
zájemce  po dohodě s pořadateli a přednášejícím v sobotu večer v kuloárech KD, ovšem nikoliv na hlavním plátně a  
bez nároku na honorář. Dodržení programu v pořadí jak jej prezentujeme záleží hlavně na odpovědnosti lektorů jak 
přistoupí k závazku, který  dobrovolně na sebe převzali (byli seznámeni s podmínkami) a samozřejmě i na 
nečekaných událostech, které nemohou lektoři ani my nijak ovlivnit.  Pokud  máte výhrady  k výběru přednášek nebo 
tipy na nové lektory, dejte vědět a nabídněte i své přednášky pro příští jubilejní 22.ročník CESTY 2009, rádi je 
zařadíme (osobně přímo na místě, e-mailem či dopisem). 

           Náhradní přednášky 

01. Tour du Mont Blanc  - Hainall David, ? 
02. Izrael a Jordánsko – Rybář Petr, čestný člen Globe, Hradec Králové 
03. Napříč Amerikou po Route 66 - Šesták František, Sedlice 

Další informace: www.globe.euweb.cz – klubové stránky  
 
Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE, Jaroslav Hladík,  Jaromír Polák  
Městys Prosiměřice – Jiří Lukeš, starosta 
 
 
 

Informace pro návštěvníky setkání CESTY 2008 

A ) Účastnický poplatek se od roku 2002 nemění a činí 250, - Kč a zahrnuje : 

• 1–2 x nocleh ve vlastním spacáku, karimatka atd. v tělocvičně ZŠ či ve vlastním stanu (viz.D)   
• Večerní přípitek Veltlínským zeleným či Svatovavřineckým jakostním vínem  
• Nejnovější  geografický sborník CESTY, případně publikaci z edice Svět, program CESTY  
• Honorář lektorům a pořadatelské službě, pronájem KD, didaktické techniky, tělocvičny atd.  
• Organizační vydání spojená s přípravou setkání  
• „Členství“ příznivců K c H + Z GLOBE od října letošního roku  do října příštího roku 

(součástí členství je 4 x zpravodaj Speciál GLOBE, který každý obdrží na svůj e – mail nebo 
adresu během roku).  

Po zaplacení při prezentaci dostanete vizitku (na vyžádání potvrzení na 250,- Kč), kterou 

se budete vykazovat u pořadatelské služby při vstupech do přednáškového sálu, 

ubytovacího zařízení  (tělocvična, ubytovna Střelnice). Pořadatelská služba bude  

označena. Poplatek je možné uhradit předem složenkou na adresu klubu a při prezentaci 

se pouze prokážete ústřižkem. Platba musí být ovšem provedena nejpozději do 15. 

října 2008. 

 



B ) Vstupné pro běžné návštěvníky činí: na každý přednáškový blok 70,- Kč (tj. 

např.sobota celý den 140,-, na  oba dny 210,- Kč). V ceně vstupenky je  vždy  geografický 

sborník CESTY dle vlastního výběru. 

Slevy:   

Mládež do 15 let, obyvatelé Penzionu DOMOV Prosiměřice, zaměstnanci ZŠ Prosiměřice, 
místní důchodci vstupné neplatí!  

Studující do 26 let pouze po  předložení potvrzení o studiu (index, studijní průkaz atd.) mají slevu 10 %. 
Vstup na páteční večerní semináře je zdarma. 

C ) Doprava do Prosiměřic 

•         Z BUS nádraží ve Znojmě – směr Moravský Krumlov – v pátek 13.50  14.50   16.30    
18.50. V sobotu a v neděli je doprava autobusem problematická. Bylo zrušeno několik 
spojů. Nutno si zjistit na místě či telefonicky na informacích či vyhledat na internetu!!! 

•         Pojedete li BUS z Brna, vystupte v Lechovicích – do Prosiměřic je to 5 km  (autobus 
ovšem nejezdí) 

•         Automobilem od Brna směr Znojmo nebo ze Slovenska od Mikulova – v Lechovicích 
odbočit vpravo do Práčí (od Znojma vlevo) odtud do Prosiměřic 5 km. Nebo ve Znojmě 
jet na Moravský Krumlov (jede se přes Těšetice)  - do Prosiměřic ze Znojma je to 13 km. 

•         Stanoviště TAXI ve Znojmě je přímo u vchodu do vlakového nádraží nebo druhé na 
autobusovém nádraží. 

D ) Ubytování 

•         Od pátku do neděle v tělocvičně ZŠ, cca  100 m od Kulturního domu v centru obce, 
teplá voda, WC.  Platí přísný zákaz kouření v prostorách školy ! Do tělocvičny je 
zakázané chodit bez přezutí! Cenné věci si raději nenechávejte v tělocvičně. Doposud se 
nic neztratilo a věříme, že tomu bude i nadále. Službě je nutné se vykazovat ústřižkem, 
který dostanete při prezentaci! 

•         Turistická ubytovna Na Střelnici v Prosiměřicích asi 300 m od Motorestu a čerpací 
stanice na okraji obce směrem na Znojmo. Kapacita je 40 lůžek ve více lůžkových 
pokojích (3, 4, 7, 12). Teplá voda, teplo, WC na chodbě. Cena za lůžko a noc cca 70,- Kč. 
Pokoje si zamykejte! Přednost při ubytování mají přednášející lektoři. Je možné si 
písemně rezervovat lůžko předem a platit až při prezentaci. 

•         Další ubytovací možnosti jsou v 5 km vzdálených Lechovicích:  HORSE FARM (J. 
Kroutilík – 515-271438) – cena cca od 300,-, HOTEL WEISS  (M. Weissová – 515 – 
271546) cena cca od 340,- , ubytovna U zámku (D. Vališová  - 515 – 271204) cena cca od 
160,- 

•         Ve vlastním stanu v areálu Na Střelnici nebo ve školním areálu  cca 100 m od 
Kulturního domu. 

•         Ubytování v Lechovicích nezajišťujeme, zájemci si musí objednat sami.  



E )  Stravování  
               Na vlastní náklady a podle vlastního výběru: 

•         Motorest U Střelnice (čerpací stanice) u silnice směrem na Znojmo asi 300 m od 
KD. Kapacita 105 míst + venku. Velký výběr jídel.  Otevřeno 10.00 – 22.00. 
Kontakt: Zdeněk Suchý 515 – 271101 

•      Sport klub pod sálem v Kulturním domě – občerstvení. Kapacita asi 50 míst. 

•         Prodejna JEDNOTA hned vedle hostince u Kulturního domu. V sobotu otevřeno 
od 6.00 – 10.00 a v neděli do 10.00 hod.. 

•         Prodejna Potraviny - řeznictví Fanta u autobusové zastávky. V sobotu otevřeno od 
6.00 – 10.00. 

•         Restaurace v Práčích  (asi 4 km od Prosiměřic), nebo v Lechovicích (5 km), kde je 
soustředěno několik vynikajících restaurací. 

Přejeme příjemný pobyt a ještě příjemnější zážitky  na setkání CESTY v Prosiměřicích.  

                                          Výkonný výbor K c H + Z GLOBE a Městys Prosiměřice  
  

 
 

 
 
 
 

KKaarreell  WWoollff  aa  CCKK  LLiivviinnggssttoonnee  vvááss  zzvvoouu  nnaa  ffeessttiivvaall  

KKOOLLEEMM  SSVVĚĚTTAA  
0077..--0099..  lliissttooppaadduu  22000088,,  kkoonnggrreessoovvéé  cceennttrruumm  BBVVVV,,  BBRRNNOO  
2222..--2233..  lliissttooppaadduu  22000088,,  KKDD  LLááddvvíí,,  PPRRAAHHAA  

wwwwww..kkoolleemmssvveettaa..cczz  
 
Rádi bychom pozvali všechny cestovatele na 11. cestovatelský festival v Praze a na 1. festival 
v Brně, který dostává jméno Kolem Světa. Společně můžeme během pár dní podniknout 
virtuální cestu „kolem světa“ doprovázenou přednáškami a aktuálními reportážemi známých 
cestovatelů. Maratón plný cestovatelských zážitků probíhá od 9 do 20h paralelně ve třech 
sálech jak v Brně, tak v Praze. V Praze se můžete těšit na soutěž Slideshow Awards 2008 o 
nejlepší cestovatelský klip, na ukázky exotických tanců v tradičních kostýmech, 
cestovatelskou seznamku a na nejlepší projekce českých cestovatelů.  

Festival v Brně proběhne při veletrhu SPORT Life a je určen pro všechny cestovatele, 
dobrodruhy, cyklisty, horolezce, skialpinisty a další outdoorové nadšence … Součástí 
festivalu bude i projekce nejúspěšnějších filmů MFOF a vyhlášení sponzorského grantu 
AlpinePro Traveller´s Challenge pro podporu cestovatelských expedic. Na doprovodném 
koncertě vystoupí skupina Žlutý pes, Ivan Hlas a další legendy nejen českého blues.  



Součástí festivalu Kolem Světa v Praze i v Brně bude cestovatelský veletrh a anketa o 
hodnotné dárky pro všechny návštěvníky (knižní průvodce, outdoorové vybavení, autobusové 
jízdenky, zájezdy s cestovní kanceláří, předplatné časopisů). Aktuální informace a program 
naleznete na www.kolemsveta.cz a www.setkanicestovatelu.cz. 
 

  

Cyklocestovatelský festival CYKLOCESTOVÁNÍ 
 

 
 
 

 
 
Specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání o „cyklocestování“ a cykloturistice. 
Tato nevšední akce je určena nejen pro všechny „cyklocestovatele“, kteří vyrážejí na své 
cesty po světě s kolem, ale i pro všechny příznivce nenáročné cykloturistiky, cestování a 
pohybu v přírodě. Díky velkému ohlasu diváků a jejich pozitivnímu hodnocení byl festival 



rozšířen již do tří měst, tradiční jarní Frýdek-Místek a nově i Brno 8.-9.11.2008 a Hradec 
Králové 15.-16.11.2008. Čeká nás tedy více dobrodružství, sportovních výkonů a krásných 
fotografií. Samozřejmostí je fajn nálada, soutěže a tombola. 
 
Těšit se můžete na mnoho známých cyklocestovatelů a velkých cyklistických osobností. 
Zmiňme třeba jedinečného Pepu Zimovčáka na vysokém kole, svérázného cyklotrempa 
Honzu Vlasáka, cyklocestovatelskou dvojici Martin Stiller a Renáta Lorišová nebo Honzu 
Gallu s jeho ležatými speciály. Ti všichni a mnozí další se budou starat o výbornou atmosféru 
již ověřené tradiční akce. Neváhejte a přijeďte. 
 
Detailní informace naleznete na www.cyklocestovani.cz 
 
SOBOTA 8.11.2008, BRNO – veletrh Sportlife, sál Morava v pavilonu A3 
10:00 – 11:00 Honza Galla – Albánií na ležatém kole 
11:30 – 12:30 Honza Vlasák – Svéráz svéráznou Indií 
13:00 – 14:00 Josef Zimovčák – Tour, Giro a Vuelta na vysokém kole 
14:30 – 16:00 Martin Stiller Renáta Lorišová – Napříč Austrálií na kole Vertec 
16:30 – 17:30 Josef Honz Martin Vejmělka -  Na kole přes Himálaj 
 
NEDĚLE 9.11.2008, BRNO – veletrh Sportlife, sál Morava v pavilonu A3 
12:00 – 13:30 Martin Stiller Renáta Lorišová – Napříč Austrálií na kole Vertec 
 
SOBOTA 15.11.2008, HRADEC KRÁLOVÉ, Muzem Východních Čech 
10:00 – 11:00 Libor Hnyk – „Cykloexpedice před čtvrtstoletím“ 
11:15 – 12:00 Honza Galla – „Hamé Nordkapp – Gibraltar non-stop ride“ 
12:15 – 13:30 Josef Kozák – „Cesta na východ“ 
14:30 – 15:45 Miloš a Katka Motani – „Tajemství pouště“ 
16:00 – 16:30 Štafeta Nakole.cz – jedinečná neorganizovaná cykloštafeta napříč republikou 
16:45 – 17:45 Josef Zimovčák – „Slavná Trojka – Tour,  Giro a Vuelta na vysokém kole“ 
18:15 – 19:45 Martin Stiller & Renáta Lorišová - „Napříč Austrálií na kole Vertec“ 
20:15 – 21:30 Jozef Trabalka – „Madagaskar“ 
 
NEDĚLE 16.11.2008, HRADEC KRÁLOVÉ, Muzem Východních Čech 
09:00 – 10:15 Lucie & Michal – „Na hliníkovém oři divokým západem“ 
10:30 – 11:45 Jirka Bošek & Klárka Hejnová – „Na velocipedu od Kavkazu po Ararat“ 
12:00 – 13:15 manželé Sztulovi – „Jak jsem dojel na Nordkapp“ 
13:45 – 15:00 Josef Honz & Martin Vejmělka – „Na kole přes Himálaj“ 
15:15 – 16:30 Honza Vlasák – „Svéráz svéráznou Indií“ 
 
 
 


