
Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 1/2009 
 

Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
srdečně vás zdravíme v novém roce 2009 s prvním letošním věstníkem. Přejeme vám krásný, veselý 
celý rok a mnoho úspěchů při vašem putování po světě. ☺ Jako obvykle jsme pro vás připravili několik 
informací o vašich aktivitách. 

 
KNIHY: 
 
Dnes bychom vám rádi představili cestopis s názvem „Řeka padajíci z nebe“ od autorů Ludmily a 
Františka Keleových. František Kele je naším dlouholetým členem.  

Pět kapitol cestopisu popisuje pět výprav známých slovenských cestovatelů – manželů Keleových. 
Dvě z nich mířily do Evropy – na Island (V krajině dlouhých plotů) a na Sicílii a Liparské ostrovy (K 
vroucím kotlům Středozemního moře). Tři expedice vedly do Jižní Ameriky – dvě do Venezuely (Řeka 
padajíci z nebe, Potulky po Venezuele) a jedna napříč Jižní Amerikou (Z Rio de Janiera na Floreanu), 
ta byla věnována putování po stopách Milana R. Štefánika.  

Knihu vydalo nakladatelství Mladá Fronta.  

Ještě přidáváme několik informací o autorech: 

Ľudmila Keleová (1936) procestovala s manželem aspoň část jeho fantastických cest. Vydala se 
s ním „do posledního ráje zvířat“ na ostrovy Galapágy, v Jižní Africe se vypravili na poušť Kalahari,  v 
Indonézii na ostrovy Bali a Lombok a v Polynézii šli po stopách M.R. Štefánika. Při druhé návštěvě 
Jižní Ameriky nevynechali pohoří Sierra Nevada v Andách, ale nejmilejšími vrchy zůstali pro ní Tatry.  
Manželé Keleovi dokázali o svých dojmech a zážitcích psát, a tak vznikl (v roce 1995) jejich první 
manželský cestopis „Cesty snů“.  O pár roků později napsali cestopis „Dni a noci pod Jižním křížem“. 
Třetí společný cestopis právě držíte v rukách. 
  
František Kele(1936) je považován za největšího slovenského cestovatele 20. století. Zúčastnil se 
výprav na všechny kontinenty. Mezi jinými vedl první slovenskou resp. česko - slovenskou výpravu na 
Mount Everest (1984) a na Severní pól (1993). Z těchto cest vznikly například cestopisy Noc na 
Aconcague, Za 97 dní okolo sveta, Moje dotyky s Everestom, Severný pól, Späť domov cez Rapa Nui, 
Madagaskarský denník a další. 
 
Informace o dalších knihách Františka Keleho najdete na: www.kele.sk 
 
PŘÍÍŠTÍ MĚSÍC VÝJDE: 
 
Pan Ing. Otto Horský, CSc nám zaslal informaci o své nově připravované knize, která vyjde 
začátkem února. 

 
Ing.Otto Horský, CSc 
Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc 
 
Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady 
aneb“co nás také poučilo“ 
Lektoři:  Ing. Jan Fousek, Prof. Ing. Karel Müller, DrSc, Ing. 
Radomír Muzikář, CSc 
Vydal: REPRONIS Ostrava 2008  
Počet stran: 250 včetně 200 obrázků a 30 tabulek 
Formát publikace: B5, celobarevná, pevná vazba 

Předběžná cena: 649 Kč 
(pro členy ČKC 549 Kč) 

 
Vznik nového cestovatelského spolku na Slovensku: 
 
Na Slovensku vnikl nový spolek s názvem Fórum 
cestovatelov. Pan František Kele je jedním ze 
spoluzakladatelů tohoto spolu a zaslal nám následující e-



mail: 
 
Prajeme pekny den, 
 
svojich ceskych kolegov zdravi spolok slovenskych cestovatelov Forum 
cestovatelov. Radi by sme nadviazali s Vami kontakt a pozvali Vas na nasu 
prvu akciu, ktora sa bude konat pocas medzinarodnej vystavy cestovneho 
ruchu Slovakiatour 2009, ale mimo vystavnej plochy, konkretne v hoteli 
Devin na brehu Dunaja. 
Cestovatelia na tejto akcii chcu predviest sposob svojej prace s dokumentom 
a vyrozpravat pribeh Milana Rastislava Stefanika, ktoreho pre jeho 
schopnosti s pracou s dokumentom (dennik, fotografie), orientacie a pohybu 
v terene... je vzorom pre hociktoreho dnesneho cestovatela. 
Posluchacmi budu pozvani zastupcovia statov (z ambasad, zo zmiesanych 
obchodnych komor, z turistickych central), reprezentanti firiem a dalsi 
V.I.P.  
 
V prilohe blizsi program pre Vasu lepsiu informaciu a zhodnotenie 
prilezitosti stretnut sa a pripadne prehovorit aj na temu spolocne 
orientovanych akcii. Pretoze ak Slovaci maju Stefanika, Vy mate Masaryka, 
takze maje spolocne dejiny. Pokial Vy mate Jana Husa, Nemci maju Luthera a 
reformaciu, ktorej 500 vyrocie si Nemecka turistika bude pripominat v roku 
2017 (pritom Jana Husa upalili v roku 1415, teda v roku 2015 bude 600 
vyrocie jeho upalenia. 
Takze kazdy narod v EU prispieva svojou troskou k dejinam EU a tak aj my, 
cestovatelia, mozeme prispiet k rozvijaniu nasich vztahov a prehlbovaniu 
vzajomneho uvedomenia si faktov, kde sme a kam ideme. 
 
Na Vasu odovzu sa vopred tesime. 
 
S uctou 
Forum cestovatelov 
za zakladajuci clenovia: 
RNDr. Frantisek Kele, PhD., www.kele.sk 
PhDr. Miroslav Musil, PhD. 
Juraj Pekarek, www.expedition.sk 
Tomas Hajduch, www.motoride.sk 
Ing. Rudolfa Vallova, spravca 
 
www.slovaktravelers.org 
  
Informaci o zmiňované akci najdete v tom to věstníku v příloze na str. 8 
 
 
UPOZORNĚNÍ : 
Prosíme všechny členy Českého klubu cestovatelů, aby nám, pokud možno,  hlásili změnu svých e-
mailových adres a telefonních čísel. Často se nám totiž stává, že nás kontaktují média a chtějí kontakt 
na konkrétní osobu. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů samozřejmě kontakty 
nepředáváme bez svolení, ale pokud nemáme aktuální údaje nemůžeme se s členy spojit, abychom 
jim předali kontakty na média, což je škoda. 
 
Akce: 
 
V měsíci lednu a únoru proběhnou tyto akce: 
 
Výstava Jiřího Kolbaby 15.1.2009  - 18.1.2009  
BRNO , Areál BVV, tradiční projekt při veletrhu GO a Regiontour, pavilon F, stánek 124. 
 
Beseda Fotograf na cestách - splněný sen 18.1.2009  
BRNO , BVV, Kongresové centrum , v 19.00, přednášet bude pan Jiří Kolbaba 



 
Seznam akcí pana Kolbaby na leden a únor najdete v příloze tohoto věstníku na str.4 
 
Festival cyklocestování 21.2.2009 HRADEC KRÁLOVÉ a 28.2.2009  - 1.3.2009 Frýdek-Místek. 
Pořadateli obou těchto festivalů jsou Martin Stiller a Renata Lorišová 
 
Informace o programu festivalů najdete v příloze tohoto věstníku na str.5 
 
Výstava Mozambique 2008 9.1.2009 PRAHA , autory této výstavy jsou Oldřich a Marie Mikušovi. 
(Zatím nemáme přesné informace o tom, do kdy bude výstava instalována) 
 
Doplňující informace – příloha věstníku str.6,7 
 
V příloze na straně 9 najdete také leták Přerovského klubu Dlažka, který pořádá Halový turnaj 
v Ringu ve Znojmě. Turnaj se koná 24.1.2009 
 
Přehled těchto a dalších akcí najdete jako obvykle na našich stránkách www.ckc.cz  
 
Děkujeme vše, kteří nám zaslali své příspěvky a budeme rádi, za každé další. 
 
Nashledanou v únoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 16.1.2009                                                                               Zpracovala: Martina Kužmová 



Přílohy: 
 
Jiří Kolbaba 
Besedy 2009 
18.01. Brno BVV, Kongresové centrum 19:00, Fotograf na cestách - splněný sen (pořad z 
dataprojektoru),  přednáška v rámci GO Kamery při veletrhu GO a Regiontour 2009.  
20.01. Brno KD Rubín, Makovského nám. 3 , 19:00 hodin, Aljaška – fascinující země na severu 
30.01. Brno KD Rubín, Makovského nám. 3 , 19:00 hodin, Vlakem na střechu světa (Z Číny do Tibetu) 
   
10.02. Brno KD Rubín, Makovského nám. 3,  19:00 hodin,  Fotograf na cestách - splněný sen (pořad z 
dataprojektoru)    
11.02. Brno Biskupské Gymnázium Brno, Barvičova 85, 10:00 hodin, Fotograf na cestách - splněný 
sen (pořad z dataprojektoru),   program pro školy  
18.02. Praha Hobby Centrum 4, Bartákova 1200, Praha 4, 19:00 hodin,  Fotograf na cestách - splněný 
sen (pořad z dataprojektoru)   
 
 
Výstavy 2009 
15.01. - 18.01. Brno Areál BVV, tradiční projekt při veletrhu GO a Regiontour, pavilon F, stánek 124.  
22.01. - 15.02. Praha Arkády Pankrác,   zahájení výstavy 23.1. ve 14:00 hodin.                                          
V Obchodním a společenském centru bude rozsáhlá inspirativní výstava, obohacená soutěží  o 
zajímavé hodnotné ceny.  
05.02. - 08.02. Praha Areál výstaviště , výstava při veletrhu Holiday World.  
16.02. - 28.02. Praha Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cyklocestovatelský festival CYKLOCESTOVÁNÍ 
 
Tradiční 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. 
Letos opět ve třech městech a to 21.-22.2. 2009 v Hradci Králové, o týden později 28.2.-1.3. 2009 ve 
Frýdku-Místku a na podzim zase v Brně. V programu je plno nových tváří a tak se můžeme těšit na 
další dobrodružství, sportovní výkony a spoustu krásných fotografií. Samozřejmostí je fajn nálada a 
jako vždy bohatá tombola. 
 
Hlavním partnerem festivalu se pro rok 2009 stala německá firma Ortlieb, známá svými 
nekompromisními voděodolnými cyklistickými brašnami. 
 
Letos mezi nás zavítají např.: svérázný cyklotremp Honza Vlasák, extrémní biker Robert Šamonil, 
cyklocestovatel Martin Stiller, šéfredaktorka časopisu Cykloturistika Slávka Chrpová či dobrodruh 
Dalibor Kupka. 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 21.2. 2009, HRADEC KRÁLOVÉ – Muzeum východních Čech 
10:00 – 11:15 Josef Honz – „Karpaty“   
11:30 – 12:45 Jirka Bošek & Jaroslav Balatka – „Kuba na všechny způsoby“   
13:00 – 14:15 Jiří Pouč – „Hory a roviny švýcarské krajiny“ 
14:15 – 15:30 PŘESTÁVKA 
15:30 – 16:45 Martin Vejmělka & Josef Honz – „Na kole přes Andy“ 
17:00 – 18:15 Martin Stiller -  „Korsika ze sedla kola“ 
18:45 – 20:00 Slávka Chrpová – „Dvě baby mezi baobaby“ 
20:15 – 21:30 Dalibor Kupka – „Simpson Desert Cycle Challenge“ 
 
NEDĚLE 22.2. 2009, HRADEC KRÁLOVÉ, Muzeum východních Čech 
09:00 – 10:15 Pavel Matějka – „Na kole za polární kruh“  
10:30 – 11:45 Roman Šinkovský – „Čtyřiapůl za pětapůl – Laos a Thajsko!" 
12:00 – 13:15 Radoslav Zlý – „Až tam dole na kole“ 
13:45 – 15:00 Robert Šamonil – „Kolmo na Damávand“ 
15:15 – 16:30 Honza Vlasák – „Island proti směru hodinových ručiček“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOBOTA 28.2. 2009, FRÝDEK-MÍSTEK, Kino Nová scéna Vlast 
10:00 – 11:15 Josef Honz – „Karpaty“   
11:30 – 12:45 Jirka Bošek & Jaroslav Balatka – „Kuba na všechny způsoby“   
13:00 – 14:15 Jiří Pouč – „Hory a roviny švýcarské krajiny“ 
14:15 – 15:30 PŘESTÁVKA 
15:30 – 16:45 Martin Vejmělka & Josef Honz – „Na kole přes Andy“ 
17:00 – 18:15 Martin Stiller -  „Korsika ze sedla kola“ 
18:45 – 20:00 Slávka Chrpová – „Dvě baby mezi baobaby“ 
20:15 – 21:30 Dalibor Kupka – „Simpson Desert Cycle Challenge“ 
 
NEDĚLE 1.3. 2009, FRÝDEK-MÍSTEK, Kino Nová scéna Vlast 
09:00 – 10:15 Pavel Matějka – „Na kole za polární kruh“  
10:30 – 11:45 Roman Šinkovský – „Čtyřiapůl za pětapůl – Laos a Thajsko!" 
12:00 – 13:15 Radoslav Zlý – „Až tam dole na kole“ 
13:45 – 15:00 Robert Šamonil – „Kolmo na Damávand“ 
15:15 – 16:30 Honza Vlasák – „Island proti směru hodinových ručiček“ 
 
 
 
 
 
 
 



Cíle expedice Mozambique 2008: 
Podniknout cestu do zapomenutých koncin této bývalé 
portugalské kolonie. 
Projet Krugerovým Národním Parkem v JAR a v jeho 
severovýchodním cípu prekrocit hranici JAR do Mozambiku. 
Prebrodit reku Limpopo a projet územím etnické skupiny 
„Mashangana“ až k rece Save. Prebrodit reku Save a pokracovat 
severovýchodním smerem pres oblast etnické skupiny „Mandau“ 
k rece Zambezi. Prekrocit reku Zambezi prívozem v Caia a 
pokracovat až do historického místa „Ilha do Mozambique“. 
Odtud dále na sever pres Pembu ( dríve Porto Amelia) na 
Makonde plato do mestecka Mueda. Navštívit dílnicky Makonde 
rezbáru a seznámit se s jejich výrobky a používanými drevy. 
Projet severní Mozambik z Muedy pres Lichingu k jezeru 
Niassa pres panenské území neovlivnené civilizací ani turizmem 
s mimorádnou scenérií, kde granitové hory nejruznejších tvaru 
vystupují z buše jako ostrovy z more. Pobýt u jezera Niassa a 
navštívit místní školu. Seznámit se s životem vesnicanu a 
zpusobem rybolovu. 
Od jezera Niassa prejet smerem jižním do horské oblasti 
v okolí Gurué, podniknout výstup na posvátnou horu Monte 
Namuli. Pokracovat smerem jižním pres historické mestecko 
Quelimane, reku Zambezi k Indickému oceánu a dále podél 
pobreží do Xai-Xai a porovnat dnešní stav mestecka se stavem 
bezprostredne po ukoncení obcanské války v r. 1993, kdy jsme 
navštívili toto místo poprvé. 
Jednoduše receno nasát Afriku plnými doušky a užít si 
africký cas. 
Fakta: Ujeto celkem: 7810 km 
Cas na ceste: 25 dnu 
Zorganizoval: Olda Mikuš (oldrichmikus@yahoo.com) 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Seminár 
 

Milan Rastislav Štefánik, veľký cestovateľ začiatku 20. stor. 
 

Bratislava, 23.1.2009 o 12:00 hod. 
Medzinárodný festival cestovného ruchu  

Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava 
 

 
 

Program seminára 
 
1. M.R. Štefánik z nového zorného uhla pohľadu: osobnosť cestovateľa 
    Prednáša: RNDr. František Kele, PhD., cestovateľ, spisovateľ 
    Premietnutie filmu: Pocta M.R.Štefánikovi – výstup na Mont Blanc 2008, réžia a kamera: Michal 
Vasilko Kele, 10 min. 
 
2. Cesty M.R. Štefánika ako astronóma a vedca 
    Prednáša: RNDr. Juraj Tóth, PhD., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK 
 
3. Cesty M.R. Štefánika ako diplomata 
    Prednáša: PhDr. Miroslav Musil PhD., Správca Diplomatického múzea MZV SR 
 
4. Cesty M.R. Štefánika ako vojaka 
    Prednáša: pplk. Mgr Miroslav Čaplovič, PhD., riaditeľ Vojenského historického ústavu 
 
5. Rodisko M.R. Štefánika 
    Prednáša: PaedDr. Rastislav Púdelka, riaditeľ Múzea SNR Myjava 
 
6. Význam osobnosti M.R. Štefánika pre slovenský incoming 
    Prednáša: Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
 
7. Vystúpenie hostí: Czech Tourism a ďalšie National Tourist Boards zo sveta   
 
Na záver premietnutie filmu: Polynezia a la Stefanik, námet a réžia M. Musil, kamera L. Gažo, 25 min. 
 
Trvanie seminára: 2 hod.  
 
 
 
 
 

Fórum cestovateľov, Azovská 1, 82101 Bratislava, Slovakia 
Tel.: +421(0) 902 691097, e-mail: info@slovaktravelers.org  
IČO: 42134021, DIČ: 2022638629, Bankové spojenie:Tatra banka, č.účtu 26677520066/1100 

 
 
 
 
 
 
 
 



Duha Klub Dlažka 
(Palackého 1, Přerov, 75002, 603886644, 581331438,  dlazka@dlazka.cz ) 

ve spolupráci s Českým klubem ringa 
Halové mistrovství republiky v ringu ve Znojmě 

Velký halový turnaj, ale hlavně také víkend plný sportu i setkání po prázdninách pro sportovce. 
Termín turnaje: 24.1.2009 (možno přijet na celý víkend 23.-25.1.2009) 

Herní systém turnaje: Hraje se dle sportovních pravidel ringa (viz www.ringo.cz ). Hrají se turnaje 
smíšených trojic a dvojic žen a mužů. Navíc i turnaj družstev, kde celkovým vítězem se stává  
družstvo s nižším součtem umístění ze soutěže smíšených  trojic a lepším umístěním z  kterékoliv 
soutěže dvojic. V  případě stejného počtu bodů  rozhoduje lepší umístění ze  trojic. V družstvu může  
startovat maximálně 6 hráčů, tedy  mohou startovat max. dvě  trojice a dvojice v každé  soutěži. 
Započítává se jim  lepší umístění, pokud budou  startovat hráči ze dvou  družstev v jedné dvojici či 
trojici - výsledek se nepočítá  do soutěže družstev, ale jen  do dílčího turnaje. Minimální  věk  
soutěžících na turnaji je 18 let (po dohodě s pořadatelem mohou startovat i mladší – zodpovídá za ně 
vedoucí týmu). Hraje se na dvou hřištích, je nutné mít přezutí do tělocvičny.  Rozhodčí – svépomocí tj. 
účastníci mohou být delegováni na zápasy jako rozhodčí.   

Přihlášky: Mailem + zaslané startovné na účet Klubu Dlažka 278086363/0300 pod variabilním 
symbolem 322 a to v  termínu 2.-20.1.09. Za člena družstva se platí 400,- Kč. Slevy:  Účastníci 
nehrající turnaj mají slevu 150,- Kč. Členové Dlažky mají slevu 50,- Kč. Při zaplacení do 10.1.09 je 
časová sleva 50,- Kč.  V ceně – turnaj, ceny (pro tři nejlepší družstva v každé kategorii), pobyt ve 
sklípku (guláš, víno, občerstvení).    

Místo konání:  Tělocvična SOŠ technická a SOU Znojmo, Uhelná 6. Sklípek – ve Znojmě – 
upřesníme na místě.                                                                                        
Ubytování: zajišťuje každý sám. Buď u známého domorodého obyvatelstva anebo si můžete objednat 
v penzionu http://www.penzionmorava.cz/cenik.html .  
Anebo se informovat na http://tic.znojmocity.cz (tic@beseda.znojmo.cz)  
Strava: sami 
Předpokládaný program:  
  9,00 turnaj dvojice ženy 11,00 dvojice muži   
15,00 smíšené trojice.  
Pořadatel si vyhrazuje právo dle počtu  
přihlášených upravit harmonogram turnaje.     
Prezence: Vždy půl hodiny před začátkem  
dílčího turnaje.  
Sklípek: cca 20,00-??? (Vyhodnocení a  
předání cen, kytary, zpěv, volný program)  
Doplňkový program (hradí si každý sám).  
Pátek 19,00 kuželky (cca 50,-, máte-li zájem,  
je nutné dát vědět předem a zvýšit o tuto částku  
na osobu zasílané startovné), případně bazén ...  
Sobota či neděle – prohlídka Znojma nebo bazén.  

Zve: Dlažka + Český klub ringa  

Jaroslav Biolek a Jan Kolštrom (vedoucí akce) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


