
Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 2/2009 
 

Milí členové, 
 
i ve druhém měsíci letošního roku jsme pro Vás připravili pár informací o tom co děláte a co se děje 
v klubu. Pokud by vám nebyli zrovna k užitku, pak doufáme, že vám zpříjemní chvíle u kávy nebo čaje 
v tomhle chmurném počasí. I když věřím tomu, že většina z vás se spíše ještě oddává zimním 
radovánkám na horách nebo jste naopak odjeli někam za sluníčkem. Ať tak či onak – snad vás pár 
slov potěší. 
 
KNIHY: 
 
Tento měsíc představujeme knihu plnou amharských přísloví, s názvem Moudrost Etiopie. Jejími 
autory jsou pan Pavel Mikeš (člen Českého klubu cestovatelů) a Zdeněk Poláček. Publikaci vám 
představí následující anotace, kterou najdete spolu s fotkou obálky také na našich webových 
stránkách: http://www.ckc.cz/knihy.html  
 

Pavel Mikeš, Zdeněk Poláček - Moudrost Etiopie 

Amharská přísloví 

Vázaná, 112 stran 
cena 300,- Kč 
ISBN 978-80-86818-79-5 

Kniha Moudrost Etiopie obsahuje 201 běžně užívaných amharských přísloví. Každé přísloví je 
vytištěno amharským písmem fidäl a opatřeno fonetickým přepisem, aby se s jeho amharským (často 
rýmovaným) zněním mohl seznámit i ten, kdo amharskou abecedu neovládá. Následuje český překlad 
a odpovídající české přísloví – pokud se podařilo najít analogii. Takto sestavená sbírka nemá obdoby 
a představuje světový unikát. Srovnání amharských přísloví s českými podává svědectví o univerzalitě 
lidského myšlení a morálního cítění, neboť v obou jazycích jsou vyjadřovány v podstatě stejné či 
podobné životní pravdy a zkušenosti, morální zásady a imperativy, byť v obou případech je obecný 
myšlenkový význam přísloví podpořen odkazy na osobité rysy a jevy domácí hmotné a duchovní 
kultury. Lidová slovesnost a s ní i přísloví patří k nejniternějším vrstvám starobylých kultur, zveme vás 
tímto k seznámení s moudrostí nejpočetnějšího křesťanského národa Afriky. Text doprovází 31 
barevných ilustrací akademického malíře Borise Jirků. 

Knihu lze objednat na: email: nakladatelstvi@pavelmervart.cz; www.pavelmervart.cz 
nebo na www.kosmas.cz  
 
„KOLIK ŘEČÍ UMÍŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM.“: 
 
Před časem do naší schránky přišel tento e-mail a napadlo nás, že informace z něj by pro vás mohli 
být přínosem  a inspirací, jak vylepšit, své jazykové znalosti, které se na cestách nepochybně hodí. 
 

Dobrý den,  

rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 11. ledna 2009 byl zahájen provoz nového internetového 
portálu  

  www.nemecky-jazyk.cz  

Portál si klade za cíl poskytnout Vám zdarma materiály pro výuku německého jazyka. Výhodou je 
snadná dostupnost informací a jejich přehledná kategorizace, ať jste kdekoli on-line. K dispozici je 
přehledně kategorizovaná gramatika a její jednotlivé kapitoly a jevy jsou připraveny i pro tisk, 
ucelené soubory cvičení, které lze rovněž vytisknout. Najdete tu kompletně zpracovaná pravidla 



výslovnosti a fonetiky, poslechová cvičení, učebnici pro samouky i učebnici obchodní němčiny, 
cvičení pro zdokonalení porozumění psanému i mluvenému textu a spoustu dalších zajímavostí.  

Na realizaci webu se podílí studenti pedagogické fakulty a rodilí mluvčí.  

Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu. 

S přáním hezkého dne  

Martin Pešek  

nemecky-jazyk.cz  

 

CESTUJEME, CESTUJEME………A HLEDÁME SPOLUCESTOVATELE: 

AFRIKA – TSOA TSOA: 

Paní Jana Vaňourková nám zaslala e-mail o jejich plánované expedici do Afriky. V příloze věstníku 
na straně 7-8 najdete bližší informace, které jsou v angličtině, ale věříme, ž si s tím poradíte, 
uzávěrka této expedice je v polovině února, ale e-mail nám byl zaslán pozdě a tedy jsme jej nestihli 
zařadit do minulého věstníku. 

Milá Martino 
  
My pořádáme fotografickou expedici do Afriky. Je to mezinárodní expedice, tak text je v angličtině. 
posílám v příloze .  
Byla bych Ti velmi vděčná, kdybys to mohla rozeslat, neboť nám chybí 3 lidé do počtu a v polovině 
února máme uzávěrku.  
Bude to úžasná expedice i pro partnery fotografů.  
Moc Dekuji Jana Vaňourková 
 
E-mail: janaonholiday@yahoo.com  
 
ANTARKTIDA: 
 
Pan Karel Wolf plánuje cestu do daleké a chladné Antarktidy a požádal nás o zveřejnění jeho 
inzerátu: 
 
Hledám 1-2 cestovatele, aby se se mnou vydali na CESTU SNŮ do Antarktidy. Poplavíme se s 
historickou trojstěžňovou plachetnicí z Ohňové země do Jižní Afriky podél břehů Antarktidy. Cesta trvá 
53 dní, od 20.2.2009 do 13.4.2009. Čekají nás fantastické fotografické příležitosti, bouřlivý Drakův 
průliv, lekce navigace, vytopená kajuta. Budeme součástí posádky, tahat lanoví a pozorovat přírodu. 
 
Posli prosim nabidku plavby i svym kamaradum. 
 
Více info na  
http://www.kolemsveta.cz/antarktida.html 
 
nebo na tel: 605 561417 
Ozvi se co nejdrive, SPECHA. 
 
Zdravi Karel WOLF 
 
 
AMAZONIE: 
 



Tentokrát do třetice ještě cesta do Amazonie, na kterou se chce vydat pan Jan Hrdina a taktéž nás 
poprosil o zveřejnění ve věstníku: 
 
Vážení kolegové, cestovatelé, dobrodruzi, 
na podzim letošního roku chystáme expedici do Amazonie, do státu Matto Grosso (horní tok Rio 
Xingú) za stále ještě z větší části ztraceným městem a jinými záhadami. Velmi bychom uvítali, pokud 
by někdo mohl poskytnout kontakt na někoho známého v této oblasti, někoho s kým jsou dobré 
zkušenosti, reference či jakýkoli platný poznatek.  
O to samé bychom chtěli požádat i v případě jakýchkoliv neobjasněných skutečností, ať už 
archeologických nebo zoologických, o nichž jste se dozvěděli na svých cestách. Pozorování 
neznámých tvorů, indiánské legendy atd. 
Kontakt: +420 737 933 705, ianrh@seznam.cz, kdykoliv možno setkat se v Praze či se jinak 
dohodnout 
 
Za veškerou pomoc a podporu díky! 
 
za členy expedice  
Jan R. Hrdina 
 
Ti z vás, kteří mají zájem jet na některou z expedic neváhejte a volejte nebo pište na kontakty 
v inzerátech. Jen ještě připomínám, že všechny inzeráty najdete také na našich stránkách: 
http://www.ckc.cz/hledam-spolucestovatele.html.  
 
Všem účastníkům expedic, přejeme šťastnou cestu tam i zpět. ☺ 
 
JE LIBO VOLEJBAL: 
 
Pan Radim Ptáček nám zaslal následující příspěvek: 

Vážení,  

pro doplnění našeho týmu hledáme čtyři rekreační (ale pravidelně se účastnící  hráče) volejbalu pro 
dvě plnohodnotné šestky. Hrajeme smíšená družstva (muži , ženy, od 18 do 50 let) každou neděli od 
19:00 do 21:00 v tělocvičně ZŠ Čkalovova v Ostravě Porubě a je nás prozatím jen 8-9 pravidelně 
docházejících. Pronájem tělocvičny máme do konce června a potom opět začínáme v září. Nejsme 
žádná liga, áčkaři ani béčkaři si s námi pořádně nezahrají, ale my hrajeme hlavně pro radost z pohybu 
a občas se radujeme i z „dobré“ výměny.  

Pokud někdo projevíte zájem o pravidelný trénink, ozvěte se a přijďte si s námi zahrát a zkusit, jestli si 
v hřišti budeme vzájemně  „sedět“.  

r.s.ptacek@d-klub.cz 
 
Pokud si chcete zahrát a třeba najít nové kamarády kontaktujte Radima na uvedeném e-mailu. 
 
 
AKCE: 
 
Račte si prosím vybrat z následujících pozvánek: 

Vážení příznivci dálek,  

na první únorový čtvrtek si Vás dovoluji pozvat na cestopisný večer D-KLUBu s podtitulem Florida – 
slunečná země. Tato klubová expedice proběhla v říjnu a v listopadu 2008 po jihovýchodě USA – 
startovala v severní Karolíně, trasovala jižní Karolinu a Georgii, křižovala Floridu od severu k jihu a od 
východu k západu, pokračovala přes státy Alabamu, Mississippi a Tenneessee po Natchez Parkway 
do národního parku Smoky Mountains. Přednáška Vás seznámí převážně s přírodními zajímavostmi 
Floridy. Navštívíme parky s vývěry podzemní vody v severní části země, bažiny plné aligátorů a 
moskytů v centrální a jižní části a také se podíváme na nejjižnější cíp  země Florida Keys – cca 200 



km dlouhý pás ostrovní klenby spojený pouze mosty. Přednáškou Vás provede Radim S. Ptáček, 
v ostravské Restauraci U Chýlků, od 19:30 hodin.  

   

Před zahájením projekce proběhne slosování o volné vstupenky na koncert P.Žalmana Lohonky, 
P.Jíšové a T. Hlaváče, konaného dne 4.3. v ostravském kulturním domě K-TRIO.  

Milí přátelé a příznivci, 
 
rád bych Vás pozval do Brna na vernisáž fotografické výstavy Vzpomínky 
na Nepál - fotografie Zdeňka Thomy ze sedmdesátých let v pondělí 2.února 
od 16.00 v Galerii Plamínek, ul. Plynárenská 499/1, Brno (sídlo 
Jihomoravské plynárenské a.s.). Výstava potrvá až do 1.3.  
 
Výstava Jiřího Kolbaby 22.1.2009  - 15.2.2009  
PRAHA , Praha Arkády Pankrác  
Autor: Jiří Kolbaba (člen)  
Zahájení výstavy 23.1. ve 14:00 hodin. V Obchodním a společenském centru bude rozsáhlá 
inspirativní výstava, obohacená soutěží o zajímavé hodnotné ceny. 
 
Výstava Jiřího Kolbaby 5.2.2009  - 8.2.2009  
PRAHA , Praha Areál výstaviště  
Autor: Jiří Kolbaba (člen)  
Výstava při veletrhu Holiday World 
 
Akce 15. Zimní expedice Beskyd Mountains 6.2.2009  - 8.2.2009  
Autor: Radim Ptáček (člen)  
Ahoj drsní trapeři a traperky, počasí za okny přeje zimním expedicím a dorůstající úplněk je předzvěstí 
jasných nocí na beskydských pláních. Nadešel čas vyrazit do bílé stopy … Je tady patnáctý ročník 
expedice Beskyd Mountains. 15-tka … to už je legenda. Tímto Vás zvu na legendární ročník … Na 
klubovém webu najdete zvadlo i pokyny, jak dorazit na místo setkání. Těším se na Vás v závěji.  
 
Beseda Buenos Aires, Paříž, Jižní polokoule 16.2.2009  
ÚSTÍ NAD LABEM , Severočeská vědecká knihovna, sál půdní vestavby , v 17.00 , vstupné: vstup 
zdarma  
Autor: Mart Eslem (člen) 
 
Festival cyklocestování 21.2.2009  
HRADEC KRÁLOVÉ  
Autor: Martin Stiller a Renata Lorišová (členové) 
 
Bližší informace o těchto a dalších akcích i s pozvánkami najdete na webu na obvyklé stránce: 
http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html  
 
V příloze věstníku ještě najdete informační letáček serveru www.turistika.cz  
 
V příštím čísle se můžete těšit na nové termíny diashow Leoše Šimánka HAVAJSKÉ OSTROVY 
Letní a zimní putování za přírodními divy Tichomoří 
 
 
 
Všem, kteří nám zaslali příspěvky do tohoto čísla děkujeme a prosíme, abyste nám nadále zasílali 
zajímavosti a informace, o které se chcete podělit s ostatními členy Českého klubu cestovatelů. E-
mailové adresy jsou stále stejné: ckc@ckc.cz, info@ckc.cz a CeskyKlubCestovatelu@seznam.cz 
(shodný mailbox – netřeba zasílat 3x) 
 
Na shledanou za měsíc. 
 
V Brně dne 5.2.2009      Zpracovala: Martina Kužmová 



 
 
 
 
 
 

 Dobrý den přátelé turistiky a cestování, 
 
vítáme vás v Novém roce a zasíláme pravidelné novinky vašich oblíbených 
stránek Turistika.cz.  
 
Dále najdete přehled o penězích, které mezi vás rozdělujeme od našich 
partnerů a tipy kam se jet podívat. Pokud si nepřejete dostávat tento mail, 
zrušit jeho zasílání můžete v patičce tohoto e-mailu. 
 
Odměňování vašich příspěvků 
 
Celkem jsme rozdělili 21.250,- Kč mezi vás, 658 aktivních přispěvatelů. 
Můžete to kdykoliv sledovat on-line. nebo přímo ve vašem profilu, po 
přihlášení. 
Tento měsíc nás podporují tyto společnosti: 
- Trihory.sk 
- FotoŠkoda.cz 
- Nemecko.travel 

 

Poznávejte Německo! Informace a aktuální tipy, kam vyrazit na výlet najdete na stránkách 

www.nemecko.travel Vydejte se na návštěvu k sousedům a vychutnejte si zimní běžecké 

trasy a skiareály s výbornými podmínkami pro lyžaře! 

 

Najdete zde i praktické informace k dopravě a ubytování.  

 

www.nemecko.travel 

 
 
Novinky pro vás 
 
Newsletter - novinky z turistiky do vašeho e-mailu 
- každý pátek ráno budete mít ve vašem e-mailu ak! ce, výlety, rady, 
cestopisy a turistické cíle 
- stačí si vyb rat turistickou oblast nebo stát a typ příspěvku 
- tip: Máte rádi Francii, nastavte si filtr a všechny nové příspěvky máte 
každý týden přehledně ve vašem e-mailu 
Nastavit si filtr na novinky můžete opět kdykoliv po přihlášení ZDE 
 
Top aktivních přispěvatelů 
Přidáváte na Turistika.cz pravidelně příspěvky? 
- každý měsíc pomocí našeho partnera odměníme ty nejaktivnější 



- máte snadný přehled o tom, kdo a kolik příspěvků přidal daný měsíc 
- rozdělujeme přispěvatele z ČR a zahraničí 
VŠE NAJDETE NA http://turiste.turistika.cz/ 
 
Tip na zajímavé čtení na závěr 
Podporujeme mediálně skupinku borců, která se vydala na Rallye 
Budapešť- Bamaco 
- info o rallye a posádce cestovatelů a dobrodruhů - 
http://www.turistika.cz/cestopisy/show/budapest-bamako-2009-africka-
rallye-skategorii-tourist.html 
- info jak se zrodil tým: http://www.turistika.cz/rady-cestovatelum/show/jak-
se-rodi-tym-pro-africkou-rallye-budapest-to-bamako.html 
 
 
Pokud máte jakýkoliv námět na úpravu nebo vylepšení, napište nám na 
redakce@turistika.cz.  
 
Pohodu do zimních dnů vám přeje tým Turistika.cz 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


