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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 3/2009 

Vážení členové, 

Ani v březnu vás neošidíme o pravidelné informace, i když tentokráte s větším zpožděním, za které se 
velmi omlouváme. (Vzniklo z časových důvodů) Když tak koukám do kalendáře, mělo by už 
pomaloučku přijít jaro, ale podle meteorologů a pohledu z okna ven asi zaspalo. Navíc nás má prý 
v těchto dnech „zasypat sníh“ a na horách je ho ještě také dost, takž vyznavačům zimních sportu a 
radovánek se lyže a jiné vybavení budou ještě hodit ☺ Zkrátka si na sluníčko budeme muset ještě 
počkat. Snad vám to čekání alespoň trošku zpříjemní pár informací, které jsme pro vás připravili. 
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KNIHY: 

Tento měsíc bychom vám rádi představili knihu s názvem KRUGOBAJKALKA – Historie 
Transsibiřské železnice na pobřeží Bajkalu od pana Václava Turka. Autor v ní popisuje úsek 
Transsibiřské železnice okolo Bajkalu. Kniha obsahuje mnoho historických a faktických informaci a 
svým způsobem by jistě mohla sloužit i jako průvodce. Zcela jistě by mohla zaujmout ty z vás, kteří 
máte rádi vlaky a železnice. Tato kniha nepatří mezi novinky, ale pan Turek se nedávno stal našim 
členem a proto vám předáváme informace o jeho knize. Více informací najdete jako obvykle na: 
http://www.ckc.cz/knihy.html Tentokráte v sekci: Autoři jedné knihy. 

Tuto stránku jsme pro vás předělali, aby byla přehlednější. Vašich děl totiž stále přibývá, proto bylo 
nutné ji trošku upravit. Věříme, že se vám nyní bude více líbit.  

Přidali jsme také možnost objednání knihy. Pokud máte o některou z knih zájem napište prosím e-mail 
do naší schránky. (Řiďte se prosím pokyny na stránce: http://www.ckc.cz/jak-objednat.html ) Jelikož 
knihy nemáme fyzicky k dispozici, přeposíláme Vaše objednávky přímo autorům konkrétních knih, 
kteří vás kontaktují jakmile budou moci. 

Tímto také žádáme všechny členy, kteří mají na stránce umístěnou prezentaci knihy, aby nám 
sdělili, zda jsou jejich knihy ještě na skladě, abychom ke knihám mohli případně dát poznámku, že 
je již vyprodána. Děkujeme. 

 

 

OHLÉDNUTÍ: 

Jistě si vzpomínáte, že jsme vás v jednom z předchozích věstníků informovali o tom, že v Hradci 
Králové a Frýdku-Místku proběhne Cyklofestival. Martin Stiller nám zaslal, krátké zprávy o tom jak 
festivaly probíhaly. 

V Hradci Králové proběhl další ročník úspěšného festivalu Cyklocestování. Akce se konala ve 
stylových prostorách muzea východních Čech, kam přijelo odprezentovat své cesty i necesty na kole 
celkem 13 českých cyklocestovatelů. Mezi nejúspěšnější besedy patřila bezesporu „Kuba“ Jirky Boška 
a Jardy Balatky, „Austrálie“ Dalibora Kupky či „Korsika“ Martina Stillera. Největší potlesk diváků si ale 
zasloužil za své poutavé a skromné vyprávění Pavel Matějka o cestě za polární kruh s pár kačkami 
v kapse. Festival navštívilo kolem 250 diváků, kteří domů odcházeli příjemně naladěni a s vyjádřením, 
že už se těší na další ročníky. Festival Cyklocestování se přesouvá nyní do Frýdku-Místku, kde 
proběhne 28.2.-1.3.2009 v kině Vlast. Více informací o akci na: www.cyklocestovani.cz   Na Vaši účast 
se těší Martin Stiller a ostatní pořadatelé. 

 

28.2.-1.3.2009 se ve Frýdku-Místku uskutečnil již potřetí úspěšný festival Cyklocestování, mimo  jiné 
první ryze cyklocestovatelský festival v Československu.  

Jako obvykle byla na programu spousta zajímavých besed s promítáním. Hlavní organizátor Martin 
Stiller  nevsadil letos na známé cyklocestovatelské osobnosti, ale spíše na zajímavé expedice a 
obdivuhodné sportovní výkony méně známých cyklocestovatelů. Zmiňme třeba úctyhodný výkon 
Roberta Šamonila a jeho cyklocestu z Blanska do Íránu s průměrnými dávkami kolem 200 km za den 
nebo neplánovaně prodlouženou cestu na Nordkapp cyklopoutníka z Ostravy Pavla Matějky. Tato 
beseda sklidila také největší úspěch u diváků a to za svoji pestrost, upřímnost a vztah k ekologickému 
cestování. Sám Martin Stiller představil projekci o Korsice, která zněla ve smyslu pozvánky a 
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přístupnosti Korsiky pro všechny typy cykloturistů od těch nejmenších až po ty nejstarší. Na 
Cyklocestování nesměl jako vždy chybět oblíbený vypravěč a cyklotramp Honza Vlasák. 

Jako doprovodný program byla představena elektrokola BP Lumen a lehokola a vozíky od Azub bike. 
Dále se prezentoval hlavní sponzor festivalu Ortlieb, výrobce nepromokavých cyklobrašen. Z dalších 
značek byly zastoupeny sněžnice Atlas, helmy Limar, stany Jurek, CK Kudrna a další. A tak si 
návštěvníci kromě zážitků z besed mohli donést také nějaké to vybavení na kolo či do přírody. 

Za celý víkend navštívilo festival celkem více než 300 diváků, což znamená plný sál a tak organizátoři 
i promítající byli náležitě spokojeni. 

Festival se nyní přesune do Brna, kde vypukne na podzim jako doprovodná akce veletrhu Bike 
Brno/Sportlife. Podrobnější informace o akci na: www.cyklocestovani.cz  

 

 

PUTOVÁNÍ ANTAKRKTIDOU S KARLEM WOLFEM: 

Možná si také vzpomenete, že pan Wolf hledal spolucestovatele na plavbu podél Antarktidy. Abyste i 
vy mohli mít přehled, jak to na takové plavbě vypadá, zaslal nám Karel Wolf následující text a odkaz. 
Karlovy zážitky z plavby podél Antarktidy můžete sledovat na webu Kolem světa 
(http://kolemsveta.cz/antarktida_palubni_denik_on-line.html), kde pravidelně vystavujeme jeho zprávy 
zasílané přes palubní satelitní telefon. 
 

 

HLEDÁME SPOLUCESTOVATELE: 

Expedice do Mongolska 

Trasa: UKRAJINA -- URAL -- SIBIR -- ALTAJ --- MONGOLSKO 
Termin: CERVENEC 2009.  

POUZE pro 8 osob 
Detaily na adrese: http://www.adrentour.sk/info_zajazd.php?cislozajazdu=60 
 Dalsi podrobnosti O MONGOLSKU najdete i na strance: 
http://www.cadpress.sk/mongolsko/ 

 

Poznávací zájezd – Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko: 

Hledám spolucestovatelku na zájezd  Euro Tour - poznávací zájezd  Maďarsko, Rumunsko, 
Bulharsko. Cesta tam autobusem, zpět letecky. V termínu od 26.5. - 7.6.2009. Cena zájezdu 14900,- 
včetně polopenze a veškerých příplatků. 

Podrobný popis zájezdu je na www.beckreisen.cz.V případě zájmu prosím o rychlou odpověď velmi se 
blíží termín platby a odjezdu.  

 Děkuji  
 
Jaroslava Kondrčíková, tel.603574798 
mailto:stavebni.sporeni@click.cz 
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AKCE: 

Tento měsíc bychom vám rádi nabídli následující akce., které by vám mohli zkrátit případnou dlouhou 
chvíli. ☺ 

Pan Leoš Šimánek opět pořádá Turné s názvem Havajské ostrovy. Turné probíhá po celý březen a 
duben. Jeho termíny najdete na našem webu na obvyklé stránce http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 

Kateřína a Miloš Motanovi také opět pořádají turné svých diashow s názvem Tajemství pouště a 
Amerika Inkognita, které mnozí z vás možná již znají. Konají se například v těchto termínech: 

Diashow Tajemství pouště 22.3.2009 - JABLONEC NAD NISOU , v 15.00 

Diashow Tajemství pouště 23.3.2009 - MLADÁ BOLESLAV , v 19.00 

Diashow Tajemství pouště 27.3.2009 - HEŘMANŮV MĚSTEC , Kino MÍR , Nám. Míru 177 , v 19.00 

 

Redakce treking nám zaslala následující pozvánku: 

S poněkud větším předstihem si Vás dovolujeme pozvat na setkání na vrcholech v Orlických horách, 
které se uskuteční zhruba za měsíc - 25.4.2009 na vrcholu Velké Deštné, nejvyššího vrchu Orlických 
hor. Setkání bude probíhat od 11. do 15.00, večer pokračuje akce na Masarykově chatě na Šerlichu. 
Podorbnější informace naleznete na našich stránkách na adrese 
http://www.treking.cz/archiv/setkani22.htm. K prožití příjemného dubnového víkendu v Orlických 
horách Vás zve 

Redakce časopisu Treking 

TREKING, redakce časopisu 
Nakladatelství SKY, s.r.o. 
Nádražní 166, 702 00  Ostrava 1 
Tel.: +420 595 136 472 - 3 
www.treking.cz, www.karpaty.net, www.kavkaz.name 

 

Pan Karel Wolf zaslal informace o následujících dvou akcích: 

Jarní cestovatelský festival KOLEM SVĚTA, který se bude konat ve dnech 21.-22. 3. 2009, 
dosahuje svého finále. Těšíme se tedy na viděnou v KD Ládví a v sousedním Multikině Ládví, kam se 
nově přesouvá Expediční sál. Přesný program naleznete na 
http://www.kolemsveta.cz/brezen_2009.html 
 
Rádi bychom vás také upozornili na již 8. ročník Festivalu ProTibet, který probíhá po celý březen v 
několika městech ČR a má za cíl upozornit na 50 let násilného obsazení Tibetu Čínou, přiblížit tuto 
himalájskou kulturu a nabídnout konkrétní pomoc Tibeťanům. Více na 
http://www.protibet.org/view.php?cisloclanku=2009020002 

 

Tyto a mnoho dalších akcí najdete na: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html  

V příloze tohoto věstníku najde také ještě program Růžové čajovny a některé akce Přerovského D- 
klubu Dlažka z nichž bychom vám rádi doporučili Eldorádo. 
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HLEDÁME DOBROVOLNÍKA: 

Vzhledem k tomu, že mi mé současné pracovní vytížení již nedovoluje plně se věnovat činnosti okolo 
Českého klubu cestovatelů, hledáme dobrovolníka z řad klubu, který by se této činnosti mohl věnovat. 
Chceme, aby klub nadále fungoval co nejlépe, a proto bychom byli rádi,kdyby se někdo ujal alespoň 
věstníku a případně i komunikaci se členy po mailech. Nejde o náročnou činnost, jen je třeba věnovat 
trochu času,který já již bohužel nemám k dispozici a nechci tuto činnost zanedbávat, protože by to 
nebylo fér vůči vám jako členům klubu. Jistě si již teď někteří z vás všimli, s jakým zpožděním reaguji 
na vaše e-maily. Pokud někdo z vás má zájem, věnovat se této činnosti, prosím kontaktujte nás 
pomocí e-mailu. ckc@ckc.cz, info@ckc.cz  nebo Ceskyklubcestovatelu@seznam.cz  (shodný mailbox 
- netřeba zasílat 3x) Veškeré podrobnosti by s vámi dohodl Pan Petr Jahoda - prezident Českého 
klubu cestovatelů, společně se mnou, nebo přímo já. Já bych vám zároveň řekla i co a jak. Vzhledem 
k tmu, že klub již několik let nemá placené členství a nemá ani sponzory, šlo by o činnost neplacenou, 
nebo případně jednou ročně honorovanou spíše symbolickou odměnou. Já jsem plně invalidní a 
pracuji jen na částečný úvazek, tak jak mi můj momentální zdravotní stav dovolí. Pan jahoda hledá 
ještě jednoho plně invalidního člověka na administrativní práce. Pokud by jste o někom věděli, může 
nás kontaktovat. Pokud bychom našli dalšího zaměstnance, mohl by se klubu nadále věnovat on a byl 
by placen v rámci dalších pracovních úkolů. To by byla nejlepší varianta a panu Jahodovi je 
úplnějedno z kterého koutu republiky by byl. Já jsem pro něj dlouho pracovala ve Studénce. 

Za případnou odezvu předem děkuji 

Martina Kužmová 

PS: pokud se nikdo nenajde, samozřejmě tuto práci budu dělat dál, jen mnohé věci budou s větším či 
menším zpožděním a na některé nebudu moci reagovat vůbec. 

 

To je pro tento měsíc vše. Mnohokrát děkujeme všem, kteří nám zaslali své příspěvky. Pokud máte 
nějakou informaci, o kterou byste se chtěli podělit s ostatními v některém z příštích čísel, neváhejte 
nám ji zaslat. Nezapomeňte však, že je nutné příspěvek zaslat nejpozději do 25. předcházejícího 
měsíce. Děkujeme za pochopení. 

Děkuji za pozornost a nashledanou příští měsíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 19. března 2009                                                                      Zpracovala: Martina Kužmová 
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PŘÍLOHY: 

 

„LETEM SVĚTEM“ NA SRÍ LANKU S JIŘÍM KOLBABOU: 

„Sloni žijí do sta let“, pojmenovali svou knížku o Cejlonu Miroslav Zikmund a kamarádi Petr Horký s 
Mirkem Náplavou. 
Já s tak dlouhým životem raději nepočítám, tak hledím, abych si své cestovatelské plány plnil 
bezodkladně. Právě jsem se po více jak deseti letech vrátil na Cejlon, který však po definitivním 
odchodu anglických kolonistů nazývají místní Srí Lanka. Sinhálské pojmenování lze přeložit jako 
nádherný ostrov. A proč ne? Ostrov patří rozhodně k těm, které se mohou pochlubit mimořádnou 
geologickou stavbou, malebně hornatým profilem, tajemnou historií i solidní přítomností. Kdysi druhá 
nejbohatší (po Japonsku) země Asie sice po socialistických experimentech hodně ze svého lesku 
ztratila, ale hlady zatím rozhodně netrpí. Tím méně já. Návštěvy „starých známých“ i nových míst 
prokládám kulinářskými „kari orgiemi“, sem tam doslova přepálenými nepopsatelnými ingrediencemi, 
po kterých tečou slzy, zastavuje se dech a potí se hlava. Jedno z vyobrazení Buddhy je s plameny na 
hlavě. Říká se tomu osvícení, ale je to opravdu osvícení? Občas cítím plameny na hlavě i já, ale v 
těch chvílích dochází u mě spíše k zatemnění. Právě se mně trošku vyjasnilo, tak Vás pozvu na malý 
výlet po ostrově ve tvaru kapky. 
První kapkou v budoucím vodopádu, nechť je krátké představení Kolomba. Asi dvoumilionové hlavní 
město, které se táhne téměř 70km po západním pobřeží je všechno, jen ne malebné asijské město. 
Při mojí první návštěvě jsem právě zde utrpěl nezapomenutelný kulturní šok. Velmi otřesně na mě, 
tehdy nezkušeného cestovatelského zelenáče, zapůsobila všudypřítomná nečistota a bída. Šokující 
kolorit doplňovali bizarní nadháněči, žebráci, loudilové a podvodníci všeho druhu. Dnes je zejména 
znát přítomnost nadnárodních značek (neuvěřitelná je záplava agresivní nabídky na služby mobilních 
operátorů), sociální rozdíly se pravděpodobně ještě prohloubily a s podvodníčky už to umím, takže se 
jejich fintami docela bavím. V chaotickém velkoměstě je stále cítit obavy z možného konfliktu. 
Bombami poničená čtvrť Fort je připomínkou mnohaletých etnických bojů mezi vládními, tedy 
sinhálskými jednotkami a tamilskými separatisty ze severu ostrova. Pár hodin před mým přistáním 
vydali se na jih do Kolomba poslední kamikadze a těsně před dobrovolnou smrtí možná věnovali 
vzpomínku i zemi, ze které jsem přicestoval já. Krvelační Tamilští tygři byli totiž do tohoto útoku 
jedinou neoficiální armádou světa, které měla bojová letadla – v džungli upravená letadélka 
československé výroby značky „Zlín“ ! Provládní noviny píší, že poslední už jim sestřelili a tím budou 
muset nenávidění tygři konat své jižní výpady pěkně po svých. Zase se tedy o naší malé zemi někde 
ve světě píše. I když nevím, jak separatisté naše letouny získali, zmocňuje se mně smutek, že několik 
posledních politických reprezentací v Česku nedokázalo vrátit naši kdysi hrdou zemi zpět na mapu 
západního světa. Spíš jsme u každého druhého průšvihu. 
Jak si tak sním, míjím stovky omšelých koloniálních budov a polorozpadlých objektů z doby 
socialistických vlád. Mezi tisíci mohutných reklam (nejčastěji billboardy oslavují statečné bojovníky a 
jejich generály z profesionální armády státu!) občas kroutím hlavou nad nabídkou falešných džín, 
rolexek či tričky s Mickey Mousem. Dusím se prachem (ještě stále trvá „suchá sezóna“) a smogem ze 
stařičkých busů a tuktuků (rikší nebo motorových tříkolek). Chaotickou a životunebezpečnou dopravu 
na Srí Lance si nedovede našinec vůbec , ale vůbec představit! Ze zneklidňujícího hlučného a 
pálivého zmatku stoupají mé oči - pěkně patro po patru - až k vrcholkům dvojice mrakodrapů. 
Poněkud nešťastně se jmenují - World Trade Center! Doufejme tedy, že strakatým šelmám už „Zlíny“ 
skutečně došly. 
 
 
Přikápnu něco skromných informací o všudypřítomné ájurvédě, v sanskrtu „vědě života“. Jde o 
starodávný mechanizmus péče o zdraví, který pochází z Indie a právě odsud z Cejlonu. Základy 
léčitelské teorie prý předal potomkům sám Brahma – nejvyšší hinduistické božstvo. Byly hojně 
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praktikovány již v druhém tisíciletí před Kristem. 
Podle ájurvédy je naše tělo loženo z pěti stavebních elementů. Jsou jimi éter, vzduch, oheň, voda a 
země. Nemoc je chápána jako disproporce mezi těmito vlivy. Neléčí se tedy jako v západní medicíně 
jeden problém, ale snahou je vrátit tělu potřebnou rovnováhu. Zájemců ze Západu je nabízena tzv. 
„soft“ terapie. Je podobná našim wellnes programům a sestává z jógy, masáží, bylinných koupelí, 
parních lázní a vyvážené stravy s důrazem na bylinné ingredience. Nezapomíná se na zklidňující 
meditace. 
Ty potřebují zejména ti odhodlanější, kteří po konzultaci přijmou individuální léčebný program. Může 
sestávat z vysazení alkoholu, terapeutického zvracení, užívání projímadel, léčebných klystýrů, čištění 
krve a proplachování nosních dutin. Nechutné praktiky mohou být zpestřeny ožehováním a 
přikládáním pijavic. Obdivovatelé ájurvédy nechť mně laskavě prominou poněkud bulvární popis 
tradičního božského léčení. 
 
Další kapku bych rád věnoval nezapomenutelnému místu, kdysi velkolepé pevnosti Sigiriya. Památka 
světového dědictví leží již 1500 let na vrcholu dvousetmetrové červenookrové hory, která svou barvou 
i osamocením připomíná australský kopec Uluru. Při cestě na vrchol jsem si všiml množství jeskyní, 
které už po generace slouží jako útulky i modlitebny buddhistických mnichů. Z vrcholu se nabízí skvělé 
panoramatické výhledy. Konečně jsem zde nafotil solidnější záběry, ty minulé se nevyvedly. Spálený 
od žhnoucího slunce jsem rozvážně sestoupil k úpatí magické hory a vydal se vstříc dalším objevům. 
 
Nedáte si kapku čaje? Navštívit Srí Lanku, nezajet na několik dní do hornatého vnitrozemí a 
neochutnat přímo u zdroje voňavé zlato, to by byla škoda. Právě tady je k vidění jeden ze symbolů 
ostrova – vysokohorské plantáže čaje. V ranních mlžných oparech, v poledním slunci i v podvečerní 
narůžovělé náladě, vždy je to nezapomenutelný zážitek. Člověk v této oblasti si odnepaměti 
přizpůsoboval přírodu ke svým potřebám. V případě rýžových polí a čajových plantáží to dělal 
nesmírně líbivě, řekl bych spíš umělecky. Vyšlechtěné stále zelené čajové keříky Camellia sinensis 
tvoří v malebné kopcovité krajině neuvěřitelně krásné koberce. 
Čaj na Cejlon dovezl v 19. století skotský plantážník a hned bylo jasné, že místní klima je pro tuto 
rostlinu velmi příznivé. Čaj ze Srí Lanky se dělí na tři typy podle nadmořské výšky. Na export jde 
téměř výhradně čaj černý a poznáte jej, že na obalu má značku Ceylon Tea Board s vyobrazením 
lvíčka. 
 
Je ještě mnoho a mnoho kapek, které by stály ze představení. Dohromady by utvořily 
neopakovatelnou řeku s množstvím meandrů a mnohobarevných efektů. Zlatý chrám a jeskynní 
poklady v Dambulle, sloní sirotčinec v Pinnawele, královské město Polonnaruwa, Anuradhapura, 
zahrady koření v okolí Matale, světoznámý chrám v Kandy či pláže na jihozápadě ostrova. Mně však 
opět nejvíce zaujali místní lidé. Pominu-li množství otravných přítelíčků a nabízečů všeho, tak ostatní 
jsou většinou milí, přátelští a usměvaví domorodci. Mezi nimi vynikají zejména buddhističtí mniši, kteří 
patří se zářivě oranžovými plášti neodmyslitelně po staletí k ostrovu ve tvaru třpytivé kapky. 
Mohu doporučit. 
 
Jirka  
Colombo, Srí Lanka 
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INFORMACE OD NAŠICH PARTNERŮ: 

Ahoj Turisti a Turistky, 
 
zasíláme vám pravidelný přehled novinek na www.turistika.cz, tipech na výlety, cesty a akce. 
 
Odměňování vašich příspěvků 
 
Celkem jsme rozdělili 36.325,- Kč mezi vás, už 738 aktivních přispěvatelů. Jak vám přibývají peníze 
na účtu, můžete sledovat po vašem přihlášení. Tipy, jak si vydělat více najdete zde. Připravili jsme 
nové reklamní pozice, díky kterým si budeme moci rozdělovat více peněz. 
 
Tento měsíc u nás inzeruje a na cesty přispívá: 
FotoŠkoda.cz - Široká nab ídka zrcadlovek, objektivů a příslušenství Canon za zajímavé ceny 
Mikroblogy.cz - vám představují názory a postřehy zajímavých osobností. Jen 160 znaků, do takové 
délky se musí vejít každé pondělí jejich odpověď na nejrůznější otázky. Není to snadné, ale je to 
výstižné a osobní. Názory na mikroblogy.cz jsou originální a necenzurované. 
ČESKÁ POJIŠTOVNA - umožní nám snadno zřídit levně a rychle cestovní i úrazové pojištění a ještě 
nám bude přispívat na cesty a výlety!  
 
NOVÁ SPOLUPRÁCE UAX® 
Turistika.cz navazuje spolupráci s uax®. Naprosto originálním výrobcem oděvů pro volný čas. Tradiční 
špičková kvalita výhradně z české prudce, trička, mikiny, kalhoty, tašky a další. Připravujeme pro vás 
soutěž o mikinu Tutistika.cz.  
 
Tipy na zajímavé weby 
Armyprodej.cz (www.armyprodej.cz) - jeden z největších e-shopů nabízejících vybavení do přírody, 
armádní výstroj a výzbroj, security a mnoho dalšího.  
Spolubojovnici.eu (www.spolubojovnici.eu) – největší databáze bývalých i současných vojáků v rámci 
celé ČR i býv. ČSSR. Možnost zadávání nových voj. útvarů, roků nástupu a samotný zápis 
spolubojovníka. Možnost vyhledávání kamarádů z vojny. 
 
Novinky na webu Turistika.cz 
 
HODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ 
Umožnili jsme hodnotit jednotlivé příspěvky a zároveň je i při zobrazování podle hodnocení řadit. 
Například tipy na výlet v Praze - www.turistika.cz/tipy-n a-vylet/search/?oblast=praha. Hodnotit 
příspěvky může každý, ale váha registrovaného člověka je mnohem vyšší. Zároveň se u každého 
příspěvku můžete podívat, kdo ho jak hodnotil.  
 
TIPY NA VÝLET VLAKEM 
Partnerem našich tipů na výlet se brzy stanou České Dráhy. Kdo z vás přidá ke svému výletu 
alternativní cestu vlakem a umístí výlet na mapu (stačí kliknout na editaci vašeho výletu a máte ve 
formuláři přidané velice jednoduché a praktické řešení). Vaše výlety se pak zobrazí na stránkách 
www.cd.cz. Každý měsíc autoři nejlepších 3 výletů dostanou kilometrickou banku a jejich výlety 
budou otištěny v časopisu Českých Drah.  
Jak už jste jistě zaregistrovali, u všech turistických cílů v ČR umožňujeme nalézt spojení pro cestu 
vlakem. Zobrazujeme nejbližší vlakovou zastávku a stačí tak doplnit odkud a kdy chcete jet, například 
Jánské lázně 
 
TURISTÉ A CESTOVATELÉ 
Díky nové mapce na stránce turiste.turistika.cz si můžete vyhledat všechny turisty a cestovatele z 



 9 

vašeho okolí. Stejně tak i dle konkrétních zájmů, například pěší turisté, cykloturisté nebo milovníci 
památek ze severní Moravy 
Pokud jste parta kamarádu, máme pro vás webové stránky zdarma, s jednoduchou správou a zároveň 
klubovnu, kde můžete sdílet své zážitky a fotky nebo plánovat společné akce. Založit si ji můžete na 
stránce http://turiste.turistika.cz 
 
MOŽNOST OBJEDNAT LETENKU 
U detailu každ ého státu nebo jakéhokoliv příspěvku v něm, si můžete velice snadno objednat letenku 
nebo se podívat kolik by stála a v jakém termínu. Detail státu - ŘECKO 
 
Pár čísel z turistika.cz:  
V únoru navštívilo stránky Turistika.cz 205 708 čtenářů a shlédli 915 155 stránek (zdroj: 
NetMonitor.cz) 
Nejsledovanější místo za únor 2009: Ski areál Černá hora 
Nejsledovanější výlet za únor 2009: Tropický ráj v Německu 
Nejčtenějším cestopisem v únoru byl Triglav 2865 
Nejvíce příspěvků v únoru 2009 přidali: Kateřina Davidová a Milan Bárta (více info na 
turiste.turistika.cz/turiste-mesice) 
 
Něco se vám zde chybí? Napište nám na redakce@turistika.cz.  
 

Ahoj Turisti a Turistky, 
 
zasíláme vám pravidelný přehled novinek na www.turistika.cz, tipech na výlety, cesty a akce. 
 
Odměňování vašich příspěvků 
 
Celkem jsme rozdělili 27.2853,- Kč mezi vás, 700 aktivních přispěvatelů. Jak vám přibývají peníze 
na účtu, můžete sledovat po vašem přihlášení.  
 
Tento měsíc u nás inzeruje a na cesty přispívá: 
FotoŠkoda.cz Široká nabídka zrcadlovek, objektivů a příslušenství Canon za zajímavé ceny 
ForTravel - soutěž o vstupenky na veletrh, více informací o veletrhu, najdete na stránce www.for-
travel.cz  
 
Tip na čtení:Na konci ledna vychází první číslo roku 2009, nabité lyžařskými tématy a exotickými 
destinacemi (Aljaška, Portugalsko, USA). Z mnoha článků můžeme vybrat například tradiční školu 
sjezdového lyžování od Ivana Sosny, působivou fotogalerii skotské fotografky Camilly Stodddart, velký 
blok věnovaný lyžování na Aljašce, tradiční telemarkové okénko a mnoho dalšího. www.snow.cz 
Ve SNOW 45 naleznete SKIPAS ZDARMA do středisek: 
- Belalp (Švýcarsko) - Mladé Buky  
 
Novinky na webu Turistika.cz 
 
- největší novinkou je samotné zvětšení stránek. Umožnilo nám to zvětšit písmo a zároveň udělat 
stránky přehlednější. Změnil se i detail příspěvku, kde zobrazujeme všechny další zajímavosti v 
záložce, abyste nemuseli stále pro další informace posouvat stránku dolů. Stejně tak jsme upravili 
detail vašeho profilu. Ukázku najdete na stránce www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/lanova-draha-na-
medvedin  
 
- Spuštěná sekce Užitečné testy, kde si můžeme vyměňovat zkušenosti s oblečením, vybavením, 
mapami, knížkami, viz www.turistika.cz/uzitecne-testy  
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- Nedávno nám přišel do redakce od jednoho z vás vtip s turistickou tématikou, dali jsme ho na 
stránku www.turistika.cz/texty/vtipy a jestli znáte nějaký jiný z našeho okruhu, napište. Pokud jich 
pošlete hodně, založíme jim vlastní sekci a ty nejoblíbenější budeme odměňovat.  
 
- Vaše osobní menu v pravém sloupečku je nyní rozbalovací a nebude vám zabírat to lik místa. 
Uvidíte ho hned po přihlášení www.turistika.cz/login. 
 
Pár čísel z turistika.cz:  
Nejvíce návštěvníků za den: 8740 (18.2.2009) 
Nejvíce návštěvníků za měsíc: 224,027 (01/2009) 
Nejsledovanější místo za leden 2009: Ski areál Monínec 
Nejsledovanější profil za leden 2009: Alenka_sluníčko 
Nejvíce příspěvků v lednu 2009 přidali: Kateřina Davidová a Pavel Folta (více info na 
turiste.turistika.cz/turiste-mesice) 
 
Co chystáme nového 
 
- Vybrané vaše výlety doplněné o alternativu cesty vlakem umístíme na stránky ČD www.cd.cz , 
abychom přilákali další čtenáře na vaše příspěvky a vy jste tak vydělali více peněz. 3 nejoblíbenější 
každý měsíc vyhrají kilometrickou banku. 
 
- Přidáme sekci tip na výlet / vycházku se psem, protože nás je zde čím dál více pejskařů. Kdo bude 
chtít, bude se moci podělit o své psí vycházky. 
 
- Tento měsíc přidáme na naše stránky další typ turistického cíle - turistická známka, www.turisticke-
znamky.cz. Postupně spustíme další možnosti - přidávat známky ke svému profilu a další. 
 
- Každý registrovaný má možnost hodnotit jakýkoliv příspěvek. Hodně z vás už hodnocení přidává a 
proto brzy umožníme třídit příspěvky dle hodnocení.  
 
Něco se vám zde chybí? Napište nám na redakce@turis tika.cz.  
 
Sílu v nohou i v duši přeje tým Turistika.cz 

 

Sílu v nohou a pohodu na cestách přeje tým Turistika.cz 
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PROGRAM RŮŽOVÉ ČAJOVNY 
 
 
 
 
 
 
 
Růžová čajovna – kulturní program Duben 2009 
 
 
Název: Jižní Amerika – z Kolumbie do Ekvádoru / Pavel Fochler 
Stručný popis:  cestopisné povídání nad konvičkou čaje 
Celý text pozvánky: 
Pro omezenou kapacitu místa doporučujeme rezervaci lístků předem a to na tel.: 222 245 894, 
739 005 456, info@pangea-tea.cz, 224 930 806. V ceně lístku je zahrnuta 1 konvička čaje zdarma. 
 
Jižní Amerika – z Kolumbie do Ekvádoru 

Z kolumbijského Medellínu, bývalého hlavního města narkomafie, dnes moderního města pokroku a 
umění s metrem, které s lanovkovou přípojkou vede i na kopec, se přes hory a doly se zastávkou 
v Popayánu s velikonočním procesím a odbočkou do přístavu Tumaco na pobřeží Tichého oceánu 
dostaneme na hranici s Ekvádorem, po jejímž hladkém přechodu se přes známé foklórní město 
Otavalo dostaneme až do Quita, hlavního města a koloniální perly Ekvádoru.  

 
WWW odkaz na pozvánku: www.pangea-tea.cz/cestopisy.html 
Typ akce: cestopisná přednáška, přednášky a diskuse, ostatní 
Zaměření  akce: vzdělávání, kultura, ostatní, volný čas 
Datum: 2. 4. 2009 v 18.30 
Místo a přesná adresa  konání: Růžová čajovna, Růžová 8, Praha 1 
Region: Praha 
Pořadatel: Růžová čajovna 
WWW stránky pořadatele: http://www.pangea-tea.cz 
Kontakt na pořadatele:  
Tel/fax: 222 245 894, 739 005 456, 224 930 806 
Mail: produkce@pangea-tea.cz, info@pangea-tea.cz 
Cena lístku: 80,- Kč (v ceně lístku konvička čaje) 
…………………………………………………………… 
 
 
Název: Nový Zéland 

Stručný popis: cestopisné povídání nad konvičkou čaje 
Celý text pozvánky: 
Pro omezenou kapacitu místa doporučujeme rezervaci lístků předem a to na tel: 222 245 894, 
739 005 456, info@pangea-tea.cz, 224 930 806. V ceně lístku získáte konvičku čaje zdarma. 
 
Povídání o Novém Zélandu s Davidem Rektorysem 
Přijměte pozvání na večerní povídání o exotické zemi na opačné straně naší modré planety, o Novém 
Zélandu. Přednášející student David Rektorys Vám poví něco o krásách přírody, lidech, místní kultuře, 
možnostech studia, práce, turistiky, sportu a o mnoho dalších věcech. Zkušenosti a zážitky z vlastních 
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pobytů a cest, doporučení jak a proč se jet podívat na Nový Zéland, přehled kulturních rozdílů a další 
zajímavosti budou doplněny promítáním kvalitních fotografií. 

 
WWW odkaz na pozvánku: www.pangea-tea.cz/cestopisy.html  
Typ akce: cestopisná přednáška, přednášky a diskuse, ostatní 
Zaměření  akce: vzdělávání, kultura, ostatní, volný čas 
Datum: 9. 4. 2009 v 18.30 
Místo a přesná adresa  konání: Růžová čajovna, Růžová 8, Praha 1 
Region: Praha 
Pořadatel: Růžová čajovna 
WWW stránky pořadatele: http://www.pangea-tea.cz 
Kontakt na pořadatele:  
Tel/fax: 222 245 894, 739 005 456, 224 930 806 
Mail: produkce@pangea-tea.cz, info@pangea-tea.cz 
Cena lístku: 80,- Kč (v ceně lístku konvička čaje) 
……………………. 
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AKCE D-KLUBU DLAŽKA 
 

DUHA KLUB DLAŽKA  

(Palackého 1,  75002 PŘEROV, dlazka@dlazka.cz 603886644)  

pořádá  velký hravý + sportovní + kulturní víkend 

= lehce zábavná akce pro všechny   

Aneb opět po letech je tu dlažkovský 

MISH MASH 

20. - 22. 3. 2009 v Přerově 
 

                                          Motto: Je důležité hrát, ne se jen zúčastnit!!! 

Program je složen tak, že každý může přijít na cokoliv a zúčastnit se. Pokud však 
přijde pozdě, riskuje, že už nezbude místo. Na všechny sportovní akce je nutné 
mít vlastní sportovní obuv (čistou do hal) a oděv. Občerstvení a stravu sami. 
 
                    Doba              Akce                               Místo                        Cena ČKD/ostatní 

20.3.2009    20,00-02,00 Valašský bál Klub          Teplo Přerov               dle propozic              

                     02,00-08,30   spánek                    Klub Dlažka                                    10,-/30,-      

21.3.2009     08,30-09,00 rozcvička                    Klub Dlažka                                     0,-/0,- 

                     10,00-12,00    plavání                        bazén                                           sami  

                     10,00-11,30 prohlídka zámku         zámek Přerov                                 sami 

                            (mj. expozice lovci mamutů, stará škola, sbírka motýlů …)  

                     12,30-12,45    Vítání jara                    u Sokolovny                                  0,-/0,- 

                   (mj. krmení kachen, pouštění Bečvany – s sebou žrádlo a dobrou náladu) 

                     13,00-13,45    příroda – ptáci             ORNIS                                        10,-/20,-   

                                            prohlídka cca 45 minut + vycházka lužním lesem                                          

                     13,00-18,30  horská kola, inline Michalov u BIOS                          0,-/ 0,- 

                    13,00-16,00   ringo, kuličky, špaček  Michalov                                      20,-/40,- 

 16,15-18,00    volejbal                        tělocvična ZŠ V.Dlážka               30,-/60,- 

 18,30-20,00 kuželky Kuželna                                       30,-/60,- 

                    20,15-??        Jarní večírek                            Klub Dlažka                                   0,-/20,- 

                                  Hrajeme sami - kytary, stolní hry … 

                    02,00-9,00    spánek                      Klub Dlažka                                 10,-/30,-            

22.3.2009   09,30-12,00  Stezka mamutů                  ZŠ Předmostí                                0,-/0,- 
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                    10,00-12,00    softbal, fotbal               Michalov u Bios                          10,-/20,-   

                  13,00-16,00    sjezd Bečvy                   loděnice                                    100,/200,- 

         

Co více? Pokud chcete přespat v klubu – vezměte si karimatku a spacák – ale domluvte se předem s 
námi! Je možno přespat i ve vojenské ubytovně (bývalý Strojař - Velká Dlážka u kruháče u Bečvy) za 
150,- Kč / noc – domluvte se „mailem“ v kanceláři a pošlete předem do 17. 03. 09! A dejte vědět jestli 
jen v pátek nebo i v sobotu! Později za 200,- Kč! Nebo se domluvte jinde …   A opravdu na vše uvnitř 
potřebujete sportovní boty – čisté (vyjma bálu a večírku).  Pokud chcete jít hromadně na prohlídku 
zámku v 10,00 – dejte vědět předem! Pokud chcete jet na lodě – pošlete peníze předem a dejte vědět 
mailem do 17.3.2009!   
 
     Těšíme se na vás – těšte se i Vy!    Mussur + Dlažka 
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Duha Klub Dlažka zve i vás 

20.03.2009 

 

Valašský bál 

Motto: Zapaříme  pro radost, zatancujeme pěkně, užijeme si her, 

ať jsme zpocení i na zádech, třeba šestkrát za večer !!! 

Místo: Klub Teplo 

Horní náměstí, Přerov 

Velký sál: 

K tanci, zpěvu i poslechu hraje  DOCUKU 

(Folklorbeat www.docuku.cz) 

Tabáskova partyja 

(Valašský bigbeat www.partyja.hu.cz) 

Malý sál: 

K tanci, zpěvu i poslechu hraje   Primáš 

(Cimbálovka) 

Malý sál:    Diskotéka 

                                                             Občerstvení: Zajištěno, nahoře i v podzemí!  

Vstupné: Malý sál s Primášem 150,- + 50,- místenka. Do Velkého sálu 100,- + místenka 50,-. 
Vstupenka Disko sál: 100,- + místenka 50,-. Slevy: Pro ČKD 50,-. A  pro studenty do 25 let do Disko 
sálu 50,-. Předprodej: Dlažka (Palackého 1, 750 02 Přerov,  581331438, dlazka@dlazka.cz 
www.dlazka.cz 603886644). Vstupenky možno zakoupit i přímo na místě 20.3.09!  

 

Možnost přespání: Pokud chcete přespat v klubu – vezměte si karimatku a spacák – ale domluvte se 
předem s námi (10,- ČKD/30,- ostatní)! Je možno přespat i ve vojenské ubytovně (bývalý Strojař - 
Velká Dlážka u kruháče u Bečvy) za 150,- Kč / noc – domluvte se „mailem“ v kanceláři a pošlete 
předem do 17. 03. 09! A dejte vědět jestli jen v pátek nebo i v sobotu! Později za 200,- Kč! Nebo se 
domluvte jinde. 

 

Duha Klub Dlažka (Palackého 1, 75002 Přerov, 581331438;  
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 www.dlazka.cz a  dlazka@dlazka.cz)  

pořádá v rámci svátků jara poslední zimní lyžařsko-turistickou akci                                                                                             
Pro mládež od 18 let i samostatné dospělé, ale i pro dospělé s dětmi  

 Vysoké Tatry (8.)9.-13.4.09    

Vysoké Tatry – nádherné hory, sjezdovky jako vymalované, sluníčko jako z pohádky, hromada sněhu - 

toť místo lyžařům zaslíbené. Ale také Štrbské pleso se svým běžeckým okruhem i sáňkařská trasa ze 

Štrbského plesa do Štrby nabízí alternativu. Těžko najít ideálnější místo pro všechny milovníky 

sjezdovek než jsou areály na Štrbském plese a na Hrebienku. K  tomu skvělá chata ve Štrbě,  ideální 

pro večerní zábavu všeho druhu. Večer bude jistě pohoda při hudbě, kartách či stolních hrách všeho 

druhu od Aktivit  přes Scrabble, Bang, Osadníky, Carcassone a další..  Staří známí i nové objevy,  

příroda, les i hřiště –   vše  zve  i tebe k ideálnímu výletu, k  jedinečné dovolené za  hranicemi Česka, 

ale hlavně za hranicemi  všedních dnů. 

1. Kde se setkáme? V Přerově, ve vlaku nebo přímo v Tatranské  Štrbě.   

Ubytování: Po 2-3 – k dispozici povlečení a místní prošívané deky. V chatě NIDM MŠMT v Tatranské 
Štrbě na kraji Vysokých Tater – cca 10 minut chůze od vlakového nádraží a tím i od zubačky!  
Prodloužení či zkrácení pobytu – pokud chcete zde být kratší či delší dobu, napište a domluvíme 
cenu.              

2. Strava: Speciality slovenské kuchyně, ale i běžná jídla (polopenze = snídaně +  teplá večeře, 
začínáme večeří 10.4. a končíme snídaní 13.4.). Vaří místní kuchyně. 

3. Doprava: Sami auty (chata leží na kraji Štrby vlevo od hlavní cesty, odbočka je před mostem, po 
kterém jezdí zubačka na Štrbské pleso). Nebo vlakem – doporučujeme ranní vlak (3,19 z Přerova) - 
jede z Prahy hl.n. (0.09), přes Olomouc (2.54), Přerov - možno přistoupit v Hranicích (3.38), Suchdole, 
Studénka, Svinov(4.16), Ostrava hl.n., Český Těšín, Třinec) a je to tam v 8.30. 

4. Program: Individuální – každý si zvolí sám a stará se o sebe (své děti).   

5.Co si přivezete:  Lyžařské vybavení, turistické vybavení, pohorky, sportovní oděv a boty, 
šusťákovku, pláštěnku, batůžek, láhev na pití, přezůvky, dobrou náladu.                                                                                                       
6. Cena, platba, přihlášky, storno: Cena: 1900,-.  ČKD sleva: 200,-.Věková sleva: Děti do 14 let 
sleva 100,-. Časová sleva: Při zaplacení před 3.4.2009 je za každý měsíc, kdy bude celá částka na 

našem účtu (nebo zaplacena hotově) sleva 50,- Kč/osoba (příklad: zaplatíte 2.1.09 sleva je 3 x 50,- = 
150,-/osoba). V ceně ubytování + polopenze.  Platba: Buď naráz do 14 dnů od přihlášení nebo 
záloha 200,-/osoba do 14 dnů od přihlášení a doplatek nejpozději do 1.4.2009. Prosba! Pokud 

budete platit v roce 2008 plaťte složenkou nebo hotově! Na místě se doplatí ubytovací poplatek 
cca 2-3 Eura/pobyt/ osoba od 15 let výše. Přihlášky = zaslané peníze do Dlažky nebo na účet 
278086363/0300, v. s. 395! Dejte mailem vědět, kolik vás jede, jak pojedete, jak platíte a kontaktní 
telefon! Místa rezervujeme max. 14 dnů od přihlášení. Storno podmínky: Min. 14 dnů před akcí je 
storno poplatek 200,-/osoba. 13-3 dny před akcí při předložení lékařského potvrzení o nemoci 
vracíme 50% z celkového startovného. 0-2 dny před akcí při předložení lékařského potvrzení o 
nemoci vracíme 30 % celkového startovného.  
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                                   Těší se na vás lyžařsko-turistická parta + Mussur 

 

Další akce pro dospělé a rodiče s dětmi i bez …  

3x Vranča: Sněhovíkend 9.-11.1. Lyžovačka 16.-18.1.  Zimní rodeo 30.1.-3.2.09   

Lyžovačky (Rajnochovice Vysočina Krkonoše) 2-3/09  

Český ráj na kolech či pěšky 30.4.-3.5.09  Májová Moravice 22.-24.5.  

Sázava 11.-14.6.09 Turisticko cyklo-vodácké pobyty 7-8/09    
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Duha Klub Dlažka Přerov, Palackého 1, Přerov, tel. 581 331 438, 
603 886 644, www.dlazka.cz 

a EastSide 
Vás zve na 

Výroční XXIV. ročník superakce bez omezení 
aneb 

SMASH IN M*A*S*H 
 

- 16. - 18.10. 2009 
- Rajnochovice 

- 1 tým = 4-6 členů (min. 2 dívky) 
- 16 - 99 let 

- 1500,- Kč za tým (chatka + polopenze) 
(Slevy: při zaplacení do 30.9.09=200,-Kč, ČKD-100,-Kč/os. Vráceno zpět 

na místě) PLATBY NA 278086363/0300 var. symbol 323 
 

Přihlášky, platby: dlazka@dlazka.cz (uveďte název, jméno, 
email, telefon vedoucího týmu a způsob platby) 

program: steigerf@hotmail.com (Filip „Fido“ Steiger & EastSide) 
Pozor, všemu personálu! Vzhledem k počtu lidí, kteří 

se nudili minulý, předminulý a další víkendy 
pozpátku bude tento víkend zrušen! Místo něj Vás 

bude čekat skoro třídenní našlapaný (ne)víkend, plný 
adrenalinu, pacientů, nevšedních zážitků, 
salutování, smíchu, latrín a plno dalšího... 
24. ročník recesně, soutěžně našlapané 
akce pro všechny odvážné a soutěživé 

grupy, které by rády změřili své síly 
s ostatními v drsném terénu Hostýnských 

vrchů. 
Co s sebou: oblečení do 

nepohody, dobrou náladu, 
spacák, chuť se bavit, 

baterku, tématický oděv 
výhodou… 


