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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 4/2009 
 

Vážení přátelé, 
 
Po velmi dlouhé době, která vznikla z technických, administrativních a časových 
důvodů, jsme pro vás opět připravili klubový věstník. Informace, které v něm 
naleznete, jsou mnohým z vás již důvěrně známé, takže si myslím, že není třeba se o 
nich dlouze rozepisovat. A protože jsou prázdniny a doba dovolených doufám, že 
vaše cestovatelské zážitky jsou  přinejmenším stejně bohaté jako tento věstník. 
Nezbývá než popřát příjemné počtení. ☺ 
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KNIHY: 
 
V tomto čísle věstníku bychom vám rádi představili následující tři publikace, které 
napsali členové Českého klubu cestovatelů. 
 
Africká pohlednice  
Autor: Miroslav Černý 
 
Novou knihu Miroslava Černého lze jen stěží zařadit mezi klasické cestopisy, třebaže 
tak svým názvem i výchozími okolnostmi může na čtenáře při prvním pohledu 
působit. Autor sice vychází ze svých dvou výprav do jižní Afriky, konkrétně do JARu, 
Lesotha, Svazijska, Namibie, Botswany a Zimbabwe, pojímá je ovšem nezvykle 
otevřenou, beletristickou formou a neustále se pohybuje na hraně mezi skutečností a 
fikcí. Jeho Africká pohlednice v sobě pojí několikero žánrů, přičemž schopností 
kombinovat realistické záznamy z cest s osobitě poetickým nahlížením světa se blíží 
literární formě, jež se v posledních letech označuje termínem travelog.  
 
Vydal: OPTYS, spol. s r.o.  
TS: 13 - Krásná literatura  
Počet stran: 94  
Vazba: V2 - měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách  
Čárový kód: 9788085819731  
Jazyk knihy: český  
Formát: 205x138  
Tiskárna: OPTYS, spol. s r.o., Opava  
 
ISBN 978-80-85819-73-1  
Doporučená cena: 132,- Kč  
1. vydání  
 
http://www.sckn.cz/ceskeknihy/html/titul.php?id=31095 
 
 
Dopisy z cest 
Autor: Jiří Kolbaba 
 
Další kniha cestovatele Jiřího Kolbaby je souborem aktuálních dopisů z cest, které 
svým přátelům již několik let z celého světa posílá. Tyto živé postřehy reflektují 
nálady, pocity, dojmy a zkušenosti, které autor bezprostředně prožíval. Pozoruhodná 
sonda do života cestovatele. 
Kniha obsahuje 49 dopisů na 169 stranách + 27 barevných fotografií. 
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Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také 
poučilo“          

  Informace o nové knize člena našeho Českého klubu cestovatelů, Ing. Otto 
Horského, Csc. 

    I když nová kniha Otto Horského, kterou napsal se svým 
dlouholetým spolupracovníkem, geofyzikem Doc. 
RNDr.Pavlem Bláhou, DrSc, vybočuje z rámce činnosti 
členů ČKC (což je hlavně cestování), není tomu tak docela. 
Zatímco každý cestovatelský úspěch je v dějinách cestování 
zapsán zlatým písmem a vzpomínán celá desetiletí, ne li 
více, cestovatelské aktivity spjaté s praktickou činností, 
která mnohdy je tou nejlepší vizitkou o vyspělosti a 
kulturnosti našeho národa, zůstávají stranou. Při tom právě 
inženýrští geologové a geofyzici se dostávají do míst, kde 
se normální turista, ba dokonce ani cestoval, dostanou jen 
málokdy nebo s velkými obtížemi. A o to více, pokud se 
jedná o výstavbu přehrad čí přečerpávacích vodních 

elektráren, jejichž výstavba se projektuje a realizuje většinou v místech, kde „lišky 
dávají dobrou noc“. Takže, pokud se začtete do knihy autorů Otto Horského a Pavla 
Bláhy, nebude z toho pro vás vyplývat jen poučení „O čem je kniha“, ale dozvíte se 
mnoho zajímavého i o „hodných“ přehradách, které sloužily a slouží lidstvu bez 
problému a k jejich prospěchu (např. přehrada Angat na Filipinách zásobuje vodou 
15 milionů obyvatel), ale i o „zlých“ přehradách, které, jako třeba v případě přehrady 
Vaiont v Itálii , znamenaly v důsledku katastrofy (1963) nejen velké ekonomické 
škody, ale i obrovské ztráty na lidských životech. V případě Vaiontu zahynulo během 
katastrofy více než 3500 lidí a ze zemského povrchu bylo zcela smeteno městečko 
Longarone.  
   Takže, milí cestovatelé, i když je kniha určena hlavně pro odborníky, geology, 
přehradáře, investory, nechceme vás od ní odradit. Oba autoři navštívili mnoho 
přehrad v mnoha zemích světa a většinou na nich i pracovali jako hlavní řešitelé, 
nebo experti. Můžeme jmenovat jen některé, jako jsou Španělsko, Peru, Filipíny, 
Kuba, Egypt, Itálie, Francie, Rakousko,  bývalá Jugoslávie, Albánie, Uzbekistán, 
Tadžekistán, Bulharsko, Polsko a další země. Jistě vás zaujme velmi bohatá barevná 
obrazová a fotografická dokumentace vodních děl, která je  zajímavá i pro ty, kteří se 
nikdy touto problematikou nezabývali. Ostatně, v  předchozích knihách, které již byly 
na stránkách informací Českého klubu cestovatelů a na stránkách klubu www.ckc.cz  
publikovány, šel nato  Otto Horský obráceně. Napsal cestopisné povídání a do něj 
zasadil velké vodní stavby, jako třeba v knize „Peruánské postřehy“ , kde pojednává 
o rozšíření energetického potenciálu hydrocentrály Machu Picchu či o sanaci 
skalního zřícení na řece Mantaro, nebo v knize „Osm roků na Kubě“ , v níž 
pojednává o některých přehradách, kde působil jako expert, či v druhé obsáhlé části 
knihy o inženýrskogeologickém průzkumu pro největší stavbu na Kubě, přečerpávací 
vodní elektrárnu Centro Cuba v pohoří Escambray. 
A jak vidíte z  uvedeného názvu knihy , příroda na celém světě je tak složitá, že i my 
jsme se poučili. 
Knihu možno zakoupit přímo u vydavatele : Repronis  Ostrava  (711 Kč), v knižních 
internetových prodejnách, v knižním velkoobchodě Dobrovský v Brně (649 Kč) nebo 
přímo na adrese: horsky@horsky.org (549 Kč). Pocet stran: 250, včetně 200 obrázků 
a 30 tabulek 
Formát publikace: B5, celobarevná, pevná vazba. 
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Ke konci roku 2009 vyjde tato kniha v angličtině pod názvem: The application of 
Engineering Geology for Dam Construction, or vhat experience has taught us. 
 
Informace o všech těchto publikacích najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html  
 
„NA CESTÁCH“ S JIŘÍM KOLBABOU: 
 
V této rubrice najdete pár článků pana Jiřího Kolbaby, které nám zasílá 
prostřednictvím e-mailu ze svých cest. Články Jsou plné zajímavých postřehů a 
zážitků a jistě si v nich každý z vás najde „to své“. Vzhledem k rozsáhlosti článků, 
jsem je všechy zařadila do přílohy tohoto věstníku. Njdete je na str. 7-19   (Články jsou 

panem Kolbabou zasílány bez interpunkce zřejmě kvůli tomu, aby byly dobře čitelné v  mailové poště. Z časových 
důvodů bohužel není možné interpunkci doplnit, věříme že i přes to se vám budou články líbit a děkujeme za 
pochopení) 

 
 
HLEDÁM SPOLUCESTOVATELE: 
 
Nová členka Českého klubu cestovatelů, paní Zdena Tremlová, nás požádala o 
zveřejnění tohoto inzerátu: 
 
Ráda abych se seznámila s milovníkem cestování, který bude cca za 2 roky v 
důchodu, který chce věnovat hodně času poznávání nových zemí i světadílů, protože 
už bude mít dost času. Ráda bych strávila delšíl čas v Indii, Austálii, Novém Zélandu, 
prostě všude tam, kde je krásně. Miluju přírodu a ráda cestuji, poznávám lidi. Je mi 
59 let a jsem sportovní typ. 
Zdena Tremlová 
Zdena.Tremlova@Vishay.com  
 
Pokud máte zájem, prosím kontaktujte ji na uvedené e-mailové adrese. 
 
NABÍDKA ILUSTRACÍ: 
 
Pan Jan Filip nás před časem oslovil s nabídkou svých ilustrací, které by se mohli 
možná někomu z Vás hodit do vašich knih. Pro představu přikládám jednu ilustraci. 
Najdete ji v příloze na str. 22.  Pokud by kdokoliv z Vás měl zájem navázat spolupráci 
s pane m Filipem, prosím kontaktujte ho na: berberica@o2active.cz ku pře 
 
CESTOVATELSKÝ FESTIVAL V POLSKU: 

Tři živly na pevnosti v Srebrné Górze  

Projekce fotografii, celonoční promítání filmů, setkání se s cestovateli      od 
pátku 4. záři do neděle 6. záři 2009 v největ    í horské pevnosti v Evropě, 
v Srebrné Gorze. Bude to 2. Letní ročník Krakovského Festivalu Cestovatelů 
    Tři     živly     a První Česko      polské setkání cestovatelů.  

Bude to snad největ í cestovatelská akce v Polsku. A to venku! Do Srebrné Góry 
přijedou cestovatelé a hosté mezí jinými z Polska a České Republiky. Na festivalu 
vystoupí, mimo jiné známé české cestovsatele také Petr Jahoda.  Většinu času tráví 
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na expedicích, ze kterých přiváží množství materiálů pro své etnografické a 
fotografické publikace. Papua je jeho druhým domovem 

Doprava, ubytování, atrakce a jiné podrobnosti   www.3zywioly.onet.pl    

Srdečně Vás zveme!  

Marek Tomalik tel. + 48 608 419 124, tomalik@australia-przygoda.com  

Piotr Trybalski  tel.  + 48 695 450 436  piotr@trybalski.com     

Další podrobnosti najdete v příloze věstníku na str. 22-25 

 

 PODPORA AFRIKY: 

Pan Karel Wolf nám zaslal e-mail s nasledujícím textem: 
 
Mili cestovatele, 
 
zdravim Vas ze slunne Indonesie z ostrova Lombok, kde jsem se pridal k 
humanitarnimu projektu Kintari foundation, nazvaneho Skola detem. Cilem projektu, 
ktery letos podporily take Expedicni fond a Nadace O2, je rekonstrukce zakladni 
skoly v Ngolangu. Uz mame hotove tridy vcetne noveho skolniho nabytku a nyni se 
pracuje na strese. Finance nam uz ale nestaci na vybudovani studny, kterou bychom 
skole take radi zajistili, aby deti ve tridach nemely neustalou zizen a nebehaly bose v 
prasnem prostredi. Pokud byste chteli stavbu studny podporit i vy, tak si muzete 
nakoupit indoneske sperky na Kintari e-shopu, jehoz vytezek je urcen na tento 
projekt. Prohlidnete si krasne darky zde: 
http://shop.kintari.org  
 
Zpravu z naseho mista pusobeni si muzete precist zde: 
http://www.kintari.org/cs/node/110 
 
a fotografie z mista konani jsou zde: 
http://www.kolemsveta.cz/photo/kintari/ 
 
 
AKTIVITY NAŠICH ČLENŮ: 
 
Paní Dina Štěrbová – významná členka Českého klubu cestovatelů se v posledních 
letech angažovala nejprve realizací a teď i zajištěním provozu malé české nemocnice 
v Karakorumu pod ledovcem Čhogo-Lungma. Je to údolí sousedící s údolím Baltora. 
Také se již delší dobu snaží v Brně uspořádat jejich výstavu doplněnou o dva filmové 
dokumenty, které  již měli v Praze, Liberci a Olomouci. Nyní jsou v pořadí  na 
Masarykově onkologickém ústavu, ale díky financím projekt vázne.Pokud by někdo 
věděl, jakým způsobem tento projekt finančně podpořit, kontaktujte nás prosím. Vaše 
vzkazy předáme paní Dině Štěrbové Podrobnější informace o projektu nemocnice 
najdete na: www.czechhospital.cz 
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AKCE: 
 
Přehled všech vámi zaslaných akcí, které se konají v nejbližší době najdete na: 
http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 
 
 
Tímto bych se s vámi pro tentokrát ráda rozloučila a poděkovala za pozornost. Přeji 
Vám příjemné prožití zbytku prázdnin a těm, kdo se vydají na dovolenou později, 
přeji krásné zážitky.  
a je stejně jako celý můj život o cestování, 
Snad brzy nashledanou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 24.8. 2009      Zpracovala: Martina Kulmová 
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CESTUJEME S JIŘÍM KOLBABOU 
 
Honolulu - Havai 
 
Po navratu z Asie jsem se trosku ochladil a vydal se na opacny konec sveta. Po 
ceste na trase Praha-Londyn-Los Angeles, jsem za petadvacet hodin pristal v 
Honolulu. "Havaj je nejlepsi"- nazval svoji posledni knihu dr. Stingl a ten jiste vi proc. 
Rad s nim souhlasim, i ja vidim Havajske ostrovy jako jeden z nejkrasnejsich 
ostrovnich raju sveta. Velmi rad se sem vracim. Pri teto ani ne dvoutydenni ceste 
mam v planu navstivit jen, pro me dosud neznamy ostrov Kauai a kvuli Cookovi 
nemohu pochopitelne vynechat Velky ostrov. Na Oahu pristavam i odsud odletam, 
takze i na nej mne par dni zbyde. Aloha! 
 
V pripade Havajskych ostrovu snad neunavim, kdyz pripomenu jejich originalni vznik 
a zvlastni geologii. Pele, bohyne ohne a vulkanu, zde aktivne pusobi jiz mnoho 
desitek milionu let. Vsechny ostrovy retezce dlouheho zhruba 2500 kilometru, vznikly 
vyronem podmorske lavy v hloubce temer sesti kilometru. Stalo se a deje se tak 
dodnes v miste, kteremu se rika "Hot Spot". Trva to tisice let, nez kupici se lava da 
vzniknout novemu ostrovu, ktery je vsak soucasne odvazen pohybem pacificke desky 
severozapadnim smerem od tohoto rodneho luna. Nejstarsi ostrov - atol Kure u 
Midway - je stary 30 milionu let, nejmladsi jihovychodni Big Island je stale jeste 
pubescent ve vyvoji. Dalsi dite ohnove bohyne roste "jako z vody". Matka Pele uz tak 
dala zivot stovkam svych deti. Ty nejstarsi ostrovy svoji severozapadni pout uz 
skoncily a vlastni hmotnosti se vnorily zpet do temneho oceanu, mladsi bratrickove 
udivuji prave ted nase generace svou krasou. Pozdeji je budou nasledovat. Havaj se 
skla! 
 da z vice jak 130 ostrovu, hlavnich a znamych je osm. Nesmirne fotogenicke ostrovy 
jsou utvareny pusobenim destu, bourlivych vetru, divokych vln a zemetreseni. Mocne 
vrstvy lavy zvetravaji, rozpadaji se, jsou rozrezavany cetnymi potoky a rickami. 
Vznikajici dramaticka cervenocerna udoli jsou pokryvana exotickou svezi vegetaci, 
ktera jako modni tvurce tuto nevsedni exotiku velmi kreativne dotvari. Zvlast pro 
suchozemskeho stredoevropana proste raj! 
   
Jednim z nejkosmopolitnejsich mest Pacifiku je Honolulu. Urcite jsem vam o nem v 
minulosti psal, tak snad jenom tolik, ze se nam tu ponekud premnozili bezdomovci. 
Je zde z tohoto duvodu znacne napjata situace. Zevlujici a usmudlani jedinci obou 
pohlavi, vseho veku a mnoha narodnosti okupuji malebne plaze svymi stany, 
pristresky a nakupnimi voziky. Mimochodem, az budu homeless, tak jedine tady v 
Pacifiku. Ve vyhratem raji se to strada. A to jsem jeste zjistil, ze kazdy den jim na 
jednu z plazi vozi mestska rada teple obedy. Inu kapitalizmus s lidskou tvari. 
 
I tentokrat doslo na okruzni jizdu okolo ostrova Oahu. Moc jsem si tu celodenni cestu 
(od tmy do tmy) uzil. Surfarske plaze na jihovychode a severu, dramaticky erodovane 
severni pobrezi v oblasti u ostrova Kukuihoolua, chladive mlhy u Nuuanu Pali, 
mysticky vybezek Kahuku Point, obrovske morske zelvy u plaze Papailoa, kralovske 
porodni kameny - posvatne misto, kde kralovny v nekolika generacich rodily male, 
budouci slavne a vsemocne krale celeho archipelagu. I tentokrat jsem si moc 
pochutnal v navstevnickem centru svetoznameho producenta ananasu, spolecnosti 
Dole. Tolik ananasovych pochoutek nekoupite zarucene nikde jinde. Havaj se libi a 
chutna snad kazdemu. Proste, jak rikaji domorodci: "Hawaii no ka oi" - Havaj je 
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nejlepsi. 
 
Jirka 
Honolulu, Havaj 
 
Slepičí ostrov Kauai 
 
Uz dlouho me trapilo, ze jsem dosud nenavstivil nejzapadnejsi, ctvrty nejvetsi z 
pristupnych Havajskych ostrovu, ostrov Kauai. Ma temer kruhovy tvar a je z 
geologickeho hlediska z celeho archipelagu nejstarsi. Vznikl diky sopce Waialeale, 
vysoke 1569 metru. Tak konecne pri teto treti ceste na Havaj se mne muj sesty 
ostrov rozsahleho souostrovi podarilo alespon castecne poznat.  
Prelet z Honolulu do hlavniho mesta Lihue trval pouhych 38 minut a prenesl me na 
ostrov bizarnich kanonu, dramatickych utesu, 350 destivych dni v roce (na Mount 
Waialeale spadne rocne 12 700 mm srazek - svetovy primat!!!) a tisicu divoce zijicich 
slepic a kohoutu. Mel jsem, podobne jako predtim na Oahu, nebyvale stesti na 
pocasi. Statisticky melo prset, ale vetsinou mne vyhlednute kompozice probarvovalo 
hrejive slunce. Moc jsem si neobvyklou prizen tamnich polyneskych bohu akuu 
pochvaloval. 
 
Z Lihue jsem se vydal po jiznim brehu ostrova, az jsem dojel do mestecka Waimea. 
Tak tady v lednu 1778 James Cook souostrovi objevil a do bile mapy zapsal pod 
jmenem Sandwichovy ostrovy. Melo to mnoho pozitivnich i negativnich souvztaznosti. 
Prichod Evropanu definitivne ostartoval obrovske miseni kultur a postupny upadek 
puvodnich polyneskych tradic. Prave tady, na Havaji, je tento nepriznivy jev 
globalizovaneho sveta nesmirne zretelne videt. Nekdy je mne z toho uprimne 
smutno. My - obyvatele zapadniho sveta - za tento objev kapitana Cooka casto 
oslavujeme, domorodci vetsinou nikoliv. Ja se svemu idolu poklonil u sochy ve meste  
a poridil i par snimku na "landing place", cerne a dosti nevabne mestske plazi. Prave 
kdyz jsem k ni prichazel, pristavali mistni rybari. V sitich meli mnoho ryb. Nechybela 
mezi nimi napadne zbarvena koralova ryba s prasecim rypakem, ktera ma zde na 
Havaji nevyslovitelne jmeno - Humuhumunukunukuapuaa. Zkuste si to. 
 
Jednim z nejhlubsich zazitku byla nekolikahodinova cesta po hrane monumentalniho 
kanonu Waimea. Prezdiva se mu "Grand Canyon Pacifiku". Skoro bych rekl, ze je 
snad i krasnejsi. Dramaticky vyrezane ostre hrany v pestrobarevne hornine, jsou (na 
rozdil od znamejsiho Grand Canyonu) porostle vlhkomilnou vegetaci v mnoha 
odstinech zelene. Slunce, jen obcas zastinene rychle se premistujicimi mraky, 
dokoncilo umelecke dilo, ktere pred mym objektivem hrde defilovalo. Mnoho 
prijemnych hodin jsem stravil na okrajich strmych horskych hrebenu skutecneho 
prirodniho chramu Pacifiku. Horecne jsem snimal prekrasna zelena udoli, propasti a v 
nich neuchopitelnou risi vzacnych puvodnich rostlin.Videl jsem uz v sirem svete 
hodne uchvatnych kanonu, ktere byly prirovnavany k nedostiznemu arizonskemu 
Grand Canyonu, ale snad jen tento zaslouzi podobna srovnani. Doufam, ze to bude  
z porizenych snimku citit.  
 
"Zahradni ostrov"- i tak je nekdy ostrovu prezdivano, nabizi mnoho prekrasnych tras 
zejmena milovnikum narocnych treku. Podobne jako treba atlantska Madeira nebo 
ostrov Réunion v Indickem oceanu. Mnoho z nich je skvele popsano a oznaceno. 
Mnohe patri  
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k tomu nejlepsim, co na cele planete muzete nalezt. Popisi alespon cast jednoho 
pozoruhodneho treku, jenz se jmenuje Kalalau Trail a vede podel bizarne 
rozeklaneho pobrezi do oblasti Na Pali, coz ve stare havajstine znamena "strme 
skalni steny". 
 
Je to pry - rad tomu verim - ten nejkrasnejsi trek na svete. Zacina na uplnem konci 
silnice c. 560 u malebne plaze Kee. Lakala ke koupeli a snorchlovani, ale casu byla 
malo, tak jsem se hned vydal na trasu po prikrych svazich dramatickeho a 
fotogenickeho pobrezi. Kdo ma dostatek casu a je dobre fyzicky vybaven, absolvuje 
nekolikadenni pochod az do cile na pobrezi Na Pali. Kdo ne, voli pouze dilci trasy. 
Patrim do druhe skupiny a uz po nekolika minutach udychaneho pochodu toho lituji. 
Cesta po prikrych ostrych utesech nabizi uzasne pohledy zejmena vpravo, na 
panensky vyhlizejici pobrezi s blankytne modrou oceanskou vodou. Od prvnich kroku 
obdivuji nekolik druhu pandanu - stromu, jemuz mnoho vzpernych korenu dalo jmeno 
"pochodujici strom". Plodenstvi podobna ananasu jsou jedla a byla odnepameti 
zakladni potravinou Havajcu. Z dlouhych uzkych listu pletou domorodci kose, rohoze 
a dalsi dulezite kazdodenni predmety. Kdykoliv se priblizim k pobrezi, objevi se sveze 
zelena naupaka. Je to nizka pribrezni rostlina, opredena mnoha starymi havajskymi 
legendami. Zaznamenal jsem i havajsky statni strom kukui, ktery dava popularni 
orechy, stejne jako oblibene franzipanie, s uchvatne malebnymi a vonavymi kvety. 
Fotogenicke jsou tmavezelene agave, pozornost pritahuji zazvorovniky a mnoho 
dalsich exotickych rostlin. Po dvou hodinach prerusovaneho pochodu se prede mnou 
konecne otevrely pohledy do prvniho hlubokeho zarezu u plaze Hanakapiai. Byl 
vytvarovan stekajicimi proudy destove vody, ale zejmena potokem stejneho jmena. 
Jeho mechem porostle kameny omyvane divokym pribojem mne uplne ucarovaly. Nic 
jsem nedbal tabulek s upozornenim, ze v tomto miste zahynulo jiz mnoho smelcu. 
Skoda jen, ze slunce bylo prave v case me navstevy znacne skoupe. Mozna jsem tim 
prisel o pozoruhodne snimky. Uvidime.  
 
Na Kauai jsem projel vsechny oficialni cesty a obcas zajel i mimo ne. Stejne jsem 
videl pouze zlomek jeho krasy. To nejzajimavejsi je skryto v hloubi nepristupneho 
vnitrozemi tohoto tajuplneho kousku havajske zeme. I tento, pro me novy havajsky 
ostrov me presvedcil o tom, ze sem se musi clovek vracet. Uz preslavny Mark Twain 
se o pozoruhodnem archipelagu vyjadril: "Havaj, to je nejlibeznejsi flotila ostrovu, 
ktera kdy v oceanu zakotvila". 
 
Aloha z Kauai/Havaj 
Jirka 
www.theworld.cz 
 
Aloha z ostrova ohne - Big Island 
 
Cele Havajske souostrovi je vytvoreno podmorskou vulkanickou cinnosti. Ta je 
permanentni a trva desitky milionu let. Nejmladsim ostrovem ve 2500 kilometru 
dlouhem archipelagu je ten nejvetsi. Lezi uplne na vychode a puvodni Polynesane 
mu rikaji Hawaii. Aby se to nepletlo se stejnojmennym 50. statem Unie, dostal 
anglicke jmeno Big Island. Pro svou treti navstevu jsem si vybral nekolik uz znamych 
mist, ktera bych rad nafotil v novych (jarnich) klimatickych a svetelnych podminkach. 
 
S Hawaian Airlines, jakousi letajici meziostrovni tramvaji, jsem preletel z Kauai pres 
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Oahu a pristal na vychode Velkeho ostrova, ve meste Hilo. Bez prodleni jsem vyrazil 
za znamymi, ale i neznamymi motivy. Cesta vedla po vychodnim pobrezi na sever. 
Hned nad mestem jsou popularni Duhove vodopady, na kterych jsem vsak postradal 
tolik potrebne slunce. Toho jsem se naopak dockal na skvelem Akaka Falls. Oba 
zname vodopady se mne s odstupem casu zdaji stale vice fotogenictejsi. Opet jsem 
ustrnul nad uzasnymi dzunglemi, ktere nabizi mnoho dramatickych udoli mezi 
Papaikou a Laupahoehoe. Exoticka zelen vysokych palem a pandanu, doplnena 
barevnymi kvety, patri k tem nejlepsim motivum z Velkeho ostrova. Pri foceni Waipio 
Valley jsem opet, tak jako pri dvou predchozich navstevach, nemel stesti na pocasi, 
ale den jiz zvolna koncil, tak bylo potreba najit rozumne ubytovani. Povedlo se v 
severni casti ostrova, ve meste Kamuela. To hlavni melo teprve prijit. 
 
Kdyz jsem pred dvema lety fotografoval na vrcholu uctivane sopky Mauna Kea (Bila 
hora), zazil jsem ve vysce 4205 metru hotove peklo. Byl strasny mraz, umocneny 
necekanym vichrem. Jen ztezi jsem tehdy nafotil par rozklepanych snimku. Tentokrat 
uz pohled z mnohakilometrove dalky signalizoval, ze budu mit mimoradne stesti. 
Zarive slunce osvetlovalo zasnezeny vrchol nejvyssi hory souostrovi. Pocasi se 
nezmenilo, radeji jsem ale na vrchol hodne spechal. Bylo tam uzasne. Na spicce 
Havaje jsem stravil mnoho kouzelnych a nezapomenutelnych hodin. Klouzal jsem na 
premrzlem snehu, exponoval a exponoval. Dost jsem se zadychaval. Neni divu, 
protoze na vrcholu je pouze 60 procent kysliku, nez na pobrezi oceanu. Hodne jsem 
fotil take teleskopy a pozorovaci stanice. Na vrcholu sopky je velmi nizka relativni 
vlhkost, takze je to idealni misto k pozorovani vesmiru. Pozemek ma v pronajmu 
Havajska univerzita, ktera jej dale pronajima vedeckym tymum z celeho sveta. Ve 
futuristickem komplexu najd! 
 eme teleskop NASA, pracoviste Japoncu, Britu a dalsich renomovanych tymu 
astronomu. Aby byly podminky k pozorovani co nejlepsi, jsou vsechna verejna 
osvetleni na celem ostrove zatonovana do oranzove barvy. Sam jsem hvezdy 
nepozoroval, ale tomuto mistu bych s chuti par hvezd udelil. Je silne a fotogenicke. 
 
Podobne fotogenicke muze byt take vulkanicky dlouhodobe aktivni upati sopky 
Mauna Loa na jihovychode ostrova. Muze, ale to bych se musel umet dostat bliz k 
ohnivemu peklu, dilu rusovlase bohyne Pele. Uz se mne to jednou podarilo. Po 
dlouhe a nebezpecne nocni ceste pres dramaticky nepravidelne navlnena lavova 
pole, jsem tehdy dosel az k samemu infernu, rude zaricimu ohnovemu divadlu mocne 
Pele. Tentokrat jsem mel ambici nafotit snimky vyrazne lepsi, bohuzel to nedopadlo 
vubec dobre. Vyron lavy nebyl zrovna vystavni, docela silne prselo, ale hlavne 
zahadni poradatele organizovali navstevu arealu "pekne po americku", to znamena, 
ze vstup k tekouci lave zahradili paskami a zakazy - a co vam mam povidat... dve 
mile od mista, kde se lava vleva do oceanu! Proste Americane se svymi prehnanymi 
obavami, regulacemi a bezpecnostnimi pravidly. Nastvali me. Ztratil jsem bohuzel 
cas a pri teto navsteve Big Island uz urcite tekouci lavu neuvidim. Tak snad priste a z 
druhe strany (prave z dr! 
 uhe strany jsem se pred dvema lety k lave dostal). Chce to proste jasny a rozhodny 
plan, moc se neptat a ke zhave lave se pokusit bezpecne proniknout. 
 
Na jeden z noclehu jsem zamiril na vychodni stranu ostrova. Podle pruvodce by 
nemel byt problem s vyhledanim vhodneho ubytovani. Cas utikal, snesla se tma, ale 
ja stale nic nemel. Bylo to komicke. Na avizovanych adresach staly neobyvatelne 
ruiny, nebo o moznosti prespani nikdo v nejblizsim okoli nevedel. Nakonec jsem 
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skoncil v zahadnem mestecku Pahoa. Hezky nazev, ale divna atmosfera. Dostat z 
nekoho nejakou relevantni informaci, dobouchat se na doporuceneho ubytovatele... 
no, to byl neresitelny problem. Podrouseni obyvatele mesta, plizici se ztemnelymi 
ulicemi, nebudili mnoho nadeji, ze dnes vecer jeste uspeji. Nakonec prece. Jakasi 
rozlozita zenstina se mnou pri peceni pizzy sepsala smlouvu... a klic, ze je pod 
rohozkou! Vyhledal jsem nezamceny dum, ale po ubytovani jsem se radeji prece jen 
zamknul. Vzdyt ve sklepe domu uz nekdo prebyval. Snad v tomto meste, plnem 
podivinu, tu jednu noc preziji. Prezil jsem a vydal se opet pres vulkany na zapadni 
stranu ostrova. Pocasi se ! 
 notne zhorsilo, fotit se nedalo, takze nejhodnotnejsim zazitkem nakonec byla 
navsteva orchidaria. Znovu jsem zavital do zalivu Kealakekua, kde v unoru pred 230 
lety prisel o zivot James Cook. Tentokrat jsem ale hledel na pomnik slavneho 
moreplavce z druhe strany nepristupne zatoky, od vesnice Napoopoo. Letiste u 
Kailua Kona uz bylo nedaleko. Priblizil se cas preletu na Oahu a po jednom dni i 
transportni, temer 30-ti hodinova anabaze ve stribritych trupech boeingu a airbusu. 
Pristani na ranveji ruzynskeho letiste bylo mekke, navykani na prazskou zimu a mlhy 
docela tvrde. Ale o tom uz je to moje cestovani. Stale me ty zmeny, kontrasty, soky a 
nejistoty docela bavi. 
 
 
Hlaseni z cesty - Jizni Afrika I. 
 
Uz zase jsem (kde jinde?) na ceste. Tentokrat jsem se vydal na jih Afriky. Letem z 
Vidne do Londyna a odtud primo do Kapskeho mesta. Posledni navsteva byla pred 
asi deseti lety, takze jsem byl docela napjaty, co vse se v Cape Town a na dalsich 
planovanych mistech zmenilo. Pohoda, skoro vse poznavam. Mam pocit, jako bych 
tu byl docela nedavno. Pocasi je skvele, takze jsem toho vyuzil a v prvnich hodinach 
- s velkym napetim - vyrazil k tomu nejznamejsimu symbolu, jaky Cape Town 
reprezentuje. 
 
Stolova hora je vysoka 1087 metru a tyci se nad Stolovou zatokou neuveritelne 
krasne, temer primo od hladiny more. Mnoha krasna mesta by mohla Kapskemu 
mestu tuto dominantu zavidet. Asi neznam zadnou jinou svetovou metropoli, ktera by 
byla prirodou takto velkoryse obdarovana. Prvnim Evropanem, ktery na na "stolovku" 
vystoupal, byl v roce 1503 portugalsky namornik Antonio de Saldanha. I dnes jdou 
mnozi na vrchol hory pekne po svych, ale ja jsem zvolil nejcastejsi, velmi pohodlny 
zpusob - na vrcholove plató jsem se nechal vyvezt za sedm minut moderni lanovkou. 
Dechberouci pohledy na vsechny svetove strany, dramaticky tvarovana hornina, 
endemicka kapska vegetace a do toho pod modrou oblohou svitilo hrejive slunce. 
Mel jsem velke stesti. Az tady na vrcholu si clovek uvedomi, ze hora neni za mestem, 
jak se to pri pohledu od vody jevi, ale je primo uprostred aglomerace. Je odsud 
fantasticky vyhled na centrum a popularni Waterfront. Na zapade si muzeme spocitat 
vrcholky horskeho masivu Dvanact apostolu, na jihu jsou krasna zalesnema uboci a 
pohled do Falesneho zalivu, na vychode se do dalky tahnou prumyslove ctvrti a 
smutna cernosska ghetta, zahalena casto zavojem koure. Odvracena strana jinak 
krasne kapske oblasti.  
Abych Cape Town poznal jeste lepe, naskocil jsem do cerveneho poschodoveho 
busu a absolvoval poznavaci okruzni jizdu. Spravne rozhodnuti, ujasnil jsem si lepe 
"mapu" mesta.  
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Byt v Kapskem meste a nepodniknout alespon jednodenni trip na Cape of Good 
Hope,...no, to by byla neodpustitelna chyba. Mys Dobre nadeje patri urcite k tem 
emotivnim, cestovatelsky a fotograficky nejvdecnejsim mistum. I kdyz je to jen 
skalnaty vybezek, tak nejblizsi okoli se pysni vzacnou endemickou vegetaci, ktere se 
rika v mistni afrikanstine fynbos. Od roku 1939 chranene krajinne uzemi laka ke 
studiu prirodovedce z celeho sveta. Mistem setkani dvou oceanu proplul jako prvni v 
roce 1488 Bartolomeo Diaz. Od te doby pritahuje mys svoji nespoutanosti a take 
strategickou dulezitosti. Je pochopitelne pritazlivy i pro filmare a fotografy. V silnem 
vetru, siroce rozkrocen, nasnimal jsem svoji davku obrazku i ja. Letos dokonce na 
buracivem mysu i ve slunci.  
 
Stellenbosch, malebne mestecko severovychodne od Kapskeho mesta je proslule 
atmosferou kvalitniho vina. V podnebne priznive oblasti najdeme dodnes okolo triceti 
vinarskych firem s mnohaletou slavnou tradici. Tu zde zakladali jiz v 17. stoleti 
Holandane, ale zejmena francouzsti hugenoti. Uz v letadle South African Airways 
jsem si vychutnaval plody mimoradne urodnych mistnich vinic, abych pak vse 
korunoval pri male "Wine Tour" ve Franschhoeku, na upati Dracich hor. Ucarovala 
mne zejmena lehka sladka bila vina, cervenym jsem na chut neprisel. Na kapskem 
vybezku je toho jeste mnoho k objevovani, je to dozajista pokladnice kultur a galerie 
mnohotvarne nespoutane prirody.  
 
Na nejjiznejsim cipu Afriky jsem stravil letosni velikonocni svatky. Marne jsem hledal 
nejakou verejnou pripominku krestanskeho svatku. V teto casti sveta se vse odbyva 
hlavne na velikonocni pondeli v kostelich. V zemi se celych 80 % obyvatel hlasi ke 
krestanstvi. A ted dve zajimavosti. Typickym jidlem velikonoc nejsou vajicka, ale 
zavinace! Jeste vetsi kuriozitou je tepla specialita. Jihoafricane si upravi neco jako 
morskou stiku, jmenuji ji snuk a potrou si ji merunkovou marmeladou! Tak to je narez, 
co? 
 
Z evropskeho pohledu se Afrika jevi jako pritazlive prazdna. Tajuplne pouste, zelene 
kopce, malebna pobrezi, strhujici kanony, hluboke pralesy... Zblizka si ale uvedomuji, 
ze je to spise miliardou lidi a mnoha zivocichy preplnena archa, na ktere vsichni 
(casto marne) hledaji vodu, neco k snedku a zpusob nelehkeho souziti. Citlivy clovek 
se denne zamestnava myslenkami, jak tem zastupum zubozenych muze pomoci. A 
to i presto, ze prave Jihoafricka republika je pravdepodobne jeste stale nejbohatsi a 
socialne nejspravedlivejsi africkou zemi. Drzme cele Africe alespon palce - stesti 
bude potrebovat. 
 
Jirka z cesty do provincie Mpumalanga 
 
P. S. 
Mam s sebou na korekturu jiz vysazeny prvni dil knihy "Dopisy z cest". Vyjde jiz v 
kvetnu. Tem z vas, kdo me k tomuto kroku nabadali, timto za inspiraci a "nakopnuti" 
moc dekuji. 
 
Afrika II 
 
Dvou a pul hodinovym letem se South African Airways, jsem preletel z Kapskeho 
Mesta do Johannesburgu. V obavane prelidnene metropoli s rozbujelou kriminalitou 
jsem se nezdrzel (soucasne migracni aktivity napovidaji, ze do roku 2020 bude v 
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megapoli zit pres dvacet milionu obyvatel!) a radeji hned pokracoval do Nelspruit, 
hlavniho mesta severovychodni provincie Mpumalanga. Odsud uz byl pouze skok k 
Malelane Gate, znamemu jiznimu vstupu do Krugerova narodniho parku. Teprve tady 
zacina byt Afrika pro mnohe tou pravou Afrikou. 
 
Krugeruv narodni park je symbolem Jizni Afriky. Uzemi velke jako Morava slibuje ty 
nejexotictejsi dobrodruzne zazitky. V poctu zvirat nema v teto oblasti konkurenci. Je 
take nejvetsi a nejstarsi. Statistiky uvadeji, ze v nem zije priblizne 2000 lvu, 1000 
leopardu, 8000 slonu, 1500 nosorozcu, hrosi, buvoli, zebry, zirafy, ohromne mnozstvi 
antilop a dalsi exoticke zvere. Jiste dostatecny duvod, proc si casne rano privstat. 
Jeste za chladne tmy jsem vyrazil v terennim voze rizenem zkusenym afrikanskym 
rangerem vstric dobrodruzstvi. Celodenni safari nakonec bohuzel neprineslo 
ocekavane fotograficke trofeje. Vzdy dlouhe ocekavani, napinani zraku, barvite 
predstavy... ale nakonec prece jen zklamani. To, co se jevilo jako srst leoparda byla 
pri priblizeni zmet listi, zablesk oci se zmenil v odlesk na vegetaci. Pak to ale prislo. 
Jen dva metry od cesty znudene odpocivala rodinka sesti lvu! Rozechven jsem 
spesne exponoval nejvetsi africke kockovite selmy, prirozene a obavane pany tohoto 
prostredi. Sympaticka rodinka (lvi jsou jedine socialne zijici kockovite selmy) se vsak 
po chvili - driv nez by mne bylo mile - bohuzel zacala sbirat k odchodu. Skoda. Pasl 
jsem po dalsich kockach, ale odmenen jsem ani moc nebyl. Z velke dalky jsem jeste 
nekolik lvu zahledl, leoparda bohuzel zadneho.  
 
Afrika, to vsak nejsou jen divoke kocky, podobne pritazlivi jsou i dalsi reprezentanti 
kontinentalni fauny. Z blizkosti jsem fotil ohromne nosorozce a vetsi mnozstvi 
krasnych slonu vseho veku. Velmi detailne a casto jsem snimal mnoho antilop. 
Zejmena springboku je v Krugeru jak o u nas zajicu. Odmenou byli i lini hrosi a 
vyhrivajici se krokodyli. Tri noci stravene v Krugerove parku nakonec neprinesly tolik 
skvostnych pozorovani a foceni, jak jsem si vysnil. Presto jsem byl moc spokojen. 
Priroda ma sve zakonitosti a tem se musime kazdy prizpusobit.  
 
Jednim z nejhlubsich zazitku z JAR, je urcite navsteva kanonu Blyde River (hloubka 
800 m., delka 26 km). To jsem tedy na jihu Afriky necekal. Nadherny, vicebarevnou 
zeleni porostly zarez do krajiny mne presvedcive pripomnel nedavno navstiveny 
fotogenicky Waimea Canyon na havajskem ostrove Kauai. Jako by mu z oka vypadl. 
Neuveritelne. Skoda jen, ze prave tady se zhorsilo pocasi. Cekat jsem nemohl, snad 
se sem jeste nekdy vratim.  
 
Pri teto ceste doslo i na kratkou navstevu Svazijskeho kralovstvi, ale vice jsem se 
tesil na Viktoriiny vodopady v Zimbabwe. Fotil jsem je uz pred deseti lety a mel jsem 
na hrane slavneho vodopadu i neuveritelne setkani a kratky rozhovor s prezidentem 
zeme. Robert Mugabe za tech deset let privedl zemi na okraj katastrofy. Nekolikrat 
jsem si overoval tento statisticky udaj: v zemi je az 90-ti procentni nezamestnanost!!! 
Velka cast tech zamestnanych pracuje pro vladu, ostatnim v podstate nezbyva nez 
aby zebrali nebo smelili. Podle toho to take vypada. Jakmile jsem vysel z hotelu, 
hned se na me nalepilo klubko zadonicich obchodnicku a kazdy mel pro me "better 
price". Bylo mne jich a cele zeme uprimne lito. Snad je, s touzebne ocekavanym 
odchodem Mugabeho, ceka lepsi budoucnost.  
 
Radeji jsem se soustredil na foceni Viktoriinych vodopadu. Jeden ze symbolu teto 
casti Afriky objevil pro ostatni svet sir David Livingstone. Tehdy byl prirodni skvost 
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znacne nedostupny, dnes ke hrane hrmiciho vodopadu vede asfaltova cesta. Mel 
jsem docela smulu. Domorodci rikali, ze je nejvyssi stav vody za poslednich 40 let. 
Buracejici voda zde pada do stometrove hloubky v miste, kde je velmi uzke koryto s 
blizkou stenou primo naproti hrane vodopadu. To znamena, ze husta vodni trist se 
vali z uzke prurvy do mnohasetmetrove vyse a ztezuje pohled na padajici proudy 
vody. Pro fotografa primo katastrofa. Totalne smacen jemnou vodni tristi reky 
Zambezi, naexponoval jsem - pri castem osusovani objektivu - mnoho desitek 
dramatickych snimku. Chvile stravene na protilehle hrane vodopadu jsem si nalezite 
uzil. Uziji-li i vyfocene snimky, tak to se uvidi pozdeji. 
 
Navrat do Ceska bude patrit k tem nezapomenutelnym. Pri letu z Victoria Falls do 
Johannesburgu mne pricinlivi zamestnanci, nejspise vychoziho letiste, znicili a 
probrali kufr. Asi velmi spesne, nebot pri opetovnem baleni pribalili i znackove 
damske spodni pradlo. Na tomto letu bylo podobne postizenych vice. Let z 
Johannesburgu do Londyna byl zrusen a na naklady South African Airways jsem 
musel stravit noc navic v letistnim hotelu. Byl skvely, ale ja moc spechal do Ceska na 
predjednane prednasky, ktere jsem nakonec musel - poprve v zivote(!) - na posledni 
chvili zrusit.  
Jakousi naplasti na utrpene problemy, umistili me na dlouhem letu z JAR do Londyna 
na velkoryse prostorne lehatko v bussines tride. Nahoda ci omyl? Kdo vi, ale sluzeb 
vyssi urovne jsem si nalezite uzil. Problemy vsak neskoncily. Nocni prilet do Londyna 
znamenal dalsi noc na naklady letecke spolecnosti. Nakonec me do Vidne 
nedopravili rakouske aerolinie, ale britske. Se znacnym zdrzenim, ale konecne zase 
doma!!! I kdyz mne zimbabwske letistni selmy vykradli zavazadlo a zpozdene letadlo 
zpusobilo znacny nasledny problem, hodnotim tuto cestu jako jednu z nejkrasnejsich. 
Afrika je proste navykova. 
 
Jirka  
v Airbusu 320, pri letu z Londyna do Vidne 
 
Zpatky v Africe 
 
Asi pred mesicem jsem zakoncil svuj dopis prohlasenim, ze Afrika je navykova. 
Nepisi jen tak do vetru, a tak se dnes opet hlasim z jihu cerneho kontinentu, tentokrat 
z Namibie. Mnoho let jsem zde nebyl, takze jsem moc zvedavy na zmeny. 
Dvanactidenni pobyt vsak hodlam skoro cely venovat nejvetsimu prirodnimu skvostu 
zapadniho pobrezi, carokrasne pousti v oblasti Sossusvlei. Nema ve svete 
konkurenci. 
 
Prvni hodiny ve Windhoeku, hlavnim meste temer liduprazdne zeme, (na uzemi, 
ktere je desetkrat vetsi nez Cesko, ziji pouze dva miliony obyvatel!), byly plne napeti. 
Bloumal jsem mestem, poznaval i nepoznaval mnoha mista a pripadal jsem si jako 
nekde v centralnim Nemecku. Ano, v Nemecku! Mnohalete kolonizacni snahy 
nekolika velmoci, vyustily v roce 1884 ve vyhlaseni protektoratu Nemecka 
jihozapadni Afrika. "Was wunschen Sie, bitte?" - je bezna otazka, kdyz beloch 
vstoupi do obchodu. Je jedno, stoji-li za pultem bily prodavac nebo tmavy prislusnik 
etnika Hererů, Namů ci Orlamů. (Dokonce tri polonahe, blatem pomazane himbske 
zeny, obchodovaly se mnou v nemcine!). Docela zabavne. Atmosfera v hlavnim 
meste jednoznacne signalizuje, ze jsme v jedne z nejbohatsich a socialne stabilnich 
zemi kontinentu. Demokraticka ustava zarucuje Namibijcum poklidny a svobodny 
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zivot jiz temer dvacet let. To, a na kazdem kroku znejici nemcina, nas s obyvateli 
Namibie docela sblizuje.  
Po noci v solidnim hostelu blizko centra, prevzeti terenniho vozidla a nakupu zasob, 
vydal jsem se jihozapadnim smerem k prasne silnici C 26, ktera vede k 
dobrodruzstvi. Projel jsem nelibe znejici ulice - Castro, Mugabe, Lucifer, ktere byly 
nastesti vystridany lepsimi jmeny: Mozart, Beethoven, Gandhi, Fredericks, 
Mandela...Mesto jsem opustil pres ctvrt Eros. 
 
Do Desert Camp, pro nejblizsi tyden me skvele zakladny, jsem prijel hodne po 
setmeni. Ubytoval jsem se v jakemsi platenem domku se zdenou zakladnou v 
kombinaci se drevem. Dumyslne zkonstruovany objekt se mne pak den ode dne jevil 
jeste a jeste dokonalejsi. Nedovedu si pro africka horka, stridana nocnim ochlazenim, 
bezvetri i silne vichry, predstavit nic lepsiho.  
Ze šakala čabrakoveho, behajiciho zmatene okolo meho stanu, jsem jeste mel 
drobne obavy, ktere se pri dalsich nocnich setkanich pretavily temer v pratelstvi. 
Kazdy vecer se prisel - krasavec - vyfotit, temer jako na objednavku do atelieru. 
Zvlaste, kdyz jsem pekl neco masiteho, prestal křoupat krehke kobylky a loudil 
prilepseni k tradicni jednotvarne strave. Kazdy jsme si prisli na sve. 
 
Rano, kdyz nebylo ciste nebe a ja nemohl v pousti pocitat s ostrym rannim sluncem, 
zustal jsem "doma" a se zajmem pozoroval rostliny a zivocichy, ktere jsem mel v 
sousedstvi. Zbytky po kazdonocni invazi kobylek a jineho nocniho hmyzu, likvidovali 
cetni ptaci, poustni jesterky a tisice obeznich cernych brouku toktokky. Ve stinu aloe 
rozsochate hledal neco do zobaku vzdy vzprimeny a pozorny drop Ruppelluv, gekoni, 
brouci, poustni mravenci a mnoho dalsich aktivnich zivocichu. Poust, i jeji kamenite 
predpoli, prekvapive zije. 
 
Opravdovy svatek a fotograficke hody jsem vsak prozival, az kdyz jsem se vydal do 
obrich cervenych dun namibske pouste - chlouby N.P. Namib Naukluft. To prave 
divadlo si priroda ukryla sedesat kilometru od vstupniho arealu Sesriem. Divokou 
jizdou po nove asfaltce (ta zde pred deseti lety jeste nebyla) a pozdeji po zradnem 
jemnem pisku, snazim se po nekolik ran dohnat casovou ztratu, za kterou ale 
nemohu. Namibijska vlada prostrednictvim svych organizaci reguluje vstup do parku. 
To je jiste spravne. Kdybych jen ja - zlotrily fotograf - nepotreboval byt na dunach 
pred svitanim. Pri prvnich zablescich rudeho slunce se prave tady, na cervenem 
pisku nejstarsi pouste sveta, objevuji ty nejkouzelnejsi kompozice. Pohadkove 
obrazy. Vlade, jako by to bylo jedno. Branu si otevrou az v 6. 15 a nervozne 
podupavajici fotograf z Evropy je prilis nevzrusuje. Skoda, vzdyt nas kazde rano 
podupava pred zavorou nekolik desitek. Proto ta zbesila jizda na konec dlouheho 
udoli, kde jsou ty nejlepsi scenerie. Kazdodenni poustni rallye v Sossusvlei. Bylo to 
tak pred lety a je to tak dosud. 
Ranni zavod se jede v sirokem udoli - bezodtoke prolakline reky Tsauchab - 
lemovane cervenymi dunami vysokymi i pres 300 metru. Toto "zavodiste" bylo 
prirodou zformovano pred mnoha miliony lety. V pastelove zlute trave se klidne 
pasou antilopy, primorozci a pstrosi. Pokazde jsem zazival nekonecne vzruseni. Tak 
toto je skutecny raj. Pravda pro mnohe nudny, jiste i velmi nebezpecny, ale pro 
fotografy absolutne bozsky. Mohl bych zde byt stale. A proc, ze jsem tak uneseny? Z 
ceho jsem opet tak nadseny? To se vam pokusim popsat zase priste.  
 



 16 

Jirka 
Desert Camp, Sesriem, Namibie 
 
Rudé zlato 
 
Sossusvlei. Napoprve tezko vyslovitelne jmeno nejstarsi a jiste take nejkrasnejsi 
pouste sveta. Rozsahla poust je soucasti narodniho parku Namib Naukluft, ktery 
zaujima plochu vice nez 50 000 km ctverecnych (hodne pres polovinu vymery 
Ceska). Byl jsem zde pred mnoha lety a od te doby jsem se do magickeho prostredi 
hrozive i nadherne tichych dun touzil vratit. I kdyz soucasti chraneneho parku je 
nekolik svetove proslulych nalezist diamantu, nechavaly me v klidu. Pro me - 
fotografa - je nejvetsim skvostem tajemna oblast mezi rekami Tsauchab a Tsondab. 
Po vetsinu roku vyschla ricni koryta jsou obklopena az pres 300 metru vysokymi 
dunami rudeho pisku. Izolovane ostrovy zivota ve zdanlive mrtve, ale pohadkove 
krasne prirodni scenerii. Je to asi nejfotogenictejsi misto na planete. Jsem dojaty, ze 
jsem opet zde. 
 
V blizkosti vstupu do narodniho parku jsem se ubytoval na sest noci. Cislo pro mistni 
naprosto neuveritelne. Tady bydli bezni navstevnici jednu, maximalne dve noci. 
Shlednou prirodni divadlo a hned zase pokracuji v objevovani kras Namibie. Ja si ale 
chtel tuto nevsedni krasu dokonale a v klidu uzit. Take jsem touzil nafotit lepsi 
snimky, nez jsem si pred deseti lety z tohoto mista odvezl. Casne rano, spis jeste v 
noci, jsem se nekolikrat snazil vniknout za brany narodniho parku. Bohuzel platne 
regulace nejsou pro fotografovani prave vhodne. Vsichni jiste dobre vite, ze to 
nejlepsi svetlo pro fofeni je casne rano, kdy je slunce nizke a cervenou barvu 
piskovych dun jeste podpori.  
 
Nikdy nezapomenu na hodiny stravene na rozlehlych a vysokych dunach v oblasti 
Sossusvlei. Jako v pohadce jsem se citil ve vyprahlych rozpraskanych vapenatych 
panvich Dead Vlei a Hidden Vlei. Sporadicky zde stoji stare mrtve akacie. Cernym, 
az 500 let starym stromum chybi voda a na bilem podkladu vypadaji jako kulisy v 
divadle. Byl jsem unaven a dehydrovan, ale citil jsem, ze konecne fotim vysnene 
zabery. Uchvacujici hra svetel a stinu. Rano a znovu vecer jsem se toulal po kluzkych 
dunach a tajemne ticho rusil castou expozici zaverky. Kdybych se tak mohl zmenit v 
maleho skritka, vlezl bych do tela kamery a hned sve snimky zkontroloval. Tak moc 
jsem byl zvedavy na vysledky me prace.  
 
Po tydnu jsem oblast namibske pouste opustil a zamiril na zapadni pobrezi. Rad 
vzpominam na prijemne chvile v kolonialnim nemeckem Swakopmundu a foceni 
neuveritelne rozsahle kolonie lachtanu na pobrezi u Walvis Bay. Exponovani techto 
exotickych zvirat predznamenalo nasledne dobrodruzne snimani mnoha sakalu, 
gepardu a jednoho leoparda z bezprostredni blizkosti. Kocicky a tajemne duny patri k 
tomu nejlepsimu, co jsem v posledni dobe ve svete fotil. Krasna prace.  
Jirka 
 
 Pozdrav z raje – Madeira 
Ano, pratele, neopakovatelny a obdivuhodny raj je od Ceska pouhopouhe ctyri 
hodiny letu! Na portugalskem subtropickem ostrove v Atlantiku, 500 km od zapadniho 
pobrezi Maroka, jsem byl poprve asi pred peti lety. Tehdy jsem byl zasazen jen 
lehce, ale tentokrat jsem doslova od rana do vecera jeho krasou unesen. A ani vecer 
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to nekonci. To si uzivam gurmanskych zazitku s vsemozne upravenymi rybami, 
chobotnicemi, muslemi a dalsimi roztodivnymi plody more. Ackoliv vetsinou moc 
nepiji, tak tentokrat neodolam a chutna sousta zapijim lahodnou madeirou. A chci-li 
popsat nekolik nezamenitelnych dominant, proc si treba hned na uvod nevybrat 
typicke madeirske piti. Takovy uvodni pripitek. 
 
Ostrov vecneho jara, kvetu, panenske prirody a vuni... Tak nazyvaji tento prirodni 
skvost znalci a mezi vunemi presne identifikuji tu, ktera patri bozskemu napoji - 
specifickemu sladkemu vinu znamemu pod nazvem madeira. Svetove proslule vino 
ma obsah alkoholu okolo 17 az 19 % a s objevenim zpusobu jeho pripravy je spojena 
zajimava historie.  
V sedmnactem a osmnactem stoleti, v obdobi objevitelskych plaveb, nakladali 
namornici na Madeire zasoby jidla, vody a pro prodej za Atlantikem i nekolik sudu 
mistniho vina. Neustale pohupovani a prehrivani pod tropickym sluncem by melo vino 
spolehlive znehodnotit, ale plavci objevili zpusob, jak destruktivni kvaseni zastavit. V 
urcity cas do nej pridavali male mnozstvi palenky. ( Proto namornikum plavicim se na 
plachetnicich na americky kontinent rikame objevitele...). Pozdeji ostrovane vymysleli 
zpusob, jak klasicka vina "dopekat", aniz by opustila Madeiru a ostrovni poklad byl na 
svete. Hotove, mnoho let zrajici vino, se podle kvality a stari prodava po cele Madeire 
a obohacuje uz beztak opojnou vuni neuveritelne vonave a barevne vegetace. Podle 
druhu a obsahu cukru se muze pit ke vsemu. Tak to delam a je mne dobre. Nakonec 
dodava i tolik potrebnou energii. Hlavni mesto Funchal se malebne i hrozive 
rozprostira na mnoha horskych splazech s prevysenim 700 metru! Tady uz na 
pouhou prochazku energeticky bohate a povzbuzujici napoje opravdu potrebujete.  
 
O prochazkach i narocnejsich trecich to tady vlastne vsechno je. Neznam snad na 
svete lepsi misto na narocne, dobrodruzne i lehoucke romanticke treky fantastickou 
prirodou. Madeira ve vnitrozemi nabizi docela drsne vysokohorske prostredi, cetne 
dramaticke a pestrou zeleni porostle stity, liduprazdna a strasidelna mlzna nahorni 
vresoviste, jedine dochovane tretihorni evropske vavrinove pralesy i sluncem 
prohrate strane plne kouzelnych kvetu. RÁJ. Jenze jak se do trekoveho raje ve 
strmych horach dostat? V pripade Madeiry tento problem nevedomky vyresily 
generace obetavych a odolnych ostrovanu spolu s cernymi otroky a trestanci. Po 
staleti se na ostrove budoval dumyslny system transportu vody do sussich oblasti na 
jihu. Deste, ktere na horach spadnou, prosakuji do porezni vulkanicke horniny a 
pozdeji voda odtekala bez uzitku. Vzacna tekutina se nyni zadrzuje ve specialnich asi 
metr hlubokych a stejne sirokych korytech, kterym se rika levady (od portugalskeho 
slova privadet). Meri neuveritelnych vice jak 2000 kilometru, jsou vytesany v 
uctyhodnych strmych skalach a dodnes plni svoji funkci. Kdo je projektoval? Kdo 
meril nivelaci? (Idealne mirny spad zajistuje konstantne pomaly prutok vody). Kdo se 
nechal spoustet na lanech a v kosich, aby primitivnimi nastroji daleko od pohodli 
civilizaci odtesal kubiky kameni a vytvoril umele kanaly pro zivotadarnou vodu? Cim 
vice levad jsem videl, tim vice otazek si kladu. A zasnu. Nejen zasnu, take 
prozkoumavam.  
 
Aby mohli levady cistit a udrzovat, vybudovali davni stavitele soubezne s korytem 
take chodniky. Vsude. Na svazich, loukach, nad prikrymi strzemi i v nekonecnych 
strasidelnych tunelech. Abych to vse poznal osobne, vydal jsem se na narocnejsi 
trek, na krasnou a take docela dobrodruznou levadu s dlouhym jmenem Levada da 
Central da Ribeira da Janela. Pro start jsem si vybral Pico da Fonte do Pisco, 1297 m 
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vysokou plosinu nedaleko sedla Rabasal a prvnich devet kilometru se spustil po 
neuveritelne ostrych svazich do udoli reky Janela. Slapal jsem po staletych stezkach, 
ktere drive vesnicanum slouzily pri cestach na trziste v hlavnim meste. Ja sel z kopce 
a byl to docela narez, ale oni museli i do kopce! Obdivuhodne. Pote, co jsem sesel 
na levadu, zatocil jsem vlevo a nekolik dalsich hodin slapal prirodni chodnicek vedle 
ticheho toku. V ciste vode se mihali hbiti pstruzi a ja daval hlavne pozor na to, kam 
slapu. Uzke levady obcas vedou nad prikrymi strzemi a nekolik nerozumnych 
cestovatelu zaplatilo svou nepozornost zivotem.  
Jednou z madeirskych specialit jsou levady vedouci v mnoha tunelech. Na moji ceste 
jich ve strmych skalach bylo vytesano devet. Ten nejdelsi byl dlouhy 1200 metru. Nic 
pro klaustrofobiky. Ja jsem si je naopak uzil. Zkuste si predstavit do skaly vytesany 
otvor taktak na vysku postavy, vedle levady uzoucky hrbolaty chodnicek (casto zality 
vodou), po par desitkach metru uz jen absolutni tmu (bez baterky se dlouhe tunely 
projit nedaji) ...a to hlavni vzruseni teprve melo prijit. Skalnimi masivy proteka voda. 
To znamena, ze v tunelech obcas docela silne "prsi". Nadherne cista a znacne 
ledova voda zaleva poutniky nejen zhora, ale take (z docela malych direk) zabavne z 
boku. Uzival jsem si masazni sprchy, abych vzapeti neprijemne mrznul. Dvacet pet 
kilometru dlouhy pochod skoncil v silicim desti ve vesnici Lamaceiros na severnim 
vybezku ostrova. Patri a jiste navzdy bude patrit k tem nejkrasnejsim zazitkum meho 
globalniho cestovani. 
Ostatne jako cely soucasny pobyt na neuveritelnem ostrove. Ostrove dechberouci 
prirodni krasy, pestrobarevnych kvetin, milych lidi, skvele kuchyne, opojnych vin a 
neopakovatelnych dobrodruznych levadovych stezek v dramatickych horach.  
Jak jsem psal v uvodu, Madeira je jednim z nejkrasnejsich raju planety. Muzete mne 
verit. 
 
Jirka, Jardim do Mar, Madeira 
www.theworld.cz 
 
Stará láska nerezaví 
tak... a jsem zde znovu. Ve vyctu oblibenych ostrovu mam jeden, ke kteremu chovam 
zvlast vrely vztah. Paradoxne je to ten nejchladnejsi. I kdyz ma led v nazvu, me vzdy 
spolehlive rozpali. Tim ostrovem, ktery rozbusi me srdce, je ...ISLAND. Na uzemi 
velkem jako Anglie, zije pouhopouhych 300 000 obyvatel (ve Velke Britanii temer 50 
milionu!). Dostatek prostoru pro cestovatelske dobrodruzstvi.  
 
Druhy nejvetsi evropsky ostrov lezi tesne pod polarnim kruhem v severnim Atlantiku. 
Pohadkove krasny, soucasne syrovy a drsny, laka svymi vodopady, divokymi rekami, 
ledovci, lavovymi poli (za pet set let vychrlily sopky Islandu tretinu svetoveho objemu 
lav!), travnatymi a mechovymi koberci. Jsou cesany vsudypritomnym vytrvalym 
vetrem, ktery v dlouhych zimnich mesicich komplikuje zivot a pohyb domorodcu i 
navstevniku ostrova. Island je nesmirne fotogenicky. Pri kazde navsteve a na 
kazdem kroku si pripadam jako na jine planete. Vzdy, kdyz se ocitnu v dramatickem 
vnitrozemi, nuti me ta nesmirne silna - hypnoticka - okolni priroda k novym 
zamyslenim. S horkou pudou pod nohami, s pocitem radosti a stesti, zasnu nad 
ohromnou silou islandske prirody. Mnohokrat se projevila velmi destruktivne. Erupce 
sopek (z dvou stovek mistnich vulkanu je tricet stale aktivnich) zpusobuje velky spad 
sopecneho materialu. Ten nici urodu, zpusobuje uhyn dobytka a nasledne 
hladomory. Nekolik takovych katastrof vedlo v minulosti k vymreni znacne casti 
ostrovanu. Obdivuhodna krasa, ktera obcas zabiji, nas nuti k tiche pokore. 
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Pozoruhodna zkusenost. 
 
Na Islandu stoji za zaznamenani tolik zvlastnosti a fenomenu, ze vybrat si neni vubec 
jednoduche. Nektere rad priblizim. 
ISLANDSTINA je germansky jazyk. Od devateho stoleti, od dob prvniho osidlovani, 
nedoznal temer zadnych zmen. Soucasna islandstina se dosud brani prejimani cizich 
slov. I mladi lide tak mohou cist prastare sagy psane pred staletimi. Take proto se v 
islandske spolecnosti stale drzi tradice viry v NADPRIROZENE SILY. Ackoliv to 
zejmena moderni intelektualove neradi priznavaji, ruzni obri, skritci - trolove je 
provazeji celym zivotem. A kde se vzala vira ostrovanu v tyto neviditelne 
nadprirozene bytosti? Jiz v dobach prvniho osidleni. Vikingove si nedovedli vysvetlit 
vybuchujici sopky, gejziry, bublajici bahno a zemetreseni. Vsechno pro ne bylo 
tajemne, tak tyto jevy prirkli bohum, demonu, obrum a skritkum. Stredovek na Islandu 
skoncil nekdy okolo roku 1910 a puvodni vzorce chovani stale pretrvavaji. 
 
PROSPERITA. Pri predchozich navstevach jsem si nemohl nevsimnout, ze jsem byl 
v zemi neobycejne bohate, dokonale fungujici. Mezirocni narusty prijmu ostrovanu, 
spotreby a HDP byly i v desitkach procent. Sedmdesat procent prijmu z vyvozu 
pochazelo z rybolovu, na ostatni odvetvi zbyvalo vzdy pouze par procent. Rychle 
vzkvetajici islandska ekonomika nabizela obyvatelum netusene moznosti osobni 
prosperity. Uver na luxusni automobil dostal bez problemu i sedmnactilety student, 
urokove sazby a hypoteky byvaly nejvyhodnejsi v Evrope. Spolecnost zila na dluh a 
"prehrati" ekonomiky pripominalo geotermalni pole pred vybuchem. Erupce prisla v 
navaznosti na pad svetovych ekonomik. KRIZE zasahla nepripravenou, jednostranne 
orientovanou ostrovni ekonomiku velmi citelne. Jeste pred nekolika tydny se hovorilo 
o bankrotu celeho statu. Prvni - nejsilnejsi - krizova vlna pomalu odezniva, ale jeji 
dusledky rozpozna i sezonni navstevnik. Vsiml jsem si, ze tradicne skvele upravene 
sotolinove cesty ve vnitrozemi, pripominaji letos nekonecne pasy vlniteho plechu a 
nekde i tankodrom. Nebylo na dulezitejsi spolecenske vydaje. Islandane veri v brzke 
zlepseni nelehkeho udelu a prave vcera pozadali o vstup do struktur Evropske unie. I 
s tim rizikem, ze budou muset ostatnim clenum spolecenstvi otevrit sva rybarska 
chranena pasma. I my tak ziskame nova skvela loviste! 
 
Kdysi kontroverzni loveni velryb vystridalo moderni POZOROVANI VELRYB. Jeste 
se na toto tema vedou obcas vzrusene diskuze, ale vetsina Islandanu uz davno 
pochopila, ze turiste mohou do privatni i statni pokladny prinest za vzrusujici 
podivanou penez vice. A budou mit od svetoveho verejneho mineni pokoj. Ani 
tentokrat jsem si tuto lokalni atrakci nenechal ujit. Z Husaviku, na severu ostrova, 
jsem vyjel vstric horecnemu foceni. Bylo to asi me nejlepsi snimani velryb, ale opet to 
nebylo uplne ono. Snad se mne jednou vysnene snimky nekde nafotit podari. Uz tech 
pokusu bylo nekolik, tak bych si to zaslouzil.  
 
A takto by se dalo psat jeste dlouho. Kdo to ale ma cist, vidte? Znovu jsem syrovou 
krasou ostrova unesen a spradam plany, jak si uz konecne splnit letity sen a prijet na 
Island svym landroverem. To bude teprve to spravne adrenalinove dobrodruzstvi!  
Zatim jsem se pro pristi cestu naucil jednu dulezitou vetu: PAD ER OF DÝRT, ÁTTU 
EITTHVAD ODÝRARA - je to prilis drahe, mate neco levnejsiho? 
 
Alló Jirka  
Siglufjordur, Island 
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INFORMACE OD NAŠICH PARTNERŮ ZE SERVERU TURISTIKA.CZ 

Ahoj přátelé turistiky a cestování, 
 
posíláme vám informace o letní soutěži a možnost, jak podpořit naše společné 
stránky Turistika.cz 
 
Velká letní soutěž o 2000km vlakem zdarma a předplatné Travel Digestu. 
 
Můžete přidávat své tipy na výlety vlakem. 3 nejlépe hodnocené výlety obdrží KM 
banku ČD na 2000 km a roční předplatné časopisu Travel Digest. Pokud chcete, aby 
vyhrál přímo výš výlet, pošlete na něj odkaz vašim přátelům, aby vám jej ohodnotili. 
Soutěžní výlety najdete na stránce www.turistika.cz/tip-na-vylet-vlakem. 
 
Podpořte web Turistika.cz v soutěži Křišťálová Lupa 
 
Prostřednictvím internetu můžete do 6. září zaslat svůj hlas svým oblíbeným webům. 
Pokud Turistika.cz představuje váš oblíbený web pro vyhledávání turistických 
informací, dejte mu hlas v kategorii specializované médium, případně i jako projekt 
roku. Hlasovat můžete na stránce: http://kristalova.lupa.cz/nominace. DĚKUJEME! ;) 
 
Slevy na Outdoor oblečení a vybavení 
 
- HuskyCz.cz (www.huskycz.cz): Akce na školní, city a notebookové batohy, od 
590,- Kč 
- Rock Point (www.outdoor-prodejna.cz): Slevy 20 - 70% na veškeré outdoor 
vybavení, batohy, spacáky, stany, boty, oblečení 
 
Bude to právě Rock Point, kdo bude už za tento měsíc odměňovat nejaktivnější 
přispěvatele pro ČR i zahraničí a to formou poukázek na nákup v jejich prodejnách. 
Kdo jak přispívá, můžete sledovat na http://turiste.turistika.cz 
 
Nejčtenější příspěvky v červenc i 
 
Tipy na výlety (www.turistika.cz/tipy-na-vylet) 
- 37 nejzajímavějších míst Jeseníků: Lesnaté hory se zaoblenými hřbety, prameny 
živé vody stékající hlubokými údolími, staleté pralesy přecházející v horskou tundru, 
kamenná moře, ledovcové kary s padajícími lavinami, nespoutané horské bystřiny se 
stříbřitě bílými vodopády a průzračnými mechovými tůněmi, tajemná rašeliniště 
opředená pověstmi o skřítcích, květnaté podhorské louky a do údolí zasazené dlouhé 
horské vesnice se starými chalupami, harmonická krajina, ve které hledáme a stále 
nacházíme inspiraci, to jsou Jeseníky... více na www.turistika.cz/tipy-na-
vylet/show/30-nejzajimavejsich-mist-jeseniku.html 
- Rohledna Kleť: Nas cil je tentokrat na krasnou rozhlednu na jihu čech zvanou 
Kleť.Tento vylet se da jak pesky tak i na kole.Cestou na rozhlednu Klet se muzeme 
vydat z vesnicky Holubov.dostaneme se tam vlakem z Budejovic vcelku dobry spoj a 
jezdi casto.vystoupime a hned u silnice je rozcesnik ktery nas navede pomalu po 
zeleny značce až na rozhlednu ... více na www.turistika.cz/tipy-na-
vylet/show/rozhledna-klet.html  
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Turistické cíle (www.turistika.cz/turisticke-cile) 
- Vodní nádrž Rozkoš: U obce Česká Skalice v okrese Náchod se rozprostírá 
kouzelná vodní nádrž s názvem Rozkoš. Situovaná je v krásném přírodním prostředí 
a areál nádrže nabízí spoustu příležitostí k provozování nejrůznějších vodních i 
pozemních letních sportů a aktivit. Místo je ideální pro ty, kteří by chtěli strávit svou 
dovolenou v tuzemsku v ne příliš honosných podmínkách. Ideální pro letní rekreaci s 
dětmi ... více na www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/vodni-nadrz-rozkos 
- Javořičské jeskyně: Javoříčské jeskyně se vyznačují značným množstvím a 
pestrostí krápníkové výzdoby a z těchto důvodů patří k nejpěknějším jeskyním u nás. 
Javoříčskou jeskyni najdeme severozápadním směrem od města Olomouc u 
východního okraje obce Javoříčko. Jeskyně se nacházejí v oblasti Zábřežské 
vrchoviny jižním směrem od turisticky vyhledávaného hradu Bouzov ... více na 
www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/javoricske-jeskyne  
 
Něco se vám zde chybí? Napište nám na redakce@turistika.cz.  
 
Příjemné léto, pohodu na cestách a nejméně problému s letošním divokým počasím 
přeje Jirka Pilnáček a tým Turistika.cz 
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ILUSTRACE PANA JANA FILIPA: 

né 

INFORMACE O CESTOVATELSKÉM FESTIVALU V SREBRNÉ GORZE 

Karolina Kwiecień – Magická „Huculščizna” 
„Huculščizna” je krajem divokých hor, rozlehlých planin a větrem rezechvěných 
ovčích zvonků. Ale jsou to také lidé se ojedinělými zvyky a obřady, pravoslavnou 
mystikou a magií sahající až do dob předkřesťanských. Není nic divného, že od věků 
přitahuje a fascinuje.  
 
Karolina Kwieteń vystudovala doktorát na religionistice UJ, je vášnivou 
cestovatelkou, autorka průvodce po Černé hoře (nakl. Badzroza). Již několik let 
navštěvuje Huculščiznu a poznává přebohatou kulturu Huců. V rámci doktorátu tam 
vede etnologické výzkumy. 
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Aleksnadra Bednarska – 250 dní na Černém kontinentu 
Pohostinství vřelé jako Slunce, úsměvy široké jako savana, různorodost kultur a 
obyčejů je tak velká jak bezbřehá Sahara. Východ i západ Černého kontinentu, 
společně jako jeden zážitek, od Kairy přes Nairobi do Lilongve v Malávii, od Akry 
přes Bamako do bílé Casablanky. Desítky tísiců kilometrů překonaných v maximálně 
přeplněných autobusech, v nákladních i autobusových „taxících” po nejhorších 
cestách světa.  
Oslňující krása přírody, divoká zvířata na dosah ruky a historie lidstva postřehnutelná 
v černých, plamených očích. 
 
Aleksandra Bednarska, povoláním překladatelka, ale celým srdcem cestovatelka. 
Fascinovaná různorodostí světa, ale nejvíce krásou jeho obyvatel. V Alegrii strávila 
pět let svého dětství a tam jí chytil cestovatelský „bacil”. Potom byly výpravy po 
Polsku, téměř celou Evropu projela na stopa, dvakrát navštívila Indii a Peru. Nedávno 
si splnila svůj velký sen o Africe, po které jezdila sama přes osm měsíců a dnes sní 
jenom o tom, že by jí štěstěna znovu zavedla na Černý kontinent. 
 

Agata Wiśniewka a Michal Zaleski – Horské divadlo – český Adršpach 
Vendrujemeli po českých Stolových horách, téměř každý krok vidíme netknutou 
přírodu. Adršpašské skály a skály Broumovské, to je obrovský labirynt skalních 
chodeb, stezek a překvapivých přechodů. Radost popatřit na fantastické skalní 
útrvary, které připomínají lidi, zvířata a věci. Na skoro každém kroku stojíme tváří v 
tvář nádhernému přírodnímu divadlu.  
 
Agata Wiśniewka a Michal Zaleski – Dovolená s duchy – Česko, jaké neznáte 
Když sníme o cestování, často přemýšlíme o dalekých a exotických krajích. Agata a 
Michal zvou do krajiny jak z pohádky, která je hned za humny a říká si o odkrytí. Tři 
roky navštěvují Česko a jejich cesta vede po tamějších  zámcích. Od hrůzu budících 
nedobytých tvrzí přes „hraběcí” panství až na přepychem oslňující zámky největších 
rodů. Prostě a jednoduše: prázdniny s duchy. 
 
Agata Wiśniewka a Michal Zaleski jsou v běžném životě chyceni v sítích velkých 
korporací a proto každou volnou chvíli, kterou mají cestují, jak blízko, tak i daleko. 
Nadšenci zámků. Vášniví horští turisti. Na cestách si nejvíce cení jak kontaktu s 
krásou přírody, tak i možnosti poznání jiných kultur. Www.pbase.com/michalski 

Elzbieta Tomczyk-Miczka – zajímavosti světa 
Bouřlivá prezentace, ptající se na smysl cestování. Abychom mohli poznávat svět, 
musíme ho mít v sobě. Nahlížet spárami v plotě, jít přes zakázané dveře na zapadlé 
dvorky. Poslouchat lidi a slyšet i to, co neřekli. Cítit závan historie, chvění se mašiny 
času, která každou chvíli mění skutečnost. Pomůže nám vášeň i intuice, 
nezadržitelná touha poznávat. Daleko i blízko, možná hned už tady za rohem, je 
možné začít fascinující dobrodružství. 
Elzbieta Tomczyk-Miczka projezdila mnhoho míst jakožto průvodkyně turictických 
zájezdů a jako organizátorka trampingových akcí. Též vedla cestovní agenturu. 
Celkově dělí čas mezi propagaci Malopolského regionu a organizaci turistiky, 
žurnalistiku a přednášky na Vyšší škole cestovního ruchu. Navíc napsala dvě knížky 
o regionu Malopolska. Cestovatelskou touhu spojuje se svojí potřebou realizovat 
svoje nápady. 
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Michal Jurecki – Kosovo – sacrum i profanum 
Kosovo – srbský „prostornější Wawel” a rovněž domov pro více než milion Albánců. 
Jeho nezvyklá historie, ukazuje různé procesy, problémy, ale i celý fenomén 
Balkánu. Kosovo podepsané dramatickou občanskou válkou. Kosovo, svaté místo 
srbského pravoslavného náboženství. Kosovo, domov Srbů, Albánců, Turků, ale také 
neobyčejných balkánských horalů – Goramů. Kosovo, je dobrým místem na 
prázdniny? 
Michal Jurecki, kulturní historik, cestovatel odhalující dávno zapomenuté cesty 
střední Evropy a Balkánu. Společně s Andrzejem Stasiukem zastávají tvrzení, že 
„skutečná cesta začíná teprve po návratu domů“, protože tady se jedná o velké 
intelektuální dobrodružství. Jakožto učitel se nejvíce zajímá o spojitosti v tradicích, 
mytologii a historii jednotlivých států střední Evropy. Fascinuje ho problém 
„historického prostranství“, těsně svázaného s kulturou a krajem daného regionu.  
 

Beata Zalot a Marek Tomalik – Laos, chudý poklad světa 
Laos je jednou z nejchudších zemí světa. Vesnice bez proudu. Státní cesty bez 
asfaltu. Domy na vysokých podpěrách, protože v době dešťů se část země mění na 
jedno obrovské jezero. Všeobecná bída. Neslýchaně skromné, ale nezkažené 
způsoby. Bosé děti v zalátovaných šatech. Klid a spokojenost lidí. Nikdo tam 
nesmutní, nenaříká, nekřičí, nikdo nikoho nepoučuje. Nikdo nikam nespěchá. Jejich 
buddhistický klid je téměř zarážející. 
 
Beata Zlot píše verše, je vypravěčkou, maluje a fotografuje, cestuje. Její vášní je 
objevování zapadlých koutků a uliček a zapomenutých míst mj. na Slovensku, v 
Maďarsku, Řecku, Venezuele, Laosu, Lvově a desítkách kouzelných místech v 
Polsku. Svět vnímá emocemi. Je šéfredaktorkou Podnaláňského týdeníku. Web: 
www.pastele.pl 
 
Marek Tomalik je cestovatel, redaktor National Geographic, autor iks publikací a 
několika fotografických výstav. Vystudoval geografii. Také je managerem rockových 
kapel ANKH a KusiCiele. Píše o cestách a o muzice. Je spoluautorem programu 
„Globtroter“ - 15 let s rádiem Krakov. Milovník a znalec Austrálie. Organizátor výprav 
na australský outback. Byl vyznamenán prestižní cenou Kolos „Západní Austrálie 
2002“. Od roku 2001 vede Klub cestovatelů – Shackleton. Více na www.australia-
przygoda.com 
 

Petr Jahoda – Papua – Můj druhý domov 
11 let na expedicích po Papui, 5 let života strávených v tomto exotickém státu, z toho 
2 roky v džungli. Přes 50 expedic, skoro 700 km pěšky přes nejdivočejší džungli na 
světě. Absolvoval bezpočet výstupů na vrchol Pyramidy Carstensz, což je nejvyšší 
vrchol Austrálie a Oceánie. Expedice za „stromovými lidmi“, kmenu Yali (Pigmejové z 
Papui – kanibalové), plavba po zakázané řece Mamberámo, expedice do kmenu 
Vano (nejlepší kamenné sekery na Papui), do legendární vesnice Ja-Li-Me, kterou 
popsal Heinrich Harrer v knize „Přiházím z doby kamenné“. Dostal se až ke kmenům, 
o kterých před ním nikdo nepsal. Spravuje webové stránky: www.papuatrekking.com 
a www.carstenszpapua.com 
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Petr Jahoda je legenda mezi českými cestovateli. Většinu času tráví na expedicích, 
které sám organizuje. Ze svých cest přivezl mnoho materiálů, mj. podklady pro knižní 
cyklus „Nejdivočejší místa světa“. Jeho cestopisně-etnografická kniha „Žijící lidé 
pravěku“ popisuje přes 30 národů Afriky, Asie a Papui Nové Guinei. Též napsal 
desítky článků pro renomované časopisy.  Jeho fotografie se dostaly na titulní strany 
spousty významných magazínů. Je autorem a kameramanem jedenácti krátkých 
dokumentárních  filmů pro Českou televizi. Je zakladatelem nakladatelství Akácie a 
magazínu „Cestopisy“. Od roku 2000 je prezidentem Českého klubu cestovatelů. 
Web: www.jahodapetr.com 

 

Jan Honza Tilinger – Projekt Surya (Himaláje) 
Projekt SURYA  je realizován v severní části Indických Himalájí, v Zaskaře, a má za 
cíl výstavbu „sluneční školy“ (vytápěná solární energií), která by umožnila základní 
vzdělávání a možnost celoroční výuky ve vesnici Kargyak (4200 m.n.m.). Je to 
nejvýše položená vesnice Zanskaru, geograficky izolovaná od zbytku světa a je bez 
základní infrastruktury. Nejbližší silnice končí v 80 km  vzdálené vesnici.  Projekt 
realizuje sdružení SURYA – česká nezisková organizace, skupina mladých lidí, kteří 
si v Zaskaře našli svoje místo. Web: www.suryaschool.org 

Jan Honza Tilinger cestuje od svých 16ti let. Poprvé se do hor a na řeky vypravil na 
stopa. Na 20té narozeniny si zaplatil cestu kolem světa, což byl též začátek jeho 
fotografické vášně. Pracoval a rozvíjel projekty v Nepálu, Súdánu, Kenii, Srí Lance. 
Vedl výpravy v jihovýchodní Asii, v Íránu, Egyptě a také motocyklovou expedici do 
Afganistanu. Již tři roky realizuje projekt v Himalájích a je vedoucím Společenství 
Surya. Brzy bude končit doktorská studia na ČVUT (České vysoké učení technické) v 
Praze.  

 

Miloš Kirchner – České a polské Jizerské hory 
„Ve vztahu k Jizerským horám cítím silné krajové pouto, protože je navštěvuje od 
mládí“. Severský ráz těchto hor si mne zcela získal – nádherné potoky s vodopády a 
kaskádami, rašeliniště jako ve Skandinávii a panenské bučiny. Jizerské hory mi jsou 
souzeny.  
„Byla nám dána síla jen na chvíli. Chtěl bych tuto chvíli využít co nejlépe a cítím, že 
se musím podělit s ostatními o to vše, co tam vidím. Nacházím krásu v tom, co je na 
dosah. Fotografiemi vyjadřuji svoji úctu, pokoru a obdiv k těmto spanilým horám.“ 
Miloš Kirchner 
www.czeskiegory.pl/kirchner, www.ceskehory.cz/kirchner 
 
Miloš Kirchner se narodil 10. června 1952 v Českých Budějovicích. Vyrůstal v 
Jablonci nad Nisou. Fotografování krajiny se postupně stalo jeho vášní. Další jeho 
zálibou je hudba – zpívá a hraje na kytaru. V minulých letech navštívil s fotoaparátem 
Izrael, Skandinávii, Řecko, Slovinsko, fotil v rumunských Karpatech, Tatrách, 
Dolomitech, Českém ráji, Krkonoších, ale především v Jizerských horách. V roce 
2006 mu byl udělen prestižní evropský za umělecké a profesionální kvality a titul 
QEP (Qualified European Photographer) za fotografie z Jizerských hor. Je členem 
Asociace profesionálních fotografů ČR. Je autorem 14 samostatných výstav (1998 – 
2009).  
www.miloskirchner.cz 
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