
Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 5/2009 

Vážení členové, 

v již téměř Vánočním čase jsme pro Vás připravili další číslo klubového věstníku, věříme, že Vás pár 
informací potěší, i v tom předvánočním shonu, který je kolem nás a Vás se doufám netýká. ☺ 
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KNIHY: 

 

Rusko – země plná překvapení 

Autor: Leoš Šimánek – člen Českého klubu cestovatelů 

Obrovité Rusko s přilehlými jižními republikami je říše protikladů.Má subtropická i arktická moře, 
neprostupné lesy i bezlesé tundry, horké pouště i hory pokryté věčným sněhem a ledem. Najdeme zde 
uzemí zničená průmyslem a drancováním přírodních zdrojů, naproti tomu také přírodu téměř 
nedotčenou činností člověka. Potkáváme tu jak světlovlasé Evropany, tak i tmavé Asiaty, můžeme 
narazit na nevlídné, nespokojené lidi, a naopak objevil obyvatele velice pohostinné a šťastné. Leoš 
Šimánek uskutečnil to, co se podařilo jen málokomu. Procestoval bývalý Sovětský svaz od západu na 
východ podél jeho jižní hranice. Chtěl se na vlastní oči přesvědčit, jak pokročila devastace přírody a co 
se tam dá ještě zachránit pro příští generace. Během cesty napříč Ruskem objevil některé oblasti, 
které unikly ničivému působení člověka a které se jako národní parky nebo chráněná území dají ještě 
uchovat ve své neporušené podobě. Daleko od měst se setkal s lidmi, kteří udržují tradiční způsob 
života i dávné zvyky. Se svou manželkou a kamarádem, který dobře znal celou zemi před i za Uralem, 
proputoval Leoš Šimánek velký kus bývalého Sovětského svazu a poznal život v něm na vlastní kůži. 
Náročná expedice se mohla realizovat jedině díky důkladné přípravě a vybavení. Se speciálně 
upravenou tatrou, tento dvounápravový kamion přece několikrát zvítězil v rallye Paříž ? Dakar, zdolala 
posádka i ty nejobtížnější terény. Účastníci podnikali dlouhé výpravy na koních, vzrušující rafting na 
nafukovacích člunech, vysokohorské výstupy včetně lyžařských tůr i plavbu na plachetnici. Tak se 
dostali do těch nejodlehlejších koutů této nesmírné země. Šťastnou náhodou získali povolení vkročit 
do pohraničních pásem, kam předtím nikdo nesměl. Tato kniha Leoše Šimánka nemá jen informativní 
hodnotu. Je objektivní a zároveň kritická, je nabitá akcí i zcela nečekanými dobrodružstvími, která 
nikde jinde na světě nelze zažít. 

Cena: 398 Kč 
ISBN: 80–239–2221–1 
Počet stran: 120 

Pan Leoš Šimánek nám zároveň zaslal email s nabídkou slev na jeho knihy: 
 
Milí přátelé, 
Vánoce se blíží a již tradičně Vám nabízím několik mých fotografických 
publikací se specielní vánoční slevou, která platí do 31. 12. 2009. 
 
NA KANADSKÉM SEVERU 
POBŘEŽÍ PACIFIKU 
AMERICKÝM ZÁPADEM 
NOVÝ ZÉLAND 
TICHOMOŘÍ 
HAVAJSKÉ OSTROVY 
 
Objednané knihy Vám budou zaslány na dobírku bez účtování poštovného za 348 
Kč/kus místo běžné ceny 398 Kč. 
Všechny tituly budou s mým vlastnoručním autogramem. Speciální osobní 
věnování však tentokrát nebude možné, neboť budu v prosinci v zahraničí. 
 
Dovoluji si Vám popřát příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v 
novém roce. Děkuji Vám za přízeň a těším se na příští setkání. 
Váš Leoš Šimánek 
 

Putování jižní Sibiří – Cestou necestou od Bajkalu po Vladivostok 

Autor: Václav Turek 



V této knize autor zachycuje své dvě cesty na jižní Sibiř. První cesta směřovala k jezeru Bajkal. 
Navštívil ostrov Olchon, poloostrov Svatý nos a mnoho dalších zajímavých míst v okolí Bajkalu. 
Popisuje například, jak na pobřeží Bajkalu objevili pozůstatky lidské kostry, jak přišli o batohy, ale 
hlavně nezapomenutelný zážitek s policií. Druhou cestu autor podnikl o dva roky později. Znova se 
zastavil u Bajkalu a Transsibiřskou magistrálou se vydal až do Vladivostoku. Na Dálném východě 
došel k jezeru Amut, zaujala ho majestátnost hraniční řeky Amur. Kromě přírody líčí zajímavou historii 
i současnou atmosféru východosibiřských měst Vladivostok či Chabarovsk. Je to kniha plná radosti 
z objevování nových míst, ze setkání s lidmi i s krásami světa. 

Počet stran: 120 
Formát: 23,5×16 cm 
ISBN: 978–80–254–58942–6 
Vazba: celobarevná, pevná 
Cena: 330,–Kč 

 

AMERIKA INKOGNITA – LAS VEGAS, ZLATO A MANITU 

Autor: Kateřina a Miloš Motani – členové Českého klubu cestovatelů 

Fotografové a cestovatelé Kateřina a Miloš MOTANI popsali své četné cesty napříč severoamerickými 
pouštěmi v jejich předchozí knize Tajemství pouště a nyní vás zvou na cestu za poznáním dalších 
končin amerického divokého západu. Míří podél velmi rozmanitého, slunného i zamlženého pobřeží 
Kalifornie a Oregonu dál na sever až do státu Washington. Tam se u kanadských hranic nachází 
jedinečný pobřežní deštný prales Olympic. Při cestě objevují četné vodopády a sopečné oblasti. 
Několikrát se vracejí k tajemnému ?mrtvému? jezeru Mono Lake s podivnými tufovými útvary, 
připomínajícími cukrové homole. Stejně tak je přitahuje barevný Yellowstone – nejrozsáhlejší termální 
oblast na světě. Mezi nespočetnými gejzíry, bahnitými kotli a barevnými jezírky nacházejí krajinu 
nesmírné krásy. Na sklonku dne, v objetí chomáčů valící se páry, si připadají jako v podsvětí. Vydávají 
se do opuštěného a svého času nejobávanějšího zlatokopeckého města Bodie, které vypadá, jako by 
ho lidé opustili teprve včera. V dřevěných chatrčích pobitých rezavým plechem zůstal stát nábytek, 
ležet příbory, oblečení a staré kufry,… V baru to vypadá, jako by se slavilo dlouho do noci, na plátně 
rulety jsou ještě rozdané žetony. A krám na rohu působí, jako by se v něm nepřestalo prodávat. 
Divoce pulzující Las Vegas, ležící v pouštní krajině, jim připadá jako přízrak. Bloudí ulicemi 
osvětlenými pestrými neóny od časného rána až dlouho do noci. Při svých četných návštěvách se 
snaží pochopit tohle bláznivé město. Město, které lze jen milovat nebo nenávidět. Z Las Vegas prchají 
opět do pustiny, aby v zemi Velkého Manitu nacházeli další neznámé oblasti – Ďáblovu zahradu, Údolí 
bílých duchů, Žlutou skálu, Malovanou zemi a další úžasná místa. Některá z těchto míst nejsou 
dokonce zanesena na žádné mapě. Roky pátrají po podivném kamenném monolitu v podobě kostnaté 
ruky sahající po nebi. Několik let také marně hledají velmi zvláštní barevný gejzír, který nepřipomíná 
nic pozemského… 

V době prvního vydání této knihy absolvovali Kateřina a Miloš MOTANI již celkem devět dlouhých cest 
napříč americkým divokým západem. Ujeli dohromady asi 62 500 kilometrů, nachodili spousty mil a 
nafotili stovky filmů, přírodní krásy severní Ameriky totiž neberou konce. Druhá obrazová kniha autorů 
vám představí další pozoruhodné oblasti tohoto kontinentu. Po dlouhých úvahách se nakonec rozhodli 
ukázat i vám ta nejtajnější a doposud úzkostlivě střežená místa, která na svých cestách objevili. 

Fotografická publikace  

Formát knihy 25,5×23 cm 

132 stran, popis jednotlivých oblastí, 172 barevných fotografií, 16 ručně kreslených mapek Cena 
298,– Kč 

Na stránkách Kateřiny a Miloše Motani také najdete krásné kalendáře pro rok 2010 www.motani.eu  
 



Ústecký cestovatel Mart Eslem vydává svou novou knihu   
Dobrodružství jachty Bona Terra 

Nevěděli do čeho jdou a strávili na cestě do Antarktidy a zpět celých 14 dní na vlnách zrádného a 
bouřlivého Drakeova průlivu. Malá, sotva čtrnáctimetrová jachta Bona Terra se stala jevištěm silných 
prožitků šesti mužů, kteří se do té doby nikdy neviděli a sjeli se z různých končin světa. Prožili dny 
strachu, zoufalství i bolesti v podpalubí, které mělo o pár měsíců později skončit na dně Drakeova 
průlivu. Je to příběh, který by neměl být zapomenut, i třeba jen z pouhé úcty k této skvělé lodi, která 
svou životní pouť zakončila nedaleko legendárního mysu Horn… 
     Nepovažovali svůj počin za nic výjimečného, dokud nad jejich vyprávěním nekroutili hlavou i 
zkušení jachtaři a polárníci. Plavba bez lodního topení je dle některých ohlasů  téměř historickým 
počinem v dějinách objevování Antarktidy. 
Kniha je k dostání v e-shopu na www.knihovnicka.cz nebo v knihkupectví  Knihovnicka.cz na adrese 
Úvoz 80, 602 00 Brno. 
Výhledově bude v prodeji i v knihkupecké síti po celé České republice. 
Bližší informace o prodeji knihy i o akcích spojených s její propagací naleznete na webových 
stránkách autora  www.marteslem.cz  
 
Další informace o knihách nejdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html  
 
NABÍDKA ÚČASTI NA FESTIVALU: 
 
Pan Číhák nás oslovil s nabídkou, zda by některý z našich členů, nechtěl přednášet na festivalu 
Expediční kamera ve městě Starý Kolín. Pokud máte zájem o přednášku na tomto festivalu, 
kontaktujte prosím pana Číháka  - kontakty uvedeny v následujícím textu. 
 
Dobrý den 
 
 Dovolte mi abych se představil, jmenuji se Zdeněk Čihák a jsem pořadatelem 
filmového festivalu Expediční kamera pro Starý Kolín ( jinak pořádaného ve 
městech a obcích po celé ČR ) 
 
 Velice rád bych pozval jako hosta některého ze známých českých cestovatelů. 
 Boužel neznám momentální vytíženost jednotlivých osobností a proto bych Vás rád 
 požádal o radu. Jakým způsobem mohu někoho kontaktovat? Popřípadě, zda víte o 
 někom kdo by mohl a samozřejmě chtěl, v únoru 2010 přednášet ( například o své 
 nové knize, nebo po návratu z expedice ).  
  
 Předem děkuji za odpověď 
  
S pozdravem 
 
 Čihák Zdeněk  
 e-mail: z-cihak@fujikiko-fkc.cz  
 Mobil: 00420 724 475 560 
 Phone: 00420 378 011 152 
Fax: 00420 378 011 120 
 

AKCE: 

D- klub Ostrava – pan Radim Ptáček – člen Českého klubu cestovatelů 

připravuje:  

06.01. Natchez trace – cesta za osidlováním Ameriky (Radim Ptáček, KDPB Havířov od 8 hodin – 
pořad pro školní mládež)  

07.01. Albánie – země pro dobrodruhy (Radim Ptáček, Ostrava U Chýlků)  



Více informací na www.d-klub.cz  

 Dalé bychom Vám rádi doporučili diashow Leoše Šimánka s názvem: 

RUSKO 
Země plná překvapení 

Od Karpat až k Bajkalu – hledání přirozeného způsobu života a nedotčené přírody 
 
Během cesty napříč Ruskem a jeho přilehlými jižními republikami objevil Leoš Šimánek oblasti, které unikly 
ničivému působení člověka za předchozího režimu a uchovaly se ve své neporušené podobě. Daleko od měst 
se setkal s lidmi žijícími tradičním způsobem života. Se svou manželkou a kamarádem, který dobře znal celou 
zemi před i za Uralem, procestoval obrovité Rusko a poznal tamější život na vlastní kůži. Náročná expedice se 
mohla realizovat díky důkladné přípravě a vybavení. Se speciálně upravenou nákladní tatrou zdolala posádka i 
ty nejobtížnější terény. Účastníci podnikali dlouhé výpravy na koních, vzrušující rafting, vysokohorské výstupy 
včetně lyžařských túr i plavbu na plachetnici. Dostali se do nejvzdálenějších koutů této nesmírně rozlehlé země. 
Šťastnou náhodou získali povolení vkročit do pohraničních pásem, kam před „perestrojkou“ nikdo nesměl. 
 
Nově sestavenou live-diashow doplňuje již třetí vydání stejnojmenné fotografické knihy – RUSKO: Země plná 
překvapení, kterou vydal Leoš Šimánek v nakladatelství ACTION-PRESS jako svoji patnáctou publikaci. 
Více o autorovi, jeho knihách a diashows najdete na internetových stránkách: www.leossimanek.cz 
 
Diashow bude probíhat od 21.2.2010 – do 18.4.2010, přehled termínů najdete v příloze na str. 7 
 
 
 
 
 
Přehledem akcí náš Vánoční věstník končí. Jménem Českého klubu cestovatelů Vám přeji příjemně prožité 
Vánoční svátky a do nového roku 2010 mnoho zdraví, pohody, pracovních i osobních úspěchů a také mnoho 
šťastných návratů z Vašich cest. ☺ 
 
Děkuji Vám za pozornost a neshledanou v příštím roce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne 23.12.2009                                                                               Zpracovala Martina Kužmová 



 
 
PŘÍLOHY: 
 
 

LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ 
VELKOPLOŠNOU PANORAMATICKOU LIVE-DIASHOW 

SE ŠESTI PROJEKTORY 
 

RUSKO 
Země plná překvapení 

Od Karpat až k Bajkalu – hledání přirozeného způsobu života a nedotčené přírody 
 

Během cesty napříč Ruskem a jeho přilehlými jižními republikami objevil Leoš Šimánek oblasti, 
které unikly ničivému působení člověka za předchozího režimu a uchovaly se ve své neporušené 
podobě. Daleko od měst se setkal s lidmi žijícími tradičním způsobem života. Se svou manželkou 
a kamarádem, který dobře znal celou zemi před i za Uralem, procestoval obrovité Rusko a poznal 
tamější život na vlastní kůži. Náročná expedice se mohla realizovat díky důkladné přípravě 
a vybavení. Se speciálně upravenou nákladní tatrou zdolala posádka i ty nejobtížnější terény. 
Účastníci podnikali dlouhé výpravy na koních, vzrušující rafting, vysokohorské výstupy včetně 
lyžařských túr i plavbu na plachetnici. Dostali se do nejvzdálenějších koutů této nesmírně rozlehlé 
země. Šťastnou náhodou získali povolení vkročit do pohraničních pásem, kam před „perestrojkou“ 
nikdo nesměl. 
 
Nově sestavenou live-diashow doplňuje již třetí vydání stejnojmenné fotografické knihy – RUSKO: 
Země plná překvapení, kterou vydal Leoš Šimánek v nakladatelství ACTION-PRESS jako svoji 
patnáctou publikaci. 
Více o autorovi, jeho knihách a diashows najdete na internetových stránkách: 
www.leossimanek.cz 

 
TURNÉ JARO 2010 
 
TURNOV (Ne) 21.2., 15.00 a 19.00 hod., (Po) 22.2., 19.00 hod., Bio ráj, Žižkova 1276 
Předprodej: Informační středisko, nám. Českého ráje 26, tel.: 481 366 255; Kulturní centrum, Markova 311, tel.: 
481 322 083 
ÚSTÍ NAD LABEM (Út) 23.2., 19.00 hod, Dům kultury, Velká Hradební 19 
Předprodej: Informační středisko, Hradiště 9, tel.: 475 220 233  
DĚČÍN (St) 24.2., 19.00 hod., Společenský dům Střelnice, Labská 691/23 
Předprodej: Společenský dům Střelnice, Labská 691/23, tel.: 412 518 835; Dezka - cestovní kancelář, Prokopa Holého 
808/8, tel.: 412 532 111 
CHOMUTOV (Čt) 25.2., 19.00 hod., Městské divadlo, B. Němcové 552 
Předprodej: Městské divadlo, B. Němcové 552, tel.: 474 686 303 (13.00-17.00 hod.) 
Městské informační centrum, Chelčického 99, tel.: 474 637 460  
TEPLICE (Pá) 26.2., 19.00 hod., Dům kultury – Koncertní sál, Mírové náměstí 2950 
Předprodej: Dům kultury, Mírové náměstí 2950, tel.: 417 515 940 
JABLONEC (So) 27.2., 18.00 hod., Eurocentrum, Jiráskova 7 
Předprodej: Eurocentrum, Jiráskova 7, tel.: 483 311 281 
LIBEREC (Ne) 28.2., 15.00 a 19.00 hod., Koloseum, tř. Generála Svobody 83/47 
Předprodej: Městské informační centrum, Benešovo nám., tel.: 485 101 709 
 
KARLOVY VARY (Ne) 7.3. 15.00 a 19.00 hod., Thermal, I.P. Pavlova 11 
Předprodej: Infocentrum, Lázeňská 1, tel.: 355 321 174; Terminál – dolní nádraží, Západní 1793/2A, tel.: 
353 232 838 
SOKOLOV (Po) 8.3., 19.00 hod., Kino Alfa, Heyrovského 1812 
Předprodej: Kino Alfa, Heyrovského 1812, tel.: 352 602 197; Městský dům kultury, nám. Budovatelů 
655, tel.: 359 808 729 
CHEB (Út) 9.3., 19.00 hod., Společenský sál produkčního centra, Kamenná 5 
Předprodej.: Turistické informační centrum, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 31, tel.: 354 440 302 
DOMAŽLICE (St) 10.3., 19.00 hod., Městské kulturní středisko, nám. Míru 51 
Předprodej: Městské informační centrum, nám. Míru 51, tel.: 379 725 852 



KLATOVY (Čt) 11.3., 19.00 hod., Kulturní dům, Domažlická 767 
Předprodej: Městské kulturní středisko, Domažlická 767, tel.: 376 370 911  
TACHOV (Pá) 12.3., 19.00 hod., Společenský sál Kina Mže, Hornická 1695 
Předprodej: Informační centrum, nám. Republiky 119, tel.: 374 630 001 
ROKYCANY (So) 13.3., 18.00 hod., Sokolovna - velký sál, Jiráskova 208 
Předprodej: Sokolovna – prodejna sportu (1. patro), Jiráskova 208, tel.: 371 724 523, Informační 
centrum, Masarykovo nám. 1, tel.: 371 706 175  
PLZEŇ (Ne) 14.3., 17.00 hod., DK INWEST – Velký sál, Americká 49 
Předprodej: Informační centrum města Plzně, nám. Republiky 41 tel.: 378 035 415; KD INWEST, 
Americká 49, tel: 378 779 316 
ČESKÉ BUDĚJOVICE (Ne) 21.3., 15.00 a 19.00 hod., Kulturní dům Vltava, Františka Ondříčka 46  
Předprodej: Kulturní dům Vltava, Fr. Ondříčka 46, tel.: 385 340 560 (14.00-18.00 hod.); Music center, 
Krajinská 2 (roh náměstí), tel.: 387 318 108  
JINDŘICHŮV HRADEC (Po) 22.3., 15.30 a 19.30 hod., Kino Střelnice, Masarykovo nám. 107/1 
Předprodej: Kino Střelnice, Masarykovo nám. 107/1, tel.: 384 351 234 
TÁBOR (Út) 23.3., 19.00 hod., Divadlo Oskara Nedbala, Divadelní 218 
Předprodej: Divadlo Oskara Nedbala, Divadelní 218, tel.: 381 254 070;  
PÍSEK (St) 24.3., 19.00 hod., Kulturní dům, Nábřeží 1.máje 1605 
Předprodej: Kulturní dům, Nábřeží 1. Máje 1605, tel.: 382 734 711; Infocentrum Písek, Heydukova 97, 
tel.: 382 213 592 
STRAKONICE (So) 10.4., 18.00 hod., Dům kultury, Mírová  831 
Předprodej: Dům kultury, Mírová 831, tel.: 383 311 535 
 
MLÁDÁ BOLESLAV (Ne) 11.4., 17.00 hod., Dům kultury, Dukelská 1093 
Předprodej: Dům kultury, Dukelská 1093, tel.: 326 792 082 
PODĚBRADY (Po) 12.4., 15.30 a 19.30 hod., Divadlo Na Kovárně, Jiřího nám. 1/1, zámek 
Předprodej: Kulturní a informační centrum, Jiřího nám. 1/1, tel.: 325 612 505 
KOLÍN (Út) 13.4., 19.00 hod., Městský společenský dům, Zámecká 109 
Předprodej: Městský společenský dům, Zámecká 109, tel.: 321 720 487; Městské informační centrum, 
Na Hradbách 157, tel.: 321 712 021 
BENEŠOV (St) 14.4.,15.30 a 19.30 hod, Městské divadlo, Tyršova 163 
Předprodej: Městské kulturní středisko, Tyršova 163, tel.: 317 722 114 
PŘÍBRAM (Čt) 15.4., 19.00 hod., Dům kultury – Estrádní sál, Legionářů 400 
Předprodej: Pokladna divadla, Legionářů 400, tel.: 318 625 691; Informační centrum, nám. 
T.G.Masaryka 156, tel.: 318 628 179 
BEROUN (Pá) 16.4., 19.00 hod., Sál České pojišťovny, Wágnerovo náměstí 
Předprodej: Městské informační centrum, Husovo nám. 69, tel.: 311 654 321 
KLADNO (So) 17 .4., 18.00 hod., Kino Hutník, nám. Sítná 3127 
Předprodej: Kino Hutník, nám. Sítná 3127, tel.: 603 708 747; Městské informační centrum, Floriánské 
nám. 103, tel.: 312 604 540 
 
PRAHA (Ne) 18.4., 15.00 a 19.00 hod., Kulturní dům Ládví, Burešova 1661, Praha 8 – Kobylisy 
Předprodej: Campana Tour, Anglická 25, Praha 2, tel.: 222 517 801; Campana Tour, Sokolovská 103, 
Praha 8, tel.: 222 320 728;  
Tourist Point, Hlavní nádraží ČD, Wilsonova 8, Praha 2, tel.: 224 946 010 
 
Více informací: www.leossimanek.cz 
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               Země hor. Vyberte nejkrásnější 
horu Slovenska!  
   
4.11.2009, Ostrava - Slovensko je bezesporu 
země hor. Větší část této středoevropské země je 
pokryta horami, které náleží do subsystému 
Karpaty a provincií Západní Karpaty a Východní 
Karpaty. Země krásných skalních štítů, ostře 
modelovaných vápencových vrcholů i oblých 
zalesněných vršků a nevysokých návrší. Země 
krásných hor, v níž často slýcháváte o 
nejkrásnějších slovenských vrcholech. Jednou je 
tento titul přisuzován Kriváni, jindy Ostrému 
Roháči, Velkému Rozsutci či Vápeči.  
   
Který ze všech slovenských vrcholů a vršků je 
skutečně ten nejkrásnější? Názor je vždy krajně 
subjektivní, jednomu se líbí to a druhému zase ono. 
Nakonec asi zvítězí vždy ten vrchol, kterému, zcela 
subjektivně, přisoudí svůj subjektivní hlas nejvíce 
lidí. Občas možná navzdory "objektivnímu" 
hledisku krásy. Poněkud jsme omezili výběr ve 
Vysokých Tatrách, nejen aby se dostalo i na další 
pohoří Slovenska, ale i jen na vrcholy známé z 
nejkrásnějších úhlů turistům, nikoliv horolezcům, 
kteří by do našeho výčtu jistě zcela právem mohli 
doplnit například Pyšný štít a velkou řadu dalších. 
Pomozte nám tak vybrat nejkrásnější vrchol 

Slovenska i vy, možnost hlasovat v prvním kole máte až do 31.1.2010. Hlasovat můžete jak na našich 
webových stránkách, tak pomocí anketních lístků, které budou otištěny v prosincovém čísle časopisu 
Treking 5/2009 a následně v únorovém čísle 1/2010.  
   
Jak bude hlasování probíhat?  
   
Jak bude samotné hlasování probíhat? Celkem ve dvou kolech. Do prvního kola jsme vybrali celkem 
30 vrcholů, které (opět přiznávám, že zcela subjektivně) považujeme za nejkrásnější na Slovensku. Ty 
jsme losováním roztřídili do tří skupin, z nichž můžete vybírat ty pro vás nejkrásnější vrcholy. Svůj hlas 
můžete dát vždy jednomu z vrcholů v každé skupině, celkem tedy v prvním kole tři hlasy. Ve druhém 
kole, které odstartujeme v únoru příštího roku budete moci vybírat nejkrásnější vrcholy z jediné 
skupiny devíti vrcholů, do níž zařadíme vždy tři nejkrásnější vrcholy z každé skupiny prvního kola. 
Hlasování pak bude ukončeno k 30. dubnu 2010 a oficiální výsledky ankety budou vyhlášeny 5. 
května 2010.  
   
"Šedá eminance", hlasování mimo pořadí  
   
Mimo pořadí nám pak můžete pomocí formuláře posílat své tipy na nejkrásnější vrcholy, které podle 
vašeho soudu v našem seznamu chybí. Z nich pak po skončení soutěže vybereme nejčastěji 
nominované vrcholy a spustíme novou anketu "šedá eminence".  
   
Hlasovat můžete na stránce: http://www.treking.cz/archiv/nejkrasnejsi-vrcholy-slovenska-
anketa.htm.  
   



   
   

Země skal. Vyberte nejkrásnější horu České republiky! Anketa. 

Teď si možná říkáte, ti "Trekingáči" jsou střelení, druhá anketa za týden! No, možná že střelení jsme, 
ale osobně jsem si nemohl pomoci . Po anketě o nejkrásnější slovenskou horu mi přišlo logické 
spustit stejnou anketu i pro hory České republiky, druhé z nástupnických zemí bývalého 
Československa. 

Česká republika nemá ani tak vysoké ani tak 
monumentální hory jako naši přátelé Slováci. Přesto 
v naší zemičce se dá nalézt spoustu krásných vrchů 
a vršíčků, pohled na něž pohladí po duši každého 
člověka majícího vztah k horám a k přírodě vůbec. 
Nemáme strmé skalní štíty jako Vysoké Tatry s 
Kriváněm či Lomnickým štítem a Gerlachem, trochu 
citelně naší domovině chybí nádherné vápencové 
homole typu Sivého vrchu, Šípu či Velkého Choče. 

Čeho ale naopak máme dosti jsou krásné 
vulkanické homole Českého středohoří či Nízkého 
Jeseníku. Máme krásné a strmé ledovci 
modelované vrcholy Krkonoš či Králického 
Sněžníku, krásné skalní suky Jizery a řady dalších 
vrcholů Jizerských hor, Rychlebských hor, Hrubého Jeseníku či Šumavy. Zapomenout nesmíme ani 
na skalní vrcholy v nitrech pískovcových skalních měst, které jsou skutečnými unikáty nejen naší 
země, nýbrž jsou unikátní v celoevropském měřítku. 
 
 

Jak bude hlasování probíhat? Uzávěrky ankety. 

To a mnoho dalších důvodů bylo příčinou vyhlášení této ankety. Abychom se tak zcela neopakovali a 
nenudili vás, mechanismus hlasování v anketě o nejkrásnější horu České republiky bude poněkud 
jiný. Redakce vybrala pouze polovinu z 30 vrcholů, o nichž si myslíme, že by v našem seznamu 
neměly chybět. O těchto vrcholech můžete hlasovat již nyní. No a zbývajících 15 vrcholů, respektive 
jejich nominace necháváme na vás, turistech a čtenářích Trekingu. 

Pomocí následujícího formuláře nám můžete zasílat tipy hor, kopců či návrší, o nichž jste přesvědčeni, 
že by ve druhé z anket o nejkrásnější vrcholy rozhodně neměly chybět. Nominace můžete zasílat do 
konce tohoto roku, tedy do 31.12.2009. Po tomto datu bude vybráno dalších patnáct nejčastěji 
nominovaných vrcholů a bude spuštěna druhá polovina ankety, která bude probíhat do 15. února 
(februára) 2010. 

Po tomto datu bude vybráno z každé ankety pět vrcholů s nejvyšším počtem hlasů a spuštěna druhá 
fáze hlasování. Ta bude ukončena 30. dubna (apríla) společně s anketou o nejkrásnější vrcholy 
Slovenska a oficiální výsledky budou vyhlášeny 5. května (mája) 2010. Informace o anketě budou 
samozřejmě uvedeny i v tištěném časopise Treking. 

 
Hlasovat můžete na stránce:  
 
http://www.treking.cz/archiv/nejkrasnejsi-vrcholy-ceske-republiky-anketa.htm.  
   
   
   
Nabízíme mediální partnerství  



   
Budeme Vám velice vděčni, budete li moci informovat o této anketě ve svých médiích či dáte o 
ní vědět svým známým. Děkujeme za jakoukoliv podporu. Internetovým serverům nabízíme 
mediální partnerství. Za uvedení odkazu rádi připojíme k soutěži Vaše loga s aktivním linkem. 
Mediální partnery budeme uvádět i ve všech následujících tiskových zprávách.  
   
   

Za vyhlašovatele ankety  Otakar Brandos, www.treking.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZPRÁVY OD NAŠICH PARTNERŮ ZE SERVERU TURISTIKA.CZ 
 
Dobrý den, 
posíláme vám pravidelné novinky z webu www.turistika.cz, tipy na akce, výlety a zajímavé informace 
od našich partnerů, kteří s námi spolupracují a jejichž peníze z reklamy rozdělujeme mezi vás. 
 
AKTUÁLNÍ SOUTĚŽ 
Tento týden končí soutěž z HANNAH (www.hannah.cz) a všichni jste od nás dostali do své zprávy 
správné odpovědi. Pokud jste ještě neposlali, máte od neděle 13.12. poslední možnost. Soutěží se o 
poukázky na nákup a věcné ceny v hodnotě 10.000,- Kč. Více najdete na stránce: 
www.turistika.cz/texty/soutez Na leden máme pro vás připraveny další soutěž o let letedlem s 
možností řízení letadla. 
 
TIPY NA VÝLETY a AKCE 
Teploty nám klesly k nule a na horách začíná padat sníh. Posíláme výběr vašich tipů na výlet jak do 
tepla, tak na hory. Pro vás, co máte rádi zimní sporty jsme připravili denně aktualizovaný přehled o 
sněhové nadílce a počasí v našich ski areálech, více na www.zima2010.cz. 
 
Za krásou čokoládových obrazů 
Vážení přátelé Turistiky i turistiky,tentokrát Vás pozvu do Muzea čokoládových obrazů,v tzv. 
Čokoládovém domě.Nachází se v Praze, Týnské ulici 10,nedaleko Staroměstského náměstí. V první 
části zhlédnete film o historii,zpracování a tajemství výroby čokolády.Ve druhé části budete moci 
zhlédnout portréty známých osobností,ale i obrazy zvířat ... více na www.turistika.cz/tipy-na-
vylet/show/za-krasou-cokoladovych-obrazu.html 
Ke Zbýšovu za horníky 
Jdeme za hornickou historií kraje kolem Zbýšova u Rosic, za krásnými důlními věžemi a dalšími 
památkami. Rovněž i místní příroda stojí za návštěvu - mimo jiné naučná stezka Boskovickou brázdou 
v Oslavanech ... více na www.turistika.cz/tipy-na-vylet/show/ke-zbysovu-za-horniky 
... dalších 1778 tipů na výlet za kulturou s dětmi nebo do přírody najdete na www.turistika.cz/tipy-na-
vylet. 
... tento víkend se koná více než 6000 akcí a všechny máme pro vás zpracované na 
www.turistika.cz/akce 
 
Německo: vánoční trhy, relax a další 
Ať už jste př íznivci vánočních trhů, výhodných nákupů, historických měst nebo zimních výletů do 
přírody - Německo Vám v každém tomto ohledu má co nabídnout! Pojďte se inspirovat na 
www.nemecko.travel. Nás zde nejvíce zaujaly panoramatické fotografie. Pokud se chystáte na 
vánoční trhy do nedalekých Drážďan a zdržíte se přes noc, doporučujeme hotely Best Western a 
Holiday INN, díky krizi se zde můžete ubytovat levněji než v Praze. 
 
Novinky pro vás, co píšete články 
Pro vás, pravidelné přispívatele jsme nainstalovali nejnovější verzi editoru, který mnohem lépe 
spolupracuje při kopírování textu z Wordu a podobný ch programů. Už se nám podařilo mezi vás 
rozdat více než 123.000,- Kč a díky našim partnerům můžeme tento měsíc rozdat ještě 7.000,- Kč. 
Očekávejte tedy v nejbližších dnech růst odměny za zobrazení. Ti, kdo jste si zažádali o vyplacení 
peněz je obdržíte na své PAYSEC účty do 20.12.2009. Kdo tedy máte na svém účtu více než 500,- 
Kč, pošlete si žádost o vyplacení do konce tohoto týdne. Děkujeme. 
 
TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY OD NAŠICH PARTNERŮ 
Vánoce se blíží a zasíláme několik tipů na hezké vánoční dárky. Pro vaše partnery nebo rodiče 
doporučujeme umělecké fotografie nebo kalendáře s přírodou a lidmi ze všech kontinentů od Jiřího 
Kolbaby. Jejich výber najdete na stránce www.theworld.cz/cze/stolni-kale ndare-2010. 
Na africkou Keňu se zaměřil cestovatel a fotograf Jakub Zahradníček. Jeho fotky 50x70cm nebo třeba 
ručně malované tenisky si můžete objednat na stránce www.jakubzahradnicek.com 
Pokud byste chtěli vaše přátele nebo příbuzné obdarovat fotoalbem, můžete si snadno sami připravit 
stránce www.turistika.cz/texty/fotokniha, fotoknihu vám doručí obratem k vám domu. 
 
 TIP PRO VAŠE DĚTI 
Jestli dosud nemáte dárek pro vaše děti, tak se podívejte na stránku www.boschmini.cz. Bosch mini 
dětské nářadí a spotřebiče vydávaj? ? zvuky a jsou funkční jako skutečné. 



My doporučujeme: Domácí vysavač BOSCH mini více zde ... nebo kliknutím na obrázek. 
- věrná kopie originálu s funkcemi 
- vhodnými pro děti 
- se skutečnou funkcí sání 
Pokud už dárky máte koupené, tak s animacemi na stránce www.boschmini.cz se můžete alespoň 
pobavit :-) a nezapomeňte, v Bosch mini světě se děti učí hrou domácím pracem a zručnosti, již od 
malička! 
 
Hezký víkend a maximum klidu v předvánočním shonu, Jirka Pilnáček a tým Turistika.cz 
 
 

  

 

   

 


