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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 9/2010 
 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 
  
Po krátké odmlce opět vychází klubový věstník s informacemi o aktivitách členů klubu. 
Omlouváme se za předchozí „výpadek“. Nyní bude opět věstník vycházet pravidelně, a tak 
budeme rádi, pokud nám i nadále budete zasílat informace o svých cestovatelských počinech. 
Přeji všem krásné dny :-) 
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KNIHY:    
 
Představujeme Vám novou knihu:  

 

Indonésie – Jak ji pozná málokdo 
 
Autorka:   Veronika Škvárová 
 

 
Indonésie je země mnoha národností, náboženství a jazyků, 
země zajímavé a neobvyklé kultury, zvyků, tradic a složité 
historie, a tak láká mnoho cestovatelů, které přitahuje 
prostředí tolik odlišné od toho našeho. Veronika Škvárová, 
autorka této knihy, rok studovala indonéštinu ve městě 
Jogjakarta a ve volném čase cestovala po celém soustroví. 
Poznala tedy Indonésii a její obyvatele důkladněji než běžný 
turista a všímá si jak jejích krásných a poutavých stránek, 
tak problémů a negativních jevů. Díky tomu vznikl poutavý 
cestopis, který poslouží každému, kdo by se chtěl do 
Indonésie vypravit, ale i čtenářům, kteří si prostě rádi čtou o 
exotických zemích. 
 
 

 
 
 

 
Podrobné informace o dalších publikacích najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html  
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AKCE: 
 
Zveme Vás na festival Cyklocestování 

 
 
Příznivci dálek a cyklocestování. 
 
Máme pro vás zase pár novinek ze světa dálkového cyklocestování. 
 
1) Vstupne na festival Cyklocestovani je ZDARMA 

 

   - na brnensky festival Cyklocestovani, ktery se uskutecni nyni o vikendu 9.-10.10.2010 na 
brnenskem vystavisti, se neplati zadne vstupne. Na rozdil od jinych festivalu muze prijit tedy 
kdokoli a kdykoli a to uplne ZDARMA. Festival se kona v sale Morava, v pavilonu A3, coz je 
mezi outdoorovymi pavilony. Zajemci o registraci pro vstup na veletrh Sportlife/Bike Brno, 
jehoz soucasti je nas festival, se mohou registrovat pro zvyhodnene vstupne na: 
http://registrace.bvv.cz/cs/veletrhy 
 
2) Novy hlavni host - tez velky cyklocestovatel 
 
   - novym hlavnim hostem festivalu Cyklocestovani v Brne bude Nicolai Bangsgaard, prvni 
Dan, ktery objel na kole svet. Nicolai pri sve solove dobrodruzne cykloceste najel 62 000 
kilometru a i Vy se muzete tesit na velmi atraktivni diashow tohoto stale usmevaveho 
mladeho cyklocestovatele. 
 
3) Renca a Martin Stillerovi v cili 

 
    - R+M uspesne dokoncili sve vice nez pulrocni cykloputovani po Kube, Mexiku a USA. 
Happy End jejich cesty byl na slavnem moste Golden Gate a v cili se jim na tachometru 
ukazalo presnych 7000 km. Pred par dny se vratili domu a narychlo sestavili projekci, ktera 
bude srset maximalni aktualnosti a zivymi zazitky. Prijdte tedy v sobotu na brnenske 
Cyklocestovani, kde se uskutecni premierove promitani. Vice o celem programu festivalu 
najdete na strankach: www.cyklocestovani.cz 
 
4) Prezentace cyklotras 

 
   - na festivalu bude nejen prezentace pocitacoveho programu cyklotras, ale take moznost 
ziskat tistene materialy o ruznych moravskych cyklotrasach. tesit se tedy muzete nejen na 
digitalni, ale i na papirove mapy a odborniky, kteri Vam radi ve vsem poradi. 
 
 Tesime se na Vasi ucast. 
 Team festivalu Cyklocestovani 
 
Festival Cyklocestování 
cyklocestovani@seznam.cz 
www.cyklocestovani.cz 
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Pozvánka na projekce v D – KLUBU 

 
Vážení příznivci dálek,  
 
avizovaná cestopisná přednáška na tento čtvrtek U Chýlků v Ostravě potěší dozajista 
milovníky kanadské divočiny. Máme pro Vás totiž připravené povídání o Britské Kolumbii v 
podání Jirky a Evy Bělohradských. Jejich výprava do národních parků tohoto nádherného 
kouta země proběhla před rokem a střih Jirkova videa je již hotov. Těšte se. Začínáme jako 
vždy U Chýlků, tedy od 19:30 hodin.  
 
Dále pro Vás máme připraveny a průběžně doplňujeme další projekce a akce na listopad a 
prosinec:  
 
09.11. Stezkou indiánů za osídlováním Ameriky (Radim Ptáček, dopolední pořad pro školní 
mládež, MěDK Karviná)  
 
09.11. VODA – dnešní samozřejmost nebo nedostatkové zboží budoucnosti? (Radim Ptáček, 
dopolední osvětový ekoprogram pro školní mládež, K-TRIO Ostrava)  
 
09.11. Za samotou do kanadské pustiny (Radim Ptáček, od 17 hodin, MěDK Karviná)  
 
16.12. Turecko (Radim Ptáček, od 19:30 hodin, Ostrava, U Chýlků)  
 
Bližší informace o konání akcí naleznete na webových stránkách http://www.d-klub.cz.  
 
Za D-KLUB  
Radim S. Ptáček 
 
 
 
 
INFORMACE 
 
Napříč Mexikem na kole se vydal zkušený cyklotramp a náš člen Jiří 
Bína.  
Cestu můžete sledovat na jeho webu www.kolemkolem.cz 
 
 
 
 
 
 
Nashledanou příště ☺ 
 
 
 
V Brně dne 4.11.2010                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 
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