
 
Věstník, květen 2010 

Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 4/2010 
 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 
  
I na květen připravili Vaši kolegové zajímavé cestovatelské akce, výstavy, besedy, diashow.  
Jsme rádi, že nám posíláte své příspěvky, které v klubovém věstníku vždy rádi zveřejníme a 
doufáme, že Vám tyto akce zpříjemní nadcházející dny. 
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KNIHY:    
 
Představujeme Vám novou knihu:  

 

JIŽNÍ AMERIKA – „Z Buenos Aires na Machu Picchu“ 
 
Autor:   Petr Nazarov 
 

 
     Kniha Petra Nazarova, nezávislého cestovatele, 
přibližuje čtenáři jeho putování napříč Jižní 
Amerikou pohledem člověka toužícího po poznání 
nového a neznámého, plnícího si svá dávná přání a 
cestovatelské sny. 
     Ve své knize popisuje nejen jedinečnost 
dechberoucích přírodních krás, kterých byl během 
své cesty svědkem a sociálně-kulturní odlišnosti, 
zvláštnosti a zvyky tolik typické pro jihoamerické 
obyvatele, ale s úctou a respektem hovoří také o 
odvrácené tváři lidského osudu, o extrémní 
chudobě a neutěšených životních podmínkách 
v Jižní Americe. 
     Toto osobité vyprávění ze čtyřměsíční cesty 
začínající v Buenos Aires a končící na Machu 
Picchu, jejíž trajektorie přechází přes hranice šesti 
jihoamerických států (Argentina, Brazílie, 
Paraguay, Bolívie, Chile a Peru) je spojené se 
zážitky ze setkání s paraguayskou dívkou Liz, které 
Petr Nazarov pět let finančně přispívá na školu a 

uspokojení základních potřeb s tím spojených. 
     Knihu dokresluje více než sto autentických fotografií, které přibližují nejen vzdálené země 
a jejich obyvatele, ale také řadu magických míst a raritních úkazů. 
     Vše je protkáno svérázným stylem cestovatele, který se nebojí čelit novým výzvám a 
poznáním, přičemž kniha sama o sobě nabízí řadu působivých zážitků, poznatků, inspirací, 
pocitů a dojmů, není tedy klasickým cestopisem zahrnujícím pouhé geografické údaje a 
kulturní specifika. Autorovým záměrem není poučovat, ale nechat čtenáře částečně 
nahlédnout na dobrodružnou cestu svýma očima. 
     Pro někoho může být kniha zajímavým přiblížením života jiného kontinentu a poznáním 
odlišné kultury, jinému může posloužit jako inspirace na cesty. 

 
 
 
 
Podrobné informace o dalších publikacích najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html  
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EXPEDICE - NAPŘÍČ AMERIKOU NA KOLE 
 
Naši členové, Renáta a Martin Stillerovi se vydali na půlroční cykloexpedici. Mají 
v plánu projet Kubu, Mexiko a Spojené státy Americké, celkem asi 7000 km. O Expedici 
Martina a Renáty Stillerových si můžete přečíst na webu Českého klubu cestovatelů 
www.ckc.cz  pod odkazem: Expedice našich členů, kde si rozkliknete stránku s velmi 
zajímavou reportáží z této expedice a také pár informací o její přípravě. 
 
Úryvek:  

Po několika dnech šlapání v úmorných horkách přesahujících výrazně 30 °C ve stínu 
v celkem zvlněné krajině dorážíme do nádherné oblasti kolem městečka Viňales. Tyhle útrapy 
jsme museli podstoupit, abychom si mohli prohlédnout jedinečné útvary „mogotes“, takové 
zničehonic z krajiny vystupující vápencové zakulacené kopce porostlé bujnou vegetací. Ve 
Viňales si na tři noci pronajímáme „casa particulares“. Jeden celý den prší…taková to změna! 
Další den jdeme na průzkum okolí. Ještě že máme ta naše kola…na nich vyrážíme do nitra 
mezi mogoty, kde se rozprostírá fantastické pestrobarevné údolí, kde jako by se zastavil čas. 
Políčka různých barev, domečky a chatrčky, volně pasoucí se koně, dobytek a další domácí 
zvířata. Opravdu idylická krajina. 
 
 
 
 
AKCE: 
 
Jiří Kolbaba, viceprezident klubu, Vás zve na své akce 

 

Beseda a diashow 
 
Fotograf na cestách - splněný sen 
6. 5. 2010   Kladno, kino Hutník, nám. Sítná 3127, 19:00 hodin  
 

V tomto nestandardním pořadu představí 
cestovatel množství snímků přírody, 
lidských tváří, zvířat a situací ze všech 
šesti kontinentů planety. Tento exotický 
výlet objasní specifika některých oblastí, 
přiblíží subjektivní pocity autora při 
snímání fotografií a přirozeně motivuje 
diváky k jejich vlastním cestovatelským 
projektům a fotografování. Večer plný 
inspirací mimo jiné objasní mechanizmy 
globálního cestování a zásady 
kompoziční tvorby.  
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Výstavy Jiřího Kolbaby 

 

15. 4. – 15. 7. 2010 Letiště Praha – Ruzyně, Terminál 1,2 a spojovací chodba.  

NATURE - Přírodní skvosty planety. Vystaveno bude téměř 200 zvětšenin ze všech 
kontinentů planety. 
 
 
25. 5. - 31. 10. 2010 Státní zámek Lednice (Barokní jízdárna).    

PEOPLE - rozsáhlá výstava přibližující mnoho etnik a kultur celé planety.  
 
 
 
 
 
Výstava Zdeňka Thomy – člena klubu 

 

22. 4. – 10. 6. 2010 Vsetín - Galerie „V poschodí“ knihkupectví Malina 

 
Vzpomínky na Nepál 
 
Výstava dnes už historických černobílých fotografií, kterou Zdeněk Thoma připravil pro 
vsetínskou galerii „V Poschodí“ se nazývá  Vzpomínky na Nepál. Má tři části.  
 
První se týká Údolí dřevěných chrámů, jak se přezdívá Káthmándskému údolí, klenotnici 
Nepálu. Čerpá hlavně z let 1970 a 1979,  kdy Nepál byl ještě málo rozvinutou zemí a na 
mnoha místech se tu zastavil čas. 
Druhá část se nazývá  Vesnice ve stínu Annapúrny.  Zdeněk Thoma spolu s kamarádem šli 
v roce 1979 z Pokhary údolím Kalí Gandakí do Džomsomu a po překročení průsmyku 
Thorung La v oblasti osmitisícové Annapúrny se ocitli v horské vesnici Manangu, v údolí, 
které bylo pro turistiku otevřeno teprve druhým rokem.  Manang jim učaroval, strávili zde 
několik dnů a měli štěstí, že zde zažili ojedinělou buddhistickou slavnost, která se už pak 
nikdy neopakovala. Malý soubor černobílých fotografií z Manangu  patří k tomu nejlepšímu, 
co vytvořil.   
Třetí část se nazývá Manang po třiceti letech. Zdeňkův syn Michal se vydal do Manangu a 
vzal si s sebou desítky fotografií, které tam jeho otec kdysi nafotografoval. Šel po stopách 
zpodobněných lidí, snažil se je najít a vejít s nimi do kontaktu. S fotografiemi vzbudil 
v Manangu velkou pozornost. Vesnice se podstatně změnila, dnes je to jeden 
z nejdůležitějších bodů zastávek turistů na cestě kolem Annapúrny, nicméně někteří obyvatelé 
se poznávali  a nebo vyprávěli o osudech lidí z fotografií.  
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O Nepálu se můžete dozvědět více také na Nepálských večerech, na 

které Vás zve člen klubu, Tomáš Beránek  

 

Občanské sdružení Namasté Nepál vás zve na další pořad z cyklu  
NEPÁLSKÉ VEČERY V RYBĚ 
které se konají obvykle každý třetí čtvrtek v měsíci  
v klubu Rybanaruby, Mánesova 87, Praha 2 

• 20. května 2010 od 19.30 hod. 
bude hostem večera na téma  
NEPÁL – ZEMĚ TURISTIKY 
geograf, cestovatel a publicista, předseda 
sdružení Namasté Nepál 
RNDr. Tomáš Beránek, CSc. 
který ukáže míru ovlivnění života hlavních 
nepálských kmenů cestovním ruchem, jenž 
je hlavním průmyslovým odvětvím země pod Himálajem. 
 

• 17. června 2010 od 19.30 hod. 
bude hostem večera na téma  
JAK SE LÉČÍ V NEPÁLU 
lékařka a fotografka  
MUDr. Zuzana Škodová 
která má bohaté zkušenosti s tradiční medicínou v zemi pod Himálajem. 
http://www.rybanaruby.net  
 
             
Občanská sdružení Namasté Nepál a Potala vás zvou na pořad z cyklu  
N E P Á L S K É  V E Č E R Y   
které se konají obvykle každý druhý čtvrtek v měsíci  
v Himálajském centru - Potala, Horovo nám. 3, Praha 8 

• 27. května 2010 od 18.30 hod. 
proběhne  
NEPÁLSKÝ FILMOVÝ VEČER, 
na kterém uvidíte filmy  Příběh Tamanga - o nepálském horském vůdci a jeho 
treku po Himálaji, o radostech i strastech lidí, které lze cestou potkat.  
(Autor: David Svárovský) 

a  Úsměv z Nepálu - o problémech nepálského venkova, především 
s nedostatečným vzděláváním, a o tom, jak lze chudým nepálským dětem pomoci. 
(Autor: Tomáš Beránek) 
http://www.potala.cz  
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Pozvánka na cestovatelské besedy od Miroslava Deneše, člena 

klubu 

 

10.5 Litoměřice 
MKZ, Na Valech 

2028 
18:00 

Andalusie – to nejlepší 
z jihu Španělska 

12.5 Praha 
KD Průhon, 

Socháňova 1226, 
Praha 6 – Řepy 

18:30 
Korsika – perla 

středomoří 

13.5 
Staré město 

pod 
Sněžníkem 

Městské kulturní 
středisko 

18:00 
Mexiko – To nejlepší 

z Yucatanu 

 
 
 
 
Výstavy Miroslava Deneše 
 

Ve dnech 1. 5. – 31. 5. 2010 bude k vidění naše výstava z USA a Mexika 

v cestovatelském klubu Karavanseráj, Masarykovo nábř. 22, Praha 1. Přijde se 
kouknout. 

Ve dnech 3. 5. – 31. 5. 2010 bude k vidění naše výstava z USA a Mexika 

v Městském kulturním středisku Strakonice, Mírová 831. Přijde se kouknout. 

Přijďte se inspirovat cestovatelskými zážitky a pohledy na náš svět. Nemá smysl sedět doma, ve světě 
je tak krásně a rozhodně stojí zato jej poznávat! Odložte všední starosti typu: Jak se tam budu 
orientovat a jak se domluvím? Kouzlo individuálního cestování je v tom, že téměř nic nemusíte mít 
dohodnuto a zařízeno. Stačí mít cíl a hrubou představu kam se chcete podívat. Během cest, se dá 
zažít tak velká spousta dobrodružství a vidět tolik zajímavého, že to za tu trochu nejistoty rozhodně 
stojí. Cestovatelské zážitky jsou jedna z mála věcí, které vám nikdo nevezme. 

Z USA projedeme západní pobřeží a několik národních parků. Dostaneme se přes Death Valley, 
Grand Canyon až k jezeru Lake Powel. Dále navštívíme legendární Route 66 a nádherné město San 
Francisco. 

V Mexiku projedeme Mayské památky na poloostrově Yucatán a přírodní skvosty. Dále zavítáme do 
nejchudší oblasti mexika – státu Chiapas. Nevynecháme ani nedobytné město Campeche na břehu 
Mexického zálivu. 

 
 
 
Kompletní přehled akcí najdete na: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 
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INZERÁTY 
 
HLEDÁM SPOLUCESTOVATELE 
 
2 týdny na Bajkalu 
 
Přibereme "odpovědné dobrodruhy" bez manželek a přítelkyň pouze do oblasti Bajkalu. Odlet 
je 21.7. z Prahy. Případné dotazy na: bradac.a@volny.cz 
Alois Bradáč 
 
 
HLEDÁME TURISTICKÉ EXPONÁTY 
 

VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ laskavě prosí všechny, kdo mají doma staré, zaprášené, 
nepotřebné dobové turistické exponáty (staré turistické a cestovatelské potřeby, pohlednice, 
fotografie, lyže a další artefakty), z regionu (z Beskyd a Valašska, nejlépe však ze 
Štramberka, Kopřivnice a okolí), o jejich darování, či zapůjčení.  
 

Z vhodných exponátů bude vytvořena stálá expozice turistiky v interiéru Chaty Dr. 
Hrstky v areálu Hradu Štramberka s uvedením jména dárce. Exponáty je možno osobně 
doručit na Štramberskou Trúbu nebo do Informačního centra v Kopřivnici nebo dle dohody je 
u Vás osobně vyzvedneme.  

Bližší informace vám podá Tomáš Harabiš na tel. 777556021 nebo emailu 
harabis@valasske-kralovstvi.cz.  
 
Předem za vše děkujeme. 
 
Tým VK 
 
 
 
 
 
 
 
 
To je tentokrát z Českého klubu cestovatelů vše. Nashledanou příště ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 29. 4. 2010                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 


