
 
Věstník, červen  2010 

Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 5/2010 
 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 

  

vypadá to, že většina českých cestovatelů již vyrazila do různě vzdálených, exotikou vonících 

zemí, protože tentokrát nám přišlo méně příspěvků. I přesto vydáváme náš pravidelně 

vycházející věstník a doufáme, že Vás informace v něm obsažené inspirují a samotné akce 

zpestří dny tohoto zatím ne příliš vydařeného jara. 
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KNIHY:    

 

Představujeme Vám novou knihu: 

 

8 511 970 km2  Brazílie 

Autor:   Pavla Jazairiová - členka klubu 
Fotografie: Jiří Hůla 
 

Obecná představa o Brazílii je dosti 

jednoznačná: tropický ráj, nekonečné 

písčité pláže, exotické ovoce, 

karneval, samba... Brazílie očima 

Pavly Jazairiové vypadá poněkud 

jinak. Autorka objevuje „Nový svět“ 

zbavený původních obyvatel, 

obrovské rozlohy prázdné země, také 

bývalou portugalskou kolonii, z které 

plynulo do Evropy nezměrné 

bohatství cukrové třtiny, kakaa, kávy, 

kaučuku, ale zejména zlata a 

drahokamů. Rovníková Amazonie, 

chudý severozápad, velká města – 

Rio de Janeiro, Sao Paulo, směsice 

přistěhovalců ze všech kontinentů, 

kteří vytvářejí nové dějiny této 

obrovské země a hledají svou 

identitu.  

 

Publikace je doplněna početnými fotografiemi autorčina společníka na cestách Jiřího Hůly. 

 

Váz. 

formát 210 x 210 mm 

počet stran  225  

cena  299 Kč 

ISBN 978-80-86212-78-4 

kniha je k dostání v knihkupectvích 

 
 
 

Podrobné informace o dalších publikacích najdete na: www.ckc.cz v rubrice Knihy našich 

členů 
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AKCE: 
 

Marie a Oldřich Mikušovi Vás srdečně zvou na besedu spojenou 

s promítáním fotografií ze své expedice po Angole. 
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A dále Vás manželé Mikušovi zvou na výstavu fotografií a artefaktů 

z Angoly 

 

VÝSTAVA ANGOLA 2009 – ZEMĚ TRADIC, VÁLKY A NADĚJE... 
 
Od 7. 6. 2010 – GALERIE NORA, Gorazdova 2,  Praha 2 
 
Výstava potrvá přibližně 4 měsíce 

 

 

 

Radim Ptáček Vás zve na své projekce v D-KLUBU 

 
08.06. Za samotou do kanadské pustiny (Radim Ptáček, Vzdělávací centrum Krnov od 16. 
hodin) 
 
17.06. Řecko – Andýo Elleniká (Radim Ptáček, Komorní klubu na Velflíkově 8 v Hrabůvce 
od 18. hodin)  
 
Bližší informace o konání akcí naleznete na webových stránkách http://www.d-klub.cz. 
 
 
 

 

Znovu připomínáme, že v červnu se bude konat recesivní výšlap 

 
 

 
Pyjamotour de 
Javorník 
 

Společnost Opuštěných 

Sympaťáků ve spolupráci s 

Valašským královstvím vás 

zve na 10. ročník recesního 

výšlapu na Javorník v nočním 

úboru v sobotu 26.června 
2010. 

 

 
 

 

 

Kompletní přehled akcí najdete na: www.ckc.cz v rubrice Akce – co se kde děje 
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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 

zajímavými reportážemi z této expedice a také pár informací o její přípravě. Stránku o této 

expedici pravidelně aktualizujeme. 

 

Úryvek z reportáže o Mexiku  
Rodina Hernandezových je strašně fajn. Z původních plánovaných 2 dní tam nakonec 

trávíme 4 celé dny a to nás ještě nechtějí pustit a přemlouvají, ať zůstaneme déle. Společně 

s nimi vyrážíme dvakrát do USA, neboť mexický Juarez a americké El Paso jsou jako Český a 

polský Těšín. Poprvé míříme na nákupy a druhý den na celodenní výlet do jedinečné jeskyně 

Carslbad caverns ležící asi 160 mil na východ od El Pasa. Krásnější jeskyni jsem ještě neviděl 

a to jsem už navštívil spoustu jeskyní různě po světě. Neskutečná nádhera. Tisíce 

obdivuhodných vápencových útvarů různých druhů, barev a velikostí. Ne nadarmo se o téhle 

jeskyni tvrdí, že uchvátí každého. Je to pecka celého státu New Mexico!!! 

Juarez je v již několik let považován za nejnebezpečnější město celé severní Ameriky. 

A proč? No proto, že zde sídlí dva velké drogové gangy, které se snaží ovládat celý drogový 

byznys mezi USA a Mexikem. Jak se ale dozvídáme, transportu drog na území USA bylo 

hodně přitíženo a drogové gangy si museli v posledních třech letech najít odbyt drog na 

mexickém území a hlavně tedy v okolí Juarezu. A protože nová mexická klientela 

nekompenzuje stále dřívější americký odbyt, oba drogové gangy jdou proti sobě a snaží se 

likvidovat navzájem a převzít moc. A tak dochází k častým přestřelkám a vraždám. Jen za 

poslední rok bylo zabito údajně kolem 5000 lidí! V den, co přijíždíme my, bylo zastřeleno 20 

lidí. Není se tedy čemu divit, že město je plné plně ozbrojených policistů, vojenských 

těžkooděnců s maximální technikou, nad městem každou chvilku létají ozbrojené helikoptéry 

atd. Naši hostitelé nám také říkají, že hodně lidí už Juarez opustilo, že je těžké tu podnikat, 

neboť drogové gangy se snaží vydírat a požadují výpalné atd.  Na druhou stranu ale se 

dozvídáme, že pokud není člověk nějak zapleten do obchodu s drogami nebo čímkoli jiným, 

co potřebuje drogová mafie, pak se údajně není čeho bát. A tak doufáme, že tomu tak i bude a 

my Juarez opustíme živí a zdraví. 

 

 
 
 
To je tentokrát z Českého klubu cestovatelů vše. Nashledanou příště ☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 1. 6. 2010                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 


