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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 6/2010 
 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 

  

v tomto prázdninovém období jsme pro Vás připravili pouze zkrácenou „prázdninovou verzi“ 

věstníku.  Přejeme Vám hodně štěstí, krásných zážitků a splněných snů na Vašich cestách. :-) 

 

 

 

KNIHY:    

 

Představujeme Vám novou knihu BORE BEJVI. 

 
Napsal:  Zdeněk Vacek – člen klubu 
   
Ilustroval: Luboš Pech 
 

 

To, proč člověka lákají dálky, je stejné 

jako volání osudu. 
 

Je začátek května roku 1991, ještě mi zbývá pár 

chvil na rozhodnutí vrátit se domů. V noci 

mrzne, kus igelitu a letní spacák na náladě 

nepřidají a to nebudu vzpomínat autostop do 

Stockholmu.  

Jedu dál, cítím, že už se sem nikdy 

nedostanu a Petr jede domů. Tohle rozhodnutí 

změnilo můj život a otevřela se mi brána světa. 

Objel jsem Botnický záliv, projel oblast jezer 

jižního Finska a pak jsem se vydal tundrou na 

Severní mys Nordkapp. V oblasti za polárním 

kruhem jsem se setkal s lidmi národa Sämi, od 

kterých jsem se naučil vnímat Zemi jako 

obrovský živý organismus, ve kterém my lidé 

žijeme. Ty tři měsíce mi připadaly jako život 

navíc.  

Kniha BORE BEJVI je ze třetí cesty, 

kam mě každých šest let síla severu zavolá. 

Název knihy pochází z jazyka Sämi a znamená krásný den. Jeden nekonečný den, kdy slunce 

nezapadalo a tichem zněly hlasy Země, které mi pomohly projet tundrou a zasněženými 

fjordy s prázdnou kapsou. Stačilo udělat první krok a cesta se sama otevřela. 

Ilustrátor Luboš Pech překreslil do knihy 70 fotografií a opustil tenhle svět. Kresby mi 

vždy připomenou, že největší bohatství jsou lidé kolem nás. 

 

Zdeněk Vacek 
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HLEDÁM SPOLUCESTOVATELE 
 

Hledáme 1-2 spolucestující na Island v termínu 17.července 2010 - 19. srpna 2010. 

Zdraví, Katka Kociánová, tel. 777 680 787 

V případě zájmu, bližší informace naleznete na: www.ckc.cz v rubrice: Hledám 

spolucestovatele. 

 

 

INFORMACE O KLUBU:     

 

Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 

 

rády bychom Vás informovaly o tom, že paní Zuzana Bednářová od 1. 7. 2010 odchází na 

mateřskou dovolenou a administrativního chodu klubu se proto znovu ujímá slečna Kužmová. 

Slečna Kužmová bude mít v době od 12. 7. do 9. 8. 2010 dovolenou, mohou tedy vzniknout 

drobné komplikace s chodem klubu a zdržení při vyřizování Vašich mailů. Za tyto případné 

komplikace se předem omlouváme. 

Další věstník pravděpodobně vyjde až po letních prázdninách, případně vyjde jen zkrácená 

„prázdninová verze“. 

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásně strávené prázdninové dny. 

Zuzana Bednářová a Martina Kužmová 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 8. 7. 2010                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 


