
 
Věstník, únor 2010 

Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 1/2010 
 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 
  
opět Vám prostřednictvím věstníku Českého klubu cestovatelů přinášíme informace o Vaší 
nové tvorbě, o cestovatelských akcích a počinech s cestováním souvisejících. Doufáme, že si 
z nabídky Vašich kolegů vyberete něco, co vás zaujme, potěší či jinak zpestří strávený čas. 
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KNIHY:    
 
Představujeme Vám novou knihu pana Oldřicha Bubáka, 

dlouholetého člena Českého klubu cestovatelů 
 

Oldřich Bubák 
sbírka buddhistických esencí 
Thu – dže - čche 
 
     Na pultech knižních obchodů dnes 
objevíte nepřeberné množství knih, které 
byly sepsány lidmi  s hlubokým duchovním 
poznáním, které byly sepsány velkými 
buddhistickými mysliteli z různých zemí 
světa a v různé době a jež lze zařadit mezi 
takzvané drahocenné klenoty moudrosti.  
     Již více jak patnáct let mám možnost 
jezdit do buddhistických zemí, často i 
několikrát do roka, a během této periody 
jsem pořídil neskutečné množství 
fotografického materiálu, který se snažím 
využívat především pro přednášky 
uskutečňované nejen na území naší republiky a pro široké věkové spektrum posluchačů. 
V poslední době se na mne většina z nich obrací s prosbou, zda by nebylo možné dát 
jim knižní formu.    
     Na základě těchto četných podnětů a ve snaze vyhovět  těmto upřímným prosbám jsem 
seskupil přes sto osmdesát pohledů do  buddhistického Himálaje z Tibetu, Sikkimu, Bhútanu, 
Nepálu. Přidal jsem i několik mých oblíbených postřehů z dalších buddhistických zemí 
jihovýchodní Asie tak, aby byly reprezentativní, měly  silnou vypovídací hodnotu a navíc 
zrcadlily bohatství, rozmanitost a pestrost těchto regionů. Po dokončení selektivní práce jsem 
však cosi postrádal... U dvourozměrných obrázků chyběl třetí rozměr…duchovní obal.  
Rozhodl jsem se proto, že záběry „obalím“ sbírkou esencí z buddhismu, vybrané z výše 
zmíněných „klenotů moudrosti“, a pokusím se z ní vytvořit „most“ mezi fotografiemi a 
čtenářem; prostřednictvím těchto esencí zamýšlím sdílet s neodbornou veřejností a studenty 
dharmy různé možnosti a vyhlídky, které se přede mnou otevřely i očividně prostý a přesto 
složitý základ hlavních myšlenek buddhistů. Určitou formou tím za odpovědi, které jsem 
v této bohaté a rozmanité tradici našel, poděkuji; proto název „Thu-dže-čhe“,  v tibetštině 
znamenající „Děkuji“ nebo „Jsem ti vděčný“. 
    Věřím, že tato kniha tento cíl splní a právě tomuto cíli bych chtěl věnovat vše dobré, co z ní 
může vzejít. 
 
 
S pozdravem 
 
 
Oldřich Bubák 
 
Podrobné informace o dalších publikacích najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html  
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V únoru proběhne ve Zlíně významná akce. Předání pamětní desky 

Eduardu Ingrišovi In Memoriam.  

Pamětní deska vlády Peru panu Eduardu Ingrišovi  

„In Memoriam“    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vláda Peru  

Panu Eduardu Ingrišovi  

(11. února 1905 – 11. ledna 1991)  

 

Uznání a vděčnost za jeho rozsáhlou a důležitou práci jako peruanistovi v oboru hudby, 
antropologie, vědeckého výzkumu, filmu a fotografie, práce, ve které předvedl velkou lásku 
k Peru a ať se stále upevňují přátelská pouta a vzájemná uznání mezi Peru a Českou 
republikou.  

Pozn.: Podrobnější informace naleznete v příloze věstníku (Příloha 2)   
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VÁŠNIVÝ SBĚRATEL PÁTRÁ PO NOVÝCH TROFEJÍCH DO SBÍRKY 
 

O pomoc při hledání cestovatelů, a to zejména po afrických a asijských 
zemích, nás požádal pivní reportér, lovec pivních suvenýrů, milovník a 
degustátor „zlatavého moku“ pan Libor Vojáček.  
Zde je jeho dopis: 
 
Dobrý den v Českém klubu cestovatelů,  
 

Prosím hledám kontakt na české občany kteří pravidelněji navštěvují africké země : 
Lesotho, Swazijsko, Alžír, Niger , Čad, Středoafrická republika , Gabon, Angola , Guinea, 
Zimbawe, Zambie, Gambie, Sierra Leone , Benin a Liberie, Senegal . Nebo asijské: Irán, 
Turkmenistán, Kyrgystán, Barmu , Nepál či Bhutan. Nebo jihopacifické jako Samoa, Tonga, 
Šalamounovy ostrovy, Nová Kaledonie, Vanuatu atd. Můžete mi s tím prosím nějak pomoci? 
E-mail kontakt na někoho je velmi vítán. Chtěl bych se něco dozvědět o těchto zemích a o 
jejich pivní scéně .  
Děkuji  
P:S. Dále nabízím 200 Kč za jednu plnou malou láhev (či plechovku) piva z jakékoliv z 
jmenovaných zemí . Přijedu si pro ní velmi rád osobně do Prahy či kamkoliv jinak. Prosím 
spojte mě s někým kdo po Africe, Asii či jižním Pacifiku cestuje. Informujte mě pokud někdo 
odjíždí .... uděláte mě tím velkou radost . Děkuji . 
 Koupím a dobře zaplatím i za pivní tácky z těchto zemí .  
 

P:S.S. podívejte kolik piv z 
Afriky jsem už ochutnal (viz 
přílohy), pivo a jeho 
ochutnávání je můj 
koníček.  
A jedu na světový rekord! 
Pomozte mi.  
Jsem rovněž reportér z 
českých pivovarů pro 
několik evropských 
webových stránek ...... více 
na mém albu 
http://album.inmail. 
cz/@my-album  
 
S pozdravem  

 
Libor VOJÁČEK  
alias CzechBeerMan  
pivní reportér, ochutnávač a lovec pivních suvenýrů  
CzechBeerMan@seznam.cz   
http://album.inmail.cz/@beer-articles (pivní etikety, tácky, korunky a jiné,  
na výměnu a prodej )  
www.album.inmail.cz/@my-album  (mé album světových piv které jsem osobně chutnal )  
Poštovní adresa : Libor Vojáček ing. Litomericka 8, CZ - 415 01 Teplice , ČR  
Skype name : czechbeerman  
723 418 23 
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AKCE: 
 
PŘEDÁNÍ PAMĚTNÍ DESKY 
 
Paní Nina Ingriš  a Ing. Otto. 

Horský, CSc Vás srdečně zvou 

na slavnostní předání pamětní 

desky panu E. Ingrišovi „In 

Memoriam“, které proběhne 

dne 12. 2. 2010 v 16 hod. 

v přednáškovém sále 

zlínského zámku. 
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FESTIVAL 

    
Rádi bychom Vás pozvali na festival CYKLOCESTOVÁNÍ Martina 

Stillera, který začíná již první únorový víkend ve Frýdku – Místku 

 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. - 7.2.2010, Frýdek-Místek, Kino Nová scéna Vlast 
 
Neděle 7.2.2010 
08:30 – 09:15 Vlastimil Škvařil – film „Na koloběžce napříč Austrálií“ 
09:30 – 10:15 Broňa Nagel – „S tříkolkou kolem Islandu“ 
10:45 – 11:30 Franta Šesták – „ROUTE 66 - dárek k životnímu výročí“ 
11:45 – 12:45 Roman Šinkovský – „Jak jsem (ne)dojel do Tibetu 
13:15 – 14:00 Olda Kostka – „S koloběžkářským pozdravem: Trhni si nohou“ 
14:30 – 15:15 Karel Bejček – „Na kole přírodou a za hvězdami“ 
15:30 – 16:30 Honza Vlasák – „Kyrgyzstán, Kazachstán - Od Yssik kulu k Aralu“ 
 
Sobota 6.2.2010 
09:30 – 10:30 Marek Šalanda – „Napříč Evropou s cyklistkou začátečnicí“ 
10:45 – 11:45 Ruda Růžička – „Ladakh – na kole mezi nebem a zemí“ 
12:15 – 13:00 Aleš Ali Podivínský s rodinou – „Expedice El Gafla“ 
13:30 – 14:30 Ruda Růžička – „Laponsko – na kole s Honzou Kopkou za polární 
září“ 
14:45 – 15:15 Standa Ubík – „Cyklotrasy - počítačový program pro plánování výletů“ 
15:45 – 16:45 Terka Šírová & Jirka Bošek – „Ruskou Karélií k finským jezerům“ 
17:00 – 17:45 H.Galla – „Tak trochu jiná služebka, aneb se skládačkami na Rhodos“ 
18:15 – 19:00 M&R Stillerovi – „Sardinie – ze svatby na svatební cyklocestu“ 
19:15 – 19:30 Ortlieb – prezentace výrobků prakticky i teoreticky 
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20:00 – 20:15 Motani – křest knih „Amerika Inkognita“ a „Tajemství pouště“ 
20:30 – 22:00 Motani – „Duhová Afrika – od sloní řeky za bílým žralokem“ 
 
Festival se koná za významné podpory Národního domu Frýdek-Místek, 
příspěvkové organizace. DĚKUJEME! 
 
Další víkend festival pokračuje v Hradci Králové 

 
13.-14.2.2010, Hr. Králové, Muzeum východních Čech 
 
Neděle 14.2.2010 
08:30 – 09:15 Vlastimil Škvařil – film „Na koloběžce napříč Austrálií“ 
09:30 – 10:15 Broňa Nagel – „S tříkolkou kolem Islandu“ 
10:45 – 11:30 Franta Šesták – „ROUTE 66 - dárek k životnímu výročí“ 
11:45 – 12:45 M&R Stillerovi – „Sardinie – ze svatby na svatební cyklocestu“ 
13:15 – 14:00 Olda Kostka – „S koloběžkářským pozdravem: Trhni si nohou“ 
14:30 – 15:15 Karel Bejček – „Na kole přírodou a za hvězdami“ 
15:30 – 16:30 Honza Vlasák – „Kyrgyzstán, Kazachstán - Od Yssik kulu k Aralu“ 
 
Sobota 13.2.2010 
09:30 – 10:30 Marek Šalanda – „Napříč Evropou s cyklistkou začátečnicí“ 
10:45 – 11:45 Ruda Růžička – „Ladakh – na kole mezi nebem a zemí“ 
12:15 – 13:00 Aleš Ali Podivínský s rodinou – „Expedice El Gafla“ 
13:30 – 14:30 Ruda Růžička – „Laponsko – na kole s Honzou Kopkou za polární 
září“ 
14:45 – 15:15 Standa Ubík – „Cyklotrasy - počítačový program pro plánování výletů“ 
15:45 – 16:45 Terka Šírová & Jirka Bošek – „Ruskou Karélií k finským jezerům“ 
17:00 – 17:45 H.Galla – „Tak trochu jiná služebka, aneb se skládačkami na Rhodos“ 
18:15 – 19:00 Roman Šinkovský – „Jak jsem (ne)dojel do Tibetu 
19:15 – 19:30 Ortlieb – prezentace výrobků prakticky i teoreticky 
20:00 – 20:15 Motani – křest knih „Amerika Inkognita“ a „Tajemství pouště“ 
20:30 – 22:00 Motani – „Duhová Afrika – od sloní řeky za bílým žralokem“ 
 
Oficiální záštitu nad festivalem přebral Ing. Martin Soukup, náměstek primátora 
pro oblast kultury, školství, zdravotnictví a sociální věci. DĚKUJEME! 
 
Podrobnější informace naleznete na:  
www.cyklocestovani.cz 
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FESTIVAL 
 

Další festival, který nás v únoru a v březnu čeká je Cestovatelský 

festival KOLEM SVĚTA. 
 
28.2.2010 
Cestovatelský festival KOLEM SVĚTA v OSTRAVĚ 
Dům kultury Akord, Ostrava - Zábřeh 
více info na www.kolemsveta.cz 
 
20.-21.3.2010 
Cestovatelský festival KOLEM SVĚTA v PRAZE 
Kulturní dům Ládví a multikino Ládví, Praha 
více info na www.kolemsveta.cz 
 
 
 
VÝSTAVA 
 
Na své cestovatelské výstavy všechny srdečně zve pan Miroslav 

Deneš – dlouholetý člen klubu. 
 
Od 11. 2. do 28. 2. 2009 vystavuji moje cestovatelské obrazy ze seriálu „LETEM 
SVĚTEM“ v galerii Městského Kulturního Střediska ve Veselí nad Moravou.  

K vidění bude na 45 nových velkoplošných obrazů z cesty po západním pobřeží USA 
a z cesty po Mexiku – Yucatán. Vernisáž výstavy je 11. 2. 2010 v 18.00 hod. Po vernisáži 
následuje od 19.00 hod DiaShow USA – západní pobřeží a národní parky 
 
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. 
 
Ve dnech  30. 3. – 30. 4. se přesune moje výstava z USA a Mexika do Zlína. Bude v sídle 
Krajského úřadu ve Zlíně v Baťově Mrakodrapu 14 a 15 patro. 
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DIASHOW 
 

Agentura QAK pořádá turné česko-rakouské dvojice Miloše a Kateřiny 

MOTANI, které proběhne na jaře 2010 
 

Diashow  DUHOVÁ AFRIKA  OD SLONÍ ŘEKY ZA BÍLÝM ŽRALOKEM 
 
Ve své nejnovější diashow se 
Kateřina a Miloš MOTANI s vámi 
podělí o své bohaté zážitky a 
poznatky z cesty napříč JIŽNÍ 
AFRIKOU, která jim učarovala 
svou neuvěřitelnou různorodostí, 
barevností a svými přírodními 
krásami. Úplně poprvé se objeví 
v jejich pásmu kromě nádherných 
fotografií i krátké videosekvence.  
Podkreslující podmanivá etnická 
hudba a procítěný komentář 
vtáhne každého diváka do dění, 
jakoby byl on sám na cestě.  
Uprostřed buše plné AFRICKÝCH 
ZVÍŘAT objevují oba fotografové a 
cestovatelé také plno neznámých 
rostlin. K nezapomenutelným patří 
i nesčetná setkání s místními obyvateli. Z nebezpečného Johannesburgu vede jejich cesta do 
Blyde River Canyonu a Krügerova parku. Od SLONÍ ŘEKY míří do Dračích hor – s výskytem těch 
nejstarších sánských jeskynních maleb. DIVOKÉ POBŘEŽÍ je uchvátí nejen svou nedostupností, 
nádhernou krajinou a dramatickým pohledem na moře, ale i původními barevnými hliněnými 
chýšemi, ve kterých  stále tepe život, jako kdysi zastara. 
Od Kapského města a krajiny směrem k Mysu dobré naděje se nemohou dlouho odtrhnout.  Stále 
je se na co dívat a nad čím žasnout. A Boulder Beach s roztomilými TUČŇÁKY nemá daleko od 
RÁJE. Kateřina s Milošem se poté vydávají do rozeklaných Cedrových hor, které na druhý den 
zachvátí zničující požár. Kolem západního pobřeží s ohromnou kolonií terejů pokračují až do 
pouště KALAHARI. Po celou svou cestu zažívají další krásné, romantické, úsměvné i napjaté 
chvíle. Velryby v tuto dobu jihoafrické vody již opustily, ale BÍLÍ ŽRALOCI krouží okolo pobřeží po 
celý rok. Šance, že se podaří nějakého zahlédnout, je veliká. Motani na začátku své vysněné, 
celkem dvouměsíční cesty ještě netuší, že se každý den pro ně stane malým (někdy i větším) 
DOBRODRUŽSTVÍM.  
V DUHOVÉ AFRICE žije duhový národ, vyvěšuje se duhová státní vlajka, u duhového vodopádu 
pobíhají duhové ještěrky, diamanty mají duhový lesk a letní bouřkovou oblohu zdobí – co jiného 
než DUHA.  
 
Nejnovější, velmi pestrá diashow Kateřiny a Miloše MOTANI okořeněná špetkou dobrodružství, poprvé s krátkými 
videosekvencemi. 
Diashow doplňuje nástěnný KALENDÁŘ "DUHOVÁ AFRIKA 2010". 
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ÚSTÍ NAD ORLICÍ  1.3.  (Po) – Roškotovo divadlo, Husova 1062,  zač. v 19.00 h.  
            Předprodej:  Městské informační centrum, Mírové nám. 67, tel: 465 514 111. 
 
ČESKÁ TŘEBOVÁ  2.3. (Út) – Kino SVĚT, Nádražní 397,  zač. v 19.00 h. 
            Předprodej:  Informační centrum,Staré náměstí 78, tel: 465 500 211. 
 
VYSOKÉ MÝTO 4.3. (Čt) – Šemberovo divadlo, Komenského 281,  zač. v 19.00 h. 

  Předprodej:  Informační centrum, B. Smetany 92, (v přízemí budovy Městského úřadu Vys. Mýto                             
                        na nám. Přemysla Otakara II.), tel.: 465 466 112.  
 

HAVLÍČKŮV BROD 7.3. (Ne) – Kino OSTROV, Na Ostrově 28,  zač. v 18.00 h. 
            Předprodej:  KD OSTROV, Ostrov 28, tel: 603 389 327. 

 
LITOMYŠL  8.3.  (Po) - Kino SOKOL, Nerudova 83,  zač. 19.00 h.  
            Předprodej: Informační centrum Litomyšl, Smetanovo nám. 72, tel: 461 612 161. 
 
JIHLAVA  10.3.  (St) -  Kino DUKLA, Jana Masaryka 1421/20,  zač. v 19.00 h.  
            Předprodej:  Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2, tel: 567 167 159. 
 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 11.3. (Čt) – Kino VYSOČINA, Brodská 1000/2,  zač. v 19.00 h.  

Předprodej:  Informační turistické centrum, Cestovní kancelář Santinitour, Nám. Republiky 24,  
tel: 566 628 539 

ŠUMPERK  14.3.  (Ne) - Kino OKO, Masarykovo náměstí 3, zač. 15.00 h. 
             Předprodej:  Pokladna kina OKO, tel: 583 212 000. 
 
ŠTERNBERK  15.3. (Po) – Kino OKO, Nám. Svobody 7, zač. v 19.00 h. 
             Předprodej:  Městské informační středisko, ČSA 30, tel: 585 086 200. 
 
OPAVA   16.3.  (Út) – Kino MÍR, Kolářská 5,  zač. v 19.00 h.  
             Předprodej:  Sluna, Horní nám. 27, Opava, tel: 553 712 319. 
 
OLOMOUC,  17.3.  (St)  –  Kino METROPOL, Sokolská 25,  zač. v 19.00 hod. 
         Předprodej:  Předprodej na rohu kina, od 16.30 hod. pokladna kina Metropol, Sokolská 25, tel: 
585 222 466. 
 
BLANSKO  18.3.  (Čt) - Kino Blansko, Hybešova 6, zač. 17.00 h. 
             Předprodej:  Pokladna kina Blansko, tel: 516 412 437. 
 
PODĚBRADY  21.3. (Ne) – Zámecký biograf, Jiřího náměstí 1/8,  zač. v 15.00 a 17.00 h. 
            Předprodej:   Kulturní a informační centrum, Jiřího nám. 1/I., tel: 325 612 505. 
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Diashow  AMERIKA INKOGNITA  LAS VEGAS, ZLATO A MANITU 
 

Kateřina a Miloš MOTANI vám v 
této diashow přiblíží přírodní krásy 
amerického DIVOKÉHO ZÁPADU, 
které neberou konce. Jedinečné 
fotografické pásmo doprovázené 
podmanivou hudbou a poetickým 
komentářem přináší 
nezapomenutelný emotivní 
zážitek. 
Skalnaté pouštní oblasti osvěží 
hodně vody a šťavnaté zeleně - 
slunné i zamlžené POBŘEŽÍ 
Kalifornie a Oregonu, zurčící 
VODOPÁDY, tajemné přesolené 
jezero Mono Lake s podivnými 
tufovými útvary. Cesta povede 
podél pacifického pobřeží až ke  
kanadským hranicím do jedinečného pobřežního deštného pralesa Olympic, a potom do 
sopečných oblastí. 
Nádherné FOTOGRAFIE vás zavedou také do barevného YELLOWSTONE - nejrozsáhlejší 
termální oblasti na světě. Uvidíte staré, kdysi velmi obávané opuštěné zlatokopecké město. 
Zastavíte se v pestrém a pulsujícím Las Vegas. V zemi velkého MANITU na vás čekají ale i další 
NEZNÁMÉ OBLASTI, které v žádné mapě nenajdete. 
 
Velmi úspěšná diashow dvojice Kateřiny a Miloše MOTANI napříč neznámou Amerikou. 
Diashow doplňuje nejnovější obrazová KNIHA „AMERIKA INKOGNITA". 
 
 
 
 
BRNO 9.3.  (Út) - Kino SCALA, Moravské náměstí 3, zač. 17.30 h. 
          Předprodej:  KIC, Běhounská 17, tel: 542 210 863 
 
MLADÁ BOLESLAV 12.4. (Po) – Kulturní středisko SVĚT, Tylova 468, zač. 19.00 h. 

Předprodej:  Pokladna KS Svět, Tylova 468, tel.: 326 321 709 
Informační centrum, Železná 107, tel.: 326 322 173 

 
 
 
 

Diashow  TAJEMSTVÍ POUŠTĚ  NETUŠENÉ KRÁSY AMERICKÉHO JIHOZÁPADU 
 

Bližší informace o této Diashow, která bude uváděna až od konce března, Vám přineseme v následujícím 
čísle věstníku.  
 
 
 
Aktuální termíny, případné změny a více informací na www.motani.eu  
 
MOTANI  PHOTOGRAPHY - Kateřina a Miloš MOTANI  
Telefon: Mobil K: +43/ 676/  5924680, Mobil M: +43/ 676/ 9578654, Mobil CZ: +420/ 607/ 529 509 
Skype: motani-photography, E-mail: motani@motani.eu, Internet: www.motani.eu  
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Zveme Vás na přednášky a projekce Radima S. Ptáčka v D-KLUBU 
 
18.02. Albánie – země pro dobrodruhy (Radim Ptáček, Komorní klubu na Velflíkově 8 v 
Hrabůvce)  
 
30.03. Stezkou Indiánů za osídlováním Ameriky (Radim Ptáček, KD Ostrava Michálkovice)  
 
22.04. Albánie – země pro dobrodruhy (Radim Ptáček, KDPB Havířov)  
 
17.06. Řecko (Radim Ptáček, Komorní klubu na Velflíkově 8 v Hrabůvce)  
 
Za D-KLUB  
 
Radim S. Ptáček 
http://www.d-klub.cz/  - na stránkách naleznete termíny dalších projekcí 
 
 

 

 

INFORMACE Z VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ – Cestovatelské 

přednášky  na Trúbě 
 
Přijďte v průběhu února a března 2010 na Štramberskou Trúbu. Máme pro vás připraveny tři 
cestovatelské přednášky. 12. února vám Martin Šóš poví, jak pobýval v divočině na 
Yukonu, 27. února shlédnete slideshow a film z Dakaru od Jardy Jindry a 26. března vás 
čeká promítání Martina Vičara z cesty s MBčkem kolem světa. Kapacita chaty Dr. Hrstky je 
omezená, proto doporučujeme rezervaci na tel. 777 663 474. Více informací o 
cestovatelských přednáškách najdete na stránkách Štramberské Trúby. 
 
 
Kompletní přehled akcí najdete na: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 
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PRÁVĚ STARTUJE II. KOLO ANKETY O NEJKRÁSNĚJŠÍ HORU 
ČESKÉ REPUBLIKY 
  
 Dovolujeme si Vás informovat, že jsme právě odstartovali II. kolo ankety o nejkrásnější horu 
ČR, do níž jsme vrcholy zařadili podle Vašich námětů. Budete-li se chtít do hlasování zapojit, 
máte možnost tak učinit na našich webovkách na adrese 
 http://www.treking.cz/archiv/nejkrasnejsi-vrcholy-ceske-republiky-anketa.htm 
(anketa B), hlasovat můžete i v anketě A, pokud jste tak dosud neučinili. 
Budeme rádi, budete-li moci předat tuto informaci i svým kamarádům a známým, 
turistům, které by tato anketa mohla zajimat. Děkujeme. 
Za redakci Treking  Ota Brandos 
  
TREKING, redakce časopisu 
 
 
 
 
INFORMACE O KLUBU:     
 
Vážení členové,  
 
rádi bychom Vás informovali o tom, že pan Petr Jahoda, prezident klubu, přijal na 
administrativní činnost Českého klubu cestovatelů nového zaměstnance. Zuzana Bednářová 
se nyní bude starat o převážnou část administrativních záležitostí klubu. Jedná se o tělesně 
postiženou mladou ženu, která bude placena ze soukromých finančních prostředků pana 
Jahody, nikoli z prostředků Českého klubu cestovatelů. Vzhledem k tělesnému postižení, 
může mít pomalejší pracovní tempo. Prosíme proto o shovívavost. Doufáme, že tato změna 
přispěje k hladšímu chodu Českého klubu cestovatelů. 
 
 
Závěrem bychom Vám rády poděkovaly za pozornost a popřály Vám příjemně prožité dny, ať 
se nacházíte kdekoliv, na cestách či doma.  
 
Nashledanou příště ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 9.2.2010                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 
        Doplnila:     Martina Kužmová 
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PŘÍLOHY 
 
Příloha 1: 
 
Informace od našich partnerů ze serveru turistika.cz 
 
TIPY NA ZIMNÍ AKCE 
 
Počasí a aktuální sněhové zpravodajství na Zima2010.cz 
Najdete zde aktuální počasí i informace o sněhu na našich i zahraničních horách. Ski areály 
můžete hledat na přehledné mapě. Více na www.zima2010.cz. 
 
 Salomon Atomic Ski4fun nabídne lyžařům zábavu i osvětu 
Sněhové podmínky v horských střediscích jsou v současné době ideální, mnoho aktivních lidí 
proto míří právě tam. Pro všechny nadšené lyžaře je v největších střediscích připravena nová 
roadshow Salomon & Atomic Ski4fun, která postupně navštíví všechny české hory. Více na 
www.akce.cz/akce/hle dani/q/ski4fun/ 
 
 Tipy na výlet - Zasněžený Hostýn  
Je neděle 3.1.2010, máme sraz na vlakovém nádraží v Otrokovicích. Sice napadl sníh, ale 
běžky necháváme doma, doufáme, že projdeme trasu pěšky. Více na www.turistika.cz/tipy-
na-vylet/show/zasnezeny-hostyn-.html 
 
 Akce, výstavy - Jiří Kolbaba – Fotograf na cest ách 
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 Více na www.theworld.cz 
 
 Tip na výlet - Zasněžené České středohoří 
Výlet začneme v Lovosicích, vydáváme se od nádraží nejprve po modré a potom po zelené 
značce na zříceninu hradu Košťál... Více na www.turistika.cz/tipy-na-vylet/show/zasnezeny-
ceske-stredohori.html 
 
 Tip na výlet - Cestování s dětmi - Ko - Lipe - jižní Thajsko 
Výlet začneme v Lovosicích, vydáváme se od nádraží nejprve po modré a potom po zelené 
značce na zříceninu hradu Košťál... Více na www.turistika.cz/tipy-na-vylet/show/cestovani-s-
detmi-ko-lipe-jizni-thajsko.html 
 
 Akce v Br ně, 14.-16.1.2010 Cestovatelský Scuk 
Cestovní kancelář Kudrna pořádá ve dnech 14. - 16. ledna 2010 tradiční cestovatelský festival 
pro všechny, kteří mají rádi vyprávění o dalekých krajích, dobrodružství prožitém na cestách 
a atmosféru vonící dálkami. Můžete se těšit na pestrý program včetně velké diashow manželů 
Motani nebo cyklo-cestovatelů Lucky s Michalem, ale také na výstavy fotografií, 
cestovatelský bál a mnohem více. Stránky festivalu najdete na www.kudrna.cz/scuk  
 
 
Najděte si sami místo pro svůj výlet, nabízíme více než 15.000 míst v ČR a 12.000 v 
zahraničí, www.turistika.cz/turisticke-cile 
 
Příjemný den i týden, Turistika.cz 
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Příloha 2: 
 
Pamětní deska vlády Peru panu Eduardu Ingrišovi 

„In Memoriam“ 

 
Vláda Peru 

Panu Eduardu Ingrišovi 
(11. února 1905 – 11. ledna 1991) 

 
Uznání a vděčnost za jeho rozsáhlou a důležitou práci jako peruanistovi v oboru hudby, 
antropologie, vědeckého výzkumu, filmu a fotografie, práce, ve které předvedl velkou lásku 
k Peru a ať se stále upevňují přátelská pouta a vzájemná uznání mezi Peru a Českou 
republikou. 
 

Lima, září 2009 
 
 
Po více než dvouletém úsilí se konečně podařilo, že dne 12 února 2010 bude předána 
manželce Eduarda Ingriše, paní Nině Ingriš, pamětní deska peruánské vlády panu Eduardu 
Ingrišovi, za jeho rozsáhlou a důležitou práci jako peruanistovi, která bezesporu vedla 
k upevnění přátelských pout mezi Peru a bývalým Československem. Eduard Ingriš nikdy 
nezapomněl, že je Čech, a to ani v dobách nejhlubší totality, kdy se jeho jméno nesmělo u nás 
ani vyslovit. Nebýt úžasného úsilí jeho manželky Niny, která se vrátila do České republiky 
před sedmi lety, a dalších přátel a obdivovatelů Eduarda Ingriše, kteří se přičinili i o 
přestěhování jeho zanechaného archivu dokumentů, fotografií, filmů a hudebních materiálů 
do České republiky, jen těžko by dnes bylo jméno tohoto obdivuhodného člověka, 
cestovatele, hudebníka a dobrodruha tak populární a vyslovováno s takovým obdivem. Malým 
příspěvkem k tomu, aby jméno Eduarda Ingriše, ale i jeho manželky Niny, nebyly nikdy 
zapomenuty, byla i žádost na pana prezidenta Republiky Peru, Jeho Excelence Dr.Alana 
Garcíu Péreze, k udělení státního vyznamenání za výjimečné služby pro Peru. Ukázalo se 
však, že zákony Peru neumožňují předání státního vyznamenání tohoto typu „In Memoriam“, 
proto se peruánská vláda rozhodla udělit panu Eduardu Ingrišovi pamětní desku, která bude 
předána paní Nině Ingriš jménem peruánské vlády panem Albertem Salasem Barahonou, 
velvyslancem Peruánské republiky v České republice, dne 12 února v 16 hodin, na 
slavnostním aktu v sále Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 
Žádost o udělení vyznamenání panu Eduardu Ingrišovi byla ve španělském jazyce zaslána 
panu prezidentovi s laskavou podporou a doporučením pana velvyslance Alberta Salase 
Barahony. Žádost rovněž podpořily následující významné osobnosti: Roman Onderka, 
primátor statutárního města Brna, Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje, 
Ing. Miroslav Zikmund, spisovatel a cestovatel, Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc, děkan 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, PhDr. Ivan Plánka, ředitel Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně (Archivní fond Eduarda Ingriše), PhDr. Karel Pavlištík, CSc, 
předseda Klubu Hanzelky a Zikmunda, Milan Švihálek, spisovatel a publicista. 
V následujícím uvádím český překlad zaslané žádosti, na jejímž základě byla pamětní deska 
v září roku 2009 panu Eduardu Ingrišovi udělena. 
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TEXT ŽÁDOSTI: 
 
Jeho Excelence Praha, 30 října 2007 
Dr. Alan García Pérez 
Prezident Republiky Peru 
Lima. 
 
Návrh na státní vyznamenání “Orden al Mérito por Servicios 
Distinguidos” pro pana Eduarda Ingriše, In memoriam. 
 
Vážený pane prezidente, 
 
podáváme tímto návrh na státní vyznamenání In memoriam pro hudebního skladatele a 
cestovatele Eduarda Ingriše, který značnou část svého života strávil v Peru a svou 
mnohostrannou činností úspěšně prezentoval Československo a vaši zemi v zahraničí. 
Pan Eduard Ingriš se narodil 11 února 1905 v Čechách a proslavil se jako český hudební 
skladatel, dirigent, filmový dokumentarista, kameraman, fotograf a cestovatel. V roce 1947 
odjel do Jižní Ameriky a po převzetí moci komunisty v roce 1948 v bývalém Československu 
se rozhodl, že se již nevrátí. Za svoji novou vlast si zvolil Peru, kde žil 14 let a získal i 
peruánské občanství. V Limě se stal vyhledávaným fotografem. Portrétoval i oficiální 
fotografie peruánského prezidenta Manuela Pradu. Otevřel si vlastní fotoateliér a začal se 
věnovat tzv.sociálnímu dokumentu, reklamní tvorbě, ale i fotografování peruánské krajiny a 
architektury. Jeho fotografie z Peru byly záhy velmi ceněny. Vyhrává mezinárodní 
fotografické soutěže a publikuje i v takových časopisech, jako jsou Time a Life. V roce 1949 
se právě v Peru osobně setkal se slavnou českou cestovatelskou dvojicí Zikmundem a 
Hanzelkou a ve svém studiu zpracovával jejich fotografie a doprovázel je i jako zkušený 
kameraman. 
V Peru se seznámil s norským etnologem a mořeplavcem Thorem Hayerdahlem, který na 
balzovém voru Kon-Tiki přeplul Tichý oceán ve snaze prokázat svoji teorii o migraci 
původních obyvatel Peru do Polynésie. Tato myšlenka nadchla Eduarda Ingriše natolik, že se 
rozhodl osobně ji potvrdit plavbou realizovanou za podobných podmínek. Postavil balzový 
vor Kantuta a v roce 1954 na něm vyplouvá do Polynésie. Členkou posádky tohoto prvního 
voru byla i Peruánka Natálie, představující symbolicky potomka původní incké civilizace. I 
když tato cesta skončila nezdarem v obrovském vodním víru, přesto přinesla velmi cenné 
poznatky o mořských proudech v blízkosti kontinentu Jižní Ameriky a Eduardu Ingrišovi 
získala světovou popularitu. Na základě toho se rozhodl tuto expedici zopakovat. V roce 1959 
se mu skutečně podařilo na balzovém voru Kantuta II přeplout Tichý oceán a dostat se až do 
Polynésie, čímž byla teorie Thora Hayerdahla plně potvrzena. Z této cesty Ingriš natočil 
barevný film a zachytil ji na mnoha negativech a filmových záznamech. Jeho odvaha získala 
mezinárodní uznání a otevřela mu cestu pořádat v povodí Amazonky průzkumné expedice 
k Indiánům, při nichž natáčel přírodovědecké a cestopisné filmy. Z této doby pochází 
například jeho film Nepokořená Amazonka. Podnikl v Peru ale i další výpravy, které 
fotograficky zdokumentoval, jako třeba plavbu po řece Huallaga, navštívil Machu Picchu, 
plavil se přes jezero Titicaca do Bolivie. 
V průběhu pobytu v Peru dirigoval Eduard Ingriš symfonický orchestr a skládal symfonie i 
písně, inspirované praobyvateli Peru, Inky. Zkomponoval symfonický cyklus Bajo el Cielo 

del Peru a pod jeho taktovkou ji nahrál na gramodesky. Když zahajovala peruánská televize 
své vysílání, sólový part symfonického orchestru zpíval José Mojica a u dirigentského pultu 
stál Eduard Ingriš. V roce 1955 bylo vydáno Ingrišovo Album z Peru, obsahující 12 písní. 
Píseň z tohoto alba, Perú-mi amor, byla věnována manželce prezidenta republiky, paní Doně 
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Maríi Delgado de Odría. 
V roce 1962 odejel do USA na Floridu, kde se seznámil s Ninou Karpuškinovou, brněnskou 
rodačkou, s níž se v roce 1965 oženil a natrvalo se usadil v USA. Téhoţ roku byl nominován 
na Oscara za hudbu k filmovému dramatu The Galant One. Dlouhá léta strávil se svojí 
manželkou na cestách po USA. Oba pořádali promítání Ingrišových filmů a besedy, které 
měly ve více než 600 městech USA mimořádný ohlas. Protože převážná většina těchto filmů 
se týkala právě Peru, i poslední roky svého života zasvětil prezentaci nejen své úspěšné dráhy 
fotografa, kameramana, autora hudby a krátkometrážních i celovečerních filmů, cestovatele, 
ale i propagaci Peru ve Spojených státech amerických. 
Eduard Ingriš zemřel ve věku 86 let v Reno ve státě Nevada v roce 1991. Zanechal po sobě 
dobře zorganizovaný archiv, dokumentující fotograficky a na filmovém materiálu zejména 
jeho peruánský pobyt v letech 1948 až 1962. Byla to právě jeho žena Nina Ingriš, která tento 
archiv věnovala po jeho smrti České republice. O převoz celé tuny Ingrišových písemností, 
notových záznamů, fotografií, filmů a zvukových nahrávek, se v roce 2001 zasloužil 
cestovatel Miroslav Zikmund a několik dalších nadšenců. Paní Nina Igriš se natrvalo vrátila 
do České republiky a dále presentuje nesmrtelné dílo svého manžela na přednáškách a 
výstavách. 
Vážený pane prezidente, pan Eduard Ingriš si plně zaslouží peruánské státní vyznamenání, a 
to nejen za svoje objevitelské cesty, ale zejména proto, že celý svůj život v emigraci zasvětil 
propagaci Peru v dané historické epoše. Jeho zanechané dílo je dnes středem zájmu České 
republiky a je hodnoceno i jako přínos k úspěšnému rozvoji přátelských, kulturních a 
vědeckých styků mezi našimi zeměmi. 
 
Ing. Otto. Horský, CSc, 
Inženýrský geolog a peruanista. 
Brno, 30 října 2007. 


