
 
Věstník, duben 2010 

Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 3/2010 
 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 
 
jako obvykle máte prostřednictvím věstníku možnost zjistit, co je nového na poli 
cestovatelském. Po prvních dvou letošních informačně hutných věstnících, je tento poněkud 
skromnější nikoli, však nezajímavý. Přeji Vám krásné jarem provoněné dny a těm z Vás, kteří 
se chystáte na cesty nebo jste již vyrazili, také šťastnou cestu. 
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KNIHY:    
 
Představujeme Vám novou knihu 101 nejkrásnějších domovních 

znamení Prahy. 
 
Napsali   Soňa Thomová 
   Martin D. Antonín 
 
Fotografie  Zdeněk Thoma – člen klubu 
   Michal Thoma 
 
Kniha vám nabídne nevšední procházku magickou a 
tajuplnou Prahou, jejíž mimořádné kouzlo během 
tisíciletí stavebního i duchovního vývoje do svých 
tenat polapilo mnoho slavných osobností, umělců či 
romantických snílků. V centru pozornosti však 
tentokrát nebudou nádherné pražské výhledy, 
honosné paláce, malebná zákoutí či vznosné věže a 
chrámy, ale především starobylé měšťanské domy 
ozdobené domovním znamením. Tento originální 
architektonický prvek rozhodně stojí za pozornost – 
skrývá v sobě nespočet barvitých příběhů, tajemných 
symbolů a jinotajů. V minulosti sloužil k lepší 
orientaci, nyní však plní funkci spíše estetickou. 
Nenechte se však zmást, dávná historie a zkušenost 
našich předků se nám vryla do duše a paměti víc, než 
si vůbec uvědomujeme.  A tak stále chodíme s přáteli 
na pivo ke Dvěma sluncím, na romantické schůzky 
ke Třem housličkám a na výstavy do domu U 
Kamenného zvonu…  
 
Snímky renomovaných fotografů, vám přiblíží nejen 101 pražských domovních znamení, ale 
i samotnou podobu domů, které prošly rozličnými stavebními epochami od dob románských 
po dnešek. Dýchá z nich nálada i nesporný genius loci rušných pražských ulic i odlehlých 
zákoutí. Autoři textů vás provedou stavební historií domů, seznámí vás s jejich obyvateli i 
pověstmi a událostmi, kterými jsou opředeny. Neváhejte a vydejte na objevnou cestu za 
zvířaty, bájnými bytostmi, vesmírnými objekty či řemeslnými výrobky, jež po staletí 
oživují fasády pražských domů… 
 
 
 
 
 
 
 
Podrobné informace o dalších publikacích najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html  
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AKCE: 
 
Jiří Kolbaba, viceprezident klubu, Vás zve na své dubnové akce 
 
6.4.2010 Brno, KD Rubín, Makovského nám. 3  
pořad To je Havaj!, začátek 19:00 hodin   
Anotace: „To je Havaj“ -  říkáme, chceme-li popsat 
něco rajského. Čeká nás dobrodružný i romantický 
objevitelský výlet po pěti ostrovech slavného 
pacifického souostroví. Narození ostrovů z lávy 
podmořských sopek, král Kamehameha, historie 
osidlování, mořeplavec James Cook, surfaři, 
květinové věnce, pláž Waikiki, vesnice 
malomocných, sopky Haleakala, Mauna Loa a Mauna 
Kea…, tak to je HAVAJ! 

 
7.4.2010 Ostrava, Dům kultury 
pořad Fotograf na cestách – splněný sen, začátek 
19:00 hodin.  
Anotace: 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.  
 
8.4.2010 Šternberk, MKZ Šternberk, 
Masarykova 20  
pořad Etiopskou vysočinou k původním 
kmenům Afriky, začátek 19:00 hodin. 
 Anotace: Návštěva Etiopie patří 
k nejdobrodružnějším expedicím na planetě. 
Poznáme sociální rozdíly v hlavním městě 
Addis Abeba a přes jezera plná ryb a ptáků 
dojedeme na vysočinu Bale. Žijí zde četné 
druhy endemických zvířat. Jižní cesta ke 
keňské a súdánské hranici je lemována 
osadami četných exotických kmenů. Vrcholem je návštěva u kmene Mursi. Ženy si do rtů a 
uší vkládají rozměrné keramické destičky. Muži jsou ozbrojeni oštěpy i samopaly. Dozvíme 
se mnohé o životním stylu dalších kmenů v okolí města Gambella. Anuakové a Nuerové si 
dělají do kůže hluboké zářezy a ty vyplňují popelem. Překvapí, že Etiopie je i zemí 
šťavnatých luk, lesů a polí.  
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9.4.2010 Most, ZUŠ F.L. Gassmanna, Obránců Míru 2364,  
pořad Etiopskou vysočinou k původním kmenům Afriky, začátek 18:00 hodin.  
Anotace: Návštěva Etiopie patří k nejdobrodružnějším expedicím na planetě. Poznáme 
sociální rozdíly v hlavním městě Addis Abeba a přes jezera plná ryb a ptáků dojedeme na 
vysočinu Bale. Žijí zde četné druhy endemických zvířat. Jižní cesta ke keňské a súdánské 
hranici je lemována osadami četných exotických kmenů. Vrcholem je návštěva u kmene 
Mursi. Ženy si do rtů a uší vkládají rozměrné keramické destičky. Muži jsou ozbrojeni oštěpy 
i samopaly. Dozvíme se mnohé o životním stylu dalších kmenů v okolí města Gambella. 
Anuakové a Nuerové si dělají do kůže hluboké zářezy a ty vyplňují popelem. Překvapí, že 
Etiopie je i zemí šťavnatých luk, lesů a polí. 
 
13.4.2010 Brno, KD Rubín, Makovského nám. 3 
pořad Karibik – ráj pirátů - premiéra, začátek 
19:00 hodin.  
Anotace: Po Krištofu Kolumbovi se sem plavili 
další evropští mořeplavci, které brzy vystřídali 
noví osídlenci a posléze i piráti. O prosperitu celé 
karibské lokality se významně zasloužili miliony 
afrických otroků. Dnes malebné rozsáhlé 
souostroví láká cestovatele i turisty z celého 
světa. Navštívíme Panenské ostrovy a mnoho 
exotických ostrovů Malých, Velkých i 
Holandských Antil. Karibik – ráj romantických 
cestovatelů. 
 
 
 

 

Výstava 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. 
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Martin Stiller, člen klubu, Vás opět zve na festival 

CYKLOCESTOVÁNÍ, tentokrát na brněnské výstaviště 
 
 
Festival CYKLOCESTOVÁNÍ opět součástí na veletrhu Bike Brno 

9. -10. 10. 2010 na brněnském výstavišti 
 

I letos se v rámci prestižních sportovních veletrhů na brněnském 
výstavišti uskuteční oblíbený a úspěšný festival CYKLOCESTOVÁNÍ, 
jehož hosté (promítající) nás zavedou do všech koutů světa a 
společně s nimi budeme putovat v sedle kola, poznávat svět a 
cestovat. 
Největším lákadlem jubilejního 10. ročníku festivalu 
CYKLOCESTOVÁNÍ je bezesporu projekce legendárního 
cyklocestovatele Tilmanna Waldthalera, který ve světe 
cyklocestování znamená tolik jako Reinhold Messner mezi 
horolezci. Tilmann má najeto totiž neuvěřitelných 430 000 
expedičních kilometrů a promítání na Bike Brno v rámci festivalu 
CYKLOCESTOVÁNÍ bude exkluzivní premiérou ve střední a 
východní Evropě. 
Opomenout nesmíme audiovizuální diashow česko-rakouské dvojice Motani či absolutně 
aktuální promítání o půlročním cykloputování Martina & Renči Stillerových napříč 
Amerikou, ze kterého se vrací jen pár dní před samotným veletrhem. 
Pořadatelé: Občanské sdružení Cyklocestovatelé a Veletrhy Brno, a.s. 
 

Program:  
  
Sobota 9.10.2010 
09:30 - 10:45 – Broňa Nagel - „Na tříkolce kolem Islandu“ 
11:00 – 11:15 – Filmový dokument – „Světové expedice na kole“ 
11:30 - 13:00 – Martin & Renáta Stillerovi – „Na kole napříč Amerikou“ 
13:45 - 15:45 – SPECIÁL: Tilmann Waldthaler - „Žít-Zažít-Přežít aneb 30 let kolmo po 
světě“ 
16:15 - 16:35 – Standa Ubík - „Cyklotrasy-počítačový program pro plánování výletů“ 
16:45 - 18:00 – Ruda Růžička - „Laponsko - na kole s Honzou Kopkou za polární září“ 
 
Neděle 10.10.2010 
09:30 - 10:30 – Josef Zimovčák – „Na vysokém kole pro život dětem“ 
10:45 - 11:45 – Honza Galla – „Do velehor na lehokole“ 
12:00 - 13:30 – Motani – „Duhová Afrika – od sloní řeky za bílým žralokem“ 
13:45 - 14:45 – Jirka Bošek & Terka Šírová – „Ruskou Karélií k finským jezerům“ 
15:00 - 16:00 – Honza Vlasák – „Kyrgyzstán, Kazachstán - Od Yssik kulu k Aralu“ 
 

Podrobnější informace naleznete na: 
www.cyklocestovani.cz 

 
pozn.: tato akce je plánována až na říjen, vzhledem k tomu, že nám informace o festivalu byla 

zaslána již tento měsíc a měli jsme méně příspěvků ke zveřejnění, informujeme vás se značným 

předstihem. ☺ 

 

 
Kompletní přehled akcí najdete na: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 
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Mezinárodní český klub zve na závěrečný koncert z cyklu Tři Smetanovské večery ve 
spolupráci s Muzeem Bedřicha Smetany. 
Čtvrtek 8. dubna -Jaroslav Šonský (Švédsko) + Sylvaine Wiart (Francie)  
Koncert se koná ve Smetanově muzeu (ČMH) na Novotného lávce od 18.00 
Vstupné dobrovolné. 
 
 
HLEDÁM SPOLUCESTOVATELE 
 
Hledám pohodového cestovatele-cyklistu na cestu napříč USA na kole. Chtěl bych cestovat 
po silnici ROUTE 66 z Chicaga do Los Angeles (cca  4000km). Cesta by se dala prodloužit 
asi na 7000 km. Více informací najdete na: www.ckc.cz v rubrice „Hledám cestovatele“. 
S pozdravem Zdeněk Mareš  
 
 
 
 
 
To je tentokrát z Českého klubu cestovatelů vše. Nashledanou příště ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 31.3.2010                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 
 


