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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 10/2011 
 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 
 
říjnové vydání našeho klubového věstníku nabízí více možností, jak si zpestřit příjemné 
večery babího léta. Ať už se rozhodnete pomyslně vycestovat prostřednictvím nových knih 
našich členů či snad na některé z pestré nabídky cestovatelských akcí, přeji Vám pěkné 
zážitky. Všem přispívajícím děkujeme a přejeme mnoho spokojených návštěvníků a čtenářů. 
 
Zuzana Bednářová 
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 KNIHY:    
 

Představujeme Vám nové knihy našich členů 

 

ZE ZÁPISKŮ DOBRODRUHÁčka,  
pro kterého je dobrá každá kačka  
Autor:   Milan Štourač 
 

Kniha Ze zápisků dobrodruháčka má základ v příbězích, 
prožitcích,které autor prožil na svých cestách,žádné opisovaní 
z bedekrů. Střídají se v ní napínavé příběhy ze zážitky s 
poznáváním nových lidí, setkávání se s kamarády a ukazuje 
nádhernou dobrosrdečnost a pohostinnost obyvatel napříč 
celou Evropou. Pět příběhů, sólo cestovatele, stopaře a 
dobrodruháčka.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Barvitosti toulek 

Autor:   Milan Štourač 
 

Kniha Barvitosti toulek: navazuje na knížku předchozí. Autor 
nás v ní tentokrát zavede nejenom na evropský kontinent, ale 
i do vzdálenějších míst. Cesty jsou opět směřovány  
především autostopy. Spaní volil Milan, tak říkajíc kde se 
dalo. Kniha barvitosti toulek Vám poskytne  užitečné 
informace o místech, které autor navštívil. Seznámí Vás se 
zajímavými pamětihodnostmi a přírodními krásami a zároveň 
se skvěle pobavíte při začtení do leckdy dobrodružných i 
veselých příběhů. 
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Pátá rovnoběžka. Přírodní národy Asie, Afriky a Ameriky 
Autor:   Miroslav Černý 

 
Tři výjimečné výpravy do nitra tří kontinentů za třemi 
domorodými etniky. Takto stručně lze charakterizovat obsah 
nové knihy Miroslava Černého. V krátkém časovém rozpětí 
pouhých dvou let autor navštívil Indiány kmene Yekwana 
z venezuelské Amazonie, hamarské pastevce z údolí řeky Omo 
a negritské skupiny Semangů z malajské džungle. Jeho cílem 
bylo zakusit a porovnat životní podmínky a osudy přírodních 
národů na počátku třetího tisíciletí, konkrétně těch, jejichž 
sídliště se nacházejí v tropickém pásmu pátého stupně severní 
šířky. Beletristické záznamy z průběhu cesty se v textu střídají 
s pasážemi etnografického charakteru i kapitolami z dějin 
cestovatelství. Kniha tak má nejen literární, ale také odbornou 
hodnotu. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Podrobné informace o dalších publikacích najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html
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AKCE: 
 

Leoš Šimánek, člen klubu, uvádí velkoplošnou panoramatickou     

live-diashow se sedmi projektory 
 

NOVÝ ZÉLAND 
Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů 

 
Jen málokdo zná nejkrásnější kout naší planety s azurově modrým mořem, stále zeleným 

pobřežím a s čerstvě zasněženými vrcholky hor! 
 

Leoš Šimánek je známý tím, že rád dělá neobvyklé věci. Vzdát se kýženě očekávaného 
léta a vydat se zpět do zimy? Stěží by to někdo udělal! On však věděl, do čeho jde. Věděl, 
že jej a jeho rodinu očekává zajímavý svět, a o to víc v zimě. 
 
Leoš s manželkou Lenkou, synem Jakubem a dcerou Veronikou vyrazili na dlouhou cestu, 
tentokrát do Aotearoa – země dlouhého bílého mraku, jak nazývají Maorové, původní 
ostrovní obyvatelé Nového Zélandu, své ostrovy. Skoro tři měsíce Šimánkovi důkladně 
poznávali novozélandské souostroví nacházející se mezi rovníkem a jižním pólem. V délce 
šestnácti set kilometrů se od severu k jihu řadí celý kaleidoskop geografických zajímavostí 
začínající u písečných pláží s palmami, také v zimě kvetoucími ibišky, kolem gigantických 
kuželů sopek, gejzírů, barevných vulkanických jezírek s vařící se vodou či bublajícím 
blátem, podél křišťálově průzračných horských jezer, do velehor pokrytých ledovci. 
 
Ani tentokrát autor nefotografoval pouze přírodu, faunu a flóru, ale věnoval se se svojí 
rodinou všemožným aktivitám. Vyráželi na koních, kánoích či kajacích, sjížděli na lyžích 
zasněžené vulkány nebo podnikali túry mezi ledovcovými horami. 
 
Při cestě lodí fjordem Milford Sound, který se hluboko zařezává do pobřežního pohoří 
Jižního ostrova, obdivoval a fotografoval Leoš Šimánek nejkrásnější horu jižní polokoule 
Mitre Peak, vypínající se ve svém zimním hábitu přímo od hladiny moře do sedmnácti set 
metrů výšky. 
 
Nově zpracovanou live-diashow doplňuje vydání stejnojmenné fotografické knihy – NOVÝ 
ZÉLAND: Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů, kterou nově vydal Leoš 
Šimánek ve svém nakladatelství ACTION-PRESS. 
 

POPIS  CESTY  LEOŠE,  LENKY, JAKUBA A  VERONIKY ŠIMÁNKOVÝCH  PO 
NOVÉM ZÉLANDU 

 
Úmyslně jsme k protinožcům vyrazili v červnu, červenci a srpnu, kdy na opačné straně 
zeměkoule panuje zimní období - v této době je Nový Zéland nejfotogeničtější. Od věčně 
zeleného pobřeží se na Jižním ostrově vypínají sněhem pokryté velehory. Jen málokde na 
světě se může vidět něco podobného a jen málokdo ostrov takto zná! A další přednost: 
v zimě se na Nový Zéland oproti létu vydává jen málo turistů a tak jsme zažili klid a 
pohodu v jinak hodně navštěvovaných místech. 
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Vidět všechny přírodní krásy a unikáty Nového Zélandu vyžaduje spoustu času. Podařilo 
se však Jakubovi a Veronice o měsíc prodloužit jejich letní prázdniny, čímž byl tento 
problém vyřešen.  
Každý z nás měl napakované dva velké lodní pytle, kde nesměla chybět výbava ke 
stanování ani horolezecká výzbroj. Těchto osm ohromných zavazadel se nevešlo ani do 
toho největšího osobního auta, a proto jsme si po příletu do Aucklandu zapůjčili 
kempinkový vůz. V horách jsme několikrát našli příhodné tábořiště, na kterém ale ležel 
hluboký sníh. Náš kempr, jak jsme automobilu říkali, nám takto nejednou ušetřil 
nepříjemnou noc ve stanech – lepší vozidlo si pro takovou cestu vůbec neumím představit. 
Při sestavování diashow jsem se držel mé stejnojmenné knihy. Pořad sestává ze dvou 
polovin, dohromady z devíti následujících kapitol: 
  
SEVER SEVERNÍHO OSTROVA: Na koních pískovými dunami a po plážích Jellicoe 
Channel – pobřeží Tichého oceánu. 
POLOOSTROV COROMANDEL: S ruksaky na zádech do zátoky Fantail Bay a Cathedral  
Cove – z krásné do ještě krásnější. 
GEOTERMÁLNÍ OBLASTI U JEZERA ROTORUA: V kraji sopek, gejzírů a horkých jezer. 
NÁRODNÍ PARKY WHANGANUI A TONGARIRO: Na kánoích ledovými peřejemi řeky 
Whanganui a na lyžích ze svahů Mount Ruapehu, nejvyšší sopky Nového Zélandu. 
NÁRODNÍ PARK ABELA TASMANA: V kajacích po moři – zimní plavba podél Tasmanova 
zálivu.  
PACIFICKÉ POBŘEŽÍ JIŽNÍHO OSTROVA: Na poloostrov Kaikoura za lachtany a 
k přírodnímu divu Moeraki Boulders - kulovitým balvanům. 
NÁRODNÍ PARKY PAPAROA A WESTLAND: K světoznámým skalním formacím 
Pancake Rocks a ledovcovým splazům Franz Josef a Fox Glacier. 
NÁRODNÍ PARK AORAKI / MOUNT COOK: Ve vánici pod horu Cook. Túra k ledovci 
Hooker – v létě procházkou, v zimě dobrodružstvím. 
NÁRODNÍ PARK FIORLAND: K jezeru Wakatipu a dál do fjordu Milford Sound k Mitre 
Peak – nejkrásnější hoře Oceánie. 
 
Na závěr diashow jsem použil letecké záběry fjordu Milford Sound, okolních hor a místa, 
kde se před lety točil jeden z nejznámějších velkofilmů – Pán prstenů. Snad nikde jinde na 
Zemi se nedá zažít úchvatnější scenérie! 
 
 

TURNÉ ŘÍJEN 2011  (VÝCHODNÍ  POLOVINA REPUBLIKY) 
 

CHOCEŇ (Ne) 2.10., 15.00 a 19.00 hod., Panský dům, Jungmannova 137 
Předprodej: Informační centrum, Tyršovo náměstí 301, tel.: 465 461 949 
ŠUMPERK (Po) 3.10., 19.00 hod., Dům kultury, Fialova 3 
Předprodej: Dům kultury, Fialova 3, tel.: 583 214 279; Tilak - podniková prodejna, Krátká 
1, tel.: 583 222 152 
PROSTĚJOV (Út) 4.10., 15.30  a 19.30 hod., Městské divadlo, Vojáčkovo náměstí 1 
Předprodej: Městské divadlo, Vojáčkovo náměstí 1, tel.: 582 333 390;  
Informační služba, náměstí T. G. Masaryka 12-14, tel.: 582 329 722; 
Regionální informační centrum, Perštýnské náměstí 8 (zámek), tel.: 582 329 723 
PŘEROV (St) 5.10., 19.00 hod., Klub Teplo, Horní náměstí 9  
Předprodej: Městské informační centrum, Kratochvílova 14, tel.: 581 217 187 
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OLOMOUC (Čt) 6.10., 15.30 a 19.30 hod., (Pá) 7.10., 15.30 a 19.30 hod., Kino Metropol, 
Sokolská 25 
Předprodej: Kino Metropol, Sokolská 25, tel.: 585 222 466; 
Informační centrum-radnice, Horní náměstí, tel.: 585 513 392 
ZLÍN (So) 8.10., 15.00 a 19.00 hod., Univerzita Tomáše Bati, Aula - Academia centrum, 
Mostní 5139 
Předprodej: Městské informační a turistické středisko (radnice), náměstí Míru 12, tel.: 
577 630 222;          
Velké kino (videopůjčovna),  náměstí Práce 2511, tel.: 577 432 936 nebo 571 817 264 
OSTRAVA (Ne) 9.10., 15.00 a 19.00 hod., Dům kultury Akord, náměstí SNP 1, Ostrava-
Zábřeh 
Předprodej: Dům kultury Akord, náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh. tel.: 596 762 511;  
Ostravský informační servis, Nádražní 7, Ostrava-centrum, tel.: 596 123 913 
OPAVA (Po) 10.10., 19.00 hod., Kino Mír, Kolářská 5 
Předprodej: Kino Mír, Kolářská 5, tel.: 553 650 342;  Sluna, Horní náměstí 27, tel.: 
553 712 319;  
Městské informační centrum, Horní náměstí 67, tel.: 553 756 143 
JIHLAVA (Ne) 16.10., 15.00 a 19.00 hod., Dělnický dům, Žižkova 15  
Předprodej: Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 2, tel.: 567 167 159 
TŘEBÍČ (Po) 17.10., 19.00 hod., Fórum, Masarykovo náměstí 1313/13 
Předprodej: Informační a kulturní centrum - „Malovaný dům“, Karlovo náměstí 53, tel.: 
568 847 070 
PELHŘIMOV (Út) 18.10., 19.00 hod., Kulturní dům Máj, třída Legií 1115 
Předprodej: Turistické a informační centrum, Masarykovo náměstí 10, tel.: 565 326 924 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (St)  19.10., 19.00 hod., Kino Vysočina, Brodská 1000/2 
Předprodej: Cestovní kancelář Santini Tour (stará radnice), Náměstí Republiky 24, tel.: 
566 628 539 
BRNO (Čt) 20.10., 15.30 a 19.30 hod., (Pá) 21.10., 15.30 a 19.30 hod., (So) 22.10., 15.30 
a 19.30 hod., Bílý dům–sál B. Bakaly, Žerotínovo náměstí 6 
Předprodej: KUDRNA – Vobchůdek v podchodu, hlavní vlakové nádraží, tel.: 542 210 660 
nebo 608 925 393; Kulturní a informační centrum – Dům Pánů z Lipé, náměstí Svobody 
17, tel.: 539 000 770 
HAVLÍČKŮV BROD (Ne) 23.10., 17.00 hod., Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28 
Předprodej: Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28, tel.: 603 389 327 

 
Více o autorovi, jeho knihách a diashow najdete na internetových stránkách: 
www.leossimanek.cz 

 
 
 

Diashow turné Leoše Šimánka bude pokračovat také v listopadu a v prosinci. Aktuálně Vás o 
termínech promítání budeme informovat vždy v příslušném věstníku. Kompletní přehled termínů 
diashow však naleznete na našich webových stránkách www.ckc.cz již nyní. 
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Manželé MOTANI Vás zvou na svou novou diashow 
 

ČILE PO CHILE 
POUŠTÍ A PRALESEM AŽ NA KONEC SVĚTA 

 
 
V pásmu se Kateřina a Miloš MOTANI s 
vámi vydají do jižní Ameriky. V první 
etapě napříč severním CHILE 
procestujete s nimi nejsušší poušť světa 
ATACAMU, která se rozkládá mezi 
tichomořským pobřežím a vysokými 
Andami. Na své cestě Kateřina s 
Milošem nevynechají pulsující přístavy, 
ani zapadlé vesnice či opuštěná 
LEDKOVÁ MĚSTEČKA. V úplné samotě 
hloubají nad významem záhadných 
geoglyfů. Zkoumají úchvatnou pobřežní 
kaktusovou poušť.  
Z přístavu Arica vystoupají během 
několika hodin na 4 500 metrů nad 
mořem - v Chile to jde rychle. Tři dny 
zápasí oba s výškovou nemocí. Na cestě 
vidí spousty různých zvířat - lachtany, 
věčně hladové pelikány, růžové 
plameňáky, zvědavé VIKUNĚ, drzé 
alpaky, vznešené lamy i bojácné činčily. 
V samotném srdci pouště Atacama tráví 
cestovatelé několik dní. Obdivují 

nádherné temně modré LAGUNY, solná jezera, zasněžené SOPEČNÉ KUŽELY, 
úchvatné Údolí měsíce i GEJZÍRY El Tatio. O jídlo se dělí s toulavými psi. A taky 
tvrdí, že jestli dávají někde LIŠKY dobrou noc, tak právě tady v Chile. 
V druhé etapě své cesty se vydávají oba ze Santiaga de Chile směrem na jih. Na své 
cestě vyhledají pravěké ARAUKÁRIE. Celý den tráví v mapučské vesnici. Po tři dny 
a tři noci plují lodí mezi četnými FJORDY a pustými neobydlenými ostrovy. Na jihu se 
stávkuje a Puerto Natales nesmí opustit žádné auto - kromě jednoho. Po dlouhé, 
napjaté a úmorné noci, na svobodě, je čeká park Torres del Paine se svými 
impozantní žulovými skalisky, ledovcovými jezery, vodopády a ohromnými stády lam 
huanaco. 
Poté se s nimi vydáte do Argentiny k nádhernému burácejícímu LEDOVCI Perito 
Moreno. Potom se zase vrátíte do větrem bičovaného Chile, protože ještě zbývá 
vidět TUČŇÁKY, obdivovat u domorodců chuť do života i přes psí počasí a někde u 
Magellanského průlivu najít krásné rezavějící lodní vraky. Vedle nich chátrají 
plechové stavby opuštěné estancie, staré ovčí farmy. Kateřina s Milošem dosahují 
také svého dávného snu - vstupují do OHŇOVÉ ZEMĚ. Vzdálenosti jsou nesmírné, 
cesty křivolaké a tak nezbývá, než pomýšlet na návrat. Nekonečnou argentinskou 
pampou míří oba opět na sever. Na cestě se kodrcají hodiny a hodiny ke dvěma 
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zvláštním JESKYNÍM. Jejich poslední dny na americkém kontinentě jsou nabité 
nečekanými VZRUŠUJÍCÍMI i dramatickými událostmi. Moře je podivně neklidné. 
Stejného večera zažívají Kateřina s Milošem, jaké to je tulit se s malými LACHTANY! 
  
 
TERMÍNY DIASHOW ŘÍJEN, ZAČÁTEK LISTOPADU 2011  
 
POLICE N. METUJÍ,  23.10. (Ne)  –  Kolárovo divadlo, Jiráskova 151,  zač. v 18.00 hod. 
 Předprodej:  Informační centrum Pellyho domy, Masarykovo nám. 75 , tel: 491 421 
346, 491 421 501 
  kultura@policko.cz, www.policko.cz  
 
LITOMYŠL  24.10.  (Po) - Kino SOKOL, Nerudova 83,  zač. 19.00 h.  
            Předprodej:  Informační centrum Litomyšl, Smetanovo nám. 72, tel: 461 612 161 
 
NÁCHOD  31.10.  (Po) – Kino VESMÍR, Hurdálková 147,  zač. v 19.00 h.  
          Předprodej:   Kino Vesmír, Hurdálková 147, tel: 491 428 498, info@kinonachod.cz  
 
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU,  1.11. (Út)  –  Společenské centrum, Panská 1492, zač. v 19.00 hod. 
         Předprodej:  Rychnovská cest. agentura (obch. zast. Čedok), Staré nám. 68, tel: 
494 533 739 
 Pozor změna sálu !!!  
 
 
  
V říjnu se také můžete těšit na úspěšnou diashow manželů MOTANI 

 
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 obrazová KNIHA „AMERIKA INKOGNITA". 
 
 
DOBRUŠKA  25.10. (Út) – Panoramatické kino 70, Komenského 70, zač. 18.00 h. 
 Předprodej:   Kulturní zařízení města Dobrušky, Informační centrum, nám. F.L. 
Věka 32, tel.: 494 629 581 
 Panoramatické kino 70, Komenského 70, tel.: 494 629 529 
 
 

 

Také manželé MOTANI budou se svým diashow pokračovat i v listopadu a v prosinci. Aktuálně 
Vás o termínech promítání budeme informovat vždy v příslušném věstníku. Kompletní přehled 
termínů diashow však naleznete na našich webových stránkách www.ckc.cz již nyní. 
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Zdeněk Thoma, člen klubu Vás zve na výstavu fotografií 

„Manang po 30 letech“ 

 
Vážení přátelé, 
výstava fotografií Zdeňka a Michala Thomových "Manang po třiceti letech"  
umístěná v gotických sklepeních domu U Kamenného zvonu v Praze na  
Staroměstském náměstí 13 pokračuje až do 16. října. Přístupná je denně  
od 10-18 hodin mimo pondělí, vstup je volný. 
Rádi bychom Vás pozvali na komentovanou prohlídku této výstavy v sobotu  
1. října od 11 hodin. Během prohlídky nám zahrají a zazpívají Irena a  
Vojta Havlovi. 
Podrobnosti o projektu "Manang po třiceti letech" najdete na  
http://manang.thoma.cz/ 
Těšíme se na setkání 
 
                          Zdeněk Thoma a Michal Thoma 
 

 
 
Radim Ptáček, člen klubu Vás zve na cestopisné večery v D-klubu 
 
Vážení příznivci dálek, 
na říjen jsme pro Vás připravili záplavu obrázků z naší poslední expedice na dálný východ – 
Do Vietnamu a severního Laosu. O toto téma byl poněkud větší zájem, proto máte na výběr 
si zajít na přednášku v různé termíny a do různých prostředí. Vietnam je velmi lidnatá země s 
téměř 86 miliony obyvatel s věkovým průměrem o deset let nižším, než je u nás. Proto se 
zde v obklopení mladých lidí budete cítit příjemně, omládnete - jako my. Zřejmě Vás osloví 
denní i noční život na tržnicích, neutuchající ruch mopedů na silnicích, neuvěřitelné množství 
zvuků v ulicích vesnic a měst, pestrá škála barev, pachů, vůní a hlavně chutí linoucích se ze 
stánků nabízejících nejrůznější pokrmy, připravované nejrůznějšími způsoby a servírované 
obvykle holýma rukama. Vietnam i Laos jsou určitě pro gurmány ... a taky pro vodáky. Tak si 
přijďte naši přednášku poslechnout. Fotogalerii z expedice naleznete na http://www.d-
klub.cz/cz/menu/10/cestopisy-a-fotogalerie/clanek-199-vietnam-a-severni-laos/ 
 
Probíhající babí léto je pro vstřebávání dálek inspirující, proto si přijďte pro zajímavé tipy na 
cesty i Vy. Na říjen jsme pro Vás připravili: 
 
04.10. Provance - kouzlo jihu Francie, Radim Ptáček (Ostrava, KD Akord, pro seniory od 15 
hodin), 
05.10. Vietnam a severní Laos (Domov pro seniory Kamenec, od 14 hodin),  
06.10. Vietnam a severní Laos (Ostrava, U Chýlků od 19:30),  
12.10. Vietnam a severní Laos (Frýdek - Místek, hospůdka U Arnošta),  
13.10. Provance - kouzlo jihu Francie, Radim Ptáček (Sanatoria Klimkovice, od 19 hodin)   
20.10. Vietnam a severní Laos (Ostrava, Komorní Klub od 18:00),  
 
Bližší informace o konání akcí naleznete na webových stránkách http://www.d-klub.cz.  
 
Za tým D-KLUBu 
Radim S. Ptáček 
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Na závěr pozvánka od Tomáše Beránka, člena klubu 

na Nepálské večery 

 

 

 

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 každé třetí úterý v měsíci  
v Himálajském centru - Potala, Horovo nám. 3, Praha 8 

http://www.potala.cz  
 

Na nepálských večerech vystupují zajímaví lidé, kteří mají něco společného s Nepálem  
a rádi sdělí či předvedou zajímavé věci o zemi pod Himálajem. 

 

18. října 2011 od 18.30 hod. 
budou hosty večera na téma  

 

S MIMINKEM V HIMÁLAJI 
členové sdružení Namasté Nepál 

Tomáš Beránek a Ludmila Hnilicová 
 
 

                    
 

Jak s desetiměsíčním dítětem putovali zemí pod Himálajem  
a vykonávali aktivity na pomoc chudým nepálským dětem i ženám. 
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Občanské sdružení Namasté Nepál vás zve na další pořad z cyklu  
NEPÁLSKÉ VEČERY V RYBĚ 

které se konají obvykle každý druhý čtvrtek v měsíci  
v klubu Rybanaruby, Mánesova 87, Praha 2 

http://www.rybanaruby.net  
 

Na nepálských večerech vystupují zajímaví lidé, kteří mají něco společného s Nepálem  
a rádi sdělí či předvedou zajímavé věci o zemi pod Himálajem. 

 

13. října 2011 od 19.30 hod. 
budou hosty večera na téma  

 

NEPÁLSKÉ PUTOVÁNÍ 
studentky CHARITAS vyšší odborné školy sociální Olomouc 

Klára Hamplová a Ludmila Heriánová 
 
 

     
 

 

Strávily pět měsíců v Nepálu při získávání zkušeností s rozvojovou pomocí.  
V rámci své odborné praxe se zabývaly Fair Tradem, navštívily tibetské 
uprchlíky, vyzkoušely vyučování ve škole a samozřejmě i trochu cestovaly. 

 

 

 

 

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

 

  
 
To je tentokrát z Českého klubu cestovatelů vše. Nashledanou příště ☺ 
 
 
 
V Brně dne 29. 9. 2011                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 


