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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 11/2011 
 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 
 
příroda už se pilně připravuje na zimu a zdá se, že prosluněné dny už budou spíše vzácností. 
Náš klub by Vám prostřednictvím některých našich členů rád nabídl možnost zpříjemnit si 
pošmourné podzimní dny a alespoň nahlédnout do různých cizokrajných zemí, podívat se na 
ně očima cestovatele, který je navštívil. V listopadovém věstníku těchto možností tentokrát 
najdete řadu a další si můžete vyhledat na webových stránkách klubu. Všem přispívajícím 
velice děkujeme. 
 
Zuzana Bednářová 
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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. 
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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. 
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! 
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TURNÉ LISTOPAD 2011  (VÝCHODNÍ  POLOVINA REPUBLIKY) 
 
LANŠKROUN (St) 2.11., 19.00 hod., Společenský dům, Nádražní 335 
Předprodej: Informační centrum, Boženy Němcové 124, tel.; 465 320 007 
ČESKÁ TŘEBOVÁ (Čt) 3.11., 19.00 hod., Národní dům, Kozlovská 565 
Předprodej: Informační centrum, Staré náměstí 78, tel.: 465 500 211 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ (Pá) 4.11., 15.30 a 19.30 hod., Kulturní dům, Smetanova 510 
Předprodej: Informační centrum, Sychrova 16, tel.: 465 514 111  
SVITAVY (So) 5.11., 18.00 hod., Fabrika - Středisko kulturních služeb, Wolkerova alej 18  
Předprodej: Informační centrum, náměstí Míru 48, tel.: 461 534 300 
LITOMYŠL (Ne) 6.11., 15.00 a 19.00 hod., Smetanův dům, Komenského náměstí 402 
Předprodej: Informační centrum, Smetanovo náměstí 72, tel.: 461 612 161 
PARDUBICE (So) 12. 11., 15.00 a 19.00 h., (Ne) 13.11., 15.00 a 19.00 h., Dům kultury Dukla - 
Kino, Gorkého 2573 
Předprodej: Dům kultury Dukla, Gorkého 2573, tel.: 466 303 521;  
Knihkupectví Lejhanec, Třída Míru 65, tel.: 466 615 241; 
Městské informační středisko, náměstí Republiky 1, tel.: 466 768 390 
CHRUDIM (Po) 14.11., 15.30 a 19.30 hod., Divadlo Karla Pipicha, nábřeží Karla Čapka 6 
Předprodej: Divadlo Karla Pipicha, nábřeží Karla Čapka 6, tel.: 469 622 298;  
Informační centrum, Resselovo náměstí 1, tel.: 469 645 821 
HOŘICE (So) 19.11., 18.00 hod., Dům kultury Koruna, Hálkova 105 
Předprodej: Dům kultury Koruna, Hálkova 105, tel.: 493 622 727 
JIČÍN (Ne) 20.11., 15.00 a 19.00 hod., Masarykovo divadlo, Husova 206 
Předprodej: Městské informační centrum, Valdštejnovo náměstí 1, tel.: 493 534 390 
VRCHLABÍ (Po) 21.11., 15.30 a 19.30 hod., Kulturní dům Střelnice, Vančurova 378 
Předprodej: Městské informační centrum, Krkonošská 8, tel.: 499 405 744 
DVŮR KRÁLOVÉ (Út) 22.11., 19.00 hod., Hankův dům, náměstí Václava Hanky 299 
Předprodej: Hankův dům, náměstí Václava Hanky 299, tel.: 499 320 110 
ÚPICE (Čt) 24.11., 19.00 hod., Divadlo Aloise Jiráska, Chelčického 216 
Předprodej: Infocentrum, Dr. A. Hejny 133, tel.: 499 882 329 
TRUTNOV (Pá) 25.11., 15.30 a 19.30 hod., Kino Vesmír, Revoluční 20 
Předprodej: Mana Travel, Bulharská 11, tel.: 499 815 226;  
Informační a kulturní centrum, Krakonošovo náměstí 72, tel.: 499 818 245  
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (Ne) 27.11., 15.00 a 19.00 hod., (Po) 28.11., 15.00 a 19.00 hod.,  
Společenské centrum, Panská 19 
Předprodej: Rychnovská cestovní agentura (bývalý Čedok), Komenského 63, tel.: 494 535 007 
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (Út) 29.11., 15.30 a 19.30 hod., Kino 70, Boženy Němcové 720 
Předprodej: Městský klub, Komenského 30, tel.: 491 470 358 
NÁCHOD (St) 30.11., 19.00 hod., Městské divadlo Dr. Josefa Čížka (Beránek), náměstí T. G. 
Masaryka 74 
Předprodej: Informační a cestovní centrum, Kamenice 144, tel.: 491 420 420 
 
Více o autorovi, jeho knihách a diashow najdete na internetových stránkách: 
www.leossimanek.cz 

 
 
 

Diashow turné Leoše Šimánka bude pokračovat také v prosinci. Aktuálně Vás o termínech promítání 
budeme informovat i v prosincovém 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 LISTOPADU 2011  
 
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 !!!  
 
BRNO 22.11.  (Út) - Moravská zemská knihovna, Konferenční sál, Kounicova 65a, zač. 19.00 h. 
Předprodej:   Prodejna Indies, Poštovská 2, tel.: 542 218 382 
 Pozor nový sál !!!  
 
OLOMOUC,  23.11. (St)  –  Kino METROPOL, Sokolská 25,  zač. v 17.30 hod. 
Předprodej:   Kino Metropol, Sokolská 25, tel: 585 222 466 
 
OPAVA   25.11.  (Pá) – Kino MÍR, Kolářská 5,  zač. v 19.00 h.  
Předprodej:   Pokladna kina MÍR, Kolářská 5, tel: 553 650 342 
   Sluna, Horní nám. 27, Opava, tel: 553 712 319 
 
CHOCEŇ,  28.11. (Po)  –  Kino MÁJ, Na Herzánce 1238,  zač. v 19.00 hod.   
Předprodej:  Informační centrum města Chocně, vchod z Tyršova nám., tel: 465 461 949 
 
POLIČKA,  29.11. (Út)  –  Tylův dům - Kino Polička, Vrchlického 53,  zač. v 19:00 hod.   
Předprodej: Informační centrum Polička, Palackého náměstí 160, tel: 461 723 800, 461 724 326 
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V listopadu se také můžete těšit na již známé a úspěšné diashow 

manželů MOTANI 
 

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, jako by 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.  
 
Velmi pestrá diashow Kateřiny a Miloše MOTANI okořeněná špetkou dobrodružství, poprvé s krátkými 
videosekvencemi. 
 
 
TŘEBÍČ 2.11. (St) – Kino PASÁŽ, Masarykovo nám. Míru 1323, zač. 17.00 - dětské představení 
Předprodej:   Kino PASÁŽ, Masarykovo nám. 1323, tel.: 568 610 038, 777 746 995, 
kina@mkstrebic.cz 
 Národní dům, Karlovo nám. 47, tel.: 568 610 013, pokladna@mkstrebic.cz 
 Informační centrum - Malovaný dům, Karlovo nám. 53, tel.: 568 610 021, 568 847 070, 
 info@mkstrebic.cz 
Nové město 
 
TŘEBÍČ 2.11. (St) – Kino PASÁŽ, Masarykovo nám. Míru 1323, zač. 19:30 hod. - celovečerní 
představení 
Předprodej:   Kino PASÁŽ, Masarykovo nám. 1323, tel.: 568 610 038, 777 746 995, 
kina@mkstrebic.cz 
 Národní dům, Karlovo nám. 47, tel.: 568 610 013, pokladna@mkstrebic.cz 
 Informační centrum - Malovaný dům, Karlovo nám. 53, tel.: 568 610 021, 568 847 070, 
 info@mkstrebic.cz 
Nové město 
 
PARDUBICE  1.12. (Čt) – Krajská knihovna v Pardubicích, Perštýnského nám. 77, zač. 17.00 h. 
Předprodej:  Rezervace na www.motani.eu a přímý prodej vstupenek v knihovně 2 hodiny před 
představením  
Pozor změna sálu !!!  
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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 obrazová KNIHA „AMERIKA INKOGNITA". 
 
 
MIKULOV,  4.11. (Pá) – Kinoklub, Česká 4,  zač. v 18.00 hod. 
Předprodej:   Mikulovská rozvojová s.r.o., Česká 4 (vstup do Mšstského kina), tel.: 519 444 588, 
 janderkova@mikulov.cz 
Nové město 
 
PŘELOUČ  30.11. (St) – Městské kino, Pardubická 687, zač. v 19.00 h. 
 Předprodej:  Kancelář KS, Masarykovo nám. 27, tel: 466 672 259 
 Gavi Caffé, Hradecká 153, tel: 737 648 302, gavicaffe@seznam.cz  
 Trafika na sídlišti 
 
 

Diashow  TAJEMSTVÍ POUŠTĚ  NETUŠENÉ KRÁSY AMERICKÉHO 
JIHOZÁPADU 

Manželé Kateřina a Miloš MOTANI žijící od roku 1989 v Rakousku se již dlouhou řadu let věnují fotografování. 
Jejich tvorba je zaměřená na detailní vystižení různých podob, forem, tvarů a BAREV PŘÍRODY. Jejich fotografie 
překvapují nejen vysokou technickou kvalitou, ale hlavně svojí atmosférou zachycující pomíjivé okamžiky HRY 
SVĚTLA A STÍNŮ, které příroda nabízí. 
Tématicky se dvojice Motani zaměřuje zejména na oblasti pouští a polopouští. Ojedinělou diashow prezentují s 
úspěchem jak v České republice tak i v zahraničí. Díky nejmodernější digitální technice se vydáte na cestu 
společně s nimi. 
Diashow vás zavede na JIHOZÁPAD USA. Úchvatné FOTOGRAFIE ze známých i odlehlých částí Kalifornie, 
Nového Mexika, Arizony a Utahu jsou doprovázeny HUDBOU inspirovanou indiánským etnikem doposud žijícím 
na tomto území a českým komentářem Kateřiny Motanové. Po shlédnutí jedinečného fotografického pásma 
možná i vy odhalíte TAJEMSTVÍ pouště a poznáte, jak rychle dovede poušť vyvolat ZÁVISLOST, které se mnozí 
nezbaví po celý svůj ŽIVOT... 
 
Jako nejlepší přednáška oceněno cenou cestovatelů HANZELKY A ZIKMUNDA na prosiměřickém festivalu 
CESTY 2006. 
Diashow doplňuje obrazová KNIHA „TAJEMSTVÍ POUŠTĚ“. 
 
 
LITOVEL,  21.11. (Po) – Záložna, nám. Přemysla Otakara,  zač. v 18.00 hod. 
Předprodej:   Městský klub Litovel, nám. Přemysla Otakara 753/ 11, tel.: 585 341, 633, 755 339 098, 
 nepustilova@mklitovel.cz  
 Turistické informační centrum, nám. Přemysla Otakara 754, tel.: 285 342 300, 585 371 
076,  info@bavi.cz  
Nové město 
 
 
Také manželé MOTANI budou se svým diashow pokračovat i v prosinci. Aktuálně Vás o termínech 
promítání budeme informovat v prosincovém věstníku. Kompletní přehled termínů diashow však 
naleznete na našich webových stránkách www.ckc.cz již nyní. 
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Na své promítání Vás srdečně zve, fotograf a člen klubu, Jakub Kasl 
 

NOVÝ ZÉLAND – Ráj na konci světa 
 
Milý kamarádi, přátelé, 
blíží se dlouho očekávaná událost!!! :-) Po několika letech slibů jsem se konečně odhodlal k 
veřejnému odhalení. Po úvahách o promítání z cest Afrikou, Bretaní či Skandinávií mne k 
činu přemluvila krása a hlavně pohoda Nového Zélandu. Rád bych vás vytrhl z každodenního 
shonu a unesl alespoň na dvě hodiny do ráje na konci světa. Cílem by měl být emotivní 
zážitek z velkoplošného obrazu doplněného hudbou a dovolil jsem si i troufalost v podobě 
živého komentáře :-) Ze všech sil se vynasnažím, aby vás promítání nezklamalo. 
 
Přeji pohodu a těším se na viděnou 
Jakub, Kuba, Kubánec 
www.gallery22.cz 
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Na zajímavou akci Vás zve také Marcel Hrdlička, člen klubu 
 

PODZIMNÍ PROMÍTÁNÍ CESTOVATELŮ 
 
Milí přátelé, 
chtěl bych vás pozvat, na malé posezení cestovatelů a promítání neuvěřitelných 
zážitků. Promítání cestovatelů organizujeme, již po deváté. Moc rádi vás na akci 
uvidíme.  
Letos jsme poprvé zařadili do programu polárníky z mrazivého Bajkalu a 
podvodní svět, kde nezapomenutelné promítání tváří v tvář žralokům, nám tyto 
tvorečky přiblíží ve světle, který neznáme. A já, vás zavedu na daleký sever, kde 
národní hrdostí Švédů, je zdolat v nehostinné krajině, závod s neopakovatelnou 
atmosférou. Rozloučíme se, s vámi povídáním, z podhůří velikého Kavkazu. 
Gruzie a jejich pohostinnost je  prostě úžasná. Tak neváhejte a… 
 
Krásný den posílá. Hrdlička Marcel 
 
Akce proběhne 4. 11. 2011 v kině Brandýs nad Labem 
 
V průběhu večera vystoupí Marcel Hrdlička hned dvakrát. 

• 18:30 – Vasův běh – Švédsko 
• 22:30 – Na kole do pohoří Kavkazu – Gruzie 

 
4. 11. uvidíte promítání i dalších autorů. Bližší informace naleznete na 
www.ckc.cz v rubrice Akce – co se kde děje u této akce v pozvánce. 
 
 
 
 

Máme tu také pozvánku na výstavu fotografií Michala Tyla,  

člena klubu 
 

Příroda na cestách 
 

 
 
Kavárna a vinárna Symbiosa 
Jindřicha Plachty 28, Praha 5 
 
11. 10. 2011 – 10. 1. 2012



Věstník, listopad  2011 
 

 

11 

Můžete navštívit i cestopisné přednášky, na které Vás zve 

Milan Štourač, člen klubu 

 
 
Cestopisné přednášky Milana Štourače se 
uskuteční:  
 
22.11. Brno Líšeň, Dělnický dům, ul. Klajdovského 
28, od 18:00 hod.   
 
23.11. Kuřim, Club Escape, ul. Křížkovského,  
od 18:30 hod. 
 
 
 

Cyklus přednášek bude pokračovat i v prosinci a začátkem příštího roku. O aktuálních 
termínech Vás budeme informovat vždy v příslušném věstníku. Přehled termínů však naleznete 
na našich webových stránkách již nyní. 
 

 

 

 

Tomáš Beránek, člen klubu, Vás srdečně zve na akce Občanského 

sdružení Namasté Nepál 

 
 

10. listopadu 2011 od 19.30 hod. 
v klubu Rybanaruby, Mánesova 87, Praha 2 

 

budou hosty večera na téma  
 

VODA PRO KÁTHMÁNDÚ  
cestovatelé a řešitelé projektu Pání  
RNDr. Zuzana Boukalová a Ing. Jan 

Těšitel     
 
 

kteří nás seznámí s problematikou získávání  
pitné vody pro nepálskou metropoli i pro celé Káthmándské údolí a ukáží, jak si 
různé skupiny místních obyvatel dokáží s nedostatkem vody poradit. 
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15. listopadu 2011 od 18:30 hod. 
v Himálajském centru Potala, Horovo 

nám. 3, Praha 8 
 

budou hosty večera na téma 
 

NEPÁLSKÉ PUTOVÁNÍ 
studentky vyšší odborné školy sociální  
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. Jste srdečně zváni na přednášku o této krásné 
zemi plné úsměvů. 
 
 

A na závěr bychom Vás rádi společně s manželi Stillerovými již 

tradičně pozvali na festival CYKLOCESTOVÁNÍ 

 

 
Přátelé, kamarádi, sportovci, cestovatelé. 
 
rádi bychom Vás pozvali na další ročník úspěšného festivalu 
Cyklocestování, který se uskuteční opět v Brně na Výstavišti 
v rámci prestižních veletrhů Bike Brno / Sportlife. 
 
 Termín: 12.-13.11.2011 
 

Místo konání: Sál Morava v pavilonu A (mezi outdoorovými pavilony) 
 
Hlavními hosty budou světoznámí cyklocestovatelé z Francie manželé Hervéovi, kteří 14 let 
cestovali po světě na kole. Při expedici se jim dokonce narodila dcerka, s níž cestovali až do 
doby, kdy musela do školy. Během festivalu se můžete těšit na spoustu dalších zajímavých 
projekcí z náročných i pohodových expedic. Více o programu naleznete na našich stránkách: 
www.cyklocestovani.cz nebo také na Facebooku: Cyklocestovani 
Důležité: vstup na festival Cyklocestování je ZDARMA úplně pro všechny! 
Těšíme se na setkání s Vámi.  
Martin & Renča + team Cyklocestování 
 
Program cyklocestování naleznete i na www.ckc.cz v rubrice Akce – co se kde děje 
v pozvánce 
Kompletní přehled akcí najdete na: www.ckc.cz v rubrice Akce – co se kde děje 
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To je tentokrát z Českého klubu cestovatelů vše. Nashledanou příště ☺ 
 
 
 
V Brně dne 31. 10. 2011                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 


