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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 12/2011 
 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 
 
už je to tak. Je tu poslední letošní věstník. Věřím, že zejména v předvánočním shonu oceníte 
možnost se na chvíli zastavit, „vypnout“ a sdílet s některými našimi členy jejich zážitky 
z cest.  
Přeji Vám, aby Vás předvánoční horečka příliš nepohltila, aby jste si užili Advent 
v příjemném očekávání a samozřejmě krásné Vánoce a šťastný Nový rok! :-) 
Zároveň bych se tímto s Vámi velmi ráda rozloučila, protože tohle je ode mne poslední 
věstník. Ráda jsem spravovala administrativu Českého klubu cestovatelů, ale časová 
vytíženost mi to již neumožňuje dělat tak, jak bych si představovala. Všem cestovatelům přeji 
cesty se šťastnými konci ve všech oblastech života. 
 
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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ZÁVĚR TURNÉ PROSINEC 2011  (VÝCHODNÍ  POLOVINA REPUBLIKY) 
 
HRONOV (Čt) 1.12., 19.00 hod., Jiráskovo divadlo, náměstí Čs. armády 500  
Předprodej: Městské kulturní středisko, náměstí Čs. armády 500, tel.: 491 483 646 
 
ČERVENÝ KOSTELEC (Pá) 2.12., 15.30 a 19.30 hod., Divadlo J. K. Tyla, Komenského 537  
Předprodej: Prodejna tabáku Dali, Sokolská 29, tel.: 491 463 174  
 
HRADEC KRÁLOVÉ (přídavné představení) (So) 3.12., 18.00 hod., (Ne) 4.12., 15.00 a 
19.00 hod., Aldis, Eliščino nábřeží 375  
Předprodej:Informační centrum, Gočárova 1225, tel.: 495 534 482; Informační centrum, Velké 
náměstí 165, tel.: 495 580 492 
 

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



Věstník, prosinec  2011 

 

 

6 

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 PROSINEC 2011  
 
HEŘMANŮV MĚSTEC 2.12. (Pá) – Kino MÍR, Nám. Míru 177, zač. 19.00 hod. 
Předprodej:   Informační centrum Heřmanův Městec, Nám. Míru 288, 469 625 147 
   Pokladna kina Mír, Nám. Míru 177, tel.: 469 696 405  
 
TURNOV,  13.12. (Út)  –  Městské divadlo, Trávnice 670,  zač. v 18.00 hod.   
Předprodej:  KS Střelnice, Markova 311, tel: 481 322 083, kct@turnov.cz 
 Pozor změna sálu !!! 
 
 

 

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. 
 
 
PARDUBICE  1.12. (Čt) – Krajská knihovna v Pardubicích, Perštýnského nám. 77, zač. 17.00 h. 
 Předprodej:   pouze rezervace na www.motani.eu  
 Pozor změna sálu !!!  
 
KUTNÁ HORA  15.12.  (Čt) - Kino MODRÝ KŘÍŽ, Havířská 403, zač. 18.00 h. 
          Předprodej:  Kino Modrý kříž, Havířská 403, tel: 327 312 794 
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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“. 
 
 
ČÁSLAV,  14.12. (St) – Kino Miloše Formana, Jeníkovská 138,  zač. v 18.00 hod. 
Předprodej:   Kino Miloše Formana, Jeníkovská 138, tel: 327 312 215, kinocaslav@seznam.cz 
 Informační centrum, Žižkovo náměstí, tel: 327 300 265, info@meucaslav.cz  

 Pozor mimořádně v kině !!!  
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Můžete navštívit i cestopisné besedy, na které Vás zve 
Milan Štourač, člen klubu 

 
VZHŮRU NA SEVEROVÝCHOD – Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, 

Finsko 

 

13.12. v 18:00 hod. 

Brno – Líšeň, Dělnický dům, Klajdovská 28 

 

16.12. v 18:00 hod.  

Jinačovice, Obecní výbor - škola 

 

 

 

Také se můžete těšit na přednášku - Arménie, Gruzie 

• 9.12. v 18:00 hod.  

V MK. Kuřim, ul. Popkova  

 

Těším se na Vaši účast 

 
 

 

Jíří Kolbaba, člen klubu, pořádá cestovatelskou besedu v D-klubu. 

Nejen na ni, ale i na další zajímavé besedy Vás zve Radim Ptáček, 

člen klubu 

 

03.12. Fotograf na cestách – splněný sen (Jirka Kolbaba, Frýdek Místek, Nová 
scéna Vlast od 18:00) 
 
Bližší informace o konání akcí naleznete na webových stránkách www.d-klub.cz 
 
 
 
 

 

 

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

 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 
s prosbou o spolupráci se na nás obrátilo Muzeum Vyškova. Věříme, že některé z Vás jejich 
návrh osloví. Pokud tomu tak bude, kontaktujte prosím přímo paní Chylíkovou. 
 
Dobrý den, 
 

pro příští rok připravujeme v Muzeu Vyškovska cyklus přednášek, který bych z velké 
části chtěla věnovat cestování.  Touto cestou bych Vám tedy chtěla nabídnout spolupráci. 
Rádi bychom obyvatelům Vyškova přiblížili různá místa, která jste procestovali a poznali. 
Věřím, že ve Vašem podání to bude velice osobité a zajímavé. 
 
Píší přímo na hlavní email  klubu cestovatelů s nadějí, že by se někteří cestovatelé zapojili, a 
naplánovali bychom spolu cca 12 přednášek na rok 2012.  
 
K dispozici máme místnost velikou cca 38m2  a dataprojektor, kde by přednášky probíhaly.  
Za jednu přednášku bychom přednášejícího obdarovali částkou 600kč. 
 
Předem děkuji za odpověď 
S přáním hezkého dne 
 
Adéla Chylíková 
 
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace  
telefon: 517 348 040 
e-mail: chylikova@muzeum-vyskovska.cz  
 
 
 
INFORMACE PRO ČLENY KLUBU: 
 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
rádi bychom Vám oznámili, že paní Zuzana Bednářová ukončuje pracovní poměr u Pana 
Petra Jahody, takže nadále nebude spracovávat administrativu a chod Českého klubu 
cestovatelů. V brzké době bude admisnistrativu klubu zajišťovat jiný zaměstnanec. Prozatím 
však může být činnost klubu mírně omezena. O celé situaci vás budeme nadále informovat 
prostřednictvím e-mailu.  
Děkujeme za pochopení. 
 

 

 

  
 
To je tentokrát z Českého klubu cestovatelů vše. Nashledanou příště ☺ 
 
 
 
V Brně dne 30. 11. 2011                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 


