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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 2/2011 
 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 
 
druhé vydání klubového věstníku Vám přináší hned několik tipů, jak si zpříjemnit chladné a 
většinou dosti pošmourné únorové dny. Přeji příjemnou zábavu a pořádajícím spokojené 
návštěvníky. :-)  
Zuzana Bednářová 
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 AKCE: 
 
I letos můžete navštívit cyklocestovatelský festival Cyklocestování, 

na který Vás zve Martin Stiller, člen klubu 

 
Tradiční specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání 
o „cyklocestování“ a cykloturistice. Tato nevšední akce je určena 
nejen pro všechny „cyklocestovatele“, kteří vyrážejí na své cesty 
po světě s kolem, ale i pro všechny příznivce nenáročné 
cykloturistiky, cestování a pohybu v přírodě. Letos opět ve třech 
městech a to 19.-20.2. 2011 ve Frýdku-Místku v kině Nová 
scéna Vlast, o týden později 26.2.-27.2. 2011 v Hradci Králové, 
v muzeu východních Čech a na podzim zase v Brně. V programu je plno nových tváří a tak 
se můžeme těšit na další dobrodružství, sportovní výkony a spoustu krásných fotografií. 
Samozřejmostí je fajn nálada a jako vždy bohatá tombola a další doprovodné programy. 
 
Hlavním partnerem festivalu se i pro rok 2011 stala německá firma Ortlieb, známá svými 
nekompromisními voděodolnými cyklistickými brašnami. Zástupcem pro ČR je firma Azub 
bike. 
 
Letošní ročník je plný premiér, které se ještě nikde nepromítaly. 
 
Promítat nám letos přijedou např.: svérázný cyklotremp Honza Vlasák, biker Petr Srp, 
cyklocestovatelé Renča a Martin Stillerovi nebo třeba Jarda Balatka s Markétou 
Lepíkovou, kteří se seznámili a dali dohromady právě na předloňském Cyklocestování. 
Specialitou bude také projekce manželů Poživilových, kteří v silné konkurenci vyhráli se 
svým cykloturistickým projektem grant OCA AWARDS, jehož zřizovatelem jsou časopis 
Cykloturistika a firma Ortlieb. Již nyní se můžeme těšit na výbornou atmosféru ověřené 
tradiční akce. Neváhejte a přijeďte. 
 
Podrobnější informace naleznete na: www.cyklocestovani.cz nebo na facebooku: 
Cyklocestování 
 
 

Podrobnější informace o programu festivalu  naleznete rovněž na www.ckc.cz                       
v rubrice Akce – co se kde děje 
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Leoš Šimánek, člen klubu, uvádí velkoplošnou panoramatickou     
live-diashow se sedmi projektory 

 

AUSTRÁLIE 
Křížem krážem 

Zimní putování po červeném kontinentu 
 

Austrálie je sice malým kontinentem, ale zároveň i 
ohromně velikou zemí! Je zemí úžasných protikladů s 
nepředstavitelným množstvím přírodních krás. Na jihu se 
od moře zdvihají vysoké hory – v zimě pokryté sněhem, v 
severní části se do nekonečna táhne tropické pobřeží s 
kokosovými palmami a korálovými útesy. Jsou zde 
rozlehlé lesy s obrovitými stromy i oblasti s nedozírnou 
pouští. Fascinující hluboké kaňony s bizarními skalními 
formacemi.  
Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou 

procestovali během tří měsíců Austrálii do těch nejzazších koutů. Bez vozidla by však cesta 
nebyla myslitelná. Po zkušenostech z Nového Zélandu si zapůjčili kempr – obytný vůz, tím 
nebyli nuceni den co den hledat tábořiště pro stany a vždy měli po ruce výzbroj pro 
nejrůznější aktivity. Vyráželi na koních, horských kolech, kánoích či plachetnicích s 
potápěčskou technikou. Se sněžnicemi na nohou zdolali nejvyšší horu kontinentu a na lyžích 
pak sjížděli po jejích zasněžených svazích. Podnikli celou řadu pěších túr podél pobřeží, do 
kaňonů, k vodopádům a vylezli i na nejznámější skálu světa – na Ayers Rock / Uluru, tento 
ohromný rudý monolit uprostřed pouště.     
Pro Leoše Šimánka to nebyla první cesta k protinožcům, o to více byl překvapen, kolik 
dalších přírodních unikátů Země se mu při tomto putování podařilo poznat! 
Více o autorovi, jeho knihách a diashows najdete na internetových stránkách: 
www.leossimanek.cz 
 

TURNÉ JARO 2011 - ÚNOR 
TURNOV (Ne) 13.2., 15.00 a 19.00 hod., (Po) 14.2., 19.00 hod., Bio ráj, Žižkova 1276  
Předprodej: Informační středisko, nám. Českého ráje 26, tel.: 481 366 255; Kulturní centrum, Markova 
311, tel.: 481 322 083  
DĚČÍN (Út) 15.2., 19.00 hod., Společenský dům Střelnice, Labská 691/23  
Předprodej: Společenský dům Střelnice, Labská 691/23, tel.: 412 518 835; Dezka - cestovní kancelář, 
Prokopa Holého 808/8, tel.: 412 532 111  
ÚSTÍ NAD LABEM (St) 16.2., 19.00 hod., Dům kultury, Velká Hradební 19  
Předprodej: Informační středisko, Mírové nám. 1/1, tel.: 475 220 233  
CHOMUTOV (Čt) 17.2., 19.00 hod., Městské divadlo, B. Němcové 552  
Předprodej: Městské divadlo, B. Němcové 552/32, tel.: 474 686 303 (13.00-17.00 hod.)  
Městské informační centrum, Chelčického 99, tel.: 474 637 460  
TEPLICE (Pá) 18.2., 19.00 hod., Dům kultury – Koncertní sál, Mírové náměstí 2950  
Předprodej: Dům kultury, Mírové náměstí 2950, tel.: 417 515 940  
JABLONEC (So) 19.2., 15.00 a 19.00 hod., Eurocentrum, Jiráskova 7  
Předprodej: Eurocentrum, Jiráskova 9, tel.: 483 704 400  
LIBEREC (Ne) 20.2., 15.00 a 19.00 hod., Koloseum, tř. Generála Svobody 83/47  
Předprodej: Městské informační centrum, náměstí Dr. Beneše (budova Nového magistrátu), tel.: 485 
101 709 
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Martin Mykiska, člen klubu, Vás srdečně zve na svou diashow 

Rok v Antarktidě – s tučňáky a tuleni v polární přírodě 

Unikátní diashow (i více obrazů současně) zachycuje 
celoroční cyklus drsné antarktické přírody:od líhnutí 
tučňáků přes dospívání mláďat jednotlivých druhů až 
po líté souboje rypoušů sloních nebo boj o přežití 
polárních zvířat. Některé epizody života těchto tvorů 
jsou díky autorově extrémně dlouhému pobytu 
v Antarktidě na svérázné polární základně zcela 
unikátně zachyceny z bezprostřední blízkosti. Kromě 
přírody se seznámíme se základními fakty o 
Antarktidě, s noční oblohou Antarktidy a dokonce 
s polární září pozorovanou z vesmíru. Závěr pořadu 
nás zavede do věčně zamrzlého Weddellova moře, kam se mohou dostat jenom výkonné 
ledoborce. 

Premiéra pořadu je 5.2. 2011, dále každou sobotu a neděli po celý únor,          
vždy od 16 hodin v pražském Planetáriu. 

Telefonní rezervace (doporučeno) na tel: 220 999 001-3 
Další info a ukázka viz.: www.mykiska.cz 

 

 

 

 

Josef Franc, člen klubu, Vás srdečně zve na výstavu fotografií 

VÝPRAVA SPOLKU PROSTĚJOVSKÝCH FOTOGRAFŮ ZA POLÁRNÍ 
KRUH 

Výstava potrvá do 27. 2. 2011 a můžete ji navštívit v Prostějově, Pernštýnské nám. 8,  
zámek, vždy: Po – Pá: 9:00 – 17:00 hod.; So, Ne:   9:00 – 12:00 hod. 
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Zdeněk a Michal Thomovi Vás zvou na besedu 

Vážení a milí, 
 
náš fotografický projekt "Manang po 30 letech" , o kterém jsme Vás v  
minulých týdnech a měsících informovali - a s některými jsme se i sešli  
při vernisážích v Praze (v listopadu) a v Káthmándú (v prosinci) - se  
docela dobře rozjíždí. Již jen 7 týdnů nám zbývá do odletu do Nepálu,  
kde celý výstavní soubor sestávající ze 60 adjustovaných fotografií  
naložíme na vlastní záda a poputujeme s ním pět dnů pěšky do místa  
vzniku, do horské vesnice Manang. Podrobnosti o celém projektu najdete  
na adrese:   http://manang.thoma.cz/ 
 
A ještě více podrobností Vám můžeme sdělit osobně a proto Vás srdečně  
zveme na besedu do Nové budovy Národního muzea v Praze (bývalé Federální  
shromáždění) už tuto středu 2. února od 19 hodin. Kdo to  
už tento týden nestihne, může přijít 22. února v 18.00 na další besedu o  
Manangu do Vzdělávacího centra Zoo Praha v Troji. 
 
Se srdečným pozdravem 
                           Zdeněk Thoma, Michal Thoma 

 

 

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 31. 1. 2011                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 
 


