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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 3/2011 
 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 
 
V březnovém vydání našeho věstníku si můžete kromě zajímavých cestovatelských akcích 
přečíst o výročním vzpomínkovém pořadu na počest významného cestovatele Eduarda 
Ingriše. Tentokrát tedy nejen výhled do budoucna, ale i malé ohlédnutí. 
Zuzana Bednářová 
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 AKCE: 
 

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 - BŘEZEN 
 
KARLOVY VARY (Ne) 6.3. 15.00 a 19.00 hod., Thermal, I.P. Pavlova 11  
Předprodej: Infocentrum, Mlýnské nábř. 5, tel.: 355 321 174; Terminál – dolní nádraží, 
Západní 1793/2A, tel.: 353 232 838  
SOKOLOV (Po) 7.3., 19.00 hod., Kino Alfa, Heyrovského 1812  
Předprodej: Kino Alfa, Heyrovského 1812, tel.: 352 602 197 (15–20hod.), Městský dům 
kultury, 5. května 655, tel.: 359 808 729  
CHEB (Út) 8.3., 19.00 hod., Společenský sál produkčního centra, Kamenná 5  
Předprodej.: Turistické informační centrum, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 31, tel.: 354 440 
302  
DOMAŽLICE (St) 9.3., 19.00 hod., Městské kulturní středisko, nám. Míru 51  
Předprodej: Městské informační centrum, nám. Míru 51, tel.: 379 725 852  
KLATOVY (Čt) 10.3., 15.30 a 19.30 hod., Kulturní dům, Domažlická 767  
Předprodej: Městské kulturní středisko, Domažlická 767, tel.: 376 370 911  
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TACHOV (Pá) 11.3., 19.00 hod., Společenský sál Kina Mže, Hornická 1695  
Předprodej: Informační centrum, nám. Republiky 119, tel.: 374 630 001  
ROKYCANY (So) 12.3., 15.00 a 19.00 hod., Sokolovna - velký sál, Jiráskova 208  
Předprodej: Sokolovna – prodejna sportu (1. patro), Jiráskova 208, tel.: 371 425 948,  
Informační centrum, Masarykovo nám. 1, tel.: 371 706 175  
PLZEŇ (Ne) 13.3., 15.00 a 19.00hod., DK INWEST – Velký sál, Americká 49  
Předprodej: Informační centrum města Plzně, nám. Republiky 41 tel.: 378 035 415; KD 
INWEST, Americká 49, tel: 378 779 316 
STRAKONICE (St) 23.3., 19.00 hod., Dům kultury, Mírová 831  
Předprodej: Dům kultury, Mírová 831, tel.: 383 311 535  
PÍSEK (Čt) 24.3., 19.00 hod., Kulturní dům, Nábřeží 1.máje 1605  
Předprodej: Kulturní dům, Nábřeží 1. máje 1605, tel.: 382 734 711; Infocentrum Písek, 
Heydukova 97, tel.: 382 213 592  
SEZIMOVO ÚSTÍ U TÁBORA (Pá) 25.3., 15.30 a 19.30 hod., nové místo konání: Kino 
Spektrum, náměstí Tomáše Bati 701  
Předprodej: Kino Spektrum, nám. T. Bati 701, tel.: 381 276 707, Infocentrum Tábor, Žižková 
nám. 2, tel.: 381 486 230  
JINDŘICHŮV HRADEC (So) 26.3., 15.00 a 19.00 hod., nové místo konání: Divadelní sál, 
Kulturní dům Střelnice, Masarykovo nám. 107/1  
Předprodej: Kino Střelnice, Masarykovo nám. 107/1, tel.: 384 351 234  
ČESKÉ BUDĚJOVICE (Ne) 27.3., 15.00 a 19.00 hod., Kulturní dům Vltava, Františka 
Ondříčka 46  

Předprodej: Kulturní dům Vltava, Fr. Ondříčka 46, tel.: 385 340 560 (14.00-18.00 hod.); 
Music center, Krajinská 2 (roh náměstí), tel.: 387 318 108   

 

 

Karel Wolf Vás zve na cestovatelský festival KOLEM SVĚTA  

Festival proběhne ve dnech: 19. a 20. 3., Kulturní dům a Multikino Ládví, PRAHA a                                                                     
2. 4., Dům kultura Akord, OSTRAVA - Zábřeh  

Bližší informace o programu festivalu naleznete na: www.kolemsveta.cz  

 

Kompletní přehled akcí najdete na: www.ckc.cz v rubrice Akce – co se kde děje 
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PŘÍLOHA 1 

 
V lednu proběhl vzpomínkový pořad k příležitosti 20. výročí smrti 

Eduarda Ingriše 

 

„Eduard Ingriš – tramp, hudebník a dobrodruh“,  

aneb „Teskně hučí Niagara, teskně hučí do noci…“ 
------------------------------------------------------------------------------------- 

„Léta jsem si dopisoval i s Eduardem Ingrišem. To jméno dneska mladým lidem už mnoho 
neřekne, pokud jim nepřipomenete slavnou táborovou písničku Teskně hučí Niagara. Ingriš 
byl nádherný člověk. Potkali jsme ho v Peru, já ho znal jako herce a dirigenta, za 
protektorátu se v Alhambře hrálo jeho Rozmarné zrcadlo. Po setkání v Peru zase zmizel za 
horizontem... Pak jsme si začali dopisovat a trvalo to dlouhá léta. V archivu mám tři objemné 
fascikly vzájemné korespondence včetně jeho hudebních skladeb a nahrávek s autentickým 
hlasem. Žil v Kalifornii, zemřel v roce 1991: nesčetněkrát Jiřího Hanzelku a mne zval v době 
naší zakázanosti, kdy jsme vycestovat nemohli. K tomuto člověku jsem měl hluboký vztah, 
rozumový i citový.“ 

…tak začíná vzpomínka cestovatele Miroslava Zikmunda v knize „Život snů a skutečnosti“ . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Letos, 12. ledna, uplynulo 20 let od úmrtí Eduarda Ingriše – trampa, hudebníka, dobrodruha, 
který byl zároveň dobrým filmařem a fotografem. Média (jako obvykle v posledních letech) 
taková výročí nezaznamenávají. Naštěstí žijí dobré duše, jakou je Eva Gutová, která pracuje 
v Klubu Průhon v Praze 6 – Řepích. A tak mohli vzdát poctu E. Ingrišovi, alespoň lidé 
v Praze. Sál klubu  praskal ve švech, tolik  návštěvníků za 20 let ještě neměl! Pro pamětníky - 
Eva Gutová byla v letech tuhé normalizace dobrou duší Jonáš klubu (klub spřátelených duší 
divadla Semafor) a pod jeho hlavičkou proběhlo mnoho oficiálně nepovolených folkových 
koncertů či jiných akcí.  

Zpět k Eduardu Ingrišovi. Atmosféru v klubu nelze na internet přenést a tak čtenáře těchto 
řádek a  tak bych rád návštěvníky stránek hudebního časopisu Music Open upozornil na to,  
že již v loňském (105 let od narození E. Ingriše) vyšlo CD Muž, který měl být zapomenut.                 
Toto CD,  přináší životní příběh trampa, mořeplavce, fotografa, kameramana, ale především 
velkého hudebníka. Příběh E. Ingriše sepsal a namluvil Alfréd Strejček, který pro přípravu 
dokumentu využil jak deníku Eduarda Ingriše, tak seminární práci Vladislava Petráška a také 
vypravování Eduardovi manželky Niny Ingrišové, která se zpět do České republiky 
přestěhovala před 8 lety z USA a žije v moravské metropoli Brně, odkud utekla se svými 
rodiči před Sovětskou armádou. Otec, donský kozák, utekl před bolševiky již jednou – do 
Masarykova Československa. 

Tahle nahrávka může do vašich uší i duší přinést alespoň  část  toho, co měli možnost 
vyslechnout návštěvníci pražského klubu Průhon ve středu 12. ledna 2010. Tedy 
stejnojmenný pořad Alfreda Strejčka a Štěpána Raka -  EDUARD INGRIŠ, muž, který měl 
být zapomenut. Osud světoznámého skladatele, dobrodruha a mořeplavce, autora slavné 
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písně Niagara a hudby k mnoha hollywoodským filmům  jehož neuvěřitelné životni příběhy 
jsou základem pořadu, ve kterém zazněly některé jeho skladby a písně. Spoluúčinkovali Jan 
Matěj Rak – kytara, zpěv. Při koncertu je hrou na flétnu doplňoval A.Strejček, na CD 
František Vlček – zpěv, foukací harmonika. 
 
Nové CD na koncertě 
představili hned tři členové 
rodu Ingrišů – manželka 
Nina, a dva Eduardové – syn 
a vnuk !!! Syn Eduard má 
výrazné hudební nadání po 
otci, a v mládí získal řadu 
ocenění v USA, což na něj 
prozradila maminka Nina. 
Když byl vyzván, tak po 
skončení promítání usedl za 
klavír na podiu a z paměti 
zahrál několik ukázek ze 
slavných  klavírních koncertů 
geniálního skladatele Sergeje 
Vasiljeviče Rachmaninova, který, podobně jako Ingriš, zemřel v exilu v USA. 
 
Čtenáři tohoto textu a posluchači CD jsou ochuzeni o to, co je možné zažít jen při koncertě 
„naživo“. Hostem večera, uspořádaného ke 20. výročí úmrtí Eduarda Ingriše byla i jeho 
manželka Nina, která nadšeným divákům promítla téměř hodinu a půl dlouhý film o plavbách 
E. Ingriše na vorech Kantuta I a II z Peru do Polynésie a doplnila jej zasvěceným 
komentářem. Komponovaný pořad s promítáním Ingrišových filmů měli možnost vidět 
statisíce diváků a posluchačů v USA a Kanadě, kde s ním vystupovali Eduard a Nina 
společně. V Čechách byl pořad v klubu Průhon víceméně ojedinělý. Přitom Nina ingrišová má 
k dispozici i pořady o splouvání Amazonky či o plavbě plachetnicí z Tahiti do USA. 
Třeba se, ale i jinde v Čechách najde osvícené vedení nějakého klubu… Nebo ne? 
 
V pořadu  Alfréda Strejčka a Stěpána Raka zazněla řada Ingrišových skladeb - Když odejde 
děvče, Až přijde ta chvíle, V dálce čeká Tahiti,  a došlo i na legendární Niagaru. Diváci kromě 
filmu vyslechli v podání A. Strejčka s napětím celý Ingrišův životní příběh - od „trampského“ 
mládí na chajdě ve Svatojánských proudech, přes první skladatelské úspěchy až po zrození 
Niagary. Ale také o strastiplné cestě do Jižní Ameriky, přátelství s T. Heyerdahlem,                      
H. Haasem či E. Hemingwayem i vyprávění o dalším pestrém životě E. Ingriše v Jižní i 
Severní Americe, a také vzpomínky Niny Ingrišové.  Alfrédu Strejčkovi se podařilo přenést 
do našich časů silný příběh i poselství velkého muže naší novodobé historie.  
Tento muž, Eduard Ingriš, by neměl být zapomenut. 
 

Petr Náhlík – Vokoun, T.O. Suché studánky, T.S. Hledači, Plzeň 
 
 
 
 
V Brně dne 28. 2. 2011                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 
 


