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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 4/2011 
 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 
 
I tentokrát pro Vás máme několik tipů na zajímavé akce s cestovatelskou tématikou. Sluníčko 
a vzduch, který začíná vonět jarem láká jistě mnohé z Vás objevovat dálky, seznamovat se 
s novou krajinou, s lidmi a jejich odlišným životem. A mnozí naši členové se o své zážitky 
také rádi podělí. Zde jsou některé naše tipy. 
Zuzana Bednářová 
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 KNIHY:    
 

Představujeme Vám nové knihy našich členů 

 

AUSTRÁLIE: Křížem krážem 
Autor:   Leoš Šimánek 
 

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! 
Fotografickou knihu – AUSTRÁLIE: Křížem krážem vydal Leoš Šimánek v nakladatelství 
ACTION-PRESS jako svoji šestnáctou publikaci. 
Více o autorovi, jeho knihách a diashows najdete na internetových stránkách: 
www.leossimanek.cz 
 
 
 
 
 
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 
 

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 – DUBEN 
 
MLÁDÁ BOLESLAV (Ne) 10.4., 17.00 hod., Dům kultury, Dukelská 1093  
Předprodej: Dům kultury, Dukelská 1093, tel.: 326 792 082  
PODĚBRADY (Po) 11.4., 15.30 a 19.30 hod., Divadlo Na Kovárně, Jiřího nám. 1/1, zámek  
Předprodej: Kulturní a informační centrum, Jiřího nám. 1/1, tel.: 325 612 505  
KOLÍN (Út) 12.4., 19.00 hod., Městský společenský dům, Zámecká 109  
Předprodej: Městský společenský dům, Zámecká 109, tel.: 321 720 487; Městské informační 
centrum, Na Hradbách 157, tel.: 321 712 021  
BENEŠOV (St) 13.4.,15.30 a 19.30 hod, Městské divadlo, Tyršova 163  
Předprodej: Městské kulturní středisko, Tyršova 163, tel.: 317 722 114  
PŘÍBRAM (Čt) 14.4., 19.00 hod., Dům kultury – Estrádní sál, Legionářů 400  
Předprodej: Pokladna divadla, Legionářů 400, tel.: 318 625 691; Informační centrum, nám. 
T.G.Masaryka 156, tel.: 318 622 384  
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BEROUN (Pá) 15.4., 15.30. a 19.30 hod., Sál České pojišťovny, Wágnerovo náměstí  
Předprodej: Městské informační centrum, Husovo nám. 69, tel.: 311 654 321  
KLADNO (So) 16 .4., 15.00 a 19.00 hod., Kino Hutník, nám. Sítná 3127  
Předprodej: Kino Hutník, nám. Sítná 3127, tel.: 603 708 747; Městské informační centrum, T. 
G. Masaryka 499 (pěší zóna), tel.: 312 604 540  
PRAHA (Ne) 17.4., 15.00 a 19.00 hod., Kulturní dům Ládví, Burešova 1661, Praha 8 – 
Kobylisy  
Předprodej: MEINDL – firemní prodejna, Lidická 1, Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 328 960;  
Tourist Point, Hlavní nádraţí ČD, Wilsonova 8, Praha 2, tel.: 224 946 010 
 
 
Josef Franc, člen klubu, Vás zve na výstavu fotografií 
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Miroslav Deneš, člen klubu, Vás zve na svou novou putovní výstavu 

fotografií a také na svou diashow 

Toulky Středomořím – STRAKONICE 

Ve dnech  19. 3. – 28. 4. 2011 bude k vidění naše nová putovní výstava cestovatelských 
fotografií z oblasti Středozemního moře v nově zrekonstruovaném Maltézském sále na 
Strakonickém hradu. 

Přijďte se inspirovat do Strakonic našimi cestovatelskými zážitky a novými fotografiemi při 
pohledu na náš svět. Nemá smysl sedět doma, ve světě je tak krásně a rozhodně stojí zato jej 
poznávat! Odložte všední starosti typu: Jak se tam budu orientovat a jak se domluvím? 
Kouzlo individuálního cestování je v tom, že téměř nic nemusíte mít dohodnuto a zařízeno. 
Stačí mít cíl a hrubou představu kam se chcete podívat. Během cest, se dá zažít tak obrovská 
spousta dobrodružství a vidět tolik zajímavého, že to za tu trochu nejistoty rozhodně stojí. 
Cestovatelské zážitky jsou jedna z mála věcí, které vám nikdo nikdy nevezme. 

Z oblasti Středozemního moře navštívíme italské souostroví Lipary včetně vulkanické erupce 
na sopce Stromboli, přírodní a technické památky ze seznamu Unesco. Dále navštívíme 
skvosty na souostroví Malta, ostrov Sardinii a Korsiku. Ve Francii navštívíme nejhlubší 
kaňon Evropy a budeme pokračovat až do slunné Andalusie na jihu Španělska. Cestou na 
jihovýchod možná zastavíme v Chorvatsku a přes ostrov bohyně Afrodity (Kypr) se vydáme 
do Egypta. Zde navštívíme Bílou a Černou poušť spolu s nekonečnými dunami písku pouště 
Sahara. 

MAURICIUS a RÉUNION – perly Indického oceánu 

Ostrovy Mauricius a Réunion jsou kousek od sebe a přitom jsou tak rozdílné jak jen mohou 
být. Réunion je v Evropské unii, na Mauriciu se pro změnu jezdí vlevo. Jeden má aktivní 
sopku a druhý ne. Jeden má úžasné korálové útesy, druhý má téměř 3000 metrů vysoké hory a 
spousty vodopádů. Na jednom ostrově je téměř dokola postavena dálnice, na druhém se ve 
velkém pěstuje výtečný čaj. Na jednom ostrově se hovoří anglicky a na druhém francouzsky. 
Přijďte se podívat na obrovské rozdíly v kultuře a stylu života. 

6. 4. v 18:45, Praha  KD Průhon, Socháňova 1226, Praha 6 – Řepy  

 
Kompletní přehled akcí najdete na: www.ckc.cz v rubrice Akce – co se kde děje 
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INFORMACE:  
 
Zdeněk Thoma Vás opět informuje o projektu „Manang po 30 letech“ 
 
Vážení přátelé a příznivci dobrodružných cest, 
 
v minulém půlroce jsme Vás já a můj syn Michal zásobovali maily 
pojednávajícími o našem projektu donést na vlastních zádech do jedné 
izolované horské vesnice v Nepálu, ležící přímo pod svahy osmitisícové 
Annapúrny, šedesát velkoformátových fotografií a udělat tam výstavu. 
 
Když jsem v listopadu 1979 sestupoval z průsmyku Thorung La do tehdy 
ještě cizinci nenavštěvovaného údolí řeky Maršjangadí, netušil jsem, že 
narazím na velkou kamennou vesnici Manang s rázovitými, ale přátelskými 
obyvateli, strávím tam pár hezkých dnů, zažiji neopakovatelnou 
buddhistickou slavnost a pořídím fotografický soubor, který pak budu v 
Česku mnohokrát vystavovat. 
 
Když se o třicet let později vydal Michal se svazkem mých černobílých 
fotografií do Manangu, netušil, že mé fotografie vzbudí mezi obyvateli 
euforii, že najde řadu lidí na snímcích zobrazených, a o dalších se 
dozví spoustu zajímavostí spojených s jejich životními osudy. Protože 
také cíleně fotografoval, udělali jsme spolu po jeho návratu  výstavu 
nazvanou Manang po 30 letech, která měla premiéru v listopadu v Praze, v 
prosinci byla vystavena v Káthmándú a začátkem dubna ji instalujeme 
přímo v místě vzniku - v Manangu, kam se stále musí jít pět dnů pěšky 
horským terénem. 
 
Ti, kdo se o tento projekt zajímají, najdou stále doplňované informace o 
projektu, i s mapou trasy, na internetu na adrese: 
http://manang.thoma.cz. A rádi Vás pozveme v červnu do domu U Kamenného 
zvonu v Praze na Staroměstském náměstí, kde vystavíme novými 
fotografiemi doplněný výstavní soubor o Manangu. 
 
Držte nám palce, příští pondělí už šlapeme 
 
 
  Se srdečným pozdravem 
                               Zdeněk Thoma 
 
 
 
 
To je tentokrát z Českého klubu cestovatelů vše. Nashledanou příště ☺ 
 
 
V Brně dne 1. 4. 2011                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 
 


