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AKCE: 
 

Marie Mikušová, členka klubu, Vás zve na výstavu fotografií 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Senovážné náměstí č. 9, Praha 1 

si vás dovoluje pozvat na výstavu  

Lidé zapomenuté Afriky 

Fotografie ze života kmenů  

severní Namibie a jižní Angoly 

autorky Marie Mikušové 

vernisáž výstavy se uskuteční  

ve středu 13. července 2011  

od 17 hodin ve foyer SÚJB 

výstava je otevřena:  

po - pá od 8 do 17 hodin 

30. 6. 2011 - 29. 7. 2011 
www.africa-explore.com/cs/ 
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Paní Nina Ingriš, členka klubu, Vás zve na pořad... 

"Eduard Ingriš, Muž který měl být zapomenut"  

Tento pořad byl uveden v Praze 12.1.2011 ke 20. výročí úmrtí Eduarda Ingriše. Nyní bude 
uveden na Moravě. Vystupovat bude Alfred Strejček, Štěpán Rak a jeho syn Jan Matěj Rak.  

Pořad bude uveden 5.7.2011 v 16 hodin v Galerii z ruky v Křížovicích u Doubravníka, 592 
62 Nedvědice 

více o připravovaném pořadu i nově vydané knize naleznete na: 
http://www.musicopen.cz/index.php/osobnosti/429-kdo-vlastn-byl-eduard-ingri 

   

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

 

 

INFORMACE:  
 

Opět Vám přinášíme informace od Zdeňka Thomy o projektu 

„Manang po 30 letech“ 

 

Milí přátelé a příznivci, 
 
když jsem odlétal koncem března do Nepálu, rozeslal jsem Vám všem mail,  
kde jsem sliboval, že naši pěší tůru do horské vesnice Manang s výstavou  
fotografií budete moci sledovat na našich stránkách http://manang.thoma.cz 
 
Ne vždy se nám dařilo informovat Vás detailně o průběhu naší čtyřčlenné  
expedice ve složení: Miloš Zábranský z Prahy, Libor Bureš ze Vsetína, já  
a můj syn Michal, ale začátkem dubna jsme po pěti dnech pochodu skutečně  
do Manangu dorazili a donesli tam 60 velkoformátových fotografií.  
Instalovali jsme je v tamějším muzeu a věnovali vesnické komunitě.  
Vernisáž proběhla za účasti téměř celé vesnice. „Všichni turisté nás  
tady intenzivně fotografují, ale my ty snímky nikdy nevidíme, až teprve  
od vás“, tak to komentoval jeden z vesničanů během úspěšné vernisáže,  
kdy docházelo k dojemným, vzrušujícím i veselým scénám, když lidé na  
třicet let starých fotkách poznávali své blízké, komentovali, co se s  
kým za ta léta stalo a někdy objevili i sebe. 
Ve vesnici jsme strávili osm dnů. Podařilo se nám najít další osoby ze  
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starých fotografiích, udělat řadu rozhovorů. Zároveň režisér Miloš  
Zábranský natočil dokumentární film o naší cestě, o osudech lidí a  
změnách ve vesnici, která byla dříve velmi zaostalá a izolovaná. Měli  
nás tam docela rádi a my si to užili. 
 
Z Nepálu jsme se vrátili koncem dubna a začali připravovat novými snímky  
doplněnou výstavní kolekci, pro kterou jsme získali výstavní prostory v  
úžasných gotických sklepech známého pražského domu U Kamenného zvonu na  
Staroměstském náměstí, kde sídlí Galerie hl.m. Prahy. Pro časovou tíseň  
jsme však odložili datum vernisáže ze slibovaného 15. června až na 14.  
září. Nyní zvětšujeme snímky, sháníme stojany (ve sklepení nesmíme  
zatlouct ani jeden hřebíček), píšeme texty do katalogu, a také se  
potýkáme s finančním zajištěním celé akce. 
Rádi bychom realizovali pěkný barevný katalog formátu A4 na dobrém  
papíru zhruba o 64 stranách, který bude používán nejenom na zářijové  
výstavě, ale i po tři následující roky, kdy proběhne šňůra výstav v  
různých galeriích a muzeích po České republice. Nabízíme v něm reklamní  
prostor půlstrany,(A5) za cenu 10 000 Kč. S tím by souviselo uvedení  
názvu a loga přispívající společnosti na pozvánkách pro veřejnost i pro  
média a logo přímo ve výstavní síni. Uzávěrka katalogu bude začátkem srpna. 
Kdyby jste o někom věděli, budeme vděčni. 
 
Ještě jednou připomínám: podívejte se na naše webové stránky  
http://manang.thoma.cz , kde najdete řadu zajímavostí. Jednak odezvu na  
naši akci v nepálském tisku, fotky z vernisáže v Manangu a pozvánky na  
řadu besed, které proběhnou ještě před vernisáží. 
 
Těšíme se s Vámi na setkání na vernisáži v září. Pozvánku Vám včas pošleme. 
 
Se srdečným pozdravem 
 
                           Zdeněk Thoma, Michal Thoma 
 

 

 

To je tentokrát z Českého klubu cestovatelů vše. Nashledanou příště ☺ 

 
 
 
 
 
V Brně dne 1. 7. 2011                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 
 


