
Věstník, září  2011 

 

 

1 

Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 9/2011 
 
 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 
 
letní prázdniny dětem již končí, ale cestovatelská sezóna ještě zdaleka u konce není. Vypadá 
to, že mnoho našich členů toho stále náležitě využívá, a tak ani zářijové vydání klubového 
věstníku není příliš obsáhlé. Přesto se v něm můžete seznámit s novou zajímavou knihou a 
nabízí se Vám také možnost podělit se o své cestovatelské zážitky a třeba tak inspirovat další 
dobrodružné duše, aby neváhaly a také se vydaly vstříc dálkám :-) 
Zuzana Bednářová 
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 KNIHY:    
 

Představujeme Vám nové knihy našich členů 

 

Za sedmi novodobými divy světa  
Autor:   Jan Žižka 

 
    Kniha Jana Žižky, pojednávající o cestovatelských 
aktivitách Money Club při České spořitelně, a.s..,  je nejen o 
cestování, ale i o jeho životní filosofii, která je a vždy byla 
korunována snahou o kultivaci české společnosti v její 
podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Všechny akce jsou 
výrazně vzdělávacího charakteru, což je konec konců velice 
důležitá součást procesu kultivace, neboť společnost potřebuje 
nesporně opravdové vzdělance, nikoliv absolventy různých 
rychlokurzů, kterým jde v podstatě pouze o získání dokladu o 
vzdělání. A kdo nepoznal svět, kdo nemohl na vlastní oči 
vidět, vstřebat a objektivně posoudit způsob a úroveň života a 
názory občanů jiných zemí, jiných kultur, jiných 
náboženských vyznání, jen velmi těžko může být považován 
za vzdělance. A  právě proto jsou především vybírány klíčové 
země či oblasti na celém světě.  Každá expedice je nastavena 
tak, aby si její členky a členové udělali co nejobjektivnější 
obraz o navštívené zemi, resp. oblasti. Aby se dozvěděli co 
nejvíce o jejím  historickém vývoji, politické a hospodářské 
situaci, vnitřní a zahraniční politice, zdravotnictví, školství, 

sociální sféře, kultuře, atd. Proto jsou vždy do programu expedice zařazena  setkání s velvyslanci 
České republiky a jejich spolupracovníky v dané zemi, návštěvy významných bank, škol a nemocnic, 
setkání s významnými představiteli, jako byl kupř.  vysoký činitel Vatikánu v Římě, atd. 
   Cestovatelky a cestovatelé Money Club mají za sebou 12 krásných expedicí, třináctá, Velký Západ 
USA, bude realizována na podzim roku 2011. Kniha obsahuje kromě úvodního slova od Otty 
Horského, předmluvy od generálního ředitele České spořitelny a.s., Ing. Pavla Kysilky, CSc, 
informace o Money Club a následující kapitoly o navštívených zemích či oblastech: : Svatý Petrohrad 
2003, Moskva a okolí 2004, Jihoafrická republika-Zimbabve-Viktoriiny vodopády 2004, Čína 2005, 
Singapur - Austrálie - Nový Zéland 2006, Ukrajina - Kyjev 2007, Peru – Bolívie - Brazílie 2007, 
Vatikán -  Řím 2008, Indie - Nepál 2008, Svatá Země – Jordánsko – Petra 2009, Cuba 2009,  Japonsko 
– Jižní Korea  2010. Cestovatelky a cestovatelé Money Club zatím počítají s tím, že to dotáhnou do 
dvacítky a potom se prý uvidí. Přeji jim, aby  všechny nadcházející superexpedice byly stejně úspěšné, 
jako ty dosavadní. Úspěch přeji také knize Jana Žižky s pevným přesvědčením, že se čtenář dozví 
nejen o sedmi novodobých divech světa, ale i o lidech, kteří mají stejné životní krédo jako autor této 
knihy. 
 
Otto Horský 

 
Podrobné informace o dalších publikacích najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html 
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INZERÁT 
 
S touto žádostí se na nás obrátila nezisková organizace CEV Zvoneček pořádající 
cestovatelské besedy: 
 
Dobrý den, 
obracím se na Vás s žádostí o kontakt na někoho, kdo by měl zájem   
podělit se o své zážitky z cest s ostatními lidmi. Jsme nezisková   
organizace, která 1x měsíčně pořádá cestovatelské besedy ve Vraném nad   
Vltavou. Bohužel vzhledem k tomu, že vstupné na akci je dobrovolné,   
odvíjí se od výše vybraných peněz i výše honoráře. 
Pokud by měl někdo zájem k nám přijet, neváhejte mě kontaktovat. 
 
S pozdravem, 
Gabriela Dobruská 
CEV Zvoneček 
Vrané nad Vltavou 
ekoporadna@cev-zvonecek.cz 
 
 
 
  
 
 
To je tentokrát z Českého klubu cestovatelů vše. Nashledanou příště ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 31. 8. 2011                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 


