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Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 

Po delší době si vás opět dovolujeme oslovit s naším pravidelným věstníkem. I přesto, že 
Vánoce byly na blátě a vypadalo to, že si letos sněhu moc neužijeme, na horách ho přece 
jen napadl dostatek. Mnozí s vás se tedy jistě nyní věnují zimním sportům a jiní naopak 
v těchto mrazech třeba pracují na třídění  cestovatelských zážitků z předešlých let a pracují 
například na svých knihách nebo přípravách přednášek. Ať tak či onak věřím, že si najdete 
chvilku, abyste si věstník Českého klubu cestovatelů alespoň prohlédli. Tentokrát bude 
věnovaný především akcím a přednáškám, které pořádáte. 
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AKCE:  

 

Manželé MOTANI Vás zvou na svou novou diashow 

ČILE PO CHILE 
POUŠTÍ A PRALESEM AŽ NA KONEC SV ĚTA 

V pásmu se Kateřina a Miloš MOTANI s vámi 
vydají do jižní Ameriky. V první etapě napříč 
severním CHILE procestujete s nimi nejsušší 
poušť světa ATACAMU , která se rozkládá 
mezi tichomořským pobřežím a vysokými 
Andami. Na své cestě Kateřina s Milošem 
nevynechají pulsující přístavy, ani zapadlé 
vesnice či opuštěná LEDKOVÁ MĚSTEČKA. 
V úplné samotě hloubají nad významem 
záhadných geoglyfů. Zkoumají úchvatnou 
pobřežní kaktusovou poušť. 

Z přístavu Arica vystoupají během několika 
hodin na 4 500 metrů nad mořem - v Chile to 
jde rychle. Tři dny zápasí oba s výškovou 
nemocí. Na cestě vidí spousty různých zvířat 
- lachtany, věčně hladové pelikány, růžové 
plameňáky, zvědavé VIKUNĚ, drzé alpaky, 
vznešené lamy i bojácné činčily. V samotném 
srdci pouště Atacama tráví cestovatelé 
několik dní. Obdivují nádherné temně modré 
LAGUNY , solná jezera, zasněžené 
SOPEČNÉ KUŽELY , úchvatné Údolí měsíce 
i GEJZÍRY El Tatio. O jídlo se dělí s 

toulavými psi. A taky tvrdí, že jestli dávají někde LIŠKY  dobrou noc, tak právě tady v Chile. 

V druhé etapě své cesty se vydávají oba ze Santiaga de Chile směrem na jih. Na své cestě 
vyhledají pravěké ARAUKÁRIE . Celý den tráví v mapučské vesnici. Po tři dny a tři noci plují 
lodí mezi četnými FJORDY a pustými neobydlenými ostrovy. Na jihu se stávkuje a Puerto 
Natales nesmí opustit žádné auto - kromě jednoho. Po dlouhé, napjaté a úmorné noci, na 
svobodě, je čeká park Torres del Paine se svými impozantní žulovými skalisky, ledovcovými 
jezery, vodopády a ohromnými stády lam huanaco. 

Poté se s nimi vydáte do Argentiny k nádhernému burácejícímu LEDOVCI Perito Moreno. 
Potom se zase vrátíte do větrem bičovaného Chile, protože ještě zbývá vidět TUČŇÁKY , 
obdivovat u domorodců chuť do života i přes psí počasí a někde u Magellanského průlivu 
najít krásné rezavějící lodní vraky. Vedle nich chátrají plechové stavby opuštěné estancie, 
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staré ovčí farmy. Kateřina s Milošem dosahují také svého dávného snu - vstupují do 
OHŇOVÉ ZEMĚ. Vzdálenosti jsou nesmírné, cesty křivolaké a tak nezbývá, než pomýšlet na 
návrat. Nekonečnou argentinskou pampou míří oba opět na sever. Na cestě se kodrcají 
hodiny a hodiny ke dvěma zvláštním JESKYNÍM . Jejich poslední dny na americkém 
kontinentě jsou nabité nečekanými VZRUŠUJÍCÍMI i dramatickými událostmi. Moře je 
podivně neklidné. Stejného večera zažívají Kateřina s Milošem, jaké to je tulit se s malými 
LACHTANY ! 

Nejnov ější fotograficko-filmová diashow Kateřiny a Miloše MOTANI z cesty napříč nejrozmanit ější zemí sv ěta, 
prošpikovaná spoustou veselých i napínavých p říběhů. 

BRUNTÁL,  13.2. (Po)   –  Kino CENTRUM, Jesenická 1,  za č. v 19.00 h.  

Předprodej:  Kino Centrum, Jesenická 1, tel: 608 333 301 

kino-provozni@jpfaktoring.cz, www.kinobruntal.cz 

nové m ěsto  

OSTRAVA,  15.2. (St)   –  DŮM KULTURY m ěsta Ostravy, divadlo, ul. 28. října 124/ 2556, zač. v 19.00 h. 

Předprodej:  Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/ 2556, tel: 597 489 111, 597 489 259 

info@dkv.cz, pokladny@dkv.cz, http://vstupenky.dkv.cz 

Ostravský informační servis pobočka Elektra, Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 

tel: 596 123 913, mic@ostravainfo.cz, www.ostravainfo.cz 

Ostravský informační servis pobočka Přívoz, Nádražní 196, Ostrava Přívoz, tel: 596 136 218 

cd@ostravainfo.cz, www.ostravainfo.cz 

… a další 

nové m ěsto 

LITVÍNOV,  27.2. (Po)   –  Kino CITADELA VI, Podkrušnohorská 1720, za č. v 18.00 h.  

Předprodej:  Pokladna kina Citadela VI, Podkrušnohorská 1720, tel: 476 111 487, 
litvinov.citadela@seznam.cz 

nové m ěsto 

PRAHA,  29.2. (St)   –  KC NOVODVORSKÁ, spole čenský sál , Novodvorská 151,  za č. v 19.00 h.  

Předprodej:  Novodvorská 151, tel: 241 494 341, pokladna@4-volnocasova.cz, www.4-
volnocasova.cz 

nové m ěsto 

PARDUBICE, 1.3. (Čt) – KRAJSKÁ knihovna v Pardubicích, Perštýnského nám. 7 7, zač. v 18.00 h.  

Předprodej:   pouze rezervace na  www.motani.eu a přímý prodej vstupenek v knihovně 2 hodiny 
před představením 
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ČESKÁ TŘEBOVÁ,  6.3. (Út)  – Kino SV ĚT, Nádražní 397,  zač. v 19.00 h. 

Předprodej: Turistické informační centrum Česká Třebová, Staré náměstí 78, tel: 465 500 211 

info@ceska-trebova.cz, http://www.ceska-trebova.cz 

 

NOVÉ MĚSTO N. METUJÍ,  7.3. (St)   –  KINO 70, B. Němcové 720,  za č. v 19.00 hod. 

Předprodej: Městský klub, Nerudova 142, tel.: 491 470 358 

kino.pokladna@mestskyklub.cz, www.mestskyklub.cz 

JIHLAVA,  9.3. (Pá)   –  DIOD - divadlo otev řených dve ří, Tyršova 12,  za č. v 19.30 hod. 

Předprodej: Retro Cafe Jihlava - bývalé kino Sokol, Tyršova 12, tel: 734 648 052 

admin@retrocafe.tv, http://retrocafe.tv 

 

Diashow  DUHOVÁ AFRIKA   OD SLONÍ ŘEKY ZA BÍLÝM ŽRALOKEM 

Ve své nejnovější diashow se Kateřina a Miloš MOTANI s vámi podělí o své bohaté zážitky a poznatky z cesty napříč 
JIŽNÍ AFRIKOU , která jim učarovala svou neuvěřitelnou různorodostí, barevností a svými přírodními krásami. Úplně 
poprvé se objeví v jejich pásmu kromě nádherných fotografií i krátké videosekvence.  Podkreslující podmanivá etnická 
hudba a procítěný komentář vtáhne každého diváka do dění, jako by byl on sám na cestě.  

Uprostřed buše plné AFRICKÝCH ZVÍŘAT objevují oba fotografové a cestovatelé také plno neznámých rostlin. 
K nezapomenutelným patří i nesčetná setkání s místními obyvateli. Z nebezpečného Johannesburgu vede jejich cesta 
do Blyde River Canyonu a Krügerova parku. Od SLONÍ ŘEKY míří do Dračích hor – s výskytem těch nejstarších 
sánských jeskynních maleb. DIVOKÉ POBŘEŽÍ je uchvátí nejen svou nedostupností, nádhernou krajinou a 
dramatickým pohledem na moře, ale i původními barevnými hliněnými chýšemi, ve kterých stále tepe život, jako kdysi 
zastara. 

Od Kapského města a krajiny směrem k Mysu dobré naděje se nemohou dlouho odtrhnout.  Stále je se na co dívat a 
nad čím žasnout. A Boulder Beach s roztomilými TUČŇÁKY  nemá daleko od RÁJE . Kateřina s Milošem se poté 
vydávají do rozeklaných Cedrových hor, které na druhý den zachvátí zničující požár. Kolem západního pobřeží 
s ohromnou kolonií terejů pokračují až do pouště KALAHARI . Po celou svou cestu zažívají další krásné, romantické, 
úsměvné i napjaté chvíle. Velryby v tuto dobu jihoafrické vody již opustily, ale BÍLÍ ŽRALOCI  krouží okolo pobřeží po 
celý rok. Šance, že se podaří nějakého zahlédnout, je veliká. Motani na začátku své vysněné, celkem dvouměsíční 
cesty ještě netuší, že se každý den pro ně stane malým (někdy i větším) DOBRODRUŽSTVÍM.  

V DUHOVÉ AFRICE žije duhový národ, vyvěšuje se duhová státní vlajka, u duhového vodopádu pobíhají duhové 
ještěrky, diamanty mají duhový lesk a letní bouřkovou oblohu zdobí – co jiného než DUHA.  

Velmi pestrá diashow Kateřiny a Miloše MOTANI oko řeněná špetkou dobrodružství , poprvé s krátkými 
videosekvencemi . 

HRONOV,  8.3. (Čt) – JIRÁSKOVO divadlo, Nám ěstí Čs. armády 500, za č. 18.00 h. 

 Předprodej:  Kulturní a  informační středisko Hronov, nám. Čs. armády 500, tel.: 491 483 646 

 info@mestohronov.cz, www.mestohronov.cz  

Od podzimu 2011 jsme odstartovali  
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UNIKÁTNÍ CESTOPISNÝ PROJEKT 

KOUZELNÁ PLANETA PRO ŠKOLY 
Pro školy upravené šedesáti, sedmdesáti pěti nebo devadesáti minutové PROJEKCE přiblíží žákům a 
studentům velmi atraktivní a hravou formou nejzajímavějších země a místa naší planety. Dynamické 
audiovizuální pásmo sestavené z úchvatných fotografií a videosekvencí je doprovázené živým zasvěceným 
komentářem cestovatelů samotných, podmanivou i rytmickou hudbou, autentickými zvukovými i hudebními 
záznamy. Diashow přibližuje mladému divákovi nejen krajinu, zvířata, rostliny, kulturu a místní obyvatelstvo 
příslušné země, ale je také prošpikováno úsměvnými, romantickými, napínavými i dobrodružnými 
cestovatelskými příběhy.  

V rámci každé školní projekce proběhne na závěr představení SOUTĚŽ A LOSOVÁNÍ O CENY.  

Ve volně navazující a doplňující BESEDĚ mohou žáci cestovatelům klást nejrůznější otázky.  

Všechny přihlášené školy získají ZDARMA ČASOPISY PŘÍRODA. 

 

Více informací o školním projektu na 

http://www.motani-photography.com/photo/diashow/kouzelnaplanetaproskolyhome.html  

V současné dob ě se mohou malí i dosp ělí diváci t ěšit na naše p ředstavení v již více než 50 
městech :-). 

Milí přatelé, 

pošlete prosím tyto termíny vašim přátelům, kolegům, rodině a všem, které zajímají vzdálené země, mají rádi krásné 
fotografie, poslechnou si pěknou hudbu, ... no a samozřejmě těm, kteři sami rádi cestují ... 

Děkujeme a těšíme se na setkaní s vámi :-). 

Aktuální termíny, p řípadné zm ěny a více informací na www.motani.eu   

http://www.motani-photography.com/photo/diashow/terminy.html  

 

KOUZELNÁ PLANETA 

Kateřina a Miloš MOTANI  

Telefon: Mobil K: +43/ 676/  5924680, Mobil M: +43/ 676/ 9578654, Mobil CZ: +420/ 607/ 529 509 

Skype: motani-photography, E-mail: motani@motani.eu, Internet: www.motani.eu  
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Martin Stiller vás op ět zve na: 

Cyklocestovatelský festival CYKLOCESTOVÁNÍ ( Frýdek-Místek 25.-
26.2.2012) 

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 v kině Vlast a v termínu 25.-26.2. 2012. 
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 2012 stala německá firma Ortlieb , známá svými 
nekompromisními voděodolnými cyklistickými brašnami. Zástupcem pro ČR je firma Azub 
bike. 

Prostřednictvím cyklosvětoběžníka Josefa Kozáka se podíváme z Islandu na Mont Blanc, 
„manažer na kole“ Marek Šalanda  nám povypráví o Makedonii, cyklocestovatelé Renča a 
Martin Stillerovi   o půlročním cykloputování americkou přírodou nebo třeba šéfredaktorka 
časopisu Cykloturistika Slávka Chrpová  nás zavede do exotické Polynésie a na závěr si 
připraví nevídané překvapení, které si rozhodně pánové nebudou chtít nechat ujít. Pro 
našince bude jistě zajímavé povídání Bořka Chluda  o cykloobjezdu naší rodné vlasti. Již 
nyní se můžete těšit na výbornou atmosféru ověřené tradiční akce. Neváhejte a přijeďte. 

SOBOTA  25.2.2012, FRÝDEK-MÍSTEK – Kino Vlast  
 
Blok A:  
09:30 – 10:45 Bořek Chlud  - " Kolem České republiky na kole "  
11:15 – 12:30 Tomáš Rusek  – „Tibetem ze Lhasy přes Everest Base Camp do Nepálu“  
 
Blok B:  
13:15 – 14:30 Slávka Chrpová  – „S hvězdáři pod polynéskou oblohou – EbiTahicykl 2011“  
15:00 – 16:15 Milan Kyral  – „Kambodža – Khmérské království cestou, necestou“  
16:45 – 17:45 Honza Galla  - "Solární expedice"  
 
Blok C:  
18:15 – 18:30 Zábavná cyklovidea  – rozesmějí, potěší, inspirují  
18:30 – 20:00 Renča & Martin Stillerovi  – „Amerikou na kole 2 – přírodou USA.“  
20:30 – 21:30 Jaroslav Dršata  – „Tureckou Anatolií z Istanbulu do Sýrie“  
 
NEDĚLE 26.2.2012, FRÝDEK-MÍSTEK – Kino Vlast  
 
Blok D:  
09:30 – 10:45 Karel T říska  - " Marokem na lehokole - pouští a horami "  
11:15 – 12:30 Josef Kozák  - " Na Island a na Mont Blanc"  
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Blok E:  
13:00 – 13:15 Zábavná cyklovidea  – rozesmějí, potěší, inspirují  
13:15 – 14:45 Marek Šalanda  - " Ohnivá Makedonie "  
Podrobnější informace naleznete na: www.cyklocestovani.cz  nebo na facebooku: 
Cyklocestování  

 

 

 Radim S. Ptá ček by Vás rád pozval na pravidelné cestopisné ve čery a akce v D-klubu 
v Ostrav ě. Program je následující: 

10.-12.02. Trampský guláš  v pořadí patnáctý (Folk v Ostravě)  

01.03. Namibie  - Renata Moskalová (Ostrava, U Chýlků od 19:30)  

Bližší informace o konání akcí naleznete na webových stránkách www.d-klub.cz  

 

Informace o dalších po řádaných akcích najdete na: http://www.ckc.cz/akce-co-
kde.html  

 

INFORMACE PRO ČLENY KLUBU:  

Jak jsme vás již informovali v předešlém věstníku, paní Bednářová ukončila své působení 
v Českém klubu cestovatelů a pro zatím  se nám nepodařilo za ni najít plnou náhradu. O klub 
se však nadále budeme starat společně s novým zaměstnancem pana Petra Jahody – 
panem Romanem Pliskou, který prozatím není schopen činnost v klubu plně zastat. Podobně 
jako já i on má jinou pracvovní náplň a také pan Pliska má tělesný handicap, proto mohou 
nastat časové prodlevy ve vyřizovaní vašich e-mailů. Mějte s námi prosím trpělivost. 
☺Vzhledem k výše uvedeným okolnostem a také vzhledem k tomu, že jsem v poslední době 
dost pracovně vytížená, může být činnost klubu občas mírně omezena.  

Věříme však, že i přes tyto drobnosti, nám zachováte přízeň a budete nám nadále zasílat 
své příspěvky, které vám na oplátku budeme rádi prezentovat a uděláme vše co je v našich 
silách a možnostech.  

Veškeré dotazy a příspěvky prosím zasílejte na Vám již dobře známé e-mailové adresy: 
info@ckc.cz, ckc@ckc.cz nebo CeskyKlubCsetovatelu@seznam.cz – shodný mailbox 
netřeba zasílat 3x.  

Děkujeme za pochopení 

To je pro tentokrát z naší strany vše. Mějte krásné dny. ☺ 

 

V Brně dne : 6.2.2012                                                                Zpracovala :Martina Kužmová 


