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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 11/2012 
 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
S první spadlou sněhovou vločkou se nám pomalu blíží Vánoční svátky. Všichni se 
již nedočkavě těšíme na bohatou nadílku a pěkné a příjemné zakončení letošního 
roku. Ještě než začnete rozbalovat dárky, můžete si čas zkrátit naším posledním 
věstníkem, který jsme pro vás připravili v tomto roce.
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Hledám spolucestovatele – Mexiko 
 

Karel Pavlíček hledá spolucestovatele do Mexika - BAJA CALIFORNIA. Více informací najdete na: 

http://www.cact.cz/noviny/2012/11/Mexiko_2013.htm 

Kontakt: karelpavlicek@seznam.cz 

 

 

ŽÁDOST – (sběratel pohlednicí):     
 

Jsem vášnivý sběratel pohlednic měst a krajinek 

 (hory,jezera,vodopády,historické památky, ostrovy). Má sbírka obsahuje 63 000 pohlednic ze všech 

zemí a území světa 

světa. Celkem mám 270 zemí a území, včetně i několika secesionistických území,,,,mým snem je mít 

jednou z každé země minimálně 20 pohlednic, abych měl jakou takou představu,jak to tam vypadá a 

tak se obracím na vás cestovatelé s prosbou jestli by jste na mě pamatovali formou pohlednic na 

svých dalekých cestách,potěšili by mě především pohlednice mimoevropské zejména z Afrických zemí 

a z Tichomořských Ostrovů z karibských Ostrovů a z Ásie. Z Ásie zejména z KLDR z Východního Timoru 

z Mustangu a Arabského Poloostrova....,ale samozřejmě budu vděčný za každou 

pohlednici......pohlednice mohou být klidně použité,popsané i čisté i z dřívějších cest,takže pokud 

máte někde v hlubinách šuplíčků ukryty nějaké plonkovní pohlednice,které nemáte na památku a 

poslali by jste mě je, byl bych moc rád....samozřejmě,že bych se revanšoval,dle vzájemné domluvy,ke 

vzájemné spokojenosti ........prosím pomozte mi v mé sbírce...budu se těšit na pohlednice a budu 

doufat.... 

Předem děkuji za ochotu a pomoc. S přátelským pozdravem Marek Kuchař 

 

moje adresa: Marek Kuchař 

Vyšehradska 1209 

Hluk 68725 

okr: UH, Zlínský Kraj 

 

http://www.cact.cz/noviny/2012/11/Mexiko_2013.htm
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AKCE:_____________ 
 

 

Diashow DIVOKÝ MADAGASKAR LEMUŘI, BAOBABY A DOMEČKY Z BLÁTA  

 

Autor: Kateřina a Miloš Motani 

(členové) 

Tentokrát vás Kateřina a Miloš MOTANI 

zavedou na fascinující tajuplný ostrov. 

Červený Madagaskar prozkoumáte od 

východu na západ a od severu na jih. 

Obklopí vás PODIVNÝ ZVÍŘECÍ a 

rostlinný svět, který nikde jinde 

nenajdete. Vysoko ve větvích mají své 

rejdiště legrační LEMUŘI - indri, vari, 

lemuři hnědí, tančící sifaky, lemuři 

bambusoví, lemuři kata. V noci vylézají noční lemuři maki i ošklivý AYE-AYE. V husté vegetaci se 

skrývají CHAMELEÓNI všech velikostí, gekoni, hroznýši a pestrobarevné žáby. V zátoce se zdržují 

velryby. V rezervaci Kirindy žije velmi vzácný druh potkana. Ovšem pozor, hustým lesem slídí i 

podivná PSOKOČKA FOSA! Na cestě spatříte deštný prales, mangrovy, kokosové palmy, banánové 

plantáže, rýžová pole, mohutné BAOBABY, suchý opadavý les, skalní labyrint TSINGY i zvláštní trnitou 

buš. A mezi touto vší přírodní krásou žijí ÚŽASNÍ MALGAŠI. Na ulici se prodává všechno, co se urodí 

nebo uloví. V Brikasville se právě sváží z plantáží tuny banánů. Ocitnete se mezi pravými ZLATOKOPY i 

HLEDAČI SAFÍRŮ. Lidé na Madagaskaru jsou velmi chudí. Jsou však šťastní, veselí a se SRDCEM NA 

DLANI.  

Termíny a místa Diashow: 

3. 12. 2012 

TŘEBÍČ, Kino PASÁŽ, Masarykovo nám. Míru 1323, v 19:00 h, vstupné: Předprodej - Kino PASÁŽ, 

Masarykovo nám. 1323, tel. 568 610 038, 777 746 995, kina@mkstrebic.cz, Národní dům, Karlovo 

nám. 47, tel. 568 610 013, pokladna@mkstrebic.cz, Informační centrum - Malovaný dům, Karlovo 

nám. 53, tel. 568 610 021, 568 847 070, info@mkstrebic.cz  

10. 12. 2012  

DĚČÍN, Kino SNĚŽNÍK , Podmokelská 24 , v 19:00 h , vstupné: Předprodej - Kino SNĚŽNÍK, 

Podmokelská 24, tel. 412 531 431, www.vstupenkadecin.cz 

11. 12. 2012  
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LITOMĚŘICE, DŮM KULTURY, Na Valech 2028, v 18:00 h, vstupné: Předprodej - Dům kultury, Na 

Valech 2028, tel. 416 732 805, 722 613 475, http://vstupenky.mkz-ltm.cz  

 

 

 

Diashow ČILE PO CHILE POUŠTÍ A PRALESEM AŽ NA KONEC SVĚTA 

Autor: Kateřina a Miloš 

Motani (členové)  

 

V první etapě napříč severním 

CHILE procestujete s 

Kateřinou a Milošem MOTANI 

nejsušší poušť světa 

ATACAMU. Pokocháte se 

pohledem na úchvatná solná 

jezera, tyrkysové LAGUNY, 

zasněžené sopky, Údolí měsíce 

a GEJZÍRY El Tatio. Podíváte se 

do pulsujících přístavů, 

zapadlých vesnic, opuštěných LEDKOVÝCH MĚST i na záhadné geoglyfy. V druhé etapě se vydávají 

oba cestovatelé směrem na jih. Na cestě vyhledají pravěké ARAUKÁRIE, jezera, vodopády a zajímavé 

jeskyně. Celý den tráví v mapučské vesnici. Po čtyři dny a tři noci plují lodí mezi četnými FJORDY a 

pustými neobydlenými ostrovy. Na větem a dešti bičovaném jihu na ně čekají skalnaté hory, 

LEDOVCE, stáda divokých lam, tučňáci a staré lodní vraky. U domorodců obdivují chuť do života i přes 

psí počasí. Plaví se až do OHŇOVÉ ZEMĚ. Kateřina s Milošem prožívají po obě cesty úsměvné, útrapné 

i napjaté chvíle. Vidí spousty nejrůznějších ZVÍŘAT, o jídlo se dělí s toulavými psi a spát chodí s 

POUŠTNÍMI LIŠKAMI. Jejich poslední dny v Chile jsou nabité nečekanými dramatickými událostmi. 

Večer u rozbouřeného moře pak Kateřina s Milošem zažívají, jaké to je tulit se s malými LACHTANY!  

Termíny a místa Diashow: 

5. 12. 2012  

UHERSKÝ BROD, Kino MÁJ, nám. 1. Máje 2057, v 18:00 h, vstupné: Předprodej - Kino Máj, nám. 1. 

Máje 2057, tel. 572 633 785, 775 65 35 71, kino.maj@ub.cz 

13. 12. 2012  

ÚSTÍ NAD LABEM, DŮM KULTURY města Ústí nad Labem, Velká hradební 19, v 19:00 h, vstupné: 

Předprodej - Dům kultury města Ústí nad Labem - recepce, Velká hradební 19, tel. 478 571 290, 

www.ksul.cz 
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Cestovatelská přednáška Rozmanitou Indočínou – zn. Expresně (R. Mičunková, B. 

Fousková)  

 

O nás:  

Radka Mičunková 

Radka Mičunková 

(1990) studuje 

humanitní studia 

na Fakultě 

humanitních studií 

(UK) spolu s 

indonéštinou na 

Filosofické fakultě 

(UK). Aktuálně 

pracuje na pozici headhunter. Od roku 2008 je členkou občanského sdružení Kintari, ve kterém 

zároveň působí jako tanečnice. Kromě procestované Evropy má za sebou výpravy do různých částí 

Indonésie – mimo jiné na ostrov Lombok, kde se účastnila několika rozvojových projektů; na Srí 

Lanku; do Indočíny (Thajsko, Laos, Kambodža, Malajsie) a do New Yorku. 

Barbora Fousková 

Barbora Fousková, narozena 1990 v Praze, pokračuje v magisterském studiu Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy, obor hispanistika. V současné době se převážně věnuje studiu, učení španělštiny a 

práci s dětmi. Své vědomosti o hispánském světě si zpestřuje cestami do Asie. Poprvé se tam vydala v 

r. 2009 společně s občanským sdružením Kintari v rámci projektu Škola dětem na Lomboku. 

Termíny a místa přednášky: 

4. 12. 2012  

Praha 4, 4-Volnočasová, o.p.s., Novodvorská 151 

6. 12. 2012  

Praha 10, Zdravá jídelna v Toulcově dvoře, Kubatova 1/32, v 19:00 h, vstupné: 30 kč 

 

 

Cestovatelská přednáška ETIOPIE 5. 12. 2012  

BRNO , SÁL B. BAKALY , v 19:00 h, Autor: Milan Šťourač (člen) 

 

 



6                               
Věstník Prosinec 2012                                                                                     
 

Cestovatelská přednáška Japonsko 6. 12. 2012  

Ostrava, Restaurace U Chýlků , v 19:30 h, Autor: Ivo Petr, více na: http://www.d-

klub.cz/cz/menu/14/cestopisne-prednasky/ 

 

 

Cestovatelská přednáška IRSKO-SKOTSKO 11. 12. 2012  

IVANČICE, KINO RENÁ, v 18:00 h,Autor: Milan Šťourač (člen) 

 

 

Cestovatelská přednáška ETIOPIE 17. 12. 2012  

BRNO, Galerie Vaňkovka, v 19:00 h, Autor: Milan Šťourač (člen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

To je pro tentokrát od nás vše. Jménem celého Českého klubu cestovatelů vám všem srdečně 

přejeme krásné, pohodové a poklidné prožití Vánočních svátků. Šťastný a veselý Nový rok a mnoho 

úspěchů, radosti a krásných cest nadcházejícím roce 2013. 

 

Nashledanou v příštím roce. Těšíme se na další spolupráci s vámi. 

 

 

 

 

V Brně dne: 3. 12. 2012       Zpracovala: Martina Kužmová 

         Připravil: Roman Pliska 

http://www.d-klub.cz/cz/menu/14/cestopisne-prednasky/
http://www.d-klub.cz/cz/menu/14/cestopisne-prednasky/

