
Věstník Březen 2012    1  

   

Informace pro členy Českého klubu cestovatel ů 2/2012 
 

Vážení členové Českého klubu cestovatelů,  
 
Jaro nám již netrpělivě ťuká na dveře, a přesto, že na počasí to ještě moc vidět není, 
mnozí z vás se již jistě těší na cesty a výlety a oprašují svá cestovatelská vybavení. 
Aby vám čekání na teplé jarní počasí a vyhlížení sluníčka lépe uteklo, připravili jsme 
pro vás další letošní věstník. Pojďte se podívat. ☺ 
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KNIHY:  

 

 

Paní Ing. Marie Mikušová, CSc. informace o již           

2.aktualizované vydání knihy „Žila jsem v Africe“ 

 

Kniha "Žila jsem v Africe" byla poprvé vydána v roce 2002. Je to 

kniha, která popisuje měnící se zemi prostřednictvím našich 

zkušeností ze života v Jihoafrické republice v letech 1991 až 

2001. V té době jsme prožívali období historicky významných 

změn především přechod od apartheidu ke kosmopolitní 

společnosti.Zažili jsme první demokratické volby v historii země, i 

když někdy s extrémně vyhrocenými událostmi. 

Od doby, kdy byla kniha poprvé vydána, uplynulo téměř dalších 

10 let, během kterých se JAR hodně změnila. Nešlo už o tak 

dramatické změny jako v prvních letech našeho pobytu, některé 

byly pozitivní, jiné negativní, ale důležité je, že JAR zůstává stabilní, ekonomicky vyspělou zemí, kde 

lidé žijí v míru bez válek a bez náboženských a rasových problémů. Kromě prosperujících a 

rozšiřujících se průmyslových odvětí má JAR velký zájem o zachování africké přírody a i v tomto 

smyslu se mnohé změnilo. 

Do země přicházejí nejen investoři, ale stále narůstá počet turistů, kteří jsou překvapeni fungující 

infrastrukturou, pohodlím a čistotou hotelů, lodží a kempů. JAR získala kredit pořádat mistrovství světa 

ve fotbale v roce 2010, při kterém se představila jako pohostinná země. 

Zájem o JAR stále narůstá a zájem o knihu přetrvává až do současnosti. Její druhé vydání je 

aktualizováno a doplněno o nové významné události za posledních 10 let, po kterých jsme zůstali s 

touto zemí v pravidelném kontaktu. Kniha dává odpovědi na časté otázky týkající života JAR, 

apartheidu, rasových problémů, politiky, života dětí, zkušenosti z naší profesní práce, kriminality, 

postavení žen a africké přírody v období dvaceti let od roku 1991 do roku 2011. Kniha ukazuje, že 

dnešní JAR je zemí úplně jinou, než do které jsme přijeli v roce 1991. I dnes tato země bojuje s 

mnohými problémy jako kriminalita a chudoba. Přesto však zůstává příkladem řešení problémů 

poklidnou cestou nejen pro africký kontinent, ale i pro celý svět. 

 

Více informací o knihách našich členů najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html  
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ: 
 

Pan Tomáš Zaplatílek nám zaslal informace o následující fotografické soutěži: 

 

Genius loci Sudslava o.s. 
 
vyhlašuje fotografickou soutěž na téma: „Kulturní památka v 
krajině“. 
 
Fotografická soutěž probíhá v termínu od 15. 3. do 15. 6. 2012. 
Fotografie ve formátu od 20x30 cm s uvedením jména a příjmení 
soutěžícího, názvem fotografovaného objektu a zpětnou adresou lze 
zasílat na adresu sídla občanského sdružení: Genius loci Sudslava 
 
 
Vyhlášení vítězů se uskuteční dne 30. 6. 2012 a jména výherců budou 
uvedena na webových stránkách http://sudslava.webnode.cz/.  
1. cena – víkendový pobyt pro 2 osoby v areálu kulturní památky 
bývalé barokní fary v obci Sudslava 
2.–3. cena – volná vstupenka na kulturní akci pořádanou občanským 
sdružením Genius loci Sudslava o.s. v prostorách bývalé fary v 
Sudslavě 
 
Po vyhodnocení fotografické soutěže budou zaslané fotografie 
vystaveny v objektu kulturní památky bývalé fary postavené v roce 
1692 v obci Sudslava. Zaslané fotografie se nevrací. Informace o 
průběhu fotografické soutěže a činnosti občanského sdružení Genius 
loci Sudslava o.s. je možné získat na webových stránkách 
http://sudslava.webnode.cz/  
 
 
ČLENOVÉ ČESKÉHO KLUBU CESTOVATEL Ů V ČESKÉM ROZHLASE:  
 
Pan Otto Horský byl hostem v pořadu APETÝT. Hovoří v něm o Mexiku a jiných 
zajímavostech a hlavně o vodě, která je jeho celoživotní láskou i povoláním. Záznam 
pořadu si můžete poslechnout po kliknutí na tento odkaz: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2557457  
 
 
HLEDÁM SPOLUCESTOVATELE:  
 
Sháním nějakého pohodového dobrodruha, který by srpnu podnikl 
cestu na východ (Ukrajina, Balkán....) Předpokládaná doba cca 14 dnů. Moje 
představa je nezávazné toulání s batohem na zádech, příp. na konci 1-2 dny moře, 
 lokalita dle dohody. Petr, Plzeň, fpevlk@seznam.cz  
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Pokud byste měli zájem podniknout tuto cestu, kontaktujte prosím pana Petra na 
výše uvedený e-mail.  
 
 
ZEMŘEL  PAN RNDr. Josef Wolf CSc., profesor h.c.  
 

RNDr. Josef Wolf CSc., profesor h.c. (CZ) – senátor Mezinárodního parlamentu pro 
bezpečnost a mír (IPSP), člen mnoha mezinárodních organizací (The National 
Geographic Society in USA, UNICEF, European Antropological Associacion, EASA, 
PWA, IAPR, DCI…), světově uznávaná kapacita v oboru antropologie, hostující 
profesor Světové univerzity v USA. Je autorem přibližně padesáti odborných 
publikací – přeloženo do patnácti světových jazyků. Pro cestovatele je asi 
nejznámější publikace “Poslední svědkové pravěku” pojednávající o přírodních 
národech světa. Procestoval 75 zemí světa.  

 
AKCE:  
 
Tentokrát bychom vás rádi pozvali na následující akce: 
 

Cyklocestovatelský festival 
CYKLOCESTOVÁNÍ  ( Hradec Králové 17.-18.3.2012)  
 
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. 
 
Na podnět magistrátu města Hradec Králové dochází letos prvně ke strategickému 
partnerskému propojení našeho festivalu Cyklocestování s tradičním hradeckým 
veletrhem Infotour&Cykloturistika. 
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Hradecké Cyklocestování se bude letos konat nově v kin ě Centrál v termínu 17.-
18.3. 2012. V programu je několik nových tváří a tak se můžeme těšit na nová 
dobrodružství, sportovní výkony a plno krásných fotografií. Samozřejmostí je fajn 
nálada, 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. 
 
Podrobnější informace naleznete na: www.cyklocestovani.cz  nebo na facebooku: 
Cyklocestování  
 
SOBOTA  17.3.2012, HRADEC KRÁLOVÉ – Kino Centrál  
 
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 18.3.2012, HRADEC KRÁLOVÉ – Kino Centrál  
 
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"  
 
Blok E:  
13:00 – 13:15 Zábavná cyklovidea  – rozesmějí, potěší, inspirují  
13:15 – 14:45 Marek Šalanda  - " Ohnivá Makedonie "  
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Podrobnější informace naleznete na: www.cyklocestovani.cz  nebo na facebooku: 
Cyklocestování  
 
 
 
Výstava fotografií Doteky himálajského v ětru  1.3.2012  - 30.3.2012  
OSTRAVA  , Soukromé šestileté gymnázium v Ostravě Hrabůvce , ul. U Haldy 18  
Autor: Zdeněk Thoma  (člen) Pořádá: í XI. ročník Festivalu ProTibet  
otevřena bude v úterý - čtvrtek od 14.00 do 19.00 hodin 
 
Cestovatelský festival KOLEM SVĚTA 17.3.2012  
MLADÁ BOLESLAV  , Vzdělávací centrum , Na Karmeli  
Autor: Karel Wolf  (člen) Pořádá: CK Livingstone  
Jeden den, dva sály, 17 cestovatelů a jejich projekce, exotické tance, besedy s 
autory, filmy - našlápnutý program poprvé v Mladé Boleslavi v nové budově. 
 
 
 

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 , 
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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, 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 ! 
  
Termíny diashow najdete na: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html a www.motani.eu  
 
Pozvánky na další akce s cestovatelskou tématikou najdete také jako obvykle na: 
http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro tentokrát se s vámi loučím a těším se na shledanou za měsíc. ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 15. 3. 2012                                Zpracovala: Martina Kužmová 
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