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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 5/2012 
 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
jaro je v již plném proudu a jistě si užíváte krásných slunečných dní, které jsou 
bohaté nejen na cestovatelské zážitky. Pokud byste ale přece jen nevěděli, kam 
vyrazit, můžete načerpat inspiraci z našeho čerstvého věstníku, který je tentokrát na 
akce velmi bohatý. Věříme, že si v něm najdete „to své“. 
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 Ing. Zdeněk Thoma převzal cenu Kantuta_______________ 
 

Z rukou cestovatelské legendy Miroslava Zikmunda převzal 

Zdeněk Thoma ve Zlíně cenu Kantuta, která se v rámci 

cestovatelského festivalu Neznámá země uděluje každý rok za 

osobní přínos v oblasti poznávání a sbližování kultur světa. 

Slavnostní předání se odehrálo odpoledne 26. dubna 2012 po 

besedě k výstavnímu projektu Manang po třiceti letech ve 

zlínské Galerii Alternativa. 

Poděkování patří organizátorům festivalu Miroslavu Náplavovi a Petrovi Horkému, díky nimž se 

Zdeněk Thoma ocitnul ve skutečně dobré společnosti předchozích dvanácti nositelů této ceny, ke 

kterým patří nejenom cestovatelská legenda H+Z, ale i Thor Heyrdahl, tibetský dalajlama, dr. Stingl, 

dr. Sekyra a další. 

 

AKCE:_____________ 
 

 

Cestovatelská beseda Itálie – Ze severu na jih 11.6.2012  

Mělník , Masarykův 

kulturní dům , U Sadu 323, 

Mělník , v 18:00 h  

Autor: Miroslav Deneš  

 

Itálie je jednou z jižních 

zemí, kde spousta Čechů 

tráví dovolené. Také je to 

země nádherné přírody a 

úchvatných památek. 

Projedeme se touto zemí 

od severu až na Sicílii. 

Cestou zastavíme na 

několika významných 

památkách ze Světového 

kulturního dědictví UNESCO. Navštívíme například Řím, Pompeje na úpatí sopky Vesuv, vilu císaře 

Hadriána v Tivoli, šikmou věž v Pise a mnoho jiných míst. Na Sicílii se nalodíme na palubu katamaránu 

a poplujeme na Liparské ostrovy. Zde vyšlapeme na nejaktivnější sopku Evropy. Tím je vulkán 

Stromboli a probíhají zde neustálé erupce. 
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Multimediální Diashow EGYPT – dvě tváře země faraonů 7.7.2012  

Slavonice , sál městského muzea ve 

Slavonicích , v 19:00 h  

Autor: Miroslav Deneš  

 

Egypt je znám především jako země 

faraonů, pyramid a dovolených na 

pobřeží Rudého moře. Naše cesta 

nás zavede od pyramid v Gíze 

především do Bílé a Černé pouště 

kde navštívíme zajímavé skalní 

útvary a poté se přesumeme do 

Západní pouště. V druhé polovině 

pořadu se přesuneme k Rudému moři respektive pod jeho hladinu. Podíváme se na život v korálových 

polích pod hladinou a vraky mnoha lodí, které dnes obývají ryby a navštěvují potápěči. Nakoukneme 

do trupu lodi Carnatic z doby římské, ale také do vraku vojenské lodi HMS Thistelgorm z II. Světové 

války.  

 

 

 

Beseda Algonquinn - nejstarší park Kanady aneb jak jsem nepotkal ani nohu 

7.6.2012  

Koná se 7. června v Ostravě, Restaurace U Chýlků, 

začátek od 19:30, Autor besedy je René Otis, více 

informací na webových stránkách www.d-klub.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.d-klub.cz/
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Vernisáž ČERNÁ HORA - ZA ROMANTIKOU NA BALKÁN 31.5. – 19.6.2012 
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Cestovatelská beseda Od Zambezi až k Nilu 5.6.2012 

 

 

 

Fotografická soutěž Kulturní památka v krajině 15.3.2012  - 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 o.s., Sudslava 1, 561 13 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 roce1692 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/. 

 

Přehled cestovatelských akcí najdete na: http://www.ckc.cz/autori-vice-jak-jedne-knihy.html  

http://www.ckc.cz/autori-vice-jak-jedne-knihy.html
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ZMĚNY NA WEBU ČESKÉHO KLUBU CESTOVATELŮ:_________ 
 

Připravili jsme pro vás malou změnu webových stránek, na kterých prezentujeme vaše knihy a 

cestopisy.  Rozdělili jsme je do tří sekcí: Nové knihy, Autoři více knih a Autoři jedné knihy.  Věříme, 

že toto uspořádání pro vás bude přehlednější , lepší a bude se vám více líbit. Můžete se sami podívat, 

jak stránky nyní vypadají: http://www.ckc.cz/knihy.html  

 

 

 

Tentokrát je to z dění klubu vše a proto mi dovolte, abych se s vámi rozloučila.  

Nashledanou za měsíc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 30. 5. 2012       Zpracovala: Martina Kužmová 

         Připravil: Roman Pliska 

http://www.ckc.cz/knihy.html
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