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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 6/2012 
 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
Se začátkem prázdnin zároveň začíná asi i nejvhodnější doba pro cestování a 
plánování dovolených a cest do známých i neznámých krajů. Plánovaní i balení je 
jistě v plném proudu a na zahálení není čas, ale snad si i přesto najdete čas, abyste 
alespoň letmo nahlédli do našeho věstníku.  
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20% sleva na nezlevněné nové produkty. značky SGSPORT 
 

Firma SGSPORT nabízí všem členům Českého klubu cestovatelů 20% slevu na nezlevněné nové 

produkty. 

Firma právě vstupuje na český trh a nabízí produkty Helly Hansen za nejlepší ceny. 

Helly Hansen je norská firma, která se zabývá výrobou a vývojem vysoce kvalitního sportovního 

oblečení (outdoor, lyžařina, vodní sporty, obuv, funkční prádlo). Tato značka je oblíbená u světových 

profesionálů stejně tak, jako u amatérských sportovců. 

 

 Více informací o značce a výrobcích naleznete zde http://sgsport.cz/hellyhansen/ . 

 

AKCE:_____________ 
 

 

Multimediální Diashow EGYPT – dvě tváře země faraonů 7.7.2012  

Slavonice , sál městského muzea ve 

Slavonicích , v 19:00 h  

Autor: Miroslav Deneš (člen)  

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 přesuneme 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. 

 

 

http://sgsport.cz/hellyhansen/
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Fotovýstava cestovatele Jiřího Kolbaby v ZOO Dvůr Králové nad Labem 

Termín: 19. 6. – 6. 8. 2012, přednáškový sál 
Otevřeno denně 10 – 17 hodin na základě platné vstupenky do ZOO 

 

 

 

 

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

         Připravil: Roman Pliska 


