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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 8/2012 
 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
Prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny a tak je čas na další číslo našeho 
obvyklého věstníku. Tentokrát je poněkud skromný a o některé informace jsme se 
s vámi podělili již v minulém čísle, přesto doufáme, že zde najdete informace, které 
vám budou prospěšné. 
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KNIHY:     
Představujeme Vám novou knihu pana Petra Nazarova, člena Českého klubu cestovatelů. 

 

Autor: Petr Nazarov 

Aloha Molokai - Havajské ostrovy nevšedním pohledem 

 Chcete vědět, kde jsou nejlépe slyšet plesknutí velrybích ploutví o 

hladinu oceánu? Chcete poznat duchovní význam havajského 

pozdravu ALOHA, pocítit vůni gardénií při tanci hula hula anebo stát 

bosí pod palmami ve vyhřátém písku a pozorovat západ slunce? Pak si 

nenechte ujít knihu cestovatele Petra Nazarova „Aloha Molokai“, 

která je v pořadí jeho již druhou cestopisnou knihou. Tentokrát autor 

zachycuje dvanáct měsíců toulek po šesti havajských ostrovech se 

zvláštním zaměřením na ostrov opředený mystickými pověstmi a 

magickou atmosférou a často nazývaný jako „Přátelský ostrov“ nebo 

„Ostrov kouzelníků“ – ostrov Molokai. 

 

Petr Nazarov dokázal nevšedním způsobem přiblížit čtenářům neopakovatelnou atmosféru 

Havajských ostrovů, život místních obyvatel a jejich tradice. Vysvětlí vám, jak se nejlépe vyhnout až 

dvaceticentimetrovým stonožkám, jejichž toxické bodnutí je velmi bolestivé a co se stane, když se 

vyhnutí nepodaří? Zjistíte také, že kokosový ořech je možné docenit nejen za účelem kulinářským, ale 

má i své praktické využití. Jste milovníky fotbalu? Skvěle! Pak se dozvíte, s jakým nadšením hrají na 

ostrově Molokai fotbal nejen muži a co vše zahrnuje místní fotbalový trénink. 

 

A je toho mnohem víc. Autor vám ve svém poutavém vyprávění prozradí, co si na ostrově Maui 

zaslouží název jako Nebeský opar, Květinová modlitba nebo Znovuprobuzení. Naučíte se, jak najít ten 

správně omletý černý kámen, který domorodci používají pro bezpečný a příjemný spánek a který dle 

místní víry umí zastavit putování lidské duše po astrálním světě během spánku. Kniha vás doslova 

pohltí svým bezprostředním vypravěčským stylem, který vám pomůže zapomenout na to, že jste 

pouhý čtenář a učiní z vás objevovatele všech popisovaných krás. 

 

Téma, které si Petr Nazarov vybral a způsob, kterým svůj cestopis čtenáři nabízí, zaplňuje mezeru na 

českém knižním trhu a jako pomyslná třešinka na dortu je pro čtenáře připraveno velké množství 

nádherných barevných fotografií, z nichž mnohé autor také prezentuje na svých přednáškách a 

výstavách nejen u nás, ale i v zahraničí. 

 

Podrobné informace najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html 

http://www.ckc.cz/knihy.html
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Představujeme Vám novou knihu pana Otty Horského, člena Českého klubu cestovatelů. 

 

Autor: Otto Horský 

Paměti 
 

Tato kniha je milou vzpomínku na šťastná léta autorova dětství, 

prožitá v kruhu milující a mnohačetné rodiny. Tato rodina není 

ledajaká, vždyť maminka pocházela ze šesti sester a tatínek měl 

tři sestry, takže tetiček a strýčků byl bezpočet. Všichni se 

navzájem častokrát stýkali, vzájemně se navštěvovali a měli se 

rádi. Tato tradice se zachovala doposud a mnozí je obdivují, jak 

to asi musí být krásné, když se v rodině nevyskytují žádné 

problémy, všichni se navzájem respektují a stýkají. Vždyť při 

významných rodinných oslavách či událostech se jich někdy 

sejde až čtyřicet. Autor si nevytkl za cíl sepsat všeobsahující 

paměti, zachycující celý jeho dosavadní život, neboť vystihnout 

krátce jeho složité životní etapy v jedné knize by bylo velmi 

nesnadné. Proto v závěru uvádí anotace dalších knih, které takto 

lze považovat za součást jeho autobiografické literatury. Aby ale 

představa o jeho životě byla ucelená, zařadil jako první kapitolu svůj stručný životní příběh. To proto, 

že předkládaná kniha je pouze vzpomínkou na jeho dětská a studentská léta a jen na první krůčky do 

dospělého života. Autor si také neodpustil nezařadit do těchto pamětí alespoň některé úvahy a 

zamyšlení, které postupně vznikaly, nesourodě, tak, jak mu přišly na mysl a cítil potřebu je zachytit. 

 

Podrobné informace najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Cestovatelská 

beseda Japonsko s 

vůní čaje 5.9.2012  

Brno , na Špilberku , v 
Gotickém sále , v 18:00 h  

Autor: Zdeněk Thoma 
(člen) 
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Cestovatelská akce NEJEN S KOCARKY NA LYSOU HORU 15.9.2012  

Beskydy, v 10:00 h, 

Autor: Martin a Renata 

Stillerovi (členové) 
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Fotografická výstava PEOPLE 2.8.2012  - 24.10.2012 

Brno, 

Křížová 

chodba 

nové 

radnice 

Autor: 

Jiří 

Kolbaba 

(člen)  

 

 

 

 

Jiří Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls, připravil pro Brno po dvou letech další rozsáhlý výstavní projekt. 

Po výstavě NATURE se tentokrát jedná o výstavu s názvem PEOPLE. Přijďte se podívat na tváře 

mnoha lidí z různých exotických koutů celé planety. Dne 7. 8. v 17:00h je vernisáž s účastí autora 

Jiřího Kolbaby a primátora statutárního města Brna, Romana Onderky. 

 

Cestopisná přednáška GUATEMALA, HONDURAS A BELIZE 10.9.2012  

Brno , CAFE PRÁH(U VAŇKOVKY) , v 19:30 h, Autor: Milan Šťourač (člen). Přednáška, výstavka, 

možnost koupě knihy přímo od autora. 

 

Cestopisná přednáška o Střední Americe 14.9.2012  

Kuřim , v knihovně Kuřim , popkova ul. , v 18:00 h , Autor: Milan Šťourač (člen). Přednáška, výstavka, 
možnost koupě knihy přímo od autora. 

 

Cestopisná přednáška Otto Horský - Zapomenuté výpravy a expedice 26.9.2012  

Prostějov , Městská knihovna , Skálovo nám. 6, 796 01 , v 17:00 h, Autor: Otto Horský (člen) 

 

 

 

V Brně dne: 4. 9. 2012       Zpracovala: Martina Kužmová 

         Připravil: Roman Pliska 


