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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 9/2012 
 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
Podzim se pomaloučku hlásí o svou vládu a stejně jako je barevné podzimní listí, je 
tentokrát barvitý i náš pravidelný věstník. Akcí a dalších příspěvků je tento měsíc 
opravdu požehnaně, což nás velmi těší a také je vidět, že ve svém putování opravdu 
nezahálíte.   Určitě si každý z Vás něco vybere. Děkujeme všem, kteří nám zaslali 
informace o svých cestách i „necestách“ a přejeme příjemné čtení. 
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KNIHY:     
Představujeme Vám novou knihu pana Romana Vehovského, člena Českého klubu cestovatelů. 

 

Autor: Roman Vehovský 

Cestou osudu a náhody – Návrat s 

podkovou 

 Knihy Romana Vehovského Cestou osudu a náhody 

nejsou obvyklý cestopis. Od ostatních se liší jak destinací, 

tak časovým obdobím. V roce 2002 vyrazil autor s báglem 

na zádech pozemní cestou přes Indii do Austrálie, a jak 

sám říká, neměl tehdy ani ponětí, že se cesta protáhne na 

sedm let. 

Vyrazil stopem, se spacákem a okopírovanými listy 

školního atlasu. Spíše než o cestopis se jedná o popis 

pouti, mozaiku nevšedních příběhů, setkání a zážitků. 

První kniha, vydaná v roce 2010, popisovala první tři roky 

cesty. 

Druhá kniha vypráví o druhé polovině cesty a čtenář v ní 

autora doprovází na práci v Austrálii či na Novém Zélandě, 

stejně jako na cestách po Japonsku, Nové Kaledonii, Indii, 

Thajsku, Nepálu, Srí Lance, Pákistánu a Íránu. 

Na začátku byla inspirace lidmi, kteří svými příběhy ukázali, že cestování není výsadou bohatých. 

Nejen mezi řádky se dá vyčíst, že více než peníze je třeba mít k cestování dostatek času. V dnešní 

době, kdy se čas přepočítává na peníze, je tato kniha klíčem k poznání ceny přítomného okamžiku. 

Autor byl na své cestě mnohdy odkázán na přízeň osudu a dobrých lidí. Právě setkání s lidmi je podle 

Romana Vehovského cennější než štvanice po turistických atrakcích, mnohdy postrádající jakékoliv 

poznání. 

Kniha je bohatě doplněna ojedinělými fotografiemi autora. 

"Romanovy knihy nejsou de facto cestopisy. Je to osobní emotivní příběh o cestě, kde geografické 

lokace plní funkci fascinujících kulis, které sice místy příběh ovlivňují, ale nejsou klíčové. Klíčový je 

Roman – jeho náhled na svět, jeho vnímání a jeho komunikace se světem, která mu přináší 

neuvěřitelná setkání. 

Čtenář může Romanovi závidět: sedm let na cestách je přece paráda! Jen, když tak přemýšlím, znám 

hodně lidí, kteří o podobné cestě stále mluví, ale jen málokoho, kdo by ji opravdu podnikl. Taky 

můžeme pocítit touhu Romana napodobit. Ale nelze napodobit něco takhle osobního. Člověk může 

zkusit cestovat „podobným způsobem“, dokonce může mít i velmi podobný přístup ke světu, a přece 
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jeho cesta bude úplně jiná. A nakonec můžeme prostě jen číst, nechat se strhnout, prožívat… ale 

především se i z té četby dozvědět něco o sobě." 

Jana Jůzlová, redaktorka a spisovatelka 

 

Krátký příběh jako motto. 

Když jsem jeden večer na Jižním ostrově Nového Zélandu procházel malou osadou, hledaje nějaké 

klidné místo na přespání, oslovil mě mladý muž. Neptal se, odkud jsem, co tam dělám a kam jdu. Jen 

mě pozval na večeři. Než jeho manželka připravila jídlo na stůl, tak mi ukázal místo, kde mohu 

přespat. Řekl to s takovou přirozeností, jako když recepční předává hostům klíčky od pokoje. 

Nereagoval jsem. 

Po večeři už mi zvědavost nedala a zeptal jsem se, proč to dělá. „Hned jak jsem tě viděl s tvým 

batohem, tak mi bylo jasné, že jsi autostopař. Já jsem na Zélandu strávil na stopu pár let. Za tu dobu 

se mi dostalo nespočetné pohostinnosti. Vím tedy dobře, jaké to je spát v posteli, když jsi předtím 

spával dlouho jen venku. Vím jaké to je, mít teplou sprchu, když ses dlouho mýval jen v řekách. Vím 

jak chutná teplá večeře, když jsi ji dlouho neměl. Teď jsem upřímně rád, že mohu vrátit alespoň 

malou část. Stejně jako i ty budeš jednou rád, když se ti naskytne možnost postarat se o někoho 

jiného.“ 

Ráno mi přidal radu na cestu: „Neutrácej zbytečně peníze za různé atrakce. Věci, které mají 

opravdovou cenu, se neprodávají, ty jsou zdarma.“ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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. 

 

Výstava fotografií Expedice Titicaca 2004 5.9.2012  - 5.10.2012 

Prostějov, Městská knihovna, Skálovo nám. 6, 796 01  

Autor: Otto Horský (člen) 

 

 

 

Cestovatelská přednáška Réunion – botanická zahrada Indického oceánu 

4.10.2012 

OSTRAVA, restaurace U Chýlků , v 19:30 h, Autor: Radim Ptáček (člen)  

Přednáška Vás zavede na souostroví Maskarény ležící východně od ostrova Madagaskaru. Tato málo 

známá destinace Vám nabídne skvělé treky s batohem v báječném horském terénu, divoké vodopády 

na prudkých svazích třítisícových hor, neprostupnou džungli s pestrou florou, rozsáhlé lány ve větru 

šustící cukrové třtiny nebo doutnající lávová pole jedné z nejaktivnějších sopek naší planety. 
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Cestovatelský festival KOLEM SVĚTA 5.10.2012  - 7.10.2012 

BRNO, brněnské výstaviště, Kongresové centrum  

Na festivalu Kolem Světa budeme svědky velmi zajímavé přednášky Romana Burdy, který již 12 let 

jezdi do Etiopie ke kmenům v povodí reky Omo. Na festivalu představí svou novou obrazovou 

publikaci ETHIOPIA OMO RIVER - Ceremonies and Rituals. Při uvedeni knihy budou na festivalu 

přítomni také zástupci etiopských cestovních kanceláři, kteří nabídnou čerstvé informace z cestovaní 

na jih Etiopie za tamními lidmi. 

 

Festival Cyklocestovani 6.10.2012  - 7.10.2012 

Brno, brněnské výstaviště  

 

I letos se v rámci 

prestižních sportovních 

veletrhů na brněnském 

výstavišti uskuteční 

oblíbený a úspěšný 

festival Cyklocestování, 

jehož hosté-promítající 

nás zavedou do všech 

koutů světa a společně s 

nimi budeme putovat v 

sedle kola, poznávat svět 

a cestovat. Největším 

lákadlem bude letos 

bezesporu projekce 

legendárního pana 

cyklocestovatele a 

dobrodruha TILMANNA 

WALDTHALERA, který na 

svém kolem našlapal již 

neuvěřitelných 450 000 

kilometrů a jehož 

audiovizuální projekce 

bude jeho českou 

premiérou. Opomenout 

nesmíme promítání 

Radomíra Krupy, který na 

svém handbiku objel 

celou Českou republiku. 

Dále nebude letos chybět srandista a vypravěč Broňa Nágel, cyklocestovatel Martin Stiller či 

cyklodobrodruzi manželé Vackovi.  
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Cestovatelská akce XXIX. setkání na vrcholech 6.10.2012 

Malá Fatra, na vrcholu Veľká lúka , v 11:00 h 

 

Cestovatelská přednáška Laponská divočina a její tajemné seity 13.10.2012 

Ústí nad Orlicí, bývalá fara v Sudslavě, v 16:00 h, Autor: Michael Stanovský (člen)  

Beseda s promítáním fotografií. 

 

Cestovatelská akce 25. ročník CESTY 20.10.2012  - 21.10.2012 

Prosiměřice  

Setkání cestovatelů, přátel turistiky a cestování nazvané CESTY pořádá Klub cestovatelů Hanzelky a 

Zikmunda Globe Prosiměřice, o.s. 

 

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.  
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Termíny a místa Diashow: 

15. 10. 2012 

BRUNTÁL, Kino Centrum, Jesenická 1, v 20:00 h, vstupné: Předprodej - Kino Centrum, Jesenická 1, tel. 

608 333 301, kino-provozni@jpfaktoring.cz, www.kinobruntal.cz 

17. 10. 2012  

BRNO, MORAVSKÁ ZEMSKÁ knihovna, Kounicova 65a , v 18:00 h a v 20:00 h, vstupné: Předprodej - 

Prodejna Indies, Poštovská 2, tel. 542 218 382  

18. 10. 2012  

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Městské kulturní středisko Beseda, Purcnerova 62, v 19:00 h, vstupné: 

Předprodej - Turistické a informační centrum TIC, nám. Míru 1, prostory zámku, tel. 545 409 555, 

info@infomb.cz 

24. 10. 2012  

VYŠKOV, SOKOLSKÝ DŮM, Tyršova 2, v 19:00 h, vstupné: Předprodej - Sokolský dům, Tyršova 2, tel. 

517 347 770, www.kino.vyskov.cz, Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 1, tel. 517 301 

312, www.vstupenky.vyskov-mesto.cz 

29. 10. 2012  

MĚLNÍK, MASARYKŮV kulturní dům, U Sadu 323, v 18:00 h, vstupné: Předprodej - Masarykův kulturní 

dům, U Sadu 323, tel. 315 622 612, predprodej@mkdmelnik.cz 

30. 10. 2012  

KRALUPY NAD VLTAVOU, Kino VLTAVA, nám. J. Seiferta 706, v 19:00 h, vstupné: Předprodej - kino 

Vltava, nám. J. Seiferta 706, tel. 515 726 101 

31. 10. 2012  

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, SPOLEČENSKÉ centrum, Panská 1492, v 19:00 h, vstupné: Předprodej - 

Městské informační centrum, Staré nám. 68, tel. 494 539 027, mic@rychnov-city.cz 

1. 11. 2012  

HRONOV, JIRÁSKOVO divadlo, Náměstí Čs. armády 500, v 18:00 h, vstupné: Předprodej - Kulturní a 

informační středisko Hronov, nám. Čs. armády 500, tel. 491 483 646, info@mestohronov.cz, 

www.mestohronov.cz 

2. 11. 2012  

NOVÉ MĚSTO N. METUJÍ, KINO 70, B. Němcové 720, v 19:00 h, vstupné: Předprodej - Městský klub, 

Nerudova 142, tel. 491 470 358, kino.pokladna@mestskyklub.cz, www.mestskyklub.cz 
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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: 

16. 10. 2012  

FRÝDEK-MÍSTEK, Kino VLAST, Hlavní 112, v 19:00 h, vstupné: Předprodej - Nová scéna Vlast, Hlavní 

112, tel. 558 438 083, nikol.kocianova@kulturafm.cz, www.kulturafm.cz, pobočky Beskydského 

informačního centra 

21. 10. 2012  

BLANSKO, Kino BLANSKO, Hybešova 6, v 17:00 h, vstupné: Předprodej - Informační kancelář, 

Rožmitálova 6, tel. 516 410 470, infocentrum@blansko.cz 
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Diashow DUHOVÁ AFRIKA OD SLONÍ ŘEKY ZA BÍLÝM ŽRALOKEM 5.11.2012 

LANŠKROUN, Kulturní centrum 

LANŠKROUN, nám. A. Jiráska 1, v 

19:00 h, vstupné: Předprodej - 

Informační centrum Lanškroun, 

Boženy Němcové 124, tel. 465 

320 007, infoma@centrum.cz, 

info.lanskroun@seznam.cz, 

www.lanskroun.eu  

Autor: Kateřina a Miloš Motani 

(členové)  

Ve své nejnovější diashow se 

Kateřina a Miloš MOTANI s vámi 

podělí o své bohaté zážitky a 

poznatky z cesty napříč JIŽNÍ AFRIKOU, která jim učarovala svou neuvěřitelnou různorodostí, 

barevností a svými přírodními krásami. Uprostřed buše plné AFRICKÝCH ZVÍŘAT objevují také plno 

neznámých rostlin. K nezapomenutelným patří i nesčetná setkání s místními obyvateli. Ze SAFARI míří 

přes Blyde River Canyon do Dračích hor a pak k málo dostupnému DIVOKÉMU POBŘEŽÍ. Boulders 

Beach s roztomilými TUČŇÁKY nemá daleko od RÁJE. Z Kapského města se s nimi vydáte do 

rozeklaných Cedrových hor, podél západního pobřeží do pustého Richtersveld, k vodopádům 

Augrabies - až do pouště KALAHARI. Čeká vás dokonce vzrušující plavba za BÍLÝMI ŽRALOKY. Motani 

na začátku své cesty ještě netuší, že se každý den pro ně stane malým (někdy i větším) 

DOBRODRUŽSTVÍM. V DUHOVÉ AFRICE žije duhový národ, vyvěšuje se duhová státní vlajka, u 

duhového vodopádu pobíhají duhové ještěrky, diamanty mají duhový lesk a letní bouřkovou oblohu 

zdobí - co jiného než DUHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 4. 10. 2012       Zpracovala: Martina Kužmová 

         Připravil: Roman Pliska 


