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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 1/2013 
 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů 
 
S drobným zpožděním Vám přinášíme první věstník v novém roce 2013. Jak už to 
v lednu bývá, je poněkud skromnější, na druhou stranu alespoň bude začátek roku 
pozvolný a poklidný. Věříme, že si jistě některou z akcí vyberete. Ještě jednou Vám 
všem přejeme šťastný a krásný rok 2013, který pro vás jistě bude bohatý nejen na 
cestovatelské zážitky. Nyní již nezbývá, než také popřát pohodové posezení u 
věstníku.  
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Knihy: 
Představujeme Vám novou knihu paní Dany Trávníčkové, členky Českého klubu cestovatelů. 

 

Autor: Dana Trávníčková 

Sen o Tichomoří 

 V polovině listopadu 2012 se konala slavnostní 

prezentace knihy „Sen o Tichomoří“ cestovatelky 

Ing. Dany Trávníčkové za účasti legendárního 

českého cestovatele z dvojice H+Z pana Ing. 

Miroslava Zikmunda (který také ke knize napsal 

předmluvu) a Ing. Pavla Pavla, kterého máme 

navždy spojeného s Velikonočním ostrovem a 

sochami moai. 

Kniha je souhrnnou výpovědí o Polynésii, 

Melanésii a Mikronésii, o příbězích jejich 

ostrovních zemí jako Francouzská Polynésie 

(Tahiti a jeho ostrovy), Nový Zéland, Velikonoční 

ostrov, Havajské ostrovy, Samoa, Tonga, 

Vanuatu, Fidži, Papua, doplněných souvislostmi a 

osobním prožitkem z autorčiných celkem šesti 

cest do tohoto čarovného kusu světa. 

Osobitý žánr „Cesto-Faktopis“ (ochranná 

známka) si klade za cíl systematicky a poutavým 

způsobem podat přehled o zvoleném kusu světa 

a o lidech, kteří v něm žijí. Cesto-Faktopisy jsou určeny všem, které svět za naším obzorem zajímá a 

láká - bez ohledu na to, zda se za "hranice všedních dnů" vypravují fyzicky nebo virtuálně. 

Velkou vázanou knihu na kvalitním papíru s více než 300 doprovodnými fotografiemi a mapkami 

distribuuje knižní velkoobchod Kosmas. V knihkupectvích stojí 299,– Kč a v internetových 

knihkupectvích (Kosmas i jiné) o 10% méně. Příznivou cenu autorka, která po pečlivé přípravě 

procestovala 115 zemí všech kontinentů, docílila tím, že ji vydala přes vlastní nakladatelství Dany 

Travel. 

 

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

 

 

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

 

Cestovatelská přednáška MEXIKO 9.1.2013  

BRNO, SÁL B. BAKALY, v 19:00 h, Autor: Milan Šťourač (člen)  

 

Cestovatelská přednáška Nepál 10.1.2013  

Ostrava, Restaurace U Chýlků, v 19:30 h, 

Autor: Jirka Bělohradský, více informací: 

http://www.d-klub.cz  

 

 

 

 

 

 

Cestovatelská přednáška MEXIKO 10.1.2013  

KUŘIM, CLUB ESCAPE, v 19:00 h, Autor: Milan Šťourač (člen)  

 

 

Cestovatelská přednáška Vietnam a severní Laos 15.1.2013  

Český Těšín, klub Muzeum Těšínska, v 17:00 h, Autor: Radim Ptáček (člen), více informací: 

http://www.d-klub.cz 

 

Cestovatelská přednáška Turecko 17.1.2013  

Havířov, MKS P.Bezruče, v 18:00 h, Autor: Radim Ptáček (člen), více informací: http://www.d-klub.cz 

 

Cestovatelská přednáška Za samotou do kanadské pustiny 18.1.2013  

Rychvald, Senior park, v 14:00 h, Autor: Radim Ptáček (člen), více informací: http://www.d-klub.cz 

 

 

http://www.d-klub.cz/


4                               
Věstník Leden 2013                                                                                     
 

Cestovatelská přednáška ETIOPIE 21.1.2013  

KUŘIM, MK, v 18:00 h, Autor: Milan Šťourač (člen)  

 

 

Cestovatelská přednáška ARMENIE-GRUZIE 23.1.2013  

BRNO, CAFE PRÁH, v 19:00 h, Autor: Milan Šťourač (člen)  

 

Cestovatelská přednáška ARMENIE-GRUZIE 24.1.2013  

JIHLAVA, MK JIHLAVA, v 17:00 h, Autor: Milan Šťourač (člen)  

 

Cestovatelská akce Zimní expedice Beskydmountains 25.1.2013  - 26.1.2013  

O lednové úplňkové noci vyvrcholí další ročník drsné zimní expedice ... tentokrát se jedná o kulaté 

výročí - O DVACET LET. Asi se ze mne stal pamětník, protože na úvodním ročníku jsme se s klukama 

smáli, jak dlouho nám chuť do těchto zimních táboření, šlapání bílými pláněmi a zdolávání ledových 

kaňonů vydrží. A ejhle, ... vydrželo.  

více informací: http://www.d-klub.cz 

 

Cestovatelská přednáška MEXIKO 29.1.2013  

BRNO, SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC, v 18:00 h, Autor: Milan Šťourač (člen)    

 

Tentokrát je to od nás vše. Těšíme se na další spolupráci s vámi. Nashledanou za měsíc.  

 

 

 

 

V Brně dne: 7. 1. 2013       Zpracovala: Martina Kužmová 

         Připravil: Roman Pliska 

  

http://www.d-klub.cz/

