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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 4/2013 
 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
těsně po Velikonočních svátcích, Vám místo výslužky přinášíme opět jeden z našich 
pravidelných věstníků. Jako vždy přinášíme spoustu zajímavých akcí a věříme, že 
každý z Vás si vybere co, jeho samotného bude zajímat. Teď už nebudeme rušit a 
přejeme pěkné čtení... 
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HLEDÁM SPOLUCESTOVATELE:_____________ 
 

TAJEMNÝ MANANG A JEZERO TILIČCHO -EXPEDICE 

Termín: 4. až 25. červenec 2013 (22 dní) 

jezdecký festival ve stínu Annapúrny a trek k vysokohorskému jezeru 

Káthmándú – Manang – Tiličcho – Thorung-la – Muktináth – Džomsom – Pókhara 

 

Pohodový vysokohorský trek v Nepálu s poznáváním místní kultury. Po trase oblíbeného okruhu 

kolem masivu desáté nejvyšší hory světa Annapúrny dojdeme do horské vesnice Manang. Ta je 

domovem svérázného etnika Nešangů, které dodnes dodržuje své starobylé původem tibetské 

tradice. Staneme se svědky dramatického jezdeckého festivalu Jartung, při němž mladí muži soutěží v 

rychlosti a obratnosti jízdy na koni. Průvodce Michal Thoma má k Manangu speciální vztah ? v roce 

2011 zde ve spolupráci se svým otcem Zdeňkem uspořádal fotografickou výstavu Manang po třiceti 

letech (http://manang.thoma.cz), která byla později vidění i v ČR. Z Manangu se vypravíme po zřídka 

používané stezce k jezeru Tiličcho, ve výšce 4949 metrů. Jde o jedno nejvýše položených horských 

jezer na světě. Pohled na jeho azurovou hladinu mezi zasněženými štíty je nezapomenutelný. Čeká 

nás i přechod průsmyku Thorung-la. Díky dobré aklimatizaci nás jeho výška 5416 metrů nemůže 

zaskočit. Ačkoliv je akce pořádána během letního jihoasijského monzunu, Manang se nachází v 

dešťovém stínu massivu Annapúrny a pro výpravu k jezeru Tiličcho jde o nejvhodnější období. 

 

Více informací o pořádném treku naleznete na: http://www.ckc.cz/hledam-spolucestovatele.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckc.cz/hledam-spolucestovatele.html
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AKCE:_____________ 
 

Cestovatelská přednáška Chile, Argentina a Bolivie - s El Ninem v patách 4.4.2013  

Ostrava, Restaurace U Chýlků, v 19:30 h, Autor: Radim Misiaček 

 

Diashow DIVOKÝ MADAGASKAR LEMUŘI, BAOBABY A DOMEČKY Z BLÁTA  

 

Autor: Kateřina a Miloš Motani (členové) 

Tentokrát vás Kateřina a Miloš MOTANI zavedou na fascinující ostrov. Madagaskar prozkoumáte od 

východu na západ a od severu na jih. Obklopí vás PODIVNÝ ZVÍŘECÍ SVĚT a neméně ÚCHVATNÁ 

VEGETACE. Osmdesát procent rostlin a zvířat se totiž vyskytuje pouze tady.  

Nejprve s nimi zavítáte do parku Arcandia, kde žije největší druh LEMURA INDRI. Jeho pronikavý křik 

se brzy z rána šíří kilometry daleko nad deštným pralesem. Mezi listy zvědavě vykukují černobílí 

lemuři vari, lemuři hnědí, tančící SIFAKY, ale i legrační lemuři bambusoví. A když se krajina ponoří do 

černočerné tmy, skotačí ve větvích noční lemuři maki. Se soumrakem vylézá ze svého hnízda i 

„nejošklivější“ zvíře na světě AYE-AYE. V husté vegetaci se ukrývají CHAMELEONI všech velikostí, 

gekoni, hroznýši a pestrobarevné žáby. 

S autory se poplavíte k bývalému PIRÁTSKÉMU OSTROVU St. Marie, kde se v zátoce zdržují velryby. 

Písečné pláže lemované kokosovými palmami vypadají jako vystřižené ze žurnálu. U úchvatného 

BAREVNÉHO GEJZÍRU se naučíte nejdůležitější malgašské slovíčko.  
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Na západním pobřeží dominují krajině OHROMNÉ BAOBABY. V rezervaci Kirindy se cestovatelé 

vypraví na noční výpravu za velmi vzácným druhem potkana. Ovšem pozor, hustým lesem slídí i 

podivná PSOKOČKA FOSA !  

Poté se Kateřina s Milošem vydají na dalekou a náročnou cestu do oblasti TSINGY DE BAMARAHA. 

Budou se proplétat skalním labyrintem, šplhat po ostrých vápencových špičkách a prodírat se 

DIVOKÝMI JESKYNĚMI. Na jihu rostoucí trnitá buš plná těch nejpodivnějších rostlin je královstvím 

LEMURA KATA.  

A mezi touto vší přírodní krásou žijí ÚŽASNÍ MALGAŠI. Kousek od Afriky a přitom v nich koluje africká, 

asijská, arabská i evropská krev. Cestovatelé pozorují CVRKOT NA ULICI, kde se prodává všechno, co 

se urodí nebo uloví – klidně i dvě rajčata nebo hromádka sušených rybiček. V Brikasville se právě 

sváží z plantáží tuny banánů. Co se ulomí, posbírají děti. Večer se pak banány smaží na ohni a 

prodávají za korunu kus.  

Kde se Kateřina s Milošem objeví, tam je obklopí ROZJÁSANÉ DĚTSKÉ TVÁŘE. Ocitnete se s nimi 

dokonce i mezi pravými ZLATOKOPY. Po pás ve vodě se po celý boží den lopotí za třpytivým práškem, 

po čele jim stékají perličky potu. Ocitneme se také mezi hledači barevných SAFÍRŮ. Uvidíme také 

hledače SAFÍRŮ v pravém safírovém dolu. Lidé na Madagaskaru jsou velmi chudí. Jsou však šťastní, 

veselí a se SRDCEM NA DLANI. 

Více informací naleznete na: www.motani.eu 

TERMÍNY A MÍSTA DIASHOW 

8.4.2013  

TRUTNOV, Kino VESMÍR, Revoluční ul., v 19:00 h, vstupné: Předprodej: Revoluční 20 Inforecepce 

UFFO - Společenské centrum Trutnov, náměstí Republiky 999, tel: 499 300 999, info@uffo.cz, 

www.uffo.cz, Turistické informační centrum, Krakonošovo náměstí 72, tel: 499 818 245  

9.4.2013  

PARDUBICE, KRAJSKÁ knihovna v Pardubicích, Perštýnského nám. 77 , v 18:00 h, vstupné: 

Předprodej: pouze rezervace na www.motani.eu a přímý prodej vstupenek v knihovně 2 hodiny před 

představením 

10.4.2013  

HRADEC KRÁLOVÉ, STUDIJNÍ a VĚDECKÁ knihovna, nový sál, Hradecká 1250/ 2, v 18:00 h, vstupné: 

Předprodej: pouze rezervace na www.motani.eu a přímý prodej vstupenek v knihovně 2 hodiny před 

představením  

16.4.2013  

ŠTERNBERK, Kino OKO , Nám. Svobody 7, v 19:00 h, vstupné: Předprodej: Nám. Svobody 7 Kino Oko, 

Nám. Svobody 7, tel: 587 571 237, kino@mkzsternberk.cz, Informační centrum, ČSA 17, tel: 587 571 

243, mic@mkzsternberk.cz, www.mkzsternberk.cz  



5                               
Věstník Duben 2013                                                                                     
 

18.4.2013  

TIŠNOV, Kino SVRATKA, Brněnská 152, v 19:00 h, vstupné: Předprodej: 

http://vstupenky.mekstisnov.cz 

23.4.2013  

VYSOKÉ MÝTO, ŠEMBEROVO divadlo, Komenského 281, v 19:30 h, vstupné: Předprodej: Informační 

centrum, přízemí budovy Městského úřadu Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II., tel.: 465 466 

112  

 

 

 

 

Cestovatelská přednáška B/H-Albánie-Srbsko 10.4.2013  

BRNO, u Bakaly, Žerotinovo nam., v 19:00 h, Autor: Milan Šťourač (člen) 
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Diashow TAJEMSTVÍ POUŠTĚ NETUŠENÉ KRÁSY AMERICKÉHO JIHOZÁPADU 

8.4.2013 

 

TRUTNOV, Kino VESMÍR, Revoluční ul., v 14:30 h, vstupné: Předprodej: Revoluční 20 Inforecepce 

UFFO - Společenské centrum Trutnov, náměstí Republiky 999, tel: 499 300 999, info@uffo.cz, 

www.uffo.cz, Turistické informační centrum, Krakonošovo náměstí 72, tel: 499 818 245, Autor: 

Kateřina a Miloš Motani (členové) 

Manželé Kateřina a Miloš MOTANI žijící od roku 1989 v Rakousku se již dlouhou řadu let věnují 

fotografování. Jejich tvorba je zaměřená na detailní vystižení různých podob, forem, tvarů a BAREV 

PŘÍRODY. Jejich fotografie překvapují nejen vysokou technickou kvalitou, ale hlavně svojí atmosférou 

zachycující pomíjivé okamžiky HRY SVĚTLA A STÍNŮ, které příroda nabízí. Tématicky se dvojice Motani 

zaměřuje zejména na oblasti pouští a polopouští. Ojedinělou diashow prezentují s úspěchem jak v 

České republice tak i v zahraničí. Díky nejmodernější digitální technice se vydáte na cestu společně s 

nimi. Diashow vás zavede na JIHOZÁPAD USA. Úchvatné FOTOGRAFIE ze známých i odlehlých částí 

Kalifornie, Nového Mexika, Arizony a Utahu jsou doprovázeny HUDBOU inspirovanou indiánským 

etnikem doposud žijícím na tomto území a českým komentářem Kateřiny Motanové. Po shlédnutí 

jedinečného fotografického pásma možná i vy odhalíte TAJEMSTVÍ pouště a poznáte, jak rychle 

dovede poušť vyvolat ZÁVISLOST, které se mnozí nezbaví po celý svůj ŽIVOT... 

Více informací naleznete na: www.motani.eu  

 

 

http://www.motani.eu/
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Diashow DUHOVÁ AFRIKA OD SLONÍ ŘEKY ZA BÍLÝM ŽRALOKEM   

 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. 

Úplně poprvé se objeví v jejich 

pásmu kromě nádherných 

fotografií i krátké 

videosekvence. Podkreslující 

podmanivá etnická hudba a procítěný komentář vtáhne každého diváka do dění, jako by byl on sám 

na cestě. Uprostřed buše plné AFRICKÝCH ZVÍŘAT objevují oba fotografové a cestovatelé také plno 

neznámých rostlin. K nezapomenutelným patří i nesčetná setkání s místními obyvateli. Z 

nebezpečného Johannesburgu vede jejich cesta do Blyde River Canyonu a Krügerova parku. Od SLONÍ 

ŘEKY míří do Dračích hor – s výskytem těch nejstarších sánských jeskynních maleb. DIVOKÉ POBŘEŽÍ 

je uchvátí nejen svou nedostupností, nádhernou krajinou a dramatickým pohledem na moře, ale i 

původními barevnými hliněnými chýšemi, ve kterých stále tepe život, jako kdysi zastara. Od Kapského 

města a krajiny směrem k Mysu dobré naděje se nemohou dlouho odtrhnout. Stále je se na co dívat a 

nad čím žasnout. A Boulder Beach s roztomilými TUČŇÁKY nemá daleko od RÁJE. Kateřina s Milošem 

se poté vydávají do rozeklaných Cedrových hor, které na druhý den zachvátí zničující požár. Kolem 

západního pobřeží s ohromnou kolonií terejů pokračují až do pouště KALAHARI. Po celou svou cestu 

zažívají další krásné, romantické, úsměvné i napjaté chvíle. Velryby v tuto dobu jihoafrické vody již 

opustily, ale BÍLÍ ŽRALOCI krouží okolo pobřeží po celý rok. Šance, že se podaří nějakého zahlédnout, 

je veliká. Motani na začátku své vysněné, celkem dvouměsíční 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. 

Více informací naleznete na: www.motani.eu  

TERMÍNY A MÍSTA DIASHOW 

24.4.2013  

VYŠKOV, SOKOLSKÝ DŮM, Tyršova 2, 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 

 

 

http://www.motani.eu/
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11.4.2013  

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@centum.cz, 

info.lanskroun@seznam.cz, www.lanskroun.eu  

 

 

Diashow ČILE PO CHILE POUŠTÍ A PRALESEM AŽ NA KONEC SVĚTA 24.4.2013 

 

 VYŠKOV, SOKOLSKÝ DŮM, 

Tyršova 2, v 10:00 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  

Autor: Kateřina a Miloš Motani 

(členové)  

Chile je krajina plná kontrastů, od každého kousek - kus pouště, kus moře, laguny, solná jezera, 

sopky, gejzíry, kaktusy, palmy, ostrovy, hluboké pralesy, pravěké araukárie, ledovce. Přístavy pulsují 

životem, zapadlé vesnice dýchají poklidem, ledková městečka a tajemné geoglyfy minulostí. Na 

severu se rozkladá nejsušší poušť světa Atacama a tam úplně na jihu leží Ohňová země - konec 

světa.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! 

Více informací naleznete na: www.motani.eu  

 

http://www.motani.eu/
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Cestovatelská přednáška ETIOPIE 20.4.2013  

BRNO, CAFE JET-DŮM PÁNU Z LIPÉ, NAM. SVOBODY, v 18:00 h, Autor: Milan Šťourač (člen) 

 

Cestovatelská přednáška Rozmanitou Indočínou – zn. Expresně  23.4.2013  

Praha 2, Čajovna V síti, Jana Masaryka 46, v 19:00 h  

Autor: Radka Mičunková - členka, Barbora Fousková  

Vydejte se s námi na cestu čtyřmi zeměmi Indočíny za 40 dní! Společně navštívíme oslnivé 

buddhistické chrámy Thajska, nespoutanou přírodu severního Laosu, vypravíme se proti proudu času 

k legendárním angkorským chrámům na území Kambodži a vystoupáme do výšek malajských hor i 

mrakodrapů v Kuala Lumpur. 

 

 

Cestovatelská přednáška IRSKO-SKOTSKO 29.4.2013  

BRNO, KD RUBIN, ŽABOVŘESKY, v 16:30 h, Autor: Milan Šťourač (člen) 

 

 

 

 

 

 

Pro tentokrát se s Vámi loučíme…. Nashledanou za měsíc… 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne:  1. 4. 2013       Zpracovala: Martina Kužmová 

         Připravil: Roman Pliska 

  


