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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 5/2013 
 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
s drobným zpožděním, za které se velmi omlouváme, jsme pro vás připravili další 
číslo pravidelného klubového věstníku. S příchodem jara a krásného počasí se již 
jistě všichni chystáte na svá dobrodružná putování a výlety po planetě Zemi. Někteří 
z vás si možná nejsou jisti, kam by měli letos vyrazit....snad právě těchto pár stránek 
by mohlo posloužit jako inspirace. Příjemné čtení. 
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KNIHY:___________________________ 
 

77 výletů po stopách Starých pověstí českých 
Autor: Věra a Veronika Škvárovy – Veronika je členkou 

Českého klubu cestovatelů 

Staré pověsti české Aloise Jiráska, dílo jednoho z 

nejslavnějších českých spisovatelů, četl ve škole snad 

každý z nás a mnozí se k němu ještě po letech často 

vracíme. Kouzlo těchto pověstí v nás probouzelo 

zvědavost, jak všechna ta bájná místa z knihy vypadají, 

a možná i přání se do těchto míst jednou podívat. 

Určitě mnoho obdivovatelů Jiráskova díla zajímá, jak 

se za tu dobu všechny hrady a města změnily. A právě 

jim je určena tato kniha, která nabízí výlety jak po 

stopách pověstí, tak i po stopách historie, nepomíjí ani 

přírodní krásy a technické památky, a čtenář zároveň 

pozná, jak se popisovaná místa měnila v běhu času. 

Kniha, kterou držíte v ruce, vám nabízí návštěvu míst, 

o nichž se Jirásek ve svém díle zmiňuje. Je možné, že historické nebo archeologické výzkumy 

některé z událostí popisovaných ve Starých pověstech českých, lokalizovaly do jiných míst, či 

danou událost vůbec nepotvrdily, autorky však vycházely z Jiráskova díla a jím uváděných 

údajů. 

 

Míst popisovaných Jiráskem je mnohem více, než tato publikace obsahuje, ale některá z nich 

už nelze lokalizovat a jiná dnes již nenabízejí nic, co by historickou událost připomínalo. 

Vybrána byla ta nejzajímavější či nejhezčí. Jiráskovy Staré pověsti české čtenáře zavádějí i 

mimo území ČR a stejně tak i tato publikace nabízí návštěvu míst v zahraničí spojených s 

českou historií. 

 

Výlety byly koncipovány pro pěší turisty, u každého výletu je uvedeno, zda ho lze absolvovat i 

na kole či s kočárkem. Nakonec byl přidán jeden výlet – okruh autem v Dolním Rakousku, 

protože i zde leží několik míst úzce svázaných s událostmi významnými pro českou historii, a 

byla by škoda je vynechat, třebaže je doprava mezi nimi pomocí veřejných dopravních 

prostředků komplikovaná. 
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Každý výlet je koncipován tak, aby navštívil jedno z míst popisovaných Aloisem Jiráskem a k 

tomu nějakou další zajímavost nacházející se v okolí: například zajímavé přírodní útvary, 

nádherné vyhlídkové body, zajímavá a poučná muzea, kulturně-historické památky nebo 

zábavní zařízení. 

 

U každého výletu je uveden úryvek a název pověsti vztahující se k danému výletu. U 

jednotlivých tras nechybí podrobné mapky, z nichž lze vyčíst mnoho údajů. Autorky všechny 

trasy osobně prošly a sestavily je tak, aby jich co nejvíce bylo dostupných pro celou rodinu, 

tedy i pro předškolní děti. Pro lepší orientaci jsou výlety v knize rozděleny do skupin podle 

regionů, na jehož území trasa leží, nikoliv podle pověstí. 

 

ISBN: 978–80–242–3926–2 

Počet stran: 192 

Hmotnost: 508 gr. 
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AKCE:_____________ 
 

 

 

Výstava fotografií DOTEKY HIMÁLAJSKÉHO VĚTRU 4.5.2013  - 16.6.2013  

Lanškroun , Městské muzeum , v 15:00 h, Autor: Zdeněk Thoma (člen) 

Tibet - kouzelné slůvko, jež v 

naší hlavě roztočí kolotoč 

nejrůznějších představ. Země 

velehor, věčného ledu a 

sněhu, pustých náhorních 

plání, tajemných klášterů a 

osobitých, zvláštních lidí. 

Země plná mystického 

kouzla. Tam někde, ztraceno 

vysoko v horách, v 

překrásném údolí, leží bájné 

Šangri-la, místo věčného 

tichého štěstí. Vzdálené, 

nedostupné. Kdo z nás by 

nechtěl alespoň na chvíli 

hodit za hlavu každodenní 

shon naší přetechnizované 

civilizace a v průzračném 

vzduchu, obklopen 

velkolepou kulisou himálajských velikánů, zažívat nejen nádherná dobrodružství, ale najít i vytoužený 

klid a mír... 

 "Nechť jsou všechny bytosti šťastné", zaznívá buddhistická rituální formule z úst unaveného 

poutníka, když po namáhavém výstupu hledí dolů do kraje. Už více než tisíc let je život Tibeťanů zcela 

pod vlivem buddhistického náboženství šířeného od 7.století indickými učiteli. Vzhledem ke své 

poloze na rozhraní dvou výrazně odlišných světových kultur, čínské a indické, byl Tibet v průběhu 

svého historického vývoje vystaven mnoha duchovním a náboženským vlivům svých mocných 

sousedů. Přesto však Tibeťané dokázali tyto cizí impulsy, převážně buddhistické povahy, vstřebat, 

spojit se svou kulturní tradicí a vytvořit tak ojedinělou tibetskou civilizaci, která podstatně zasáhla do 

utváření duchovního a uměleckého života velké části vnitřní Asie : Ladaku, Mongolska, Burjatska, 

Sikkimu, Bhútánu, Nepálu. 

 Výstava fotografií DOTEKY HIMÁLAJSKÉHO VĚTRU je výsledkem šesti dlouhodobých cest Zdeňka 

Thomy do himálajské oblasti v letech 1991 až 1998. Cestoval všemi možnými dopravními prostředky, 

nejčastěji však pěšky, a obtížen několika kamerami pronikl i do málo známých či těžko dostupných 

končin Himálaje. Jeho hlavním záměrem bylo ukázat podivuhodný svět tibetského buddhismu ve 
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dvou rovinách: zachytit nejen historický vývoj uměleckých památek, architekturu klášterů a chrámů, 

sochy, kultovní předměty, ale i podivuhodnou krajinu, kudy se buddhismus šířil, současný život 

mnichů i běžný život obyvatel těchto oblastí. Výstava přináší svědectví o současném stavu tibetského 

buddhismu dva a půl tisíce let po Buddhovi. 

 

 

Můj Tibet, to jsou stovky kroků v temných prostorách starobylých klášterů s jejich bizarními sochami.  

Bivaky pod oblohou posetou miliony hvězd – nebe, které nikde jinde na světě neuvidíte.  Je to čekání 

s fotoaparátem v ruce na rudý přísvit na sněžných úbočích mohutné hradby Everestu. Je to přátelské 

přijetí a úsměvy lidí v kterémkoli vesnickém domě.  Zvláštní chuť slaného čaje, jenž je základem 

pohoštění a zastupuje ruku podanou ke stisku.  Ledový, skučící vítr prohánějící se nekonečně 

pustými, ale čarokrásnými pláněmi. 

Ještě teď mi zní v uších slova poutníků, kteří po dosažení průsmyku odříkávají mantru: „Nechť jsou 

všechny bytosti šťastné…“ 

 

Výstava fotografií CESTY NA BALKÁN - NÁRODNÍ PARKY SRBSKA 7.5.2013  - 

11.6.2013  

Prostějov , kavárna ve Špalíčku, Autor: Josef Franc (člen) 
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Cestopisná přednáška Thajsko 23.5.2013  

Ostrava , Komorní klub , v 18:00 h, Autor: Radim Ptáček (člen), více informací naleznete na: 

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

 

Talk show MART ESLEM a jeho hosté 27.5.2013  

 

 

Ústí nad Labem , MotoClub - GARAGE , 

Teslova 47A , v 19:00 h , vstupné: lze 

rezervovat předem i na tel - 720 678 439, 

Autor: Mart Eslem (člen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro tentokrát se s Vámi loučíme a přejeme spoustu krásných zážitků…. Nashledanou za měsíc… 

 

 

 

 

V Brně dne:  7. 5. 2013       Zpracovala: Martina Kužmová 

         Připravil: Roman Pliska 

  

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

