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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 6/2013 
 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
z důvodu nemoci vám tentokrát opět s malým zpožděním zasíláme pravidelný přísun 
cestovatelských informací, ve formě našeho klubového věstníku a velmi se 
omlouváme za prodlení. Počasí je poslední dny poněkud nepříznivé a deštivé, ale 
sluníčko sem tam přece jen vykoukne…Snad vám právě tyto řádky zpříjemní deštivé 
dny a zkrátí chvíle čekání na to, až bude hezky, abyste mohli vyrazit ven. Těm z vás, 
kteří jsou nějakým způsobem zasaženi povodní, přejeme hodně sil a co nejsnadnější 
zvládnutí situace. A teď už… příjemné čtení.  

Obsah 
HD VIDEA PRO OUTDOOR MAGAZÍN: ..................................................................................................... 2 

AKCE: ....................................................................................................................................................... 3 

Výstava fotografií DOTEKY HIMÁLAJSKÉHO VĚTRU 4.5.2013  - 16.6.2013 ......................................... 3 

Výstava fotografií CESTY NA BALKÁN - NÁRODNÍ PARKY SRBSKA 7.5.2013  - 11.6.2013 ................... 4 

Závod TZ – Závod solárních kol z Francie do Kazachstánu 15.6.2013 ................................................. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2                               
Věstník Červen 2013                                                                                     
 

HD VIDEA PRO OUTDOOR MAGAZÍN:___________________________ 
 

Outdoor magazín, nejsledovanější a nejlepší český pořad o outdoorových aktivitách, vysílaný na 

stanicích Nova Sport a Fanda, žádá všechny outdoorové specialisty a nadšence extrémních sportů o 

poskytnutí jejich videí z posledních několika let v HD kvalitě pro potřeby pořadu. Nejlepší videa 

zveřejníme v samostatných reportážích. Kontaktujete nás na info@jetvision.cz nebo na 

facebookových stránkách www.facebook.com/TVOUTDOOR . Děkujeme a těšíme se na spolupráci. 

  

  

Předem děkuji 

Irena Halamová 
produkční 
+420 603 544 239 
  
JET VISION a.s. 
Branická 159a 
147 00 Praha 4 
www.jetvision.cz 
www.ioutdoor.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3                               
Věstník Červen 2013                                                                                     
 

AKCE:_____________ 
 

 

 

Výstava fotografií DOTEKY HIMÁLAJSKÉHO VĚTRU 4.5.2013  - 16.6.2013  

Lanškroun , Městské muzeum , v 15:00 h, Autor: Zdeněk Thoma - člen Českého klubu cestovatelů 

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 Českého klubu cestovatelů 
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Závod TZ – Závod solárních kol z Francie do Kazachstánu 15.6.2013  

Autor: Honza Galla - člen Českého klubu cestovatelů 

15. června vystartuje z francouzského města Chámbery závod solárních kol jehož cíl je v kazažském 

hlavním městě Astaně. Je to závod expedičního charakteru, tedy bez doprovodných aut či jakékoliv 

jiné podpory. Jediným kontrolním bodem na trati je ruské město Soči, kde bude v roce 2014 zimní 

Olympiáda. Pozvaných 40 závodníků tak bude muset zapracovat i na přípravě trasy, kterou si volí 

sami podle sebe. O tom, že je čeká náročná příprava nejen trasy, ale hlavně techniky, svědčí i délka 

závodu, která se bude pohybovat kolem 7300 km. Solární kola - Za solární kola můžeme v podstatě 

počítat kola, která jsou z části poháněna lidskou silou a zčásti elektromotorem. Baterie je pak 

nabíjena ze solárních panelů, které si závodníci vezou s sebou. Cílem závodu je tak nejen velké 

dobrodružství a kazažská Astana, ale i propagace jednoho z možných způsobu budoucí dopravy, který 

by byl čistý a ekologicky šetrný. Český solární tým - Jedním z týmů, který se závodu zúčastní bude i 

ten český. Bude jedinným nefrancouzsky mluvícím týmem. Karel Šebela a Honza Galla si získali 

pozvání pořadatelů díky svým předchozím solárním cestám, které už absolvovali. Na letošní závod se 

ale připravují s maximální pečlivostí a spolupracují s předními firmami ve svém oboru. Tříkolky jim 

staví uherskobrodská firma Azub, o solární panely se stará Solartec z Rožnova pod Radhoštěm, 

oblečení zajišťuje High Point a vozíky staví například nedakonická Nitara. Jen s tím nejlepším 

vybavením lze totiž přemýšlet o zvládnutí celé akce v termínu, který si kluci sami zadali a to je 40 dní. 

Čtyřicet dní na 7300 km, tedy více než 180 km denně a to s plnou polní. 

Více informací naleznete na: http://czech-solar-team.com/ 

 

 

 

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

 

 

 

 

V Brně dne:  10. 6. 2013      Zpracovala: Martina Kužmová 

         Připravil: Roman Pliska 

  

http://czech-solar-team.com/

