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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 9/2013 
 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
Letní prázdniny nám skončili a pomalu přichází babí léto…. Věříme, že jste si teplé 
dny pořádně užili a že byly bohaté nejen na cestovatelské zážitky. Budeme velmi 
rádi, když se s námi aspoň o ty cestovatelské podělíte…..třeba formou přednášek, 
knih a dalších akcí, které na podzim plánujete, abychom také my měli z čeho čerpat. 
Velmi se omlouváme za absenci srpnového vydání věstníku…nastala nejen kvůli 
dovoleným, ale také z důvodu nedostatku příspěvků. Děkujeme za pochopení… a 
nyní už se hlásíme s novým číslem. Snad se vám bude alespoň trošku líbit. Příjemné 
čtení…  

Obsah 
KNIHY: ...................................................................................................................................................... 2 

„Buenos días, Espaňa“ - Autor: Otto Horský ....................................................................................... 2 

Jezero Titicaca na pokraji třetího tisíciletí - Autor: Otto Horský ......................................................... 3 

Křivolaké cesty osudu - Autor: Otto Horský ........................................................................................ 4 

HLEDÁM SPOLUCESTOVATELE: ............................................................................................................... 5 

Makalu 2014 ........................................................................................................................................ 5 

AKCE: ....................................................................................................................................................... 6 

Cestovatelská akce NEJEN S KOCARKY NA VRCHOLY 2.6.2013  - 22.9.2013 ....................................... 6 

Fotografická soutěž SLIDESHOW AWARDS 2013 3.7.2013  - 3.11.2013 ............................................. 6 

Cestovatelská přednáška Aljaška divoká a krásná 3.10.2013 .............................................................. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2                               
Věstník Září 2013                                                                                     
 

 

 

KNIHY:___________________________ 
 

 „Buenos días, Espaňa“ 

 

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu 

cestovatelů 

 

Autor knihy se v roce 1967 na základě pozvání 

Barcelonské univerzity zúčastnil měsíční stáže na katedře 

geologie. Současně na univerzitě absolvoval spolu s 

manželkou Olgou letní kurz španělštiny, organizovaný pro 

zájemce z jiných zemí. Během pobytu v Barceloně oba 

navštívili nejen pamětihodnosti a zajímavosti města, ale 

autostopem projeli i rozeklané pobřeží, Costu Bravu a 

navštívili benediktinský klášter Montserrat. Profesor 

Arribas zorganizoval pro autora několik odborných exkurzí 

na přehrady v Katalánsku a v knize jsou komentovány. Po 

skončení studijního pobytu v Barceloně se oba vydali 

autostopem za poznáním Španělska. Za naprosto minimální náklady projeli autostopem za 8 dní 2 

528 kilometrů, navštívili Valencii, Alicante, Almérii, Motril, Granadu, Toledo, Madrid a Zaragozu. 

Autor popisuje nejen neuvěřitelné zážitky z cesty po Španělsku, ale jeho líčení je i dokumentem 

neobvyklých poměrů ve Španělsku v období Frankovy diktatury. Součástí knihy je i rejstřík 

navštívených míst a lokalit, bibliografie autora k danému tématu a jeho krátký životopis. 

 

Více informací o knihách našich členů najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckc.cz/knihy.html
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 Jezero Titicaca na pokraji třetího 

tisíciletí 
 

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu 

cestovatelů 

 

Kniha Jezero Titicaca na pokraji třetího tisíciletí se zabývá 

historicko-topografickým a socioekonomickým popisem 

jezera a jeho pevninského zázemí. Protože samo jezero 

jak celým svým vývojem, tak současností patří 

neodmyslitelně k celému hydrologickému systému 

altiplana, v němž vzhledem ke své velikosti hraje 

rozhodující roli, úvodní kapitoly jsou zaměřeny na celou 

hydrologickou soustavu Titicaca, Desaguadero a jezera 

Poopó a Salar de Coipasa (TDPS). Kniha nejen popisuje 

historii a prehistorii osídlení jezera a jeho okolí, ale 

zabývá se i jeho vývojem v pleistocénu a holocénu až do dnešní doby. Snaží se najít odpověď zejména 

na následující otázky: Hrozí jezeru jeho zánik vzhledem ke globálnímu oteplování naší planety a v 

důsledku tání ledovců? Hraje důležitou roli sluneční záření působící intenzívně na hladinu jezera? Jaký 

vliv na jezero a jeho okolí má fenomén ?El Niňo?? Dá se zastavit nebo zabrzdit ekologické katastrofě 

hrozící jezeru v důsledku kontaminace? Mohlo být bájné Tiwanaku někdy přístavem, do něhož 

tiwanakové přiváželi po jezeře velké kamenné megabloky? Kniha obsahuje komplexní hodnocení 

geologie oblasti, neboť právě geologická skladba území hraje rozhodující roli při rozvoji následných 

endogenních a exogenních procesů formujících morfologický charakter krajiny. Důležitými kapitolami 

jsou ty, které se věnují environnmentálním otázkám Titicaca a Altiplana a ekologickým problémúm 

Punské zátoky.Pro zpestření se kniha zabývá podrobně životem Urů na plovoucích ostrovech na 

jezeře Titicaca, folklorem dané obasti, šamanismem, ale i vzdělaností obyvatel a problémům 

spojeným s horskou nemocí. Závěr knihy patří zahraničním ohlasům, bibliografii a životopisu autora. 

Více informací o knihách našich členů najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html  

 

 

 

http://www.ckc.cz/knihy.html
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 Křivolaké cesty osudu 
 

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu 

cestovatelů 

 

Tuto knihu lze považovat za nedílnou součást autorovy 

autobiografie. Je vzpomínkou na léta jeho působení v Peru, 

kdy jako obchodní přidělenec a vedoucí technické kanceláře 

při našem velvyslanectví v Limě zajišťoval rozvoj vědecko-

technické spolupráce mezi Peru a Československem a 

zároveň bojoval za záchranu života své ženy Olgy, umírající 

na rakovinu. Je nejen ukázkou dobré úrovně peruánských 

léčebných postupů v této oblasti, ale i ukázkou opravdové 

snahy celé tehdejší československé kolonie v Limě o 

vytvoření optimálních podmínek pro její léčbu a 

bezproblematické prostředí, významně posilující její psychiku, tak důležitou právě při tomto 

onemocnění. Autor knihy se připravoval na roli zahraničního experta dlouhých čtrnáct let, než se v 

roce 1974 vydali spolu se svojí ženou Olgou a dcerou Violou vstříc osudovému naplnění jejich tužeb. 

Technickou kancelář se podařilo úspěšně vybudovat a její činnost přinesla a dosud přináší své ovoce. 

Dá se bezpochyby říci, že její uvedení v život lze považovat za počátek úspěšného rozvoje vědecko-

technické spolupráce, zejména v oblastech inženýrské geologie a geotechniky a ve vodním 

stavitelství. Život jeho manželky Olgy se však napříč všemu úsilí nepodařilo zachránit. Po předčasném 

návratu do Československa podlehla této zákeřné nemoci. 

Více informací o knihách našich členů najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html  

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.ckc.cz/knihy.html
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HLEDÁM SPOLUCESTOVATELE:___________________________ 

Makalu 2014 

Chcem poprosit o pomoc pri hladani spolucestovatelky (idealne zeny, ale moze byt aj muz). 

Chcem ist buducu jar na Makalu. Zatial je nadejnych 8 ludi, takze hadam nas bude dost a 

pojdme. Potrebujem ale zohnat partacku. 

S pozdravom, Lucia Kazarova Kontakt: lkazarova@gmail.com 
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AKCE:_____________ 
 

Cestovatelská akce NEJEN S KOCARKY NA VRCHOLY 2.6.2013  - 22.9.2013 

Výstupy celých rodinek na různé 

vrcholy moravských i českých hor a to 

s kočárky, mandukami, nosičkami, 

cyklovozíky nebo jen tak s dětmi za 

ruku a hurá nahoru :-). 30.6.2013 - 

Metylovická hůrka /Beskydy/ - 

zahřívací výstup po příjemně, necele 

2km dlouhé silničce. Opravdu pro všechny! 14.7.2013 - Lysá hora - tradiční 12. ročník výstupu s 

kočárky na nejvyšší horu Beskyd. Tradice je tradice! 10.8.2013 - Velký Javorník - premiéra v rámci 

projektu. Kdo by neodolal úžasným výhledům a stylové hospůdce na vrcholu. 22.9.2013 - 

Radhost/Pustevny - i na tento legendární vrchol lze dotlačit kočárek. Přijďte se přesvědčit 

Více informací naleznete na: http://www.cyklocestovani.cz/kocarky-na-vrcholy/  

 

Fotografická soutěž SLIDESHOW AWARDS 2013 3.7.2013  - 3.11.2013 

Autor: Karel Wolf (člen Českého klubu cestovatelů) 

Cestovatelský festival Kolem Světa vyhlašuje SLIDESHOW AWARDS 2013 - soutěž o nejlepší 

slideshow. Svůj příspěvek do soutěže můžete zasílat do 3.11.2013. Hlasování diváků o nejlepší 

slideshow proběhne v Praze na festivalu KOLEM SVĚTA, který se bude konat ve dnech 16. – 17. 

listopadu 2013. Autor vítězné slideshow obdrží outdoorové vybavení v hodnotě 5 000 Kč dle svého 

výběru. 

Více informací naleznete na:  http://kolemsveta.cz/slideshow-awards-2013/  

 

Cestovatelská přednáška Aljaška divoká a krásná 3.10.2013 

Ostrava , Restaurace U Chýlků , v 19:30 h, Autor: M.Radostová 

 

 

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

 

V Brně dne:  9. 9. 2013      Zpracovala: Martina Kužmová 

        Připravil: Roman Pliska 

  

http://www.cyklocestovani.cz/kocarky-na-vrcholy/
http://kolemsveta.cz/slideshow-awards-2013/

