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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 1/2014 
 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
v novém roce 2014 Vám všem, po oslavách a svátcích, opět přinášíme náš 
pravidelný věstník. Jakožto v prvním věstník v tomto roce začínáme pozvolna a 
zlehounka, ale i tak věříme, že něčím zajímavým každého z Vás potěšíme...  
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KNIHY:___________________________ 
 

Everest – hora smrti 

Autor: RNDr., PhDr. Kele František – člen Českého klubu cestovatelů a J. Duffack 

 

O Mount Evereste existuje veľké množstvo všakovakej literatúry, ktorá sa však v prevažnej 

miere zaoberá úspešnými výstupmi na vrchol. V oveľa menšom rozsahu sa spomínajú 

tragédie, ktoré sa udiali počas vyše deväťdesiat ročného snaženia človeka získať skalp 

najvyššieho kopca na svete. 

Táto kniha je povestnou výnimkou z pravidla. Hovorí o tragédiách, o smrti ľudí, ktorí 

nesplnili svoje predsavzatia, o horolezcoch, ktorí nemali šťastie vrátiť sa domov k svojim 

najbližším. Hovorí o tých, čo stroskotali a svoj vytúžený cieľ nedosiahli. Zlyhali. Nenaplnili 

očakávanie. Niekde urobili chybu. Skôr než zahynuli, trpeli, kým si po nich prišla smrť. 

Ľudský cit nedovoľuje, aby sme znižovali veľkosť ich bolesti a utrpenia. Súcit však nemôže 

zabrániť, aby sme o ich tragédiách nehovorili. Hovoríme o nich preto, aby sa z nich 

nasledovníci poučili, vyvodili príslušné závery, ktoré pomôžu prípadné nebezpečenstvá 

eliminovať. 

Autori sa domnievajú. že s odchádzajúcou dobou úspechov, odvahy a motivácie, ktorá 

preslávila mnohých horolezcov z celého sveta, postupne nastáva čas ešte väčších nešťastí a 

osobných tragédií. Na príčine je všemocná hydra komercionalizácie, ktorá zrodila novú, 

nešťastnú dobu horolezeckého diania. Napriek všetkému je isté, že pre aktérov tejto 

zaujímavej knihy, ktorí na Evereste zahynuli, platí výrok nesmrteľného Marcusa Tulliusa 

Cicera: „Nik nemôže uniknúť smrti, avšak zbabelý únik pred ňou je horší ako samotná smrť.“ 

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

http://www.ckc.cz/clenove.html#kelefrantisek
http://www.ckc.cz/knihy.html
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AKCE:_____________ 
 

 

 

 

Cestovatelská přednáška Kanada 9.1.2014  

 

Ostrava , restaurace U Chýlků , v 19:30 h  

Autor: Ivo Petr  

Zcela v duchu slavné Fiedlerovy knihy ""Kanada opět 

vonící pryskyřicí"" se vydáme do nejkrásnějších oblastí 

Skalistých hor. Konkrétně to budou národní Banff, 

Jasper, Yoho a Kootenay, kde je koncentrace 

přírodních krás snad největší. To vše navíc 

zarámované pravým indiánským létem, neboť obrázky 

pochází z barevně nejvděčnějšího období, tedy z října. 

Vše doplněno povídáním o dalších zajímavých oblastí z provincie Alberta, Britská Kolumbie, od 

Niagarských vodopádů a z Toronta. Slovem a obrázky Vás provede ostravský guru cestovatelů, Ivo 

Petr.  

Více informací na: http://www.d-klub.cz/ 

 

 

 

Cestovatelská přednáška Libanon,země cedrů a historie 13.1.2014  
BRNO , cafe Práh , Ve Vaňkovce , v 20:00 h  

Autor: Milan Šťourač (člen Českého klubu cestovatelů)  

 

 

 

 

 

 

http://www.d-klub.cz/
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Cestovatelská přednáška Faery-Island,putování 20.1.2014  
BRNO , cafe Práh , Ve Vaňkovce , v 20:00 h  

Autor: Milan Šťourač (člen Českého klubu cestovatelů)  

lavolandem,jenž má nádherné vodopády,ale i další působivé klady!Aneb i o tom,jak peněženu 

jsem tu ztratil,přesto se odtud šťastně vrátil  

 

 

Cestovatelská přednáška Arménie 21.1.2014  

 

Místek , Městská Knihovna , v 18:00 

h  

Autor: Radim Ptáček (člen Českého 

klubu cestovatelů)  

Zakavkazksou oblast jsem naposledy 

navštívil v roce 2008. Tenkrát to byla 

Gruzie, těsně po uhašení sporu s 

Ruskem o Abcházii. V letošním roce 

přišla na řadu země ležící ve stínu 

biblické hory Ararat - Arménie. Tuto 

zemi máme v povědomí hlavně jako 

producenta skvělého koňaku a zemi, 

odkud pocházejí meruňky. Jen 

málokdo ale už ví, že Arménci patří k 

nejpohostinnějším národům světa. A právě arménská pohostinnost pro mne byla tím nejsilnějším 

zážitkem a dovezeným suvenýrem. A taky jsem zde objevil a zamiloval si novou ""dimenzi"" 

poznávání krajiny, přírody a lidí ... z koňského hřbetu. 

Více informací na: http://www.d-klub.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.d-klub.cz/
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Diashow Island, země ledu, ohně, vody a zeleně 27.1.2014  

 

Mělník , Mělnické 

kulturní centrum , U sadů 

323 , v 18:00 h  

Autor: Miroslav Deneš 

(členové Českého klubu 

cestovatelů)  

Island je pro mnoho lidí 

tajným snem, kam by 

chtěli vyrazit. Bohužel, 

mnoho lidí odradí cena 

za tuto cestu. Vypravili 

jsme se sem, abychom 

vám ukázali, jaký je 

tento ostrov ve skutečnosti a nejen podle katalogů cestovek. Vyrazíme cestou i necestou 

teréním vozidlem na místa, kde se z krásy tají dech a kde naskakuje husí kůže z cesty před 

vozidlem. Projedeme vnitrozemí ostrova, zavítáme za koloniemi papuchalků. Zastavíme se na 

sopce Krafla, vykoupeme se v termálních pramenech v místní divočině a prozkoumáme 

mořské fjordy na západě ostrova.  

Více informací na: http://www.krasysveta.cz/ 

 

 

 

Cestovatelská přednáška ISLAND 6.2.2014  
JIHLAVA , MK JIHLAVA , v 17:00 h  

Autor: Milan Šťourač (člen Českého klubu cestovatelů)  

 

 

 

 

 

 

V Brně dne:  7. 1. 2014     Zpracovala: Martina Kužmová 

        Připravil: Roman Pliska    

http://www.krasysveta.cz/

