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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 2/2014 
 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
Se začátkem „posledního zimního“ měsíce, Vám opět přinášíme náš pravidelný 
věstník. Letos již druhý, obsahující informace především o cestovatelských aktivitách 
z řad členů... Budeme rádi, když Vás alespoň některá z nich zaujme. Přejeme krásné 
počtení... 

Obsah 
NOVÁ PŘEDNÁŠKA NA OBJEDNÁVKU:..................................................................................................... 2 

Expedice Kyjev – Černobyl – Lvov – Gorgány ...................................................................................... 2 

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

Cestovatelská přednáška Arménie 6.2.2014 ....................................................................................... 3 

Cestovatelská přednáška ISLAND 6.2.2014 ......................................................................................... 3 

Cestovatelská přednáška LIBANON ..................................................................................................... 4 

Promítání fotek Jižní Afrika 2013 13.2.2014 ....................................................................................... 4 

Diashow !VIVA MEXICO! ...................................................................................................................... 5 

Diashow DIVOKÝ MADAGASKAR LEMUŘI, BAOBABY A DOMEČKY Z BLÁTA ....................................... 6 

Diashow Duhová Afrika 3.3.2014 ........................................................................................................ 7 

MONGOLSKO NA KONÍCH - Připomínka .................................................................................................. 8 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2                               
Věstník Únor 2014                                                                                     
 

NOVÁ PŘEDNÁŠKA NA OBJEDNÁVKU:___________________________ 
 

Expedice Kyjev – Černobyl – Lvov – Gorgány 

Destinace: Ukrajina Vlček Petr 

Typ akce: Přednáška 

Charakteristika: 

Hlavní město Ukrajiny Kyjev 
- Zlaté chrámy Kyjeva a Kyjevská Lávra 

- Centrum: Mejdan Nenezaležnosti a Chresčatik 

- Musea Velké vlastenecké války a operací Rudé armády, Mať Ukrajiny 

- Plavba po Dněpru na Kyjevské moře 

- Pohled na Kyjev z ptačí perspektivy několika věží 

Černobyl – důsledky jaderné katastrofy 
- Evakuované vesnice 

- Pohledy na elektrárnu 

- „Skanzen a zakonzervování komunistické éry“ 

- Pripjať – město duchů 

- Lvov – nepřehlédnutelná stará dáma s habsburskou architekturou a polským vlivem 

- Gorgány – divoké hory na pomezí bývalého Polska a ČSR, kde končí doprava a žijí tu jen 

vlci a medvědi 

 

Více informací o knihách našich členů najdete na: http://www.ckc.cz/vystavy-a-prednasky-na-

objednavku.html 

  

http://www.ckc.cz/vystavy-a-prednasky-na-objednavku.html
http://www.ckc.cz/vystavy-a-prednasky-na-objednavku.html
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AKCE:_____________ 

 

 

 

Cestovatelská přednáška Arménie 6.2.2014  

 

Ostrava , restaurace U Chýlků , v 19:30 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.  

 

 

 

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

Autor: Milan Šťourač (člen Českého klubu cestovatelů)  

Cestopisná přednáška Milana Štourače. Jedinečná tvář "lávolandu", plná 

přírodních krás. Výlety za velrybami, tuleni a papuchalky. Ostrov, na který se 

nezapomíná. 
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Cestovatelská přednáška LIBANON  

Autor: Milan Šťourač (člen Českého klubu cestovatelů) 

Libanon: země cedrů a historie.Bývalá starověká Fenicie. Symbolem země byl a stále je cedr, jenž se 

dovážel do Egypta i Israele.Libanon leží při březích Středozemního moře. Malá země se třemi 

národními parky. Z celkového počtu 4 milionů obyvatel je 60% muslimského  a 11% křestanského 

vyznání. Nejdůležitější historické památky jsou zapsané na seznamu Unesco: města Byblos, Tyr, 

Baalbeck, Anjar, údolí Qadisha a Cedrový háj. Libanon nabízí také výborná vína, která zrají v sudech v 

bývalých římských sklepech. 

MÍSTA A DATA PŘEDNÁŠKY: 

11.2.2014 - BUČOVICE , MK BUČOVICE , v 17:00 h 

24.2.2014 - KUŘIM , MK KUŘIM , v 18:00 h 

26.2.2014 - BRNO , U BAKALY , VEVEŘÍ , v 19:00 h 

 

 

 

Promítání fotek Jižní Afrika 2013 13.2.2014  

 

Kohoutovice , Legato , Stamicova , v 19:00 h  

Autor: Aleš Odehnal (člen Českého klubu 

cestovatelů)  

 

Nejkrásnější rezervace světa, Přírodní národy 

Jižní Afriky, Kontrasty červených dun a 

zářivých solných pánví 
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Diashow !VIVA MEXICO!  

 

Autor: Kateřina a Miloš MOTANI 

(členové Českého klubu cestovatelů) 

  

V tomto pásmu navštívíme spolu 

úchvatné MAYSKÉ PYRAMIDY. 

Uvidíme starou míčovou hru pelota, 

létající muže VOLADORES i 

aztécký tanec. Podíváme se do 

indiánského města SAN 

CRISTOBAL. Na vlastní oči uvidíme 

tajemný sluneční kámen. 21.12.2012 

strávíme přímo u mayských pyramid 

v Palenque, tohoto dne totiž končí 

MAYSKÝ KALENDÁŘ. Navštívíme 

historicky velmi významnou osadu La Antiqua, kde přistál poprvé španělský dobyvatel 

CORTÉZ. Podíváme se do několika KOLONIÁLNÍCH MĚST hýřících pestrými barvami. 

Uslyšíme hrát MARIARCHY, marimbu, ale i potulné muzikanty. TANEČNICE v nádherných 

bohatých šatech polahodí našemu zraku. Ochutnáme věhlasnou mexickou kuchyni i pravou 

TEQUILU. Uvidíme podzemní jeskyně CENOTY, hlubokou džungli, mangrovy, tyrkysové 

vodopády i kaktusy. Ze zvířat budeme pozorovat miliony oranžových MOTÝLŮ 

MONARCHŮ, nosály, tarantule, vodní ptáky, krokodýly, mořské želvy, uslyšíme tlupy 

uvřeštěných opic. Budeme plavat mezi hejny barevných rybiček, rejnoky, delfíny, kapustňáky 

a obrovskými VELRYBÍMI ŽRALOKY. Poplujeme za KEPORKAKY. Na Kalifornském 

poloostrově se dějí opravdu neobvyklé věci – VELRYBY ŠEDÉ zde rodí svá mláďata – a 

jsou tak blízko, tak blízko! 

MÍSTA A DATA DIASHOW: 

24.2.2014 - CHRUDIM , MĚSTSKÉ kino , Svatopluka Čecha 256 , v 18:00 h , vstupné: Divadlo Karla 

Pippicha, Čs. partyzánů 6, tel: 469 622 298 • Informační centrum, Resselovo náměstí 1, tel: 469 645 

821, 773 993 333, info@chrudim-city.cz  

25.2.2014 - PARDUBICE , Východočeské MUZEUM v Pardubicích , ZÁMEK č.p.2 , v 18:00 h , vstupné: 

Východočeské MUZEUM v Pardubicích, ZÁMEK č.p.2, tel: 466 799 240  

Více informací naleznete zde: http://www.motani-

photography.com/photo/diashow/terminy.html 

 

 

 

 

http://www.motani-photography.com/photo/diashow/terminy.html
http://www.motani-photography.com/photo/diashow/terminy.html
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Diashow DIVOKÝ MADAGASKAR LEMUŘI, BAOBABY A DOMEČKY Z BLÁTA  

 

Autor: Kateřina a Miloš MOTANI 

(členové Českého klubu cestovatelů)  

Tentokrát vás Kateřina a Miloš MOTANI 

zavedou na fascinující tajuplný ostrov. 

Červený Madagaskar prozkoumáte od 

východu na západ a od severu na jih. 

Obklopí vás PODIVNÝ ZVÍŘECÍ a rostlinný 

svět, který nikde jinde nenajdete. 

Vysoko ve větvích mají své rejdiště 

legrační LEMUŘI - indri, vari, lemuři 

hnědí, tančící sifaky, lemuři bambusoví, 

lemuři kata. V noci vylézají noční lemuři 

maki i ošklivý AYE-AYE. V husté vegetaci 

se skrývají CHAMELEÓNI všech velikostí, 

gekoni, hroznýši a pestrobarevné žáby. V zátoce se zdržují velryby. V rezervaci Kirindy žije velmi 

vzácný druh potkana. Ovšem pozor, hustým lesem slídí i podivná PSOKOČKA FOSA! Na cestě spatříte 

deštný prales, mangrovy, kokosové palmy, banánové plantáže, rýžová pole, mohutné BAOBABY, 

suchý opadavý les, skalní labyrint TSINGY i zvláštní trnitou buš. A mezi touto vší přírodní krásou žijí 

ÚŽASNÍ MALGAŠI. Na ulici se prodává všechno, co se urodí nebo uloví. V Brikasville se právě sváží z 

plantáží tuny banánů. Ocitnete se mezi pravými ZLATOKOPY i HLEDAČI SAFÍRŮ. Lidé na Madagaskaru 

jsou velmi chudí. Jsou však šťastní, veselí a se SRDCEM NA DLANI. 

MÍSTA A DATA DIASHOW: 

26.2.2014 - PRAHA , KC NOVODVORSKÁ , Novodvorská 151 , v 19:00 h , vstupné: Pokladna KC 

Novodvorská, Novodvorská 151, tel: 241 494 341, pokladna@ctyrka.info, www.kcn.cz  

28.2.2014 - ČESKÁ TŘEBOVÁ , Kino SVĚT , Nádražní 397 , v 19:00 h , vstupné: Turistické informační 

centrum Česká Třebová, Staré náměstí 78, tel: 465 500 211, info@ceska-trebova.cz, 

http://www.ceska-trebova.cz 

Více informací naleznete zde: http://www.motani-

photography.com/photo/diashow/terminy.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.motani-photography.com/photo/diashow/terminy.html
http://www.motani-photography.com/photo/diashow/terminy.html
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Diashow Duhová Afrika 3.3.2014  

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE , Kino KOTVA 

, Lidická 2110 , v 17:30 h , vstupné: Kino 

Kotva, Lidická 2110, tel: 386 355 800, 

www.kinokotva.cz  

 

Autor: Kateřina a Miloš MOTANI 

(členové Českého klubu cestovatelů)  

 

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 Boulders 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 do pustého 

Richtersveld, k vodopádům Augrabies - až do pouště KALAHARI. Po celou svou cestu zažívají další 

krásné, romantické, úsměvné i napjaté chvíle. 

Vyplouvají i na volné moře. 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 zde: http://www.motani-

photography.com/photo/diashow/terminy.html 

 

 

 

 

http://www.motani-photography.com/photo/diashow/terminy.html
http://www.motani-photography.com/photo/diashow/terminy.html
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MONGOLSKO NA KONÍCH 
 

Ještě připomínáme pro Ty z Vás, kteří ve Vánočním a Novoročním čase neměli čas přečíst si věstník, 

novou knihu Petra Jahody, MONGOLSKO NA KONÍCH. 

 

Po delší odmlce vydává známý cestovatel a fotograf knihu o 

jedné ze svých cest. Kniha je vhodná pro malé i velké 

čtenáře, pro kluky i pro holky. Pro každého, kdo má rád 

koně, dobrodružství, cestování a kovbojský život jako v 

dobách Divokého západu. V knize najdete i mnoho 

zajímavostí o Mongolsku, jeho obyvatelích, kultuře a historii. 

Navštívíte kláštery podobné tibetským. Příběh dokresluje 90 barevných fotografií! 

V pořadí již šestá publikace známého autora cestopisů by se také dala nazvat Cesta za splněným 

snem. Sedmnáct set kilometrů v sedle řídce obydlenou divočinou až k mongolským indiánům. Autor 

velmi poutavě a napínavě popisuje úskalí cesty, krásnou romantickou krajinu i kovbojský život, který 

okusil se vším všudy. Jel horami i pouští, tajgou i stepí, brodil řeky, hnal stádo koní, zažil i nebezpečné 

situace. Musel se naučit nejen vše kolem koní, ale i stopovat jezdce před sebou, projet bažinami i 

sledovat neznatelné pěšiny vedoucí přes hory. 

 

Více informací a možnost objednání naleznete zde: http://www.jahodapetr.cz/mongolsko-na-

konich.html 

 

 

 

 

 

 

 

To je pro tentokrát vše. Těšíme se na vaše příspěvky.  

 

 

V Brně dne:  5. 2. 2014                                  Zpracovala: Martina Kužmová 

                                   Připravil: Roman Pliska    

http://www.jahodapetr.cz/mongolsko-na-konich.html
http://www.jahodapetr.cz/mongolsko-na-konich.html

