
1                               
Věstník Březen 2014                                                                                    
  
 

Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 3/2014 
 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
S blížícím se jarem, vám přinášíme letos již třetí, pravidelný věstník, plný zajímavých 
cestovatelských akcí.  Přejeme vám pěkné počtení a výběr té správné akce přímo 
pro Vás... :) 
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AKCE:_____________ 

 

Cestovatelská přednáška Libanon 4.3.2014 

BRNO , kulturní dům Dělňák , Líšeň , v 18:00 h, Autor: Milan Šťourač (člen Českého klubu 

cestovatelů) 

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

dovážel do Egypta i Izraele. Libanon leží při březích Středozemního moře, je to malá země 

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

křesťanského vyznání. Nejdůležitější historické památky jsou zapsané na seznamu Unesco 

(jako například města Byblos, Tyr, Baalbeck, Anjar, údolí Qadisha a Cedrový háj). 

Libanon nabízí výborná vína, která zrají v sudech v bývalých římských sklepích. 

 

 

Diashow ČILE PO CHILE - pouští a pralesem až na konec světa 7.3.2014 

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) 

V první etapě napříč severním CHILE 

procestujete s Kateřinou a Milošem MOTANI 

nejsušší poušť světa ATACAMU. Pokocháte se 

pohledem na úchvatná solná jezera, tyrkysové 

LAGUNY, zasněžené sopky, Údolí měsíce a 

GEJZÍRY El Tatio. Podíváte se do pulsujících 

PŘÍSTAVŮ, zapadlých vesnic, opuštěných 

LEDKOVÝCH MĚST i na záhadné geoglyfy. V 

druhé etapě se vydávají oba cestovatelé směrem 

na jih. Na cestě vyhledají pravěké ARAUKÁRIE, 

jezera, vodopády a zajímavé jeskyně. Celý den tráví v mapučské vesnici. Po čtyři dny a tři noci plují 

lodí mezi četnými FJORDY a pustými neobydlenými ostrovy. Na větem a dešti bičovaném jihu na ně 

čekají skalnaté hory, LEDOVCE, stáda divokých lam, tučňáci a staré lodní vraky. U domorodců obdivují 

chuť do života i přes psí počasí. Plaví se až do OHŇOVÉ ZEMĚ. Kateřina s Milošem prožívají po obě 

cesty úsměvné, útrapné i napjaté chvíle. Vidí spousty nejrůznějších ZVÍŘAT, o jídlo se dělí s toulavými 

psi a spát chodí s POUŠTNÍMI LIŠKAMI. Jejich poslední dny v Chile jsou nabité nečekanými 

dramatickými událostmi. Večer u rozbouřeného moře pak Kateřina s Milošem zažívají, jaké to je tulit 

se s malými LACHTANY! 

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 10.3.2014 

TRUTNOV , Kino VESMÍR , Revoluční 20 , v 14:30 h , vstupné: Inforecepce UFFO - Společenské 

centrum Trutnov, náměstí Republiky 999, tel: 499 300 999, info@uffo.cz, www.uffo.cz • Turistické 

informační centrum, Krakonošovo náměstí 72, tel: 499 818 245 

Autor: Kateřina a Miloš MOTANI (členové Českého klubu cestovatelů) 

Ve své nejnovější diashow se Kateřina a Miloš 

MOTANI s vámi podělí o své bohaté zážitky a 

poznatky z cesty napříč JIŽNÍ AFRIKOU, která jim 

učarovala svou neuvěřitelnou různorodostí, 

barevností a svými přírodními krásami. Úplně 

poprvé se objeví v jejich pásmu kromě 

nádherných fotografií i krátké videosekvence. 

Podkreslující podmanivá etnická hudba a 

procítěný komentář vtáhne každého diváka do 

dění, jakoby byl on sám na cestě. 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. 

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 !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: 

10.3.2014 - TRUTNOV , Kino VESMÍR , Revoluční 20 , v 19:00 h , vstupné: Inforecepce UFFO - 

Společenské centrum Trutnov, náměstí Republiky 999, tel: 499 300 999, info@uffo.cz, www.uffo.cz • 

Turistické informační centrum, Krakonošovo náměstí 72, tel: 499 818 245 

11.3.2014  - HOLICE , KULTURNÍ DŮM města Holic , Holubova 768 , v 18:00 h , vstupné: Kulturní dům 

města Holic, Holubova 768, tel: 466 920 476, kd_holice@cmail.cz 

12.3.2014 - VYSOKÉ MÝTO , ŠEMBEROVO divadlo , Komenského 281 , v 19:30 h , vstupné: Informační 

centrum, přízemí pobočky budovy Městkého úřadu Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II., tel: 465 

466 112 

13.3.2014 - ÚSTÍ NAD ORLICÍ , ROŠKOTOVO divadlo , Husova 1062 , v 19:00 h , vstupné: Informační 

centrum Městského úřadu, Sychrova 16, tel: 465 514 271, info@klubcentrum.cz, 

www.klubcentrum.cz 
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17.3.2014 - PODĚBRADY , Městské kulturní centrum Poděbrady - Divadlo NA KOVÁRNĚ , nám. Krále 

Jiřího 1/1, zámek , v 19:00 h , vstupné: Městské kulturní centrum Poděbrady, nám. Krále Jiřího 1/1, 

zámek, tel: 325 612 505, info@ipodebrady.cz, www.ipodebrady.cz 

18.3.2014 - PŘELOUČ , MĚSTSKÉ kino , Pardubická 687 , v 19:00 h , vstupné: Kancelář KS, Masarykovo 

nám. 27, tel: 466 672 259 • Gavi Caffé, Hradecká 153, tel: 737 648 302, gavicaffe@seznam.cz • 

Trafika na sídlišti 

20.3.2014 - ČÁSLAV , DUSÍKOVO divadlo , Masarykova 194 , v 18:00 h , vstupné: Dusíkovo divadlo, 

Masarykova 194, tel: 327 312 139, divadlocaslav@seznam.cz • Informační centrum, Žižkovo náměstí, 

tel: 327 300 265, info@meucaslav.cz 

21.3.2014 - KUTNÁ HORA , Kino MODRÝ KŘÍŽ , Havířská 403 , v 18:00 h , vstupné: Kino Modrý kříž, 

Havířská 403, tel: 327 312 794, kino@kh.cz, http://kino.kh.cz 

24.3.2014 - ŠUMPERK , Kino OKO , Masarykovo náměstí 3 , v 19:30 h , vstupné: Kino Oko, 

Masarykovo náměstí 3, tel: 583 212 000, kinosumperk@seznam.cz, www.kinosumperk.cz 

25.3.2014 - ŠTERNBERK , Kino OKO , nám. Svobody 7 , v 19:00 h , vstupné: Kino Oko, Nám. Svobody 

7, tel: 587 571 237, kino@mkzsternberk.cz • Informační centrum, ČSA 17, tel: 587 571 243, 

mic@mkzsternberk.cz, www.mkzsternberk.cz 

27.3.2014 - OLOMOUC , Kino METROPOL , Sokolská 25 , v 20:00 h , vstupné: Kino Metropol, Sokolská 

25, tel: 585 222 466 

2.4.2014 - TIŠNOV , Kino SVRATKA , Brněnská 152 , v 19:30 h , vstupné: 

http://vstupenky.mekstisnov.cz 

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

photography.com/photo/diashow/terminy.html 
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Diashow DIVOKÝ MADAGASKAR LEMUŘI, BAOBABY A DOMEČKY Z BLÁTA 

19.3.2014 

BRNO , MORAVSKÁ ZEMSKÁ knihovna , Kounicova 65a , v 18:00 h , vstupné: Prodejna Indies, 

Poštovská 2, tel: 542 218 382 • Dům pánů z Lipé, nám. Svobody, tel: 539 000 770 • Moravská zemská 

knihovna, Kounicova 65a, tel: 774 660 560 

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. 

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

photography.com/photo/diashow/terminy.html 

 

 

Cestovatelská přednáška o Faerách - Islandu 26.3.2014 

BRNO , KJM Palackého , v 17:00 h, Autor: Milan Šťourač (člen Českého klubu cestovatelů) 

 

Cestovatelská přednáška ISLAND 29.3.2014 

BRNO , U BAKALY , VEVEŘÍ , v 19:00 h, Autor: Milan Šťourač (člen Českého klubu cestovatelů) 

 

 

http://www.motani-photography.com/photo/diashow/terminy.html
http://www.motani-photography.com/photo/diashow/terminy.html
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Cestovatelská přednáška Thajsko-Laos-Kambodža 1.4.2014 

IVANČICE , KINO , v 18:00 h, Autor: Milan Šťourač (člen Českého klubu cestovatelů) 

Legendární země plné budhistických chrámů, 

čarovný kraj jako z orientální pohádky. Tyto země 

spojuje i rozděluje společná historie i kultura. 

 

Thajsko je země, kde se sny stávají skutečností. 

Dokonalé spojení tradice se současností, 

překvapuje na každém kroku.  

Izolovaný Laos – stále zde platí i heslo: Se 

Sovětským svazem na věčné časy. 

Chudá, byť historicky majestátní Kambodža. 

Zajímavý vhled do kontrastů dnešní Asie. 

 

 

 

 

Nashledanou příští měsíc, těšíme se na vaše příspěvky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne:  3. 3. 2014                                  Zpracovala: Martina Kužmová 

                                   Připravil: Roman Pliska    


