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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 4/2014 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
připravili jsme pro vás další letošní věstník tentokrát aprílový. V našem případě však 
nejde o žádný žertík, ale jako vždy o seriózní výběr akcí, knih a dalších vašich 
cestovatelských aktivit a příspěvků, o které se s námi dělíte.  
 
Mockrát za ně děkujeme a přejeme vám příjemné čtení a příjemné prožívání jarních 
dnů.  
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Pozvánka na Bystřické řádění:_____________ 
 

Aneb oslava dosažení poloviny cesty, která proběhne 

11. – 13. dubna 2014 v Lesoňovicích u Bystřice nad 

Pernštejnem. 

Srdečně zvu Vás , se kterými se osobně znám, na 

víkendovou akci nedaleko hradu Pernštejna. 

Kdo budete mít zájem přijet, prosím předem se mi 

nahlaste, dle propozic na níže uvedeném webu. 

Nahlašování je nutné zejména proto, aby bylo zajištěno 

dostatečné pohoštění. 

Veškeré další informace naleznete zde: 

http://www.jahodapetr.cz/pulcesty.html 

 

Těším se na Vás 

Petr Jahoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jahodapetr.cz/pulcesty.html
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KNIHY:___________________________________________________ 
 

Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? 

Autor: Otto Horský 

 

Kniha Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? je výsledným shrnutím 

poznatků a vlastních prací autora realizovaných jak v terénu během 

expedice Titicaca 2004.CZ, tak po návratu do vlasti. K sestavení 

knihy rovněž využil velmi rozsáhlou literaturu, existující jednak 

v knižní podobě, jednak na internetu. Kniha bezprostředně navazuje 

na jeho dosud vydané knihy s touto tematikou, ale liší se od nich 

zejména kvalitou zpracování grafické dokumentace a vysokou kvalitou 

tisku na křídovém papíře, v barevném provedení a s pevnou vazbou ve formátu B5, který 

umožňuje čitelnost a využitelnost zejména geologických map a obrázků a dokumentů. Kniha 

má 205 stran. Stejně jako jeho předchozí knihy se zabývá i historicko-topografickým a 

socioekonomickým popisem jezera a jeho pevninského zázemí a vzhledem k položené otázce, 

zabývá se i jeho vývojem v pleistocénu a holocénu až do dnešní doby. Přežije jezero Titicaca 

třetí tisíciletí? Tento název autor zvolil záměrně, neboť zejména v posledním desetiletí se 

rozvíjejí diskuze mezi klimatology, archeology a historiky a mezi odborníky různých profesí, 

zda přežije jezero probíhající globální klimatické změny. Jak autor uvádí v kapitole o vývoji 

jezera v pleistocénu až holocénu, celá náhorní plošina Altiplano prodělala velmi složitý 

geologický a geomorfologický vývoj, doprovázený různě rozsáhlým zaplavením území, až po 

dnešní jezero Titicaca, jehož stáří se odhaduje asi na 12 000 roků. Klimatické změny v dávné 

minulosti, poznamenané několika dobami ledovými a teplejšími meziledovými interglaciály, 

byly podstatně větší, než je tomu dnes a nikdy nedošlo k zániku jezera nebo k ohrožení jeho 

existence. Z toho se dá usuzovat, že pokud nedojde k zásadním katastrofickým událostem 

v důsledku kolize jihoamerické litosférické desky s oceánskou deskou pacifickou, těžko lze 

předpokládat, že by jen probíhající klimatické změny měly zásadní vliv na existenci jezera. 

Závěry autora jsou v rozporu s názory některých odborníků, kteří předpokládají, že globální 

změny klimatu způsobované člověkem povedou poměrně rychle k jeho zániku. K tomuto 

závěru došli zejména na základě údajů o trvalém poklesu vodní hladiny v letech 2005 až 

2011. Jak správně autor předpokládal, od roku 2012 dochází opět ke zvyšování hladiny jezera 

na normální úroveň a zejména údaje o její výšce v roce 2013 a začátkem roku 2014 jsou 

přesvědčivé. 

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

 

 

 

 

http://www.ckc.cz/ing-otto-horsky-csc.html
http://www.ckc.cz/knihy.html
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AKCE:_________________ 
 

 

Poznejte Velbloudy lamy a alpaky 1.4.2014  - 30.11.2014 

 

Chýnov , Velbloudí farma , Záhostice 38 , v 13:00 h , 

vstupné: 20 Kč  

Autor: Žaneta Krátošková (členka Českého klubu 

cestovatelů)  

 

Od dubna Vás uvítáme na velbloudí farmě v 

Záhosticích. Letošní sezonu jsme pojali opět jinak. 

Soustředíme se na lamy. Připravujeme v jurtě menší 

výstavu fotografií lam z jižní Ameriky od cestovatelky 

a veselé spisovatelky Evy Palátové. Osaháte si lamí 

lebku a též výrobky z lamí srsti. A hlavně, naučíme 

Vás s lamou zacházet a vyšleme Vás s lamou na 

procházku. Do května budeme jezdit s velbloudy 

omezeně jen krátké jízdy. V červnu jízdy nebudou 

možné vůbec (máme tady velmi plodnou studniční 

vodu a tak bude zas o jednoho farmáře více :-)). Naší 

farmu budete moc navštívit kdykoli. Nabízíme přímý 

kontakt s velbloudy a lamami. Hlazení, mazlení, fotografování je samozřejmostí. Zvířata budou pro 

Vás připraveni každý den od 13:00 - 16:00. V této době si krátkou jízdu na velbloudech nemusíte 

rezervovat. V ostatních časech necháme zvířata odpočívat na pastvině. Nezapomeňte u nás ochutnat 

čerstvé kravské mléko nebo domácí sýr. 
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Výstava fotografií Manang po třiceti letech 3.4.2014  - 18.5.2014 

Jičín , Zámecké galerie , 

Valdštejnovo náměstí 1 , v 

17:00 h 

Autor: Zdeněk Thoma (člen 

Českého klubu cestovatelů) 

 

Těšíme se, že se s Vámi 

setkáme a dovolte, abychom 

připomněli, že replika naší 

fotografické výstavy stále visí 

od dubna 2011 v malém muzeu 

přímo v nepálském Manangu a podle autentických zpráv se těší přízni turistů procházejících krajinou 

ve stínu masivu Annapúrny. A místním lidem připomíná, jak se jejich izolovaná horská vesnice 

změnila během jedné generace.  

Více informací  naleznete na: http://http//manang.thoma.cz/ 

 

 

Cestovatelská přednáška SYRIE-JORDÁNSKO-EGYPT -IZRAEL  

Autor: Milan Šťourač (člen Českého klubu cestovatelů) 

MÍSTA A DATA PŘEDNÁŠEK: 

9.4.2014 - BRNO , u Bakaly , v 19:00 h 

10.4.2014 - Adamov , mk Adamov , v 17:30 h 

14.4.2014 - BRNO , KD RUBÍN , ŽAVOBŘESKY , v 16:30 h 

16.4.2014 - Brtnice , mk Brtnice , v 19:00 h 

 

 

Cestovatelská přednáška Faery-Island 23.4.2014  

Lipůvka , Kulturní dům , v 16:00 h  

Autor: Milan Šťourač (člen Českého klubu cestovatelů) 

 

 

http://http/manang.thoma.cz/
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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: 

7.4.2014 - DVŮR KRÁLOVÉ , Kino SVĚT , nám. Václava Hanky 299 , v 19:00 h , vstupné: Kavárna 

Hankova domu - p. Mannová, nám. Václava Hanky 299, tel: 499 320 110, mannova.lenka@hankuv-

dum.cz, www.hankuv-dům.cz 

8.4.2014 - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ , KINO 70 , B. Němcové 720 , v 19:00 h , vstupné: Městský 

klub, Nerudova 142, tel: 491 470 358, kino.pokladna@mestskyklub.cz, www.mestskyklub.cz 

10.4.2014 - LANŠKROUN , KULTURNÍ CENTRUM , nám. A. Jiráska 1 , v 19:00 h , vstupné: Informační 

centrum Lanškroun, Boženy Němcové 124, tel: 465 320 007, infoma@centrum.cz, 

info.lanskroun@seznam.cz, www.lanskroun.eu 

25.4.2014 - MORAVSKÝ KRUMLOV , KNÍŽECÍ DŮM - galerie , nám. T.G. Masaryka 40 , v 18:00 h , 

vstupné: Informační centrum, nám. T.G. Masaryka 40, tel: 515 321 064 

Více informací naleznete na: http://www.motani.eu/ 

 

 

http://www.motani.eu/
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Cestovatelská přednáška Cestovanie za krásami prírody i světa po stopách M. R. 

Štefánika i mino nich 10.4.2014 

 

Trnava , Knižnica UCM , v 15:00 h, 

Autor: RNDr. František Kele (člen 

Českého klubu cestovatelů) 

Univerzitná knižnica UCM v Trnave a 

Filozofická fakulta UCM v Trnave 

pozývajú všetkých záujemcov na 

besedu na tému Cestovanie za 

krásami prírody i sveta po stopách 

M.R. Štefánika i mimo nich. Prednáša: 

RNDr. František Kele, CSc., cestovateľ, 

horolezec a spisovateľ - nositeľ Krištáľového krídla za celoživotnú činnosť. 

 

 

 

Více o akcích naleznete na: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 

 

 

Nashledanou příští měsíc, těšíme se na vaše příspěvky.  

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne:  1. 4. 2014                                  Zpracovala: Martina Kužmová 

                                   Připravil: Roman Pliska

   

http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html
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