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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 6/2014 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
Ještě před tím, než nastane první letní den a s ním i teplé počasí, připravili jsme pro 
vás další číslo věstníku. Příspěvků sice není mnoho, přesto se domníváme, že stojí 
za to je sdílet a že se vám budou nabízené akce líbit. Přejeme příjemné čtení i 
zážitky, pokud se na nějakou akci vydáte a těšíme se na další informace, o které se 
s námi podělíte.  
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AKCE:_________________ 
 

 

Výstava fotografií Fotografie ze života kmenů Himba, Zemba a dalších z odlehlých 

koutů Namibie 1.6.2014  - 30.6.2014  

 

Praha 9 , Nová Beseda , Slavětínská 120, 

Praha 9 Klánovice , v 19:00 h  

Autor: Marie a Olda Mikušovi (členové 

Českého klubu cestovatelů)  

Tradiční Afrika se pomalu z kontinentu 

vytrácí. Domorodé kmeny opouštějí své 

tradice a přejímají tzv. západní kulturu. 

Jedním z kmenů, který stále ještě žije 

podle svých stoletých tradic, je kmen 

Himba. Jeho domovinou je 

severozápadní Namibie a jihozápadní Angola. V Namibii se této oblasti říká Kaokoland. Je to jedno z 

mála míst, kde lidé a zvěř stále ještě žijí pohromadě. Povídání přinese kromě zajímavých zážitků a 

situací, které jsme museli při expedici překonávat, i poznatky o životě Himbů a dalších kmenů včetně 

jejich tradiční kultury. 

 

Cestopisná přednáška Sudán 5.6.2014  

 

Ostrava , restaurace U Chýlků , v 19:30 h, 

Autor: Renata Moskalová  

Když se řekne Súdán, představí si většina z 

nás konfliktní zemi, které se rozdělila na dva 

samostatné státy, nebo si myslí, že se jedná o 

zemi pokrytou vyprahlou poušťí. V horším 

případě si může někdo splést Súdán se 

Somálskem, kde řádí piráti a je hladomor. 

Takový Súdán rozhodně není. Přestože jsme 

projížděli i vyprahlou pouští, zažili jsme kromě 

písečné bouře i malý deštík. Šnorchlovali jsme a potápěli se v Rudém moři, poznali bezva lidi. Někteří 

nás pozvali do svých příbytků na čaj, kávu, obdarovali nás datlemi. Navštívli jsme archeologické 

lokality se zachovalými pyramidami, chrámy a hrobkami, ostrov Sai na Nilu, se zbytky egyptské 

pevnosti a mnoho dalších míst. Pokud se chcete dovědět víc, jste srdečně zvání na povídání o této 

africké zemi, které je, prozatím, turistickým ruchem nedotčená. 

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

www.d-klub.cz/
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Předpremiéra filmu České stopy na březích bájného jezera Titicaca 9.6.2014  

 

Praha 6 , stavební fakulta ČVUT , Thákurova 7 

, v 17:30 h, Autor: studio SMK a Vladimír 

Šimek   

 

Předpremiéra dokumentárního filmu za účasti 

představitelů Velvyslanectví republiky Peru v 

České republice. Česká televize film uvede 11. 

června ve 20:00 hod na programu ČT2. 

 

 

Přednáška k výstavě fotografií Fotografie ze života kmenů Himba, Zemba a dalších 

z odlehlých koutů Namibie 17.6.2014  

 

Praha 9 , Nová Beseda , Slavětínská 120, Praha 9 

Klánovice , v 19:00 h  

Autor: Marie a Olda Mikušovi (členové Českého 

klubu cestovatelů)  

Tradiční Afrika se pomalu z kontinentu vytrácí. 

Domorodé kmeny opouštějí své tradice a přejímají 

tzv. západní kulturu. Jedním z kmenů, který stále 

ještě žije podle svých stoletých tradic, je kmen 

Himba. Jeho domovinou je severozápadní Namibie a jihozápadní Angola. V Namibii se této oblasti 

říká Kaokoland. Je to jedno z mála míst, kde lidé a zvěř stále ještě žijí pohromadě. Povídání přinese 

kromě zajímavých zážitků a situací, které jsme museli při expedici překonávat, i poznatky o životě 

Himbů a dalších kmenů včetně jejich tradiční kultury. 

 

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

 

Nashledanou příští měsíc, těšíme se na vaše příspěvky.  

 

 

V Brně dne:  4. 6. 2014                                  Zpracovala: Martina Kužmová 

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


