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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 7/2014 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
s již započatými letními prázdninami Vám opět přinášíme náš pravidelný věstník. 
Toto červencové číslo je sice trochu chudší na obsah, ale i tak jsme pro Vás 
připravilii pár informací z právně probíhajících novinek. Přejeme Vám jak pěkné 
počasí tak i pěkné počtení... 
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KNIHY:_________________ 
 

 

SEVERSKOU DIVOČINOU – Stavba srubu u jezera 

Clark a plavba po řekách na Aljašku 
 

Autor: Leoš Šimánek – člen Českého klubu cestovatelů 

 

LEOŠ ŠIMÁNEK se po své první cestě kolem světa a plavbě na člunech 

divočinou severní Kanady rozhodl pokračovat v cestování a objevování 

nového, neznámého. 

V osmnáctém století hledala celá řada průkopníků takzvanou Northwest 

Passage – Cestu na Severozápad, po řekách a jezerech napříč Amerikou. 

Věhlasný objevitel Sir Aexander Mackenzie a jeho posádka jako první dopluli na kánoích od 

Atlantiku do Tichého oceánu. Leoš Šimánek však na kanadském Severu objevil mnohem 

kratší cestu přes hory, které byly po Mackenzie pojmenovány. Za nimi se pak jeho novodobá 

expedice dostala do povodí Pacifiku a mohla pokračovat dál do Beringova průlivu. 

V této knize nové řady autor popisuje stavbu srubu au jezera Clark v horách Mackenzie, kde 

členové expedice přezimovali. Poté líčí velmi obtížnou plavbu po řekách napříč horami 

z Kanady na Aljašku. Na spodním toku zamrzající řeky Yukon nabrala Šimánkova Cesta na 

Severozápad zcela nečekaný a extrémně dramatický spád. Vytoužený cíl musel oželet a místo 

něj nastal jen boj o přežití… 

 

 

Více o knihách naleznete na:  http://www.ckc.cz/knihy.html 

 

 

 

 

 

http://www.ckc.cz/simanekleos.html
http://www.ckc.cz/knihy.html
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Aljaška 

Autor: Magdaléna Radostová – členka Českého klubu cestovatelů 

Aljaška, rozlehlá, dech beroucí krajina, nedotčená civilizací. Pojďte poznat 

její krásy, které ilustruje tento cestovatelský deník jedné fotografické 

expedice. Jeho prostřednictvím se můžete dozvědět mnoho cenných 

informací, ať už toužíte cestovat, fotografovat nebo si jen rozšířit své 

obzory. 

Autorka své povídání obohacuje o popisy navštívených lokalit a praktické informace, které na 

svých cestách nasbírala. Jednotlivé kapitoly mají v názvu nejen datum, kdy se vše událo, ale 

pro lepší orientaci jsou zde vypsána i místa, která expedice v příslušný den navštívila. 

Cestopis vás blíže seznámí s místy jako jsou Anchorage, Fairbanks, městečka Hope, Homer, 

Haley, McCarthy, přístavy Seward a Valdez, národními parky Denali, Katmai a mnoha 

dalšími lokalitami. 

 

 

Grónská setkání 

Autor: Ing. Jiří Havel – člen Českého klubu cestovatelů 

 

Autor, původně horolezec, později kajakář a nakonec pěší turista s berlemi 

se celoživotně zajímá o severské země. Po vydání „Islandských setkání“ 

představuje v současnosti " Grónská setkání". Není to klasický cestopis a 

tím méně cestovatelský deník. Kniha vás seznámí se zážitky nepříliš 

zkušených a dost bídně vybavených amatérů na východním i západním 

pobřeží největšího ostrova na světě, v situacích, které středoevropan bude 

sotva pokládat za lákavé. Co se v Grónsku změnilo po desetiletích od uskutečněných výprav, 

hodnotí v závěru knihy islandský přítel, přímý svědek uskutečněných setkání. 

 

 

 

 

 

http://www.ckc.cz/clenove-podrobneji.html#radostovamagdalena
http://www.ckc.cz/haveljiri.html
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HLEDÁM SPOLUCESTOVATELE:_________________ 

 

 

Aljaška, Kanada, Chile, Patagonie, Vietnam, Laos, nebo… 

Vážení příznivci dálek, 

oslovil mne kamarád, který se s manželkou chystá někdy v termínu cca od 19.7 do cca 

16.8.2014 na cca dvou týdenní cestu za exotikou mimo evropský kontinent. Konečná 

destinace zatím není jednoznačně dána (návrh Aljaška nebo Kanada nebo Chile nebo 

Patagonie nebo Vietnam nebo Laos nebo ?), záleží na dohodě, možnosti letenek, atd. Tímto se 

prostřednictvím D-KLUBu obrací na spřízněné duše, které rovněž rády cestují na vlastní triko 

bez cestovky a na připravovanou expedici shánějí nejlépe druhý pár. V případě zájmu se 

obraťte přímo na Lukáše Madryho, 602527875, madry@projekt2010.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:madry@projekt2010.cz
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AKCE:_________________ 
 

 

Cestovatelská 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.  

 

 

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

 

Nashledanou příští měsíc, těšíme se na vaše příspěvky.  

 

 

V Brně dne:  3. 7. 2014                                  Zpracovala: Martina Kužmová 

                                   Připravil: Roman Pliska 

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

