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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 1/2015 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, rádi bychom Vás přivítali v novém roce opět naším 

pravidelným věstníkem. Máme tu pro Vás pár zajímavých cestovatelských informací, a tak hned ze 

začátku roku můžete začít u nějaké námi propagované akce... :) 
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KNIHY:________________________________________________________ 
 

 

SVĚTEM NA KOLE 

Autor: Martin Stiller – člen Českého klubu cestovatelů 

 

16 320 km VZDÁLENÝMI KONTINENTY / 

Austrálie, Kuba, jihozápad USA 

Kniha cestovatele Martina Stillera, pořadatele 

tradičních festivalů Cyklocestování, seznamuje se 

dvěma jeho největšími cykloexpedicemi: Napříč 

Austrálií, Kubou a jihozápadem USA. Obě cesty 

Martin podnikl se dvěma různými Renátami: Austrálií 

projel s Renátou Lorišovou a pozdější americkou 

expedici absolvoval se svojí manželkou Renátou 

Stillerovou. Vše bez doprovodu, "na těžko", se všemi 

krásami i nástrahami podobných cyklovandrů. Stylový 

barevný cestopis včetně ilustračních map projeté trasy. 

Od dob průkopníků českých cyklocestovatelů Jana 

Tomšíčka a později Víti Dostála, Honzy Vlasáka a 

dalších se z českých luhů a hájů vydala na kole do 

dalekých krajů již celá řada dobrodruhů. Své pevné 

místo má mezi nimi rozhodně Martin Stiller (nar. 

1980 v Broumově), který již na kole procestoval 

pěknou řádku zemí čtyř kontinentů. Martin každoročně 

pořádá v českých a moravských městech festivaly 

Cyklocestování (cyklocestovani.cz), které všem 

nadšencům přinášejí velkou porci cestovatelské 

inspirace. A protože na dotaz, jestli už Martinovi vyšla 

kniha, přibližující jeho dvě nejdelší expedice (v součtu 16 320 km): napříč Austrálií a Kuba společně 

s jihozápadem USA, Martin od poloviny prosince 2014 odpovídá: „ano, taková kniha už vyšla“, je třeba 

žhavé cyklocestovatelské novince na knižních pultech věnovat pozornost. Mezi ostatní cestopisnou 

literaturou vyniká kniha Martina Stillera lákavým grafickým zpracováním s nespočtem neuvěřitelných fotek, 

které Martin stačil na svých cestách společně s Renátou Lorišovou (Austrálie) a později se svou manželkou 

Renátou Stillerovou (Kuba, jihozápad USA) nashromáždit. Poutavý text a fotografie doplňuje i podrobný 

mapový plán obou expedic včetně statistik, kupříkladu zdolaných horských sedel či defektů. Informacemi 

i obrazem doslova nabitá kniha potěší každého milovníka dálek, a pokud ji nestihnete svým blízkým opatřit 

již pod letošní vánoční stromek, rozhodně tak učiňte pod ten příští rok! 

Formát: Vázáno, 165×235 mm, cca 240 stran, křídový papír 

Cena: 295 Kč. 
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Doteky hvězd a stíny v horách – Podnázev: Cesty k vrcholům pěti kontinentů 

Autor: Karel Plechač – člen Českého klubu cestovatelů 

1. Úvodní část je věnována historii horolezectví v evropských 

velehorách. 

2. Část „Štěstí jsem nalezl v horách“. Jde o osobní příběh autora, 
kterého láska k přírodě přivedla k horolezectví a fotografování. 
Z domovských pískovcových skal vedla jeho cesta k vrcholům 
Vysokých Tater, Alp, Kavkazu, Pamíru, Ťan -Šanu, And a také Himálaje 
a dalších velehor. 

3.  „Stíny v horách“. Horolezectví je spojeno rizikem. Autor se 

v průběhu své 61 leté aktivní činnosti stal svědkem mnoha tragických 

událostí, kdy se účastnil záchranných akcí, snášel mrtvého 

přítele...Vyhodnocení často zbytečných tragedii je motivováno snahou 

přispět k prevenci rostoucí úmrtnosti čs. horolezců ve velehorách. 

4.  „Historie čs. horolezectví ve světových velehorách od roku 1945–2013“. Rozsáhlá nově aktualizovaná 

část přehledu všech významných výstupů mužů a žen ústeckého regionu. Tuto autor zpracoval v publikaci 

„Ó horo“, která vyšla v roce 2009. 

5. „Přátelé na cestách k vrcholům“ Přátelství považuje autor za nejvyšší hodnotu v horolezectví i v životě. 

Tato část obsahuje přehled přátel, které autor v horách poznal, a je doplněná fotografiemi. 

Text výpravné publikace je bohatě doplněn černobílými a barevnými snímky, z nichž některé byly oceněny 

na našich a mezinárodních výstavách a soutěžích. 

Počet stran: 260 a počet barevných a černobílých fotografií 415 

Formát knihy: 21,5×27 cm, Pevná celobarevná, laminovaná vazba, křídový lesklý papír gramáž 300 

Vydavatel: Severočeská vědecká knihov na v Ústí nad Labem červen 2014 

ISBN: 978–80–7055?199–8 

Cena: Pro horolezce a nově také pro členy Českého klubu cestovatelů 590,–Kč. Marže u velkých 

knihkupectví je vysoká 30 %. Proto je lépe si ji objednat u nás. 

 

Více informací o knihách naleznete zde: http://www.ckc.cz/knihy.html 
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HLEDÁM SPOLUCESTOVATELE:_______________________________________ 
 

SUDÁN – Výprava č.2 – okruh na jih a východ od Chartúmu 

Ahoj všem, v únoru 2015 se chystáme na okruh další částí Sudánu. Nabízíme možnost se k nám 

přidat, máme jedno místo volné (když se zmáčknete, tak dvě  ). 

 

Itinerář – Chartúm, Old Dongola, Gebel Barkal, Port Sudán (potápění, šnorchlování), Bedja tribe, 

Kassala (velbloudí trh a dostihy), národní park Dinder (safari), Sennar zpět Chartúm. Pyramidy 

jsme sice navštívili při poslední návštěvě, ale bylo špatné světlo a objevili jsme nové zajímavosti – 

pronajaté auto, kempování v poušti, stravování snídaně domorodá a večeře společné vaření 

(nejspíš). 

Vezmeme s sebou parťáka naladěného na stejnou vlnu jako my. Po předešlé špatné zkušenosti 

bychom rádi, v rámci možností, uspořádali osobní setkání předem.  

Zajímá-li někoho Sudán jinak než co se píše v médiích, tak se ozvěte přímo na email 

andy.ka@centrum.cz nebo přes FB www.facebook.com/anythinginafrica . 

 

Sudán je horká a velmi vřelá země, nabízí památky, které sice nejsou tak nablýskané jako v Egyptě, 

ale mají mnohem větší kouzlo už především proto, že se o nich nikde moc nepíše a na prohlídku 

nečeká zástup turistů. Domorodí lidé jsou přátelští, pohostinní a fajn lidé. Je to prostě super země 

pro ty, kdo vyhledává něco jiného než turisticky převálcované destinace. 

Do batohu zabalit spacák, osobní věci, možná i stan nebo moskytiéru, fotovybavení, peníze (v 

USD), nějaký hrnek a příbor, a hlavně dobrou náladu a zájem o tuto zemi.  

Ptejte se, co Vás zajímá… 

Andrea – členka Českého klubu cestovatelů 
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Akce:________________________________________________ 
 

 

Multimediální přednáška Ekvádor a soustroví Galapágy 12.1.2015  

Strakonice, Rytířský sál na hradě, v 19:30 h, Autor: Miroslav Deneš  

- člen Českého klubu cestovatelů  

 

Vydáme se na podrobný průzkum do hlavního města Ekvádoru – Quito, na největší indiánský trh v Jižní 

Americe v městě Otavalo. Dále vystoupáme na jednu z mnoha ekvádorských aktivních sopek a poté se 

přesuneme letecky na souostroví Galapágy. Tyto ostrovy jsou národním parkem a jedinečnou památkou 

zapsanou na seznam UNESCO se stupněm ochrany 5. To značí nejpřísnější ochranu přírody! Budeme se 

plavit po několika ostrovech a fotografovat faunu a flóru. Koukneme také pod hladinu moře na podmořský 

život. Tyto ostrovy jsou jedinečné s velmi omezeným množstvím turistů. Mnoho živočichů se nebojí člověka 

a můžete je pozorovat ze vzdálenosti 1-2 metry! 

 

 

Festival Cyklocestování 16.1.2015  - 18.1.2015  

 

Frýdek Místek , Národní dům 

Pořadatel: Martin Stiller - člen Českého klubu cestovatelů  

 

"Tradiční a originální cestovatelský festival Cyklocestování se ve 

Frýdku-Místku uskuteční už podeváté na plátně a v prostorách Nové 

scény Vlast. Prostřednictvím besed, promítání, filmů a workshopů se 

můžete vydat s cestovateli na kolech do různých koutů světa. 

Podíváme se například do Francie, Irska, Maroka, na Lofoty, na 

lehokole nebo tříkolce projedeme velkou část Evropy, dokonce 

dvakrát si přiblížíme cyklocestovatele na cestě kolem světa. Navštívíme i ostrov Papua - Nová Guinea a do Afriky 

zavítáme za doprovodu rytmů místního bubenického uskupení. Organizátoři nezapomínají ani na cykloturistiku v České 

republice, tentokrát se zaměří na region Poodří. Festival představí opět zahraničního hosta, kterým bude světově 

uznávaný švýcarský cyklodobrodruh Claude Marthaler, který má za sebou několikaleté expedice na kole - 7 let na cestě 

kolem světa, a nebo tříletou cestou napříč Afrikou a Asií, o které bude vyprávět právě zde. V sobotu v podvečer se pak 

můžete těšit na křest knihy Světem na kole a autogramiádu autora knihy Martina Stillera a kmotra tohoto cestopisu 

Clauda Marthalera. Zajímavý program nás však čeká už v pátek, kdy se organizátoři rozhodli věnovat festivalový pátek 

cestovatelům necyklistům, horolezcům a outdoorovým sportovcům. Letošním hostem bude cestovatel a běžec Milan 

Daněk, který je autorem knihy Ti, kteří utíkají pěšky, volného pokračování bestselleru Born to Run. V předsálí Nové 

scény Vlast bude během festivalu probíhat výstava fotografií a představí se zde jako tradičně partneři akce. Festival 

pořádá Občanské sdružení Cyklocestovatelé za významné podpory příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-

Místek, která je spolupořadatelem akce. 

Více informací naleznete na: http://www.cyklocestovani.cz/festival-cyklocestovani/frydek-mistek/ 
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Festival Cyklocestování 24.1.2015  - 25.1.2015  

 

Hradec Králové, Úřad práce, Wonkova ul. 1142  

Pořadatel: Martin Stiller  - člen Českého klubu cestovatelů  

Tradiční specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání o 

cyklocestování a cykloturistice. Tato nevšední akce je určena nejen 

pro všechny cyklocestovatele, kteří vyrážejí na své cesty po světě s 

kolem, ale i pro všechny příznivce nenáročné cykloturistiky, cestování 

a pohybu v přírodě. Letos nově v konferenčním sále Úřadu práce na 

Wonkově ulici a to v termínu 24.-25.1. 2015. V programu je plno 

nových tváří a tak se můžeme těšit na další dobrodružství, sportovní 

výkony a spoustu krásných fotografií. Samozřejmostí je fajn nálada a 

jako vždy bohatá tombola a další doprovodné programy. Hlavním programem bude projekce světově uznávaného 

švýcarského cyklodobrodruha Clauda Marthalera, který nám povypráví o dobrodružném přejezdu Patagonie. V sobotu 

v podvečer se pak můžete těšit na křest knihy Světem na kole a autogramiádu autora knihy Martina Stillera a kmotra 

tohoto cestopisu Clauda Marthalera. O zážitky nebude nouze ani v besedě Rudy dobrodruha, který nás zavede do 

zapadlé divočiny čínských hor, Lucka a Zbyňa povypráví o nelehké cyklocestě téměř kolem světa, rodinka Stillerova 

Vám ukáže, jak se dá na kole cestovat i s batoletem a chybět nebude ani lokální cyklocestovatel Tomáš Zaplatílek, 

který nás zavede na Taiwan. A to není vše … 

Více informací naleznete na: http://www.cyklocestovani.cz/festival-cyklocestovani/hradec-kralove/ 

 

 

 

 

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

 

 

 

Nashledanou příští měsíc. 

 

 

 

 

V Brně dne:  9. 1. 2015                              Zpracoval: Roman Pliska  
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