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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 3/2015 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 

pomaloučku se nám přibližuje jaro a my Vám opět přinášíme náš pravidelný věstník. Znovu se 

skromnějším obsahem, ale zcela jistě samé zajímavé akce. 

Přejeme Vám příjemné počtení... 
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KNIHY:________________________________________________________ 
 

NEODOLATELNÁ VÁBNIČKA VANDRŮ 

 

Autor: Milan Štourač – člen Českého klubu cestovatelů 

 

Čtvrtá kniha tohoto svérázného 

cestovatele, výletníka a dobrodruháčka 

má znovu pět částí. Příběhy nás 

tentokráte zavedou do exotičtějších 

zemí různých kontinentů. Své zážitky 

líčí Milan přesvědčivým způsobem, 

upřímným srdcem a s otevřenýma 

očima. Jak sám říká: Tyto prožité chvíle 

na svých cestách mně snad, na rozdíl od 

jiných věcí, nikdo nevezme! Knížka 

začíná objevováním jedné z posledních „divočin“ Evropy, hornatého a nově vzniklého státečku Kosova. 

Následovala cesta i do sousední Makedonie. Druhý příběh je věnován zemím spjatým s dávnými 

kulturami střední Ameriky. Zavítáme do oblasti tzv. „Opeřeného hada“ a budeme se toulat po Mexiku, 

Guatemale, Hondurasu a Belize. V kapitole o Mexiku nechybí ani poutavé prožitky, kdy se autor dostal 

nechtěně v jednom městě i do uličky lásky a v ní byl doslova naháněn lehkými žádostivými děvami. 

Třetí část patří nejrozmanitější zemi Afriky, dnešní Etiopii. Seznámíme se s horskými sceneriemi a 

kostely na severu bývalé Habeše. Jih země nám představí i různá bizarní domorodá etnika. Především 

historie je zastoupena ve čtvrté části publikace, neboť se v ní seznámíme s Libanonem, dřívější dávnou 

Fenicií. V pátém příběhu je popsána poslední cesta dobrodruháčka po Malajsii, Singapuru a především 

po Filipínách. Toto putování kouzelnými oblastmi Asie zakončí tyto cestovatelské vandry v knize 

popsané a uvedené. Na závěr se autor pokusil i dotknout problémů dnešní doby. 

 

MILAN ŠTOURAČ – sám sebe nazývá dobrodruháček . Žije v Jinačovicích. 

 

Více informací o knihách naleznete zde: http://www.ckc.cz/knihy.html 
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Akce:________________________________________________ 
 

Cestovatelské přednášky Milana Šťourače: 

- člen Českého klubu cestovatelů 

DATA A MÍSTA PŘEDNÁŠEK 

 

17.3.2015 - FILIPÍNY-země na sedmi tisících ostrovech (ostrovy Luzon,Palawan,Coron a Mindoro)  

Brno, MK Kohoutovice, Libušina třída, v 17:30 h 

 

 

 

Diashow KEŇA & GORILY  

 

Autoři: Kateřina a Miloš MOTANI   

-členové Českého klubu cestovatelů  

Nejnovější fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše 

MOTANI. Podnikneme spolu velmi náročnou cestu napříč 

východní Afrikou. Uvidíme spousty zvířat velmi zblízka - žirafy, 

zebry, pakoně, červené slony, zelenou mambu, nosorožce, hrochy, 

spousty opic i krále divočiny. Budeme hledat vzácného ptáka 

člunozobce. Dokonce dvakrát se vypravíme za horskými gorilami. 

Zažijeme spolu neobyčejné chvíle a nejedno dobrodružství. 

Nahlédneme také do chudé Kibery, do Mombasy, ale také do 

života bojovných Masajů, kmene Samburu, setkáme se také s Pygmeji. 

 

TERMÍNY A MÍSTA DIASHOW: 

  9.3.2015 - TRUTNOV, Kino VESMÍR, Revoluční 20, v 19:00 h 

10.3.2015 - HOLICE, KULTURNÍ DŮM, Holubova 768, v 18:00 h 

11.3.2015 - PŘELOUČ, MĚSTSKÉ kino, Pardubická 687, v 19:00 h 

12.3.2015 - ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ROŠKOTOVO divadlo, Husova 1062, v 19:00 h 

16.3.2015 - RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, SPOLEČENSKÉ CENTRUM, Panská 1492, v 19:00 h 

17.3.2015 - VYSOKÉ MÝTO, ŠEMBEROVO divadlo, Komenského 281, v 19:30 h 

18.3.2015 - ČÁSLAV, DUSÍKOVO divadlo, Masarykova 194, v 18:00 h 

19.3.2015 - PODĚBRADY, Městské kulturní centrum Poděbrady - Divadlo NA KOVÁRNĚ,  

                     nám. Krále Jiřího 1/1, zámek, v 19:00 h 

23.3.2015 - ŠUMPERK, Kino OKO, Masarykovo náměstí 3, v 19:30 h 

25.3.2015 - ŠTERNBERK, Kino OKO, nám. Svobody 7, v 19:00 h 

30.3.2015 - VYŠKOV, SOKOLSKÝ DŮM, Tyršova 2, v 10:00 h 

30.3.2015 - VYŠKOV, SOKOLSKÝ DŮM, Tyršova 2, v 19:00 h 
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Diashow DIVOKÝ MADAGASKAR  9.3.2015 

 

Kadaň, Kino HVĚZDA, Kpt. Jaroše 1477, v 19:00 h  

Autoři: Kateřina a Miloš MOTANI  

-členové Českého klubu cestovatelů  

Říká se, že Madagaskar je zbytek dávného tajuplného potopeného 

kontinentu Lemurie. Červený ostrov je domovem rostlin a zvířat, které 

nikde jinde nenajdete. Ve větvích mají své rejdiště lemuři s kožíškem 

jak plyšáci a tlapkami jako samet. Za svou kořistí se plíží fosa. Najdete 

tady deštný prales, mangrovy, kokosové palmy, banánové plantáže, 

rýžová pole, mohutné baobaby, suchý opadavý les i trnitou buš. Lidé na Madagaskaru jsou velmi chudí, pracovití, 

veselí a nesmírně srdeční. 

 

Diashow !VIVA MEXICO! 6.3.2015 

ČESKÁ LÍPA , Kulturní dům CRYSTAL , Boženy Němcové 2942 ,  

v 19:00 h  

 

Autoři: Kateřina a Miloš MOTANI   

-členové Českého klubu cestovatelů 

 

Název Yucatan zní velmi tajuplně - a tajuplný tento poloostrov v 

Mexickém zálivu skutečně je. Yucatan je proděravělý spletitými 

vodními cenotami, jeho moře překypuje podmořskými poklady. 

Úchvatné mayské pyramidy obklopuje hustý a neprostupný prales. Nádherná příroda se tu mísí se starou 

indiánskou i současnou mexickou kulturou. Barvami hýřící zemi podmalovává pulsující mexická hudba. 

 

 

 

 

 

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

 

Nashledanou příští měsíc. 

V Brně dne  27. 2. 2015                              Zpracoval: Roman Pliska 
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