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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 4/2015 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 

po již proběhlých Velikonočních svátcích Vám všem opět přinášíme náš pravidelný věstník. Tentokráte s 

trochu skromnějším obsahem, ale i tak se zajímavými cestovatelským akcemi a informacemi... 

Přejeme krásné počtení. 
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KNIHY:________________________________________________________ 
 

Všechny moje Ameriky – I. Cali 

 

Autor: Eva Střížovská – členka Českého klubu cestovatelů 

Reportáže z atraktivních míst San Franciska, Los Angeles, San Diega, Orange 

County a dalších střídají příběhy českých osobností. Najdeme tu jména 

novináře Jožky Pejskara, spisovatele Jana Beneše, skladatele, fotografa a 

dobrodruha Eduarda Ingriše, prof. Ivo Feierabenda a jeho otce, politika z první 

republiky Ladislava, který se zasloužil o zemědělské družstevnictví, 

profesorky, klavíristky a výrazné vlastenky Marie Dolanské, příběh rodiny 

Georginy Teyrovské, která se musela se svým manželem Eduardem v roce 

1949 proplazit přes hranici, když jim komunisté zabavili nejznámější pražskou 

barvírnu a šlo jim o život. 

Je tu i částečný příběh Jiřího Voskovce, který prožíval své poslední roky v 

mohavské poušti. 

Samozřejmě je zde také putování po stopách Jacka Londona, který zde v 

mládí kradl ze sádek ústřice, ale v pozdějším věku své úspěšné spisovatelské 

kariéry si postavil pěkný dům, který je dnes jeho muzeem a nedaleko je i jeho hrob. V přístavu Oakland má 

své náměstí, sochu Bílého tesáka, chatu dovezenou až z Aljašky a hospůdku, do které chodil. 

Knížka představí i Jiřího Knedlíka, který v hlavním městě Sacramentu peče nejlepší lázeňské oplatky na 

světě, příběh bratra známého spisovatele Oty Ulče Gustava, zajímavé zážitky mladé spisovatelky Katky 

Dehningové a mnoha dalších. Čtivé je vyprávění o minulosti i současnosti zdejšího Sokola, o tzv. 

Československém domečku, o několika Českých školách a školkách a v neposlední řadě o mladých lidech, 

kteří sem přišli až po roce 1989 a dobře se uplatnili. 

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

Diashow !VIVA MEXICO! 8.4.2015 

HRADEC KRÁLOVÉ , STUDIJNÍ a VĚDECKÁ knihovna , Hradecká 1250/ 2, v 

17:30 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. 

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: 

9.4.2015 - LANŠKROUN, KULTURNÍ CENTRUM, nám. A. Jiráska 1, v 19:00 h 

15.4.2015 - BRUNTÁL, Kino CENTRUM, Jesenická 1, v 18:00 h 

27.4.2015 - DVŮR KRÁLOVÉ, Kino SVĚT, nám. Václava Hanky 299, v 19:00 h 

28.4.2015 - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KINO 70, B. Němcové 720, v 19:00 h 

29.4.2015 - CHRUDIM, MĚSTSKÉ kino, Svatopluka Čecha 256, v 18:00 h 

 

 

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

 

Nashledanou příští měsíc. 

V Brně dne  7. 4. 2015                              Zpracoval: Roman Pliska    
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