
20.  ročník setkání přátel turistiky a cestování 

CESTY 2007 
Pátek  26. říjen 2007 

16.00 – 23.00 prezentace účastníků v salonku Motorestu U Střelnice (u benzínového čerpadla) 
v Prosiměřicích na kraji městysu směrem ke Znojmu, ubytování. V sobotu bude od 8.00 přímo v předsálí 
Kulturního domu v centru městysu. 

20.30 -   Seminář I.  –  (v horním salonku Motorestu) 
Téma:   - stále se ještě upřesňuje – ale seminář určitě bude 
Lektor:  
1. 
2. 
Vedoucí semináře: Tomáš Sadílek, čestný člen GLOBE (Praha) 

Srdečně zveme všechny  zájemce  široké   veřejnosti, vstup je zdarma……       
   

Sobota  27.  říjen 2007 - I. blok přednášek  

8.00 – Zahájení setkání – starosta městysu Prosiměřice Jiří Lukeš a vedení Kc H+Z GLOBE 

        08.15 - DO ČINGISCHÁNOVA MONGOLSKA V ROCE 800. VÝROČÍ ZALOŽENÍ – PhDr.Jiří   
                     Šíma, DrSc, čestný člen GLOBE (A. Balandordž), Praha 

    Několik členů Společnosti přátel Mongolska a Klubu přátel Asie se rozhodlo navštívit Mongolsko právě v 
roce 800. výročí jeho založení. Účastnili se oslav v Ulánbátaru a pak odjeli na východ do Chentejského a 
Süchbátarského ajmaku, kde navštěvovali místa spojená se životem a činností zakladatele Velké mongolské 
říše a také místa, kde kdysi pracovali českoslovenští specialisté. Oba přednášející pak byli oficiálními hosty 
mezinárodního setkání společností přátelství a Mongolů žijících v různých zemích světa a měli možnost 
podívat se znovu i do míst kolem někdejšího hlavního města Karakorumu. 

          
         09.00 - JAK SE ŽIJE V NEPÁLU -  RNDr. Tomáš Beránek,CSc,Praha 

Povídání o jeho obyvatelích, zvycích a způsobu života a pomoci jeho nejchudším obyvatelům.  
Tomáš Beránek pracuje v občanském sdružení Namasté Nepál, jehož posláním je humanitární, vzdělávací a 
kulturní podpora lidí v Nepálu a přibližování života lidí v Nepálu lidem v ČR.Sdružení se především 
zaměřujeme na stavbu škol, adopci na dálku a cestování po Nepálu.  

 
        10.00 – – PŘES SAHARU DO ZEMĚ VE STÍNU BAOBABŮ -Ing. Radovan Jirků, Pelhřimov 

                  Přednáška o putování dvou motocyklů a čtyřech lidí severozápadní Afrikou v lednu a únoru 2007. 
Ve stopách známé soutěže Lisabon - Dakar projedeme Marokem do kamenité poušť ě k Obratníku Raka. V 
málo obydlené Mauretánii uvidíme jak těžké je žít uprostřed nekonečných písků Sahary. Senegal nás přivítá 
typickou africkou atmosférou - přelidněnými městy, ve kterých jezdí originální autobusy, tržišti, na kterých se 
dá koupit všechno možné, zvědavými policisty a přátelskými lidmi. Gambie, malý stát rozkládající se podél 
stejnojmenné řeky nám ukáže své přírodní krásy, navštívíme jednu z mála afrických prehistorických památek a 
nahlédneme i do života obyčejných lidí. Lesem prazvláštních stromů baobabů se dostaneme do té"pravé" 
Afriky. Ve vesnicích se žije stejně jako před desetiletími a možná i staletími a setkáme se tu s věcmi, nad 
kterými zůstává Evropanovi rozum stát. V Mali navštívíme kromě hlavního města Bamaka i největší hliněnou 
mešitu na světě v Djenné, zapsanou na seznamu UNESCO. V Zemi Dogonů si prohlédneme úžasné vesnice 
lidí, jejichž předkové prý pocházejí z vesmíru. Burkina Faso nám ukáže především krásnou africkou přírodou.    

 
 11.00 -  JIŽNÍ AFRIKA – Saša Ryvolová, (Václav Lomič), Praha 
  V době sestavování programu je ještě Saša s Václavem na jihu Afriky……ale určitě budou přednášet! 

 
12.00 -  XINJIANG ANEB ZAPRÁŠENĚ UJGURSKO – Lukáš Synek, Praha 

                 Trochu opomíjená země ležící v západní Číně je doslova ovládaná ohromnou pouští Taklamakan, 
jejíž přechod kdysi představoval pro karavany na Hedvábné stezce jeden z nejobtížnějších úseků. Tuto 
muslimskou zemi spolknutou Čínou obývají převážně Ujguři, turkický národ s velmi zachovanými tradicemi 
a stylem života. V jednotlivých oázách jsme mohli obdivovat stará jádra měst, vinice nebo dávné 
buddhistické jeskyně, v samotné poušti pak monumentální duny či ruiny měst z dob Hedvábné stezky. Mimo 
jiné jsme se podívali k pamírské sedmitisícovce Muztag Ata, na nedělní zvířecí trh v Kašgáru, do továrny na 
hedvábí a na výrobu hrozinek v Turfanské oáze. 

         12.45 polední přestávka do 14.00    
  
II. blok přednášek (14.00 – 19.00)    

         14.00 – BAMBUTI - NEJMENŠÍ LIDÉ SVĚTA  - Milan Daněk, Blansko 

                 Pravlastí Pygmejů je po tisíciletí deštný prales Ituri v Kongu DR. Přes oficiálně vyhlášený 
konec války, zůstává tato oblast nepokojnou a zkorumpovanou zemí bez zákonů. Bambutům zákony vládců 
však nechybí. Žijí v souladu s přírodou a přirozeným řádem světa. Loví do sítí, putují po blátivých pralesních 
stezkách, tančí, zpívají.  

         15.00 –  LIDOOPI  ROVNÍKOVÉ  AFRIKY – Petr Slavík, Mělník 
Lidé a lidoopi.Co nás dělí a co spojuje? Posaďte se na okamžik uprostřed tlupy horských goril 

v sopečném pohoří Virunga a se zatajeným dechem sledujte něhu matky i sílu vůdčího samce. 
Nechte se obejmout šimpanzím sirotkem na ostrově uprostřed Viktoriina jezera. Prodírejte se 



deštným pralesem v Kibale na úpatí Měsíčních hor, abyste jen na okamžik zahlédli v korunách tlupu 
divokých šimpanzů. Až budete mít možnost se jim podívat do očí, třeba dokážete odpovědět! 

 
         16.00 – PĚŠKY ZEMÍ HADŮ – David Gladiš, Praha 

Jaká je Indie, když jí namísto vlaků, autobusů a rikš putujete pěšky? Pohled z jiné perspektivy 
na zemi dávno známou a přitom stále nepoznanou. Postřehy z trošku neobvyklého putování 
jihoindickými státy Tamil Nadu, Kerala a Karnataka. 

 

          17.00 –  RUWENZORI  -  doc. RNDr. PhD. Alena Žákovská,  Brno 

           Měsíční hory, Deštné hory, Kolébka mraků… To vše jsou výstižné názvy pro pozoruhodné 
pohoří na hranici Ugandy a Konga. Jen kousek od rovníku leží na nejvyšších vrcholcích stále sníh, v 
úžasné krajině níže rostou obří starčeky, lobelky a stromovité vřesovce. Roku 1994 byl Národní park 
Ruwenzori zapsán na seznam přírodních památek UNESCO. K vrcholu Margharita Peak (5.109 m) 
nevede jiná cesta než pěšky strmým stoupáním, bažinou, blátem, po ledovci a kluzkých skalách. 

18.00 –  ZA PTÁKEM KIVI NOVÝM ZÉLANDEM - ("Haka maorského rangera") – RNDr.     
              Petr Rybář, čestný člen GLOBE, Hradec Králové,  

Na Novém Zélandu je k spatření téměř všechno – jsou tu velkoměsta i liduprázdná divočina, 
všudypřítomný odkaz maorské kultury, nekonečné ovčí pastviny, činné sopky a horké gejzíry, v pralesích 
stromové kapradiny a palmy, v horách věčný led a sníh. Jen národní ikonu – archaického ptáka kivi (angl. kiwi) 
tu paradoxně ve volné přírodě téměř nikdo neviděl – je totiž nejen vzácný, ale žije v nitru neprůchodného buše 
a aktivní je pouze v noci. Byl symbolickým cílem naší malé výpravy, která za ním v únoru–dubnu 2007 
putovala ostrovní zemí až na nejjižnější Stewartův ostrov. Jak to všechno dopadlo, vypoví živě komentované 
expediční video. 

 
          19.00 – ukončení sobotních přednášek          

         V průběhu či po ukončení odpoledního bloku je volná autogramiáda přítomných cestovatelů,  autorů 
cestopisů, včetně prodeje některých jejich knížek.      

20.30 – 22.30 - Seminář II. (v hlavním sále)) 
Téma:   Mezinárodní polární rok 2007/2008 
Vedoucí semináře:  Ing. K. Hnyková, čestná členka GLOBE (Znojmo - Praha) 
Lektor:   
1. Expedice Polární Ural – Pajer 07 - Tomáš Hruš   
V zimě roku 2007 se vydala 4-členná expedice napříč tundrou a horami Polárního Uralu.  
Na lyžích, se saněmi a vlastnoručně vyrobeným stanem urazili 115 km při teplotách -15 až -34 
stupňů Celsia. Podařilo se jim jako prvním Čechům vystoupit v zimě na nejvyšší vrchol Polárního 
Uralu - horu Pajer. 
 

           2. - O lyžování na Kamčatce a také o tom jak se bezpečně pohybovat na sněhu v neznámém            
           terénu, mezi lavinami -  Jan Pala, PhD, Praha 

Kamčatka má fantastické podmínky pro letní i zimní výlety, ať už mají podobu výstupů na sopky, 
koupání se v termálních pramenech, rybolovu a nebo také lyžování. Na poloostrově se dá lyžovat v 
řadě lyžařských středisek vybavených částečně vleky z bývalého Československa a nebo přímo na 
sopkách. V průběhu dvou výletů na Kamčatku jsme vystoupili a na lyžích sjeli řadu sopek od 
nejvyšší Ključevské (4750 m), přes Korjakskuju (3456 m), Avačinskuju (2741 m), podvrchol 
Uglovaja (2360), rozpadlý vulkán Kozelskij (2250 m), Viljučinskij (2173 m) a řadu nižších. 
Všechny sjezd končí nevysoko na hladinou Tichého oceánu. K tomu koupání v termálních 
pramenech a medvědi… 

    (?  + Ruda Krautschneider, čestný člen GLOBE) 
Večerní posezení u vína ve svatebním salonku  naproti hlavního sálu (20.30 – 01.00).  

            Předání pamětních listů a jmenování čestných členů klubu. 
       Zájemci se mohou zúčastnit semináře v hlavním sále. Je možné vlastní promítání na malém 
plátně v zadní části sálu anebo se volně bavit při sklence vína s přáteli. Je to volná, neorganizovaná 
zábava …  Je zajištěn prodej místních vín různých odrůd od 50,-  za 0,75 l a drobné občerstvení 
(chléb, sýr).  
          
Neděle  28. říjen 2007  - III. blok přednášek  

           08.15 - ÍRÁN ANEB JAK SE CESTUJE PO (NE)BEZPEČNÉ ZEMI - Pavel Zácha, Úvaly 
         5 týdnů v zemi, která navenek děsí celý nemuslimský svět, ale zevnitř je synonymem bezpečí. 
Když pominu jízdu autem, tak jsem se v žádném z dosud navštívených (40) států necítil tak 
bezpečně. Cesta vedla od Tureckých hranic až k Perskému zálivu. Přednáška slovem, obrazem a 
videem vede přes Damavand, Esfahan, Yazd, Shiraz, Persepolis, Susy, další památky UNESCO až 
po koupání v zálivu. 
 

 09.15 - SMÍRČÍ KŘÍŽE V NAŠICH ZEMÍCH - Petr Bořil, Mariánské Lázně 

 
   10.15 – SKALNÍ KRESBY A PŘÍRODNÍ KRÁSY PŘIBAJKALÍ - Lenka Lisá,    
              Ph.D,   (Pavel Lisý) - Praha 



Obsahem přednášky je prezentace zážitků z letních vykopávek 2007 na Sagan Zaba, archeologickém 
stanovišti západního pobřeží Bajkalu, širší veřejnosti po desetiletí známém jako nejlépe zachované skalní 
kresby Bajkalu. Součástí této části bude také shrnutí historie výzkumů a fotografická prezentace skalních 
kreseb nalezených v širší oblasti okolo Bajkalu. Samotné skalní kresby Sagan Zaba jsou výtvory dávných 
burjatských šamanů, proto bude tematicky dále navazovat dokumentace šamanského sletu na ostrově Olchon. 
V neposlední řadě shlédnete i řadu fotografií přírodních krás západního Přibajkalí, od Severobajkalska po 
západní část pohoří Chamar Daban na jihu Bajkalu. 

             11.15 - – STEZKAMI ALBÁNSKÝCH OSLŮ - Jan Vlasák, Moravské Knínice 
Albánie – rozlohou jako Morava - 3,5 milionu obyvatel, 800 000 betonových bunkrů pro případ 
napadení imperialisty. Naprosto bezpečná země přátelských vstřícných lidí. Od památného roku 
1996 se v domácnostech nachází 630 000 útočných pušek AK-47 (více známých pod názvem 
„kalašnikov“), takže kdyby něco, vždycky vás má kdo bránit. Pokud jde o fotogeničnost krajiny, 
v Evropě jí může konkurovat snad jen Norsko 
12.00 – 12.15  ukončení setkání CESTY 2007 
 
Vyhrazujeme si právo změny programu (přesunutí  přednášek) při odřeknutí lektora či  z jiného 
závažného důvodu. Přednášky se konají ve velkém sále kulturního domu v centru Prosiměřic. Délka 
jednotlivých přednášek nepřekročí 45 minut, začínají  v celou hodinu, poté následuje maximálně 15 minutová 
přestávka.  Žádáme lektory o dodržení dohodnutého času. Ostatní přednášky mohou být promítnuté  po 
dohodě s pořadateli v sobotu večer v kuloárech KD, ovšem nikoliv na hlavním plátně a  bez nároku na 
honorář. Dodržení programu v pořadí jak jej prezentujeme záleží hlavně na odpovědnosti lektorů jak 
přistoupí k závazku, který  dobrovolně na sebe převzali  a samozřejmě i na nečekaných událostech, které 
nemohou lektoři ani my nijak ovlivnit.  Pokud  máte výhrady  k výběru přednášek nebo tipy na zajímavé  
lektory, dejte vědět, nabídněte i své přednášky pro příští 21.ročník CESTY 2008. Další informace  a kontakt: 
www.globe.euweb.cz  
 

            Sponzoři:  
Vinařství Líbal Horní Dunajovice, Agra Horní Dunajovice, Znovín a.s. Znojmo www.znovin.cz , Vinařství 
Tvarůžek Prosiměřice, ZŠ Prosiměřice, Městys Prosiměřice www.prosimerice.cz , Zea Hostěradice, 
geografický magazín Koktejl www.koktejl.cz  

Srdečně zvou pořadatelé:  Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE, Městys Prosiměřice a 
Základní škola v Prosiměřicích. 

 

 

 

 

 

 

 

 


