
Vážený příteli, vážená přítelkyně dalekých cest za modré obzory!

Možná se k Vám již doneslo, že se v Praze otevírá nový tzv. „kamenný“ klub 
cestovatelů, který si klade za cíl vytvořit prostor pro setkávání lidí, postižených 
stejnou a nevyléčitelnou chorobou – touhou objevovat vzdálená místa na naší 
planetě, porozumět jim a podělit se s dalšími o své zážitky a zkušenosti. Jeho jméno 
je Karavanseráj – protože každá karavana, putující za svým cílem měla vždy místo, 
kde mohla napojit své muže i velbloudy, spočinout, vypít šálek čaje a pohovořit o 
svých zkušenostech z cest.  Tak tomu má být i nyní – klub Karavanseráj má sloužit 
jako místo, kde se setkávají lidé se stejnými zájmy, stejnou životní filosofií, stejnou 
vášní pro fata morgánu vzdálených  obzorů a odlišných civilizací.

Klub, který se otevírá již v polovině října tohoto roku bude nabízet kromě 
příjemného posezení v čajovně a etnické kuchyně především prostor pro setkávání 
lidí, kteří někde byli, či se někam chystají, prostor pro získávání i předávání 
informací z celého světa.

A právě proto oslovujeme i Vás s otázkou, chcete-li se připojit k našemu 
snažení. Uvítáme spolupráci ve všech možných sférách – především, můžete-li 
nabídnout svoje besedy, promítání a cestopisné pořady (v rozsahu cca 60 min.), ale 
např. i výstavy fotografií, ukázky etnické hudby či tance nebo i jakoukoli další 
formu aktivit, spojených s cestováním. Také, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo 
se oddává podobným aktivitám a mohl by přispět do našeho programu kvalitním 
vystoupením, rádi ho oslovíme.

Za Vaše reakce a odpovědi budeme vděční a uvítáme promptní odpověď 
s Vaší nabídkou (jmenovitě především lokality či témata, o kterých můžete hovořit) a 
Vaše časové možnosti – v tomto okamžiku se jedná především o druhou polovinu 
října, listopad a prosinec tohoto roku.

Veškeré aktivity budou honorovány sumou 500,- Kč za přednášku (event. 
poukázka na stravu v ceně 800,- Kč – k projedení kdykoliv), plus cestovní výlohy pro 
mimopražské.

Podrobnější informace o našich aktivitách najdete na webové adrese: 
www.hedvabnastezka.cz

Nabídky směrujte prosím na tuto e-mailovou adresu: 
sasaryvolova@seznam.cz. S ohledem na programovou strukturu a její zveřejnění 
v řadě periodik oceníme odpověď obratem. V zájmu rychlejšího kontaktu bychom 
také ocenili Vaše telefonní číslo, na kterém je možné Vás snadno dostihnout.

 
Přejeme Vám krásný a barevný podzim

 Za programovou sekci cestovatelského  klubu Karavanseraj
Saša Ryvolová, Praha
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