
Český překlad, courtesy of Adriena Stegmüllerová 

Ve spolupráci s International Leadership Institute organi-
zuje Karel Příhoda z Prahy v květnu 2009 cestovní 
poznávací zájezd pro přátele  a známé, nazvaný "Klenoty 
Amerického Západu". 

Program navštíví nejméně deset proslavených národních 
parků, včetně Grand Canyonu v Arizoně, Yellowstone-
ského Národního Parku ve Wyomingu a Montaně, Národ-
ního Parku Skalisté Hory v Coloradu a Zionského národ-
ního monumentu v Utahu. 

Hlavním cílem programu je prozkoumat širé pláně Amer-
ického Západu od úžasných Skalistých hor po duhové 
pouště se vzduchem tak řídkým a suchým a slunečním 
svitem tak plným barev, že se vzdálené vrcholky hor zdají 
být na dosah. 

Na programu jsou též kraje původních obyvatel, domov 
Hokohamů, Apačů a dalších legendárních kmenů. Se 
svými velkolepými kaňony a impozantními lesy jsou tyto 
kraje po staletí obydleny původními obyvateli a stále si 
uchovávají mnoho ze své divoké a nezkrocené síly. Zde je 
skutečný legendární Americký Západ. 

ItinerářItinerářItinerářItinerář 

Institut naplánoval kompletní program "Klenoty Amerického 
Západu" na květen 2009, když za základ použil první 
cestovní a poznávací zájezd "Americký Západ" z roku 
1991, jenž zavedl účastníky do Colorada, Montany a Wyo-
mingu.  

Účastníci přiletí letadlem na určené letiště ( velmi pravdě-
podobně Denver v Coloradu ) . Přesný itinerář je v tomto 
okamžiku stále pohyblivý a bude vytvořen v souladu s 
výběrem účastníků. 

Americký Západ je požehnán počtem úžasných národních 
parků a monumentů, jaký sobě nemá rovna. Parky, jež bu-
dou navštíveny, mohou kromě výše zmíněných zahrno-
vat Grand Tetons, Dinosaur National Monument, Mesa 
Verde, Bryce Canyon, Canyonlands, Arches, Zion, the 
Black Canyon of the Gunnison, and Glen Canyon.  

Všechna tato místa nabízejí dechberoucí scenerii, fascinu-
jící historický význam a možnost venkovní rekreace jako je 
turistika, jízda na kanoi a táboření. 
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The Grand Canyon 
Photo credit http://www.nps.gov/grca 

Arches National Monument in Utah 
http://www.AmericasWonderlands.com 
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Termín programuTermín programuTermín programuTermín programu 

Pracovním termínem je 4.-24. květen 2009, ale stále 
ještě musí být potvrzen během dvou nejbližších 
měsíců. Dřívější či pozdější příjezdy a odjezdy je 
možné dohodnou ve spolupráci s Institutem. 

 

Náklady programuNáklady programuNáklady programuNáklady programu 

Institut započal logistickou přípravu pro cestovní a 
poznávací program. Jako ve všech programech tohoto 
typu budu osobně skupinu během celého programu 
doprovázet jako programový ředitel a poskytovat historické, 
geografické, ekonomické a společenské komentáře k 
navštíveným místům. 

Pro uspokojení rozmanitých požadavků a přání účastníků 
programu bude Institut koordinovat logistické přípravy ve 
Spojených Státech: pozemní dopravu, ubytování, stra-
vování a turistické prohlídky účastníků. Institut bude úč-
tovat základní plošný poplatek 500 USD na účastníka k 
pokrytí služeb programového ředitele a logistických příprav. 

Vzhledem k tomu, že účastníci budou mít několik možností 
pro všechny logistické záležitosti, pokryje si každá osoba 
svá vydání na dopravu a ubytování, jež si zvolí, včetně 

leteckého spojení mezi USA a Evropou ( oběma směry ) . 
Z toho důvodu bude cenu programu pro každého účastníka 
určovat jeho individuální výběr z nabízených logistických 
možností. 

Všechna neočekávaná vydání včetně stravování, suvenýrů, 
poštovného, užití telefonu a fotografování budou hrazena 
účastníkem programu. 

Pro další informace prosím kontaktujte Institut na 
adrese tusek@fdn.com 

Těším se na Váš kontakt, pokud se k nám chcete přidat v 
programu "Klenoty amerického Západu". 

Leaders to Follow 
Sara Tusek, Editor 

830-13 A1A North, #317 
Ponte Vedra Beach FL 

32082 
Tel/Fax: 904.992.8729; 
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Bison grazing in Yellowstone National Park 
Photo credit http://www.nps.gov 
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V průběhu měsíce října jsem strávil čtyři týdny v České republice návštěvou přátel a pokračováním 
průzkumu možných umístění ředitelství Institutu po našem přemístění do České republiky v červnu 
2010. Rozhodli jsme se, že Praha je pro naše přemístění volbou čslo jedna s ohledem na vztahy, které 
jsme tam navázali s tolika milými lidmi.  
Jak se tato doba blíží, jsme se Sárou stále více vzrušeni/ čím dál víc se těšíme a děkujeme Bohu za 
Jeho vedení v našem podnikání a křesťanských aktivitách v České republice. Pro bližší detaily našeho 
plánovaného přemístění si prosím pročtěte náš informační bulletin za listopad 2008. Naše kniha "Cesta 
tam", jež plně vysvětluje naše poslání a cíle našeho křesťanského úřadu "Cesta tam", bude vydána v 

dubnu 2009 prostřednictvím ILIPH.    


