
Roční zpráva o činnosti Českého klubu cestovatelů 
Určeno členům Českého klubu cestovatelů typu B 

 
Vážení přátelé 
 

Rok uplynul jako voda a tak vám zasíláme přehled toho co se nám za tu dobu povedlo, co dokázali naši členové 
a vůbec něco o změnách které se staly nebo stanou v klubu jehož jste členy.  
 

Naše možnosti již dnes nejsou malé a budou větší. Český klub cestovatelů si začíná získávat svoje příznivce 
všude. Začíná se s ním počítat. Začínají se na nás obracet masmédia, různými rádii počínaje, přes noviny a 
časopisy, informační servry a Českou i Slovenskou televizí konče. Naši společnou prestiž zvyšujete také Vy jako 
jednotlivci, tím co jste sami dokázali. V uplynulé době přijalo členství v Českém klubu cestovatelů opět mnoho 
významných osobností Českého cestování, ale také občané jiných zemí. Do klubu vstoupilo také mnoho jiných 
zajímavých a zkušených cestovatelů i těch kteří nás chtěli třeba jen podpořit a nebo k nám prostě patřit. Děkujeme 
jim za to. 

Představujeme vám krátce alespoň dvacet  nejvýznamnějších. Více informací o Těchto lidech vyšlo v našem 
věstníku, který je distribuován členům typu C a jeho starší čísla můžete najít na našich webových stránkách, kde je i 
prezentace těchto lidí. 
 
• Vítězslav Dostál (CZ) - první člověk na světě, který objel celou planetu na kole 
• Peter Ondrejovič (SK) - první člověk na světě, který slanil nejvyšší vodopád světa Angel Fall ve Venezuele 
• Leoš Šimánek (D) - Čecho-Kanaďan, trvale žijící v Německu - kromě Afriky procestoval celý svět. Je autorem 

několika knih s cestovatelskou tematikou, které vyšly v několika jazycích. 
• Zdeněk Thoma (CZ) - jeden z nejuznávanějších českých cestovatelů-fotografů u nás i vzahraničí. Je velkým 

odborníkem na Tibet a Asii, kde procestoval již 26 zemí. Vydal několik knih a publikoval bezpočet reportáží. 
• Milan Wlasák (CZ)  - v létě roku 2000 přešel spolu se čtyřmi přáteli Grónsko napříč 
• Jiří Kolbaba (CZ) – byl na 6 kontinentech, v kampani Keep Walking mezi předními 12 českými cestovateli  
• Tomáš Harabiš (CZ) – správce Valašského království, skoro dva roky života strávil na cestě kolem světa. 
• Tomáš Petr (CZ) - fotoreportér a redaktor Českého geografického magazínu Koktejl 
• Mgr. Rudolf Vilém (CZ) – významný polárník. Jako jeden z mála Čechů dosáhl Severního i Jižního pólu 
• Ing. Oldřich Bubák (CZ) -– významný polárník. Jako jeden z mála Čechů dosáhl Severního i Jižního pólu 
• RNDr. Hynek Adámek (CZ) – účastník expedice Živá Afrika z roku 1994, je redaktorem magazínu Koktejl. 

Spoluautor dvou knih - Živá afrika a Čas je dar Afriky 
• Martin Mykiska (CZ) - cestovatel, publicista, fotograf, spolupracovník magazínu Koktejl. Procestoval mnoho zemí 

světa. Rok strávil v Antarktidě. Je autorem několika knih s cestovatelskou tematikou. 
• Ing. Miroslav Jakeš (CZ) – významný český polárník, dvakrát na Severním pólu, sám přešel napříč Grónsko, 

podílel se na založení první československé polární stanice v Antarktidě, účastník polární exp. Ice-Sail… 
• JUDr. Bořivoj Šubrt (CZ) –procestoval více než 90 zemí celého světa 
• Čestmír Leoš (CH) –Horolezec a cestovatel,je milovníkem Tibetského národa a jeho země. Devět expedic do 

Karakoramu a Himaláje. Další horolezecké a cestovatelské expedice do Alžíru, USA, Ťan Šanu, Čadu, Nigeru, 
Grónska, Antarktidy… 

• Martin Ducháč (CZ) – Spolu s Davidem Křížkem přepluli na ultralehkém katamaranu jménem Sector přes 
Atlantický oceán. Byla to první přeplavba tohoto druhu na světě. 

• Josef Břečka (CZ) - procestoval 92 států dvou kontinentů (počítáno podle Zeměpisného sdružení). 
• Marcel Králík (SK) - Procestoval 51 zemí světa. Účastník zimní expedice - Svalbard 1999, do Grónska aj 
• PAEDr. Alois Bradáč (CZ) - Navštívil 44 zemí čtyř kontinentů, publikoval asi 6.200 fotografií doma i v zahraničí a 

více než 1000 reportáží. Zatím vydal tři cestopisy s pohledem do historie daných míst: 
• Pavel Knebl (CZ) - Spolu s Janou Kneblovou jeden a půl roku putování na kolech do Tibetu a zpět za pouhých 

250 USD na osobu! Vyvíjí ekologické aktivity, je pořadatelem cestovatelských setkání v Tiché. Autor knihy 
"Putování pro nic- za nic". 

 
Reprezentanty Českého klubu cestovatelů se v letošním roce stali: 
 



• Jiří Kolbaba (CZ) - cestoval po všech šesti kontinentech, v celosvětové marketingové kampani Keep Walking je v 
hodnocení mezi předními dvanácti českými cestovateli a dobrodruhy, pořádá výstavy fotografií a diashow po 
celé republice. 

 
Prezidentem Českého klubu cestovatelů nadále zůstává: 
 
• Petr Jahoda (CZ) – byl účastníkem, nebo organizátorem mnoha významných expedic k přírodním národům, do 

vysokých hor i za polární kruh, publikuje v českých i zahraničních časopisech a magazínech, nafilmoval několik 
dokumentárních filmů pro Českou televizi a je autorem cestopisně-národopisné knihy „Nazí a divocí“ (MF 2001). 

 
Výstavy a další akce našich členů: 
 
Naši členové v letošním roce uspořádali několik výstav o kterých jsme informovali v našem věstníku a svými 
přednáškami přispěli snad ke všem setkáním cestovatelů, organizovanými různými kluby v České republice, dokonce 
i k některým podobným setkáním na Slovensku, o pořádání těchto akcí jsme také informovali věstníkem. Našim 
členům se podařilo v letošním roce také vydat několik knih a realizovat velice zajímavý projekt na CD o Austrálii s 
názvem Australis 
 
►Petr Jahoda (Nejdivočejší místa světa - výstava fotografií z expedic k přírodním národům, pořádaná na podporu 
prodeje knihy Nazí a divocí - MF 2001) a Juraj Kaman (Asijské doteky - výstava fotografií z cest do Asie) pořádají 
společnou výstavu ve dnech 17.1. až 3.2.2002 v pražské Galerii Maldé fronty na Spálené ulici (asi 100m od 
Václavského náměstí, naproti Tesca). Táňa Mikušová zde současně bude mít prodejní výstavu rituálních Afrických 
masek mnoha, dnes už neexistujících kmenů. 
 
Z činnosti klubu (jen to nejvýznamnější co se letos podařilo): 
 
► Došlo k uzavření dohody o mediálním partnerství mezi klubem a časopisem SIRIUS, který se věnuje cestování a 
volnému času. Všem našim členům byla nabídnuta možnost zasílat do tohoto magazínu své články, reportáže a 
fotografie z cest. Šéfredaktorka časopisu SIRIUS, paní Ivana Urválková, se též stala členkou klubu (představíme 
vám ji v příštím Krajánkovi). Má zájem o krátké cestopisy a kvalitní diapozitivy. Časopis je formátu A4, celý na 
kvalitním křídovém papíře o plánovaném průměrném obsahu okolo 80 stran. Cestopisným reportážím je věnován 
poměrně velký prostor. Adresa redakce pro zasílání příspěvků do časopisu je: SIRIUS, Na Bělidle 1, 150 00 Praha 5, 
e-mail: redakce@sirius.cz, http//:www.isirius.cz 
►Naši členové se podíleli svými přednáškami na mnoha setkáních cestovatelů u nás a na Slovensku. 
►Propagačně jsme se podíleli na již 14. mezinárodním setkání cestovatelů pořádané KC Hanzelky a Zikmunda – 
Globe. Zúčastnili i slavní cestovatelé jako pan Ing. Miroslav Zikmund a Vítězslav Dostál (rovněž náš člen). 
 
České expedice:  
 
►Expedici Trans Afrika, kterou klub již rok podporuje, se dostala do nečekaných finančních problémů. Odstoupil 
generální sponzor a tak se odjezd expedice odložil na neurčito. Nyní o expedici nemáme žádné nové zprávy. 
►15.prosince 2001 odlétá oficiální expedice Českého klubu cestovatelů vedená Petrem Jahodou do Středoafrické 
republiky. Cílem expedice je poznání přírodního národa pygmejů. 
 
Možnost ušetřit a ještě za to dostat zaplaceno: 
 
Jako vždy je to o tom samém. Pomáhejte sami sobě a tím pomůžete všem. Nečekejte na to co udělá klub pro vás, 
udělejte vy něco pro něj a tím i pro sebe. Jistě máte své oblíbené obchody kam chodíte nakupovat. Ať již to jsou 
sportovní obchody, fitcentra, lékárny, kopírky, kina a já nevím co vše má něco společného s cestováním. To záleží 
jen na vaší fantazii a kreativnosti. Pro nás je však důležité, že tyto všechny provozovny by nám všem mohly dávat 
slevy, nám všem a tedy i Vám. Stačí je zaregistrovat do naší databáze subjektů poskytujících slevy členům Českého 
klubu cestovatelů. Za každou zaregistrovanou provozovnu od nás ještě navíc dostanete provizi ve výši 25% z 
celkové částky, kterou firma za registraci zaplatí (max. 186,- Kč). Zajímají-li vás podrobnosti této nabídky, zavolejte, 
nebo mailujte k nám, vše vám rádi vysvětlíme. 



 
Zavedení průkazů pro členy klubu: 
 
Vzhledem k tomu, že v příštím roce předpokládáme velký nárůst provozoven poskytujících slevy členům Českého 
klubu cestovatelů (počítáme také s vaší pomocí při rozšiřování této sítě), rozhodli jsme se pro vydání členských 
průkazů a discontních známek, které budou k nárokování těchto slev nutné. Všichni naši dosavadní členové obdrží 
tyto průkazy v průběhu měsíce ledna a února. Začátkem března se slevy rozjedou naplno! Máte se na co těšit. Již 
dnes máme registrovány sportovní obchody, prodejny map a průvodců, prodejny fotografického materiálu a 
fotopřístrojů, jízdních kol… 
 
Změny v placení členských příspěvků: 
 
Již od letošního roku se budou platit členské příspěvky na další rok (2002) v posledním čtvrtletí roku, tedy od začátku října do konce 
prosince (můžete samozřejmě zaplatit i kdykoli později během roku, ale pak budete mít výhody placeného členství až k datu, ke kterému 
platbu obdržíme). Discontní známky se budou vydávat po zaplacení příspěvků a budou mít platnost do konce následujícího roku, tedy 
včetně posledního čtvrtletí roku předcházejícího. Kdo si tedy chcete prodloužit placené členství prosím uhraďte příslušnou (A - zdarma, B za 
50,- Kč, nebo C za 250,- Kč)  složenkou na naši adresu, nebo bankovním převodem na náš účet č. 203499403 / 0300 co nejdříve. Variabilní 
symbol: prvních 6 čísel rodného čísla (dat. nar.) +  dat. svátku ve čtyřmístném tvaru (příklad: Oskar nar. 5. prosince 1973, svátek 1.8. = var. 
symb. 7312050108 (ženy k měsíci nar. připočítávají 50). Nově zavádíme registrační poplatek za vstup do klubu. Od příštího roku je 
stanoven na 50,- Kč a slouží k pokrytí administrativních nákladů spojených s vystavením a zasláním průkazu člena. Členové typu A a B ho 
nemusí platit, v tom případě však neobdrží průkazy a při přechodu na vyšší typ členství budou muset doplatit registrační poplatek v aktuální 
výši. Placení registračního poplatku se nevztahuje na členy klubu, kteří uzavřeli členství do konce roku 2001. 
 
Pokud Vás naše činnost zaujala, můžete se o nás dozvědět více na www.ckc.cz pod odkazem "O Českém klubu 
cestovatelů". Víte-li o někom z vašeho okolí, kdo by měl zájem se stát naším členem, tak mu rádi zašleme přihlášku, 
nebo si ji může i sám vytisknout z našich www stránek, kde jsou také stanovy klubu. Přejeme Vám hodně sněhu a 
plno zimních radovánek. Příjemné prožití svátků Vánočních a šťastný Nový rok. 
 
Zpracoval          Petr Jahoda  
V Brně dne 15.12.2001    prezident Českého klubu cestovatelů 

_______________________________________________________________________________ 
ČESKÝ KLUB CESTOVATELŮ, Belcrediho 18, BRNO 628 00,tel: 05-44 23 07 71, tel/fax: 05-44 23 26 96, mobil: 0606 711 712 

IČO: 70 847 991, bankovní spojení: ČSOB, Brno, Šumavská 31, č.ú. 203499403 / 0300 
http:// www.ckc.cz, e - mail: info@ckc 

 
 
 
 


