
 

KRAJÁNEK  č.2 / 2001 
                                       Informační občasník Českého klubu cestovatelů 
 

Vážení přátelé 
 

Tři měsíce utekly jako voda a tak je tady druhý občasník našeho klubu. Evropská cestovatelská sezóna je v plném 
proudu. Mnohým  z Vás se již podařilo úspěšně zrealizovat některé cesty či expedice, jiní se na ně teprve připravujete. 
Můžeme-li Vám nějak pomoci, obraťte se na nás. Rádi to uděláme. Minimálně pomůžeme s propagací Vaší akce, která je nutná 
zejména pro Vaše sponzory. 

Nezapomínejte nám napsat o Vašich cestách. Krátkou zprávu můžeme uveřejnit v Krajánkovi a delší reportáž, nebo 
krátký cestopis můžeme dát i náš web. To vše Vám pomáhá aby se o Vás vědělo. Pro některé by to mohl být odrazový můstek 
pro publikování v časopisech. Nejlepší reportáže můžeme po dohodě s Vámi nabídnout k publikování Českým a Slovenským 
časopisům se kterými spolupracujeme. 

Znovu na Vás apelujeme, pokud jste tak dosud neudělali, zašlete nám Váš krátký cestovatelský životopis, případně i 
Vaši fotografii. Je to důležité. Začínají se na nás obracet masmédia, různými rádii počínaje, přes noviny a časopisy až po 
Českou i Slovenskou televizi. Máme možnost Vám dohodnout krátké rozhovory, mnohdy jen telefonické, což je asi 
nejpraktičtější. Slovenská televize projevila zájem o krátké filmy v rozmezí od 4 do 10 minut. Preferují sestříhané věci, ale 
pokud jde o zajímavý snímek, tak jsou ochotni si ho i vyrobit. To je příležitost. Využijte ji. S Českým Objektivem spolupracujeme 
již několik let. 

Naše možnosti již dnes nejsou malé a budou větší. Český klub cestovatelů si začíná získávat svoje příznivce všude. 
Začíná se s ním počítat. Naši společnou prestiž zvyšujete také Vy jako jednotlivci, tím co jste sami dokázali. Dokonce června 
přijalo členství v Českém klubu cestovatelů několik dalších významných osobností Českého cestování. Také oni k nám chtěli 
patřit a svými úspěchy klub podpořili. Děkujeme jim za to. 
 
Našimi novými významnými členy jsou: 
 
• Mgr. Rudolf Vilém (CZ) – významný český polárník. Jako jeden z mála Čechů dosáhl společně s Ing. Oldřichem Bubákem 

Severního i Jižního pólu, má za sebou mnoho dalších cest do polárních krajů. 
• Ing. Oldřich Bubák (CZ) - významný český polárník. Jako jeden z mála Čechů dosáhl společně s Mgr.Rudolfem Vilémem 

Severního i Jižního pólu a stejně jako on má za sebou mnoho dalších cest do polárních krajů. 
• RNDr. Hynek Adámek (CZ) – účastník expedice Živá Afrika z roku 1994, spolu s Ing. Jiřím Hanzelkem a Ing. Miroslavem 

Zikmundem je autorem stejnojmenné knihy o této expedici, společně s Dr. Mikešem je autor obrazové publikace o Etiopii  - 
Čas je dar Afriky, je redaktorem Českého geografického magazínu Koktejl. 

• Martin Mykiska (CZ) - Procestoval mnoho zemí světa, je autorem knih s cestovatelskou tematikou. Ze svých cest má 
několik projektů diashow, kde pracuje se dvěma projektory s použitím techniky prolínání. Promítá po celé České republice i 
v zahraničí. 

• Ing. Miroslav Jakeš (CZ) – významný český polárník, dvakrát stanul na Severním pólu kam v roce 1993 došel jako první 
Čech pěšky, zcela sám a bez podpory přešel napříč ostrov Grónsko a do třetice jako první Čech v zimě sám vystoupil na 
nejvyšší horu Jižní Ameriky - Aconcaguu. Spolu s Jaroslavem Pavlíčkem se podílel na založení první československé 
polární stanice v Antarktidě, byl členem polární expedice Ice-Sail… 

 

Do klubu opět vstoupilo také mnoho jiných zajímavých a zkušených cestovatelů i těch kteří nás chtěli třeba jen podpořit a nebo 
k nám prostě patřit. 
 
Co nového chystáme:  Reprezentant Českého klubu cestovatelů 
 
 Vzhledem k neustále častějším žádostem médií o rozhovory, povídání o cestách, reportáže atp. (občas i honorované). 
jsme se rozhodli vytvořit tým Reprezentantů Českého klubu cestovatelů, na které bychom tyto média mohli odkázat „se zárukou 
kvality reprezentanta Českého klubu cestovatelů“. Naši reprezentanti by tedy měli být lidé, kteří nejen něco dokázali, ale kteří o 
tom umí také hezky a fundovaně vyprávět, nebo kteří umí udělat kvalitní fotky, napsat článek, nebo nafilmovat krátký film. 
 Měl by to být tým 50 – 60 cestovatelů, na které bude spoleh, že když něco slíbí, tak to také dodrží (což 
předpokládáme, že je na nás na všechny), tým, který bude klub důstojně reprezentovat. Tým skvělých lidí, kamarádů, kteří 
něco dokázali a umí se o to podělit, umí zajímavým způsobem tuto informaci sdělit ostatním. Jsme velice rádi, že takových je 
Vás v klubu hodně. 

Být reprezentantem Českého klubu cestovatelů Vám dává opět velké možnosti ke zviditelnění Vaší osoby a Vašich 
úspěchů. To vše jak sami víte, se Vám může velice hodit při přípravě další cesty, při hledání vydavatele pro knihu, při jednáních 
se sponzory atd. Reprezentanty klubu budeme prezentovat pod zvláštním odkazem na našem webu. Pro svoji prezentaci 
dostanou větší prostor. Tento odkaz bude sloužit zejména těm návštěvníkům, kteří si budou chtít objednat přednášky , besedy, 



rozhovory atd. (masmédia, školy, podniky…) Bude sloužit pro jejich lepší orientaci k lepšímu výběru vhodného tématu, nebo 
člověka. Reprezentantem klubu můžou být také naši členové jiné národnosti, nebo občané jiných států. V tomto směru nemáme 
žádná omezení. 

 
Reprezentanty Českého klubu cestovatelů budeme vybírat na základě Vašich nabídek. Zájemci o zapůjčení titulu 

reprezentant Českého klubu cestovatelů musí splňovat tyto podmínky: 
 

• Musí napsat a zaslat (nejlépe v elektronické podobě) na adresu klubu svůj podrobný cestovatelský životopis (jeho rozsah 
není omezen, ale přesto Vás prosíme, omezujte se zejména na fakta) 

• Napsat a poslat seznam přednášek, promítání diapozitivů, nebo témat a zemí o kterých jste schopni hovořit 
• Připojit rozpočet nákladů, které požadujete za akci (sazba kilometrovného z místa bydliště do místa konání akce, cena za 

jednu besedu, nebo promítání, nároky na ubytování atp.) 
• Rozpis časového vytížení, respektive, v kterých měsících a v kterou dobu míváte obvykle čas. (chápeme, že toto není pro 

cestovatele jednoduchá otázka a v odůvodněných případech pochopíme když na ni odpovíte jen obecně. Zároveň jsme si 
vědomi, že tato informace se v souvislosti s realizací Vašich cest bude měnit) 

 
 

Zapůjčení práva užívání titulu Reprezentant Českého klubu cestovatelů a s tím spojených práv a povinností se uděluje na dobu 
jednoho roku a bude se vždy prodlužovat automaticky, nebo na žádost reprezentanta. Prodloužení, nebo udělení je vždy 
písemnou formou. Český klub cestovatelů si vyhrazuje právo Reprezentantovi titul a náležitosti spojené s jeho užíváním kdykoli 
odebrat a to i bez udání důvodu. Může se tak stát ústní formou, potvrzenou písemně až dodatečně, nebo dopisem 
reprezentantovi. Odebrání práva užívání titulu Reprezentant Českého klubu cestovatelů má okamžitou platnost. 
 
Znovu upozorňujeme: 
 
Pokud ještě nejste mezi členy, které jsme prezentovali v některém z našich věstníků, nebo jste se nenašli na našem webu, 
nebo jste napsali knihu a chtěli by jste aby se o ní vědělo, podívejte se na naše webové stránky a pošlete nám podobně 
zpracované informace o sobě, nebo o svém díle. Musíte pouze zachovat formu a rozsah prezentace. Veškeré podklady by měly 
být dodány písemně, nejlépe v elektronické podobě (včetně fotografií). Zaujmou-li nás, uveřejníme je. Totéž se týká Vašich 
knih, které jste napsali a chcete aby se o nich lidé dozvěděli. Pošlete krátkou anotaci. To děláme také pro Vás! 

 
Výstavy a další akce našich členů: 
 

►Ing. Juraj Gažovčiak nám poslal pozvánku na svoji výstavu fotografií z Tibetu a Nepálu (bohužel pozdě). Konala se v 
Červeném Kostelci, ve výstavní síni Městského úřadu. Měla trvat od 12.6. do 17.7.2001, ale možná byla prodloužena. 
Informovali jsme o ní na našich webových stránkách.  
►Zveme Vás na již 14. mezinárodní setkání cestovatelů pořádané KC Hanzelky a Zikmunda - Globe ve spolupráci s Českým 
klubem cestovatelů, které proběhne v Prosiměřicích u Znojma od 27.10. do 28.10.2001. Tradičním účastníkem bude mimo 
jiných cestovatelských osobností také legendární cestovatel Ing. Miroslav Zikmund. Program a další informace budou 
zveřejněny na: http://globe.euweb.cz  
 

Posílejte nám Vaše pozvánky, uveřejníme je, máme možnosti o těchto i jiných Vašich aktivitách informovat také 
prostřednictvím některých masmédií, ale musíte nás o akci informovat v dostatečném předstihu (jen na našem webu se mohou 
objevit takřka okamžitě). Můžete posílat také informace o Vašich přednáškách, besedách, nově vydaných knihách, reportážích 
uveřejněných v časopisech atd. Prostě vše, o čem by jste chtěli dát vědět ostatním. 
 

►Pokud Vám na cestách zbude pohled, pošlete nám ho, udělá radost nejen nám, ale třeba i ostatním. Pokud to zvládneme, 
budeme některé zajímavé pohlednice dávat na náš web do nové rubriky – Listárna - pohledy z cest, kterou za tímto účelem 
plánujeme vytvořit. 
 

České expedice:  
 

Jak jsme Vás již informovali, tak jsme se rozhodli podporovat významnou českou expedici Trans Afrika: Její organizátory 
postihla jedna nepříjemná událost, když jim vykradli kancelář. Spolu s počítačem bohužel zmizela i všechna data, obsahující 
informace, které získávali déle než rok, ale dokázali se s tím vyrovnat, odjezd expedice se kvůli tomu jen maličko zdrží, ale 
nevzalo jim to chuť celý projekt realizovat. Předpokládaný odjezd je v říjnu 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.  Přejeme Vám hezký zbytek prázdnin. 
 



Zpracoval          Petr Jahoda  
V Brně dne 24.7.2001    prezident Českého klubu cestovatelů 
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