
 

KRAJÁNEK  č.3 / 2001 
       Informační občasník Českého klubu cestovatelů - určeno členům typu C 

 

Vážení přátelé 
 

Omlouvám se za delší pauzu od vydání posledního věstníku. Stejně jako vy i já jsem trošku cestoval, byl jsem bohužel 
pryč nepřetržitě tři měsíce a tak neměl Krajánka kdo napsat. Pak jsem padl rovnýma nohama do sezóny mnoha promítacích 
akcí a tak jsem se musel připravovat na přednášky. Věřím, že podobné milé podzimní povinnosti má většina z Vás a tak i tuto 
pauzu pochopíte. Do toho ještě dokončování katalogu cestovky na další sezonu, neplánovaný pobyt v nemocnici s malárií a 
příprava náročné expedice do Středoafrické republiky k pygmejům, kde nám se zařizováním víz nakonec pomáhalo 
Ministerstvo zahraničních věcí. No bylo toho dost. Abych nezapomněl, pošlete nám Váš rozvrh, kdy, kde a co promítáte, 
můžeme to propagovat na internetu! podívejte se na to, třeba vás něco bude zajímat. 

Také věřím, že mi pošlete alespoň kratičké informace o Vašich cestách, aby se náš Krajánek mohl stát naším 
společným dílem, na které se budete všichni těšit, aby jste se dozvěděli kam se zase vypravili Vaši kamarádi a co zajímavého 
tam viděli, nebo kam se chystají. Stále platí naše nabídka, že krátkou zprávu můžeme uveřejnit v Krajánkovi a delší reportáž, 
nebo krátký cestopis můžeme dát i náš web. To vše, jak znovu připomínám, 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.  

Stále apelujeme na ty z Vás, kteří nám ještě nezaslali svůj krátký cestovatelský životopis, udělejte tak. Případně 
zašlete také Vaši fotografii. Je to důležité. Začínají se na nás obracet masmédia, různými rádii počínaje, přes noviny a 
časopisy, informační servry a Českou i Slovenskou televizí konče. 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 podobně spolupracujeme již několik let. 

Naše možnosti dnes nejsou malé a budou větší. Český klub cestovatelů si získal svoje příznivce všude. Už se s ním 
počítá. Naši společnou prestiž zvyšujete také Vy jako jednotlivci, tím co jste sami dokázali. V uplynulé době přijalo členství 
v Českém klubu cestovatelů opět několik významných osobností Českého cestování, ale také občané jiných zemí. Také oni 
k nám chtěli patřit a svými úspěchy klub podpořili. Děkujeme jim za to. 
 
Našimi novými významnými členy jsou: 
 
• JUDr. Bořivoj Šubrt (CZ) – syn sázavského převozníka. Procestoval více než 90 zemí celého světa. Ze svých cest přivezl 

rozsáhlou sbírku bankovek, mincí a také tisíce fotografií. O navštívených zemích má rozsáhlé vědomosti. 
• Čestmír Lukeš (CH) – Čech žijící ve Švýcarsku. Procestoval mnoho zemí. Devět expedic do Karakoramu a Himaláje. Další 

horolezecké a cestovatelské expedice do Alžíru, USA, Egypta, Ťan Šanu, Čadu, Nigeru, Grónska, Antarktidy… Miluje 
Tibetský národ a jeho zemi. Mnoho let již přednáší a dělí se o své bohaté zkušennosti. 

• Martin Ducháč (CZ) – Spolu s Davidem Křížkem přepluli na jaře r.2000 na ultralehkém katamaranu jménem Sector přes 
Atlantický oceán. Jejich loď vážila, včetně plachtoví, jen něco málo přes 200 kilogramů, ale dokázala jet pod Českou 
vlajkou 33 dní místy rychlostí až patnácti uzlů na vzdálenosti přes 6.500 km. Z této odvážné plavby přivezli naši cestovatelé 
velice pěkný třicetiminutový amatérský dokumentární film. Byla to první přeplavba tohoto druhu na světě. 

• Josef Břečka (CZ) - procestoval 92 států dvou kontinentů - Evropy a Severní Ameriky (počítáno podle Zeměpisného 
sdružení). Celkem je to 33 politických celků, tedy zemí. Ve svých 48 letech se věnuje studiu etnologie a historie na 
Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Podle jeho slov na svých cestách hledá pravdu o životě lidí. 

• Marcel Králík (SK) - Procestoval 51 zemí světa. Zamiloval si především hory a polární kraje. Účastník mezinárodní zimní 
expedice na lyžích - Svalbard 1999 a dalších expedic na Baffinův ostrov, do Grónska… 

• PaedDr. Alois bradáč (CZ) - Povoláním učitel. Jeho celoživotním koníčkem jsou záhady, dějiny a dálky. 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: Od Tróje k Hannibalovi 1996; Mexiko, Máyové a souvislosti 1999; zatím poslední je 
Záhadné Zimbabwe, zoufalý mys, půlnoční slon a mnoho milých černoušků. Cestuje bez podpory sponzorů. Svoje 
přednášky z cest - povídání o toulání věnuje mládeži, zejména postiženým dětem. Je pacifista. Organizuje protesty proti 
válkám.  

• Pavel Knebl (CZ) - Mimo jiných cest strávil se svojí přítelkyní Janou Kneblovou jeden a půl roku života putováním na 
kolech cestou z Tiché přes Tibet a zpátky domů. Jeli přes země bývalého Sovětského Svazu, Írán, Pákistán, Indii a Nepál, 
což je stálo pouhých 250 USD na osobu! Oba tím dokázali, že cestovat se dá i bez peněz. Pavel vyvíjí různé ekologické 
aktivity a je pořadatelem cestovatelských setkání v Tiché. Je autorem svérázné knihy "Putování pro nic- za nic". 

 
 



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. 
 
Novými reprezentanty Českého klubu cestovatelů se 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. 

 
Nové knihy našich členů: 
 
►Záhadné Zimbabwe, zoufalý mys, půlnoční slon a mnoho milých černoušků - autor Alois Bradáč - Cestopis o putování po 
nejjižnější části Afriky na místa přímo magická, napříč JAR, protoulání ZIMBABWE s výlety do Zambie. Autor je údajně prvním 
badatelem, který svými měřeními a pokusy dokázal dobu výstavby záhadného Velkého Zimbabwe. Pro luštitele kamenných 
záhad přidává i výlet do Stonehenge v Británii. Počet barevných foto je 89, cena v obchodech 249,- pro členy Českého klubu 
cestovatelů typu C a výše je sleva na 234,-Kč 
►Nazí a divocí - autor Petr Jahoda - cestopisná kniha o expedicích z posledních pěti let směřujících do málo probádaných a 
těžko dostupných oblastí obývaných přírodními národy. Zážitky z cest jsou doplněny trochou etnografie divoce žijících národů 
Etiopie (Afrika), Siberutu (Sumatra) a Irian Jaya (Západní Papua). Vydala Maladá Fronta 2001 - 292 stran, 170 barevných 
fotografií, vázané, celé na křídovém papíře. Cena 299,- Kč pro členy C a výše 269,- Kč. 
►Australis - Projekt byl vyvíjen dva roky a pracovali na něm lidé, kteří v Austrálii delší čas pobývali nebo se o ni zajímají. 
Výsledkem tohoto dlouhodobého úsilí je dílo, které pobaví a současně poučí. Autory většiny unikátních fotografií i z nejméně 
dostupných míst Austrálie jsou cestovatelé a dobrodruzi Bohumil Zálešák a Zdeněk Sládek. Na Australisu lze nalézt vše od 
historie kontinentu, geologie, ekosystémů, flóry, fauny až po kulturu, cestování, podrobné mapy či studium v Austrálii. Jde o 
naučný CD-R. Na projektu se významně podílel také náš člen Ing. Milan Čermoch.  
 
Obě knihy i CD-R jsou k dostání v knihkupectvích, nebo se slevou pro členy u nás. 
 
Výstavy a další akce našich členů: 
 

►Petr Jahoda pořádá výstavu fotografií zaměřenou na přírodní národy s názvem „Nejdivočejší místa světa“. Výstava se 
uskuteční v Praze ve dnech 17.1. až 3.2.2002 a můžete ji shlédnout v pražské Galerii Maldé fronty na Spálené ulici (asi 100m 
od Václavského náměstí, naproti Tesca). Společně s ním zde bude mít Táňa Mikušová prodejní výstavu rituálních Afrických 
masek mnoha, dnes už mnohdy neexistujících kmenů. 
►Juraj Kaman pořádá výstavu svých fotografií z cest po jihovýchodní Asii s názvem „Azijské doteky“. Výstava proběhne 
rovněž v Galerii Mladé Fronty ve stejných termínech. 
► Karel Wolf, nám zaslal svoji bohatou nabídku přednášek v Praze. Více o ní se dozvíte na našich webových stránkách.  
 
Z činnosti klubu: 
 
► 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@isirius.cz, http//:www.isirius.cz 
►Propagačně jsme se podíleli na již 14. mezinárodním setkání cestovatelů pořádané KC Hanzelky a Zikmunda – Globe, které 
proběhlo v Prosiměřicích u Znojma. Kromě mnoha velice zajímavých přednášek, jejichž lektory byli i členové Českého klubu 
cestovatelů, se celé akce zúčastnili i slavní cestovatelé jako pan Ing. Miroslav Zikmund a Vítězslav Dostál (rovněž náš člen). 
►Byli jsme požádáni o pomoc při pořádání 3. ročníku festivalu v Jesenici (Festiválek přírodních sportů a cestování) Tato 
žádost však přišla již příliš pozdě, tak jsme alespoň přislíbili pomoc pro pořádání dalšího ročníku. 
►Nabídli jsme drobný sponzorský příspěvek a podporu při propagaci pořadatelům dalšího podobného setkání cestovatelů, 
Rajbas kotlík v Blansku, kteří naši pomoc odmítli. 
►Několik členů Českého klubu cestovatelů přispělo svými přednáškami doplněnými videofilmy, nebo diapozitivy k pořádání 
Vanderfestu - již osmého konání mezinárodního festivalu příznivců vandrování po světě v Bratislavě. Marcel Králík (rovněž člen 
klubu) zde vystavoval fotografie z jeho cest po světě. 
►Několik členů Českého klubu cestovatelů přispělo svými filmy, diapozitivy a vyprávěním k programu setkání cestovatelů 
Rajbas Kotlík , pořádaného sdružením Horizont v Blansku. 
 

České expedice:  
 



►Expedici Trans Afrika, o které jsme Vás již několikrát informovali a kterou také podporujeme, se dostala do nečekaných 
finančních problémů. Odstoupil generální sponzor a tak se odjezd expedice odložil na neurčito. V současné době o expedici 
nemáme žádné zprávy. Přejeme jejím organizátorům, aby se jim podařilo zajistit jiného sponzora. 
►15.prosince 2001 odlétá oficiální expedice Českého klubu cestovatelů vedená Petrem Jahodou do Středoafrické republiky. 
Cílem expedice je poznání přírodního národa pygmejů. Je to po dlouhé době zase první česká expedice do těchto končin. Se 
zajišťováním víz pomáhá Ministerstvo zahraničních věcí a letecká společnost Air France nám laskavě povolila speciální 
stornopodmínky pro letenky. K dnešnímu dni (2.12.2001) jsme totiž vstupní víza ještě neobdrželi. Expedice není nikým 
sponzorována, její účastníci si náklady hradí sami. 
 
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 
provozovny 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 částku (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 
_____________________________________________________________________________________________
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