
 
 
 

 

KRAJÁNEK  č.1 / 2002 
Informační občasník Českého klubu cestovatelů - určeno členům typu C 

 
Jaro už klepe na dveře a to je také čas aby se po zimním spánku probudil také náš Krajánek. Zatím co on spal v životě 

klubu se toho událo hodně. Někteří jste nám začali psát o Vašich akcích, výstavách i besedách a tak můžeme přispívat k jejich 
větší návštěvnosti nejen zveřejňováním na našem webu ale také v médiích. Spolupráce s mediálními partnery se rozběhla na 
plno a tak se o nových knihách a jiných akcích našich členů dozvíte z magazínu Sirius, Safari, Outdooru, Dobrodruha, Globusu, 
uslyšíte o nich v Českém rozhlasu, najdete je na mnoha webech s doménou končící .cz a také na velmi navštěvovaném webu 
Malého průvodce outdoorovým vybavením pod jeho novou doménou www.svetoutdooru.cz. 

 
►Nabídky různých periodik na zveřejňování reportáží našich členů se začaly hrnout proudem, dokonce už i ze zahraničí. 
Obrátil se na nás nejen náš mediální partner magazín Sirius, ale také další periodika. Jejich některé nabídky jsme vám zasílali 
elektronickou poštou. Mrzí nás, že jsme od Vás nedostali mnoho významnějších reakcí. Na honorovanou jednostránkovou 
reportáž o zkušenostech s outdoorovým vybavením (1000 Kč) zareagoval pouze Karel Wolf, zkušeností s přípravkem na 
úpravu vody z Indonésie, který se kvůli omezení pouze na jedinou věc k publikování nehodil. Požadovaný článek jsem tedy, 
protože jsem ho jménem klubu Malému průvodci slíbil, musel napsat sám. Honoráře jsem se zřekl ve prospěch klubu Pro příští 
rok bychom mohli mít tutéž možnost, tedy.že by někdo z našich členů mohl napsat o svých zkušenostech za honorář. Mohli by 
to být i dva naši členové. Byl bych rád,kdyby jste někdo měli zájem takový článek napsat, aby jste nám ho v dohledné době 
zaslali, jinak tuto možnost budeme muset odřeknout. Domnívám se, že by to byla škoda, protože je to pro Vás reklama a navíc 
ještě peníze. Z těchto reportáží si klub nežádá žádné provize. Finanční otázka celé záležitisti je čistě Vaše věc. Budeme však 
rádi, pokud budete ke svým článkům a besedám uvádět, že jste členy Českého klubu cestovatelů a třeba nejen k těm, které 
Vám zprostředkujeme my. 
►Další nabídku máme hned z několika rádií, na cestovatelské besedy o jednotlivých zemích. V současné době jednáme 
s několika dalšími médii o mediálním partnerstvím, dokonce také v zahraničí. Byli bychom rádi, kdyby jste nám dali vědět o tom, 
kdo jste nabídli své reportáže magazínu Sirius a na jaká témata. Dále bychom potřebovali od členů, kteří mají zájem publikovat 
také v jiných médiích, aby nám zaslali seznam svých hotových reportáží a také seznam toho, o čem by byli schopni napsat. 
Pokud chcete, můžete je zaslat celé. Jednak abychom je mohli nabídnout a také abychom věděli, má-li vůbec smysl nadále 
domlouvat s médii honorované reportáže. Obrací se na nás s tím, že je v našem klubu velké množství zajímavých lidí a nebylo 
by dobře vysvětlovat, že se našim členům nechce nic napsat, nebo na to nemají čas. Klub si získal velice dobré renomé a bylo 
by škoda si to nějak pokazit a já opravdu nemám čas, nemohu a ani nechci psát všechno sám. 
►Někteří z Vás zareagovali na nabídku Slovenské televize ke spolupráci. Posíláme jim kontakty přímo na lidi, se kterými je 
potřeba jednat. Opět budeme rádi, když nás o výsledcích budete informovat. Tato nabídka stále platí pro všechny kdo by oni 
projevili zájem. 
►Další významnou novinkou v životě našeho klubu je také to, že v současné době jednáme o možnosti otevření vlastní 
Galerie. Byla by zde možnost uspořádat více jak deset třítýdenních výstav do roka a každý týden uspořádat i několik besed 
s promítáním diapozitivů, případně videa. Ovšem je to stále stejná situace. Tuto Galerii můžeme mít, ale musíme do ní také mít 
program. Proto Vás opět žádám aby se zájemci o případné pořádání výstav co nejdříve ozvali. Bylo by smutné abychom měli 
vlastní galerii a pronajímali ji „cizím“ lidem na jejich akce když jak vím, mnoho z Vás pracně hledá místa a plochy, kde by své 
výstavy a besedy mohli pořádat. Na druhé straně, budeme vděčni také za informace z Vaší strany, kde by se daly pořádat další 
podobné akce v rámci České a Slovenské republiky. Potřebujeme znát místo, cenu a kontakty na zodpovědnou osobu. 
►Z průzkumu, který jsme si udělali vyplynulo, že naši členové v loňském roce přispěli svými přednáškami a promítáním téměř 
na všech několikadenních cestovatelských setkáních v České republice a také na několika podobných setkáních v zahraničí. 
Děkujeme jim za to a opět bychom byli rádi, kdyby jste nás o takovýchto aktivitách předem informovali, můžeme významně 
pomoci s propagací takové akce. Máte přece zájem na tom a by se na Vaše přednášky přišlo podívat co nejvíce lidí, nebo ne? 
►Na našich webových stránkách chceme zprovoznit historii významných akcí členů klubu, která by zase měla podpořit 
zejména jednotlivé členy. Proto nám napište o vašich významných akcích z minulosti, které by stály zato, aby se na ně 
nezapomnělo. Jde nám o významné expedice, výstavy, soutěže apod. Stačí e-mailem. 
►Informujte nás také o svých nových knihách. Můžeme Vám na ně domluvit upoutávky téměř ve všech významných médiích 
nejen u nás, ale také na Slovensku. 
► V současné době nejsme schopni prezentovat v Krajánkovi všechny zajímavé osobnosti – naše členy, jeho rozsah je na to 
již příliš malý. Čím dál tím více velmi zajímavých lidí se stává našimi členy. Těší nás to, protože nám to ukazuje jednak, že 
k nám máte důvěru a také že jdeme správným směrem. Omlouváme se tedy těm, na které se nedostane místa. Snad někdy 
později. Naopak na našem webu máme prostoru dosti a tak dnes prezentujeme více než padesát zajímavých osobností 
českého cestování. Tam by měli být všichni. Pokud jste se tam někdo nenašli, tak je to jen proto, že o Vašich úspěších nevíme. 
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Napište nám tedy o nich. Vás, co na webu jste prosíme, aby jste si zkontrolovali údaje, které jsou zde v souvislosti s Vaší 
osobou uvedeny a případně nám zaslali jejich opravu či aktualizaci.  
►Děkujeme všem lidem, kteří se rozhodli projevit nám svoji důvěru členstvím v klubu. Jak významným osobnostem, tak 
stovkám „obyčejných“ členů. Potřebujeme Vás. Říkejte o nás a o naší činnosti Vašim známým. Pomozte rozšiřovat naše řady. 
Klub nejede sám od sebe. S jeho vedením a chodem je stále více práce, budeme pravděpodobně muset zaměstnat nejméně 
jednoho člověka a to bude stát poměrně dosti peněz. Část těchto nákladů jsme schopni uhradit z členských příspěvků, ale 
zatím je to jen malá část. Velká většina našich členů využívá možnosti členství zdarma, které zatím nehodláme rušit. Proto na 
Vás apelujeme. Pokud by jste znali firmu, která by byla ochotna na naši činnost přispět jakoukoli částkou, pokuste se nám to 
zprostředkovat. Nic není zadarmo a bez dotací klub nebudeme moci dlouho udržet. Dosud ho dotujeme sami, svým časem i 
penězi. Každý kdo pro klub zajistí sponzora od nás dostane provizi 10% z částky, kterou klub obdrží.  
 
Představujeme další významné členy Českého klubu cestovatelů: 
 

• Peter Valušiak (SK) - jeden z nejúspěšnějších polárníků světa – přechod z Ruska do Kanady přes Severní pól bez 
podpory, trval celých 118 dní. Účastník slovenských expedicí na Novou Guineu a na řeku Omo do Etiopie. 

• Mgr Michal Jon a Mgr. Lucie Kovaříková (CZ) - společně cestují na kole již desátý rok, což je sedm velkých expedic a přes 
45.000 Km. 1. května 2002 odstartují z Prahy svoji největší expedici - Na kole všemi kontinenty (70.000 Km). 

 
Víceprezidentem Českého klubu cestovatelů byl zvolen: 
 

Ing. Karel Medulán (CZ) - fotograf, nezávislý novinář, spisovatel a publicista, navštívil 37 zemí. Je spoluautorem mezinárodního 
projektu Asia communication 2000 a tvůrcem projektů Nature for Future a Océ - colourful world of communication. Spolupracuje 
s významnými českými i zahraničními vydavatelstvími a nadacemi, účastní se řady besed a přednášek. Autor knihy o 
himálajských královstvích, Návrat do nebe 
 
Nabídka rádia našim členům: 
 

Dostali jsme nabídku na natočení přibližně padesáti rozhovorů s našimi členy do rádia. Každý rozhovor bude o jiné destinaci, 
jeden cestovatel může udělat rozhovor i několikrát. Jde o hodinové vysílání prokládané hudbou šest dní v týdnu, tedy celkem 
šest hodin v éteru! Natáčí se pouze jedenkrát, obvykle ve středu mezi 18 – 21 hod. v Praze. Natáčení není honorováno, 
dokonce se neproplácí  cestovní ani jiné výlohy, ale domnívám se, že každému z našich členů může rozhovor v takovém 
rozsahu udělat dobrou reklamu, máte tak možnost dostat se do povědomí veřejnosti a případně maličko propagovat svoje 
knihy, výstavy apod. Je to také možnost jak se podělit o své zážitky. Pokud by jste o ni někdo projevili zájem, tak se nám co 
nejdříve ozvěte, abychom se zájemci mohli dohodnout podrobnosti. Sdělíme Vám bližší informace. Jde o pořad na úrovni a 
otázky dostanete předem. Nezapomeňte přiložit podrobný seznam destinací, o kterých jste schopni hovořit, včetně ostrovů! 
Klub z těchto relací nemá žádné zisky, ale opět nám to všem pomáhá k propagaci toho co děláme, pokud se však 
nezapomenete zmínit o tom, že k nám také patříte. Náš partner má zájem s natáčením začít v podstatě ihned, proto prosím 
reagujte rychle. Přesto že je to práce více než na jeden rok, tak stále platí: Kdo dřív přijde... Podobné nabídky přicházejí také od 
jiných rádií. 
 
Nabídka magazínu ZOOM našim členům: 
 

ZOOM – magazín s proměnlivým úhlem pohledu, je nový odborný fotografický dvouměsíčník, zaměřený na klasickou a digitální 
foto techniku, příslušenství a periferie (skenery, tiskárny apod.). Začne vycházet od září v nákladu 5.000 výtisků ve formátu A4 
na křídě. Součástí obsahové struktury magazínu bude i cestovatelská tématika se zaměřením na poznávání životních zvyklostí 
a kultury jiných etnik. Dostali jsme nabídku na pravidelné zveřejňování profilů osobností Českého klubu cestovatelů. Jde o 
honorované reportáže, nebo rozhovory na téma lidé-cesty-fotografie. Honoráře se budou pohybovat od 1000 Kč do 3000 Kč za 
3 tiskové strany ( cca 1,5 normo-strany) včetně cca 8 fotografií ( honorář dle kvality materiálu a fotografií). Máte-li někdo o 
takovou prezentaci zájem, napište nám co nejdříve, opět jde o zásadní rozhodnutí, zda tuto nabídku přijmout a zavázat se 
k poskytování těchto prezentací, nebo ji raději odmítnout. 
 
Další zajímavé nabídky našim členům: 
 

►Honorované besedy s dia, nebo videoptrojekcí – máme nabídky na uspořádání cestovatelských besed na zajímavých, 
důstojných až reprezentativních místech po celé ČR. Jde o podzim a zimu 2002 / 2003. Rezervace přijímáme již nyní!!! 
►Komisní prodej knih – podařilo se nám zajistit několik zajímavých prodejních míst kde mají zájem o prodej knih našich členů 
buď s běžným, nebo i s nižším obchodním rabatem. Kdo máte zájem můžete nám knihy zaslat a my je nabídneme dál. 
►Stálé expozice děl členů klubu – zajistili jsme několik zajímavých míst (vč. galerií a muzejí), kde mají zájem udělat malou, 
stálou expozici děl členů klubu. Máte-li o takovou prezentaci svých děl zájem, zašlete vaše knihy (kalendáře apod.) na naši 
adresu (1 – 8 ks s vlastnoručně vepsaným věnováním klubu). Budou umísťovány v  expozicích a zůstanou majetkem klubu. 
►Díla věnovaná klubu – můžeme také prezentovat a inzerovat v několika časopisech, kde míváme k dispozici reklamní 
plochu. 



►Výstavy – můžeme domluvit našim členům výstavy v galeriích a  muzeích. Domlouvají a rezervují se dlouho dopředu, na 
lukrativních místech 2 - 4 roky. Kdo máte kvalitní fotografie, pošlete nám svoji nabídku, abychom o ní příp. mohli jednat. 
 
Nové knihy našich členů: 
 

►Návrat do nebe– autor Ing. Karel Medulán – kniha o himálajských královstvích (vydal D-Systém a RTP publicyty) 
►Byl jsem rok v Antarktidě - autor Martin Mykiska – vydal vlastním nákladem 
 
Výstavy a další akce našich členů: 
 

► Významná výstava Jiřího Kolbaby bude Od 16. do 26.5.2002 v budově Hospodářské komise Evropské Unie ve Vaduzu 
(Lichtenštejnsko). 
►Velká výstava fotografií Petra Jahody s názvem „Nejdivočejší místa světa – lidé a zvířata“ se uskuteční v měsících červenec 
a srpen. Výstava bude zaměřena na přírodně žijící národy světa a na ohrožené druhy zvířat dosud žijících ve volné přírodě. 
Bude umístěna na důstojném místě v Galerii ZOO Dvůr Králové, společně s výstavou obrazů „Pravěk očima Zdeňka Buriana“. 
 
Z činnosti klubu: 
 

►Ing. Karel Medulán, viceprezident Českého klubu cestovatelů, uspořádal Expocameru - doprovodné programy a 
cestovatelské besedy na veletrhu cestovního ruchu GO v Brně 
►Na doprovodném programu Expocamera se podílelo svými přednáškami několik členů Českého klubu cestovatelů 
►Díky Ing. Medulánovi jsme získali malou expozici na Expokameře, kde jsme prezentovali Český klub cestovatelů a díla 
několika našich členů (knihy a fotografické  kalendáře). Mohli jsme mít i větší prostor, ale neměli jsme k dispozici Vaše díla. 
►Pavel Knebl, člen Českého klubu cestovatelů, uspořádal v lednu již pátý ročník dvoudenního cestovatelského setkání a 
adrenalinového klání - Tichavský tuleň - záběry z této akce se objevily v hlavním zpravodajském vysílání dne na televizi Nova 
►Josef Junas – člen Českého klubu cestovatelů uspořádal v Bratislavě již 9. VANDERFESTIVAL - medzinárodný festival 
priaznivcov vandrovania po svete. Trval čtyři dny a jako již mnohokrát před tím se ho také nyní zúčastnilo několik našich členů 
jako přednášejících. Festival bývá dvakrát do roka. Další jubilejní bude na podzim. 
►Setkání cestovatelů - GO kamera, pořádaném u příležitosti veletrhu cestovního ruchu GO v Brně, obohatilo několik členů 
Českého klubu cestovatelů svými besedami, přednáškami a diapozitivy. Několik členů zaslalo do soutěže také svoje knihy. 
►Petr Jahoda, Juraj Kaman a Táňa Mikušová uspořádali první společnou výstavu členů Českého klubu cestovatelů v Galerii 
Mladé Fronty v Praze. Petr Jahoda zde měl výstavu fotografií nazvanou Nejdivočejší místa světa, zaměřenou na přírodní 
národy, Juraj Kaman výstavu fotografií z cest po jihovýchodní Asii - Azijské doteky. Celý projekt vhodně doplňovala prodejní 
výstava afrických rituálních masek a předmětů Táni Mikušové. 
►Ing Juraj Gažovčiak uspořádal výstavu fotografií o Tibetu v pražském Mánesu 
►Karel Wolf, nám zaslal svoji bohatou nabídku přednášek nejen v Praze. Více o ní se dozvíte na našich webových stránkách.  
►Po té, co v podstatě zanikla AAA plus CK, která nás dosud sponzorovala, se nám podařilo získat nového sponzora, se 
kterým jednáme o možnosti zřízení Galerie v Pardubicích. Je to CK Poznání, Třída 17. listopadu 229, Pardubice. Tato galerie 
by měla být v provozu již během měsíce května. Kdo by jste tam chtěli nyní, nebo později vystavovat, dejte nám vědět. 
 
České expedice:  
 

►Začátkem ledna jsme nabídli podporu významné české expedici dvou cyklistů, Petra Jona a Lucie Kovaříkové, kteří se 
rozhodli projet na kole všemi kontinenty. Odstartují 1. května 2002 z Prahy. Expedice potrvá přes 2 roky a společně na ní 
ujedou přibližně 70.000 km. Podaří-li se jim to, tak se stanou prvním  českým párem, který na kole objede svět a navštíví 
všechny světadíly, a to včetně Antarktidy. Více o nich se můžete dozvědět z časopisu Cykloturistika, z magazínu Sirius a 
z našich www stránek. Držíme jim palce, aby to dokázali. Také oni ještě stále potřebují sponzory. Kdyby jste o někom věděli, 
dejte nám vědět, můžeme jim společně pomoci. Jejich úspěch by tak mohl být trošičku také Vaším úspěchem. 
►V minulém čísle jsme Vás informovali o oficiální expedici Českého klubu cestovatelů do Středoafrické republiky vedené 
Petrem Jahodou. Cílem expedice bylo poznávání přírodního národa Pygmejů. Byla to po dlouhé době první česká expedice do 
těchto končin. Přes nepřeberné množství problémů, které s sebou cesta do takové země jako je CRA nese, se podařilo nejen 
dosáhnout cíle cesty, tedy navštívit několik pygmejských vesnic, ale navíc expedice měla štěstí na pozorování slonů a 
nížinných goril ve volné přírodě při pěší cestě pralesem. Tedy byla více než úspěšná. Na závěr podotýkáme, že tato expedice 
nebyla dotována Českým klubem cestovatelů ani jinými sponzory, její účastníci si veškeré náklady hradili sami. 
 
Slevy a zavedení průkazů pro členy klubu: 

 

Jak jsme Vás již informovali na podzim, došlo v souvislosti s poskytováním slev členům Českého klubu 
cestovatelů přímo v maloobchodní síti k zavedení členských průkazů. Ti z Vás, kteří máte zaplaceno 
členství C, máte na svém průkazu discontní známku, na základě které můžete své slevy nárokovat 
(kdo průkaz s discontní známkou nedostal, tak nám prosím pošlete fotokopii dokladu o zaplacení 
členství C na rok 2002, máme u nás několik neidentifikovatelných plateb –asi zrušíme platby 

poštovními složenkami). Prodejny které tyto slevy poskytují jsou označeny nálepkou jejíž vypodobení je na obrázku a najdete je 
také na našem webu v databázi firem poskytujících slevy našim členům. Zatím jich není mnoho, oslovili jsme jen na zkoušku 

 



některé firmy v různých městech, abychom si prověřili jejich zájem. Ostatní je na Vás. Každý náš člen má možnost registrovat 
do tohoto systému další provozovny a ještě za to od klubu dostávat provizi. Jistě máte své oblíbené obchody kam chodíte 
nakupovat. Ať již to jsou sportovní obchody, fitcentra, lékárny, kopírky, kina, zkrátka vše co má něco společného s cestováním. 
To záleží jen na vaší fantazii a kreativnosti. Pro nás je však důležité, že všechny tyto provozovny by nám 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 až 25% z celkové částky, 
kterou firma za registraci provozovny zaplatí (registrace je 200,- Kč). Další provizi můžete dostat, pokud si firma přiobjedná 
některé služby, které v systému slev nabízíme. Zajímají-li vás podrobnosti této nabídky, zavolejte, nebo mailujte k nám, vše 
vám rádi vysvětlíme. 
 

Změny v placení členských příspěvků: 
 

Kdo si ještě chcete prodloužit placené členství (a dosud jste tak ještě neudělal) 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).  
 

Zkušenosti našich členů: 
 

►Přípravek na úpravu vody Aquasteril od firmy Aquaplus – své zkušenosti nám napsal Karel Wolf: 
Aquasteril je chemický přípravek, který jsme s sebou měli na cestu do Indonésie. Měli jsme v plánu pobývat několik dní v 
džungli pralesa, kde domorodí obyvatelé jsou na místní vodu přivyklí, ale my bychom mohli mít problémy. Aquasteril má dvě 
složky. Složka A je chlorační a vyhubí ve vodě všechny mikroorganismy, složka B se přidává po jedné hodině působení složky 
A ve dvounásobném množství a ta všechen zápach a příchuť z vody odstraní. Je to kvalitní přípravek, který po sobě 
nezanechává žádné pachové ani chuťové stopy na rozdíl od jiných komerčních přípravků. Přípravek jsme používali k dezinfekci 
vody celou cestu, čímž jsme si zajistili nejenom větší ochranu proti amébám a jiné havěti, ale také jsme podstatně snížili náš 
rozpočet. (Karel Wolf – zkušenosti členů Českého klubu cestovatelů) 
 

Zpráva o hospodaření Českého klubu cestovatelů za rok 2001: 
 

V konečném vyúčtování skončil Český klub cestovatelů ztrátou, kterou v plné výši uhradili jako sponzorský dar AAA+CK a Pter 
Jahoda naši sponzoři roku 2001. Letošní rok tedy začínáme sice bez aktiv, ale také bez dluhů. Dále hledáme sponzory. 
 

Prosbička: 
 

Obracíme na Vás na naše členy s žádostí o pomoc. Pokud by jste někdo byli schopni a ochotni kvalifikovaně přeložit úvodní 
stranu našeho webu a miniprezentaci členů do angličtiny, ozvěte se nám prosím. Mohli bychom se tak konečně „otevřít světu“. 
 

Oprava tiskové chyby: Omlouváme se za chybu ve jméně Čestmíra Lukeše, kterého jsme v minulém věstníku omylem 
prezentovali jako Č. Leoše. Na tuto chybu nás upozornil sám pan Lukeš. Jak se říká, vše špatné je k něčemu dobré, alespoň 
víme, že naše věstníky opravdu čtete. 
 

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 úspěchů v letošní cestovatelské 
a autorské sezóně. Ať vám technika funguje, vydavatelé se sami nabízí a vaše fotografie, reportáže, či knihy jsou bez chybiček. 
 

Sirius – magazín nejen    CK Poznání, 
o cestování.     sponzor 
Mediální partner      Českého klubu  
Českého klubu cestovatelů.    Cestovatelů. 
 

Zpracoval              Petr Jahoda  
V Brně dne 6.4.2002        prezident Českého klubu cestovatelů 
_____________________________________________________________________________________________
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