
 
 

►Významná česká, více než dvouletá, cyklistická expedice našich dvou členů, Petra Jona a Lucie 
Kovaříkové nazvaná „S Colafitem všemi kontinenty“, odstartovala 1. května 2002 z Prahy. Více o Petrovi 
a Lucii se můžete dozvědět z časopisu Cykloturistika, z magazínu Sirius a z našich www stránek. 
►Uzavřeli jsme dohodu o podpoře Expedice Mandragora, která se začátkem příštího roku pod vedením 
našeho člena Jana Kindla vydá do Maroka natáčet místní folklórní hudbu. Součástí této expedice má být 
také vykopání studny ve vesnici, kde se bude natáčení provádět. Český klub cestovatelů přislíbil 
financování vykopání této studny a ve spolupráci s dalším partnerem zajišťuje pro účastníky expedice 
zdarma letenky. 

 

Slevy: Další nové provozovny, které poskytují našim členům nemalé slevy 
byly dohodnuty v Brně. Jsou to: 
 

U 100 outdoor – equipment - prodejna outdoorového vybavení - turistika, 
camping, horolezectví - Smetanova 12, Brno (www.u100.cz) – slevy 5 až 
10% a FOTOLENS, s.r.o - Digitální fotoateliér, prodejna fototechniky a  
příslušenství, domácí digitální fotokomora, odborné poradenství, kurzy 

digitální fotografie - Böhemova 1, Brno Řečkovice (www.fotolens.cz) – slevy 5 – 10%.  
 
 

Znovu upozorňujeme, že každý náš člen má možnost registrovat do tohoto systému slev, které pomáhají 
nám všem, další provozovny a ještě za to od klubu dostávat provizi. Máme zájem o sportovní obchody, 
fitcentra, lékárny, kopírky, kina, zkrátka vše co má něco společného s cestováním. Za každou 
zaregistrovanou provozovnu od nás 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. 
 

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 mnoho štěstí na cestách a jen krásná prázdninová dobrodružství. 
 

 
 
 
 
 
 
 

          Sirius - společenský magazín          CK Poznání, sponzor 
Mediální partner Českého klubu cestovatelů   Českého klubu Cestovatelů 
 

                   www.isirius.cz             www.poznani.cz 
 
 
 
 

Zpracoval                Petr Jahoda  
V Brně dne 18.7.2002             prezident Českého klubu cestovatelů 
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KRAJÁNEK  č.2 / 2002 
Informační občasník Českého klubu cestovatelů - určeno členům typu C 

 

Letní sezóna je v plném proudu, někteří jste se na dovolenou již vydali jiní se na ni teprve chystáte. Ať již 
tak, nebo onak, je tady opět Váš Krajánek, aby Vám zvěstoval co nového se událo a jaké další možnosti 
vám náš klub nabízí. 
 

Aktuality: 
 

►Začátkem měsíce června proběhl v Praze festival dobrodružných filmů – Festival of Adventure and 
Adrenalin Films. K jeho přípravě významnou měrou přispěl také Český klub cestovatelů, konkrétně Soňa 
Boštíková (Vomáčková), významná česká horolezkyně, od podzimu 2001 členka českého klubu 
cestovatelů, která byla členkou ředitelské rady festivalu. Významnými osobnostmi byli zejména prezident 
festivalu Steve Lichtag a Jean-Michel-Cosotoeau syn legendárního oceanografa Jaqua-Yvese- Costeaua. 
Součástí festivalu byla i soutěžní výstava fotografií, které se opět účastnilo několik našich členů. Bohužel 
vzhledem k tropickým vedrům, která udeřila v době konání festivalu byla účast návštěvníků jen velmi 
malá.  
►Námi nabízenou možnost napsání svých zkušeností do Malého průvodce Outdoorovým vybavením (za 
honorář) nakonec využili další dva naši členové – cyklista Pavel Knebl a horolezkyně Soňa Boštíková 
(Vomáčková). Na příští rok opět platí nabídka redakce, kdo by jste tedy měli zájem napsat o svých 
zkušenostech s outdoor vybavením, udělejte to v rozsahu 1 – 2 stran a zašlete nám toto Vaše dílko. 2 – 3 
nejlepší zašleme k otištění, další možná uveřejníme na našich internetových stránkách. 
►V areálu Pražského hradu byla zahájena stálá výstava Africké umění – sbírka Rainara Kreissla 
(Letohrádek královny Anny). Český klub cestovatelů byl Správou Pražského hradu požádán o spolupráci 
při propagaci této akce a zajištění výzdoby části suterénu výstavních prostor. Měli jsme tak možnost zde 
umístit fotografie a zejména prezentaci klubu, jeho činnosti a jeho členů.  
►Další prezentace Českého klubu cestovatelů, jeho činnosti a členů je umístěna v Galerii Zdeňka 
Buriana v ZOO Dvůr Králové nad Labem, kde je součástí výstavy Petra Jahody – Nejdivočejší místa 
světa – lidé a zvířata. 
►Rozhovory v televizi a rádiích - po té co jsme již několika našim členům zprostředkovali rozhovory 
v Českém rozhlase, začínají se nám ozývat další rádia, získali jsme dokonce možnost rozhovorů formou 
pozvaných hostů v pravidelném televizním pořadu o cestování. Kdo jste nám tedy dosud nezaslali 
nabídky témat, o kterých můžete hovořit udělejte tak co nejdříve. V koši u nás nic nekončí. Vaše nabídky 
zakládáme a jakmile je zájem ze strany medií tak jim předáváme kontakty na konkrétní cestovatele. 
►Byla otevřena Česká galerie Pardubice, jejímž provozovatelem se stal Český klub cestovatelů. Ti 
z Vás, kteří se ozvali ihned po naší výzvě, již mají rezervované termíny, ostatní kdo by jste měli zájem 
zde vystavovat zasílejte Vaše nabídky na adresu klubu, nebo na adresu galerie: Česká galerie 
Pardubice, Cestovní dům, Třída 17. Listopadu 229, Pardubice (www.ceskagalerie.cz). Výstavy je potřeba 
si rezervovat nejpozději půl roku předem. Do poloviny srpna zde budou probíhat ještě drobné 
rekonstrukce a od 15.8. už pojede galerie naplno. Součástí jejího programu budou také pravidelné 
cestovatelské besedy, kdo by jste tedy měli zájem promítat, nebo přednášet v České galerii Pardubice, 
tak se nám prosím ozvěte. Tyto besedy budou honorovány. 
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►Od Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně máme nabídku na obsazení ještě několika termínů 
cestovatelských besed. Konkrétně 27.10 2002 a 23.1.+  20.3 + 27.3 2003). Rovněž 
honorováno. Nutno se ozvat nejpozději do 1.8.2002. 
►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. Již vyšlé knihy můžeme vystavit v České galerii 
Pardubice a v některých českých muzeích. 
►Opakované sdělení: 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 z venku 
nebudeme moci klub dlouho provozovat v plné šíři. Dosud ho dotujeme sami, svým časem i penězi. 
Každý kdo pro klub zajistí sponzora od nás dostane provizi 10% z částky, kterou klub obdržíme. 
► Před několika lety byli v Thajsku za pašování drog odsouzeni dva Češi a jeden Slovák k padesáti 
letům vězení. Obdrželi jsme zprávu o údajném úmrtí jednoho ze tří vězňů v Thajsku. Mělo by jít o Slováka 
Ivana Zavadílka, který prý, podle jeho českých spoluvězňů, zemřel z nedbalosti  a nedostatečné lékařské 
péče ve vězení údajně na prasklý žaludeční vřed. 7. června jsme požádali o oficiální vyjádření k celé této 
záležitosti ministerstvo zahraničních věcí, zatím jsme však neobdrželi odpověď. Zatím celou tuto 
informaci prosím tedy berte jako neověřenou. Jakmile dostaneme odpověď z ministerstva, zveřejníme 
podrobnější zprávu na našem webu. 
 

Představujeme další významné členy Českého klubu cestovatelů: 
 

. Čím dál tím více velmi zajímavých lidí se stává našimi členy. Stále nejsme schopni prezentovat 
v Krajánkovi všechny zajímavé osobnosti. Omlouváme se tedy těm, na které se opět nedostane místa. 
Snad někdy později. Naopak na našem webu máme prostoru dosti a tak zde dnes prezentujeme téměř 
šedesát zajímavých osobností českého cestování. Pokud jste se tam někdo nenašli, tak je to jen proto, 
že o Vašich úspěších nevíme. Napište nám tedy o nich. Vás, co na webu jste prosíme, aby jste si občas 
zkontrolovali údaje, které jsou zde v souvislosti s Vaší osobou uvedeny a případně nám zaslali jejich 
opravu či aktualizaci 
 

• George Stanislav Philip (CZ a Paraguay) - akademický malíř a cestovatel. Kromě Českého má také 
Paraguayské občanství. Dlouhodobě pobýval ve Švýcarsku, Egyptě a Brazílii. Zrealizoval více než 
50 výstav má téměř 20 ohodnocení. Je držitelem 7 titulů a několika vysokých státních vyznamenání, 
která mu byla udělena v Barzílii. Členem klubu je od roku 2002. 

• Mgr. Soňa Boštíková (Vomáčková) (CZ) – současná nejúspěšnejší česká horolezkyně - 2x 
osmitisícovka jako první žena na světě bez kyslíku a jako vůbec druhá žena světa na vrcholu Lhoce 
(8.516m).Členem klubu je od roku 2001. 

• Ing. Jiří Havel (CZ) - horolezec a vodák, ještě v padesáti letech byl druhý na Polar Cupu, nejtěžším 
závodu svého druhu na světě (540 km po řece Tornio Älv, obtížnost WW-V, celé za polárním 
kruhem). Dvakrát pokus o přeplutí Beringovy úžiny na mořském kajaku. Člen od roku 2002. 

• Oldřich Štos (CZ) - organizátor a účastník expedic do nejhlubších propastí světa NA DNO SVĚTA (-
1602 m) - český hloubkový rekord (1995), podíl na objevu propasti C11 (-664 m). Člen 
Speleologické záchranné služby. Členem klubu je od roku 2002. 

• Aleš Přibyl (CZ) – procestoval více než 120 zemí pěti kontinentů. Americkou NASA byl pozván ke 
startu raketoplánu Endevour, setkal se s Arthurem C. Clarkem a krátce žil v mužském mnišském 
státě na Athosu. Členem klubu je od roku 2002. 

 

Nové knihy našich členů: 
 

►Japonská mozaika– autoři Zdeněk Thoma (člen klubu) a jeho žena Soňa – vyjde v září 2002 (MF) – 
cestopisná publikace svíce jak stovkou fotografií 
►Kanibalové z hor – cestopis o expedici ke kmeni horských Yaliů – západní Papua  - Irian Jaya – autor 
Petr Jahoda- - vyjde v říjnu  (SVAN Brno) 
►Poslední žijící lidé pravěku – velkoformátová fotopublikace zachycující slovem a obrazem více než 
třicet přírodních národů Afriky, Nové Guinei a Asie – vyjde v říjnu 2002 – Petr Jahoda (Tigris) 
►Žila jsem v Africe – autobiografická publikace o šestiletém pobytu autorky Marie Muikušové 
v Jihoafrické republice – pro tuto knihu jsme autorce zajistili vydavatele, v nejbližších dnech by mělo mezi 
ní a vydavatelstvím dojít k podepsání smlouvy. 
►Jak jsme nedojeli na kole do Vietnamu – cestopis dvou cyklistů o putování na kolech z ČR do Asie – 
autor Miroslkav Pavelka – rovněž pro tuto knihu jsme autorovi zajistili vydavatele a také u této publikace 
by do konce prázdnin mělo dojít k podepsání smlouvy autora s vydavatelem. 
 

Výstavy a další akce našich členů: 
 

► 14.6. – 31.8.2002 – A Taste of The True World – fotovýstava Jakuba Kasla umístěná v Pivovarském 
muzeu v Plzni 
► 1.7.2002 – 31.8.2002 – Nejdivočejší místa světa – lidé a zvířata – fotovýstava Petra Jahody je 
umístěna v Galerii Zdeňka Buriana v ZOO Dvůr Králové nad Labem společně s překrásnými obrazy 
tohoto významného českého malíře a ilustrátora pravěku. Součástí fotovýstavy jsou fotografie více než 
patnácti přírodních národů Afriky, Nové Guinee a Asie, které jsou doplněny fotografiemi divoce žijících 
zvířat z více jak deseti Afrických národních parků. Vstup do galerie je zdarma. Společně s touto 
fotovýstavou zde můžete shlédnout také již zmíněnoustálou výstavu obrazů „Pravěk očima Zdeňka 
Buriana“ – největší sbírka tohoto druhu na světě. Nezapoměňte také na safari v ZOO. 
►23.8.2002 – 4.9.2002 – Tibet – Nepál – fotovýstava Juraje Gažovčiaka – síň Městského úřadu 
v Teplicích nad Metují 
►17.9.2002 – 31.9.2002 – Tibet – Nepál – fotovýstava Juraje Gažovčiaka – Galerie Plastik na Vrchu 
Gothart v Hořicích 
►25.9.2002 – 27.10.2002 – Océ – barevný svět komunikací – fotovýstava Karla Medulána a Michala 
Mana - Fotografie z New Yorku a himálajských království se ocitají vedle sebe v nebývalých kontrastech - 
tato výstava je součástí rozsáhlého mezinárodního projektu Asia Communication 2000 - Česká Galerie - 
Pardubice, Cestovní dům Poznání, třída 17. Listopadu 229, centrum města, poblíž obchodního domu 
Tesco 
 

Z činnosti klubu: 
 

► 29.5.2002 byl slavnostně zahájen provoz České galerie Pardubice společnou výstavou Táni Mikušové 
(Sbírka Afrických masek) a Petra Jahody (Poslední svědkové pravěku) 
►V červnu uspořádal člen Českého klubu cestovatelů Karel Wolf setkání cestovatelů a dobrodruhů pod 
širým nebem v Praze. Pro nepřízeň počasí se nakonec konalo v nedaleké čajovně. 
 

 


