
►V České galerii proběhla výstava obrazů našeho člena, akademického malíře George Philipa 
s názvem Hříšná Eva. Dále zde pak proběhl týden divadel malých forem a výstava fotografií s názvem 
Čilští psi. 
 

České expedice:  
 

►Expedice Mandragora 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 se podařilo pro účastníky expedice zajistit letenky zdarma. 
►Významná česká, více než dvouletá, cyklistická expedice našich dvou členů, Petra Jona a Lucie 
Kovaříkové nazvaná „S Colafitem všemi kontinenty“, která odstartovala 1. května 2002 z Prahy úspěšně 
pokračuje. Více o Petrovi a Lucii se můžete dozvědět z časopisu Cykloturistika, z magazínu Sirius a 
z našich www stránek. 
 

Slevy: 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. 
 

Důležité upozornění: Kdo chcete nadále zústat členy typu C, je nutno do konce roku zaplatit 250 
Kč členské příspěvky, nejlépe bankovním převodem na náš účet. Jako variabilní symbol uveďte 
Vaše datum narození ve tvaru rodného čísla a datum narození ve čtyřmístném tvaru, v pořadí 
měsíc a den. Předem děkujeme. Taplacením příspěvků přispíváte na provoz klubu. 
 
 

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.3 / 2002 
Informační občasník Českého klubu cestovatelů - určeno členům typu C 

 

Vážení přátelé, doufáme, že jste se všichni vrátili ze svých cest zcela zdrávi a vpořádku. Je tady podzim, 
a tak Vám opět zasíláme našeho Krajánka s programem podzimních akcí. Ti kteří nám zaslali včas 
seznam svých výstav promítání je najdou na těchto stránkách, ostatní si alespoň uvědomí, že je občas 
dobré dělat nějteré věci s předstihem. 
 

Aktuality: 
 

►V areálu Pražského hradu pokračuje 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. Naše původní prezentace se 
však z původních šesti velkých panelů a dvou stolů smrskla na pouhé dvě nástěnky. Také Pražský hrad 
se potýká s běžnými exisitenčními problémy jako všichni ostatní a tak byly původně zapůjčené panely 
expozici opět odebrány. Další informací je, že výstava bude v zimních měsících uzavřena. 
►Další prezentace Českého klubu cestovatelů, jeho činnosti a členů, která byla umístěna v Galerii 
Zdeňka Buriana v ZOO Dvůr Králové nad Labem, jako součást výstavy Petra Jahody – Nejdivočejší místa 
světa – lidé a zvířata, byla prodloužena z původně dohodnutých dvou měsíců na tři a skončila 30.9.2002 
►Česká galerie Pardubice, jejímž provozovatelem se stal Český klub cestovatelů, zrealizovala několik 
dalších výstav. 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 rok i déle předem. V současné době máme „vyprodány“ termíny až do 
ledna 2004. Proto kdo máte zájem v České galerii vystavovat, ozvěte se nám co nejdříve. 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 rovněž ozvěte. Tyto besedy budou honorovány. 
►Informujte nás 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. 
►Pokud jste autory knih, pro které se Vám dosud nepodařilo zajistit vydavatele, tak se také můžete 
obrátit na svůj klub. Máme velice dobré kontakty na několik vydavatelství, která mají zájem o knihy našich 
členů. Některým z Vás jsmer již vydání knihy zprostředkovali a samozřejmě společně s tím uděláme 
takovým knihám patřičnou propagaci v médiích. 
► V minulém čísle Krajánka jsme uvedli neověřenou zprávu o českých vězních v Thajsku, kterou nám 
zaslal Karel Wolf, jeden z našich členů. Žádali jsme o potvrzení této zprávy ministerstvo zahraničních 
věcí, které se nám však dosud neozvalo. Ozvala se však skutečná autorka článku, paní Veronika 
Stibalová, která nás požádala o dementování této informace a o stažení článku ze všech webů, kam jej 
K.Wolf zaslal  s odůvodněním, že prý si pan Wolf již nevzpomíná kam všude to dal. Udělali jsme co jsme  
mohli, ale přesto dodnes některé weby přání autorky reportáže nerespektovaly. 
 

Představujeme další významné členy Českého klubu cestovatelů: 
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   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, 
přesto, že v minulém i v  tomto čísle Krajánka jsme tomu věnovali neobvykle mnoho prostoru. Snad 
někdy později. Naopak na našem webu máme prostoru takřka neomezeně a tak zde dnes prezentujeme 
přes 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 
 

• Ing. Jaroslav Mareš (CZ) - cestovatel, entomolog a spisovatel. Procestoval všechny kontinenty, 
celkem 85 zemí, napsal 15 knih, z toho několik cestopisných. Objevil nejsilnějšího dravého brouka 
světa jménem Manticora imperator a popsal další tři nové druhy. Pravidelně přednáší a vystupuje v 
televizních a rozhlasových pořadech Členem klubu je od roku 2002. 

• Petr Suchý (CZ) - dosud podnikl okolo 25 převážně individuálních cest téměř po celém světě. Strávil 
na nich přibližně 3,5 roku. Navštívil 70 zemí - dvouměsíční cesta autostopem napříč Amerikou, 
individuální výstupy na africké a jihoamerické velehory, pětiměsíční cesta kolem Asie, cesty do Číny 
a Tibetu… Členem klubu je od roku 2001. 

• Ing. František Pavloušek (CZ) - cestuje s padákem. Instruktor paraglidingu, vícemistr ČR 99 a mistr 
ligy ČR 2000, pilot a konstruktér padákových kluzáků. Členem klubu je od roku 2001. 

• Ing. William Dietrich (CZ + D) - cestovatel a uznávaný potapěč-fotograf podmořského světa. Členem 
klubu je od roku 2002. 

• Mgr. Jiří Kráčalík (CZ) - horolezec, cestovatel, fotograf a publicista. Na svém kontě má 130 
zdolaných vrcholů čtyř kontinentů. Uspořádal v ČR a v zahraničí 25 samostatných výstav fotografií. 
Připravil putovní výstavu čtyř autorů nazvanou Láska jménem hory. Je zakladatelem časopisu 
Turistika a Hory a stejnojmenné cestovní kanceláře. Členem klubu je od roku 2002. 

 

Nové knihy našich členů: 
 

►Japonská mozaika– autoři Zdeněk Thoma (člen klubu) a jeho žena Soňa – kvůli povodním vyjde se 
zpožděním snad v říjnu 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 2002 (SVAN Brno) 
►Žila jsem v Africe – autobiografická publikace o šestiletém pobytu autorky Marie Muikušové 
v Jihoafrické republice – pro tuto knihu jsme autorce zajistili vydavatele, autorka již podepsala 
s vydavatelem smlouvu, kniha by měla vyjít v nejbližší době. 
►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. Autor se 
s vydavatelstvím dohodl ústně a také u něj by mělo dojít k podepsání vydavatelské smlouvy. 
 

Výstavy a další akce našich členů: 
 

►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 
►17.10.2002 – Kanibalové z hor - přednáška s promítáním diapozitivů autora Petra Jahohody je z cyklu 
Nejdivočejší místa světa a popisuje jeden z nejnáročnějších treků na Nove Guinei - cestu přes hory 
Baliemskaho údolí až ke kmeni horských Yaliů, nejobávanějším kanibalům v pohoří Jayawijaya. Popisuje 
cestu ke kmeni, který byl objeven teprve před čtyřiceti lety. Cestu drsnou horskou džunglí, za trpasličími 

obyvateli hlubokých údolí indonéské provincie Irian Jaya, kde se čas na mnoho let zastavil. - Zlín, 
Muzeum Jihovýchodní Moravy, Zámeček, hned kousek od nádraží, začátek v 17 hodin. 
►19.10.2002 - 20.10.2002 - 15.Mezinárodní setkání cestovatelů CESTY 2002 - přednášky s diaprojekcí, 
nebo videoprojekcí + doprovodný program - výstavy fotografií apod. Pořádá Klub cestovatelů Hanzelky a 
Zikmunda GLOBE ve spolupráci s Obecním úřadem v Prosiměřicích u Znojma pod patronací ČESKÉHO 
KLUBU CESTOVATELŮ.  

Motem letošního, jubilejního setkání je: MUDr. Emil Holub a jeho cesty Afrikou. Celá akce je 
zaměřena na cestopisné přednášky doplněné diaprojekcí, nebo videoprojekcí. Doprovodným programem 
jsou výstavy fotografií, výstavy domorodých předmětů, prodej cestopisných knih, map a turistických 
průvodců. Účastníci setkání zde mají možnost zakoupit si tyto publikace přímo od autorů. Během dvou 
dní se na scéně vystřídají cestovatelé z České republiky, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, USA…. 
Každý platící divák má možnost zúčastnit se ankety o zájezd CK POZNÁNÍ na LIPARSKÉ OSTROVY v 
hodnotě 10.000 Kč a divácké ankety o další ceny. Český klub cestovatelů zajišťuje ochutnávku 
exotického ovoce se specifickou chutí i vůní - DURIANU v podobě želatinových bonbónů. Na závěr 
setkání se nejlepším přednášejícím uděluje: Cena cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE, Cena 
WORLD HERITAGE, Cena magazínu KOKTEJL a Cena ČESKÉHO KLUBU CESTOVATELŮ. 
Podrobnější informace naleznete na www.ckc.cz, nebo www.globe.euweb.cz. Setkání se koná v obci 
Prosiměřice u Znojma, Kulturní dům, , přímo v centru obce. Ubytování v tělocvičně, nutný spací pytel a 
karimatka. 
►1.11.2002 - 1.12.2002 - Cesty za poznáním – Výstava fotografií reprezentanta českého klubu 
cestovatelů, Jiřího Kolbaby, bude instalována v České galerii. Kolekce barevných zvětšenin nás zavede 
do mnoha desítek zemí všech šesti kontinentů planety. Autor se specializuje na záběry přírody a lidských 
tváří. Divácky nejvyhledávanější jsou zejména snímky antarktických ledovců, vulkánů ve Střední Americe, 
pouští na Arabském poloostrově, domorodců na Šalomounových ostrovech, na Fidži, v Austrálii, Namibii, 
Botswaně či Etiopii. Novinkou je kolekce panoramatických snímků přírody. 
   Jiří Kolbaba navštívil téměř 100 zemí světa. Fotografuje, publikuje a pořádá komponované pořady 
v celé České republice. Výstava „Cesty za poznáním“ je známa nejen u nás, ale i v zahraničí. Naposledy 
ji viděli v Lichtenštejnsku v budově Hospodářské komise EU. Autor připravil pro návštěvníky slosovatelné 
kupony o fotocestu, letenky, průvodce a další skvělé dárky. Vernisáž výstavy je 31.10.2002 v 17 hod. za 
účasti autora, médií a významných osobností veřejného života. Česká Galerie - Pardubice, Cestovní dům 
Poznání, třída 17. Listopadu 229, centrum města, poblíž obchodního domu Tesco 
►2.12.2002 -  Baječná Indonésie - zvukem a obrazem - přednáška s diapozitivy Karla Wolfa a Petry 
Bielinové- Program je doplněn ilustrativními mapkami míst, kde cestovali a hudebními ukázkami, které 
přiblíží danou zemi. Divadlo Čáslav v Čáslavi. 
 

Z činnosti klubu: 
 

►A Taste of The True World – fotovýstava Jakuba Kasla umístěná v Pivovarském muzeu v Plzni 
proběhla o prázdninách. 
►Nejdivočejší místa světa – lidé a zvířata – fotovýstava Petra Jahody umístěná v Galerii Zdeňka 
Buriana v ZOO Dvůr Králové nad Labem byla pro velký úspěch prodloužena ze dvou na tři měsíce. 
Skončila v září 
►Tibet – Nepál – další foto výstavy uspořádal v srpnu a září v Teplicích a v Hořicích Juraj Gažovčiak. 
 


