
 

Slevy: Opět 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 vysvětlíme. 
 

Poděkování sponzorům: 
V roce 2002 klub podpořili: částkou cca 150.000 Kč CK Poznání, která sponzoruje klub - zejména jeho 
prezentace na výstavách a také provoz České galerie a její materiální vybavení, částkou cca 30.000 Kč – 
Cestovní dům – na provoz České galerie a na úhradu energií a platu dozoru v galerii, částkou cca 30.000 
Kč pan Petr Jahoda – na technické zajištění činosti klubu – telefony, poštovné, propagace, propagační 
materiály, cestovné, energie a nájem kanceláře, částkou 5.000 Kč statutární město Pardubice podpořilo 
kulturu přispěním na provoz České galerie, částkou cca 4.500 Kč pan Antonín Červený, který věnoval 
klubu k prodeji 32 výtisků jeho knihy – Jižní Afrika, krajina protikladů očima českého cyklisty. Díky těmto 
sponzorům a také díky všem platícím členům klubu skončila naše účetní uzávěrka opět beze ztrát. 
 

Důležité upozornění: Kdo chcete nadále zústat členy typu B, neboC, je nutno zaplatit 50, nebo 250 
Kč členské příspěvky, nejlépe bankovním převodem na náš účet 203499403/0300. Jako variabilní 
symbol uveďte Vaše datum narození ve tvaru rodného čísla + datum svátku ve čtyřmístném tvaru, 
v pořadí měsíc a den. Vzhledem k tomu, že velká část našich členů využívá členství A, které je 
zdarma, tak potřebujeme pomoc těch, kteří členské příspěvky chápou také jako určitou formu 
sponzorství klubu, přispění na jeho provoz.. Členství zdarma nechceme rušit, chceme být klubem, 
který je přístupný také ekonomicky slabším členům. Za zaplacení všem předem děkujeme. 
 

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 16.1.2003             prezident Českého klubu cestovatelů 
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KRAJÁNEK 
 č.4 / 2002 

Informační občasník Českého klubu cestovatelů - určeno členům typu C 
 
 

Vážení přátelé,  
 
Trošku opožděně Vám přejeme šťastný a veselý nový rok a v něm hodně cestovatelských úspěchů. Také 
dostatek sněhu na horách a teplou vodu v tropických mořích pro ty z vás, kteří se rozhodnete přezimovat 
v teple. 
 

Aktuality: 
 

►AKÁCIA – vydavatelství cestopisné literatury atd. Pokud jste autory knih, pro které se Vám dosud 
nepodařilo zajistit vydavatele, tak se také můžete obrátit na klub. Máme velice dobré kontakty na několik 
vydavatelství, která mají zájem o knihy našich členů. Některým z Vás jsme již vydání knihy 
zprostředkovali a samozřejmě společně s tím uděláme takovým knihám patřičnou propagaci v médiích. 
Od podzimu také máme vlastní vydavatelství!!! Informace o něm najdete na www.akacia.cz. Samozřejmě 
bude zaměřeno především na cestopisy. Posílejte nám svoje rukopisy k posouzení, ediční plán se teprve 
tvoří, takže šanci mají všichni. Díla členů klubu budeme vydávat přednostně. Nebráníme se ani dílům, 
které chcete vydat vlastním nákladem, ani dílům, kde si chcete sami zajistit distribuci. Zařídíme vám 
přidělení mezinárodního kódu ISBN a nechceme za to nic víc než vynaložené administrativní poplatky, 
telefon, fax atd.. Takže si zapamatujte, cestopisy vydává AKÁCIA.  
►Dostali jsme nabídku uspořádat expozici knih a fotoprací členů Českého klubu cestovatelů na 
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO v Brně. Expozice bude umístěna v pavilonu A. Letros už to 
nestihnete, ale kdo máte zájem vystavit zde své práce třeba příští rok, pošlete nám svoje publikace. 
Zaslané matriály nemůžeme vracet (je to pracné a nákladné), ale zůstanou majetkem klubu a budou 
použity na další prezentace klubu a jeho členů. 
►Další nabídku jsme dostali od jiného vydavatelství. Mají zájem o fotografie našich členů do učebnice 
zeměpisu. Seznam fotografií je u nás. Termín odevzdáníén se zatím posunul. V Učebnici bude uvedeno 
poděkování klubu a jména autorů fotografií (souhrně). O honoráři zatím s vydavatelem jednáme. 
Nicméně, je to pro nás i pro Vás prestižní záležitost. Kolik fotografů má svoje fotky v učebnicích? Pokud 
tedy máte zájem je poskytnout, mailujte, nebo volejte na 606 711 712. Výběr provedeme těsně před 
odevzdáním. Honorář připadne fotografům. 
►V areálu Pražského hradu byla na zimu přerušena stálá výstava Africké umění – sbírka Rainara 
Kreissla (Letohrádek královny Anny). O jejím znovu otevření, nebo spíše pokračování na jaře, vás 
budeme opět informovat. Její součástí by i nadále měla být prezentace Českého klubu cestovatelů. 
►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 Belcrediho 18, BRNO 628 00, tel: 544 230 771
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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. 
►Náš člen, známý cestovatel Leoš Šimánek pokřtil v  ZOO Dvůr Králové n. Labem, mládě nosorožce 
dvourohého. Všichni cestovatelé tak mají svého mazlíčka. Je to slečna a jmenuje se Elza Ema.  
 

Představujeme další významné členy Českého klubu cestovatelů: 
 

   Stále nejsme schopni prezentovat v Krajánkovi všechny zajímavé osobnosti, které stávají našimi členy. 
Omlouváme se tedy těm, na které se opět nedostane místa, přesto, že v  tomto i v minulých čísle 
Krajánka jsme tomu věnovali neobvykle mnoho prostoru. Snad někdy později. 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 ještě 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 
 

• Mgr. Světlana Medulánová (CZ) - procestovala Nepál, Bhútán, Sikkim, Dárdželing, Tibet, Thajsko, 
Čínu, Senegal a dále Norsko, Švédsko a Finsko. Celkem navštívila 26 zemí. Zabývá se studiem 
lidových slavností, náboženských svátků a rituálů a uvedenou problematiku přednáší na filozofické 
fakultě Masarykovy university v Brně. Je spoluautorkou mezinárodního projektu Asia communication 
2000. Pracuje jako ředitelka nezávislé tiskové agentury a vydavatelství RTP publicity, pod jejíž 
hlavičkou také publikuje. Autorka popisů k fotografiím v knize Ing. Karla Medulána o himálajských 
královstvích s názvem Návrat do nebe. Členem klubu je od roku 2001. 

• Ing. Milan Čermoch (CZ) - inženýr kybernet, producent, manažer a cestovatel, sám se však nazývá 
výletníkem. Výlet chápe jako opuštění známého a předvídaného pro poznání a potěšení z 
dobrodružství. Od roku 99 spolupracuje na projektu mapování nepoznaných území - Terra 
Incognita, z něhož vzešla multimediální geografická encyklopedie na CD-ROM s názvem 
AUSTRALIS. Členem klubu je od roku 2001. 

• Juraj Kaman (CZ) - nezávislý publicista a fotograf, publikuje v několika českých časopisech a 
magazínech. Procestoval velkou část Asie a blízkého východu, USA a Kanady. Je autorem knihy 
Cesta za splněným snem. (IEC 1999). Členem klubu je od roku 2001. 

• Jakub Kasl (CZ) - Fotograf, cestovatel, nezávislý publicista spolupracující s mnoha českými 
časopisy a magazíny. Kromě Antarktidy cestoval po všech kontinentech světa. Ze svých cest má 
ucelené tématické kolekce fotografií, které prezentuje nejen jako diashow, ale také v internetové 
galerii. Členem klubu je od roku 2001. 

• Ing. Marie Mikušová (CZ) - lékařka, která strávila 6 let v Jihoafrické republice a stále se tam vrací. 
Autorka knihy Žila jsem v Africe (Akcent 2002). Členem klubu je od roku 2002. 

• Jozef Junas (SK) - velký fanda cestování. Pořadatel pravidelných mezinárodních setkání 
cestovatelů Vanderfest na Slovensku. Členem klubu je od roku 2001. 

 

Nové knihy našich členů: 
 

►Příběh čaje – autoři Zdeněk Thoma (člen klubu) a jeho žena Soňa – objemná prezentační publikace 
►Česko – autoři Zdeněk Thoma (člen klubu) a jeho žena Soňa – velká obrazová publikace o naší zemi 
►Japonská mozaika – autoři Zdeněk Thoma (člen klubu) a jeho žena Soňa (MF 2002) – cestopisná 
publikace s více jak stovkou fotografií 
►Afghánistán, prach a růže - autor: Martin Mykiska - putování Afghánistánem za Tálibánu a po jeho 
pádu - kniha o tom, co říkají prostí Afghánci. Ti, kteří v těžkých podmínkách zničené země žijí, mluví, 
myslí a pracují a navzdory všemu ve svých zahradách pěstují růže. Jsou zde shrnuty zážitky ze dvou 
dautorových cest do Afghánistánu: v roce 1999 za Tálibánu a letos na jaře + afghánská historie od 
nejstarších dob po tragické období posledních 23 let (až do pádu Tálibánu), některé další zajímavosti 

(etnografické složení, původ burky, apod.) a ukázky afghánské, tálibánské a další tematicky spřízněné 
poezie (140 stran textu, 80 stran barevných fotografií a na 20 drobných kresbiček – vydalo nakladatelství 
MTM 2002 - cena 295,- Kč, pro členy klubu sleva). 
►Černý obr Afriky - autor: Ivan Mrázek - Mangrové bažiny, tropický deštný prales, savana s baobaby, 
buš, sloní tráva a polopoušť. Tajemný veletok Niger, vysychající jezero Čad, kosmopolitní metropole na 
zelené louce a vesničky, v nichž se zastavil čas. Posvátní krokodýlové, ráj zoborožců, mrakodrapy 
všekazů, "létající lišky", modré topazy, mluvící bubny, magické ořechy kola. Domorodci, kteří se i po 
staletém působení misií dovolávají ochrany předků a tradičních božstev. To vše je Nigérie - země, kde se 
o turismu jen sní a kde bílý muž dosud budí rozruch. (142 stran textu, 58 černobílých a barevných 
fotografií a 18 perokreseb v textu – vydalo Moravské muzeum 2002 – cena 185,- Kč). 
►Žila jsem v Africe – autobiografická publikace o šestiletém pobytu autorky Marie Muikušové 
v Jihoafrické republice – (Akcent 2002 - pro tuto knihu jsme autorce zajistili vydavatele) 
►Kanibalové z hor – cestopis o expedici ke kmeni horských Yaliů – západní Papua  - Irian Jaya – autor 
Petr Jahoda-- (SVAN Brno 2002) – 180 fotografií, celé na křídovém papíře, cena 299,- Kč 
►Jak jsme nedojeli na kole do Vietnamu – cestopis dvou cyklistů o putování na kolech z ČR do Asie – 
autor Miroslav Pavelka – rovněž pro tuto knihu jsme autorovi zajistili vydavatele. Autor se s vydavatelem 
dohodl ústně. Od podzimu jsme však nebyli informováni v jakém stadiu kniha a jednání jsou. 
 

Výstavy a další akce našich členů: 
►Skončila výstava Jiřího kolbaby s názvem Cesty za poznáním, která je umístěna v Domě Pánůz Lipé 
na náměstí Svobody v Brně. Výstava fotografií a uměleckých předmětů z Asie je doprovázena 
přednáškami cestovatele Jiřího Kolbaby. 
►Skončilo turné Leoše Šimánka – Amerikou od severu k jihu (Trans Amerika) - nové diashow se 
stejným názvem jako jeho knižní bestseler - Amerikou od severu k jihu, který se dočkal již čtvrtého 
vydání! 
►Úspěšně proběhlo - 15.Mezinárodní setkání cestovatelů CESTY 2002 - Pořádal Klub cestovatelů 
Hanzelky a Zikmunda GLOBE ve spolupráci s Obecním úřadem v Prosiměřicích u Znojma pod patronací 
ČESKÉHO KLUBU CESTOVATELŮ. Během dvou dní se na scéně vystřídali cestovatelé z České 
republiky, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, USA…. Cenu ČESKÉHO KLUBU CESTOVATELŮ za 
divácky nejzajímavější přednášku získal Karel Wolf za velmi dobře připravenou prezentaci, doplněnou 
zvukovými nahrávkami. Tato jeho přednáška o Indonézii byla oceněna také cenou Cena cestovatelů 
Hanzelky a Zikmunda GLOBE. Těší nás to také z toho důvodu, že karel Wolf je od roku 2001 členem 
Českého klubu cestovatelů. Ceny divácké ankety sponzorovaly firmy Yate – výrobce karimatek a Moira – 
výrobce termoregulačního prádla. 
 
 

České expedice:  
 

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


