
• Radek Jaroš (CZ) významný český horolezec. Jako druhý Čech dosáhl vrcholu nejvyšší hory světa, 
Mount Everestu (8848 m) bez kyslíku a rovněž jako druhý Čech vystoupil bez kyslíku na 
Kangchenjungu (8598 m). Je autorem knihy Dobývání nebe.*** Nejvýznamnější výstupy *** Mount 
Everest (8848 m), Kangchenjunga (8598 m), K2 (Chogori 8611 m) - pokus o výstup, Huascarán 
(6678 m). Zůčastňuje se také různých rallye a maratonů na lyžích.. 

• Berka Zdeněk (CZ) - bývalý cyklistický závodník, dvojnásobný účastník Giro d´ Italia v amatérech a 
v roce 1982 třetí na Alpe Adria. Dnes jezdí na kole po světě. Projel Indii, Mexiko, z Istambulu se 
vracel na kole domů, z Říma to vzal přes Grosglockner… Členem klubu je od roku 2001. 

• Pavol Horváth (SK) - prakticky bez peněz procestoval Evropu, Rusko, Čínu, Nepál, Indii, Irán a 
Pakistán. Když mu v Číně došly peníze, koupil si kolo a dojel na něm domů. Už mu to zůstalo. Další 
několikaměsíční cesta byla kolem Nyní cestuje s přítelkyní na kole přes Indonésii do Austrálie. 
Dlouho neměl vlastní stan ani fotoaparát. Má přezdívku Brčo. Členem klubu je od roku 2001. 

 
 

České expedice:  
 

►Expedice Mandragora se začátkem letošního roku pod vedením našeho člena Jana Kindla měla vydat 
do Maroka natáčet místní folklórní hudbu. Součástí této expedice mělo 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 zdarma letenky. Nicméně 
v současné době nemáme zprávy o tom, zda se expedice realizovala, či nikoli. Zajištěné letenky nebyly 
využity a Jan Kindl se zatím neozval. Takový přístup nám nedělá příliš dobré jméno a nevzbuzuje důvěru 
u našich partnerů. Prosíme, zvažte si dobře zda chcete své expedice realizovat, než se na nás obrátíte. 
►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. V současné době cestují po Novém Zélandu a chtějí pokračovat zpět do Austrálie.. Více o 
Petrovi a Lucii se můžete dozvědět z časopisu Cykloturistika a z našich www stránek. 
 
 

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 50 Kč. Další provizi můžete dostat, pokud si firma 
přiobjedná některé služby, které v systému slev nabízíme. Zajímají-li vás 
podrobnosti této nabídky, vše vám 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. 
 

        CK Poznání, sponzor 
  Českého klubu Cestovatelů 
 

          www.poznani.cz 
 
 
 

Zpracoval      
          Petr Jahoda  
V Brně dne 16.1.2003             
prezident Českého klubu cestovatelů 
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Kdo v srdcích žije - neumírá... 
 

Je tomu již dlouho, co duše cestovatele ing. Jiřího Hanzelky opustila pozemský svět. Tato 
smutná zpráva mne zastihla přibližně v polovině mojí cesty Etiopií. Bylo to přesně tři dny po té, co jsem 
mu posílal pohled, ve kterém jsem mu sliboval, že se za ním ihned po návratu zastavím. Dosud jsem se 
zcela nevyrovnal s tím, že mi osud nedovolil splnit daný slib. Ing. Jiří Hanzelka mi byl přítelem a rádcem. 
Každý okamžik který jsem mohl strávit v rozhovoru s ním pro mne byl nesmírně cenný, zajímavý a 
přínosný. Radil mi při práci na mojí druhé knize Kanibalové z hor, která vyšla vloni na podzim a také mi 
dal neocenitelné rady při práci na fotopublikaci Poslední žijící lidé pravěku, která vyjde koncem tohoto 
roku. Je pro mne těžké vědět, že si s ním již nikdy nebudu povídat o středoafrických Pygmejích a nebo o 
Nové Guinei. 
 Několik posledních let, tento vynikající člověk a cestovatel strávil v nemocnici. Přes to že byl 
sužován několika velmi nepříjemnými chorobami, tak nikdy neztratil chuť do života a do práce. Kdykoli 
jsem ho navštívil, tak na jeho nočním stolku ležely silné brýle a v přihrádce byla práce, kterou jen na chvíli 
přerušil. Nebyl jsem jediný, komu nezištně pomáhal. Vždy byl učesaný a pečlivě oholený, nikdy nehovořil 
o svých problémech. Celý život byl zvyklý pracovat a tak ve své práci pokračoval i v nemocnici. Zanechal 
po sobě obrovské dílo v podobě mnoha knih, cestopisných filmů a rozhlasových, které dlouhá léta tvořil 
společně s ing. Miroslavem Zikmundem. 
 Když ze světa lidí odejde duše někoho dobrého, bývá zvykem vyjádřit jeho pozůstalým 
soustrast. Dovolte mi tedy takto učinit touto cestou. Odchodu takového člověka, jakým ing. Jiří Hanzelka 
byl, však neželí jen jeho rodina, ale snad všichni cestovatelé. Bude nám všem chybět. Tato smutná 
zpráva mne zastihla krátce před cestou k etiopským přírodním národům. Mezi jinými jsem navštívil také 
kmen Konsů. Jejich tradice říká, že zemřeli mladý člověk, tak jsou všichni smutní, protože se zmařil jeden 
lidský život předčasně. Odejde-li však starý člověk, pak nemá nikdo důvod k zármutku, protože podle 
Konsů ten člověk nezemřel, ale je zde stále. Má pokračování ve svých dětech a vnoučatech. 
 Ing. Jiří Hanzelka nezemřel. Zůstal tu s námi v jeho knihách a myslím si že kousek z něho 
zůstal v srdci každého z nás. On patří k těm šťastným, kteří mají pokračování nejen ve svých dětech, 
neboť si myslím, že všichni Čeští cestovatelé jsou tak trošku jeho dětmi. Tímto úvodníkem bych tedy 
chtěl vyslovit svoji nejupřímnější soustrast všem kdo ho měli rádi a které on měl rád a zároveň bych chtěl 
říci, nebuďme smutní, tak jako nejsou Konsové, neboť on stále žije v tisících jeho následovníků. 

Když jsem se po návratu z Etiopie doma probíral hromadou došlé pošty, tak v jedné obálce byl 
také list s černým rámečkem zvěstující odchod pana Hanzelky. V pravém horním rohu bylo napsáno: 
„Kdo v srdcích žije - neumírá...“ Tento citát Františka Hrubína asi nejlépe vyjádřil co sám cítím. 

 
(Petr Jahoda) 
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Vážení přátelé, 
 

toto číslo Krajánka vydáváme ve značně pohnuté době, která není příliš nakloněna cestování. Válka v 
Iráku začala jen jediný den po mém návratu z Etiopie a zatím nikdo neví jaké další důsledky s sebou 
přinese. Někdo ji odsuzuje, někdo schvaluje. Z informací, které nám předkládají média je těžké udělat si 
správný názor. Jediné co je jisté, tak že jakákoli válka je strašlivá a pro inteligentního člověka 
nepochopitelná věc. Není možné pochopit proč se lidé navzájem zabíjejí. A tak nám nezbývá než si přát 
aby co nejdříve skončila a aby se po tom dokázal spřátelit křesťanský a Islámský svět. Aby tato válka 
nezasela na dlouhou dobu do srdcí muslimů nenávist proti všem lidem jiného vyznání. Prozatím však 
bohužel bude nutno počítat s možnými projevy nenávisti islámských extrémistů leckde na světě 
 

Aktuality: 
 

►Podobně jako koncem loňského roku v časopise Cykloturistika (č.12/2002 - dvoustrana), se nám i letos 
podařilo prezentovat Český klub cestovatelů a jeho členy v magazínu Treking (č. 1/2003 - opět dvou 
strana). Představili jsme tam přibližně třicet našich nejvýznamnějších členů. V Cykloturistice se 
zaměřením především na cyklisty, v Trekingu jsme byli obecnější a dali prostor také ostatním. Reakce 
veřejnosti byla více než potěšující a díky tomu došlo k nezanedbatelnému nárůstu naší členské základny. 
Děkujeme tedy touto cestou redakcím oběma magazínů a doufáme nadále v dobrou spolupráci. 
►Učebnice zeměpisu. Děkujeme za Vaše fotografie, které jste nám zaslali  a které jsme předali 
vydavateli učebnice, který se na nás obrátil se žádostí o spolupráci. V současné době se na učebnici 
pracuje a zatím ještě nevíme , které fotografie budou použity. Budeme vás informovat o aktuální situaci. 
►AKÁCIE – vydavatelství cestopisné literatury děkuje našim členům za zaslané rukopisy. S některými je 
dohodnuto vydání jejich knih, jakmile budou dokončeny. Pro ostatní naše členy nadále zůstává v platnosti 
nabídka nakladatelství AKÁCIE, které má zájem ve spolupráci s Českým klubem cestovatelů vydávat 
vaše knihy z oblasti cestování, přírody a outdooru. Informace o něm najdete na www.akacie.cz. Nadále 
platí, že kvalitní díla členů klubu se budou vydávat přednostně a je zde i možnost pro autory vydat díla 
vlastním nákladem. Zařídíme přidělení mezinár. kódu ISBN a nechceme více než vynaložené 
administrativní poplatky, telefon, fax atd.. Takže si pamatujte a šiřte, že české cestopisy vydává AKÁCIE. 
►Expozice knih členů Českého klubu cestovatelů na brněnském veletrhu cestovního ruchu GO, měla 
velký úspěch. Zaslali jste nám přes třicet knih, které byly vystaveny v rámci EXPOCAMERY. Tento 
úspěch nám zajistil stejnou možnost také pro příští rok a navíc je pravděpodobné, že se nám podaří 
zajistit podobnou expozici také v Praze na veletrhu Holiday World. Jsme rádi, že nám stále zasíláte i 
starší výtisky vašich knih, které již nejsou v prodeji. Naše expozice tak má k dnešnímu datu již kolem 
padesáti knih!!! Je to skvělá možnost jak prezentovat náš klub a také jednotlivé autory a jejich díla. 
Posílejte tedy knihy, nebo požádejte vydavatele vašich děl ať klubu zašlou recenzní výtisk, vyplatí se to. 
►Máme možnost uspořádat výstavu děl a prezentaci autorů, členů klubu, v prostorách specializované 
prodejny cestopisné literatury, map a průvodců. Český klub cestovatelů však nemá prostředky na výrobu 
podkladů pro tuto expozici. Je zde prostor pro přibližně 30 publikací. K zařazení do expozice je nutno, 
aby v majetku klubu byla prezentovaná kniha, nebo CD Rom, či videokazeta. Dále je nutno uhradit 
náklady spojené s výrobou prezentačního tabla (skenování, grafik, tisk, laminování, aranžování) ve výši 
500 Kč na jedno dílo a 350 Kč na každé další (nutno uhradit na účet klubu, var symbol 800 + prvních 6 
míst vašeho rodného čísla + dat svátku ve čtyřmístné podobě v pořadí měsíc a den). Prezentace potrvá 
nejméně jeden rok. Její součástí bude fotografie autora a jeho krátký životopis. Pokud o takovou 
prezentaci máte zájem, ozvěte se nám. Chtěli bychom podobné věci dělat i na jiných frekventovaných 
místech v ČR. Poplatek za autora může uhradit i vydavatelství jeho díla. Klub mu může vystavit fakturu. 
►Česká galerie Pardubice, jejímž provozovatelem byl Český klub cestovatelů, musela (snad dočasně) 
přerušit provoz. Bohužel ani značné dotace ze strany CK Poznání, Cestovního domu, CK Magris a města 
Pardubice nestačily pokrýt vysoké náklady na provoz České galerie v Pardubicích, jejíž rozpočet se 

vyšplhal přes čtyři sta tisíc korun ročně! Pokud by jste někdo věděli o sponzorovi, který by byl schopen se 
zavázat k pokrytí alespoň poloviny z této částky, tak by bylo možno Českou galerii v Pardubicích znovu 
otevřít. V opačném případě ji může klub provozovat alespoň v elektronické podobě, protože poplatky za 
doménu www.ceskagalerie.cz byly letos ještě uhrazeny. Bohužel umístění fotografií našich členů na tyto 
stránky by muselo být rovněž zpoplatněno a to částkou, rovnající se výši nákladů spojených se 
zpracováním a umístěním fotografií na web. Sdělte nám tedy prosím, zda máte někdo zájem mít 
umístěny prodejní či prezentační fotografie na webu České galerie. V případě, že o tuto službu bude 
zájem, tak umístíme odkaz na galerii na naše klubové stránky a budeme ji nadále i jinak propagovat. 
►Magazín Sirius, se kterým jsem dosud úspěšně spolupracovali, nás koncem roku 2002 ústně požádal 
o další podporu a spolupráci a opět ústně se zavázal k další propagaci klubu. Ta se nicméně 
nezrealizovala a jednání o možné další spolupráci probíhají do dnes. Z toho důvodu logo magazínu již 
nadále nezveřejňujeme a omezili jsme se pouze na reciproční zveřejnění odkazů na našich webech. 
►Juraj Kaman zrealizoval jednu výstavu fotografií a v květnu pořádá další. Proběhne v Krajské knihovně 
města Pardubice od 1.5. do 30. 5. 2003. Foto výstava má název DĚTI SVĚTA. 
 

Představujeme další významné členy Českého klubu cestovatelů: 
 

   Ani nadále nejsme schopni prezentovat v Krajánkovi všechny zajímavé osobnosti, které se stávají 
našimi členy. Omlouváme se tedy těm, na které se opět nedostane místa. Snad někdy později. Na našem 
webu máme prostoru takřka neomezeně a tak zde dnes prezentujeme přes sedmdesát zajímavých 
osobností českého cestování. Pokud jste se tam 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. 
 

• Prof. Dr. Josef Wolf CSc. (CZ) - senátor mezinárodního parlamentu pro bezpečnost a mír (IPSP), 
člen mnoha mezinárodních organizací (The National Geographic Society in USA, UNICEF, 
European Antropological Associacion, EASA, PWA, IAPR, DCI…), světově uznávaná kapacita 
v oboru antropologie, je hostujícím profesorem Světové univerzity v USA (World University 
Roundtable). Od roku 1950 dodnes přednáší antropologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze (mimo přetržku kdy byl v dobách komunismu z politických důvodů perzekuován). Je 
autorem přibližně padesáti odborných publikací, které byly přeloženy do patnácti světových jazyků. 
Procestoval Afriku, Austrálii a Evropu, částečně Asii a Střední Ameriku (celkem 75 zemí světa). 

• Dr. Dina Štěrbová (CZ) jedna z nejúspěšnějších českých horolezkyň v historii. Na svém kontě má 
dvě osmitisícovky a je dvojnásobnou držitelkou Československého výškového rekordu. Společně s 
Věrou Komárkovou byly první české ženy, které zdolaly osmitisícový vrchol. Je autorkou několika 
knih a jednoho CD - Romu. *** Nejvýznamnější úspěchy: *** 1961 - 1. ženský zimní výstup na 
Galerii Ganku, 1977 - Noshaq (7495 m) čs. ženský výškový rekord, 1980 - Manaslu (8163 m) 
vedoucí 1.ženské čs. himálajské expedice, pokus o výstup, -1984 - Cho Oyu 8201 m - společně s 
Věrou Komárkovou (USA) první české ženy na osmitisícovce, první ženský výstup na Cho Oyu 
vůbec a také čs. ženský výškový rekord, 1988 - Gasherbrum II (8035 m) - s Lívií Klembarovou 
1.čs.výstup, 1991 a 1992- dvakrát pokus o Mount Everest, 1994 - Broad Peak (8047 m) - vedoucí 
expedice, pokus o výstup, 1997 - Nanga Parbat (8125 m) - pokus o výstup 

 


