
Další překvapení přicházely každý den. První autobus plný bolívijských žen v typických buřinkách 
a zateplených sukních nás vezl do Potosí celou noc. Jeli jsme krajinou, kde světlo světa naposledy 
spatřili proslavení banditi Butch Cassidy a Sundance Kid. V autobusu jsme nezamhouřili oči, stále jsme 
projížděli jedním vymletým rigolem za druhým. Venku foukal silný studený vítr a uvnitř jsme měli spoustu 
jemného písku. Chvílemi se skoro nedalo dýchat. Skleněné tabulky se mlžili o sto šest a do toho puchu 
mi chlápek přes uličku nečekaně pozvracel nohu. 

Srdce nejkrásnějšího města Bolívie, koloniálního Potosí tepe už stovky let. V 16. století jej založili 
Španělé, protože v blízké hoře Cero Rico objevili zlato a stříbro, které se tam těží dodnes. Ovšem jakým 
způsobem? Když sestoupíte dovnitř štol mezi horníky, čas jakoby se zastavil. Ve světle karbidky jsme si 
povídali s dělníky, kteří pracují celý den bez jídla a vody. Popíjejí jen 96% alkohol a hlad zahánějí 
žvýkáním lístků koky. Sem tam slyšíme dunivé výbuchy dynamitu, který hloubí další metry podzemních 
chodeb. Dříve se stávalo, že se horníkům podařilo najít i kilové zlaté nuggety. Dnes jsou takové okamžiky 
stále vzácnější. 

Následující dny jsme uháněli na Salar de Uyuni, největší solnou pánev na světě. Původně to bylo 
velké bezodtoké jezero, do kterého se vyplavovaly soli z okolních pětitisícovek. Dnes tvoří obrovskou 
zásobárnu soli nejen pro celou Bolívii. Nevěřil jsem, dokud jsem to bílé zlato na zemi neochutnal. Další 
přírodní skvosty pokračovaly. Bílé, modré, červené i zelené laguny plné andských plameňáků, gejzírové 
pole, bublající bahnité hrnce, divoké vikuně pod Sajamou - nejvyšší sopkou Bolívie, jezero Titikaka, sjezd 
do Amazonské nížiny mezi aligátory, kajmany, kapybary a anhingy nebo hliněné vesnice plné potomků 
jihoamerických indiánů v tradičních pončech a buřinkách. Bylo toho mnoho, co nás fascinovalo. 
 
(Děkujeme Karlovi Wolfovi za jeho příspěvek a těšíme se na další také od jiných členů klubu) 

 
 

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 3.7.2003             prezident Českého klubu cestovatelů 
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Vážení přátelé, 
 

Letní sezóna je v plném proudu. Většina z Vás se chystá na cesty a někteří možná už i vyrazili. Nezbývá 
než popřát Vám všem šťastný návrat. Pokud si vzpomenete, pošlete nám pohlednici z Vašich cest a 
případně po návratu můžete do Krajánka napsat krátkou, půl až jednostránkovou reportáž o tom co jste 
prožili. Budeme se těšit a přejeme Vám hezké léto. 
 

Aktuality: 
 

►Cesty tažných mraků - výstava fotografií Zdeňka Thomy s podtitulem Hory, moře a zahrady Japonska 
na fotografiích Zdeňka Thomy, doplněná předměty z cest do japonska a spojená s výstavou Tišnováci v 
Japonsku byla zahájena 4. května 2003 v Podhoráckém muzeu v Předkláštěří u tišnova a potrvá až do 5. 
října 2003. je otevřena denně, mimo pondělí. 
►Učebnice zeměpisu. Konečně jsem byli informováni které fotografie, kterých autorů byly do učebnice 
vybrány. jakmile učebnice vyjde, vrátíme všem členům zaslané podklady. Kdy se tak stane zatím není 
jisté. Vydavatel si vybral fotografie Jiřího Kolbaby, Petra Jahody a Marcela Králíka. 
►AKÁCIE – vydavatelství cestopisné literatury: tento rok jsme podepsali smlouvy na vydání dvou 
cestopisných publikací a to cykloexpedic. V říjnu vyjde kniha Petra jahody - S horským kolem na dno 
Afriky a kniha Antonína Červeného - Pohled do duše cyklotrempa - Uruguay, Argentina, Chile (druhé 
vydání). Na příští rok zatím připravujeme knihu Antonína Červeného - Nový Zéland - krajina nevšedních 
zážitků očima českého cyklisty - rovněž cykloexpedice a knihu Davida Pospíšila - Cesta končí 
Kilimanjarem - Africký sen a skutečnost - Expedice Živá Afrika. Děkuje našim členům kteří nám zaslali 
rukopisy a ostatní vyzíváme, pokud ještě na své knihy nemají vydvatele, aby se na nás obrátili. Ediční 
plán na příští rok ještě není uzavřen. Informace našem nakladatelství 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 AKÁCIE je specializované 
nakladatelství na cestopisy. 
► Český klub cestovatelů je opět garantem letošní ho již 16. ročníku mezinárodního setkání cestovatelů 
v Prosiměřicích  - Cesty 2003. Již tradičně se bude konat v posledním říjnovém víkendu. pořadatelem 
této akce je klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe v Prosiměřicích. 
►Náš člen, brněnský cestovatel Jirka Kolbaba, připravuje opět zajímavý projekt. 
Skutečným svátkem cestování a dobrodružného života bude nejnovější fotovýstava „THE WORLD“ 
konaná na Staroměstské radnici v Praze. Od 17. září do 6. listopadu mohou návštěvníci shlédnout velké 
množství barevných zvětšenin v několika formátech. Fotografie ze všech šesti kontinentů planety přiblíží 
krásy přírody, detaily přírodních struktur a exotické tváře domorodců. Jirka stráví každoročně několik 
měsíců v blízké, ale i velmi vzdálené cizině. Hledá a dokumentuje překvapivé kompozice v přírodě, 
zejména v džunglích, na pouštích a ledovcích. Jeho fotovýstavy jsou tradičně doplněny besedami 
s diashow a soutěžemi o hodnotné ceny 
I pražské výstava, skutečný festival cestování, přinese návštěvníkům radost, nové impulsy do vlastního 
života i vzrušení ze hry. Každý totiž ke slosovatelné vstupence obdrží navíc slosovatelný kupón. Může 
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vyhrát fotocestu s Jirkou Kolbabou na indonéské ostrovy Bali a Lombok, do Egypta, dovolené v mnoha 
zemích okolo Středozemního moře, několik letenek, jazykový a potápěčský kurz a mnoho dalších 
neobvyklých a velmi hodnotných cen. 
Podrobnosti o výstavě a další aktivity sledujte na www.dialogplus.cz. Aktuální informace k výstavě „THE 
WORLD“ přinesou četná tisková i elektronická média v Praze i v celém Česku. 
 

Celý svět v Praze můžete navštívit od 18. září do 6. listopadu na Staroměstské radnici každodenně od 
10. do 18. hodiny. 
 

► V průběhu října vyjde prvotina Jiřího Kolbaby. Dvěstěstránková kniha většího formátu přinese asi 50 
příběhů a postřehů ze šesti kontinentů planety, doplněných fotografiemi. Knížka s názvem Šest 
kontinentů – příběhy z cest vyjde v brněnském nakladatelství Jota. V příštím roce ji doplní kniha obrazová 
s názvem Šest kontinentů – obrazy z cest. Máme se na co těšit. 
 

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. 
 

• Marco Kennedy. (CZ a Kanada) - tramp celým svým životem. Z Československa emigroval v roce 
1968 a vydal se směrem na Aljašku. Od roku 1973 trvale žije v Kanadě na Medvědím potoce 
(Yukon Teritory) ve srubu nedaleko od Dawson City. Od tud podniká cesty do celého světa. Jeho 
prací je lov lososů na prodej a vykupování zlata. Jen málo kdo si umí představit dobrodružnjší život. 
V roce 1985 se jeho osud spojil s Mývalou (Alena Kennedy). Mají spolu dvě děti, Olina a Mishu. Na 
Jachtě procestoval jihovýchodní pacifik, autem a pěšky Latinskou Ameriku, kus Afiky a Evropy. 

• Mývala (Alena) Kennedy. (CZ a Kanada) - po velmi dobrožné emigraci ze socialistického 
Československa se ve Vencoveru seznámila s Marco Kennedym, se kterým od roku 1985 trvale žije 
v Kanadě na Medvědím potoce (Yukon Teritory) ve srubu nedaleko od Dawson City. Mají spolu dvě 
děti, Olina a Mishu. Společně cestují za teplem zejména do Latinské Ameriky. Po dvou letech 
hledání našla hrob čekého cestovatele Jan Welzla (Eskymo Welzla) ze Zábřehu na Moravě a 
zajistila přemístění jeho pamětní desky z nesprávného hřbitova. Je autorkou knihy Zákon Yukonu a 
jiné povídky, které poutavě popisují skutečné příběhy dnešního Zlatého severu 

• Vlasák Jan (CZ) za komunistického totalitního režimu v tehdejším Československu cestoval s 
batohem po Rumunských a Bulharských horách. V období "sovětské perestrojky" s horolezci po 
Kavkaze a Uzbekistánu. Svoje zážitky z této doby zachycuje v knize Tenkrát na východě. Po 
revoluci začíná s cestováním na kole. Nejdříve po Evropě, pak po střední Asii, Sibiři, Islandu... V 
posledních letech jej osud zavál společně se Zdeňkem Berkou do Mexika, na jih Indie a na Srí 
Lanku (Cejlon). Je autorem dalších dvou publikací - Vandry s Bajkem a Ze života cyklotrempa. 

• Brandos Otakar (CZ) - procestoval téměř celou Evropu, část Afriky a Asie. Od roku 1994 pravidelně 
navštěvuje Maroko, které považuje za jednu z nejkrásnějších zemí. Autor či spoluautor několika 
turistických průvodců, sedm publikací z oblasti Karpat, autor dvou reprezentativních nástěnných 
kalendářů. Zabývá se horskou fotografií, makrofotografií a focením zvířat ve volné přírodě. Autorsky 
se zúčastnil několika společných výstav fotografií. Spolumajitel Nakladatelství SKY, které vydává 
průvodce po horách a dnes i časopis Treking, jehož je šéfredaktorem. 

• Antonín Červený (CZ) - Původním povoláním strojař, od r. 1990 se věnuje pouze oblasti duchovní 
filozofie, a to hlavně jako vydavatel knih s touto tematikou (Agape Brno). Jeho velkým koníčkem je 

sport, zvláště pak horské kolo a cestování. Spojení těchto zálib vyústilo v desítky cykloturistických 
cest po Evropě a tří větších výprav mimo starý kontinent - na Nový Zéland (1998), do Jižní Afriky 
(2000) a Jižní Ameriky (Uruguay, Argentina, Chile) (2002). Z těchto větších cest byla pokaždé 
vydána kniha. Na své cyklovýpravy se vydává většinou sám, neboť jen tak prý může maximálně 
zachytit a odcítit danou zemi a její obyvatele.. 

 
 

České expedice:  
 

►K2 - Chogori - 8611 m - V červnu se náš člen Radek Jaroš vypravil na expedici, jejímž cílem je 
dosažení vrcholu druhé nejvyšší hory světa, Chiogori, označované jako kóta 2 (K2). FRadek Jaroš již 
dosáhl vrcholu mount Everestu a Kangchenjungy. O K2 se pokoušel již jednou, ale pro nepřízeň počasí 
se musel vrátit. Letos se tam tedy vypravil znovu spolu s dalšími horolezci, Martinem Minaříkem a Petrem 
maškem. Držíme jim palce a přejeme šťastný návrat. více na www.radekjaros.cz/k2 
►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 se vrátili po projetí Nového Zélandu zpět do Austrálie. Více o Petrovi a Lucii 
se můžete dozvědět z časopisu Cykloturistika a z našich www stránek. 
 
 

Okouzlen jihoamerickým Altiplanem 
 

Karel Wolf 
 

(reportáž našeho člena z cesty Bolívií) 
 

Asi 100 km před bolívijskými hranicemi jsme cítili, že přichází něco jiného, něco mnohem 
divočejšího, než byla naše dosavadní návštěva Argentiny. Přesedli jsme z dálkového neoplánu do staré 
herky, která jela po prašné silnici z argentinského Jujuy k hraničnímu přechodu La Quiaca/Villazon. Na 
popraskaných sedačkách jsme poskakovali několik hodin. Jeli jsme stále dokopce a mírné bolesti hlavy 
nám naznačovaly, že už se pohybujeme v nadmořské výšce okolo 4000 m.n.m. Okolní krajina byla 
polopouštního charakteru a my jsme úplně jiskřili, když jsme viděli poprvé ty úžasné jihoamerické 
velbloudy - domestikované lamy a alpaky. Když jsem během krátké přestávky došel k osamělému 
stádečku, tak mě zbystřila nejbližší lama. Zvedla svou malou hlavu na dlouhém chundelatém krku, 
přestala přežvykovat trávu a začala mě nehybně pozorovat svýma velkýma černýma očima. Zírali jsme 
na sebe nekonečně dlouhou dobu. Pak jsem jednou dvakrát stiskl spoušť a vrátil se do autobusu. Lamy 
jsou velmi fotogenické. 
 


