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Ohlédnutí za letošním ročníkem Zpravodaje.

Letos se opět podařilo rozeslat více stránek než v roce 2020. To považuji za úspěch nejen 
svůj, ale i dalších přispěvatelů.

S ohlasem se setkal cestopis z Jezerního kraje od Luboše Jordána, doprovázený množstvím 
zdařilých  fotografií. Seriál, jehož první díl jste četli už v roce 2020, se mi redakčně upravoval 
snadno. U jezera Coniston jsem před léty byl, takže to pro mě byl částečně návrat na známá, byť s 
uplynulým časem někde pozměněná, místa. Navíc se s Lubošem dobře spolupracovalo. Podklady 
posílal přehledné a na dotazy odpovídal obratem.

Osvědčený autor různorodých příspěvků je František Novotný. I s ním je spolupráce naprosto 
jednoduchá a radostná. Znáte jej nejen ze Zpravodaje ale z celé řady knížek patřících do literatury 
faktu i z beletrie, nejčastěji sci-fi. 

Mezi přispěvateli musím ocenit i Evu-Mikinu a Hanku Kubelíkovou. Jejich články určitě také
přispěly k rozsahu Zpravodaje a také k jeho pestrosti.

Podíváme-li se na letošní Zpravodaj statisticky, dojdeme k poměrně uspokojivým číslům. 
Zásilek (včetně naskenované knihy Miloslav Vlnovský) bylo „kulatých“ padesát. Nebylo to 
úmyslem redakce, prostě to tak vyšlo.

Bez zajímavosti snad nebude pohled na počet stran. Články Zpravodaje měly letos rozsah 390
stran. Většinou se mi dařilo stránky zaplnit celé. Myslím, že to není špatná bilance – čísla jsou 
srovnatelná s obdobím, kdy jsme vydávali časopisy v papírové podobě a byl k dispozici Zpravodaj, 
Maják a Příloha.

Letošní „Přílohou“ bylo naskenování knihy Miloslav Vlnovský – vydání z roku 1923. Rozsah 
byl docela velký, 391 stran, a tak bylo nutné toto prázdninové čtení poslat přes Úschovnu. Na 
přílohu k mailu byla velikost souboru příliš velká.

V přílohách podobného typu se chystáme pokračovat. Samozřejmě je třeba respektovat 
autorská práva, takže je možné nabízet spíše tituly starší, což jim nemusí ubírat na zajímavosti. 
Ačkoli některé knihy jsou k dispozici i v modernějších překladech, autorská práva se týkají i 
překladatelů, takže očekávejte spíše překlady historické či dokonce archaické. Nemusí to být vždy 
na škodu. I staré překlady mají svůj půvab a někdy se k původním originálním textům snad hodí i 
lépe. Něco už máme připraveno, očekávejte zas něco dobrodružného, asi zas načasovaného jako 
prázdninové čtení. Víc zatím neprozradím.

Navíc se podařilo sehnat půvabnou příručku z počátku 20. století, která vám přinese spoustu 
nápadů na využití přírodních materiálů při výrobě hraček nebo dekorací. Vyšla ve dvou dílech podle
ročních období, tedy první svazek Jaro – léto, druhý Podzim – zima. Na první část se můžete 
logicky těšit právě na jaře. Zajímavé je, že knížka se stejnou tématikou a podobným názvem vyšla 
zhruba ve stejné době i v angličtině. Rozhodně nejde o překlad, ovšem podobnost některých témat 
by mohla být námětem k zamyšlení.

Ne všechny články musí mít charakter seriózního až vědeckého pojednání. I krátká zprávička 
o tom, co jste více či méně v duchu dobrodružství našich oblíbených hrdinů podnikli, může být 
zajímavá. Zvlášť když ji doplníte několika fotografiemi, může čtenáře potěšit a případně inspirovat 
k podobným akcím.

Nesmíme zapomínat ani na klubové stránky na internetu. I na nich je vidět oproti dost dlouho 
„zakonzervované“ minulé podobě pokrok a pravidelné změny. Jarka Malá se o ně pravidelně stará. 
Určitě si zaslouží naše ocenění a jistě by uvítala i nějakou pomoc.

Samozřejmě, do budoucna je možné internetové stránky i Zpravodaj dále vylepšovat a 
rozšiřovat. Čím víc nás na to bude, tím lépe.
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Zatím jsem se věnoval záležitostem spíše pozitivním. Bohužel, nejsme obklopení jen samými 
radostmi. Pandemie zatím nijak významně neustupuje, ba zdá se, že zas po chvíli slábnutí nabývá 
na síle. To je samozřejmě vážná věc. Obávám se, že i v příštím roce budou možnosti cestování více 
či méně omezené a objednávat si něco s velkým předstihem je asi dost riziko.

Nás se to bezprostředně dotkne už v lednu. Stalo se tradicí, že si v kruhu přátel připomínáme 
narozeniny Arthura Ransoma. Už letos nám to nevyšlo a situace v lednu 2022 jistě nebude 
významně příznivější. Takže (ačkoli nerad) prohlašuji, že narozeniny AR opět nebudou.

Nicméně našemu oblíbenému autorovi můžeme v den jeho narozenin -18. ledna - věnovat 
vděčnou vzpomínku i doma v kruhu rodiny. Tuhle komorní oslavu můžeme spojit i s nějakým 
výletem, třeba výstupem na vaši „soukromou“ Kančenžangu. Fotografie dnes nejsou problém, 
většina už má fotoaparát v mobilu, takže pokud při této příležitosti nějaký ten obrázek pořídíte, 
vzpomeňte na redakci Zpravodaje. Jejím prostřednictvím se o své zážitku můžete podělit i s 
ostatními ransomáky. Že si k večernímu posezení můžete připravit i nějaké dobroty ve stylu 
námořnické či pirátské hostiny, snad nemusím nikomu radit.

Když předchozí úvahy stručně shrnu, můžeme končící rok 2021 z pohledu našeho klubu 
považovat za celkem úspěšný. Samozřejmě, rok 2022 může být ještě lepší, záleží to na nás všech.

čfk

2


