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Milí ransomáci,

stejně jako jsem uplynulý ročník Zpravodaje ukončil redakčním povídáním, letošní ročník 
redakčními úvahami zahájím.

Začnu maličkostí. Na návrh jednoho čtenáře budu v záhlaví uvádět nejen název rubriky, ale 
také rok vydání. Mělo by vám to usnadnit ukládání a pořádání jednotlivých článků. Jak to vypadá 
vidíte už v tomto prvním letošním záhlaví.

Jak už jsem napsal na konci roku, situace není příznivá pro setkávání. Proto si narozeniny 
Arthura Ransoma budeme muset 18. ledna připomenout každý po svém. Možností je spousta, 
minimálně bych na našeho oblíbeného autora doporučil přípitek. Zemřel sice už v roce 1967, ale ve 
svých knihách je s námi stále. Skoro se nechce věřit, že v roce 2030 uplyne už sto let od vydání 
Boje o ostrov, první ze série knih o Vlaštovkách, Amazonkách a jejich přátelích. Letos bude kulaté 
výročí slavit Petr Kachna a můžete se těšit na článek k této příležitosti.

Osvědčené rubriky Zpravodaje budou pokračovat a připravují se i rubriky nové. Jednou z nich
bude rubrika věnovaná významným ženám, které se postupně začaly uplatňovat i v činnostech 
dlouhou dobu vyhrazených mužům. Název rubriky bude stručný – Amazonky. Původně jsem články 
na toto téma chtěl zařazovat do rubriky Z galerie slavných. Nicméně jsem se rozhodl dámám 
věnovat rubriku samostatnou. Občas někdo pozastaví nad tím, jakou souvislost s knihami AR 
některé články mají. V tomto případě je odpověď snadná. Stačí si projít naše oblíbené knížky a 
vidíte na první pohled, že ženy a děvčata v nich zaujímají opravdu významné postavení. Nadšenci 
pro statistiku by je dokonce mohli spočítat a třeba o svém bádání a jeho výsledcích napsat aspoň 
malý článek.

Některé rubriky, třeba už zmiňovaná Galerie slavných se na nějaký čas odmlčely. Pokusíme 
se to napravit a svůj podíl na tom samozřejmě můžete mít i vy. Stačí sednout, něco napsat a poslat 
redakci „tohoto listu“.

Ačkoli možnosti cestování byly v uplynulém roce (a budou patrně i letos) poněkud omezené a
komplikovanější než dříve, jistě nezůstáváte trvale jen v místě svého bydliště a alespoň občas 
vyrazíte na nějakou cestu. Jsme roztroušení po celé republice, takže to, co je pro vás výlet „za 
humna“, může být pro jiné čtenáře zajímavé a inspirativní. Nestyďte se tedy napsat i o cestách, 
které vám mohou připadat banální. Rubriku Mozaika z cest by takové příspěvky určitě obohatily.

Ani zdaleka se nemusí jednat jen o cesty po moři nebo jiné vodě. I v našich knížkách jsou 
místa (nebo někdy jsou to skoro celé knihy), které se odehrávají na souši. Na jarní a letní období 
máme inspirace spousty, pro zimní období je tu jen Zamrzlá loď kapitána Flinta. Ta je ovšem 
nápady přímo nabitá, takže si všelijaké aktivity můžete vybrat snadno.

Se změnou letopočtu musím připomenout i jedinou členskou povinnost, zaplatit členský 
příspěvek. I nadále zůstává ve výši 150 Kč. Abyste nemuseli pracně hledat, uvádím číslo klubového
účtu u Komerční banky:  86-3592210207/0100 . Do zprávy pro příjemce uveďte buď své členské 
číslo, nebo jméno.

Uvidíme, co nám letošní rok přinese a věřím, že se budeme často setkávat alespoň 
symbolicky, tedy nad stránkami Zpravodaje.

Ať žijí V&A
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