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Zpráva o činnosti Klubu H + Z Zlín – spolku pro využití odkazu Jiřího Hanzelky a 

Miroslava Zikmunda, z. s. za rok 2020 

35. členská schůze – 29.1.2021 

 

 

Přátelé, toto dopisuji dnes, 29. 1. 2021, když už nám všem je jasné, že setkání je 

v nedohlednu. Přesto všechno dnes v 10.00 hodin proběhla vernisáž výstavy v prostorách 

Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně (v komorním obsazení) na počest nedožitých stých 

narozeninám pana Jiřího Hanzelky. Vše (fotografie a video) najdete příští týden na webových 

stránkách Klubu. 

 

Tak jako vždy je i tento rok výjimečný, takže se připravíme popřát našemu guru, panu Ing. 

Miroslavu Zikmundovi, k 102. narozeninám zdraví a pohodu. Výjimečnost uplynulého roku 

však byla především v tom, že nás postihla „Doba koronavirová“. 

 

I letos máme i dobré zprávy, nikdo neopustil naše řady, takže…Aktuální počet členů Klubu 

H+Z je 85.  

 

Výbor Klubu pracoval v tomto složení: Vojtěch Holík – předseda, Pavel Hrubec - 

místopředseda, Petr Novotný, Otakar Kanta, Magdalena Preiningerová, Blanka Cekotová, 

Pavlína Nováková, Jana Hunáková a Kateřina Pešatová,  

 

V roce 2020 se výbor klubu sešel k svému jednání pouze třikrát a vždy jen v necelé sestavě, 

ale vždy byl schopný rozhodovat. Stejně tak se nemohu nezmínit o řadě dalších setkání, které 

předcházely před vydáním stolního kalendáře, ale o tom až v dalším bodě. 

 

Jak šel čas a co všechno se v roce 2020 událo. 

 

Po únorové členské schůzi, kde jsme měli možnost osobně popřát panu Zikmundovi 

k narozeninám a ochutnat lahůdky našeho partnera – Váhala, spol. s r.o., jsme začali 

připravovat vzpomínkové akce k nedožitým 100. narozeninám pana Ing. Jiřího Hanzelky. Pak 

ale přišel březen a Covid-19 prudce ovlivnil všechny plány. 

 

Muzeum Jihovýchodní Moravy začalo připravovat výstavu fotografií z cest Jiřího Hanzelky a 

Miroslava Zikmunda v prostorách muzea ve Zlíně a podobnou, ovšem menšího rozsahu 

v Domě Š. Netolického v Třeboni – neuskutečněno 

 
Dr. Petr Novotný měl v rámci výstavy, naplánovanou v Třeboni besedu k 100. výročí 

narozenin Jiřího Hanzelky. Původní dubnový termín byl kvůli coronaviru přesunut nejdříve 

na listopad. Ani tento termín se neuskutečnil a nyní je zatím (?) termín jaro - léto 2021. 

 

V dubnu se připravovali pánové Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha na „Odjezd výpravy Z101 

po stopách HZ do Afriky“ – odloženo na rok 2021,  s malou změnou. Lukáše Sochu 

nahradila Linda Piknerová, ale o přípravách a změnách se nejvíce dozvíte v příloze s názvem 

Shrnutí 2020 Exp Z101.  
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Léto 2020 nám nalilo naději na přípravu dalších, či přesunutých akcí, připravili jsme 

fotografie pro vydání stolního kalendáře, který snad všichni máte a určitě jste si všimli, že je 

v něm 13 měsíců – prosinec 2020 (s významným datem 24.12. – nedožité sté narozeniny 

Jiřího Hanzelky) a celý rok 2021. Přes řadu korekturních zásahů se nám podařilo jméno 

soudruha Leonida Iljiče Brežněva upravit na Bražněva, ale snad je to jen jediná chyba. 

 

Děvčata, M. Preingerová a B. Cekotová, chystala materiály a fotografie s Jiřím Hanzelkou, 

pro výstavu v Topičově Salonu v Praze od listopadu 2020 do ledna 2021 – odloženo na rok 

2021 

 

Stejně tak pro výstavu fotografií HZ v Náprstkově muzeu v Praze v prosinci 2020 – 

neuskutečněno 

 

Podzimní nástup koronaviru však zase všechno zastavil. 

 

Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín a Klub H + Z na svých webových stránkách, vypsal  2 

.12. 2020 už 12. ročník otevřené fotografické soutěže pod názvem „CO JSME VIDĚLI NA 

SVÝCH CESTÁCH A OSTATNÍ PŘEŠLI“. 

 

Podařilo se nám vydat Katalog z fondů Archivu H+Z v angličtině, autorka PHDr. Magdalena 

Preiningerová 

 

Připravovali jsme také předvánoční varhaní koncerty ve zlínských kostelech a v kostele 

v Třeboni – neuskutečněno 

 

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů, v rámci svých abonentních koncertů chtěla věnovat 

koncert 10.12.2020 vzpomínce na Jiřího Hanzelku. Ve foyeru KUCu (Kongresové a 

Univerzitní Centrum) by byla malé výstava fotografií a před koncertem připravila M. 

Preinigerová přednášku spojenou s promítáním  

filmů H+Z – odloženo 

 

Odloženo zatím na 29.1 2021 

 

Na tento termín taky připravujeme Výroční členskou schůzi Klubu H+Z. 

 

16.00 – Schůze Klubu 

17.00 – Vernisáž výstavy v MJVM 

18.00 – Přednáška v KUCu s promítáním 

19.30 – Koncert Filharmonie B. Martinů 

 

Další naplánovanou prosincovou akcí, měl Dr. Novotný besedu ke 100. výročí narození JH s 

promítáním pro  Klub stomiků Zlín (sdružení pro pacienty se stomii). Původně měla být v 

prosinci, jako doplněk jejich výroční členské schůze. Schůze ale byla zrušena, další termín  

schůze nebyl určen. 

 

Poslední akcí měla být beseda pro děti ze ZŠ v Bílovicích. Ta se přímo netýkala H+Z, ale 

vzniku loutkového filmu ve Zlíně (paní Tyrlová a pan Zeman) a opět s promítáním. 

Předsedkyně našeho Klubu stomiků v Bílovicích učí na ZŠ a tak jsme se domluvili. Opět 

odsunuto na druhé pololetí 2021, podle možnosti a situace…  
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Musím se také zmínit o neviditelné, ale důležité činnost, které zajišťuje svými prostředky 

Klub. Do digitálního archívu přibylo za rok 2020 2500 diapozitivů a další 200 černobílých 

fotografii. 

 

Dvouletý nástěnný kalendář (2019 – 2020) se těšil velké oblibě a z reakcí, nejen členů klubu, 

jsme se rozhodli, že seženeme prostředky a vydáme kalendář na roky 2022 – 2023!!! 

 

Na závěr bych poděkovat za účinnou podporu činnosti Klubu Odboru národnostní a 

regionální kultury ministerstva kultury České republiky, 

Odboru kultury Magistrátu statutárního města Zlína, Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a 

Filmexportu Praha. A samozřejmě poděkování našeho Klubu Ing. M. Zikmundovi, který opět 

vždy ochotně a vstřícně podpořil naši práci. 

  

Zvláštní poděkování patří i dárcům, jmenovitě společnosti R. Jelínek, a.s. Vizovice, 

společnosti GALA, a.s. Prostějov a společnosti Váhala, spol. s r.o. Hustopeče nad Bečvou. 

 

Poděkování a uznání za vykonanou práci pro Klub patří členům výboru Klubu a členům 

revizní komise. 

 

Všem členům Klubu H+Z přeji sílu a energii pro práci v roce 2021 

 

Vojtěch Holík – předseda  

Zlín, 29. 1. 2021 


