
Zpráva o činnosti Klubu H + Z Zlín – spolku pro využití odkazu Jiřího Hanzelky a
Miroslava Zikmunda, z. s. za rok 2021

36. členská schůze – 18.2.2022

Přátelé, letošní, už 36. členská schůze, začíná jinak. Než začneme schvalovat program schůze
a probírat jednotlivé body programu, musím poopravit první odstavec zprávy o činnosti
Klubu. Odstavec začínal - Tak jako vždy i tento rok, popřejeme našemu čestnému předsedovi,
panu Ing. Miroslavu Zikmundovi k narozeninám… Bohužel letos je to jiné, Uchovejme si
vzpomínku a uctěme památku pana Miroslava Zikmunda.

Miroslav Zikmund (14. 2. 1919 – 1. 12. 2021)

Milá Jano, milý Sávo, na dálku paní Mařičko a Martino, vážení smuteční hosté.
Váš životní druh, otec i kamarád Miroslav Zikmund se narodil 14. února. Proto se výroční
schůze Klubu H+Z konají v tento den. Tak se stalo i vloni, kdy členové vzpomněli na pana
cestovatele a pak následoval rutinní schůzovní průběh. Vtom se otevřely dveře, do sálu
vstoupil vzpřímený stojednoletý Miroslav Zikmund a nakráčel do čela k Madle Preiningerové,
Vojtu Holíkovi a Pavlu Hrubcovi. Všichni obdivně vydechli a muž, z něhož sršelo přirozené
charisma, obdržel slivovici. „Tak to abychom ji hned otevřeli“, pravil pohotově, ale potom se
posadil, disciplinovaně naslouchal průběhu schůze a po ní se trpělivě podepisoval do knih
H+Z.

Říkal o sobě, že je rodem Plzeňan a od roku 1951 volbou Zlíňan. Proto jsme dnes na
Lesním hřbitově ve Zlíně, kousek od atelierů, kde jeho zlínská anabáze začala, protože na
Kudlově bylo jediné studio, v němž se daly zpracovat (s panem režisérem Novotným) filmy
natočené šestnáctimilimetrovou kamerou. Nicméně já teď nechci opakovat to, co všichni
známe z knih a médií, proto jen, zikmundovsky řečeno, pár filmových střihů, v nichž se
pokusím reprodukovat emoce i krásnou češtinu Miroslava Zikmunda:

Použil jsem výraz „knihy H+Z“, protože tito dva muži byli snad nejpevnější dvojicí české
historie, dvojicí na život a na smrt. Společně pracovali 65 let a na cestách po Africe, Americe
a Asii spolu strávili přes devět roků. Když Jiří Hanzelka 15. 2. 2003 zemřel, tak Miroslav při
tryzně v Muzeu jihovýchodní Moravy pevným, ale citlivým hlasem řekl: „Jirka byl tak
ohleduplný parťák, že i se svou smrtí den počkal, až budu mít po narozeninách.“

Tím jakoby uzákonil, že Hanzelka a Zikmund k sobě patřili a patří. Oba to dávali najevo i
za normalizace, když písemně protestovali u generálního prokurátora i u vlády proti bezpráví,
páchaném na Václavu Havlovi, Pavlu Landovském či Ludvíku Vaculíkovi. Riskovali
kriminál, byli to odvážní muži. Miroslav po srpnové okupaci roku 1968 veřejně prohlásil, že v
Kremlu se zbláznili a nikdy to neodvolal. Jeho slovo mělo schopnost vytvářet protilátky na
zvrácená pravidla normalizačního režimu. Režim se jeho slov bál. Protože po dobu
jednadvaceti let předtím H+Z svými knihami a filmy otvírali, jako šikovní kasaři, bez
porušení zámku, dveře do zapovězeného světa. Je pravda, že na to nešli beranidlem, jak
někteří dnešní „spravedliví“ zpětně žádají; ostatně, zdemolování zámků má skoro vždy za
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následek dveře ještě pevnější. Ale i pohled pootevřenými dveřmi byl v době železné opony
pohled. Hanzelka a Zikmund se svými zprávami zmocňovali světa, aby se svět mohl zmocnit
jejich čtenářů. Dokázali, že cestování je možná nejlepší formou vzdělávání.

Miroslav viděl Zlín ovšem dávno před návratem z první cesty. Jako čerstvý maturant si v
roce 1938 vyjel na kole z Plzně na Slovensko. Když projížděl Zlínem, vnímal i čichem, jak se
v devatenácti vnímá a byl udiven, jak Zlín voněl novotou. Šlapal na kole z Otrokovic oslněn:
to byla Amerika. Mrakodrap před dokončením, druhý nejvyšší barák v Evropě. Stihl vidět
Slovensko ještě jako svobodné, před vznikem Štátu.

Dva roky po osvobození H+Z odcestovali z vlasti. Vrátili se v roce 1950 do země nasáté už
sibiřskou kulturou. Svět znal Plzeň, Prahu a Zlín, Gottwaldov už ne. Přesto Miroslav zůstal
natrvalo, narodil se mu tady syn, taktéž Miroslav, řečený Sáva.

Během druhé cesty, trvající od 22. 4. 1959 dlouhých pět let, sepsali Hanzelka a Zikmund
Tajnou zprávu č. 4 o tom, že Sovětský svaz je obrovsky bohatou zemí s obrovským
množstvím chudáků – to Moskvu rozzuřilo, chtěla cestovatele vyhladovět. Přesto nebo možná
i proto se v roce 1968 stali protagonisty Pražského jara, Jiří Hanzelka byl navrhován jako
kandidát na prezidenta. Ocitli se na vrcholu. Ale z vrcholů se padá, i když často bez vlastního
zavinění. Pookupační bezesné noci, deziluze, výslechy na estébé, vyhazovy z práce, zákazy
cest i publikování. Miroslav však cestovat nepřestal, dal si úkol – jaksi genetický – projít se
svojí minulostí. V rodokmenu se dostal až do roku 1629. Etnograf Karel Pavlištík se
slaměným básníkem Františkem Zuskou ho naučili tančit vrtěné a točené, tento kraj ho zcela
vcucl. Á propos, klíčem ke Zlínu posledních desetiletí byl pro Miroslava Zikmunda Karel
Pavlištík. Karel byl jednapadesát let nejbližším spolupracovníkem Miroslava, oporou jak v
době Pražského jara a následné normalizace, tak i po listopadu 1989, kdy restartoval legendu
H+Z a oba cestovatele pomohl znovu uvést do povědomí československé veřejnosti. To už
bylo po založení i konci Občanského fóra. Miroslav byl ve Zlíně jedním z listopadových
mužů. Tomáše Baťu vítal v prosinci 1989 na balkonu radnice právě on – poznali se v roce
1947 na letišti v Addis Abebě.

Po revoluci splněný sen: cesty na pátý kontinent včetně knihy Modrý Mauritius… a přece
Austrálie. Originální inscenace Palubní deník v Městském divadle Zlín. Netradiční testament,
kniha Sloni žijí do sta let. Znovu cesty H+Z, ovšem už bez Jiřího, ale s jeho požehnáním.
Zato, třeba po Dunaji, s Mařičkou Macalíkovou – oporou, které Miroslav věřil; i jejím dcerám
Martině a Janě, které v posledních letech v domě v Prštném vytvořily útulné rodinné zázemí,
v němž mohl dál pracovat: ještě v říjnu t. r. chtěl vědět, jaké je poslední pořadové číslo ve
sbírkovém fondu H+Z. Završením je film Petra Horkého (i kniha, ta za spolupráce Mirka
Náplavy) Století Miroslava Zikmunda, v němž si Miroslav dokázal pouštět žilou a říct věci,
které dosud neřekl; totéž platí o synu Sávovi, který svému tatínkovi mezi řádky poděkoval a
řekl, že tátovu nepřítomnost nebral jako újmu, protože věděl, že tatínek má práci někde jinde.

Byl bych špatný patriot, kdybych nevzpomněl návštěv Miroslava v mém rodném kraji.
Řekl mně u koštování ryzlinku rýnského: „Návštěvy Slovácka jsou pro mě také cestováním.
Netušil jsem, jak jste jízdou králů nebo takovými hody blízko rituálům primitivních národů.“
Primitivní národ? To bych se mohl urazit, ale Miroslav věděl, co říká, protože mimo jiné byl
také etnografem. Pro mě byl studnou, z níž se muselo pít, aby se neutopila. Když jsem mu
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zavolal, tak jeho první slova jiskřila: „Vítej, Jožko.“ Vítej, Mirku. Procestovals všech pět
obydlených světadílů našeho světa. Zda je či není obydlený ten šestý – a nemyslím tím
Antarktidu – od prvního prosince už víš. Věřím, že nám o tom podáš zprávu či aspoň signál
tak, jako synu Sávovi, když jsi odcházel. Byť by to bylo jen v podobě našich snů o Tobě.

Rainer Maria Rilke napsal: „Velká je smrt. A já jsem její, i když se směji.“ Dodávám tedy,
že není důvod ke smutku. Skončil plodný život, jehož výsledkem je velké dílo, které nás
ovlivnilo a ovlivňovat bude. Protože i když odchodem našeho blízkého odchází také kousek
nás, tak na druhou stranu poselství zesnulého v nás zůstává. Poselstvím Miroslava Zikmunda
bylo nabádání k toleranci, která nám chybí permanentně. Mirku, děkuju Ti za všechno, co jsi
vykonal pro Československo, pro Zlín i pro nás, kteří jsme dnes za Tebou přišli. Odpočívej v
pokoji.

Zlín, Josef Holcman, 11.12.2021

Takže teď už zpráva o činnosti.

Všichni pamatujeme, jak dopadla členská schůze loni. Zprávu o činnosti i zprávu o
hospodaření jsme všem členům poslali, ale máme nedostatky v legislativě, které musíme dnes
všechny vyřešit.

Naše řady v roce 2021 opustil pan ing. Miroslav Zikmund a pan Mgr. Pavel Dias. O ukončení
členství požádal pan Vladislav Jurčák. Důvodem je věk a špatná pohyblivost. Aktuální počet
členů Klubu H+Z je 85. Máme 3 nové členy (Janu Macalíkovou, Lindu Piknerovou a Jakuba
Malovaného). Nejenom novým členům připomínám povinnost platit členské příspěvky.

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 2021 se výbor klubu sešel k svému jednání pouze čtyřikrát a vždy jen v necelé sestavě,
ale vždy byl schopný rozhodovat. V lednu a na začátku února 2022 jsme se sešli při přípravě
této schůze. Připomínám i další schůzky výboru, při přípravě nového nástěnného kalendáře na
roky 2022-2023.

Jak šel čas a co všechno se v roce 2021 událo.

Jak už jsem zmínil ve zprávě za rok 2020, v lednu 2021 byla zahájena výstava „Jiří Hanzelka
100 let“ ve výstavních prostorách MJVM Zlín. Kromě připomínky života a díla Jiřího
Hanzelky zde byly prezentovány srovnávací fotografie z cesty T. Vaňourka a L. Sochy
 z Asie. Protože až do května 2021 byla muzea z důvodů epidemie coronaviru uzavřena,
rozhodlo vedení muzea o prodloužení výstavy do října 2021.
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14. února, oslavil pan Miroslav Zikmund 102. narozeniny. Všichni jsme mu popřáli hlavně
zdraví. Krátká informace o domácí oslavě je stále na webu klubu.

Covid nepřestával řádit a březen připravil první změnu:
Pozvánka na konferenci – březen 2021

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,
vzhledem k tomu, že se epidemická situace zatím zlepšuje jen pomalu a původně plánovaný
program konference pořádané k nedožitým devadesátinám Karla Pavlištíka by se mohl
realizovat jen ve velmi omezené formě, přesunuli jsme její termín na 6. až 7. září 2021,
posunuli termín k přihlášení a mírně upravili program. Doufáme, že září nám konečně bude
více nakloněno a bude možné společné setkání.

EXPEDICE Z101 VYRAZILA 22. DUBNA 2021 VE STOPÁCH HANZELKY A
ZIKMUNDA DO AFRIKY

Úspěch projektu Zikmund100 vedl k plánům na expedici další, tentokrát s názvem
Expedice Z101, která by kopírovala první cestu dvojice H+Z Afrikou a Jižní Amerikou.
Záměr byl v roce 2020 představen i Miroslavu Zikmundovi u příležitosti oslavy jeho
101. narozenin. Ten nápad přijal s velkým zájmem a těšil se na sledování nových
příběhů psaných na původní cestě. Z důvodů pandemické situace u nás a ve světě byl
start odložen o rok na 22. dubna 2021 a Expedice Z101 tak začala symbolicky ve
stejný den, kdy v roce 1947 vyrazili na svou první cestu H+Z.
Hlavním partnerem se stala Česká spořitelna se svým produktem George, a tak auto Nisan
dostalo jméno George i jako poctu panu Jiřímu Hanzelkovi. Dalším důležitým partnerem je
obuvnická firma PRABOS, která cestovatelům dodala speciální boty. Nelze vynechat i oděvní
společnost KOUTNÝ, která velmi slušivě oblékla oba cestovatele. Vše můžete sledovat
částečně na webu klubu, na www.z101.cz s odkazy na reportáže youtube.

1.5.2021 ČT 20.00 hod. „Vzpomínka na Dr, Karla Pavlištíka“
Významný zlínský patriot, etnograf a folklorista Karel Pavlištík stál u zrodu samotného
festivalu Neznámá země. Dr. Pavlištík byl též iniciátorem vzniku unikátní expozice S
inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly v Muzeu jihovýchodní Moravy. Patřil
nejenom mezi pravidelné návštěvníky festivalu, ale jako vzácný host v několika
komponovaných vystoupil. V dubnu roku 2000 se stal historicky prvním držitelem festivalové
ceny Kantuta za mimořádný přínos v oblasti cestování, poznávání a sbližování kultur. Ve
vzpomínkovém pořadu vystoupil soudce a spisovatel Josef Holcman, malíř a grafik Josef
Ruszelák, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR Dr.
Zuzana Malcová, lékař David Rumpík a ředitel Muzea JVM ve Zlíně Pavel Hrubec.

Zikmundova vila.
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Jak jsme vás informovali na webových stránkách klubu, oslovila nás ředitelka Nadačního
fondu Zikmundova vila, Mgr. Magdaléna Hladká. Navštívili jsme vilu s Dr. Preiningerovou a
setkali se i s majitelem Čestmírem Vančurou. Spolupráce s Klubem však zatím žádná není,
nicméně MJVM poskytuje nadaci velké množství materiálů.

Červen: ÓM, ZEMĚ  KLIDU
Výstava fotografií v režii člena Klubu Radovana Kodery. Stará synagoga v Plzni, vernisáž
byla 6.7.2021.
Kurátor výstavy Radovan Kodera, Výstava byla do 31. srpna 2021

Nutno taky připomenout další výstavu.
V září, v prostorách Krajského úřadu ve Zlíně, se uskutečnila výstava fotografií pod názvem
Z101.

Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím – konference, díky M. Pavlištíkové
Zlín 6. až 7. září 2021
Klub H+Z a Muzeum jihovýchodní Moravy ve spolupráci s Českou národopisnou společností
připravil odbornou konferenci „Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím“ k nedožitým
narozeninám zakladatele a bývalého předsedy „Klubu H+Z“ PhDr. Karla Pavlištíka, CSc,
výrazné osobnosti moravské etnografie a folkloristiky.
Z úst renomovaných vědeckých a odborných muzejních pracovníků zazněly příspěvky
z oblastí, kterým se dr. Pavlištík ve své profesi etnografa věnoval, z nichž některé mapovaly
přímo jeho vědeckou a odbornou činnost.
Pro téměř 40 účastníků konference byl připraven i pestrý společenský program. Zájemci
zhlédli komentovanou prohlídku výstavy uspořádané k nedožitým stým narozeninám Jiřího
Hanzelky „Jiří Hanzelka 100 let / pocta cestovateli“ i stálou expozici „Princip Baťa“.
Následoval vzpomínkový večer s přáteli dr. Karla Pavlištíka a to pěveckým sborem Mužáci
ze Zlína, cimbálovou muzikou Kašava i souborem Světlovan, jeho cimbálovou muzikou a
pěveckým sborem „Vavřinečci“. Součástí večera byla i prohlídka autorské expozice Karla
Pavlištíka „Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě“ oceněné v roce 2004 Českou
národopisnou společností.
Grilované pochutiny, štamprle od R. Jelínka a další tekuté dobroty obohatily večerní program.
Při této příležitosti vydal v prosinci 2021 Klub H+Z sborník příspěvků konference s názvem
„Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím“. Velký dík paní Dr. Alence Prudké, za
přípravu této publikace.
Seznam přednášejících.
Mgr. Jiří Čevela, Ústav hudební vědy FF MUNI
JUDr. Josef Holcman, Klub H+Z, Zlín
PhDr. Věra Kovářů, Česká národopisná společnost, Brno
Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR, Praha
Mgr. Ondřej Machálek, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Ing. Lubomír Marušák, Muzeum dřevěného porculánu, Držková
RNDr. Petr Novotný, Fakulta multimediálních komunikací, UTB Zlín
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Mgr. Ivana Ostřanská, Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR, Brno
PhDr. Magdalena Preiningerová, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
PhDr. Alena Prudká, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Mgr. Jana Tichá, Národní muzeum v přírodě – Valašské muzeum v přírodě Rožnov p. Rad.
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR, Brno
PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR, Praha
15.10.2021
Pozvánka na výstavu PIVO – člena klubu Radka Kodery
fotky na téma pivo (výstava je výsledkem Radkova archeologického průzkumu po vlastním
archivu), Pivovarské muzeu v Plzni.
Dovětek - těšit se můžete i na čerstvě načepovanou dvanáctku Prazdroj,

Ze zprávy o činnosti za rok 2020:
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!!!

Po třech měsících práce, občas i dohadování, se nám to podařilo. Vydali jsme nový nástěnný
kalendář z fotografií archívu H+Z. 25 nádherných černobílých snímků potěší snad každého.
Smutné je, že město Zlín ani Zlínský kraj neprojevili o kalendář zájem, takže díky přátelům a
kamarádům jsme sehnali prostředky a zvládli jsme to. Na kalendáři je letos i logo Z101,
Prabos, Koutný, Váhala, Gala Prostějov a firma Michlovský – která přispěla částkou 50.000,-
Kč.

Listopad - další výstava Z101, výstavu organizovaly pracovnice muzea ve středisku
volnočasových aktivit v Holešově.

Třaskavý Afgánistán – na 18. listopad byla připravena cestovatelská přednáška
pana Marka Tkáče, člena Klubu H+Z. Téma „Málo známé končiny očima armádního
pyrotechnika, praporčíka Marka Tkáče“. Bohužel nedošlo k její realizaci – kovidová opatření.

Listopad 2021 až leden 2022 – děvčata z archívu H+Z připravily vše, pro výstavu fotografií
ve Vyškově. Tentokrát ze sbírek Eduarda Ingriše.

Nemohu nezmínit jméno Ing. Otto Horský. Je to velmi aktivní člen klubu a často přispívá na
webové stránky klubu. Cituji:
Náš kolega, dlouholetý člen Klubu H+Z, Ing. Otto Horský, CSc. byl oceněn zlatou medailí
akademika Quido Záruby za mimořádný přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a
geotechniky, osvětovou, publikační činnost i propagaci československé geologie v zahraničí.

Další literární skvost pana Horského.
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Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí
Kniha Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? je výsledným shrnutím poznatků a vlastních prací
autora, realizovaných jak v terénu během expedice Titicaca 2004.CZ, tak po návratu do vlasti
asi desetiletým studiem.
Celá kniha je na www.klubhz.cz

Také letos se musím zmínit o neviditelné, ale důležité činnost, které zajišťuje svými
prostředky Klub. Do digitálního fotoarchívu cestovatelských fondů přibylo za rok 2021
dalších 2000 diapozitivů a 2000 černobílých fotografii.
Dr. M. Preinigerová nás seznámí s  připravovanými akcemi na letošní rok.

Na závěr bych poděkovat za účinnou podporu činnosti Klubu Odboru národnostní a
regionální kultury ministerstva kultury České republiky, Muzeu jihovýchodní Moravy ve
Zlíně a také panu řediteli Mgr. Pavlu Hrubcovi a PhDr. Magdaleně Preiningerové.

Zvláštní poděkování patří i partnerům, jmenovitě společnosti GALA, a.s. Prostějov.
Obuvnické firmě Prabos Slavičín, oděvní společnosti Koutný Prostějov a firmám pana
Břetislava Michlovského.
Velký dík i panu Dr. Petru Novotnému, který z archívů svého otce, bratra i jeho osobního,
obohacuje archív MJVM.
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 2022

Vojtěch Holík – předseda
Zlín, 2. 2. 2022

7

http://www.klubhz.cz

