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Na první pohled se může zdát, že v koloběhu 
života jedince, a tím spíše i společenského vývoje, je 
dvacetiletý časový úsek zanedbatelnou záležitostí. 
Běh lidských i společenských osudů však ukazují, 
že tomu tak není, že se za období mnohem kratší 
mohou stát věci v obou směrech šťastné i tragické. 
Zrod Klubu H+Z Zlín před dvaceti lety řadím do 
té první kategorie a všechno, co se od roku 1998 do 
roku 2017 v této instituci odehrálo, považuji za hod-
na zaznamenání a uchování. 

Když jsem poté, co se inženýři Jiří Hanzelka  
a Miroslav Zikmund rozhodli předat svůj bohatý 
archiv k dalšímu uchování Muzeu jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně, a po vytvoření expozice S inžený-
ry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly začal získá-
vat podporu pro založení instituce, která by vydat-
ně přispěla k uchování duchovního odkazu obou 
donátorů, řekl mi jeden z těch, v jejichž kompetenci 
byl úspěch projektu: „Ale, prosím Vás, vždyť už 
je skoro nikdo nezná…“. To ve mně utvrdilo pře-
svědčení, že uskutečnění tohoto projektu je víc než 
nutné. Tím spíš, že u těch, kteří projekt podpořili, 
bylo rovněž zřejmé pevné přesvědčení o potřebě 
všestranné prezentace nezastupitelnosti jejich díla  
v kontextu kulturního vývoje této země.

Vše, co se v uplynulém dvacetiletí odehrálo 
v intencích poslání, které si při svém vzniku Klub 
H+Z Zlín stanovil, tj. přispívat aktivně k uchování 
duchovního odkazu inženýrů Hanzelky a Zikmun-
da, chceme jako naléhavý odkaz v této publikaci 
předat budoucím generacím, odkaz, který pro ně 
bude silným impulzem k pokračování v nastoupe-

né cestě. Kéž se jim to daří, kéž i oni, tak jako my, 
zakusí povznášející zadostiučinění z uskutečnění 
užitečného díla.

Nemohu zakončit jinak než vyjádřením hlu-
boké úcty, vděku a uznání všem, kdo přispěli svou 
prací k více než úspěšné bilanci dvacetileté činnosti 
Klubu H+Z Zlín.

Jsem šťasten, že symbolický štafetový kolík 
předsednictví Klubu H+Z Zlín předávám spolehli-
vému nástupci ve chvíli, kdy je naplněn slib, který 
jsem dal Mirkovi Zikmundovi a Jiřímu Hanzelkovi 
před čtvrt stoletím. Ano – o jejich odkaz je dobře 
postaráno. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
dokázalo a dokazuje i za složitých okolností být od-
borně kvalifikovaným a společensky hodnověrným 
garantem uchování a rozvoje duchovního i hmot-
ného odkazu inženýrů Hanzelky a Zikmunda jako 
aktuální a trvalé inspirace všem, kdo chtějí pro svou 
vlast něco užitečného vykonat.

Dovolte, abych v tuto pro mne životně dů-
ležitou chvíli poděkoval Vám všem, kdo jste mně 
poskytli dlouholetou, vytrvalou a spolehlivou pod-
poru v mém devatenáctiletém působení ve funkci 
předsedy Klubu H+Z, který dnes patří v českém 
kulturním prostředí mezi respektované instituce, 
výsledky jejíž činnosti, jak pevně věřím, obstojí ne-
jen ve Vašem hodnocení, ale i v hodnocení těch, kdo 
budou v našem díle pokračovat. 

Rád bych poděkoval každému jmenovitě, 
ale byl by to předlouhý seznam jmen. Ale hlavně, 
mohl bych na někoho zapomenout, což by mne vel-
mi mrzelo. Dík, přátelé. Sami dobře víte, jak vzác-

Úvod
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nou životní devizou je přátelská pomoc poskyt-
nutá zejména v situacích, kdy společná cesta není 
„procházkou růžovým sadem“. Nicméně, nakonec 
se dobrá věc, jistě k naší společné radosti, podařila. 
S přátelským stiskem ruky přeji v životě profesním 
i osobním, jak se praví v jedné staré písni: co na svě-
tě, všecko dobré!

Končím poděkováním za osudovou životní 
inspiraci Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmun-
dovi, jejichž přátelství si hluboce vážím a k nimž 
chovám trvalou úctu.

Karel Pavlištík
–––––––––––––––––––––––––––

Dvacet let Klubu H+Z. Co psát, aby to nebyla 
jenom pochvala a poděkování? Otec nápadu a za-
kladatel Klubu Karel Pavlištík je tahounem tohoto 
spolku dodneška a věnoval mu kus profesního ži-
vota. Když jsme se spolu zamýšleli nad účelností  
a smyslem tohoto počinu, tak jsme především 
chtěli, aby bylo zachováno, zpřístupněno a zpopu-
larizováno dílo Hanzelky a Zikmunda nejen pro 
odborníky, ale i pro širokou veřejnost. Já jsem teh-
dy zjistil, že Karel Pavlištík měl už všechno dobře 
promyšlené. Administrativně i technicky, finančně 
i společensky. Jsem přesvědčen, že důvody zalo-
žení Klubu byly naplněny také proto, že funguje 
perfektní spolupráce mezi Klubem H+Z a Muzeem 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Miroslav Zikmund
–––––––––––––––––––––––––––

Archiv H+Z, v němž je uchováván osobní 
fond inženýrů Hanzelky a Zikmunda, byl založen 
díky jejich dlouholetým osobním kontaktům s etno-

grafem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně PhDr. 
Karlem Pavlištíkem. Rozsáhlý a dosud neuzavře-
ný osobní fond Ing. Hanzelky a Zikmunda vznikl 
v průběhu jejich dvou cest. První cesta Evropou, 
Afrikou a Latinskou Amerikou v letech 1947–1950 
byla především obchodní, zaměřená na propagaci  
a prodej českých výrobků včetně pneumatik od 
firmy Baťa. Druhá cesta Asií, Oceánií a rozlehlým 
územím bývalého SSSR v letech 1959–1964, organi-
zovaná Akademií věd, už byla spíše studijní. 

Archiv dnes obsahuje více než 200 běžných 
metrů písemností (korespondence, deníků, map, 
výstřižků, přípravných materiálů pro knihy, ruko-
pisů reportáží a cestovní a účetní dokumentace), 
120 000 negativů a diapozitivů, asi 50 000 pozitivů 
a kontaktních fotografií, 150 filmů H+Z, více než  
1 000 ks upomínkových předmětů, suvenýrů a tro-
fejí, sbírku mincí, sbírku pohlednic a herbář.

Cestám inženýrů Hanzelky a Zikmunda je 
věnována cestovatelská část stálé muzejní expozice 
Princip Baťa, umístěná ve 14. budově Baťova insti-
tutu. Obsahuje úryvky z cestovního deníku, ukázky 
filmů, trojrozměrné předměty z výstroje, suvenýry 
z expedic a především několik stovek fotografií po-
řízených na cestách. Doplňuje ji promítací místnost, 
kde návštěvníci mohou zhlédnout filmy natočené 
Hanzelkou a Zikmundem a kde je také interaktivní 
program pro děti i dospělé.

Novou etapu rozvoje Archivu H+Z charakte-
rizuje soustřeďování osobních fondů osobností, je-
jichž aktivity a dílo souvisí s cestovatelskými aktivi-
tami inženýrů Hanzelky a Zikmunda nebo jsou jimi 
i v současnosti inspirovány a na ně navazují. Archiv 
H+Z se tedy stal základní součástí budovaného 
Centra moderního cestovatelství v MJVM Zlín.

Díky rozšíření cestovatelských fondů a no-
vým prostorám pro jejich uložení v SPŠ Otrokovice, 



- 8 -

20 let klubu

je možné nabídnout zájemcům o studium těchto ar-
chivních materiálů zázemí v badatelně přímo v bu-
dově depozitáře i možnost prezenčního studia knih 
z knihovny cestopisů. 

Fondy uložené v Archivu H+Z jsou využívá-
ny pro studium, výstavy, publikace a nová vydání 
knih i filmů.  

Magdalena Preiningerová
–––––––––––––––––––––––––––

Vážení čtenáři,
je pro mne nesmírnou ctí, že jsem byl vyzván, 

abych se pokusil zformulovat několik svých myš-
lenek do úvodu této jedinečné publikace. Je to pro 
mne současně i záležitost poněkud stresující, pro-
tože zhostit se toho se ctí ve společenstvu takových 
osobností, které se podílejí na vzniku této publikace 
a s jejichž osobními příspěvky se v ní seznámíte, ne-
považuji za nikterak jednoduché. 

Publikace, která se Vám právě dostává do ru-
kou, by Vám měla zprostředkovat informace, fakta, 
osobní příběhy, ale také emoce spojené s tím, jak šel 
čas ve společenství lidí, kteří se pohybovali kolem 
osobností inženýrů Hanzelky a Zikmunda. Nechám 
zcela na Vás, co si z nabídky vyberete, přečtete a ja-
kým způsobem o tom budete přemýšlet. Já bych se 
v těchto několika větách chtěl věnovat příčinným 
souvislostem, které způsobily, že tato kniha vznik-
la. Vychází totiž při příležitosti 20. výročí založení 
Klubu H+Z což přeloženo do reálné řeči znamená 
příběh nesmírného entuziasmu, nezištného úsilí  
a mnoha hodin aktivit několika lidí – členů Klubu 
H+Z, kteří pod touto hlavičkou hledali a nacházeli 
cesty k tomu, jak zajistit zdroje, které by bylo mož-
no využít ke zpracování toho nesmírného bohat-
ství, jež nám pánové Hanzelka a Zikmund poskytli, 
resp. díkybohu ještě částečně poskytují. Je to soubor 
informací o Klubu, jehož členové, kteří většinou do-
sáhli ve svých oborech nezanedbatelných výsledků, 
pracují na postupném zlepšování podmínek vedou-
cích k záchraně, následnému zpracovávání a doku-
mentování archivu a dalších materiálů z cest legen-
dárních cestovatelů H+Z. Tím naprosto zásadním 
způsobem podporují činnost MJVM ve Zlíně, které 
je oficiálním správcem Archivu H+Z, ale bez pomo-
ci a činnosti Klubu H+Z a zejména některých jeho 
členů by se rozhodně tento fond nenalézal ve stavu, PhDr. Karel Pavlištík, iniciátor založení Klubu H+Z
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v jakém v současné době je. Pokud mluvím o pod-
poře, míním tím širokou škálu aktivit – finanční, 
společenskou, mediální, ale i osobní. V této souvis-
losti nemohu nevzpomenout alespoň jedno jméno 
– jednu velkou osobnost – doktora Karla Pavliští-
ka, který nejenže jako člen týmu MJVM převzal od 
pánů Hanzelky a Zikmunda jejich fondy a ze země 
vydupal startovní podmínky, bez nichž by restart 
fenoménu H + Z nebyl možný, byl to on, který vždy 
hledal a také nacházel cesty jak dál, vychoval si své 
nástupce a vštípil jim základní znalosti a také lid-
ský rozměr. Jako ředitel MJVM, když píšu úvod do 
publikace, která je vydávána k 20. výročí existence 
klubu H+Z, nemohu nezmínit tento základní před-
poklad pro vznik této knihy – člověka, který Klub 
vydupal ze země, který stál v čele 19 let a předal jej 
svému nástupci, kterého si sám vychoval – bez něj 
by nebylo o čem psát.

Proto bych byl rád, abychom si všichni tuto 
skutečnost uvědomovali, když se ponoříme do čet-
by jednotlivých částí. Věřím, že Vám kniha dá nejen 
informace, ale i pozitivní emoce a energii.  

Pavel Hrubec
–––––––––––––––––––––––––––

Slovo na konec…

Začínám titulkem „Slovo na konec“, přesto 
se vracím úplně na začátek. 

Začalo to v roce 1978, tehdy jsem osobně 
potkal a poznal PhDr. Karla Pavlištíka. Byl jsem 
jedním z „Kašavských zemanů“, kteří tvořili zá-
klad Valašského souboru Kašava. Pan Pavlištík byl 
přizván, aby pomohl s programem (a nejen s pro-
gramem) pro soutěž folklorních souborů. Statný 
„čtyřicátník“, kterého jsme znali jen z vyprávění  

i s jeho přezdívkou „Drákula“. No a tak se do nás 
pustil. Rozcvičky a následné taneční rozcvičky jen 
potvrzovaly správnost jeho přezdívky. Musím však 
objektivně připustit, že svým přístupem a tanečním 
uměním nás všechny strčil do kapsy. Zavedl sys-
tém a dokázal z nás doslova vytlouct to nejlepší, 
co v nás bylo. A pak se dostavily výsledky, 1. místo 
na krajské soutěži, 1. místo na národní soutěži a na-
konec košické finále, kde Valašský soubor Kašava 
získal Hlavní cenu v celostátní soutěži folklorních 
souborů 1980.

A tady začíná druhá část. Jako vítězové jsme 
byli nominováni na zahraniční folklorní festival do 
Sidmouth ve Velké Británii. Měli jsme rok na pří-
pravu zájezdu a tehdy nás pan Pavlištík zavedl na 
návštěvu ke zkušenému cestovateli Ing. Mirosla-
vu Zikmundovi. Takže v roce 1980 jsem se popr-
vé osobně setkal s panem Zikmundem, jehož jsem 
znal jen z pořadů československé televize Kamera na 
cestách. Pak jsem měl tu čest, pomáhat s archivem,  
kopíroval jsem kinofilmy na tzv. dokument fotopa-
pír.

Tady musím připomenout úsměvnou přího-
du. Kolega a kamarád věděl, že se znám s panem 
Zikmundem. Maminka zmíněného kamaráda měla 
kompletní sbírku knih s autory Jiřím Hanzelkou  
a Miroslavem Zikmundem. Dopadlo to tak, že jsem 
šel na nahlášenou návštěvu s károvanou nákupní 
kabelou plnou knih (pan Zikmund vždycky říkal: 
„Vojto, volejte vždy jen z veřejného automatu“)  
a poprosil o podpisy s tím, že počkám i na návště-
vu a podpis pana Hanzelky. Uplynuly asi tak čtyři 
měsíce a dostal jsem od pana Zikmunda dopis, ve 
kterém byla informace, že knihy jsou podepsané. 
Opět nahlášená krátká návštěva, károvaná nákupní 
kabela plná knih a až doma jsem se podíval na pod-
pisy. Byly tam i s věnováním – Vojtovi Holíkovi!!! 
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Kamarádova maminka už nežije, ale knihy v jejich 
rodinné knihovně jsou stále i s věnováním pro mne.

Třetí část mého slova na konec je už velmi 
jednoduchá. S panem Pavlištíkem jsme přestali tan-
covat a začali chodit na pivo, a tak jsem se dověděl  
o Klubu H+Z. Pak už jsem dostal k vyplnění přihláš-
ku a k nahlédnutí stanovy spolku. Členská schůze 
mě přijala, stal jsem se členem spolku a následně  
i členem výboru. Členská schůze 3. března 2017 mě 
zvolila nástupcem pana PhDr. Karla Pavlištíka, CSc.

Vojtěch Holík

předseda Klubu H+Z Zlín,  
nástupce pana Karla Pavlištíka

––––––––––––––––––––––––––––
Vojtěch Holík s Miroslavem Zikmundem při autorském podpisu

Magdalena Preiningerová, Miroslav Zikmund, Blanka Cekotová a Karel Pavlištík
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Když se muzejník a etnograf Karel Pavlištík 
začátkem devadesátých let minulého století zamýš-
lel nad institucionalizací díla Hanzelky a Zikmunda 
a jeho zpopularizováním, resp. znovunavrácením 
do povědomí československé veřejnosti, tak mu 
kdosi z oponentů pravil: 

„Proč to děláš, však už je nikdo nezná.“
„Právě proto: aby je lidé znali,“ odpověděl 

etnograf a vymyslel a spoluzaložil Klub H+Z. Spi-
sovatel Ludvík Vaculík kdysi v jednom ze svých fe-
jetonů napsal, že: „… nestačí jenom mít na co vzpo-
mínat, ale je třeba mít čím“. 

Vaculíkův kamarád Pavlištík a Muzeum ji-
hovýchodní Moravy ve Zlíně nám založením Klu-
bu H+Z dali do rukou nástroj vzpomínání, nástroj 
poznání. Byla to cesta trvající čtvrtstoletí a byla 
složitá a náročná, protože muzeu, Pavlištíkovi  
a později Klubu H+Z nešlo o to, aby se fragmenty 
z díla cestovatelské dvojice objevily tu v televizi, 
tu v novinách a tu v knize, ale o to, aby jejich dílo 
bylo zkompletováno, zarchivováno, zpřehledněno 
a nabídnuto veřejnosti ve všech jeho souvislostech 
jako celek. 

To se podařilo, i když se zdá, že je to nikdy 
nekončící proces, protože jak voda v potoce infor-
mace i předměty poznání přitékají, ale taky odté-
kají. 

Hanzelka a Zikmund odcestovali 22. dubna 
roku 1947 na svoji první cestu. Vrátili se 24. října 
1950 do země nasáté už jinou kulturou. Svět znal Pl-
zeň, Prahu a Zlín. Gottwaldov už ne. Přesto v něm 
Miroslav Zikmund zůstal natrvalo. 

Během druhé cesty, započaté 22. dubna 1959, 
sepsali H+Z mimo jiné Tajnou zprávu č. 4 o lesku  
a bídě SSSR, kterou Brežněv přijal se zuřivou nevo-
lí: Hanzelku a Zikmunda je třeba vyhladovět! 

Svými dvěma prvními cestami se H+Z snažili 
podat zprávu o stavu světa. Svými knihami a filmy 
otvírali, jako šikovní kasaři bez porušení zámku, 
dveře do zapovězeného světa. Ale i pohled poote-
vřenými dveřmi byl v době železné opony pohled. 
H+Z se svými zprávami z cest zmocňovali světa, 
aby se svět mohl zmocnit jejich čtenářů.

Třetí cesta, spíš necesta, započala v dubnu 
roku 1969, tedy v době kdy začala řádně fungovat 

Já a Klub – Klub a já

Josef Holcman s Miroslavem Zikmundem
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ruská okupace. Hanzelka a Zikmund podepisovali 
protiokupační petice, vyzývali Brežněva k odchodu 
z ČSSR a později vyzývali generálního prokurátora 
k zastavení represí proti disidentům. 

Čtvrtá cesta nastala také začátkem roku, toho 
prvního Polistopadového. Na jejím začátku stál Ka-
rel Pavlištík a od roku 1998 Klub H+Z. Tato cesta, už 
bez cenzury, se snažila podat zprávu o stavu lidství. 
Hanzelka, Zikmund a Klub H+Z dokázali, že cesto-
vání je nejdokonalejší formou vzdělávání. 

A tak přeju Klubu H+Z, aby ta zmíněná čtvr-
tá cesta všedními pracovními dny byla zakončena 
sedmým dnem na konci Stvoření, které zažehne 
oheň, v němž můžeme i pasy spálit a přesto bude-
me cestovat dál.

Josef Holcman
–––––––––––––––––––––––––––

Bylo mi osm let, když se Jiří Hanzelka a Mi-
roslav Zikmund vrátili ze své první cesty a popr-
vé přijeli do Zlína. Z Prahy jeli lůžkovým vlakem 
a tatínek s bratrem Jirkou jim ráno jeli naproti na 
nádraží. 

Maminka mě vzbudila až v okamžiku, když 
už byli u nás oba. Vidím to stále, jak jsem jen v py-
žamku a bos seběhl se schodů do obývacího pokoje, 
kde už oba seděli. Táta (režisér Jaroslav Novotný) se 
mě zeptal, zda je poznám, kdo je kdo. A já to tehdy, 
k pobavení obou hostů, řekl naopak. To bylo popr-
vé a naposled, co jsem se spletl. 

Díky spolupráci táty s oběma cestovateli, 
jsem vlastně prožíval všechny důležité okamžiky 
jejich života. Oba patřili do naší rodiny a já zase po-
znal jejich rodiče. Dostalo se mně a bratrovi tehdy 
velké cti. Oba jsme jim od začátku našeho seznáme-
ní mohli tykat a oslovovat je křestními jmény. 

Když se stříhaly filmy z první cesty, nejednou 
byli oba u nás na odpolední svačině, či nedělním 
obědě. Jiří Hanzelka asi musel moc trpět, když jsem 
ho stále a stále prosil o partie šachu. V té době jsem 
se teprve učil hrát. 

Vzpomínám si na jedny Vánoce, to ještě oba 
bydleli na Hotelu, kdy byli pozváni k nám na svá-
teční večeři. Dlouho nejeli, a tak táta řekl: „Pojďte ke 
klavíru, zatím si něco zazpíváme.“ U nás se hodně 
zpívalo. Najednou, v pauze mezi dvěma písnička-
mi, se ozvalo nesmělé cinknutí. Táta otevřel a tam 
stáli oba, zimou se krčili do kabátů. „Proč jste ne-
zvonili?“ Odpověď byla téměř jednohlasá: „Když 
vy jste tak pěkně zpívali, tak jsme nechtěli rušit.“ 

Nemohu zapomenout ani na svou první ná-
vštěvu Strážnických slavností v roce 1954. Jeli jsme 
legendární Tatrou, Jiří s Mirkem seděli vpředu ve 
svých dlouhých kožených kabátech z Argentiny. 

Božena Novotná, Petr Novotný, Jiří Hanzelka,  
Miroslav Zikmund v Luhačovicích, 1953
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Všude jsme měli volno, přijeli jsme až před stadion 
a seděli na tribuně přímo pod tehdejším preziden-
tem Antonínem Zápotockým. 

Jedny prázdniny jsem byl na letním táboře  
v Ptení u Prostějova. Tam se za mnou zastavili ces-
tou z Prahy do Zlína táta s Jiřím a Mirkem. Odpole-
dne byla beseda a já jsem v očích všech vyrostl, pro-
tože jsem se s oběma cestovateli znal a tykal jsem si 
s nimi. 

Když se chystala druhá cesta, seznamoval 
jsem se, díky vybavení výpravy, s tehdejší moder-
ní fotografickou technikou. Dodnes si pamatuji na 
úžasné dopoledne ve zlínských lázních, kde se tes-
tovala podmořská fotografická a filmová výbava. 
Velice jsem tehdy záviděl bratrovi, který se mohl 
v bazénu potápět s akvalungem a fotografovat,  
a já směl do vody jen se šnorchlem. 

Petr Novotný
–––––––––––––––––––––––––––

Jako malý kluk jsem v padesátých letech pra-
videlně usedal k rozhlasovému přijímači a poslou-
chal reportáže cestovatelů H+Z. Charakteristická 
znělka otevírala obrazy dálných, v té době nedo-
stupných světů. Snil jsem o cizích zemích, mořích 
a pouštích, o cestách stepí, pralesem a přes vysoké 
hory. Moji dětskou fantazii jitřily představy o setká-
ních s domorodci u ohně pod nočním nebem plném 
zářivých hvězd. 

Teprve později jsem si uvědomil, že cesty 
pánů Hanzelky a Zikmunda nebyly rekreacemi za-
jištěnými cestovní kanceláří. Kolik práce a úsilí mu-
seli oba cestovatelé vynaložit před každou cestou! 
Kolik byrokratických překážek museli překonat. 
Znalost reálií o každé navštívené zemi a znalost ci-
zích jazyků byly nezbytné pro úspěch každé cesty. 

Aby dokázali to, co dokázali, museli být spisovateli, 
automechaniky, diplomaty a bůhví čím ještě. Muse-
li se také umět pohybovat ve složitém politickém 
prostředí tehdejšího Československa. Za své mo-
rální postoje při takzvaném „Obrodném procesu“ 
byli po srpnu 1968 odsouzeni tehdejším režimem 
na dvacet let k zapomenutí. Naštěstí marně. Ale to 
je už jiná kapitola.

Pana Miroslava Zikmunda jsem začal vídat 
na ulicích mého rodného města, do kterého jsem 
se v druhé polovině osmdesátých let přestěhoval. 
V té době mne nenapadlo, že budu členem Klubu 
H+Z a občas se s ním osobně setkám. Při jeho vy-
právěních o cestách H+Z jsem opět zažíval okouz-
lení z dálných zemí, které jsou dnes ale úplně jiné, 
než v časech, kdy jimi projížděli pánové Hanzelka  
a Zikmund ve své stříbrné Tatře. 

Oblouk se uzavřel. Přeji Vám, pane Zikmun-
de, do dalších let hodně zdraví a pohody!

Otakar Kanta, člen výboru H+Z 
–––––––––––––––––––––––––––

 

Miroslav Zikmund, Zdeněk Dostál, Jiří Novotný  
a Otakar Kanta na výroční schůzi Klubu H+Z, 2006
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Měla jsem to štěstí, že jsem jedinečnost cesto-
vatelské dvojice pánů Jiřího Hanzelky a Miroslava 
Zikmunda mohla vnímat už jako dítě, a to velmi 
zblízka. Životní dráhy H+Z a mých rodičů se se-
tkaly v roce 1968. Spojil je nesouhlas se sovětskou 
invazí, statečný občanský postoj a následný „odsun 
na vedlejší kolej v době normalizace“.

Mně tenkrát byly čtyři roky a od té doby se 
laskaví „strejdové” Mirek a Jirka stali pevnou sou-
částí naší rodiny a mého dětství. Nastala dvacetiletá 
„doba temna“, která, navzdory všem útrapám, byla 
díky mým rodičům a všem jejich skvělým přátelům 
dobou mého šťastného dětství. K ní také patřily ná-
vštěvy vily na Nivách s velkým pokojem se stěnou 
ověšenou trofejemi z cest, obrovskou knihovnou 
a překrásnou zahradou, kde se konávaly nesčetné 
letní táboráky s opékáním špekáčků a turnaji v bad-
mintonu. Ve vile se pak také často setkávali lidé 
z disentu, ale mně tenkrát více zajímaly plody stre-
jdovy zahrady a jejich konzumace či studium exo-
tických trofejí, jako třeba kůže ze sibiřského medvě-
da v knihovně. To, že na ní při oslavách narozenin 
přijímali gratulace přátelé, jako byli manželé Marie 
a Ludvík Vaculíkovi, manželé Alena a František 
Pavlíčkovi, Maršálkovi a další, nebo že mě po jed-
né mé návštěvě strejdova záhonu s jahodami a pak 
hned na to s kedlubnami odnášel domů s „bolícím 
bříškem“ režisér Ewald Schorm, mi docházelo až 
později… Spousta skvělých lidí, debaty o politice  
i kultuře, kterým jsem naslouchala… 

A pak rok 1989, kdy se můj tatínek mohl po 
nedobrovolné pauze vrátit ke své původní profesi 
etnografa do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 
I když měl v plánu zpracovat mnoho etnografic-
kých témat, považoval rovněž za nutné a užitečné 
uchovat a zviditelnit dílo svých přátel, cestovate-
lů H+Z. Napsal libreto ke stálé expozici S  inžený-

ry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly, převzal do 
péče muzea jejich archivy a založil Klub H+Z, jehož 
činnost mapuje tento sborník.

Abych nebyla jen pasivní členkou Klubu 
H+Z, ujala jsem se propagace a využití výše uve-
dené výstavy ve školách. Spolu s kolegyněmi-pe-
dagožkami – Mgr. Janou Kučerovou, Mgr. Hanou 
Pavlištíkovou a Mgr. Šárkou Dudíkovou jsme vy-
tvořily interaktivní programy pro rozšíření výuky 
na všech typech škol. S potěšením jsme pak sledova-
ly, jak v době internetu a překotného toku informací 
výstava oslovuje nejen pamětníky, kteří v době cest 
Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda sedávali  
u rádia a poslouchali jejich rozhlasové reportáže, 
ale i jejich vnuky. 

Markéta Pavlištíková
–––––––––––––––––––––––––––

Besedy s Helenou Šťastnou pro mládež moderovali  
Markéta a Karel Pavlištíkovi
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Můj vztah ke Klubu H+Z je založen na sym-
patiích s jeho činností, a v neposlední řadě i na pří-
buzenské vazbě k jejímu čestnému členu, Ing. Mi-
roslavu Zikmundovi. Samozřejmě, téměř všechny 
cestopisy Hanzelky a Zikmunda znám již od dět-
ství, ty tlusté knihy plné zajímavých obrázků z ci-
zokrajných zemí a povídání o nich. Milovala jsem 
cestopisy. Mohla jsem jejich prostřednictvím poznat 
vůni dálek a zažít mnohá objevitelská dobrodruž-
ství. Později jsem se dostala „do světa“ i já, a pak  
i moje děti. 

Cestování je jaksi v rodině. Můj otec Vlastimil 
dálky také miloval. Sám, nebo jako vedoucí turistic-
kých výletů prochodil velký kus republiky. Jako ini-
ciátor a vedoucí mnoha poznávacích zájezdů sjezdil 
autobusem (prostřednictvím Sportturistu) ještě za 
totality téměř celou Evropu a okolí, poznání umož-
nil i velkému počtu českých a slovenských milov-
níků dálek pod heslem „cesty za hranice všedních 
dnů“. V pozdním věku se vedle turistiky začal 
věnovat i józe. Když na Elbrusu spadl ve svých 62 
letech do ledovce, jeho skupina za něj držela 5 mi-
nut ticha. Když jej pak našli po 26 hodinách živého  
a zdravého, nadšení záchranářů neznalo mezí. Pře-
žít v hloubce ledovce a při v noci sněhem zavátém 
otvoru nad sebou se mu podařilo právě díky turi-
stické odolnosti a jógové praxi. Táta byl nositelem 
Mistra turistiky z padesátých let a odznaku Vojty 
Nálepky z doby pozdější. Ještě v roce 2010, ve svých 
89 letech, vedl autobusový zájezd do Pyrenejí a čás-
ti výstupů do hor se osobně zúčastnil. Spalo se ve 
stanech v kempech a průměrný věk účastníků dosa-
hoval 70 let. Téměř do svého odchodu z tohoto svě-
ta byl plný síly a dobré paměti. Koneckonců, byli 
s Mirkem Zikmundem téměř „z jednoho hnízda“.

Jednou došel otci od Miroslava Zikmunda 
dopis, kterým jej zval na setkání rodáků do Volduch, 

jako jednoho ze svých „druhých bratranců“, nebo 
jak se na Moravě říká „vlastníků“; měli společnou 
prabábu. Dozvěděli jsme se kus rodinné historie, 
poznali další příbuzenstvo a seznámili se s Mirkem 
osobně. Podařilo se mi jej pak navštívit ve Zlíně, 
popovídat si s ním a posedět na pověstné kožešině 
sibiřského medvěda. Myslím, že i pro něho bylo se-
tkání se mnou zajímavé pro mou vlastní zkušenost 
s přechodem ohně. Na cestu domů jsem dostala po-
depsaný výtisk putování H+Z po Cejlonu a občas  
i nějaký ten dopis. Škoda jen, že z Ústí nad Labem je 
to do Zlína poněkud z ruky – moje případná pomoc 
při dokončení katalogizace společného příbuzen-
stva je problematická.   

A jak jsem se stala členem Klubu H+Z? Kon-
cem roku 2015 jsem objevila krátký článeček o Klu-
bu H+Z a jeho snaze zachovat a prezentovat bohat-
ství zejména fotografického a filmového materiálu, 

Magdalena Hunčová, Marie Macalíková,  
Miroslav Zikmund a Ivo Máčel



- 16 -

20 let klubu

který spolu Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou 
za řadu let svého cestování po světě nashromáž-
dili. Ozvala jsem se, účastnila se na jaře roku 2016 
výroční schůze Klubu H+Z, stala se jeho členem  
a setkala se tu i s Mirkem a jeho Marií. Bylo to velmi 
příjemné setkání a povídání, a nejen s nimi dvěma, 
ale i s dalšími členy Klubu. V roce 2018 mi z cesty 
do Zlína bohužel sešlo, tak snad napřesrok, až bude 
Miroslavu Zikmundovi úžasných 100 let. Těším se.

Co mi Klub H+Z dal? Umožnil mi účastnit se 
alespoň zprostředkovaně jeho obdivuhodné snahy 
po zachování odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava 
Zikmunda, seznámit se s výsledky jeho společen-
ský prospěšných aktivit. A co jsem dala Klubu já? 
Zatím alespoň svou podporu při propagaci Klubu  
a odkazu H+Z. Ať se nadále daří!!

Magdalena Hunčová
–––––––––––––––––––––––––––

Když Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund vy-
jeli od pražského Autoklubu v roce 1947 na cestu 
kolem světa, bylo mi právě 9 roků a 11 dní. Lhal 
bych, kdybych tvrdil, že jsem ve svých devíti letech 
byl o tom informován a chápal význam této ojedi-
nělé události. Byl jsem plně zaujat čtením románů 
Karla Maye, Eduarda Štorcha, cestovatelů Enrique 
Stanko Vráze, Alberta Vojtěcha Friče a dalších. 
Hvězda H+Z teprve vycházela, aby později svou 
velikostí zastínila vše předešlé. Ale netrvalo dlouho 
a byl jsem plně zaujat kontinentem Latinské Ameri-
ky a touhou přiblížit se životu indiánů. To se již psa-
la padesátá léta a rozhlasové reportáže již slavných 
mladých cestovatelů z jejich cesty po Jižní a Střední 
Americe jsem poslouchal s opravdovým obdivem 
a zaujetím. Začal jsem spřádat plány o jejich násle-
dování.

Protože jako svoje povolání jsem si vybral 
geologii, nebyly moje představy o návštěvách da-
lekých zemí nereálné. To jsem ale ještě zdaleka ne-
tušil, že tak snadné to zase nebude. Vždyť po do-
studování geologie to trvalo ještě celých čtrnáct let 
odborné a jazykové přípravy, než jsem byl vyslán 
v roce 1974 jako expert a diplomat v jedné osobě 
řídit nově zřízenou technickou kancelář v Limě  
v Peru. Samozřejmě jsem se před odjezdem sezná-
mil s veškerou právě dostupnou literaturou o Peru 
a o Jižní Americe a cenným zdrojem poznání mi 
byly právě knihy a velmi objektivní reportáže inže-
nýrů Hanzelky a Zikmunda. 

Uplynulo mnoho roků od mého pokusu cesty 
po stopách H+Z v roce 1976. V následujících letech 
jsem se věnoval hlavně své odborné činnosti při in-
ženýrsko-geologickém průzkumu pro přehrady jak 
doma, tak v zahraničí, zejména na Kubě a ve Špa-
nělsku. Když jsem se v roce 2004 zúčastnil odbor-

Kateřina Pešatová, Otto Horský a Jan Žižka v expozici, 2012
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né expedice „Titicaca.2004.CZ“, vedené historikem 
Ivo Bartečkem, byl jsem odkázán skoro dva měsíce 
na tvrdé terénní podmínky a cestu několika tisíc 
kilometrů automobilem se vším, co s tím souvisí. 
Pouhé dva měsíce. A opravdu jsem se těšil, až naše 
poslání skončí a vrátíme se do normálního života. 
Tehdy jsem si uvědomil, že skoro desetileté cestová-
ní H+Z automobilem po mnoha kontinentech bylo 
nejen úžasným dobrodružstvím, ale i opravdovým 
hrdinstvím. A zde začíná počátek mé spolupráce 
s Klubem H+Z. Mé přednášky a vernisáže fotogra-
fické výstavy o odborné expedici „Titicaca 2004“ 
ve Zlínském muzeu dne 19. ledna 2007 se zúčastnil  
i Ing. Miroslav Zikmund. Když jsem ho šel přivítat, 
prostě mi sdělil: „Přišel jsem proto, že jsem vás chtěl 
poznat.“ Ihned jsem měl pocit, že se známe osobně 
již celá léta. 

Na tomto místě je třeba se zmínit, že již od 
začátku roku 2006 jsem začal spolupracovat s peru-
ánským velvyslanectvím v Praze, zejména s velvy-
slancem J. E. Albertem Salasem Barahonou. Zaujaly 
ho moje aktivity směrované již od roku 1974 k pro-
hloubení vzájemných přátelských vztahů spoluprá-
ce mezi našimi zeměmi a zejména moje začínající 
spolupráce s Klubem H+Z. Společně s paní Ninou 
Ingriš, manželkou Eduarda Ingriše žijící v Brně, 
s níž jsem se v roce 2006 seznámil, jsme se domlu-
vili, že s podporou Klubu H+Z požádáme o udě-
lení státního vyznamenání Peru „Orden al Mérito 
por Servicios  Distinguidos“ pro Eduarda Ingriše, 
In memoriam. Žádost na prezidenta Peru, J. E. Dr. 
Alanu Garcíu Pérezovi jsem 30. října 2007 ve špa-
nělském jazyce připravil a byla včetně přiložené 
dokumentace a za podpisové podpory význam-
ných českých osobností, mimo jiné Ing. Miroslava 
Zikmunda a PhDr. Ivana Plánky, ředitele Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, odeslána prostřed-

nictvím peruánského velvyslanectví do Peru. Pro-
tože státní vyznamenání, jak nám bylo následně 
sděleno, se v Peru udělují jen žijícím osobám, v září 
roku 2009 peruánská vláda schválila posmrtné udě-
lení pamětní desky Eduardu Ingrišovi s následují-
cím textem: 

Uznání a vděčnost za jeho rozsáhlou a důležitou 
práci jako peruanistovi v oboru hudby, antropologie, vě-
deckého výzkumu, filmu a fotografie, práce, ve které před-
vedl velkou lásku k Peru, a ať se stále upevňují přátelská 
pouta a vzájemná uznání mezi Peru a Českou republikou. 

Dne 12. února 2010, jeden den po dni, kdy by 
se Eduard Ingriš dožil 105 let, převzala paní Nina 
Ingriš z rukou peruánského velvyslance Alberta 
Salase Barahony ve Zlíně toto vysoké ocenění. Lo-
gickým vyústěním této mé spolupráce s Klubem 
H+Z bylo moje přijetí do Klubu za řádného člena, 
schválené na výroční členské schůzi 15. 2. 2008 
s klubovým číslem 36.

Klub H+Z ve Zlíně od svého založení vykonal 
mnoho práce ve smyslu uvedené základní myšlen-
ky, tj. zachování duchovního odkazu obou inžený-
rů. Je správně uvedeno „inženýrů“ a ne cestovatelů, 
protože jejich velký odkaz zasahuje mnoho oblastí  
a je těžko postižitelný jedním výrazem. Ovšem Klub 
H+Z není anonymní pojem, jsou to právě lidé, jeho 
členové, kteří se nejvíce zasloužili a stále zasluhují 
o naplňování tohoto odkazu. Proto jsem se rozho-
dl i já přispět svým malým dílem a v následujících 
deseti letech po přijetí za členu Klubu jsem nadále 
prohluboval zejména spolupráci mezi peruánským 
velvyslanectvím a Klubem H+Z.

Pokud se mám vyjádřit k mým dalším akti-
vitám ve prospěch Klubu H+Z, které snad stojí za 
zmínku, nestačí na to jen několik stran. Stačí se podí-
vat na moji poslední knihu vydanou na DVD nosiči 
Vita est a tortuosis iter – Život je klikatá cesta, kde 
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jen kapitola o mé činnosti v Klubu H+Z zahrnuje  
14 stran, zahraniční ohlasy 16 stran, ohlasy v tisku 
a sdělovacích prostředcích 14 stran. Kniha obsahuje 
i moje televizní a zejména rozhlasová vystoupení, 
k nimž jsem přizval i členy Klubu manžele Žižkovy 
a MUDr. Hanu Zelenkovou, a rovněž obsahuje moje 
společné vystoupení s paní Ninou Ingriš ve Zlíně. 

Za zmínku snad ještě stojí, že jsem pravi-
delným přispěvatelem blogspotu – blogspot.hz  
a webových stránek www.klubhz.cz. K uvedeným 
příspěvkům uvádím, že nejen seznamovaly a se-
znamují členy klubu se zajímavostmi a zkušenostmi  
z mých cest, ale vyjadřovaly se i k aktuálním otáz-
kám či problémům. Například v článku ke čtyři-
cátému výročí událostí roku 1968 nebo v krátkém 
sdělení na obhajobu Ing. Miroslava Zikmunda, 
když ho někteří pisálkové osočili při jeho devade-
sátiletém výročí.

Pojem H+Z se skutečně stal uznávanou znač-
kou. Aniž bychom vyslovili jména obou inženýrů, 
většinou každý ví, o kom je řeč. Vždy oba dva uvá-
dím jako zářivý příklad dvou mladých vzdělaných 
lidí, kteří i přes všechny překážky v době němec-
ké či pozdější sovětské okupace šli cílevědomě za 
svým cílem a stali se příkladem pro mnoho dalších 
generací.

Otto Horský
–––––––––––––––––––––––––––

V době, kdy Jiří Hanzelka a Miroslav Zik-
mund projížděli africkými zeměmi, jsem já jako 
malý kluk žil se svými rodiči v Kolinci u Sušice, 
resp. u Klatov. Díky panu Josefu Humlovi, který se 
staral o obecní knihovnu a v rámci svých tehdejších 
možností sledoval dění doma i ve světě, jsem i já 
začal pozorně sledovat fantastickou cestu našich 

dvou obdivuhodných cestovatelů. Se zatajeným 
dechem jsem poslouchal jejich reportáže v rádiu  
a notně jsem překvapil svoji šumavskou prababič-
ku, když jsem jí velice vážně sdělil, že budu také 
cestovatelem.

Svoji první velkou cestu jsem zrealizoval ve 
Vimperku, kam jsme se v roce 1955 přestěhova-
li a já se stal členem školního turistického oddílu.  
A právě s tímto turistickým oddílem jsme objeli ce-
lou tehdejší Československou republiku. A v rámci 
tzv. malého pohraničního styku jsme se podívali  
i do Polska. Skutečné cestovatelské akce jsem usku-
tečnil později při svém studiu na Moskevském 
státním institutu mezinárodních vztahů – MGIMO 
v Moskvě. A při těchto cestách jsem opakovaně na-
razil na „stopu“ našich slavných cestovatelů. V tom 
nejlepším slova smyslu. 

V pátek dne 14. února 2014 jsme ve Zlíně, kde 
jsme v rámci Klubu H+Z, jehož jsme s Evou Žižko-
vou díky našemu úžasnému kamarádovi Ing. Otto 
Horskému, CSc., oba dva řádnými členy, oslavili  
95 let našeho slavného cestovatele a našeho výraz-
ného celoživotního vzoru Miroslava Zikmunda. 
Následující den jsme v Muzeu jihovýchodní Mo-
ravy navštívili expozici Tomáše Bati, jejíž obzvláš-
tě důležitou součástí je i „Expozice H+Z“. Při její 
důkladné prohlídce jsem narazil na zajímavé údaje, 
které se týkaly tehdejší sovětské Střední Asie. Zde 
jsem se dozvěděl, že Jiří Hanzelka a Miroslav Zik-
mund dne 10. září 1964 jeli na stavbu Nurecké hyd-
roelektrárny v Tádžikistánu. Potěšilo mne, že právě 
zde jsme – spolu s mým kamarádem Bohoušem – 
naše slavné cestovatele předběhli. My jsme zde to-
tiž byli zhruba o dva roky dříve.

Při všech setkáních a besedách po gigan-
tickém teritoriu bývalého Sovětského svazu jsme 
v podstatě všude dostávali otázky, které se týkaly 
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právě našich dvou slavných cestovatelů. Miroslav 
Zikmund a Jiří Hanzelka byli v SSSR všeobecně 
velmi dobře známí. Jejich velké cestě po ohromné 
asijské části Sovětského svazu, která se uskutečnila 
v letech 1964 a 1965, předcházely jejich kratší cesty, 
resp. návštěvy v letech 1954, 1958 a 1962. Jak jsme se 
sami přesvědčili, oba naše slavné cestovatele znali 
lidé, mladší i starší, stejně dobře v Kultuku na Baj-
kale, jako v Dušanbe v Tádžikistánu nebo v Moskvě. 

Jsem hrdý na to, že máme v knihovně vět-
šinu knih Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. 
A zhruba tři pětiny z nich jsem koupil na Třídě  
M. Gorkého v Moskvě, kde byl obchod, v němž se 
prodávaly knihy z tehdejších socialistických zemí, 
samozřejmě včetně Československa. Navíc za veli-
ce přijatelné ceny a i v češtině.

V roce 1983 jsem byl jmenován českoslo-
venským velvyslancem v Alžírsku a v Mauretánii. 
V rámci přípravy jsem si znovu pozorně pročetl 
příslušnou kapitolu z jejich skvělé knihy „Afrika 
snů a skutečnosti“. Vlastním její II. vydání, které 
vyšlo v roce 1953. V prvním dílu mám moc hezké 
vlastnoruční věnování od Ing. Miroslava Zikmun-
da, kterého si velice cením. Alžírsku je věnována 
druhá kapitola knihy. A musím říci, že na několika 
stránkách Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund skvěle 
popsali svoje putování touto zemí. 

Ohromně zdařile vystihli to nejpodstatnější, 
co se týká této krásné země.

Postupně jsem během své diplomatické mise 
v Alžírsku navštívil všechna ta místa, o kterých píší 
Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Navštívil jsem 
opakovaně v knize zmiňované město, úžasný Kon-
stantin, dále potom Tlemsen, Oran, Bou Saadu, Bli-
du a Sídí Bel Abbés. Na stopy našich dvou cestova-
telů jsme narazili s Evou Žižkovou rovněž v Tunisu 
a v Tripoli. 

V egyptské Gíze jsme si v roce 1966 spolu  
s Ottou připomněli jejich neuvěřitelný výstup a pře-
nocování na vrcholku Cheopsovy pyramidy. A stej-
ně jako Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund jsme i my 
s Ottou Horským směřovali z Káhiry směrem na jih. 
Na rozdíl od našich slavných cestovatelů jsme však 
jeli pohodlně podél Nilu vlakem, zatímco oni, zhru-
ba dvacet roků před námi, jeli se svou fantastickou 
Tatrou 87 cestou necestou. Spíše však necestou. 

Na další stopu Jiřího Hanzelky a Miroslava 
Zikmunda jsme narazili zhruba po 40 letech v Jiho-
africké republice, konkrétně v Kapském městě. Ve-
lice pozorně jsem si opakovaně přečetl část třetího 
dílu „Afriky snů a skutečnosti“, která je věnována 
Jihoafrické republice. Zjistil jsem, že za těch 40 let 
se Kapské město velice změnilo. A nejenom Kapské 
město. Co se však nezměnilo a co je neustále stej-
ně majestátní a krásné, to je Stolová hora, na kterou 
jsme pochopitelně vyjeli pohodlnou lanovkou. 

V Pretorii na rezidenci u českého velvyslance 
jsme se samozřejmě dostali i k fantastickému puto-
vání Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Velvy-
slanec byl jejich velkým obdivovatelem a srovnával 
je s doktorem Emilem Holubem. Nenechali jsme si 
ujít vynikající příležitost a zaletěli jsme i do Zim-
babwe, kde jsme navštívili Viktoriiny vodopády 
a vyfotografovali se u sochy britského cestovatele 
Davida Livingstona. Miroslav Zikmund a Jiří Han-
zelka ve své nádherné knize uvádějí následující: 
„Livingstone nevědomky složil k nohám britského 
impéria obrovské bohatství afrického kontinentu. 
Proto si také anglická princezna Alžběta okázale 
zula střevíčky, když v roce 1947 přistupovala ke ka-
mennému podstavci Livingstonovy sochy, aby naň 
položila věnec díků“. 

Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund se z Jižní 
Afriky přeplavili do Jižní Ameriky. Vylodili se v Ar-
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gentině. My jsme se do Argentiny dostali v rámci 
superexpedice Money Clubu v roce 2014. Na stopu 
Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky jsme opět 
narazili u fantastických vodopádů Iguaçu, v Rio 
de Janeiru, v Mexiku, především v Chichén Itzá  
u Kukulkánovy pyramidy a u Posvátné studny. 
Dále potom ve Skopje v Makedonii, v Jordánské 
Petře, v Istanbulu, v Jeruzalémě, u Mrtvého moře, 
v Indii a v Nepálu, v Dillí, v Agře, kde se nachá-
zí skvostný Tádž Mahal, ve Váránasí, v Pókhaře, 
v Káthmandú.

Jan Žižka
–––––––––––––––––––––––––––

První text mého vyznání poselství cestovate-
lům H+Z jsem napsala před 10 lety. Když jsem se 
začetla do textu, zjistila jsem, že za ta léta se změni-
lo sice hodně, ale to základní – obdiv k našim prv-
ním velkým cestovatelům a reprezentantům pová-
lečného Československa ne. A ještě jeden fakt: za ta 
poslední léta jsem se i v okruhu mých zahraničních 
kolegů setkala s mnohými, kteří tyto cestovatelské 
legendy poznali, a já jsem byla neskutečně potěšená, 
že se mohu pochválit členstvím v našem Klubu. Za 
mnohé jmenuji profesora Uladzimira Adaskieviča 
z Bieloruska. Nemáme samozřejmě jazykovou bari-
éru a vzhledem k mnohým společným povahovým 
črtám a koníčkům naše debaty bývají hodně dlouhé 
a naše komentáře a glosy pobaví i další kolegy. Na 
jednom z posledních kongresů v St. Moritzi jsme na 
zpáteční cestě z večeře zase začali o naší společné 
vášni – cestování a poznávání cizích krajin. Nevím 
už, jak k tomu došlo, ale jen tak mezi řečí jsem pro-
hodila, že jsem členkou prestižního cestovatelského 
Klubu Hanzelky a Zikmunda, na což jsem patřičně 
pyšná, a vytáhla jsem svoji členskou legitimaci (tu 

prosím nosím vždy sebou). Jaksi jsem si v tom zá-
palu, kdy jsem líčila, že Hanzelka a Zikmund byli 
moje cestovatelské vzory a že mým snem je po-
znávat svět jako oni, nevšimla, že kolega po česku 
„ztvrdnul“ a nebyl schopný konverzace. Ve chvíli, 
kdy jsem se nadechovala k dalšímu povídání, mne 
přerušil slovy: „To snad není možné, tito páni jsou 
také mými vzory!! Jako poklad schovávám knihy, 
které dávno vyšly a které znám zpaměti – Afrika 
snů a skutečnosti!“ 

V době, kdy začínala jejich neuvěřitelná ces-
ta kolem světa, se Evropa vzpamatovávala z pová-
lečných ran a pro vrstevníky H+Z byl jejich start 
českou TATROU na vysněnou cestu kolem světa 
něčím fantastickým. Jak mi maminka mnohokrát 
vyprávěla, jejich reportáže, ať už rozhlasové ane-
bo filmové, tehdejší mladí doslova hltali a nebyl to 
jen obdiv. Oba, v době svého startu ani ne třicetiletí 
inženýři, byli současně obrovskou motivací, co je 

Hana Zelenková s Mnislavem Zeleným
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možné dokázat (i já jsem byla už jako malá cíleně 
motivovaná – „když se budeš dobře učit jako H+Z 
a zejména jazyky, máš otevřenou cestu do světa“ 
– a tak jsem se učila…). Jejich cesta kolem světa za-
čala po projetí Evropy Afrikou, a když byla vydána 
poprvé jejich úžasná kniha „Afrika snů a skuteč-
nosti“, byl to v naší rodině svátek. Jako malá holka 
jsem znala doslova zpaměti některé části kapitol, 
třásla jsem se o Jurkovo zdraví, když bojoval s ho-
rečkou, zlobila se na úředníky a celníky… Obráz-
ky se mi nesmytelně vryly do paměti a stále znova 
jsem prožívala výstup na Cheopsovu pyramidu při 
měsíčku a slibovala si, že až budu velká holka, že to 
určitě také dokážu… (jenže v době, kdy jsem Egypt 
poprvé navštívila, už to nebylo možné). Viděla 
jsem vnitřním zrakem fatu morgánu a vyhrabáva-
la Tatru z písku, zlézala Kilimandžáro, potila se na 
rovníku a ochlazovala u Viktoriiných vodopádů… 
Nechápala jsem tehdejší modernu Johannesburgu 
a toužila na vlastní oči vidět tučňáky poblíž Kap-
ského města a nalodit se spolu s Tatrou vzhůru za 
dalším úžasným dobrodružstvím na dalším svě-
tadílu. Už jako dospělá jsem si stejně jako H+Z  
u Iguaçú, které jsem poprvé viděla z brazilské stra-
ny, ohromená jejich krásou vydechla to známé – 
tam za řekou je Argentina…

Mohla bych pokračovat dál, ale to by bylo 
opravdu na dlouhé povídání… Spolu s mamin-
kou, jejímž životním snem (stejně jako mým) 
bylo potřást si rukou s H+Z, jsem velmi těžce, už 
jako dospělá, nesla represe, kterých se jim dosta-
lo za pravdivý pohled na SSSR… O to více jsem 
pak byla šťastná z jejich spravedlivé rehabilitace.  
A jako člověka a lékařku mě nesmírně mrzela cho-
roba a odchod Jiřího Hanzelky. S postupem času 
jsem si vždy při listování knihami H+Z a na svých 
cestách po světě uvědomovala, co vše tito skromní 

a nesmírně vzdělaní a pracovití lidé pro propagaci 
Československa dokázali. A moc, moc jsem si přá-
la, abych se jim svojí prací a cestováním alespoň 
trochu přiblížila.

Mám velkou knihovnu, opravdu. A knihy 
H+Z, které mám všechny, měly a mají v naší rodi-
ně vždy čestné místo. Dnes k nim přibyly pásky  
a konečně i CD a film z jejich cest. A moje dvě dcery 
a syn, stejně jako kdysi já, je všechny také důkladně 
znají. Ale co osobně považuji na největší relikvii, je 
leporelo, které mi podepsal a osobně věnoval neu-
věřitelně charismatický a pozitivní energií nabitý 
člověk – Ing. Zikmund.

Pane inženýre, děkuji za všechno, co jste do-
kázali a jací jste při tom všem zůstali.

Hana Zelenková
–––––––––––––––––––––––––––

Při četbě knih z první a druhé cesty H+Z jsem 
si uvědomil, že jsou tyto cestopisné knihy i po tolika 
letech stále aktuální. Samozřejmě se v některých ze-
mích, které H+Z při svých cestách navštívili, změnil 
politický režim, případně i jméno země, kolonie za-
nikly atd., ale životy obyčejných lidí se bohužel vět-
šinou nemění (například horníci v Potosí. H+Z, Přes 
Kordillery, Kapitola šestá CERRO RICO). Zajímalo 
mne, jaké byly další osudy autorů, jejichž knihy, fil-
my a reportáže mne tak zaujaly. A i život H+Z byl, 
zvláště za minulého režimu, velice „dobrodružný“. 
I přes to všechno si Jiří Hanzelka a Miroslav Zik-
mund zachovali vysoký morální kredit. 

Proto jsem velice rád, že mohu být členem 
Klubu H+Z a podílet se na zachování jejich odkazu.

Vladimír Holinka
–––––––––––––––––––––––––––
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V kalendáři na obrazovce mého zděděného 
PC mrká datum čtvrtek 3. 4. 2014, začínám již třetí 
pracovní den na postu ředitele Muzea Jihovýchodní 
Moravy, stále ještě na mne chodí nedůvěřivě naku-
kovat pod nejrůznějšími záminkami zaměstnanci, 
kterým jsem se sice na setkání s nimi v úterý před-
stavil, ale stejně… Poposedávám a snažím se systé-
mem čerpadlo nasát všechny informace, kterými se 
mi zorientovaní zaměstnanci snaží zamlžit vnímání 
ve snaze získat příslib něčeho, s čím by je zoriento-
vaný předchozí ředitel Tonda Sobek vyhnal už ode 
dveří – naštěstí většinou jsem zvyklý si vše ověřo-
vat a přemýšlet nad souvislostmi, ale to poznají až 
časem. No a v tom se to stane, do dveří je uvedena 
černovlasá kudrnatá kolegyně Preiningerová, která 
na mne vychrlí následující sdělení: „Máte jít do vily 
za panem Zikmundem, rád by se s Vámi poznal“. 
Vše se ve mně vzbouří – pan Zikmund, ehm k němu 
do vily? Madla mne zdánlivě uklidňuje – nebojte, 
bude tam i doktor Pavlištík (až po delší době jsem 
pochopil důvod jejího úsměvu). Kdy? Ptám se. No 
hned, zavezu Vás tam, to byste nepochopil. 

Začínám rychlými kroky přecházet po kan-
celáři a hledám, do čeho se převléct, abych byl dů-
stojně oblečený na setkání s takovými osobnostmi, 
které znám jen z knih a doslechu – v podstatě do-
posud jsem moc nevěřil, že existují. Madla říká, 
však to je dobré, jste v obleku (chudě leč čistotně 
oblečen zní mi v hlavě věta z malého Bobše). Zane-
chal jsem zbytečných odkladných úkonů a vyrazil 
za Madlou – procházím přes kancelář asistentky 
Šárky (o její nepostradatelné činnosti pro muzeum 
jsem se přesvědčil mnohokrát, ale třetí den, to je ješ-
tě brzy) – nezapomeňte mu říct rád Vás poznávám, 
pane Hanzelka – konec: v hlavě se mi rozvinul pocit 
naprosté tuposti a ignorance. Madla cestou do vily 
mlčí a nesnaží se mi předat žádné další informace. 

Naštěstí, stejně by mne to rozhodilo ještě víc. Ko-
nečně jsme dorazili k vile, vystoupili jsme a jdeme 
ke dveřím, Madla patrně proto, abych si nemyslel, 
že jsem jen tak někde, utrousí – toto je lavička, kde 
sedávali Vaculík, Havel… Polkl jsem. Ale už zvo-
níme a za chvilku se otevírají dveře a za nimi sto-
jí typická vzpřímená postava s jasným a pevným 
pohledem, kterou znám prozatím jen z obrázků. 
Podává mi ruku, vítám Vás, pane řediteli, rád Vás 
poznávám, pojďte dál. Následuji ho jako ve snách 
do obýváku, jdeme kolem jeho slovutné knihovny. 
Z křesla vstává další z účastníků schůzky – doktor 
Pavlištík. Podali jsme si ruce. Usadili jsme se a začal 
rozhovor na téma muzeum, já a jak s tím dohroma-
dy. 

Už si samozřejmě nepamatuji každé slovo, 
ale mohu místopřísežně prohlásit, že jsem postup-
ně získával z těch dvou úžasných chlapů pocit výji-
mečnosti a postupně příjemného setkání. Jaký pocit 
měli oni ze mne, posoudit neumím, ale po asi ho-

Pavel Hrubec a Karel Pavlištík
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dinovém rozhovoru, který jsem považoval nakonec 
za příjemný a snad i docela přátelský, mi oba podali 
ruku, řekli, že jsou rádi, že mne poznali a že věří, že 
muzeum půjde správnou cestou. Nakonec mi pan 
Zikmund řekl, že budu poprvé zapsán v jeho dení-
ku. Opět jsem si připadal jako ve snách.

Vrátil jsem se domů a nemohl jsem jinak – 
celou tuto příhodu jsem povyprávěl své mamince, 
která byla jen o 3 roky mladší než pan Zikmund  
a velmi ráda sledovala aktivity H+Z. Pamatuji si, 
že mi tenkrát řekla – to Ti závidím, chlapče, mně 
je přes 90 a nikdy jsem ho osobně neviděla – to Ti 
nikdo nevezme. Měla samozřejmě, jak už to u ma-
minek bývá, pravdu. Členství v Klubu mi přineslo 
nezapomenutelné setkání s úžasnými lidmi, které 
bych patrně jinak nepotkal, a spolupracovat s nimi, 
to už by v úvahu nepřipadalo ani náhodou. Mys-
lím, že v tom je velké bohatství, které umí život při-
nášet a dávat (nám vyvoleným).   

Pavel Hrubec 
–––––––––––––––––––––––––––

Miroslav Zikmund u modelu Tatry
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Co jsme viděli 
na svých cestách a ostatní přešli

Když jsme v roce 1999 v Klubu H+Z, občan-
ském sdružení pro využití odkazu inženýrů Jiřího 
Hanzelky a Miroslava Zikmunda, přišli s nápadem 
pořádat ve spolupráci s pracovníky Muzea jihový-
chodní Moravy bienále fotografické soutěže s té-
matikou cestování, ani ve snu nás nenapadlo, co na 
sebe chystáme.

Vymyslet statut soutěže, navrhnout členy 
hodnotící komise a hlavně přesvědčit je, aby s ná-
vrhem souhlasili, to vše šlo až příliš lehce. Kolik 
asi dostaneme fotografických prací, jsme někdy na-
hlas, někdy v duchu uvažovali. To, co ale přišlo, nás 
všechny ohromilo.

První ročník soutěže byl obeslán 107 autory, 
kteří zaslali celkem 553 fotografií, z toho 322 jednot-
livých a 231 v 43 fotoseriálech, a 119 diapozitivů, 
z nichž opět bylo 63 samostatných a 56 v 8 seriálech. 
To bylo nad očekávání i těch největších optimistů, 
za něž jsme se pochopitelně všichni pokládali. 

Prudký rozvoj fotografické techniky v po-
sledních letech se musel nutně odrazit i ve statutu 
fotografické soutěže, a proto již od druhého ročníku 
jsme zařadili vedle klasické analogové fotografie  
i kategorii fotografie digitální.

Při druhém ročníku obeslalo fotosoutěž cel-
kem 64 autorů, z toho 2 v dětské kategorii. Stejně 
jako při I. ročníku výrazně vedl počet jednotlivých 
fotografií – 329 snímků. V kategorii seriály – 140 

snímků, jednotlivé digitální fotografie – 27 snímků 
a digitální seriály – 8 snímků. Celkový počet přihlá-
šených snímků byl 504.

Třetí ročník si opět vynutil změnu propozic, 
a to v zavedení kategorie Junior. Čtvrtý ročník pra-
coval prakticky se stejným statutem jako III. ročník. 
Porota, která hodnotila dodané fotografie, byla opět 
sedmičlenná a složená téměř ze stejných porotců 
jako v minulých letech. 

Pátý ročník měl jednu zvláštnost. Na rozdíl 
od předchozích let jsme začátkem roku pokusně 
pozvali mladé tvůrce na půldenní workshop do 
Muzea jihovýchodní Moravy, kde měli možnost 
předložit své fotografie, o kterých uvažovali, že se 

Fotosoutěž

Petr Novotný na vernisáži výstavy z fotosoutěže v roce 2003
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s nimi zúčastní soutěže. Účelem tohoto workshopu 
bylo ukázat mladým tvůrcům způsob práce poroty, 
ale hlavně v diskuzích s porotou se dověděli řadu 
rad a doporučení, jak s fotografickým obrazem pra-
covat, aby výsledek byl co nejlepší. Při vlastním 
soutěžním hodnocení bylo vidět, že někteří autoři 
tyto rady použili.

V roce 2010, od května do září, jsme ve spolu-
práci s muzeem připravili nejen pro příznivce kla-
sické fotografie unikátní výstavu fotografické tech-
niky pod názvem „Nevstupovat! Vyvoláváme!“. Ve 
výběru exponátů, kdy jsme hlavně čerpali z vlast-
ních zdrojů a sbírek, jsme se zaměřili na vývoj foto-
grafických přístrojů a na zpracování fotografického 
obrazu až do doby nástupu digitální technologie. 
Součástí výstavy byla i činná fotografická komora 
„v kuchyni“ s možností si zde vytvořit vlastní fo-
togram. Pro celou řadu návštěvníků, zejména těch 
mladších, bylo sledování vzniku fotografického ob-
razu ve vývojce obestřeno téměř kouzlem.

V roce 2011 bylo do soutěže přijato 284 foto-
grafií od 31 přihlášených účastníků, z toho od 14 ju-
niorů. Oproti minulému ročníku jsme konstatovali 
mírný nárůst jak v počtu fotografií, tak i autorů.

V sedmém ročníku bylo přijato 206 fotografií 
od 17 přihlášených účastníků, z toho od 5 juniorů. 
Přihlášené práce byly převážně od autorů Zlínské-
ho kraje. Jedinou čestnou výjimku tvořil jeden autor 
z Prahy. 

V osmém ročníku, v roce 2015, zaslalo své 
práce do soutěže celkem 25 uchazečů, z toho bylo  
12 v kategorii junior. V obrovském počtu nejrůz-
nějších typů fotografických soutěží se vytvořila 
skupinka našich stálých příznivců. Hlavně nás po-
těšilo, že se v soutěži objevili noví junioři. Nemenší 
radost jsme měli ze zaslaných fotografií zpracova-
ných klasickou fotografickou technikou. 

Počet účastníků fotosoutěže v 9. ročníku byl 
42. Jsme rádi, že se mezi nejrůznějšími typy fotogra-
fických soutěží vytvořila skupinka stálých přízniv-
ců naší soutěže. Některé autory za ta léta důvěrně 
poznáme podle způsobu jejich fotografické práce, 
ale současně se každý rok setkáváme i s novými 
účastníky. Co nás velmi v 9. ročníku potěšilo, byl 
nárůst zájmu o účast mezi mladými lidmi v ka-
tegorii „junior“. V této kategorii to byli studenti 
středních škol, u kterých jsme nerozlišovali věko-
vou hranici 18 let. Účastníci byli ze Zlína a blízkého 
okolí, Kroměříže, Uh. Hradiště, ze Vsetínska apod. 
Celkový počet letošních fotografií byl 251. Nárůst 
v kategorii „junior“ nám dává za pravdu v tom, že 
naše spolupráce se školami začíná přinášet úspěch. 
Proto se i v dalších ročnících budeme snažit rozšířit 
spolupráci s dalšími školami. 

FotoPorota 2001 – 2017

Bc. Filip Beránek, posluchač magisterského studia 
Ateliéru reklamní fotografie FMK UTB 
Prof. Pavel Dias, pedagog Ateliéru reklamní foto-
grafie FMK UTB
Doc. Mgr. Juraj Fandli, kameraman a pedagog Ate-
liéru audiovizuální tvorby FMK UTB 
Vojtěch Holík, předseda Klubu H+Z
BcA. Matěj Chrenka, posluchač magisterského stu-
dia Ateliéru reklamní fotografie FMK UTB
Doc. MgA. Jan Jindra, reklamní fotograf, autor celé 
řady publikací a pedagog Ateliéru reklamní foto-
grafie FMK UTB 
Vladimír Kolář, kameraman, fotograf a pedagog 
VOŠ filmové
Mgr. Pavel Kosek, umělecký fotograf Zlín
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Vladimír Krčma, vedoucí pracovník firmy Fotogra-
fia Zlín, s.r.o.
RNDr. Petr Novotný, pedagog VOŠ filmové a ex-
terní pedagog Ateliéru reklamní fotografie FMK 
UTB, člen výboru Klubu H+Z a předseda poroty
PhDr. Ivan Plánka, ředitel Muzea jihovýchodní 
Moravy Zlín, místopředseda Klubu H+Z
Doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D., foto-
graf, historik umění, volný kurátor a pedagog FF 
UK Praha, Ateliéru reklamní fotografie FMK UTB 
Zlín a Institutu tvůrčí fotografie Opava 

 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Celkem

Beránek -- -- -- -- -- -- -- ANO -- 1

Dias ANO -- ANO ANO ANO -- ANO -- -- 5

Fandli --  ANO -- ANO -- ANO ANO -- 4

Holík -- -- -- -- -- -- -- -- ANO 1

Chrenka -- -- -- -- -- -- -- -- ANO 1

Jindra -- -- -- ANO -- -- -- -- ANO 2

Kolář -- ANO -- -- -- -- ANO -- -- 2

Kosek ANO -- -- -- -- -- -- -- -- 1

Krčma ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO -- 8

Novotný ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 9

Plánka ANO ANO ANO ANO ANO -- -- -- -- 5

Pospěch -- ANO -- -- -- -- -- -- -- 1

Prokop -- -- ANO ANO ANO ANO ANO -- -- 5

Regál ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 9

Skalický -- -- -- -- -- -- -- -- ANO 1

Sobek -- -- -- -- -- ANO -- -- -- 1

Zikmund ANO -- ANO -- -- -- -- -- -- 2

Doc. MgA. Jaroslav Prokop, vedoucí pedagog Ate-
liéru reklamní fotografie Ústavu reklamní fotogra-
fie a grafiky FMK UTB 
Jan Regál, fotograf a externí pedagog Ateliéru re-
klamní fotografie FMK UTB 
BcA. Matěj Skalický, posluchač magisterského stu-
dia Ateliéru reklamní fotografie FMK UTB
PhDr. Antonín Sobek, ředitel Muzea jihovýchodní 
Moravy Zlín, místopředseda Klubu H+Z
Ing. Miroslav Zikmund, čestný člen poroty
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Porota nad snímky přihlášenými do fotosoutěže v roce 2005

Vernisáž výstavy z oceněných snímků v roce 2005

Fotografie přihlášené do fotosoutěže v roce 2003
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Jméno Členem od – do 
 funkce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Barteček Ivo, prof., PhDr., CSc., Bohumín 21. 5. 2001 – dosud

Buxbaum Jindřich, Olomouc 14. 2. 2014 – dosud

Böhm Jindřich, Plzeň 14. 2. 2014 – dosud

Cekotová Blanka, Napajedla 24. 6. 2002 – dosud

 pokladna, účetnictví 2002 – dosud

 členka výboru 2010 – dosud

Cox Valerie, Ing., Londýn (Velká Británie) 25. 2. 2011 – dosud

Činčová Yvona, Mgr., Zlín 14. 10. 2003 – dosud

Čubanová Hana, Zlín 4. 2. 1999 – dosud

Devátý Karel, Zlín 27. 1. 2012 – dosud

 předseda revizní komise 2015 – dosud

Dias Pavel, prof., Mgr., Praha 4. 2. 1999 – dosud

Dostál Zdeněk, PhDr., Zlín 4. 2. 1999 – 13. 8. 2018

Egner Milan, Zlín 17. 12. 1998 – dosud

 předseda revizní komise 1998 – 2008

Erben Přemysl, Ing., Praha 14. 2. 2009 – 2016

Gutová Pavlína, MgA., Roudnice nad Labem 12. 2. 2010 – dosud

Habartová-Bořutová Ivona, Mgr., Zlín 12. 2. 2010 – dosud

Hanzelka Jiří, Ing., Praha 1998 – 2003

Holcman Josef, JUDr., Zlín 12. 2. 2010 – dosud

Holík Vojtěch, Zlín 27. 2. 2015 – dosud

 člen výboru 2016, předseda klubu 3. 3. 2017

Holinka Vladimír, Havířov 3. 3. 2017 - dosud

Horký Petr, Mgr., Praha 28. 9. 1999 – dosud

Horský Otto, Ing., CSc., Brno 15. 2. 2008 – dosud

Hořáková Šárka, Zlín 3. 3. 2017 – dosud

Hrabina Petr, Ing., Uherské Hradiště 1. 2. 2013 – dosud

Hrubec Pavel, Mgr., MBA, Kunovice 27. 2. 2015 – dosud
 místopředseda 2015 – dosud 
 člen výboru 2015 – dosud

Hunáková Jana, Mgr., Zlín 28. 9. 1999 – dosud

 členka výboru 2016 – dosud

Hunčová Magdalena, Ing., Ph.D., Ústí n. L. 26. 2. 2016 – dosud

Jedlička Jan, Zlín 25. 2. 2011 – 19. 8. 2011

Jurčák Vladislav, Vizovice 25. 11. 2009 – dosud

Kabát Karel, Praha 25. 2. 2011 – dosud

Kanta Otakar, RNDr., Zlín 14. 10. 2003 – dosud

 člen výboru 2003 – dosud

Kodera Radovan, MgA., Plzeň 14. 10. 2003 – dosud

 člen výboru 2006 – 2015

Kovařík Lubomír, Mgr., Zlín 17. 12. 1998  - dosud

Koštuříková Jana, Mgr., Vizovice 25. 2. 2011 – dosud

Kroc Vladimír, Ing., Praha 8. 2. 2005 – dosud

Kuslová Hana, Mgr., Zlín 17. 12. 1998 – dosud

 členka revizní komise 1998 – dosud

Macalíková Marie, MUDr., Zlín 20. 12. 2000 – dosud

Máčel Ivo, Mgr., Jedovnice 27. 1. 2012 – dosud

Malinský Petr, Ing., Praha 27. 1. 2012 – dosud

Marušák Lubomír, Ing., Zlín 14. 2. 2014 – dosud

Mitáčková Michaela, Mgr., Zlín 3. 3. 2017 – dosud

Nádvorník Michal, Mgr., Praha 3. 3. 2017 – 11. 7. 2018

Náplava Miroslav, Ing., Praha 4. 2. 1999 – dosud

Němcová Helena, Mgr., Praha 25. 2. 2011 – dosud

Členové Klubu H+Z Zlín
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Nováková Pavlína, Mgr., Zlín 17. 12. 1998 – dosud

 členka výboru 1998 – dosud

Nováková Jana, Ing., Zlín 14. 2. 2009 – dosud

Novotný Jiří, Zlín 17. 12. 1998 – 2018

 člen výboru 1998 – 2010

Novotný Petr, RNDr., Zlín 17. 12. 1998 – dosud

 člen výboru 1998 – dosud

Onderková Kateřina, Mgr., Havířov 14. 2. 2009 – 31. 12. 2013

Onderka Tomáš, Mgr., Havířov 14. 2. 2009 – 31. 12. 2013

Pagáč Miroslav, Lukov 17. 12. 1998 – 1999

Pagáč Miroslav, Mgr., Ing., Lukov 11. 1. 2000 – dosud

Pavlištík Karel, PhDr., CSc., Zlín 17. 12. 1998 – dosud

 předseda 1998 – 2017 

  člen výboru 1998 – dosud

Pavlištík Ludvík, Zlín 17. 12. 1998 – dosud

 člen revizní komise 2004 – dosud 

 člen výboru 1998 - 2004

Pavlištíková (Dokoupilová) Hana, Mgr., Otrokovice

 21. 4. 1999 – dosud 

Pavlištíková Markéta, Mgr., Zlín 17. 12. 1998 – dosud

 člen výboru 1998 - 2004

Pešatová (Novotná) Kateřina, Mgr., Zlín 17. 12. 1998 – dosud

 členka výboru 1998 - 2004, 2010 – dosud

Plánka Ivan, PhDr., Zlín 17. 12. 1998 – dosud

člen výboru 2007 – 2011 

místopředseda 1998 – 2011

Preiningerová Magdalena, PhDr., Zlín 4. 2. 1999 – dosud

členka revizní komise 1999 – 2003 

členka výboru 2004 – dosud

Procházka Bořek, Zlín 17. 12. 1998 – dosud

 člen výboru 1998 – 2004

 

Procházková Karla, Zlín 2002 - dosud

 předsedkyně revizní komise 2008 – 2015

Prudká Alena, PhDr., Zlín 28. 9. 1999 – dosud

Ruszelák Josef, Zlín 25. 11. 2009 – dosud

Ruszeláková Jarmila, PhDr., Zlín 25. 11. 2009 – dosud

Řepa Přemysl, Praha 14. 10. 2003 – dosud

Sobek Antonín, PhDr., Uherské Hradiště 14. 2. 2009 – dosud

 místopředseda 2011 – 2015

 člen výboru 2011 – dosud

Šimová Adéla, Mgr., Otrokovice 1. 2. 2013 – dosud

Štreit Jindřich, Prof., Sovinec 15. 2. 2008 – dosud

Štreitová Agnes, Sovinec 15. 2. 2008 – 2017

Švaříček Rudolf, Brno 25. 11. 2009 – dosud

Šestáková (Telíšková) Kateřina, Mgr., Praha 3. 3. 2006 – dosud

Trčalová Monika, Zlín 25. 2. 2011 – dosud

Uhlíková Lucie, Mgr., Zlín 17. 12. 1998 – dosud

 člen výboru 1998 – 2004

Valenta Karel, Plzeň 14. 2. 2009 – dosud

Valenta Luděk, Plzeň 14. 2. 2009 – dosud

Zelenková Hana, MUDr., Ph.D., Svidník (Slovensko) 

 15. 2. 2008 – dosud

Zelený Mnislav Atapana, Praha 29. 11. 2013 – dosud

Zikmund Miroslav, Ing., Zlín 17. 12. 1998 – dosud

Zikmund Miroslav, Praha 3. 3. 2017 – dosud

Zuska František, Zlín 25. 11. 2009 – dosud

Žižka Jan, Mgr., Ing., Praha 27. 1. 2012 – dosud

Žižková Eva, Jesenice 27. 1. 2012 – dosud
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Od převzetí osobních fondů inženýrů Han-
zelky a Zikmunda v roce 1995 se na jejich třídění, 
popisování, ukládání, inventarizaci a digitalizaci 
podíleli pracovníci nově vzniklého Archivu H+Z 
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Blanka Cekotová, PhDr. 
Magdalena Preiningerová a také několik externistů 
z řad pracovníků MJVM Zlín a členů Klubu H+Z.

Pan Jiří Novotný, syn režiséra a spolupra-
covníka H+Z Jaroslava Novotného, ve Filmových 
ateliérech Zlín zařizoval a osobně prováděl eviden-
ci a převod filmových pásů z fondu Jiřího Hanzelky, 
Miroslava Zikmunda a Eduarda Ingriše. Podílel se 
také na inventarizaci negativů H+Z a obětavě nosil 
nalezené „poklady“ z fotokomory svého tatínka.

Paní Alena Jančová, pracovnice muzea, evi-
dovala videokazety s filmy H+Z a ochotně prová-
děla videodokumentaci akcí Klubu H+Z.

Paní Jana Vozdková, pracovnice muzea, bra-
vurně pronikla do tajů vlastnoručních poznámek 
Ing. Zikmunda při přepisování stovek stran „Vlast-
ního inventáře“ a „Bibliografie“ ze strojopisu Miro-
slava Zikmunda a připravovala je k převedení do 
počítačové evidence.

Paní Libuše Navrátilová třídila, popisovala 
a ukládala snímky z fondu Stanislava Škuliny, peč-
livě evidovala gramodesky, magnetofonové pásky 
a noty z pozůstalosti Eduarda Ingriše a číslovala 
diapozitivy H+Z.

Student Jan Jedlička samostatně utřídil, po-
psal a digitalizoval magnetofonové pásy se zahra-
ničními etnografickými nahrávkami z brněnského 
rozhlasu a také inventarizoval diapozitivy z fondu 
H+Z. Díky jeho cenným radám i pracovnice Archi-
vu H+Z nezůstaly počítačově negramotné.

Studentka Kateřina Šestáková-Telíšková 
zpracovala, roztřídila a zaevidovala fotoarchiv Jana 
Havlasy, třídila poškozené negativy z fondu Eduar-
da Ingriše a přepisovala popisky k soukromým 
snímkům Miroslava Zikmunda.

Spolupracovníci Archivu H+Z

Pracovníci dokumentačního oddělení a Archivu H+Z 
Alena Jančová, František Zuska, Libuše Navrátilová, 
Jana Vozdková
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Absolventka Mgr. Veronika Balajková-Bla-
hová v rámci rekvalifikačního kurzu rozšířila obzo-
ry sobě i nám při zpracování fondu Jana Havlasy  
a vypracování trasy jeho cesty kolem světa.

Paní Ing. Jana Nováková digitalizovala ne-
gativy z fondů H+Z, Eduarda Ingriše, Jana Havla-
sy i Stanislava Škuliny, podílela se na uspořádání  
a evidenci archivu Klubu H+Z a ochotně vypomoh-
la, kde bylo v Archivu H+Z třeba.

Absolvent Mgr. Michal Heinrich v rám-
ci dotačního programu „Pomoc mladým v kraji“ 
uspořádal písemnosti z fondu Stanislava Škuliny 
a fotoarchiv Jana Havlasy zapsal do elektronické 

evidence. Ochotně se zapojil do stěhování sbírek 
Archivu H+Z do nových prostor a ušetřil tím pra-
covnicím Archivu hodně sil.

Pan František Zuska více než 10 let pracoval 
na roztřídění, popsání, uložení a evidenci fotoarchi-
vu Eduarda Ingriše. Svou precizností, krásným pís-
mem a skvělou pamětí samostatně zpracoval téměř 
40 000 negativů a pozitivů.

Bylo mi ctí a potěšením s nimi všemi praco-
vat, protože i díky nim na našem pracovišti v Ar-
chivu H+Z vládla vždy dobrá nálada a pocit smys-
luplné práce.

Magdalena Preiningerová

František Zuska s Karlem Pavlištíkem při třídění a evidenci snímků z fondu E. Ingriše
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STANOVY KLUBU H + Z ZLÍN - spolku pro  
využití odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava  
Zikmunda, z.s.

ve smyslu   č. 83/1990 Sb., o sdružování ob-
čanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občan-
ského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014 
považuje za spolek ve smyslu §3045 NOZ ve spoje-
ní s § 214 a násl. 

Čl. I. Název a sídlo 

Název spolku se s ohledem na § 216 NOZ 
mění na: 

KLUB H + Z ZLÍN – spolek pro využití od-
kazu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, z.s.

Sídlo spolku: 
14/15 Baťův Institut, budova 14, Vavrečkova 

7040, 760 01 Zlín
Pro běžný chod bude užíván zkrácený název 

KLUB H+Z ZLÍN, z.s.  

Čl. II. Hlavní činnost spolku  

1)  Posláním spolku je všestranná podpora 
odborného a společenského využití du-
chovního a materiálního odkazu cestova-
telů ing. Jiřího Hanzelky a ing. Miroslava 
Zikmunda uchovaného v jejich publiko-
vaném díle (literární práce, filmy, video-
záznamy, fotografie atd.) i v jejich archivu.

2)  Spolek při naplňování svého poslání hod-
lá všestranně spolupracovat s Muzeem 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně (dále jen 
MJVM), které archiv cestovatelů odborně 
spravuje.

3)  Hlavní činnost spolku se soustředí na ob-
last tezaurační, studijní, vzdělávací, ediční 
a propagační včetně získávání finančních 
prostředků tuto činnost umožňujících, 
kterými jsou především členské příspěv-
ky, granty, dotace, sponzorské dary a zisk 
z vedlejší činnosti spolku. 

Čl. III. Vedlejší činnost spolku  

Jelikož je provozování hlavních činností 
spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat  
i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší  
a to jak pro podporu hlavních činností, tak i za úče-
lem hospodárného využití majetku spolku. Zisk 
z těchto vedlejších činností používá spolek přede-
vším k podpoře hlavních činností, dalších spolko-
vých činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.  

Čl. III. Členství ve spolku 

(1)  Členem spolku může být každá fyzická 
nebo právnická osoba, která v písemné 
přihlášce uvede základní údaje a stvrdí 
svůj souhlas se stanovami spolku.

Stanovy klubu H+Z
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(2)  Nového člena přijímá členská schůze na 
svém zasedání.

(3) Členství ve spolku může být:
 a)  řádné - schválené členskou schůzí po za-

slané písemné přihlášce
 b)  čestné - schválené členskou schůzí na ná-

vrh výboru spolku.

(4) Každý člen má zejména právo:
 a)  volit na členské schůzi nové členy spolku 

a nové členy výboru;
 b) být volen do orgánů spolku;
 c) podávat své připomínky k chodu spolku;
 d)  nahlédnout do zápisu členské schůze 

nebo výboru;
 e)  svobodně po písemném oznámení vy-

stoupit ze spolku.

(5) Každý člen má zejména povinnost:
 a)  platit členské příspěvky schválené člen-

skou schůzí do určené časové lhůty;
 b) dodržovat stanovy spolku.

(6) Členství ve sdružení zaniká:
 a)  doručením písemného nebo elektronic-

kého oznámení člena o vystoupení ze 
spolku,

 b)  rozhodnutím členské schůze o zániku 
členství z důvodu opakovaného nepl-
nění povinností plynoucích ze stanov, 
zejména účast na členských schůzích  
a hrazení členských poplatků, když  
a člen byl na ně předsedou spolku řádně 
upozorněn,

 c)  úmrtím fyzické osoby či zánikem práv-
nické osoby.

(7)  Spolek vede seznam členů. V seznamu 
členů se u každého člena uvádějí následu-
jící údaje:

Fyzická osoba     Právnická osoba
Jméno a příjmení    Název
Bydliště    Sídlo
Datum narození    IČ
Telefon / email    Telefon / email
    Osoba jednající jménem 
    člena

(8)  Zápisy a výmazy ze seznamu členů pro-
vádí výbor spolku. Výbor provede zápis 
nového člena do seznamu členů ve lhůtě 
do 30 dnů od vzniku členství. Výbor pro-
vede výmaz člena ze seznamu členů ve 
lhůtě do 30 dnů od zániku členství. 

(9)  Seznam členů je neveřejný. Výbor je po-
vinen do 30 dnů vydat výpis ze seznamu 
členů každému členovi, který o výpis po-
žádá.  

Čl. IV. Orgány spolku
                          
Orgány spolku jsou: členská schůze, výbor, 

předseda, výkonný místopředseda a revizní komi-
se.

A) Členská schůze: 
(1)  Je nejvyšším orgánem spolku, složená ze 

všech členů spolku.
(2) Skládá se z členů řádných a čestných.
(3) Pravomoci členské schůze:

1.  Přijímá nové členy spolku na svém zase-
dání.
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2.  Volí a odvolává předsedu, výkonného mís-
topředsedu a ostatní členy výboru z řad 
řádných a čestných členů spolku.

3.  Schvaluje odměnu předsedovi, výkonné-
mu místopředsedovi a ostatním členům 
výboru.

4.  Schvaluje rozpočet, zprávu o hospodaření, 
zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku 
spolku. 

5.  Rozhoduje o přechodu nebo převodu mo-
vitého a nemovitého majetku.

6.  Rozhoduje o zániku, tj. o sloučení či roz-
puštění spolku.

7.  Každoročně schvaluje výši členských pří-
spěvků a lhůtu, do které mají být tyto pří-
spěvky zaplaceny.

8. Rozhoduje o dalším chodu spolku.
9.  Rozhoduje o sporech mezi členy spolku.
10.  Schvaluje změnu stanov. 
11.  Volí a odvolává členy revizní komise 

pouze z řad řádných členů spolku a jeho 
předsedu a schvaluje jejich odměnu.

12.  Projednává zprávy o kontrole hospodaře-
ní zpracované revizní komisí a rozhoduje 
o postupech z nich vyplývajících.

(4)  Členská schůze je svolávána nejméně je-
denkrát do roka výborem, a to pozvánka-
mi jménem předsedy spolku zaslanými 
nejméně 14 dnů před zasedáním. Tyto po-
zvánky obsahují návrh program zasedání.

(5)  Členská schůze je usnášeníschopná po-
kud se sejde nadpoloviční většina všech 
členů spolku a rozhoduje nadpoloviční 
většinou přítomných členů.

(6)  Členská schůze může v odůvodněných 
případech zmocnit výbor k výkonu své 
pravomoci dle odst. 3 na dobu určitou 
s tím, že výsledek výbor předloží členské 
schůzi na vědomí. 

B) Výbor:
(1)  Je výkonným orgánem skládajícím se z li-

chého počtu svých členů.
(2)  Počet členů výboru nesmí klesnout pod 

hranici sedmi členů.
(3) Funkční období výboru je na 5 let.
(4)  První výbor je ustaven na první členské 

schůzi spolku. Následně doplňovat a na-
hrazovat členy výboru lze pouze z řad 
řádných a čestných členů spolku, a to na 
návrh členů spolku nebo na návrh samot-
ného výboru.

(5) Výbor se skládá z členů:
 a)  řádných, kteří jsou voleni a odvoláváni 

členskou schůzí a mají právo hlasovací;
 b)  z čestných členů, kteří jsou schvalování 

členskou schůzí a mají také právo hlaso-
vací.

(6)  Klesne-li počet členů výboru pod sedm, 
je to důvodem ke svolání členské schůze, 
která musí doplnit uprázdněná místa čle-
nů výboru.

(7) Vznik a zánik členství ve výboru:
 a) Místo člena výboru vzniká: 
 1.  Ustanovením při první schůzi výboru na 

první členské schůzi.
 2.  Volbou řádných a čestných členů na člen-

ské schůzi na návrh výboru nebo návrhu 
členů spolku.
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 b) Místo člena výboru zaniká:
 1.  Odstoupením člena na vlastní žádost po-

danou na jednání výboru.
 2. Odvoláním člena členskou schůzí.
 3. Úmrtím člena. 
(8)  Výbor je statuárním, kolektivním, vý-

konným a operativním orgánem spolku  
a jeho pravomoci jsou zejména:

 a) řídí běžný chod spolku;
 b) rozvíjí činnosti spolku podle čl.II.;
 c) plní rozhodnutí členské schůze;
 d) připravuje program členské schůze;
 e)  realizuje rozpočet schválený členskou 

schůzí podle rozhodnutí členské schůze 
a podle zásad hospodaření uvedených 
v  čl. V.;

 f)  přijímá připomínky členů spolku;
 g)  řeší stížnosti mezi předsedou a zaměst-

nanci spolku. 
 h)  přijímá zprávy o kontrole hospodaření 

revizní komisí a připravuje řešení podle 
těchto zpráv. Dále tyto zprávy předkládá 
členské schůzi k projednání.

(9)  Výbor se skládá z předsedy, výkonného 
místopředsedy a dalších řádných a čest-
ných členů zvolených členskou schůzí. 

(10)  Výbor se schází podle potřeby, nejmé-
ně však dvakrát do roka před jednáním 
členské schůze. Členům jsou zasílány 
pozvánky, které obsahují návrh progra-
mu jednání výboru. Pozvánky rozesílá 
předseda spolku nejpozději do 5 dnů 
před daným jednáním výboru. Členové 
výboru mohou zaslat předsedovi své 
návrhy a připomínky k jednání výboru, 

které předseda na jednání výboru při-
praví.  

11)  Jedná-li se o mimořádné důvody zejména 
finančního hospodaření nebo počtu členů 
výboru, může být zaslána pozvánka na 
jednání výboru i do 3 dnů před zahájením 
jednání výboru.   

 
(12)  Výbor je usnášeníschopný, pokud se se-

jde nadpoloviční většina všech jeho čle-
nů a rozhoduje většinou hlasů přítom-
ných členů výboru. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy spolku. 

13)  Ze svých jednání je výbor povinen pořídit 
zápis a poskytovat jej k nahlédnutí kaž-
dému členu spolku.

C) Předseda:
(1)  Je orgánem spolku, který navenek jedná 

za spolek a reprezentuje spolek. 
(2) Je volen a odvoláván členskou schůzí.
(3) Je oprávněn činit za spolek prohlášení.  
(4) Má podpisové právo za spolek.
(5) Podepisuje za spolek korespondenci.
(6)  Svolává jednání, řídí průběh členské schů-

ze a výboru. 
(7)  Je oprávněn delegovat své pravomoci na 

svého výkonného místopředsedu nebo 
jiné členy výboru.

(8)  Jeho funkce je finančně honorována od-
měnou, kterou schvaluje členská schůze.

(9)  Je oprávněn disponovat majetkem spol-
ku na základě rozhodnutí členské schůze 
nebo výboru a podle zásad hospodaření. 

(10)  Je povinen předkládat členské schůzi 
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zprávu o hospodaření spolku, finanční 
rozvahu a účetní závěrku. 

(11)  Plní funkci zaměstnavatele spolku. 
(12)  Připravuje návrh programu členské 

schůze a výboru.
(13)  Je odpovědný za vyhotovení zápisu 

členské schůze a výboru.
(14)  Řídí a organizuje běžnou činnosti spol-

ku podle pokynů, usnesení a rozhodnutí 
členské schůze a výboru.

(15)  Je kontaktní osobou pro ostatní členy 
spolku, která poskytuje informace o čin-
nosti spolku a jeho orgánech a přijímá 
jejich připomínky.

(16)  Je povinen umožnit nahlédnutí do zápi-
sů jednotlivých orgánů spolku.

(17)  Je odpovědný za vedení účetnictví spol-
ku.

(18)  Přebírá zprávy o kontrole hospodaření 
od revizní komise a připravuje je na jed-
nání výboru.  

 
D) Výkonný místopředseda
(1)  Je volen a odvoláván členskou schůzí.
(2)  Za nepřítomnosti předsedy je pověřen 

jeho zastupováním ve všech jeho pravo-
mocích.

(3)  V  přítomnosti předsedy je pověřen zastu-
povat spolek navenek v úkonech, které na 
něj předseda převede.

(4)  Je kontaktní osobou pro ostatní členy 
spolku, která poskytuje informace o čin-
nosti spolku a jeho orgánech a přijímá je-
jich připomínky.

(5)  Jeho funkce je finančně honorována od-
měnou, kterou schvaluje členská schůze.    

E) Revizní komise:
(1)  Je kontrolním orgánem hospodaření spol-

ku. 
(2)  Je složena ze tří členů členské schůze, kte-

ří jsou voleni na zasedání členské schůze. 
(3)  Členové revizní komise nesmějí být čle-

ny jiného orgánu spolku, kromě členské 
schůze. 

(4)  Za svoji funkci v tomto orgánu spolku 
jsou honorováni odměnou, kterou schva-
luje členská schůze na svém zasedání.

(5)  Revizní komise se schází podle potřeby.
(6)  Je složena z předsedy a dvou členů reviz-

ní komise. 
(7)  Předseda revizní komise je zvolen člen-

skou schůzí.
(8)  Revizní komise má přístup k veškerým 

podkladům, které se týkají hospodaření 
spolku, a provádí kontrolu hospodaření.

(9)  Ze svého šetření předkládá revizní ko-
mise členské schůzi výslednou kontrolu 
hospodaření nejméně jedenkrát do roka, 
kterou zařazuje výbor do programu člen-
ské schůze.  

(10)  Má právo požádat výbor o svolání člen-
ské schůze.

Čl. V. Zásady hospodaření

1)  Hospodaření s finančními prostředky musí 
vycházet z účelu spolku, který je obsažen  
v čl. II.

2)  Hospodaření spolku vychází z obecně 
platných právních norem. 

3) Příjmy spolku jsou zejména:
 a) členské příspěvky;



- 37 -

20 let klubu

 b)  příjmy z činnosti vykonávaných podle 
účelu založení; 

 c) dary, dotace a příspěvky;
 d)  prostředky získané vedlejší činností 

spolku.  
4)  Spolek vzniká jako právnická osoba bez 

počátečního majetku.  
5)  O majetku spolku rozhoduje členská schů-

ze na svém zasedání.
6)  Za správnost vedení účetnictví je odpo-

vědný předseda, který může se souhlasem 
výboru pověřit zpracováním účetnictví ji-
nou osobu. 

Čl. VI. Ukončení činnosti spolku

(1)  Členská schůze rozhoduje o sloučení s ji-
ným spolkem nebo o dobrovolném roz-
puštění spolku.

(2)  V případě sloučení s jiným spolkem, do-
chází k zániku dosavadního spolku bez 
likvidace a veškerý majetek přechází na 
právního nástupce. 

(3)  V případě dobrovolného rozpuštění spol-
ku, určí členská schůze likvidátora, který 
provede likvidaci spolku podle platných 
právních norem. 

(4)  Likvidační zůstatek v případě rozpuště-
ní spolku bude převeden na účet MJVM 
Zlín, který spravuje archiv cestovatelů.  

(5)  Spolek může být zrušen také z jiného dů-
vodu stanoveným zákon. V tomto přípa-
dě probíhá postup daný zákonem včetně 
ustanovení likvidátora. 

                             

Čl. VII. Závěrečné ustanovení

(1)  Tyto stanovy jsou závazným pravidlem 
pro veškerou činnost spolku a jeho členy 
a nabývají platnosti zápisem do spolkové-
ho rejstříku. 

(2)  Spolek užívá své razítko s plným názvem 
a sídlem v oblasti právní a razítko s běž-
ným názvem a sídlem pro věci běžné ko-
respondence a reklamy. 

(3)  Znění těchto stanov bylo schváleno  
členskou schůzí konanou dne 27. 2. 2015, 
jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 
27. 2. 2015 a znění stanov je účinné od  
1. 3. 2015.

PhDr. Karel Pavlištík
předseda spolku 
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Grant Ministerstva kultury ČR

Dotace:
Ministerstvo kultury ČR  
Magistrát města Zlína (Kulturní fond)
Děti, kultura, sport

Přehled dárců – sponzorů Klubu H+Z:
Zeman holding, a.s., Otrokovice
Quartet production, s.r.o, Zlín
Jimmy Ottaway jr., New York
Bořek Procházka, Produkce BPP, s.r.o.
Miroslav Pagáč – RPG Lukov
Jiří Novotný, Zlín
Českomoravská hypoteční banka, a.s.
Video Art Production 
Koktejl, cestovatelský magazín
Nadace Open Society Fund
Fatra, a.s., Napajedla
Kahografik, spol. s r.o., Zlín
Hugo Kutňák
Ivo Gerža 
Jaroslav Bernt
Camera Incognita,  Sdružení pro cestopisnou  

dokumentaci 
Zlínské hnutí nezávislých
Livingstone, s.r.o., Brno
Ministerstvo zahraniční ČR
Národní památkový ústav,  územní odborné  

pracoviště v Plzni
Nadace Rudolfa Löwyho   na záchranu plzeňských 

synagog

Jaromír Polák
Petr Kouřil 
Rudolf Krautschneider 
Marek Vyoral
Ing. Martina Pásková 
Radka Horská 
Continental Barum, s.r.o., Otrokovice 
GALA, a.s., Prostějov
Kooperativa pojišťovna, a.s.  
Tescoma, s.r.o., Zlín 
Kovárna VIVA, a.s., Zlín 
Stavební izolace Zlín, s.r.o.
Břetislav Michlovský 
Ing. Magdalena Hunčová, Ph.D. 
Rumianovi  
Marie Otépková 
Rudolf Jelínek, a.s., Vizovice 
Fotografia Zlín, spol. s r.o.  
Filmexport Home Video, s.r.o., Praha   
Film festival Zlín 
Michal Huvar  
Sbor Mužáci ze Zlína 
Teplárna Otrokovice, a.s.  
Členové Spirituál kvintetu
TAITO, spol. s r.o., Prostějov
SUPRO - Z, a.s., Zlín
Zlínský kraj

Děkujeme institucím, společnostem,  
firmám a jednotlivcům, kteří finančně  
podpořili činnost Klubu H+Z.

Donátoři a sponzoři
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1990
Po nuceném odchodu v roce 1973 se PhDr. 

Karel Pavlištík, CSc., vrací do Muzea jihovýchod-
ní Moravy ve Zlíně. Díky jeho iniciativě rozhodlo 
vedení muzea o vytvoření stálé expozice o cestách 
inženýrů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda.

1991–1993 
Byl zformulován projekt převzetí fondů in-

ženýrů Hanzelky a Zikmunda muzeem; garantem 
se stává Město Zlín (primátor Ing. Vladimír Daťka)  
s podporou Okresního úřadu (přednosta PhDr. 
Zdeněk Dostál). 

Připravuje se expozice s názvem S  inženýry 
Hanzelkou  a  Zikmundem  pěti  světadíly, je zpracován 
námět, libreto a scénář (první verze 19. 2. 1993).

1994–1996 
Na přípravě expozice S  inženýry  Hanzelkou  

a  Zikmundem pěti  světadíly pracuje tým ve složení 
Ing. Miroslav Zikmund, PhDr. Karel Pavlištík (autor 
námětu, libreta a scénáře) a Ladislav Včelař (autor 
architektonického a výtvarného řešení). Proběhlo 
celkem 148 tvůrčích schůzek, na nichž byla řešena 
specifikace exponátů a dokumentů, architektonické 
a výtvarné řešení expozice.

Dne 16. 8. 1995 byl převezen fond Jiřího Han-
zelky ze Sedla u Jindřichova Hradce (zajišťovali Karel 
Pavlištík a Ivan Plánka) a bylo provedeno jeho třídění 
a uložení (Karel Pavlištík, Magdalena Preiningerová). 

Dne 2. 10. 1995 byla podepsána Darova-
cí smlouva na osobní fondy Miroslava Zikmunda  

Jak šel čas

Příprava převzetí osobního fondu Jiřího Hanzelky, Sedlo 15. 8. 1995

Mirek Jelínek, Ivan Plánka a Karel Pavlištík s H+Z  
nad držťkovou v Sedle
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a Jiřího Hanzelky pro Muzeum jihovýchodní Mo-
ravy ve Zlíně.

Byly získány depozitární prostory ve Lhot-
ce u Tečovic a v nich zajištěno základní vybavení 
interiéru pro budoucí archiv H+Z. Byly připrave-
ny regály dostačující na uložení 160 běžných metrů 
archiválií.

Dne 15. 4. 1996 proběhla oficiální návštěva 
depozitáře za účasti primátora Zlína Vladimíra 
Daťky, přednosty Okresního úřadu Zdeňka Dostá-
la, Jiřího Hanzelky, Miroslava Zikmunda, ředitele 
MJVM Petra Starosty a muzejních pracovníků. 

1996 
Dne 30. 11. 1996 byla v prostorách Muzea ji-

hovýchodní Moravy ve zlínském zámku slavnostní 
vernisáží otevřena expozice S  inženýry  Hanzelkou  
a Zikmundem pěti světadíly.

Příprava cestovatelské expozice, oba cestovatelé s autory. Příprava cestovatelské expozice

Oba cestovatelé při otevření expozice  30. 11. 1996
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Zleva: Z. Dostál, O. Knoblochová, J. Hanzelka, M. Zikmund, 
K. Pavlištík, V. Daťka a M. Egner, 15. 4. 1996

Před depozitářem ve Lhotce - V. Daťka, Jiří Hanzelka,
 Miroslav Zikmund a Zdeněk Dostál, 15. 4. 1996

1997
Ustavení Nadace ODKAZ H+Z – sdružení pro 

správu archivu J. Hanzelky a M. Zikmunda. 
Dne 12. 4. 1997 – ustaven přípravný výbor 

(primátor Vladimír Daťka, přednosta Okresního 
úřadu Zdeněk Dostál, ředitel MJVM Petr Starosta, 
Karel Pavlištík, Miroslav Zikmund). Řada jednání 
s Městem Zlínem a Okresním úřadem.  

Dne 20. 5. 1997 – zřizovací listina Nadace. 
Členy se stali Město Zlín, Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně, jejím ředitelem byl ustanoven Ka-
rel Pavlištík. Muzeum poskytlo kanceláře pro síd-
lo Nadace, její provoz hradilo Město Zlín (Zpráva  
o činnosti Nadace k 24. 9. 1997). 

Ministerstvo kultury ČR poskytlo MJVM pro 
Projekt  zpracování  archivu  H+Z v letech 1997–2000 
grant ve výši 1 500 000 Kč. Z těchto prostředků byly 
placeny obaly na uložení archiválií a práce externi-
stky Magdaleny Preiningerové.

Příprava dokumentu Václava Filipa a Libuše Štědré 
Svět očima Hanzelky a Zikmunda 25.-27. 9. 1997
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Zápis z jednání Nadačního výboru 
Nadace Odkazu H+Z 
ze dne 16. 12. 1997
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Byl vydán průvodce expozicí S inženýry Han-
zelkou a Zikmundem pěti světadíly; finanční prostřed-
ky na vydání zajistila Nadace. 

Filmy z části fondu Jiřího Hanzelky byly 
předány ke kontrole technického stavu Jiřímu No-
votnému (bezplatně); z celkového počtu 140 ks fil-
mových záznamů bylo převedeno na 52 videozá-
znamů. Filmy byly uloženy v depozitáři Archivu 
H+Z MJVM. Do depozitáře ve Lhotce byla převeze-
na část archivu Miroslava Zikmunda. 

Spolupráce se Sdružením pro cestopisnou 
dokumentaci Camera Incognita na oslavách 50. výro-
čí startu H+Z na první cestu a na realizaci prvního 
ročníku festivalu Neznámá země.

Dne 16. 12. 1997 – rozpuštěna Nadace  H+Z. 
Při řešení legislativních změn spojených s fungová-
ním Nadace a při vzniku Klubu H+Z byla zásadním 
přínosem spoluúčast Mgr. Pavlíny Novákové, teh-
dy vedoucí kanceláře primátora města. 

1998 
Po rozpuštění Nadace  H+Z (1997) byl po 

schůzce přípravného výboru 2. 7. 1998 založen Klub 
H+Z, občanské sdružení pro využití odkazu Jiřího Han-
zelky  a  Miroslava  Zikmunda. Byla provedena jeho 
registrace a zajištěny všechny další administrativní 
úkony z toho plynoucí. Ustavující členská schůze 
proběhla 17. 12. 1998 za účasti 15 členů.

Byla oceněna vstřícnost jednání Okresního 
úřadu a Úřadu města Zlína při řešení problémů 
spojených s touto změnou.

Členská schůze Klubu H+Z schválila na svém 
zasedání dne 17. 12. 1998 udělení  čestného  členství 
Klubu pánům Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zik-
mundovi.

První logo Klubu H+Z vytvořil zlínský grafik 
Ladislav Včelař, dlouholetý přítel H+Z a spolupra-

covník MJVM, autor architektonického i grafického 
řešení úspěšné expozice S inženýry Hanzelkou a Zik-
mundem pěti světadíly, která inspirovala k řadě nej-
rozmanitějších projektů: výstavy, přednášky, filmy, 
televizní pořady, publikace, díky jimž se totalitním 
režimem umlčované dílo H+Z znovu dostalo do 
povědomí české i mezinárodní kulturní veřejnosti. 
Výrazný příspěvek expozice vedl zároveň k růstu 
návštěvnosti zlínského muzea.

K 1. 1. 1998 nastoupila (zatím na čtvrtinový 
pracovní úvazek) kvalifikovaná archivářka PhDr. 
Magdalena Peiningerová.

Realizované výstavy:
Fotografie z trezoru – Sumatra 1962 kamerou in-

ženýrů  Hanzelky  a  Zikmunda,  Zlín – zámek (duben 
– květen, spoluautoři Ing. J. Hanzelka, Ing. M. Zik-
mund).

Spolupráce Klubu H+Z na realizaci 2. ročníku 
festivalu Neznámá země.

Zahájení výstavy Fotografie  z trezoru – Sumatra 1962  
kamerou inženýrů H+Z
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1999
V tomto roce padl návrh na uspořádání  

fotografické soutěže Co  jsme  viděli  na  svých  cestách  
a ostatní přešli určené široké veřejnosti, která se bude 
realizovat jako bienále. 

Pokračuje spolupráce na plnění úkolů grantu 
MK ČR na zpracování archivu Hanzelky a Zikmun-
da. Od 1. 9. 1999 nastal výrazný posun ve spoluprá-
ci Klubu H+Z a MJVM. PhDr. Magdalena Preinin-
gerová začíná pracovat ve funkci kurátora archivu 
na plný úvazek a jako  dokumentátorka působí na 
čtvrtinový úvazek Blanka Cekotová. 

Probíhá spolupráce na vzdělávacích akcích 
pro děti a mládež. Tým odborných pracovníků 
MJVM vytváří pracovní listy pro tři věkové skupiny 
mládeže, které umožní vyučování přímo  v muzejní 
expozici H+Z zacílené na vyváření schopnosti po-
zorovat a vyhledávat informace, pracovat s vlastní 
zkušeností, probouzet pozorné vnímání světa, učit 
se dívat a vidět.

Průběžně probíhal převod filmů H+Z na 
videokazety (realizuje Jiří Novotný). Byl zahájen 
projekt digitalizace fononahrávek H+Z z jejich 
cest.

Výstavy fotografií H+Z z cyklu Fotografie 
z  trezoru, které jsou připraveny z fotografií dosud 
nepublikovaných, proběhly mimo Zlín např. v Pro-
stějově, Přerově, Strážnici. 

Výstava Fotografie z trezoru – Jáva a Bali 1962 
(1.  část)  kamerou inženýrů Hanzelky a Zikmun-
da byla připravena ve spolupráci s oběma autory  
a představena v dubnu a květnu ve výstavních pro-
storách MJVM na zámku.

Příznivý divácký ohlas měla výstava kreseb 
nejmladších žáků výtvarného oboru ZUŠ Zlín s ná-
zvem Slunce hřeje, pane Hanzelko, Zikmunde, zdraví-
me Vás; kolekci 22 kreseb inspirovaných návštěvou 

muzejní expozice H+Z vytvořila třída výtvarné vý-
chovy členky Klubu Mgr. Markéty Pavlištíkové. 

Aktivity připravené v návaznosti na expozici 
S  inženýry  Hanzelkou  a  Zikmundem  pěti  světadíly se 
významně projevily ve zvýšené návštěvnosti mu-
zea.

Slezská univerzita v Opavě udělila členům 
Klubu pánům Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zik-
mundovi Zlaté medaile Slezské univerzity.

Členská schůze Klubu blahopřála Ing. Miro-
slavu Zikmundovi k udělení čestného občanství měs-
ta Plzně a odhalení pamětní desky na jeho rodném 
domě.

Miroslav Zikmund při oslavě svých osmdesátin s ministrem 
kultury Pavlem Dostálem v cestovatelské expozici
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Klub H+Z podal návrh na udělení Ceny města 
Zlína za rok 1999 Ing. Jiřímu Hanzelkovi u příleži-
tosti jeho 80. narozenin.

V rámci 3. ročníku festivalu Neznámá země 
byly vystaveny fotografie H+Z kolekce  Jáva  a  Bali 
a Afrika z cyklu Fotografie z trezoru a realizovalo se 
promítání reportážních filmů k poctě narozenin 
Ing. Jiřího Hanzelky. 

Uskutečnily se výborně interpretované  
a organizačně zajištěné přednášky člena klubu  
Mgr. L. Kovaříka Z  návštěvy  Podkarpatské  Rusi  
a Marocká hudba.

Z průběhu oslav 80. narozenin Miroslava 
Zikmunda vznikl šestihodinový dokument vý-
znamného českého fotografa Vojty Dukáta, který 
Klub zakoupil do fondu Archivu H+Z MJVM. Mini-
str kultury ČR, který byl oslavám přítomen, ocenil 
činnost Klubu, úroveň expozice S inženýry Hanzelky 
a Zikmundem pěti světadíly i edukační  aktivity, které 
jsou s ní spojeny.

Do depozitáře filmů, diapozitivů a zvuko-
vých nosičů ve Lhotce byla instalována klimatizace.

Členové Klubu navštívili Archiv H+Z ve 
Lhotce a vyslovili uznání pracovníkům muzea za 
postup při zpracování fondu.

Klub získává od firmy KAHOGRAFIK Zlín 
rozsáhlou kolekci exkluzivních většinou cizojazyč-
ných publikací s cestopisnou tematikou do knihov-
ny a studovny muzea.

Pokračuje získávání finančních prostředků.
Dne 23. 10. 1999 zemřel majitel tiskárny RGP 

Miroslav Pagáč z Lukova, člen Klubu H+Z, který jej 
od samého vzniku vytrvale a výrazně hmotně pod-
poroval. 

Klub H+Z má 24 členů.

Vernisáž výstavy Fotografie z trezoru - Jáva a Bali 1962

25. 11. 1999, přednáška Marocká hudba, L. Kovařík
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2000
Udělení a předání Ceny  města  Zlína  Jiřímu 

Hanzelkovi u příležitosti jeho osmdesátin se setka-
lo se sympatickým ohlasem jak u jubilanta, tak  
u sdělovacích prostředků. Organizační spolupráce 
se zlínskou radnicí při přípravách byla výborná. 

Program k oslavě osmdesátin Ing. Jiřího 
Hanzelky v pražském Divadle komedie měl velký 
společenský ohlas. Od 31. 10. do 14. 11. byla insta-
lována v jeho foyer výstava dětských kreseb Slunce 
hřeje, pane Hanzelko a Zikmunde, zdravíme Vás. 

Oba čestní členové Klubu H+Z pánové Han-
zelka a Zikmund v rámci završení oslavy jejich 
životních jubileí byli na podzimní členské schůzi 
Klubu zvoleni jednomyslně doživotními  čestnými 
předsedy Klubu H+Z Zlín. 

Byly navázány pracovní kontakty s Klubem 
cestovatelů H+Z v Prosiměřicích s předpokladem, že 
spolupráce obou klubů bude nesporným přínosem 
i pro činnost MJVM.

Výstava Fotografie z trezoru – Jáva a Bali 1962 
(2.  část) kamerou inženýrů Hanzelky a Zikmun-
da byla připravena ve spolupráci s oběma autory  
a představena v dubnu a květnu ve výstavních pro-
storách MJVM na zámku. Do konce roku pak byla 
výstava instalována v Městském divadle Zlín, čímž 
byly ještě připomenuty osmdesátiny Jiřího Hanzel-
ky.

Proběhla příprava, vyhlášení a realizace 
prvního ročníku fotosoutěže Co jsme viděli na svých 
cestách a ostatní přešli. Kategorie dospělých byla vy-
hlášena v březnu v rámci festivalu  Neznámá  země, 
kategorie pro mládež při vernisáži nové expozi-
ce MJVM Zlín Zlínské  filmové  studio. Informace  
o soutěži včetně jejího statutu byla ve spolupráci se 
školským odborem Okresního úřadu rozšířena na 
všechny školy zlínského okresu.

Funkci tajemníka soutěže přijal Milan Egner. 
V porotě soutěže zasedli: RNDr. Petr Novotný 
(předseda), Milan Egner (tajemník poroty), doc. Pa-
vel Dias, P. Kosek, Ladislav Krčma, PhDr. M. Plán-
ka, J. Regal, Ing. Miroslav Zikmund. Byl zpracován 
rozpočet a zahájeno získávání sponzorů a dotací. 
Sponzorem hlavní ceny se stala FOTOGRAFIA 
ZLÍN. 

Na schůzce představitelů MJVM a sdruže-
ní Camera  Incognita byl zhodnocen průběh 4. roč-
níku festivalu Neznámá  země. Akce byla úspěšná 
a oboustranně prospěšná. Byla zároveň oceněna 
plodná spolupráce s Městem Zlínem a s Kulturním 
fondem města Zlína. Byly projednány možnosti 
užší spolupráce při pořádání dalších ročníků festi-
valu.

Vernisáž výstavy Fotografie z trezoru Jáva a Bali II



- 47 -

20 let klubu

Ing. M. Zikmund předložil svůj iniciativní 
projekt – možnost získání osobního fondu Eduarda In-
griše do sbírek MJVM Zlín.

V rámci vzdělávacího  cyklu  přednášek  MJVM 
bylo v dramaturgii členky Klubu Hany Čubanové 
uspořádáno 18 přednášek s cestopisnou a zeměpis-
nou tematikou.

Fonotéka etnické hudby, jejíž správkyní je člen-
ka Klubu Mgr. Lucie Uhlíková, uskutečnila úspěš-
nou přednášku hudebního redaktora Českého roz-
hlasu Brno Jaromíra Nečase. Byly rovněž získány 
finanční prostředky na nákup nosičů do základního 
fondu fonotéky. 

Dne 28. 9. 2000 ukončil režisér Václav  Filip 
s  Libuší  Štědrou třináctidílný monumentální fil-
mový dokument Svět  očima  H+Z. Film se setkal  

s respektem odborné veřejnosti a nebývalým divác-
kým ohlasem televizních diváků.

Mgr. Jana Hunáková a Mgr. Markéta Pavli-
štíková připravily druhý pracovní sešit pro dětské 
návštěvníky expozice, tentokrát pro žáky druhého 
stupně ZŠ. Tisk byl financován z dotace MK ČR.

Členská schůze vyslovila na návrh předsedy 
revizní komise Milana Egnera mimořádné uznání 
za kvalitní práci pokladníkovi Klubu panu Ludví-
kovi Pavlištíkovi.

Klub H+Z má 24 členů.

Gratulace Jiřímu Hanzelkovi k Ceně města Zlína 
v Praze 21. 4. 2000

Jiří Hanzelka s Miroslavem Zikmundem při převzetí 
Ceny města Zlína
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2001
Byla zpracována a odevzdána závěrečná 

zpráva řešení projektu Zpracování  archivu  Jiřího 
Hanzelky a Miroslava Zikmunda z prostředků Minis-
terstva kultury ČR (řešitelé dr. Karel Pavlištík a dr. 
Magdalena Preiningerová).

Díky osobní iniciativě člena Klubu Ing. Mi-
roslava Zikmunda za účasti členů Klubu Mgr. Petra 
Horkého, Ing. Miroslava Náplavy a Mgr. Václava 
Kroce převzalo a deponovalo Muzeum jihovýchod-
ní Moravy ve Zlíně v Archivu H+Z rozsáhlý osob-
ní  fond Eduarda Ingiše (jsou v něm mimo jiné např.  
i písemnosti Emy Destinové či Jana Havlasy). Fond 
darovala paní Nina Ingrišová, manželka. Finanční 
prostředky na uskutečnění tohoto náročného pro-
jektu, který zahrnoval přípravu fondu, jeho převoz 
z USA do ČR a jeho zpracování v Archivu H+Z, zís-
kalo MJVM ve spolupráci s Klubem H+Z z dotací 
Ministerstva kultury ČR, Města Zlína a sponzor-
ských darů firem a jednotlivců.

I po ukončení dlouhodobého grantu Minis-
terstva kultury ČR pokračuje zpracování fondů Ar-
chivu H+Z.

Ve foyer Městského divadla Zlín byla během 
měsíce ledna vystavena kolekce dětských kreseb 
Dobrý  den,  pane  Hanzelko  a  Zikmunde,  slunce  hřeje, 
zdravíme Vás.

Členové klubu spolupracovali při tvorbě vý-
stavy MJVM autorky Mgr. Hany Kuslové věnova-
né osobnosti a tvorbě Alexandra Hackenschmieda 
s názvem Alexander Hackenschmied a Amerika 1935.

Byla realizována další výstava fotografií H+Z 
cyklu Fotografie z Trezoru – Japonsko.

Člen Klubu H+Z prof. Ivo Barteček z Uni-
verzity Palackého v Olomouci připravuje ve spolu-
práci se šesti muzei výstavu Čeští spisovatelé v jižní 
Americe, na kterou využije i materiály z fondu H+Z.

Delegace členů Klubu ve složení dr. Pavliš-
tík, dr. Plánka a Mgr. Pavlištíková navštívila letošní 
festival pořádaný Klubem  cestovatelů  Globe  inžený-
rů Hanzelky a Zikmunda v Prosiměřicích a seznámila 
jeho účastníky s činností zlínského Klubu H+Z.

Proběhl první ročník soutěže Co jsme viděli na 
svých cestách a ostatní přešli. Vybrané fotografie byly 
instalovány na výstavě v prostorách MJVM ve zlín-
ském zámku; při vernisáži byly oceněným autorům 
předány ceny a uskutečnilo se setkání účastníků 
soutěže s porotou. Byla zahájena příprava druhého 
ročníku soutěže.

Spolupráce Klubu H+Z s pořadateli 5. roční-
ku festivalu Neznámá země přispěla k jeho úspěšné-
mu průběhu. 

Stěhování fondu Eduarda Ingriše do Zlína, 13. 6. 2001
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Členové Klubu H+Z a odborní pracovníci 
MJVM umožnili vytvořením metodických pracov-
ních listů školní výuku v expozici S inženýry Hanzel-
kou a Zikmundem pěti světadíly. Listy jsou určeny žá-
kům prvního i druhého stupně ZŠ. Projekt finančně 
podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Kulturní fond 
města Zlína a UNESCO.

Pokračuje doplňování a zdokonalování fon-
du Fonotéky etnické hudby. Fonotéka je považována 
za prostředek edukační činnosti. 

Klub zajišťuje finanční dary. 
Členové Klubu pokračují ve spolupráci se 

Vzdělávacím střediskem mládeže – studovnou MJVM.
Klub H+Z má 27 členů.

Setkání Eduarda Ingriše s Jiřím Hanzelkou a Miroslavem 
Zikmundem v Peru v roce 1949, z fondu E. Ingriše

Kytara Eduarda Ingriše v rukou Magdaleny PreiningerovéEduard Ingriš za kamerou, z fondu E. Ingriše
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2002
Rozšiřováním fondu o další cestovatelské 

materiály získává Archiv H+Z MJVM charakter 
dokumentačního střediska moderního českého cestovatel-
ství.

Byla získána dokumentace z cest cestovatelů 
Heleny Šťastné a Stanislava a Marie Škulinových. 

Zástupci MJVM se zúčastnili přípravy  
a převozu osobního dokumentačního fondu Heleny 
Šťastné z francouzské Nice do Zlína a paní Šťast-
ná osobně zajistila darování a převoz dokumentů 
o činnosti manželů Škulinových z velké Británie od 
Marie Škulinové.

Z nově získaného fondu byla připravena vý-
stava fotografií Afrika 1946–1950 kamerou Stanislava 
Škuliny a Heleny Šťastné-Lukešové (připravili Markéta 
Pavlištíková a František Petrák). Výstava proběhla 
v MJVM v dubnu až v červnu, byla spojena s účastí 

Heleny Šťastné na vernisáži a s jejím krátkým poby-
tem ve Zlíně. V rámci bohatého programu zajištěné-
ho členy Klubu proběhly besedy s mládeží.

Z nově získaných materiálů fondu Eduarda 
Ingriše uložených v Archivu H+Z v MJVM byla 
realizována úspěšná výstava Eduard  Ingriš  –  život 
a  dílo, která vzbudila mimořádný divácký zájem. 
Úroveň výstavy a zároveň péče o archivní fond při 
své osobní návštěvě ocenila paní Nina Ingrišová.

Probíhala příprava druhého ročníku foto-
soutěže Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli, 
proběhl výběr soutěžních snímků. Byla vytištěna  
a distribuována informační a propagační skládačka. 

Na realizaci VI. ročníku festivalu Neznámá 
země spolupracoval Klubu H+Z se sdružením Came-
ra  Incognita; součástí jeho programu bylo uvedení 
čtyř pořadů pro mládež z fondu Fonotéky  etnické 
hudby Archivu H+Z. 

Helena Šťastná při prohlídce výstavy Afrika, 22. 4. 2002 Nina Ingrišová při besedě se členy Klubu H+Z, 15. 10. 2002
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Úspěšnou akcí v měsíci říjnu byl Festival filmů 
Eduarda  Ingriše, na jehož realizaci se spolupodílel 
Klub a který za osobní účasti Niny Ingrišové probě-
hl v MJVM Zlín. 

Proběhl pořad z fonotéky etnické hudby Archivu 
H+Z věnovaný irské lidové hudbě. 

Pro Český jachtklub a Klub přátel výtvarné-
ho umění ve Zlíně připravila přednášku O  životě 
Eduarda Ingriše Magdalena Preiningerová.

Ve spolupráci s Nadací Jana Pivečky se za účas-
ti Ing. Miroslava Zikmunda a předsedy Klubu H+Z 
PhDr. Karla Pavlištíka uskutečnilo Diskusní  fórum 
mládeže o problémech světa 3. tisíciletí.

Členové Klubu se významným způsobem 
podíleli na vytvoření třetího pracovního listu pro 
školní výuku středoškoláků v expozici S  inženýry 
Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly.

Průběžně byly získávány prostředky potřeb-
né k podpoře pořádání, zpřístupňování a prezenta-
ci fondů z Archivu H+Z. 

Klub H+Z má 28 členů.

2003
Práci Klubu H+Z v roce 2003 poznamenal 

odchod Jiřího Hanzelky. Klub v něm ztratil jedno-
ho z tvůrců díla, jehož uchování a rozvíjení věnuje 
svou práci, mnozí z nás přítele a všichni vzácné-
ho člověka. Osobnost a dílo Jiřího Hanzelky jsme 
si připomněli na mimořádném zasedání Klubu  
a v průběhu festivalu Neznámá země proběhl zvlášt-
ní program Pocta Jiřímu Hanzelkovi. Ztrátou pro nás 
je také nenadálé úmrtí pana Jana Pivečky, s jehož 
nadací jsme začali rozvíjet slibnou spolupráci a je-
hož životnímu dílu jsme vzdali poctu účastí na jeho 
pohřbu.

Stejně jako v předchozích letech spolupraco-
val i v roce 2003 Klub H+Z intenzivně s Muzeem 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně. A při této příležitos-
ti opakujeme to, co již bylo dříve konstatováno, že 
získáním a začleněním fondů Jana Havlasy, Eduarda 
Ingriše, Stanislava Škuliny a Heleny Šťastné-Bübelové 
získal Archiv H+Z Muzea jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně charakter  dokumentačního  střediska  moderního 
českého cestovatelství.

Proběhla rekonstrukce a realizace přednášky 
Jana Havlasy o Tahiti, kterou autor v r. 1913 předne-
sl ve Zlíně. Byla doplněna promítáním originálních 
fotografií.

Druhý ročník fotosoutěže Co  jsme  viděli  na 
svých cestách a ostatní přešli byl úspěšně završen vý-
stavou vybraných prací, předáním cen oceněným 
autorům a setkáním tvůrců se členy poroty.

V rámci spoluráce s muzeem Klub H+Z Zlín 
dále získával z grantů, dotací a darů finanční pro-
středky na identifikační, konzervační a adjustační 
zpracování všech fondů uložených v Archivu H+Z. 
Tyto zdroje umožnily honorovat práci externích do-
kumentátorů a tím urychlovat zpracování, ošetření Výroční schůze Klubu H+Z 9. 12. 2002
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a zpřístupňování fondů pro jejich studijní využití.  
Z těchto prostředků byly hrazeny další položky: 

-  chemické ošetření poškozených negativů 
z fondu Jana Havlasy a Eduarda Ingriše;

-  digitalizace negativů z fondu Heleny Šťast-
né, Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, 
Jana Havlasy, Eduarda Ingriše (poděkování 
za vstřícnost patří firmám KAHOGRAFIK  
a FOTOGRAFIA Zlín);

-  nákup adjustačního a tezauračního materi-
álu (nákladné speciální obaly na negativy);

-  převody filmů Heleny Šťastné, Jiřího Han-
zelky a Miroslava Zikmunda, Eduarda 
Ingriše na digitální Beta, DVD, VHS (po-
děkování patří pánům Jiřímu Novotnému  
a Radku Zlámalovi z Atelierů Bonton Zlín  
a firmě TAITO Prostějov);

-  digitalizace zvukových záznamů H+Z.

Z uvedených dotací byly také finančně pod-
porovány následující veřejné prezentační akce, na 
jejichž organizaci se Klub H+Z rovněž podílel:

-  výstava fotografií H+Z v Plzni, která pro-
běhla s velkým ohlasem u odborné i širo-
ké veřejnosti; při této příležitosti je nutno 
ocenit spolupráci s autory výstavy pány 
Radovanem Koderou a Přemyslem Řepou, 
velkorysost Židovské obce, která výstavu 
věnovala zlínskému muzeu, a mimořád-
nou finanční výpomoc Zlínského kraje na 
pořízení transportních beden pro tuto vý-
stavu;

-  festival filmů Eduarda Ingriše; naše po-
děkování patří paní Nině Ingrišové, která 
ochotně a bez nároku na honorář doprovo-
dila dvě z promítání poutavým komentá-
řem v perfektní češtině;

Výstava fotografií H+Z ve Velké synagoze v Plzni, 27. 4. 2003

S Tatrou Karla Valenty u Plzeňského Prazdoje
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-  účast na přehlídce cestopisných filmů v Pra-
ze v listopadu 2003, v kině PONREPO, po-
děkování Národnímu filmovému archivu  
a panu Karlu Čáslavskému za vstřícnou 
spolupráci;

-  zhotovení fotografií H+Z pro výstavu v In-
dii pro Ministerstvo zahraničí ČR, opět 
v dobré spolupráci s pány Koderou a Ře-
pou.

Za trvalou přízeň a mimořádné porozumění 
pro naši práci patří poděkování ministru kultury 
České republiky Pavlu Dostálovi, jeho náměstku 
Ing. Zdeňku Novákovi, ředitelce odboru regionální 
a národnostní kultury PhDr. Zuzaně Malcové a pra-
covníkům tohoto odboru Mgr. Michalovi Nádvor-
níkovi a Mgr. Libuši Vaňkové.

S porozuměním a vstřícností pro naše problé-
my se vždy setkáváme u představitelů a pracovní-
ků Zlínského kraje a členů krajské kulturní komise. 

Od samého počátku vzniku Klubu a Archivu 
H+Z nás plně podporuje Město Zlín, primátor Mgr. 
Tomáš Úlehla, radní Mgr. Irena Ondrová a další 
představitelé a pracovníci, zvláště Kulturnímu fon-
du města Zlína.

Za štědrou a trvalou přízeň patří naše podě-
kování panu Bořkovi Procházkovi, který opět uspo-
řádal ve prospěch Klubu H+Z koncert Spirituál 
kvintetu.

Klub H+Z má 32 členů.

Miroslav Zikmund s Marií Macalíkovou v plzeňském pivovaru

František Bobák při tryzně za Jiřího Hanzelku v muzejní  
expozici, 24. 2. 2003
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2004
Klub H+Z připravil k oslavě 85. narozenin 

Ing. Miroslava Zikmunda vedle společenské akce  
i výstavu fotografií H+Z s názvem Afrika.

Slavnostní vernisáží byla v říjnu 2004 za účas-
ti Miroslava Zikmunda zahájena ve Slovenském 
národním muzeu výstava fotografií H+Z, která se  
u veřejnosti setkala s velkým ohlasem; příznivě 
bylo přijato i promítání filmů z cest H+Z.

Ve výstavních prostorách MJVM ve zlínském 
zámku byla připravena výstava fotografií z fondu 
Jana Havlasy Cesta na Tahiti 1910.

Český velvyslanec v Indii zorganizoval vý-
stavu fotografií Jiřího Hanzelky a Miroslava Zik-
munda v Dillí. 

Výstavu fotografií Jiřího Hanzelky a Miro-
slava Zikmunda iniciovalo v Moskvě v lednu 2004 
České centrum v Rusku a Klub H+Z spolupracoval 
při přípravě výstavy organizované Českým cent-
rem v Kazachstánu.

Výstava fotografií H+Z se uskutečnila ve 
zlínské Alternativě.

Výstava fotografií H+Z z cyklu Fotografie 
z  trezoru  –  Jáva,  Bali  3 byla zapůjčena Národnímu 
ústavu lidové kultury ve Strážnici a výstava foto-
grafií Stanislava Škuliny a Heleny Šťastné Černý 
kontinent byla prezentována v Městském kulturním 
středisku ve Vsetíně.

Při výstavě fotografií H+Z spolupra-
coval Klub s magazínem National Geografic  
a v pražském Karolinu se uskutečnila přednáš-
ka s promítáním filmů z cest inženýrů Hanzelky  
a Zikmunda.

Výběrem soutěžních snímků pokračovala 
příprava třetího ročníku fotosoutěže Co  jsme viděli 
na svých cestách a ostatní přešli.

Pro studenty zlínského gymnázia byla při-
pravena přednáška Reportáže H+Z.

Společně s MJVM byla připravena redakčně  
i výtvarně Josefem Ruszelákem zpracovaná edice 
tisku Z  cestovního  deníku  J.  Hanzelky  a  M.  Zikmun-
da  Afrika  snů  a  skutečnosti s použitím původních  
ilustrací Františka Přikryla (tisk Tigris a Graspo 
2004).

Spolu s MJVM a s podporou Ministerstva 
kultury ČR a Kulturního fondu města Zlína vydal 
Klub Fotografie z archivu H+Z jako leporelo. 

Získané finanční prostředky byly věnovány 
na zpracování a ochranu částí Archivu H+Z – osob-
ních fondů Eduarda Ingriše, Heleny Šťastné a Sta-
nislava Škuliny. Externě spolupracovali paní Libuše 
Navrátilová a pan František Zuska.

Klub H+Z má 32 členů.

Pozvánka na výstavu fotografií H+Z v Českém centru v Moskvě
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Z výstavy fotografií H+Z ve Slovenském národném muzeu Miroslav Zikmund při besedě s návštěvníky

Členové Klubu H+Z Přemysl Řepa a Radovan Kodera se podíleli 
na přípravě moskevské výstavy

Své 85. narozeniny oslavil Miroslav Zikmund i v MJVM
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2005
Finanční prostředky získané v průběhu roku 

byly využity k podpoře pořádání, zpracování, zpří-
stupňování a prezentaci fondu Archivu H+Z.

Byla připravena výstava oceněných a vy-
braných snímků z III. ročníku fotosoutěže Co  jsme 
viděli na svých cestách a ostatní přešli a od ledna do 
září instalována ve výstavních prostorách zlínského 
muzea.

Klub H+Z spolupracoval s MJVM při reali-
zaci konference Muzeum  a  škola, která se uskuteč-
nila v březnu 2005. Byla realizována přednáška  
o reportážích H+Z pro studenty Gymnázia Zlín  
a pro studenty UTB.

Ke 100. výročí narození Eduarda Ingriše byla 
vydána brožura Eduard Ingriš, o životě a díle českého 
skladatele,  fotografa,  kameramana  a  mořeplavce, která 
doprovázela výstavu jeho fotografií v Národním 
muzeu fotografie v Jindřichově Hradci (červenec – 
září). 

Cestou na vernisáž položila delegace MJVM 
Zlín a Klubu H+Z Zlín kytici na hrob Jiřího Hanzel-
ky v Třeboni.

Klub H+Z spolupracoval při natáčení televiz-
ních pořadů Zapomenuté výpravy o Eduardovi Ingri-
šovi pro ČT Ostrava (březen) a Pozvánka do muzea 
pro ČT (duben). 

Členové Klubu spolupracovali na poslecho-
vém pořadu Černá hodinka s Eduardem Ingrišem (kvě-
ten, říjen v MJVM Zlín).

Pro Pražský hrad byla připravena a realizo-
vána výstava Hanzelka a Zikmund – fotografie (březen 
– duben).

Putovní výstava Fotografie  z  trezoru  –  Jáva, 
Bali byla zapůjčena do Národního zemědělského 
muzea v Praze (leden – duben 2004) a do Bratislavy 
(červen – srpen 2004).

Klub H+Z spolupracoval při přípravě výsta-
vy  Tajemná  Indonésie v Bratislavě (září – listopad), 
připravil k ní přednášku a promítání cestovatel-
ských filmů.

Výstava Hanzelka a Zikmund –  fotografie byla 
v průběhu roku prezentována v Litvínově, Liberci, 
Chomutově, v Českém Krumlově.

Členové Klubu spolupracovali a podíleli se 
na inovaci expozice Muzea jihovýchodní Moravy  
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly.

Klub H+Z má 33 členů.

Miroslav Zikmund s prezidentem Václavem Klausem 
 při zahájení výstavy na Pražském hradě
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Automobily z cest H+Z na nádvoří Pražského hradu Výstava fotografií H+Z v Domě pánů z Kunštátu v Brně

Miroslav Zikmund s novináři při zahájení výstavy  
na Pražském hradě

Beseda se spisovatelem a publicistou Antonínem Přidalem  
při výstavě fotografií H+Z v Brně
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2006
Prostředky, které Klub H+Z získal z dotací 

MK ČR a Kulturního fondu města Zlína, byly vyu-
žity na financování zpracování fondu Eduarda In-
griše v Archivu H+Z MJVM Zlín.

Proběhla příprava čtvrtého ročníku soutěže 
Co  jsme  viděli  na  svých  cestách  a  ostatní  přešli, byly 
shromážděny fotografie od 42 autorů. Tato soutěž 
se stává prestižní záležitostí proto, že v porotě za-
sedají vynikající odborníci a že kvalitně instalovaná 
výstava vítězných prací je umístěna ve frekvento-
vaných výstavních prostorách MJVM ve zlínském 
zámku.

V rámci festivalu Neznámá země byly uskuteč-
něny dvě přednášky o cestách H+Z.

Členové Klubu H+Z Radovan Kodera a Pře-
mysl Řepa připravili rozsáhlou výstavu v plzeňské 
Velké synagoze, tentokrát z fondu Eduarda Ingriše. 
Ingrišovo dílo, v Čechách téměř neznámé, vzbudilo 
zájem odborné i široké laické veřejnosti.

S mimořádným společenským ohlasem se 
setkala výstava Fotografie  H+Z uskutečněná v Ko-
šicích, jejíž vernisáže se osobně zúčastnil Ing. Mi-
roslav Zikmund a autoři výstavy Přemysl Řepa  
a Radovan Kodera.

Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních 
věcí ČR byl vydán katalog k připravované výstavě 
H+Z v Etiopii. Česká ambasáda v Etiopii jej využívá 
k propagačním účelům. 

Byl zřízen Průkaz člena Klubu H+Z. 
Je nás 34 a tyto členy lze považovat za zakla-

datelskou generaci Klubu.

Výstava fotografií Eduarda Ingriše v Plzni, duben 2006  
(N. Ingrišová, M. Preiningerová a R. Náhlík)

Tisková konference  před zahájením výstavy Fotografie H+Z  
v Technickém muzeu v Košicích
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2007
Šedesáté výročí prvního startu inženýrů 

Hanzelky a Zikmunda jsme si v průběhu roku 2007 
připomenuli řadou výstav a dalších aktivit.

Na tiskové konferenci u příležitosti znovuote-
vření expozice H+Z po stavebních úpravách, byl po-
drobně představen novinářům projekt 60 let od star-
tu inženýrů Hanzelky a Zikmunda na cestu kolem světa.

Výstava S Tatrou kolem světa byla představena 
německé veřejnosti v Dopravním muzeu v Dráž-
ďanech, vernisáž proběhla za účasti Miroslava Zik-
munda.

Výstava  Fotografie  H+Z se setkala s pozoru-
hodným společenským ohlasem v Pardubicích. 
V průběhu roku byla realizována v kulturním 
domě ve Slavičíně, v budově úřadu Zlínského kraje 
a v prostorách Gymnázia na Lesní čtvrti ve Zlíně. 

V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně byla 
připravena výstava prací Františka Přikryla, ilustrá-
tora cestopisů H+Z. Jejím kurátorem byl PhDr. Ivan 
Plánka.

Filharmonie Bohuslava Martinů připravila 
ve Zlínském Domě umění u příležitosti 60. výročí 
startu koncert z díla Zdeňka Lišky – autora scénické 
hudby k filmům H+Z.

V rámci programu festivalu Neznámá  země 
pořádaným sdružením Camera Incognita se ve zlín-
ském  Městském  divadle uskutečnil slavnostní kon-
cert k 60. výročí prvního startu H+Z.

V den  60. výročí startu, 22. 4. 2007, se reali-
zovalo vysílání Radiožurnálu přímo z Muzea jiho-
východní Moravy ve Zlíně, z expozice  S  inženýry 
Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly. Pořad uváděl 
člen Klubu H+Z, redaktor Čro Vladimír Kroc.

Jako připomínku 60. výročí startu H+Z inici-
oval Klub reprízu úspěšného třináctidílného televiz-
ního seriálu Svět očima H+Z režiséra Václava Filipa. 

Beseda k výročí prvního startu H+Z v MJVM, 22. 4. 2007

Výstava fotografií Eduarda Ingriše v Domě pánů z Kunštátu  
v Brně
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V programu festivalu XIV. Šlitrovo Jaro 
v Rychnově nad Kněžnou uvedli Petr a Jiří Novotní 
pořad afrických filmových dokumentů H+Z.

V dubnu proběhla v Muzeu jihovýchodní 
Moravy prezentace čísla časopisu National Geogra-
phic věnovaného cestám H+Z, k němuž poskytl 
Archiv H+Z důležité materiály: H+Z 60 let od jejich 
první expedice. J. Hanzelka a M. Zikmund – dodnes ne-
překonaný fenomén.  

Byla připravena anketa Co  víte  o  cestovatelích 
Hanzelkovi  a  Zikmundovi a realizována se studenty 
zlínských gymnázií na Lesní čtvrti a na nám. TGM, 
zlínských středních škol, středních škol v Rychnově 
nad Kněžnou a Plzni. Anketa mimo jiné přinesla zjiš-
tění, že 90% studentů ze Zlína ví o fenoménu H+Z 
dík návštěvě expozice S  inženýry  Hanzelkou  a  Zik-
mundem pěti světadíly v Muzeu jihovýchodní Moravy.

Byly realizovány přednášky s besedami na 
téma Z Archivu H+Z s ukázkami archivních mate-
riálů v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlí-
ně a Kdo byli H+Z se studenty zlínského gymnázia; 
prezentovala je PhDr. Magdalena Preiningerová, 
vedoucí Archivu H+Z v MJVM. 

Do programu XX. ročníku Mezinárodního fes-
tivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně bylo za účasti 
vedení Klubu H+Z zařazeno předání ceny Miro-
slavu Zikmundovi. Uskutečnila se prohlídka ces-
tovatelské expozice H+Z v MJVM moderovaná 
Miroslavem Zikmundem, další prohlídky v muzeu 
pro festivalové hosty, v průběhu festivalu probíhalo 
promítání filmů H+Z, na nádvoří muzea byla vy-
stavena Tatra 87. 

Expozici S  inženýry  Hanzelkou  a  Zikmundem 
pěti světadíly v Muzeu jihovýchodní Moravy navští-

Návštěva  premiéra  ČR Mirka Topolánka v expozici H+Z 
MJVM, 28. 6. 2007

U hrobu Jiřího Hanzelky (M. Zikmund, M. Preiningerová, 
I. Plánka, P. Novotný), 27. 4. 2007



- 61 -

20 let klubu

vil premiér ČR v doprovodu Ing. Miroslava Zik-
munda, ředitele MJVM a předsedy Klubu H+Z.

Byl vydán další díl leporela zlínského vý-
tvarníka Josefa Ruszeláka Z cestovního deníku H+Z 
– Jižní Amerika, v níž byly použity původní ilustrace 
Františka Přikryla (vydal Klub H+Z spolu s MJVM 
s podporou Ministerstva kultury ČR a Kulturního 
fondu města Zlína). Publikaci dostali členové Klu-
bu H+Z s osobním věnováním Ing. Miroslava Zik-
munda jako upomínku na výroční členskou schůzi 
22. 4. 2007.

Členové Klubu H+Z Radovan Kodera a Pře-
mysl Řepa kurátorsky připravili výstavu Fotografie 
Eduarda Ingriše v Domě pánů z Kunštátu v Brně.

Klub H+Z spolu s MJVM Zlín podpořili ini-
ciativu Ing. Otty Horského a jeho návrh na udělení 
vysokého státního vyznamenání Peru pro Eduarda 
Ingriše.

Členové Klubu H+Z se zúčastnili na vernisá-
ži výstavy Rudolfa Švaříčka Tajemná Indonésie, která 
byla instalována ve 12. budově bývalého svitovské-
ho areálu ve Zlíně. Předseda Klubu H+Z se zároveň 
zúčastnil prohlídky výstavy při návštěvě  preziden-
ta republiky. 

Položení věnce na hrob Jiřího Hanzelky  
v Třeboni se uskutečnilo za účasti delegací  Klu-
bu H+Z a MJVM Zlín ve složení Miroslav Zikmund, 
Ivan Plánka, Petr Novotný, Magdalena Preiningero-
vá, Karel Pavlištík. 

Získané finanční prostředky opět sloužily  
k podpoře zpřístupňování a prezentaci fondů Ar-
chivu H+Z v MJVM Zlín.

Klub H+Z má 36 členů.

2008
Průběh a úroveň oslavy 10. výročí vzniku Klu-

bu  H+Z  výrazně poznamenala návštěva paní He-
leny Šťastné, která se nejen zúčastnila slavnostní 
schůze Klubu, kde se setkala i s příbuznými a s čle-
ny rodiny Škulinových, ale ochotně absolvovala dvě 
besedy se studenty zlínských gymnázií, které měly 
u mladých posluchačů vynikající ohlas, rozhovory 
s novináři pro tisk, rozhlas i televizi a prohlídku 
pracovišť muzea. Vysoce ocenila úroveň zpraco-
vání fondu Archivu H+Z, jeho společenské využití  
a pracovní nasazení týmu, který o fond archivu pe-
čuje. Návštěvu paní Heleny Šťastné umožnila dota-
ce Kulturního fondu města Zlína. Poděkovaní patří 
všem, kdo se o paní Šťastnou starali, zvláště pak 
Mgr. Michalu Preiningerovi, který obstaral spoleh-

Výstava Světy Eduarda Ingriše na Novoměstské radnici  
v Praze, 17. 9. 2008
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livou dopravu na vídeňské letiště, a Markétě Pavli-
štíkové, u níž Helena Šťastná našla pohodový azyl. 

Trvalou stopu oslav 10. výročí založení Klu-
bu H+Z představují k této příležitosti vydané tisky 
Šestkrát v Africe – ke stému výročí narození Stanisla-
va Škuliny a  Soubor  fotografií H+Z, Eduarda  Ingriše  
a Jana Havlasy – výběr ze všech fondů Archivu H+Z.

V rámci přípravy 5. ročníku fotosoutěže Co 
jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli byly shro-
mážděny soutěžní snímky, probíhalo zajištění do-
tací na podporu soutěže, vytvoření poroty včetně 
přípravy její hodnotící schůzky.

Po několikaleté přípravě se uskutečnila ve 
spolupráci s velvyslanectvím ČR v Tripoli v Libyi 
výstava fotografií H+Z, kterou k realizaci připravili 
členové klubu Radovan Kodera a Přemysl Řepa.

Klub H+Z spolupracoval s firmou Frey Brno 
na prezentaci výstavy fotografií H+Z v Náprstkově 
muzeu v Praze, s Frey Brno a National Geographic při 
výstavě v Plzni.

Na výstavě fotografií H+Z spolupracoval 
Klub i s německým Internationale  Kreis  der  Tatra-
-Freunde E. V.

Výstava fotografií H+Z se uskutečnila  
v Městském divadle ve Zlíně. 

Výstava Světy Eduarda Ingriše byla představe-
na na Novoměstské radnici v Praze.

Výstava fotografií Eduarda Ingriše v Muzeu 
luhačovického Zálesí v Luhačovicích byla doplně-
na dvěma přednáškami PhDr. Magdaleny Preinin-
gerové.

Byl vydán průvodce expozicí Co jsme viděli na 
svých cestách a ostatní přešli v angličtině. 

Byl vydán třetí díl cestovatelského leporela 
Z cestovního deníku H+Z – Jižní Amerika v osobitém 
grafickém pojetí Josefa Ruszeláka. Projekt je z čás-
ti dotován Ministerstvem kultury ČR, tisk jsme si 

mohli dovolit z klubových prostředků získaných 
prodejem publikací. 

Prostředky na tisk přebalu na tři leporela, 
který navrhl opět Josef Ruszelák, se však nepoda-
řilo zajistit.

Člen Klubu H+Z cestovatel Rudolf Švaříček 
vydal reprezentativní publikaci Past na rovníku; per-
fektní servis autorovi velkoryse koncipovaného díla 
poskytly pracovnice Archivu H+Z, členky Klubu 
H+Z. Past  na  rovníku  Rudolfa Švaříčka lze vnímat 
jako bilanční poctu životnímu dílu Jiřího Hanzelky 
a Miroslava Zikmunda. 

V průběhu roku byly zajišťovány dotace na 
úhradu služeb nezbytných pro zpracování archiv-
ního fondu.

Klub H+Z má 38 členů.

Příprava digitalizace filmů H+Z s Karlem Kabátem a Helenou  
Němcovou z Filmexportu Praha
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2009
Jednou z nejvýznamnějších událostí roku 

bylo připomenutí devadesátého výročí narození 
cestovatele Ing. Miroslava Zikmunda (14. 2. 2009). 
Oslava v prostorách MJVM byla součástí slavnostní 
schůze Klubu H+Z.

Člen Klubu H+Z prof. Ivo Barteček předložil 
návrh na udělení Zlaté medaile Univerzity Palacké-
ho Ing. Miroslavu Zikmundovi.

Ing. Miroslav Zikmund se na pozvání čle-
na Klubu H+Z Rudolfa Švaříčka zúčastnil setkání 
se 14. Dalajlámou, tibetským duchovním vůdcem, 
v rámci akce pořádané společností Livingstone 
v Bratislavě.

Poděkování dlouholetému členu výboru  
a zakládajícímu členu Klubu H+Z panu Jiřímu No-
votnému, který funkci člena výboru předává před-
staviteli mladší generace, aniž by ovšem opustil 
tradiční post agilního člena Klubu. V panu Jiřím 
Novotném spatřujeme osobnost, která výrazně 
přispěla k vzniku Klubu H+Z a k profilaci jeho du-
chovní tváře. 

K výraznému posunu v propagaci a prezen-
taci činnosti Klubu H+Z došlo zásluhou Mgr. Kate-
řiny Pešatové, která vytvořila a iniciativně spravuje 
webové stránky Klubu. Oddělení archivace webu 
Národní knihovny v Praze vybralo webové stránky 
Klubu H+Z  http://klubhz.blogspot.com jako kvalitní 
zdroj, který má být uchován do budoucna a stát se 
součástí českého kulturního dědictví.

Činnost Klubu byla prezentována v televiz-
ním pořadu Noc s Andělem vysílaném ČT 2.

V rámci péče o sbírky proběhlo skenování  
a evidování negativů z fondu Eduarda Ingriše 
v programu Bach, dále pořádání rozsáhlé pozů-
stalosti po panu  Břetislavu  Jančaříkovi, mimořádně 
kvalitním průvodci turistických zájezdů českých 

cestovních kanceláří, který se této činnosti věnoval 
desítky let a který byl leteckým instruktorem Jiřího 
Hanzelky. Fond obsahuje mapy, publikace, fotogra-
fie, soubor českých cestopisů a další materiály.

Žádost o pomoc při budování a doplňování 
souboru českých cestopisů. Na obdobném principu 
– na získávání darů od příznivců a členů Klubu je 
založeno budování fonotéky etnické hudby, která čeká 
při stávajícím útlumu na iniciativní zájem některé-
ho z členů Klubu. 

K úspěšné prezentaci Klubu H+Z patřila tra-
dičně spolupráce při realizaci výstav.

V únoru až dubnu proběhla výstava  fotografií 
H+Z na Filozofické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci, kterou inicioval prof. Ivo Barteček. Před 
vernisáží výstavy byla Miroslavu Zikmundovi slav-
nostně předána Zlatá medaile Univerzity Palackého.

Gratulace Karla Pavlišíka Miroslavu Zikmundovi  
k devadesátinám, 14. 2. 2009
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Výstavy fotografií H+Z byly prezentovány ve 
spolupráci se společností Livingstone v Náprstkově 
muzeu v Praze a na pražském letišti.

Výstava fotografií H+Z se uskutečnila ve spo-
lupráci s berlínským Internationale  Kreis  der  Tatra-
-Freunde E.V.

Již tradičně byla v prostorách zlínského mu-
zea uspořádána výstava oceněných prací 5. ročníku 
soutěže Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli.

Na Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci prezentovala PhDr. Magdalena Preiningero-
va zpracování Archivu H+Z. 

Miroslav Zikmund a Karel Pavlištík se zú-
častnili akce pro integraci handicapovaných dětí 
Cihla. 

Podařilo se uzavřít edici ilustrovaného výbě-
ru deníkových záznamů s názvem Z cestovního de-
níku H+Z. Iniciátor a autor  pozoruhodné grafické 
úpravy Josef Ruszelák ve spolupráci s Miroslavem 
Zikmundem realizovali tuto časově i pracovně ná-
ročnou edici bez nároku na honorář. Patří jim náš 
dík a uznání. Díky finančnímu příspěvku Zlínského 
hnutí nezávislých a iniciativní podpoře člena Klubu 
H+Z Ludvíka Pavlištíka byl pořízen přebal na tento 
mapový konvolut, čímž vznikl zajímavý reprezen-
tativní klubový tisk.

Dík dotacím Odboru regionální kultury Mi-
nisterstva kultury ČR a Kulturního fondu města 
Zlína jsme mohli opět podpořit péči o sbírkový 
fond Archivu H+Z. 

Klub H+Z má 50 členů.

2010
Oficiální i osobní poděkování patří PhDr. 

Ivanu Plánkovi, řediteli Muzea jihovýchodní Mora-
vy ve Zlíně, který odešel v polovině letošního roku 
do důchodu. Stál u zrodu Klubu H+Z a přispěl  
k vytváření efektivní spolupráce Klubu a muzea, 
jehož je Archiv H+Z součástí. Nástupce dr. Plánky, 
nový ředitel MJVM PhDr. Antonín Sobek, navázal 
iniciativně na trendy dosavadní spolupráce Muzea 
a Klubu H+Z. Jistě k tomu přispělo i jeho členství 
v Klubu již v době před nástupem do ředitelské 
funkce v muzeu. 

Na výroční členské schůzi Klubu 12. 2. 2010 
předal velvyslanec Peru v ČR paní Nině Ingrišové 
Plaketu za zásluhy o Peru  in memoriam pro Eduarda 
Ingriše od peruánské vlády. Zásadní roli při rozho-

Pamětní desku peruánské vlády předal paní Nině Ingrišové Jeho  
Excelence peruánský velvyslanec v ČR Alberto Salas Barahona,  
12. 2. 2010
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dování o udělení tohoto státního ocenění měl člen 
Klubu H+Z Ing. Otto Horský.

V rámci připomenutí nedožitých devadesátin 
Jiřího Hanzelky se 14. 10. 2010 ve zlínském Domě 
umění uskutečnil slavnostní koncert Filharmonie 
Bohuslava Martinů připravený ve spolupráci s Mu-
zeem jihovýchodní Moravy a Městským divadlem 
Zlín. Součástí programu byly projevy předsedy 
Klubu H+Z PhDr. Karla Pavlištíka a Ing. Miroslava 
Zikmunda. Podstatná část projevů byla zveřejněna 
v revue ZVUK Zlínského kraje podzim-zima 2010. 

Hosty koncertu byli syn Jiřího Hanzelky 
MUDr. Jiří Hanzelka s chotí. Z pozvaných oficiál-
ních hostů se zúčastnila primátorka Města Zlína 
PhDr. Irena Ondrová. Členové Klubu Mgr. L. Kova-
řík a PhDr. O. Kanta přivedli na koncert úctyhodný 
počet svých studentů. 

Své 90. narozeniny oslavila paní Helena 
Šťastná. Blahopřání Klubu H+Z a dárky jí v Nice 
předala osobně členka Klubu Ing. Jana Nováková. 

Tradičně v průběhu roku probíhala příprava 
šestého ročníku fotosoutěže Co jsme viděli na svých 
cestách a ostatní přešli.

Od května do září 2010 probíhala výstava  
o vývoji fotografování Nevstupovat  –  vyvolávám! 
Byla připravena ze sbírek Archivu H+Z, MJVM  
a osobních zápůjček členů Klubu. Byla rovněž roz-
šířena o temnou komoru a o dílny pro rodiče s dět-
mi. Ocenění zaslouží mimořádně vstřícná spolu-
práce členů Klubu pánů Jiřího a Petra Novotných, 
Jana Regala a Pavla Diase, kteří se podíleli nejen na 
koncepci výstavy a na její instalaci, ale navíc také 
s chutí vykonávali funkci odborných lektorů při 
provozu fotokomory. 

Dík dotacím, které Klub získal od Odboru 
regionální kultury Ministerstva kultury ČR a Kul-
turního fondu města Zlína, probíhala digitalizace 

negativů z archivního fondu a třídění, popisování  
a tezaurace negativů z fondu Eduarda Ingriše.   

Klub H+Z se spolu se statutárním Městem 
Zlín a Knihovnou Františka Bartoše podílel na or-
ganizaci pobytu ruského novináře Leonida Šinkar-
jova a na prezentaci jeho knihy To všechno jsem skoro 
zapomněl. Pobyt v České republice se společenským 
programem se uskutečnil v době od 1. do 7. 3. 2010. 
Iniciátory akce byli Miroslav Zikmund a spisovatel 
Antonín Bajaja. Na organizaci se podíleli Kateři-
na Pešatová z Magistrátu města Zlína, Magdalena 
Preiningerová, Blanka Cekotová, Karel Pavlištík  
a další.

Ing. Miroslav Zikmund a dr. Karel Pavlištík 
se již podruhé zúčastnili humanitární akce Cihla pro 
podporu integrace handicapovaných dětí.

Pro výstavu o  Eduardovi  Ingrišovi, která se 
konala v červnu až srpnu 2010 v Jílovém u Prahy, 
byly poskytnuty materiály a texty pro doprovodný 
program. 

Pro výstavu  fotografií  H+Z, která proběhla 
v Muzeu Mladoboleslavska v květnu až říjnu 2010, 
byly poskytnuty doprovodné materiály – leporela  
a pohlednice.

Výstava fotografií H+Z uspořádaná k nedoži-
tým 90. narozeninám Jiřího Hanzelky byla instalo-
vána v budově Krajského úřadu ve Zlíně v prosinci 
2010.

Projekci a prezentaci kolekce filmů H+Z z Af-
riky a Ameriky v Klubu posluchačů U3V při Univer-
zitě Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnil jako akci Klubu 
H+Z člen výboru RNDr. Petr Novotný. 

Pro fotografickou publikaci H+Z z Turecka, 
kterou vydalo nakladatelství Carpe diem, byly vy-
hledány a naskenovány příslušné negativy. 

S velkým společenským ohlasem se setka-
la výstava fotografií  H+Z, která byla doprovodem  
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k pražskému představení prvního svazku z dvou-
dílného kompletu Legenda H+Z. Fenomén českého ces-
topisu vydaného koncem roku 2009 nakladatelstvím 
JOTA. K úspěšnému vydání této publikace přispěli 
pracovníci Archivu H+Z kvalifikovaným servisem 
editorům v časově vypjatém termínu.

O knihovnu českých cestopisů, která byla v Ar-
chivu H+Z založena jako specifický fond, pečuje 
Blanka Cekotová. V letošním roce se ji podařilo 
obohatit o 35 svazků. Jakákoliv pomoc členů Klubu 
při získávání publikací pro tuto unikátní knihovnu 
je vítána. 

Bez přírůstků, ale bohužel také bez využi-
tí zůstává Fonotéka  etnické  hudby. Po odchodu její 
správkyně dr. Uhlíkové z Muzea jihovýchodní Mo-
ravy do Etnologického ústavu AV ČR v Brně se ne-
našel nikdo, kdo by budování a využívání i tohoto 
unikátního materiálového fondu, od něhož jsme si 
pro ozvláštnění profilu Archivu H+Z i Klubu H+Z 
hodně slibovali, věnoval síly a čas. Kdyby v tomto 
směru došlo ke změně, bylo by to pro naši činnost 
velkým přínosem.

Z dotace MK ČR bylo vydáno fotoleporelo 
k nedožitým 90. narozeninám Jiřího Hanzelky.

Členové Klubu H+Z Ivan Plánka, Magdalena 
Preiningerová, Petr a Jiří Novotní uctili památku Ji-
řího Hanzelky položením květin na jeho hrob. 

Mgr. Kateřina Pešatová iniciativně spravuje 
webové stránky Klubu H+Z www.klubhz.blogspot.com.

Klub H+Z má 58 členů.

Beseda s novinářem Leonidem Šinkarjovem

Fotokomora jako součást výstavy Nevstupovat - vyvolávám, 
Jan Regal vede dílnu na výrobu fotogramu



- 67 -

20 let klubu

2011
Ve spolupráci Klubu H+Z s Muzeem jihový-

chodní Moravy bylo připraveno nové vydání knihy 
předsedy Klubu dr. Karla Pavlištíka Dřevo,  proutí, 
sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku k jeho 
80. narozeninám, včetně zajištění dotace poskytnu-
té Odborem regionální a národnostní kultury Mi-
nisterstva kultury ČR a Kulturním fondem Města 
Zlína. Dále na tento účel poskytli finanční příspěv-
ky Zlínské hnutí nezávislých, RGM Zlín, tiskárna 
Graspo, RUDOLF JELÍNEK, a.s. Garancí realizace 
tohoto projektu a zastupováním Klubu H+Z byla 
pověřena dr. Magdalena Preiningerová, role výkon-
ného redaktora publikace se ujala dr. Alena Prudká.

Díky získaným finančním prostředkům byl 
pořízen skener na digitalizaci negativů uložených 
v Archivu H+Z.

Byla realizována závěrečná část 6. ročníku fo-
tosoutěže Co jsme viděli na svých cestách a ostatní pře-
šli. Proběhlo vyhodnocení snímků, vyhlášení vítě-
zů a byla připravena výstava oceněných fotografií. 
Předsedou poroty byl i tentokrát RNDr. Petr Novot-
ný. Celkem bylo přijato 284 fotografií od 31 při- 
hlášených účastníků, z toho od 14 juniorů. Oproti 
minulému ročníku to představuje mírný nárůst jak 
v počtu fotografií, tak i autorů. Hlavní cenu, podob-
ně jako v minulých letech, poskytla firma Fotogra-
fia Zlín, s.r.o. Milým překvapením bylo, že někteří 
účastníci minulého kola, kteří zůstali za pomyslný-
mi vítěznými stupni pouze s čestným uznáním, le-
tos úspěšně zabojovali. 

Díky úspěšně a kvalitně se rozvíjející spolu-
práci se společností Filmexport Home Video Pra-
ha bylo vydáno DVD s krátkými filmy H+Z ze SSSR  
a s bonusem – Zvláštní zprávou č. 4.

Na konci března 2011 proběhla výstava fo-
tografií  H+Z  z  Iráku v Senátu ČR pod záštitou se-

nátorky dr. Aleny Gajdůškové. Výstava byla dále 
prezentována v Iráku na třech místech: v Bagdádu, 
Sulejmánii a Erbílu za účasti premiéra ČR Petra 
Nečase a manželky iráckého prezidenta. Výstava 
vzbudila nečekaně velký zájem. Ohlasy z iráckého 
tisku a televize zaslala do Archivu H+Z velvyslan-
kyně ČR v Iráku paní Bronislava Tomášová.

K dalším aktivitám Klubu H+Z patřila orga-
nizace festivalu outdoorových  filmů Expediční ka-
mera (10. 3. 2011) a organizace festivalu filmů Zimní 
sporty (19. 10. 2011).

Ing. Miroslav Zikmund a předseda Klubu 
se již tradičně zúčastnili charitativní akce Cihla po-
řádané IZAP, sdružením pro integraci zdravých  
a postižených dětí a mládeže ve Zlíně.

Členové Klubu H+Z přispěli v různých ro-
lích (autor, editor, pramenný servis) k završení 
úspěšného projektu vydání druhého svazku knižní-
ho souboru Legenda Z+H. Fenomén českého cestopisu 
vydaného koncem roku nakladatelstvím JOTA.

Člen výboru RNDr. Petr Novotný připravil 
pod hlavičkou Klubu H+Z v Domě kultury ve Vizo-
vicích a ve Studentském klubu pod Kánoí při kos-
tele Sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně besedu s ukázkami 
filmů  H+Z  ze  SSSR doplněnou ukázkami z knihy 
Zvláštní zpráva č. 4.

Specifický fond Archivu H+Z  knihovna  čes-
kých  cestopisů byla v letošním roce obohacena  
o 21 svazků. Stalo se tak díky darům pánů Petra 
Novotného, Otty Horského a Dušana Hrdého.  

Bez přírůstků, ale bohužel také bez využití, 
zůstává Fonotéka etnické hudby. Stále se nenašel nikdo, 
kdo by věnoval síly a čas budování a využívání uni-
kátního materiálového fondu, od něhož jsme si pro 
ozvláštnění profilu Archivu i Klubu hodně slibovali.

Poděkování a uznání patří Mgr. Kateřině Pe- 
šatové, která vytvořila a iniciativně spravuje webo-
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vé stránky Klubu H+Z www.klubhz.blogspot.com,  
bohužel se nenaplnila očekávaná intenzívní autor-
ská pomoc členů Klubu. 

Výbor Klubu H+Z splnil usnesení Člen-
ské schůze klubu, která se konala dne 25. 2. 2011,  
o doplnění stanov Klubu v části týkající se členství. 
Hlavním důvodem ke změně bylo neplnění povin-
ností členů Klubu plynoucích ze stanov, to je zejmé-
na účast na členských schůzích a hrazení členských 
příspěvků. Členství ve sdružení zaniká:
•  doručením písemného nebo elektronického ozná-

mení člena o vystoupení ze sdružení; 
•  rozhodnutím členské schůze o zániku členství  

z důvodu opakovaného neplnění povinností ply-
noucích ze stanov, zejména účast na členských 
schůzích a hrazení členských poplatků, a člen byl 
na ně předsedou sdružením řádně upozorněn;

•  úmrtím fyzické osoby či zánikem právnické osoby.
Klub H+Z má 64 členů.

Karlu Pavlištíkovi k jeho 80. narozeninám gratulovali  
muzejní kolegové

Zahájení výstavy fotografií českých cestovatelů J. Hanzelky  
a M. Zikmunda v Iráku za účasti premiéra ČR Petra NečaseVýstava fotografií H+Z z Iráku v Senátu ČR
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2012
Prezentace knihy K. Pavlištíka Dřevo, proutí, 

sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku, vy-
dané Klubem H+Z u příležitosti autorových osm-
desátin s finanční podporou Ministerstva kultury 
České republiky a Muzea jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně, proběhla v rámci Dne muzeí v prostorách 
Malenovického hradu 18. 5. 2012. Představena byla 
na semináři knihovníků uspořádaném Knihovnou 
Františka Bartoše ve Zlíně i ve sdělovacích prostřed-
cích. S podporou předsedy představenstva pana Jo-
sefa Jarcovjáka zakoupila firma SUPRO-Z, a.s., čty-
řicet výtisků knihy a věnovala je knihovnám obcí, 
o nichž se v knize pojednává. Deset výtisků, které 
byly věnovány do školních knihoven vybraných 
obcí, bylo zakoupeno z daru soukromého donátora 
– člena Klubu. Akce byla uskutečněna za perfektní 
spolupráce s Krajskou knihovnou Františka Bartoše 
ve Zlíně, jíž patří náš dík. Kniha se prodává na hra-
dě v Malenovicích a v MJVM Zlín. Členům klubu je 
poskytnuta pro nákup jednoho výtisku sleva. 

Dotaci získal Klub z Kulturního fondu Města 
Zlína. Byla využita na digitalizaci filmů do cestova-
telské části nové expozice.

Při likvidaci první stálé expozice moderního 
cestovatelství S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti 
světadíly (1994–2012) v rámci stěhování MJVM do 
nových prostor v komplexu budov 14|15 Baťova 
institutu byly velkoformátové mapy Františka Při-
kryla a charakteristické otočné vitríny, tzv. točáky, 
provizorně uloženy v depozitářích MJVM pro jejich 
případné další využití.

V říjnu 2012 byl vyhlášen sedmý ročník foto-
soutěže Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli 
a zveřejněny propozice. Dosud jsme shromáždili 
téměř 200 fotografií od 17 účastníků a termín při-
hlášek jsme prodloužili do konce ledna 2013. Vy-

Z tiskové konference  k výstavě ČAV Naši geografové v Peru 
za přítomnosti peruánské velvylankyně

Představení nového vydání publikace Karla Pavlištíka 
Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě, 18. 5. 2012
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hodnocení a zveřejnění výsledků bude opět formou 
výstavy v roce 2013. 

Ve spolupráci s MJVM dne 1. 10. 2012 pro-
běhla v přednáškovém sále zlínského zámku tis-
ková konference k výstavě Akademie věd České 
republiky Naši geografové v Peru,v jejímž rámci jsou 
využity fotografie z fondů H+Z a Eduarda Ingriše  
k porovnání stavu inckého kultovního města Ma-
chu Picchu v letech 1949 a současnosti pro geologic-
ký výzkum. 

Výstava byla umístěna v obchodním centru 
Zlaté jablko. Vernisáže se zúčastnili peruánská vel-
vyslankyně, primátor města Zlína, paní Nina Ingri-
šová a Ing. Miroslav Zikmund. Výstava byla poz-
ději prezentována také v prostorách Akademie věd 
ČR v Praze. 

Člen Klubu H+Z dr. Petr Novotný spolupra-
coval na edici publikace Zlínský Ateliér, která mapu-
je dobu jeho vývoje do r. 1945 s kapitolou o filmech 
H+Z. Publikace bude vydána v roce 2013 Filmový-
mi ateliéry Zlín, s.r.o.   

Do fonotéky  etnické  hudby věnoval své CD 
mužský sbor Mužáci ze Zlína. 

Knihovna českých cestopisů Archivu H+Z byla 
obohacena o 19 svazků, dary pánů Petra Novotné-
ho, Otty Horského a Jana Žižky.  

Mgr. Kateřina Pešatová iniciativně spravuje 
webové stránky Klubu www.klubhz.blogspot.com. 

Klub H+Z má 63 členů.

Karel Pavlištík s Miroslavem Zikmundem při podepisování  
nového vydání knihy, 18. 5. 2012

Výroční schůze Klubu H+Z dne 27. 1. 2012, rozloučení  
s cestovateslskou expozicí
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2013
Muzeum jihovýchodní Moravy se letos 

přestěhovalo ze zlínského zámku, kde měl sídlo  
i Klub H+Z, do nové budovy Baťova institutu 14|15, 
kde po vzájemné dohodě může mít opět své sídlo  
i Klub. Členka výboru Mgr. Pavlína Nováková za-
jistila příslušné administrativní úkony vyplývající 
z této skutečnosti pro změnu stanov. Ministerstvo 
vnitra změnu stanov potvrdilo a potvrzené stanovy 
byly doručeny 30. 1. 2014 na novou adresu Klubu: 

Klub H+Z Zlín, 
14|15 Baťův institut, budova 14 
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 

Dne 20. 9. 2013 byla podepsána nová smlouva 
o spolupráci klubu H+Z s MJVM Zlín. 

Byla také zřízena e-mailová adresa Klubu: 
klubhz@seznam.cz.

Byl zřízen a zahájen provoz facebooku Klubu 
H+Z. Facebook spravuje členka Klubu Hana Čuba-
nová.

V Městském divadle Zlín měla 2. 3. 2013 premi-
éru divadelní hra Palubní deník H+Z. Na tvorbě textu 
se podíleli Ing. Zikmund, dr. Pavlištík a autor scéná-
ře Vladimír Fekar, který poctivě studoval materiály 
z Archivu H+Z. Inscenace měla obrovský úspěch.

Muzeum jihovýchodní Moravy otevřelo  
1. 5. 2013 novou stálou muzejní expozici Princip Baťa 
– dnes fantazie, zítra skutečnost, jejíž součástí je i oddíl 
věnovaný modernímu cestovatelství – cestám H+Z, 
Eduarda Ingriše, Stanislava Škuliny a Heleny Šťastné.

V nových muzejních prostorách ve 14. budo-
vě bývalého továrního areálu byla realizována zá-
věrečná část sedmého ročníku fotosoutěže Co jsme 
viděli na svých cestách a ostatní přešli – vyhodnocení  
a výstava fotografií. 

Výbor Klubu H+Z na základě dohody s ve-
dením Muzea jihovýchodní Moravy absolvoval jed-
nání s radním pro kulturu a sport Zlínského kraje 
Ing. Ladislavem Kryštofem a náměstkem primátora 
statutárního města Zlín Mgr. Miroslavem Kašným, 
při němž plně podpořil úsilí MJVM o získání vhod-
ných prostor pro uložení a prezentaci mimořádně 
vzácné  sbírky  artefaktů  dokumentujících  způsob  života 
a kulturu obyvatel Amazonie, kterou Mnislav Zelený 
Atapana hodlá věnovat MJVM, bude-li schopno 
splnit jeho požadavky na její bezpečné uložení a od-
povídající prezentaci. Jednání o řešení tohoto pro-
blému zůstává otevřené a Klub je připraven nadále 
při nových jednáních spolupracovat.

Klub H+Z věnoval Krajské Knihovně Fran-
tiška Bartoše pro místní knihovny obcí v regionu 
Podřevnicka 15 kusů výtisků publikace Karla Pavli-
štíka Dřevo  proutí  sláma  v  tradiční  rukodělné  výrobě 
na  Podřevnicku. Dalších 9 výtisků téže publikace 
věnoval Klub v rámci trvalé spolupráce Kašavě – 
Občanskému sdružení pro rozvoj a uchování tra-
diční kultury na Valašsku k odměně protagonistům 
programu uspořádaného tímto sdružením k poctě 
zápisu valašského  odzemku  do  Seznamu  nemateriál-
ních  statků  tradiční  a  lidové  kultury  České  republiky. 
Ve svém poděkování výbor OS Kašava tento počin 
s uznáním ocenil. 

Za projev uznání odborné i společenské čin-
nosti považujeme spontánní vstup etnologa a spiso-
vatele Mnislava Zeleného do Klubu H+Z Zlín.

Poslali jsme kondolenci Libuši Štědré k úmr-
tí jejího manžela Václava Filipa, tvůrce úspěšného 
patnáctidílného seriálu Svět očima H+Z, který svou 
kvalitou a zařazením do vysílání obou hlavních 
programů České televize sehrál mimořádnou roli 
v úsilí o přiblížení významu a hodnoty životního 
díla inženýrů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmun-
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da, zejména pro soudobou mladou a střední gene-
raci. 

Předseda Klubu se dohodl s režisérem Mgr. 
Petrem Horkým o spolupráci Klubu při premiéře 
filmu Století Miroslava Zikmunda.  

Klub H+Z má 67 členů.

Miroslav Zikmund s Mnislavem Zeleným-Atapanou  
na členské schůzi Klubu H+Z dne 29. 11. 2013

Miroslav Zikmund se posadil do své původní Tatrovky T 87Stěhování zapůjčené T 87 z Národního technického muzea 
do nové muzejní expozice ve 14. budově bývalého baťovského 
areálu, 26. 3. 2013
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2014
V souvislosti s nabytím účinnosti nového ob-

čanského zákoníku od 1. 1. 2014 schválila členská 
schůze změnu stanov Klubu H+Z. Návrh vypraco-
vala členka výboru Mgr. Pavlína Nováková.

Popřáli jsme nestorovi a guru Klubu H+Z 
Ing. Miroslavu Zikmundovi, dr. h. c., k jeho 95. na-
rozeninám.

Gratulovali jsme Muzeu jihovýchodní Mora-
vy k udělení ceny Ministerstva kultury ČR Gloria 
musaealis za novou muzejní expozici Princip Baťa – 
dnes fantazie, zítra skutečnost, jejíž součástí je i oddíl 
věnovaný modernímu cestovatelství.

Jménem výboru a všech členů klubu podě-
koval předseda Klubu PhDr. Antonínu Sobkovi, za 
trvale vstřícný vztah při spolupráci klubu s muze-
em v období jeho působení ve funkci ředitele. Ten 
po skvěle odvedené manažerské práci v období stě-
hování muzea do nových prostor odchází z funkce 
ředitele MJVM. Členem Klubu H+Z však zůstává. 
Nový ředitel Muzea jihovýchodní Moravy Mgr. Pa-
vel Hrubec, MBA, projevil maximální zájem o spo-
lupráci muzea a Klubu H+Z a byl zván na všechna 
jednání výboru Klubu jako host.

Členové výboru Klubu se účastnili řady jed-
nání spojených s vytvořením podmínek pro přijetí 
nabídky Mnislava Zeleného Atapany darovat svou 
etnografickou sbírku Muzeu jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně. Zatím nebyla jednání ukončena. Předseda 
Klubu dr. Karel Pavlištík předal řediteli MJVM Mgr. 
Pavlu Hrubcovi v souvislosti s jednáním o převzetí 
daru Mnislava Zeleného tištěnou verzi svého pro-
jektu Centra moderního cestovatelství Muzea jiho-
východní Moravy.

Po důkladné diskusi se výbor Klubu rozho-
dl přistoupit k revizi a reorganizaci archivu klubu 
H+Z Zlín. Materiály vzniklé z činnosti Klubu H+Z 

budou utříděny podle schválené obsahové struktu-
ry. Materiály z období let 1998 – 2010 budou pře-
dány jako samostatný fond – Archiv Klubu H+Z 
Zlín do Archivu H+Z Muzea jihovýchodní Moravy. 
Materiály od roku 2011 do současnosti budou po-
nechány k aktuálnímu využití u paní Blanky Ceko-
tové, kterou s jejím souhlasem pověřil výbor funkcí 
archivářky Klubu.

V rámci programu festivalu Neznámá země 
2014 byl úspěšně realizován pořad s názvem S Klu-
bem Hanzelky a Zikmunda pěti světadíly, který přiblížil 
zlínské kulturní veřejnosti činnost Klubu.

V průběhu roku probíhala, jako tradičně, pří-
prava osmého ročníku fotosoutěže Co jsme viděli na 
svých cestách a ostatní přešli.

Dne 27. 6. 2014 byla na budově Rehabili-
tačního stacionáře ve Zlíně, Žlebová 1590, na vile, 
kterou Jiří Hanzelka daroval městu Zlínu, odhale-
na pamětní deska připomínající tento jeho čin. Na 
přípravách akce i na slavnostním odhalení desky 
participoval Archiv H+Z MJVM Zlín, Ing. Miroslav 
Zikmund a Klub H+Z.

Divácký úspěch filmu Století  Miroslava  Zik-
munda ocenil výbor Klubu blahopřáním, které tvůr-
ci filmu Mgr. Petru Horkému tlumočil předseda 
Klubu. Ten také poskytl konzultaci k některým pro-
blémům, o kterou tvůrce filmu požádal. Maximální 
pomoc poskytly autorovi pracovnice Archivu H+Z 
MJVM, členky Klubu PhDr. Magdalena Preininge-
rová a Blanka Cekotová.

Člen Klubu Radovan Kodera připravil pro 
Magistrát města Plzně publikaci o Miroslavu Zik-
mundovi Z Plzně až na kraj světa. 

Získané dotace byly využity na úpravu ste-
reosnímků z cest H+Z pro jejich prezentaci a na po-
řízení titulků k filmům H+Z z Japonska při jejich 
převodu na DVD. 
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Do knihovny českých cestovatelů věnoval 
své knihy člen Klubu Ing. Otto Horský.

Klub H+Z má 67 členů.

Oslava 95. narozenin Miroslava Zikmunda s členy  
Klubu H+Z 14. 2. 2014

Z výstavy z fondu H+Z v Plzni-ZOO, 3. 4. 2014DVD M. Zikmund a J. Hanzelka v Japonsku
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2015
Díky profesionální a intenzívní činnosti Mgr. 

Pavlíny Novákové byly provedeny úkony potřeb-
né pro novou registraci Klubu H+Z v souvislosti 
s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku 
od 1. 1. 2014. Nové stanovy schválené členskou 
schůzí dne 27. 2. 2015 byly zaregistrovány spolko-
vým rejstříkem v Brně bez připomínek. Název naší 
instituce tedy zní: Klub H+Z  Zlín  –  spolek  pro vyu-
žití odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, z.s. 
Usnesení spolkového rejstříku v Brně bylo doručeno  
2. 12. 2015.

Členové výboru Klubu se účastnili řady jed-
nání spojených s vytvořením podmínek pro přijetí 
nabídky Mnislava Zeleného Atapany darovat svou 
etnografickou sbírku Muzeu jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně.

V  roce 2015 pokračoval Klub H+Z v získá-
vání finančních prostředků pro Archiv H+Z Muzea 
jihovýchodní Moravy.

Získaná dotace z Ministerstva kultury ČR  
a další finanční dary byly využity na vydání publi-
kace Magdaleny Preiningerové a Blanky Cekotové 
Archiv H+Z – centrum moderního českého cestovatelství 
20.  století,  Muzeum  jihovýchodní  Moravy  ve  Zlíně  – 
katalog fondů. Publikace byla realizována ve spolu-
práci s Muzeem jihovýchodní Moravy a vyšla při 
příležitosti 95. narozenin Heleny Šťastné. 

Osmý ročník fotosoutěže Co  jsme  viděli  na 
svých cestách a ostatní přešli dotačně podpořilo Měs-
to Zlín. Účast v soutěži byla vyšší než v minulých 
letech. 

Dne 3. 11. 2015 bylo uskutečněno jednání vý-
boru Klubu v depozitáři Archivu H+Z ve Lhotce. 
Byly prodiskutovány problémy, které vyvolal ne-
dostatek nových úložných prostor. Archivní fondy 
jsou v současné době uloženy na dvou místech,  

a to ve Lhotce a ve vile pana Zikmunda. Obě mís-
ta mají svá rizika. Výbor doporučuje vedení Muzea 
jihovýchodní Moravy situaci popsat a informovat 
o tom svého zřizovatele (Zlínský kraj – hejtmana, 
radního, odbor kultury) a Město Zlín (primátora  
a odbor kultury). Všechny aktivity vedení muzea  
v tomto směru je Klub H+Z připraven podpořit. 

Naše řady navždy opustil velmi aktivní člen 
Ing. Přemysl Erben; předseda Klubu zaslal rodině 
kondolenci.

Klub má 68 členů.

Karel Pavlištík, Pavlína Nováková, Pavel Hrubec  
a Miroslav Zikmund na výroční členské schůzi 27. 2. 2015 
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2016
Nejvýznamnějším výsledkem vzájemné spo-

lupráce Klubu H+Z a Muzea jihovýchodní Moravy 
v tomto roce se stalo získání rozsáhlých a kvalitních 
depozitních a prezentačních prostor pro uložení  
a využívání fondu Archivu H+Z. Je to z mnoha dů-
vodů historická událost, která mimo jiné otevírá 
cestu k realizaci dlouhou dobu připraveného pro-
jektu Dokumentačního centra moderního českého cesto-
vatelství MJVM Zlín. Podstatnou zásluhu na tomto 
úspěchu má iniciativní, cílevědomá a houževnatá 
práce ředitele MJVM Mgr. Pavla Hrubce. Při řešení 
tohoto klíčového problému další existence Archivu 
H+Z sehrála významnou roli osobní podpora Ing. 
Miroslava Zikmunda, MVDr. Stanislava Mišáka  
a členů výboru Klubu. Předseda Klubu spolu s ře-
ditelem MJVM poslali MVDr. Mišákovi písemné 
poděkování za podporu činnosti klubu v době jeho 
výkonu funkce hejtmana Zlínského kraje. Do získa-
ných prostor byl okamžitě přestěhován kompletní 
fond Archivu z dosavadních, už nedostačujících 
prostor ve Lhotce a v době slavnostního otevření 
byla připravena i vstupní expozice. Spoluúčast na 
řešení tohoto problému byla podstatnou náplní čin-
nosti výboru v uplynulém období. Uznání za zvlád-
nutí tohoto úkolu patří pracovníkům muzea, zejmé-
na kurátorce sbírky Archivu H+Z PhDr. Magdaleně 
Preiningerové.

V roce 2016 nebyly získány žádné dotace. 
Díky iniciativě členů výboru klubu, zejména pana 
Vojtěcha Holíka a pana Antonína Sobka, se však 
podařilo získat finanční dary, prostředky, které byly 
použity k úhradě mezd tří brigádníků provádějí-
cích skenování negativů uložených v Archivu H+Z 
MJVM Zlín. 

Bylo dokončeno skenování negativů fotoar-
chivu Stanislava Škuliny a barevných diapozitivů 

z fondu Eduarda Ingriše. Započato bylo skenování 
barevných diapozitivů z druhé cesty H+Z. Zpraco-
váno bylo takto celkem 6 500 negativů. 

Díky iniciativě dr. Otakara Kanty byla navá-
zána spolupráce se samosprávou města Třeboně. 
Jejím výsledkem bylo uspořádání výstavy o cestách 
H+Z v městské galerii v Domě Štěpánka Netolické-
ho a přednášek dr. Petra Novotného a dr. Magda-
leny Preiningerové. Vernisáže výstavy 3. 9. 2016 se 
zúčastnila delegace Klubu a MJVM a při té příleži-
tosti uctili památku Jiřího Hanzelky u jeho hrobu.

Dr. Petr Novotný uskutečnil kromě dvou 
přednášek v Třeboni další dvě v přednáškovém 
cyklu MJVM ve Zlíně a jednu v Otrokovicích, v no-
vých prostorách depozitáře Archivu H+Z.

V průběhu roku probíhala příprava deváté-
ho ročníku fotosoutěže Co jsme viděli na svých cestách  
a ostatní přešli.

Díky iniciativě Ing. Otty Horského byla  
30. září 2016 píseň Eduarda Ingriše Perú  mi  amor 
přednesena peruánskou mezzosopranistkou Fati-
mou Espinosa de Zavala z Limy v  koncertní síni 
Konzervatoře Jana Deyla na Maltézském náměstí 
v Praze. Akce proběhla pod záštitou ministra za-
hraničí ČR Lubomíra Zaorálka a pod patronací vel-
vyslankyně Peru paní Liliany DeOlarte de Torres-
-Muga, za účasti diplomatického sboru a mnoha 
významných hostů. 

Filmexport Home Video Praha vydal posled-
ní DVD ze série filmů H+Z, tentokrát M. Zikmund  
a J. Hanzelka na Cejlonu a v Indonésii. 

Na základě sdělení učiněném na zasedá-
ní členské schůze požádal zakladatel Klubu H+Z  
a jeho dosavadní předseda Karel Pavlištík výbor 
klubu o uvolnění z funkce k 3. 3. 2017. 

Dne 11. prosince 2016 odešla z tohoto světa 
v požehnaném věku 96 let paní Helena Šťastná, kte-
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rá na první cestě H+Z ušila československou vlajku, 
již společně s Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zik-
mundem vynesli na Kilimandžáro. Od té chvíle je 
pojilo trvalé přátelství. Archivu a Klubu H+Z se od 
ní dostalo skvělé podpory morální i hmotné. 

Klub H+Z má 64 členů.

Slavnostní otevření nových prostor pro fondy Archivu H+Z  
v Otrokovicích dne 27. 9. 2016

Thor Heyerdahl jr. a ředitel muzea Kon-tiki z Norska v MJVM 
v rámci festivalu Neznámá země s kopií filmu Kon-tiki z fondu 
E. Ingriše, 19. 4. 2016

DVD Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka na Cejlonu  
a v Indonésii
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2017
Na výroční schůzi Klubu H+Z 3. 3. 2017 byl 

zvolen novým předsedou Klubu pan Vojtěch Holík.
Rok 2017 byl rokem, kdy uplynulo 70 let od 

startu první cesty H+Z. K tomuto výročí Klub i mu-
zeum připravily řadu akcí v následujícím pořadí: 

Dne 20. 1. 2017 byl započat převoz archiválií 
z vily Miroslava Zikmunda do nového depozitáře 
v Otrokovicích, kde se uskutečnila série tematic-
kých přednášek v termínech 26. 1. 2017, 8. 2. 2017, 
9. 3. 2017. 

Další přednáška na téma H+Z v Egyptě – na 
festivalu Culturea 6. 4. 2017.

Dne 22. 4. 2017 byly odstartovány oslavy  
70.  výročí  startu  1.  cesty inženýrů Hanzelky a Zik-
munda doplněné výstavou fotografií v rámci stále 
expozice a v krátkodobých výstavách Muzea jiho-
východní Moravy. Před muzeem se uskutečnilo se-
tkání veteránů Tatra.

Oslavám se nevyhnula ani Praha – výstava 
s názvem 1. cesta H+Z v Národním technickém mu-
zeu ve dnech 22. 4. – 30. 4. 2017.

Následoval den otevřených dveří v depozi-
táři Archivu H+Z v Otrokovicích v rámci festivalu 
Neznámá země 26. 4. 2017.

Tomuto výročí byla věnována i Noc  muzeí  
19. 5. 2017 v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Velké pozornosti se těšila výstava fotogra-
fií H+Z a Eduarda Ingriše v Peru – Lima,  Cusco  
a Arequipa v dubnu – září 2017. Proběhla díky vel-
kému zájmu a osobní pomoci Českého velvyslan-
ce v Limě pana Pavla Bechného. Snímky vybrali  
a připravili k výstavě členové klubu Radovan  
Kodera a Přemysl Řepa.

V květnu jsme konečně přešli z „blogu“ na 
oficiální webové stránky Klubu  www.klubhz.cz  
a díky skvělé spolupráci s webmasterem Ivo Gajdo-
rusem a jeho společnosti COEX se rozjela digitální 
mapa  1.  cesty  H+Z. Po realizaci africké části cesty 
nyní pracujeme na jihoamerické.

Proběhl už 9. ročník fotosoutěže Co jsme viděli 
na  svých  cestách  a  ostatní  přešli. Výstava vybraných 
fotografií proběhla v přízemí Muzea jihovýchodní 
Moravy ve dnech 11. 5. 2017 – 3. 9. 2017. 

K dalším akcím už jen heslovitě:
•  prezentace Archivu H+Z pro novináře v Českém 

centru Bratislava 17. 5. 2017;
•  výstava fotografií H+Z v Domě kultury Uherské 

Hradiště 9. 6. 2017 – 16. 7. 2017;
•  výstava a přednáška s promítáním v Městském 

muzeu ve Štramberku 1. 7. 2017 – 30. 10. 2017;
•  přednáška o fondech Archivu H+Z pro spolek  

Tatra Heritage v NTM Praha 9. 9. 2017;
•  výstava fotografií Eduarda Ingriše v Lašském mu-

zeu v Kopřivnici 22. 9. 2017 – 4. 12. 2017;
Ředitel kulturního centra Alonso Ruiz Rosas a Pavel Bechný, 
velvyslanec v Peru 
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•  přednáška Eduard Ingriš v Lašském muzeu v Ko-
přivnici 1. 11. 2017;

•  výstava fotografií H+Z v kavárně Náprstkova 
muzea v Praze 23. 11. 2017.

Díky patří panu dr. Petrovi Novotnému, kte-
rý se velmi aktivně podílí na prezentaci Klubu H+Z 
besedami pro veřejnost: 
•  8. 2. Archiv H+Z Otrokovice – Cesty H+Z;
•  22. 2. Archiv H+Z Otrokovice – Cesty H+Z;
•  13. 4. Fakulta mediálních komunikací – Povídání 

o H+Z s promítáním ukázek z filmů;
•  20. 4. Muzeum jihovýchodní Moravy – I. cesta Af-

rika;
•  27. 4. Muzeum jihovýchodní Moravy – I. cesta 

Amerika;
•  11. 5. Muzeum jihovýchodní Moravy – II. cesta Asie;
•  17. 5. Muzeum jihovýchodní Moravy – Vznik filmu;
•  18. 5. Muzeum jihovýchodní Moravy – II. cesta 

Kašmír;
•  26. 5. Gymnázium Valašské Meziříčí  – I. cesta;
•  10. 6. Uherské Hradiště Reduta – I. cesta Afrika.

Máme nové klubové průkazy. Význam Klu-
bu H+Z si je určitě zaslouží. Průkaz číslo 1 má pan  
Ing. Miroslav Zikmund. 

Pořídili jsme i další propagační předměty – 
magnetku Klubu H+Z, společnou „placku“ s obě-
ma portréty H+Z i menší „placky“ s portréty samo-
statnými.

V roce 2017 získal Klub dotační prostředky 
z Kulturního fondu města Zlína.

Dotace poskytnutá Ministerstvem kultury 
ČR byla použita na akce a materiály vztahující se 
k oslavám 70. výročí první cesty H+Z. 

Díky iniciativě členů výboru klubu se podaři-
lo získat další finanční prostředky od firem i jednot-

livců. Nutno podotknout, že je stále těžší přesvědčit 
nové dárce; všem těm, kdo přispěli, patří dík.

Získané prostředky byly použity na sym-
bolické mzdy externím pracovníkům, kteří skenu-
jí negativy a barevné diapozitivy z Archivu H+Z 
MJVM. V roce 2017 bylo naskenováno cca 5 500 ks 
diapozitivů a negativů.

V listopadu 2017 vyšla kniha Století Miroslava 
Zikmunda. Na její křest, který se uskutečnil v sídle 
Krajského úřadu ve Zlíně, byli pozváni zástupci 
MJVM v čele s ředitelem Mgr. Pavlem Hrubcem. 
Úvodní „křtící“ slovo připravil i přednesl JUDr. 
Josef Holcman. Neopomněl připomenout zásluhy 
Karla Pavlištíka, minulého ředitele muzea Antoní-
na Sobka a také Klubu H+Z na vzniku publikací  
a filmů s tematikou H+Z. Na knize se spoluau-
torsky podíleli pánové Petr Horký, Vladimír Kroc  
a Miroslav Náplava. 

Dne 11. 12. 2017 vystoupil pan Miroslav Zik-
mund v hodinovém pořadu Hyde  Park  Civilizace  
ČT 24. Reakce všech, kteří pořad zhlédli, byly  
jednoznačně obdivné.

Klub H+Z má 73 členů.

Volba nového předsedy Klubu H+Z
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Obrazová příloha

S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly

Expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve zlínském zámku
1996 až 2012
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Tvůrci expozice Karel Pavlištík a Ladislav Včelař 
spolu s cestovateli Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem
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Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra skutečnost

Expozice Muzea jihovýchodní Moravy 
ve 14. budově 14|15 Baťova institutu

Otevřena v roce 2013
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