
XXI. ročník festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur

19. – 28. dubna 2017, Zlín

Program plný přednášek, projekcí a výstav najdete na

www.neznamazeme.cz
Přijďte na festivalový program a vyhrajte zájezd hotelbusem od CK PANGEO TOURS do Maroka v hodnotě 30 000  Kč!

22. 4. 2017 I 18:00 | Nám. Míru, Zlín 
– Jízda veteránů z Prahy do Zlína – přehlídka veteránů a expedičních vozů
– Koncert worldmusic – Čankišou

Akce se koná za každého počasí – tanec i pod deštníky!

KLUB H+Z ZLÍN
spolek pro využití odkazu

JIŘÍHO HANZELKY
A MIROSLAVA ZIKMUNDA



Vážení a milí příznivci cestování a poznávání světa!

22. dubna 2017 uplyne již 70 let od startu pánů Hanzelky a Zikmunda na cestu kolem 
světa. Budeme velkolepě slavit a radovat se, stejně jako před dvaceti lety, během prvního 
ročníku našeho cestovatelského svátku. 
Tentokrát oslavy odstartujeme už v Praze, stejně jako H+Z vyrazíme v 9.30 hodin od sídla 
Automotoklubu v Opletalově ulici v historické tatře 87. Cestou se zastavíme v Národním 
technickém muzeu pozdravit originální tatřičku slavných cestovatelů, a pak už pofrčíme  
v konvoji autoveteránů a expedičních vozů současných motonomádů do Zlína.
Mottem XXI. ročníku festivalu je Ve dvou se to lépe táhne. V dramaturgii jsme se proto 
zaměřili na cestovatelské dvojice, od manželských párů po dua, která spojila dohromady 
třeba jen jedna konkrétní cesta. I letos bude velmi těžké vybírat, které z besed či projekcí 
dát přednost.
Samozřejmě budeme udělovat i prestižní festivalovou cenu Kantuta, jejího držitele 
neprozradíme do poslední chvíle, protože to zatím neví ani on. Ale věřte, že se dostane do 
povolaných rukou.
Vše o programu, doprovodných programech a aktualitách najdete také na nových 
festivalových webových stránkách. Z těch máme opravdovou radost! Děkujeme za 
podporu Statutárního města Zlína a těšíme se na festivalová setkávání se s Vámi!

Miroslav Náplava, ředitel festivalu

více na www.neznamazeme.cz        /neznamazeme

Středa 19. dubna
16.00 hodin Alternativa – kulturní institut 
Cestovatelský biograf
Cesta na Měsíc a Dobytí pólu  
(režie: Georges Méliés)
18.00 hodin Alternativa – kulturní institut  
Alena Žákovská a Milan Daněk 
– Pygmejové snů a skutečnosti, 
Demokratická republika Kongo
Pravlastí Pygmejů je po tisíciletí deštný prales 
Ituri v Kongu DR. Žijí v souladu s přírodou  
a přirozeným řádem světa. Jakou 
budoucnost mají nejmenší lidé světa?

Čtvrtek 20. dubna
16.00 hodin Alternativa – kulturní institut 
Cestovatelský biograf 
Trabantem Hedvábnou stezkou (režie: 
Dan Přibáň a Dana Zlatohlávková)
17.00 hodin Muzeum jihovýchodní Moravy 
Petr Novotný – H+Z na cestě černým 
světadílem, část I.
K 70. výročí startu první cesty Ing. J. Hanzelky 
a Ing. M. Zikmunda budeme sledovat první 
polovinu jejich trasy a to cestu černým 
světadílem – Afrikou. 
Beseda proběhne v edukační místnosti muzea v 5. NP
Vstupné Kč 30,- I Snížené Kč 20,-.

Pátek 21. dubna
16.00 hodin Alternativa – kulturní institut 
Cestovatelský biograf
Století Miroslava Zikmunda 
(režie: Petr Horký)



Sobota 22. dubna 

Veteránská jízda
Přidejte se! Je to k neuvěření, ale je to 
tak. Uz je to sedmdesát let, co mladí 
absolventi komerčního inženýrství vyrazili 
kolem světa v ministerské tatrovce. Kolik 
se toho od té doby událo, kolik toho 
bylo jinak, než si oba představovali? Na 
den a na hodinu přesně po sedmdesáti 
letech i v roce 2017 vyjede T87 z pražské 
Opletalovy ulice. Veteránská jízda bude 
okrášlena několika dalšími historickými vozy  
a expedičními auty, z nichž některá skutečně 
objela svět. Akce začíná hned ráno v 9.30  
v Opletalově ulici. Odtud pojedeme do 
Národního technického muzea, kde je 
připraven speciální veteránský program. 
Bude vystavena i originalní expediční 
tatrovka Hanzelky a Zikmunda. Toto vše 
doplněné o malou výstavu. Ve 12 hod. auta 
vyrazí na cestu do Zlína. Předpokládaný 
příjezd do centra města na náměstí Míru je  
v 18 hodin. Všichni návštěvníci si užijí 
prohlídku historických aut, povídání s moto 
cestovateli motonomády (dorazí manželé 
Urbanovi z projektu Dokola kilem, Vláďa 
Bezděk s Katkou Dvořákovou z expedice 
Big trip a další) a také tradiční velký koncert 
letos už s matadory zlínského náměstí, 
skupinou Čankišou.
Tatra 87 bude poté vystavena v Centro Zlín  
a po skončení festivalu vyrazí na 
symbolickou cestu do Marseille přesně 
po stopách historických itinerářů slavných 
cestovatelů.

Přibližný itinerář akce: 
9.30 hod. I Start spanilé jízdy tatrou 87 od 
budovy Automotoklubu ČR v Opletalově 
ulici v Praze.

10.00 hod. I Příjezd do Národního 
technického muzea, kde je vystavena 
originální expediční Tatra dvojice H+Z

12.00 hod. I Odjezd do Zlína – spanilá jízda

18.00 hod. I Příjezd tatry 87 a dalších 
expedičních vozů a veteránů na náměstí 
Míru ve Zlíně. Beseda na pódiu Michal 
Popov, Petr Horký a Miroslav Náplava – 
Expedice H+Z 70

19.00 hod. I Koncert worldmusic 
Čankišou
Občerstvení zajištěno, o krásné počasí je zažádáno – 
nicméně tanec je možný i pod deštníky!

FOTO: MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY ZLÍN, ARCHIV H+Z, AUTOR: 
JIŘÍ HANZELKA A MIROSLAV ZIKMUND

více na www.neznamazeme.cz        /neznamazeme



Neděle 23. dubna
14.00 Neznámá země v ZOO Zlín
Expedice Srdcaři.cz po čtyřech letech 
z jižní Afriky zpět doma. 
Přijďte si popovídat s účastníky expedice 
Michaelem Tutokym, Mirkem Náplavou  
a Petrem Juračkou. A především si budete 
moci prohlédnou expediční kamion MAN.

18.00 hodin Alternativa – kulturní institut 
Klára Kolouchová a Petr Jan Juračka 
– Expedice K2
Klára Kolouchová je jediná rodilá Češka, 
která kdy stála na vrcholu nejvyšší hory světa, 
Mt. Everestu. Je to zkušená horolezkyně, 
která má za sebou úspěšné výstupy 
na nejvyšší hory Jižní i Severní Ameriky  
a Evropy. Je to všemožně schopná žena, ale 
k fotografii a filmu si příliš hluboký vztah zatím 
nevybudovala. Zkrátka fotí na automat…  
A protože chtěla mít na svůj pokus o K2 
celoživotní vzpomínku, přizvala si k sobě 
Petra Jana Juračku, fotografa, pilota dronů 
a nadšeného horala teoretika. Petr nikdy 
předtím nestál výš, než ve třech a půl 
kilometrech. Jak to celé dopadlo? No přeci 
světovým rekordem! Tedy… skoro.
Vstupné Kč 80,- I Snížené Kč 50,- Předprodej  
v Městském informačním centru v přízemí radnice.

Pondělí 24. dubna
16.00 hodin Alternativa – kulturní institut 
Cestovatelský biograf
Dokola kilem! Škoda 100 na cestách 
(režie: Daniel Urban) 
18.00 hodin Alternativa – kulturní institut 
Lucie Radová a Daniel Nytra –  
Srí Lanka v tuk–tuku. 
1700 km, 30 dní, 15 kokosů a 1 tuk–tuk. Mladí 
manželé si na Srí Lance půjčili nejroztomilejší 
dopravní prostředek jihovýchodní Asie  
a vydali se křížem krážem prozkoumat 
ostrov. 

20.30 hodin Kavárna Továrna, 13. budova
Petr Horký a Miroslav Náplava –  
Kam se točí Zeměkoule
Pojďte si užít tobogán času a převratných 
změn jakými celý svět i naše země prochází! 
Miroslav Náplava a Petr Horký už dvacet 
let mapují proměny světa. Mnohdy nevíme, 
jaká událost se ukáže být historickým 
mezníkem…

Úterý 25. dubna
16.00 hodin Alternativa – kulturní institut 
Cestovatelský biograf
Sám přes Atlantik a Návrat kapitána. 
Unikátní dokumenty ze svých plaveb uvede 
osobně legendární mořeplavec Richard 
Konkolski. 

více na www.neznamazeme.cz        /neznamazeme



18.00 hodin Alternativa – kulturní institut 
Mirka a Richard Konkolští – Osamělá 
žena osamělého mořeplavce
Mirka Konkolská je už půl století manželkou  
a nejbližší spolupracovnicí nejslavnějšího 
českého mořeplavce moderní doby,  
matkou jejich syna Ríši a hlavní postavou, 
která stála v pozadí všech jeho velkých 
osamělých plaveb. Jako zkušená jachtařka 
se stala první českou ženou, která dokázala 
přeplout Atlantik (dokonce v obou směrech). 
Výjimečná beseda spojená s udílením ceny 
Kantuta, které je (jen tak mimochodem) 
Richard Konkolski držitelem, o klíčových 
okamžicích jejich společné cesty životem. 
Moderuje Petr Horký.
Vstupné Kč 80,- I Snížené Kč 50,-
Předprodej v Městském informačním centru v přízemí 
radnice.

20.30 hodin CAFÉ R 21 – Baťův mrakodrap
Jiří Plocek a Jitka Šuranská –  
Píseň duše
Zveme vás na komorní prezentaci projektu 
Píseň duše, která bude mít mírně neformální 
charakter. Podpoří ho zpěvačka a houslistka 
Jitka Šuranská. 

Středa 26. dubna
16.00 hodin Alternativa – kulturní institut 
Cestovatelský biograf
Embéčkem kolem světa (režie: Michal 
Vičar) 

18.00 hodin Alternativa – kulturní institut 
Blanka Milfajtová a pan P. –  
Příběh opravdové vášně
Blanka je trojnásobnou držitelkou ocenění 
za nejlepší marmeládu na světě a na jejích 
výrobcích si pochutnává třeba i britská 
královna Alžběta II. Ale je to také zdatná 
cestovatelka a motonomádka. Na cestě 
kolem světa dokonce porodila holčičku. Jak 
jde skloubit cestování, práce, děti a život  
s tajemným panem P.? Na téhle besedě se 
opravdu hodně nasmějete, ale taky budete 

moci ochutnat vskutku exotické marmelády 
a dokonce ty nejlepší i vyhrát!!! 
Vstupné Kč 80,- I Snížené Kč 50,-
Předprodej v Městském informačním centru v přízemí 
radnice.

20.30 hodin Kavárna Továrna, 13. budova
Kateřina Karásková – Kde ženy 
vládnou
Že Amazonky dávno vymřely? Hloupost. 
Vítejte ve společnostech, kde mají 
navrch ženy! Beseda, která zaujme i ty 
nejzatvrzelejší mužské šovinisty!

Čtvrtek 27. dubna
16.00 hodin Alternativa – kulturní institut 
Cestovatelský biograf
Srdcaři.cz – série deseti nejúspěšnějších 
epizod z pozitivního seriálu o pozitivních 
lidech vysílaných na Stream.cz  
(režie: Miroslav Náplava)

17.00 Muzeum jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně 
Petr Novotný – H+Z na cestě černým 
světadílem, část II.
K 70. výročí startu první cesty Ing. J. Hanzelky 
a Ing. M. Zikmunda budeme sledovat druhou 
polovinu jejich trasy a to cestu Americkým 
kontinentem. 
Beseda proběhne v edukační místnosti muzea v 5. NP
Vstupné Kč 30,- I Snížené Kč 20,-.

18.00 hodin Lezecké centrum Vertikon 
Lucie Výborná a Honza Říha –  
S nevidomým horolezcem na Čo Oju 
8 201 metrů
Jedenáctičlenná expedice v čele  
s nevidomým horolezcem Honzou Říhou  
a moderátorkou Radiožurnálu Lucií 
Výbornou se na podzim loňského roku 
úspěšně vrátila z cesty na vrchol šesté 
nejvyšší hory světa Čo Oju v Himalájích.
Posluchači Radiožurnálu měli po dobu 
pěti týdnů možnost slyšet reportáže  
a živé telefonické spojení přímo z místa 

více na www.neznamazeme.cz        /neznamazeme



výstupu. Jen málokdo ovšem ví, že je 
Lucie taktéž výbornou horolezkyní. Tři 
členové expedice vrchol Tyrkysové 
Bohyně zdolali, Honza ho sice nedosáhl, 
ale zlepšil si osobní výškový rekord 
Nenechejte se ujít mimořádnou besedu  
o expedičních radostech i starostech.
Vstupné Kč 80,- I Snížené Kč 50,-
Předprodej v Městském informačním centru v přízemí 
radnice a v Lezeckém centru Vertikon.

20.30 hodin Alternativa – kulturní institut
Ruda Švaříček – Rusko, Mongolsko, 
Altaj, Kamčatka, Severní Korea
Na koních i velbloudech k nejvyšším 
ledovcům Mongolska. Výstupy na 
nejvyšší vrcholy Altaje. Syrová krajina  
s přátelskými jurtami. Kazaši se slavnými 
loveckými orly. Posvátná hora Bělucha, 
symbol Sibiře má být branou do Šambaly  
a údajně i jiného světa. Kumuluje energii  
i zážitky, přitahuje legendy a mýty. Kamčatka 
evokuje medvědinec, vychutnáme si 
stovku medvědů. Kontrast malebných 
sněhových sopek umocní všudypřítomné 
parádní termály. Zažijeme velryby kosatky, 
lachtany, tuleně, delfíny, legrační mořské 
vydry, papuchalky… Exotický Sachalin je 
předěl světů. Mořský výlet láme rekordy 
ruské pohostinnosti. Hrdinou mezi tygry je 
senzační Amur, co se skamarádil s kozlem 
Timurem. Nesežral ho, začali se družit… 
Ruská bajka naživo! Posoudíte sami… A jako 
bonus – neuvěřitelná Severní Korea.

Pátek 28. dubna
16.00 hodin Alternativa – kulturní institut 
Cestovatelský biograf
Země Karibiku (režie: Miloš Brunner)
18.00 hodin Alternativa – kulturní institut 
Odile Velomana a Miloš Brunner – 
Madagaskar
Miloš představí nejenom svoji okouzlující 
malgašskou manželku, ale taky uvede svůj 
jedinečný dokument, který na Madagaskaru 
několik let natáčel a takřka za něj zaplatil 
životem. Těšte se na dech beroucí příběh! 
Na závěr losování festivalových cen!

VÝSTAVY
11. – 29. dubna 2017  
Alternativa – kulturní institut
Petr Jan Juračka – Mystická K2 
Petr Jan Juračka, vědecký pracovník 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy  
v Praze, představil v Českém centru New 
York svou zcela mimořádnou výstavu 
dokumentující výstup na druhou nejvyšší 
horu světa. V červnu 2016 se vydal po 
boku české horolezkyně Kláry Kolouchové 
a slavného amerického průvodce Garretta 
Madisona na úpatí mystické K2. Vybaven 
skvělou fotografickou technikou, drony  
a časosběrnými kolejnicemi zachytil to  
nejlepší z jejich náročné cesty. Výstava 
návštěvníkům nabídne profesionální snímky 
pořízené během expedice – od fotografií  
noční oblohy, krajiny, po portréty místních 
obyvatel a horolezců.

více na www.neznamazeme.cz        /neznamazeme



23. dubna – 30. května 2017 Obchodní 
centrum Centro Zlín, Malenovice
H+Z – 70 let od startu africké 
expedice
22. dubna 1947, tedy před 70 lety, vyrazili 
mladí inženýři Zikmund a Hanzelka do Afriky. 
Začala tím jedna z nejslavnějších expedic 
v dějinách naší země, která svým vlivem 
dosahuje až k dnešku. 
Od 23. do 30. dubna bude vystavena  
i historická tatra 87 majitele Michala Popova.

FOTO: MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY ZLÍN, ARCHIV H+Z, AUTOR: 
JIŘÍ HANZELKA A MIROSLAV ZIKMUND

DOPROVODNÝ PROGRAM:
19. dubna – 28. dubna 2017 Různé kavárny 
města Zlína
Hrajte si s Hanzelkou a Zikmundem
Po celou dobu konání festivalu si můžete  
v některých zlínských kavárnách půjčit 
a zahrát stolní hru Po stopách inženýrů 
Hanzelky a Zikmunda. Ptejte se u obsluhy…
Seznam restaurací a kaváren najdete na webu.

19. dubna – 28. dubna 2017  
Restaurace Hotelu Tomášov****

Cestování prochází žaludkem
Cestování a jídlo patří k sobě. Nechte se 
pozvat na na speciální festivalové menu do 
restaurace Hotelu Tomášov****.

19. dubna – 28. dubna 2017  
Prodejna Káva Čaj Pohoda
Ochutnávka káv
Jedinečná festivalová ochutnávka káv  
s festivalovou slevou. Stačí při objednávce 
vyslovit heslo: Neznámá země!
Adresa: Školní 492, Zlín

22. dubna 2017 Muzeum jihovýchodní 
Moravy Zlín
10.00 – 18.00 hodin I Oslavy 70. 
výročí startu na 1. cestu H+Z do Afriky  
a Jižní Ameriky
Speciální výstavy fotografií z Archivu 
H+Z, které nejsou běžně k vidění včetně 
komentované prohlídky s PhDr. Davidem 
Majerem, autorem jedné z výstav. 
Stereoskopické snímky, hrací koutek a před 
budovou přehlídka veteránských aut.

25. dubna 2017 Archiv H+Z, budova v areálu 
Střední průmyslové školy Otrokovice
10.00 – 16.00 hodin I Den otevřených 
dveří v Archivu H+Z
Zájemci si mohou prohlédnout archiv 
inženýrů Jiřího Hanzelky a Miroslava 
Zikmunda. V rámci prohlídky mohou 
nahlédnout do výstavky, badatelny, 
přednáškové místnosti i dalších místností 
archivu.

Není–li uvedeno jinak, je vstup na projekce  
a přednášky zdarma!

Kapacita sálů je omezena. Rezervace míst není možná.

Podrobný program najdete na 
www.neznamazeme.cz.

více na www.neznamazeme.cz        /neznamazeme



Přijďte na festivalový program a vyhrajte zájezd hotelbusem od CK PANGEO 
TOURS do Maroka v hodnotě 30 000 Kč, cestopisy Nakladatelství JOTA, 
vstupenky do ZOO Zlín, knihy a DVD od Piranha Filmu a další ceny.

HLEDEJTE nové cesty,
SDÍLEJTE své zážitky, 

OBJEVUJTE svět.


