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MIROSLAV ZIKMUND

Největší cestovatel odešel na nejdelší cestu.
Nejvýraznější osobnost české kotliny, kterou jsem
měl tu čest dobře poznat, už chybí... Zpráva o smrti
zásadního životního vzoru ochromila. Byl to letos
smutný rok, divná covidová doba nese divné události.
V květnu, měsíci lásky, mi odešla na zápal plic
nejvzácnější ženská světa, skvělá máma. V konci roku
přišel konec dlouhověkosti Miroslava. Prožili jsme
hodně dobrého, společno hladí i na duši. Známe se
od roku 1994, tehdejší expedice Živá Afrika nás sblížila.

Od dětství jsme všichni hltali legendu HZ, ve snu by
mne nenapadlo, že nás jednou spojí silné přátelství
tvrzené společnými knihami. Tvorby dokonce dvou
publikací si moc vážím, intenzivní práce provázaných
šesti let nádherně stmeluje. Hravé knižní nadstavby
si užíváme, Mirek dělá vše poctivě a naplno. Pracovní
rovina se překlápí v nalézání trvalých hodnot, hlubší
poznání vztah ještě posiluje. Z Mirka se stává zásadní
kamarád a rádce, dělíme se vzájemně o postřehy
a názory, sděluji mu i to, co nikomu jinému. V reakcích
je pevný, vše kriticky komentuje. Rozebíráme časové
proměny cest, společná místa se prolínají. V pestrém
životě zažil Mirek hodně zajímavých lidí, silných
příběhů i dějinných událostí. Z velkého poznání má
komplexní světonázor, ke všemu se umí vyjádřit. Citlivé
téma v našem rozjímání tvoří ženy, nejcitlivější děti.
Mně se potomek do intenzivního cestovatelského
života už nevešel... V mnohém se lišíme, ale tím je
vztah barevnější. Mirek má vše pečlivě srovnané
a evidované... Jeho dokonalý pracovní stůl se
spoustou šuplíků je vyhlášený, na mé desce zůstane
pohodový nepořádek. Fajnové noclehy ve slavné vile
se příjemně množí, dlouhé noční debaty probírají
velký svět i malé intimity. Ranní rozcvičky skvěle
zařízeného interiéru nás prověří i na ribstolech,
Mirek je pedant i v bílém tričku a trenkách. Jako vždy
pozitivní Mirek Dušín... Stáhli jsme za ta dlouhá léta
hodně lahví dobrého vínka, popíjeli pivečka, koštovali
provoněné slivovičky... a stále povídali, snili, vymýšleli
a tvořili. V Mirkovi je hluboké moudro, nadělil kvanta
dobrého i slušné poznání, jeho život stále inspiruje.
Když jsme v Náprstkově muzeu postavili výstavu
HANZELKA – ZIKMUND, naproti v Betlémské kapli
pořádám koncert Marty Kubišové. Podobně silné osudy

Marta a Mirek v Betlémské kapli bylo silné spojení...

Láska k houslistkám... Jitka Šuranská (vlevo)

mají provázané. Po velké slávě přišel zákaz činnosti, až
po sametové revoluci se oba vrací na výsluní. Ztracená
léta bolela Mirka i Martu... Jejich propojení teď rezonuje
v Betlémské kapli. Když paní Kubišová zpívá Modlitbu
pro Martu, jsme všichni naměkko. Chrám historie
pojí obdobné příběhy slzami...

rozlehlý zahradní komplex. Za lesními velikány se
Mirek ptá, jak se mi tu líbí. „Magické místo, jako
v pohádce“, reaguji nadšeně.
„Tady bych chtěl jednou spočinout“, kontruje Mirek.
Padá mi brada, domácí pán šokuje. Intimní sdělení
mi podlamuje kolena, odpovědnost silně doléhá.
Tajemství prý sděluje jen výjimečně. Jak se s tak
ZLÍN
silným poselstvím vyrovnám? Později Mirek místo
V Mirkově Zlíně stavíme naše úspěšné výstavy,
posledního odpočinku změní, ale... Je to úleva, co ze
Tajemná Indonésie zde vítá i návštěvu prezidenta.
mě padá...?
K následné expozici Magický Himálaj jsme přivezli
kromě řady zajímavých osobností jako Erich von RODNÁ PLZEŇ
Däniken, Kurt Diemberger, Peter Habeler... i mnichy S Mirkem užíváme silné dny i v jeho rodné Plzni.
z Indie a Tibetu. Jak ti si Mirka oblíbili! Na blízkém Legendární Tatrou HZ, co na jejich první cestě
zámku Napajedla roste další naše výstava Afrika, kolem světa udivila výjimečnou kvalitou, přijíždíme
i zde dostávají HZ důstojný prostor, Mirek je Afrikou k vyprodanému divadlu. Slavutný model 87 byl
nadšený. Organizujeme besedy a happeningy, nejdokonalejší automobil naší výroby, Mirek za tímhle
vydařený je zlínský trojkoncert Marta Kubišová – volantem prožil nejsilnější roky zážitků. Emoce teď
Michal Prokop – Spirituál kvintet. Slavím právě 50, dohonily nejen Miroslava, i já v nejslavnějším autě
polovinu Mirkovi dlouhověkosti. Párty pokračuje vše zvědavě osahávám. Při vysedání z věhlasného
v zámeckém podzemí zpěvem Mirka s Mílou vozu nás skrápí záplava foto blesků, oči vlhnou
Stinglem, věčný gentleman s motýlkem je i oblíbený dojetím až provinilém... Chybí Jiří, tohle měl věčný
bavič... Finální písně obohatí parádní houslistka Jitka parťák Hanzelka ještě zažít... Místní scéna uvádí
Šuranská. Mirkova favoritka je plná energie, stejně zlínskou hru „Palubní deník HZ“ na počest legendy,
jako on. Oba vyzrálí cestovatelé umí dívčí krásu ovace odhalují oblibu „světového rodáka“. Plzeň pro
a jiskru ocenit...
Mirka hodně znamená, v místní ZOO stavíme trvalou
Některé prožitky sáhly až do jiného světa. Areálem expozici HZ Past na rovníku s originály cestovatelů.
zlínské vily Na nivách v uvolněné debatě procházíme Ředitel a zapálený herpetolog Jirka Trávníček žije
Výstava Šangri-la ve Zlíně

Tatra 87 v Africe

JIŘÍ HANZELKA – MIROSLAV ZIKMUND

EXPOZICE PAST NA ROVNÍKU

pocta plzeňskému rodákovi
m. Zikmundovi

kého okolí. Objevujeme zajímavé galerie, synagogy,
muzea, vinné komplexy, poznáváme moderní architekturu i sklípky kamarádů vinařů. Zaujme Sonberk
přítele architekta Josefa Pleskota s božím výhledem
na Pálavu. Tady vínko opravdu chutná! Rozklíčujeme
i historický Mikulov a starou faru Klentnice, kámoše
zde máme všude. Kde nebyli, po návštěvě pana Zikmunda už navždy budou, Mirek má vzácný dar rozdávat všude radost. Naše výstava Tajemná Indonésie
zde trůní nejprve 5 let v nejnavštěvovanější památce ČR na zámku Lednice, následují 3 vydařené roky
na zámku Valtice. Mirek je nadšený z obou míst, výstava se líbí... Stihli jsme toho s Mirkem fakt hodně,
více už nelze. Bohužel odešel. Definitivně...
Rozpitou láhev exotiky z poslední cesty už spolu
nedopijeme...
Tahle Mirkova cesta je opravdu poslední...
Následné střípky tvoří směs emocí. Některé jsou
dosud nepublikované, jiné už prověřil zub času...

autoři výstavy:
CK LIVINGSTONE
RUDOLF ŠVAŘÍČEK a JIŘÍ ŠAROCH
ZOO a BZ PLZEŇ
ARCHIV H+Z mUZEA JV mORAVy VE ZLÍNě
v domě plném hadů a krokodýlů. Spánek tu je dobro
družný, stejně jako noclehy „u Marušky“, v pokojíku
za výběhem nosorožčí samičky. Kolik jsme tu prožili
skvělých nocí! Návštěvnost plzeňské ZOO roste, třeba
i díky výstavě HZ...? Přijďte se také podívat!
PRVNÍ POČÍTAČ A POSLEDNÍ DOVOLENKA
Kdysi jsem Mirkovi přivezl první počítač, jeho
zvídavost mohla získat jiný rozměr. Marné snahy výuky
však brzy vzdal, nová technika jen zapadá prachem.
Novoty už prý nejsou
pro něj. Kdybych přidal
hezkou učitelku, mohlo
počítačové
snažení
dopadnout jinak?
Bylo mi ctí nadělit poslední dovolenku Mirkovi i s jeho prima partnerkou,
starostlivou
Marií, ještě když byli
při síle. Týden v srdci
Lednicko – valtického
areálu s noclehy v lázních Lednice si opravdu užívali. Objíždíme
věhlasné atrakce i degustujeme vínka z širo-

SPOLEČNÁ PREMIÉRA
Kniha Tamtamy času o tajemném ostrově Nová
Guinea je největší projekt svého druhu. Ještě nikdy
se nepotkali velikáni českého cestování dohromady.
Podařilo se to až nyní! Inženýři Hanzelka a Zikmund
i doktor Stingl publikují poprvé společně! K textům
velkých osobností jako malý benjamínek s pokorou
přidávám dobrodružství v srdci ostrova. Sepětí tří
materiálů odhaluje podivuhodnosti Guineje. Kniha
slaví obrovský úspěch, na světě je už pátý dotisk.
Křest proběhl v Národním muzeu vernisáží výstavy
Tajemná Indonésie - Tamtamy času. Jiří Hanzelka je
pro zdravotní potíže už hospitalizován, vezeme mu
knihu ze slavnostní akce, kterou zdobily tanečnice
a hudebníci Indonésie, slovutné herečky a režiséři,
zpíval Dan Bárta…ale chyběl ten nejdůležitější,
spoluator Jiří Hanzelka. Miloslav Stingl znal dvojici

Kniha TAMTAMY ČASU
Dárkové balení obsahuje:
• vonné tyčinky
• kalendář z bambusu, kokosu,
banánovníku, rýže, sága...

Výstava TAJEMNÁ INDONÉSIE – Zámek Valtice

Propojená čela s dalajlámou

Hanzelka a Zikmund jen z jejich přednášky, kam
za nimi přišel kdysi s úctou pro podpis. I pro
špičkového etnologa byli HZ v době vrcholné slávy
velkými vzory. Až společná kniha blíže seznamuje
Miroslava s Miloslavem Stinglem.

Miroslav oblíbeného Václava obrovsky uznává,
havlovské návštěvy zlínské vily tu kdysi rozhýbaly
i tajnou policii. Naši knihu Past na rovníku zdobí
prezidentské věnování, dedikace V. Havla tak těší
tisíce čtenářů... Právě Havel nám otevřel svět velké
exotiky.

DALAJLAMA, ZIKMUND A HAVEL
Výstava z pražského Národního muzea putuje Českem
i Slovenskem, rekord návštěvnosti láme i bratislavské
Národné múzeum s 55 000 diváky. Miroslav je opět
u toho! Příští naše expozice v Bratislavě, Šangri-la
o hledání ztraceného ráje, rekord zvedá dokonce
na 77 000 spokojených návštěvníků. Vernisáž graduje
Jeho Svatost dalajlama, prožijeme i privátní meditaci
v našem tibetském chrámu. Dalajlama se zde vrací
do Tibetu aspoň symbolicky, když to velká Čína
neumožní jinak. Seznamuji s Jeho Svatostí i Miroslava,
rozumí si od prvního pohledu. Nejsem ezoterik, ale
když s dalajlamou propojíte čela, dějí se neuvěřitelné
věci. Tělem prostupuje zvláštní teplo... Intimity tu
však nechci rozebírat. Snímek rozzářené tváře Mirka
sděluje všechno, propojení s JSD je silné, co více
si přát...? Dva dny poté „střídá“ Miroslava v úzkém
trojúhelníku s dalajlamou Václav Havel. Blízké chvíle
s nej osobnostmi posouvají do jiného časoprostoru!
Společná fota dosvědčují, že se mi to fakt nezdálo…
Výstava MAGICKÝ HIMÁLAJ v Bratislavě

DRUHÁ SPOLEČNÁ KNIHA PAST NA ROVNÍKU
V nejzajímavějším i nejnáročnějším projektu, na jakém
jsem kdy pracoval, zvládáme vše bez omezujících
mantinelů nakladatelství, tvůrčí svoboda, Mirkovo
nadšení a pracovní zápal dominují. Cesty do Zlína
se příjemně nabalují, nekonečné vyprávění se
pozitivně překlápí do knihy. Spávám v komnatě hostů
i obýváku, zkouším nejslavnější spacák i odpočívám
na medvědí kožešině. Noclehy v legendární vile
mohou být někdy zajímavější než věhlasné exotické
destinace... Otevírám duši i hltám nové postřehy.
Přehled a vypravěčský dar Mirka tvoří bonus společné
práce.
CESTA KOLEM SVĚTA HZ měla dvě části. První
je perfektně zpracovaná a zhodnocená, AFRIKA
i AMERIKA se perem a kamerou HZ vepsaly do dějin.
Druhá cesta Asií proběhla velkolepě, její výsledky
se však s nástupem normalizace vytrácejí. ASIE je
knižně zdokumentována jen do poloviny, v Indonésii
S dalajlámou a Václavem Havlem

modeluje výjimečnou knihu. Unikátní materiál se
příjemně rozrůstá, svědomitý „Pan cestovatel“
jej cizeluje do vydařené
podoby.
PREZIDENT ZAHRADNÍKEM
Výzvou
knihy
Past
na rovníku je dohnat
Kniha PAST NA ROVNÍKU
Exkluzivní balení obsahuje:
zameškané.
Napravit
• kalendář ASIE HZ – 24 snímků
křivdy, které osud spáchal
• nástěnná mapa světa cest HZ
na
dvojici
Hanzelka
• šperk JIN JANG z Asie
a
Zikmund.
Pánové
dokázali fantastické věci,
je vyprávění násilně přetrženo. Za poslední regulérní
objeli svět unikátním způsobem. Zdokumentovali
knihou Světadíl pod Himálajem vyšel už jen
neznámé končiny, napsali desítky knih, natočili
„samizdatový“ Cejlon – ráj bez andělů. Tím literární
stovky filmů a reportáží, nafotili tisíce snímků...
stopa končí. Nejdelší expedice Asií ale pokračovala
Vypracovali se v nejvýraznější osobnosti své doby.
ze Srí Lanky přes Barmu do Indonésie, Japonska
Byli šikovní, známí, úspěšní. Jejich knihy se prodávaly
a Sovětského svazu. Za cestovateli však zůstává už jen
ve statisícových nákladech. Uprostřed slávy však
publikační prázdnota. Jedinou výjimkou je společná
komunisté nejslavnější dvojici zakázali. Z osobností
kniha TAMTAMY ČASU zachycující jejich výpravu
udělali zatracence. Zakázali jim psát, cestovat, volně
na Novou Guineu.
dýchat... Jiří Hanzelka mohl být za šťastnějších
Asijskou cestu zpracovali HZ ještě ze Sumatry, komuokolností prezidentem. Kdyby se osud zhoupl
nismus je poté „zrušil“. Knihy nesměly vycházet, publive správné době trochu jiným směrem, moudrý pán
kování bylo znemožněno. Po Indonésii už na žádném
by stanul v čele národa. Hlasy „Hanzelka na Hrad“
cestopise společně nepracovali. Hlavní osou nově zroměly opodstatnění. Vše se ale vyvinulo jinak, Hanzelka
zené knihy PAST NA ROVNÍKU je poslední text, který
dopadl jako provinilec marně hledající práci, nikdo jej
dvojice napsala. Uzavírá slavný cestovatelský příběh.
nesměl zaměstnat. 21 dlouhých roků je odstavený
Miroslav se k odloženému rukopisu vrátil. Minulost
na vedlejší kolej, 13 let nemá oficiální zaměstnání ani
spojil se čtivou přítomností, s pečlivostí sobě vlastní
příjem. Jako topič pod cizím jménem si přivydělává
22. duben byl vždy start expedice
překlady. Vyprodává své knihy a unikátní výstroj,
včetně fotoaparátů... Nakonec je vděčný za post
dělníka v Sadech, lesích a zahradnictví pražské
Seminářské zahrady. Jedinou a definitivně poslední
cestou do zahraničí jsou dva měsíce léčby v Cap de
Nice. Symbolicky hořká pilulka za velkými cestami...
Miroslav Zikmund také postupně rozprodává výstroj
Silva Zimula Hanáková, grafička knihy PAST NA ROVNÍKU

Mapa s trasami HZ ve zlínské vile Na Nivách

Postoj ke komunismu na darovaném triku

a část své knihovny. Od roku 1979 má nárok na důchod, ten mu však státní moloch kategoricky zamítá.
Po sedmi letech tahanic u soudů dostává penzi 1 404
korun. Cestování je konec, výslechy přetrvávají...
Osud fackuje, co skvělá dvojice HZ dokázala.

3. 69 ODPOVĚDÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA. V našem
rozhovoru probíráme i citlivé věci. Dozvíme se
o možné návštěvě Antarktidy, plánování druhé Afriky,
tajných přáních, vítězstvích i prohrách...
4. Úvahy Miroslava Zikmunda, Ludvíka Vaculíka i mé
plus celková bilance a statistika.
KNIHA PAST NA ROVNÍKU MÁ VÍCE ROVIN
Exkluzivní knižní komplet navíc obsahuje:
1. Finální cestopis HZ začíná v místech, kde zhasl děj
KALENDÁŘ ASIE – DRUHÁ CESTA HZ Fotografie
předchozí knihy. Z Cejlonu se HZ plaví do Barmy,
z nejdelší cesty Asií od Turecka po Japonsko.
kde tráví exotické Vánoce. Ze země pagod plují
NÁSTĚNNÁ MAPA SVĚTA S TRASAMI HZ Miroslav
na indonéskou Sumatru, odsud na tajuplný ostrov
zanesl do velké mapy všechny jejich cesty i s časovými
Nias. Pasáže z míst bývalých lidojedů a tajemných
údaji.
skokanů přes kamenné pyramidy tvoří vrchol
NÁHRDELNÍK JIN A JANG Symbolický jin a jang nosím
cestopisu...
na krku už léta. Z Asie dovezený šperk vkládám do každé
2. Dosud nepublikované fotografie Jáva, Bali, Nová
knihy. Přinese štěstí...?
Guinea, Japonsko a Sovětský svaz se věnují druhé
části expedice Asií. Poprvé uceleně prezentují nejdelší
cestu HZ.
Miloslav a Miroslav

Se společnou knihou TAMTAMY ČASU

mnoho velkých osobností. Postrádáme vzory, které
chceme a můžeme následovat. Hanzelka a Zikmund
správnými vzory určitě jsou. Zaslouží si pozornost
i dnes. Celý život cestuji a chci putovat velkým světem
ještě dlouho. „Nakopli“ mě k tomu tito velcí pánové.
Splácím dluh, který vůči nim cítím. A dělám si radost!
Pevně věřím, že touto knihou i vám!
AUDIO UŽ MIREK NESTIHNE
Aktualizovaná zvuková verze TAMTAMY ČASU,
na které poslední dobou intenzivně pracuji, je
premiéra audia Hanzelky a Zikmunda i první audio
knihou propojení HZ a Míly Stingla. Důležitější než
prvenství je kousek jiné radosti dobrým chlapům.
Kvasí však nové dílo až příliš dlouho? Loni odešel
velký náčelník Stingl, teď nás doběhla smrt Miroslava.
Kreativní audio knihu ale stále vybrušujeme...
Jak věrně plní poslání HZ hlas Honzy Potměšila
posuďte sami!
DOVĚTEK?
Vydání knihy Past na rovníku v roce 2009 nikdo nevěřil, Miroslava Zikmunda už bohužel nestihneme...
spousta lidí mě z projektu odrazovala. Neriskuj!
TEČKA Z AFRIKY
Nezahrávej si! Hanzelka a Zikmund je dávno odváté
Finální zamyšlení píši počátkem ledna 2022 v horách
téma. To už dnes nikoho nezajímá, žije se jinak. Lidé
africké Keni. Notebook se mnou putuje národními
nemají čas na staré legendy! Doba slávy HZ je prý
parky, pohořím Aberdare i masívem Mt. Keni. Při
nenávratně pryč. Jdu tedy hlavou proti zdi?
odesílání z NP Amboseli prosím o toleranci, možnosti
Knihu tiskneme ve zlínské tiskárně Graspo. Když
psaní zde byly africky omezené... Mirek tuhle Afriku
prohlížíme u mašin první stránky tisku, velkorysé
tolik miloval! Nejvíc si cenil výstupu na Kilimandžáro,
provedení Miroslava nadchne. Dojetí je tak silné, že
na které zde právě hledím. Nahoře je jiný svět!
v Mirkovi něco láme. Ptá se, zda by snad ještě nešel
Férovější, čistější, možná lepší... Horští bohové o tom
zařadit snímek syna Sávy. Zastavíme tedy stroje
vědí své! Domorodí Masajové tu respektují stáří,
a méně podstatné foto z Austrálie nahradíme citlivou
nejvyzrálejší náčelník je prý i nejmoudřejší... 102 let
fotografii Mirkova syna. Povedlo se! Tahle spokojenost
je vrcholná úcta. Domorodci savany si cení věk. Já
za to fakt stojí!
kvituji i přemíru věcí, které na Mirkovi byly jedinečné...
Opět jdeme proti proudu. Knih vydáme trojnásobek
Mirku, děkuji!
požadovaného nákladu, distributor přesto následně
Od úpatí Kilimandžára až k horám bohů...
koupí všechny knihy najednou. Husarský
kousek, jak říká Mirek! Po křtu odlétám
na expedici do Antarktidy šplhat na její nejvyšší
vrchol. K nejchladnější hoře planety Mount
Vinson putujeme zapřaženi do polárních saní
400 km panenským terénem, kterým ještě
nikdo neprostoupil. V počátku výpravy, 8 dní
po vydání knihy, se dozvídám, že je celý náklad
vyprodán. Vánoční trh už nestihneme, ale to je
drobný detail soukolí větších událostí. Dotisk
realizuji až po úspěšném návratu z ledového
kontinentu. Nevěřící Tomášové se naštěstí
mýlili! Zase jednou nemají opatrní pravdu.
Legenda HZ stále žije!
VZOR
Nelze zapomenout, co legendární dvojice HZ
všechno zvládla. Byli průkopníky, geniálními
objeviteli, v řadě oblastí dokázali to, co ještě
nikdo před nimi. V naší malé republice nemáme

Bonusem jsou dosud nepublikované emoce z navštěvy prezidenta ve výstavě 2007
PREZIDENTSKÉ CHLUBENÍ A MIREK DUŠÍN
„Navštíví vás prezident! Hlava státu přijede do výstavy
Tajemná Indonésie ve Zlíně!“ Omamné výkřiky
hmotní, fáma se přetavuje ve skutečnost. Týden před
akcí přípravný prezidentský tým kontroluje expozici,
vše podrobně zkoumá. Z dotazů hradních výšin se
točí hlava, v návalu emocí se podlamují kolena snad
i uklízečce…
Nejprve přijíždí ochranka, muži v černém vše znovu
prověří, striktní protokol funguje dokonale! Najíždí
kolona osobností, prezidentský pár, primátorka,
hejtman… Prezident zná slušně Indonésii, ví o našich
akcích. Zajímavé povídání odhaluje bohaté sportovní
zájmy manželů Klausových. „Příjemno plyne jako
bychom seděli někde u táboráku či na horské boudě.
Prolézáme bujnou džungli výstavy, její odvážné
mosty nad vodou i stylové chýše, mimořádný zájem
nic nevynechá. Nová expozice HZ je doménou Mirka,
v království své přestěhované pracovny i fotokomory
spokojeně „řádí“. V časoprostoru dobové Tatry
za volantem vybírá z menu dotykové obrazovky.
Komentář je zdvojený, filmový hlas dokresluje
nadšený Miroslav. Ráchám se spokojeností, oko se
rosí. Ale není to voda z ostřikovače Tatry...
Indonéský gumový jam karet bourá limity, zastavený
čas dnes nevládne jen Indonésii. Slogan „Svět,

o kterém jste si mysleli, že už neexistuje“ se plní.
Prezident listuje naší publikací Tamtamy času,
putujeme Indonésií a Guineou i v historkách.
Do návštěvní knihy prezidentská ruka píše – Naprosto
úžasné!
Kolona odjíždí na prominentní večeři, my spěcháme
do baru. Nejbližší Mirkův kamarád a nezdolný živel,
etnograf Karel Pavlištík i cestovatelská legenda
objednávají fernety. Znám jejich vyhraněné názory,
pro kritiku nechodí daleko, nenechají se nikým
rozhodit. Teď tryskají bonmoty. Prezidentský pár
z návštěvy Zlínska prý nejvíce chválil naši Indonésii.
Příjemný paradox…
Někdy se zdá Mirek až příliš seriózní, nadpozemská
preciznost evokuje dokonalost Mirka Dušína
z Rychlých šípů. Nikdy nevystoupí z role idolu
dětských očí, chlapských snů, srdcí žen a přání
babiček. Až dnes!
Hříchy jsou vzrušující, ať je to fernet nebo jiná láska.
Při loučení u slavné vily slyším chválu, na kterou
nejsem připravený. Díky odtajnění čtrnácté komnaty
(třináctá už je známá) jsme na křehké hranici, silné
věty chtějí odvahu. Hřejivá radost vydařené návštěvy
hladí. Měli jsme teď být na párty vyvolených, ale
nezažil bych tohle. Další klíčové chvíle života…?
Psáno ve Zlíně 2007

Výstava TAJEMNÁ INDONÉSIE je nyní v cetru libereckém CENTRU BABYLON
Unikátní výstava
CENTRUM BABYLON
INDONÉSKÉ SKLEPENÍ
VEDLE AQUAPARKU

Svět, o kterém jste si mysleli, že už neexistuje!
Stromová chýše, rituální totemy, štíty, kostěné nože, sekáčky
na prsty, masky z lidských vlasů, tropický prales…

Mumie šokuje i vás!
Největší cestovatelské legendy
JIŘÍ HANZELKA + MIROSLAV ZIKMUND
Nejplodnější etnolog MILOSLAV STINGL

www.tajemnaindonesie.cz

Pořádá Ruda Švaříček +

