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Na cestách 

1. Vyberte si z pětice citátů o cestování ten, který vás nejvíce oslovuje, a svůj výběr zdůvodněte. 

Znáte autory citátů? 

a) „Cestování není nikdy otázkou peněz, nýbrž odvahy.” – Paulo Coelho 

b) „Vrátit se tam, odkud pocházíte, není to samé, jako nikdy neodejít.” 

– Terry Pratchett 

c) „Není drsnější způsob jak poznat, jestli máte někoho rádi, nebo ho 

nenávidíte, než s ním cestovat.“ – Mark Twain 

d) „Ne každý, kdo bloudí, je ztracen.“ – J.R.R. Tolkien 

e) „Když někdo stráví přespříliš času cestováním, nakonec se stane 

cizincem ve vlastní zemi.“ – René Descartes 

 

2. Přemýšlejte: 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

a. Popište obrázek. Můžete použít tyto začátky vět. 

Na obrázku/Na fotografii vidíme… 

 V popředí se nachází… 

Ústředním motivem obrázku je… 

Fotografie pravděpodobně vznikla… 

Dva muži na fotografii jsou… 

Fotografie byla nejspíš pořízena…  

                                                   

Jaké historické události zažil člověk, kterému 

by nyní bylo sto let?  

Znáte někoho, komu je více než osmdesát 

let? Jaký má asi názor na dnešní svět?  

Znáte nějaké české cestovatele nebo 

cestovatelky? 
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b. Zkuste vlastními slovy vysvětlit následující termíny. V textu níže jsou označeny kurzívou. 

 

výprava – prohnat někoho – soptící vulkán – shánět něco – být na něco zaměřený – tuzemský výrobek 

– vézt se vlně popularity – promítat se – někomu něco sečíst – lovci lebek 

 

c. Seřaďte odstavce následujícího textu podle toho, jak na sebe logicky navazují. Do prvního 

sloupce vepište jejich pořadí. Jeden odstavec je zařazený jako vzor. 

 

 Na druhou výpravu do Asie vyrazili v dubnu 1959. Slavní cestovatelé už 

měli vozy dva – Tatry 805 v cestovatelské úpravě. Tohle byla 

profesionální výprava a místo na tři roky odjížděli Jiří Hanzelka a 

Miroslav Zikmund na pět a půl roku. Doma nechali manželky i děti.  

1 
Těsně před válkou se ve frontě před vysokou školou setkali Miroslav 

Zikmund a Jiří Hanzelka. Oba spojovala touha cestovat a poznat svět. 

Vzniklo výjimečné přátelství. 

 
Naši cestovatelé projeli Afriku odshora až dolů. V poušti je trápila žízeň, 

Jiřího Hanzelku prohnal hroch a prožil si i malárii. Stáli spo lu na okraji 

soptícího vulkánu.  

 
Po dokončení studia dva čerství inženýři ekonomie začali shánět 

automobil, kterým by do světa vyjeli. Se svými plány na cestu oslovili 

vedení automobilky Tatra.  Dostali stříbrnou Tatru 87 a v dubnu 1947 

mohli vyrazit do Afriky a Jižní Ameriky. 

 
Druhá cesta byla zaměřená hlavně na filmování. Natáčelo se v Kašmíru, 

Indii i v Indonésii. Z tropických ostrovů, přes Japonsko, se Zikmund s 

Hanzelkou dostali až do nekonečného Sovětského svazu.  

 
Jejich první cesta měla hlavně vytvořit a posílit obchodní vztahy 

Československa s ostatními státy a propagovat tuzemské výrobky. 

Psaní reportáží, focení a filmování pomáhalo výpravu finančně zajistit.  

 
Po návratu z druhé výpravy se naši cestovatelé vezli na vlně popularity, 

zpracovávali spousty materiálu, psali knihy, promítaly se jejich filmy. V 

roce 1968 se ale postavili na reformní stranu a komunisté jim vše sečetli. 

 
Z Kapského města vyrazili i s tatrovkou lodí do Jižní Ameriky. Jižní 

Amerika ale nebyly jen brazilské pláže, na naše cestovatele tam čekali 

také lovci lebek. Do úplně jiného Československa se vrátili na podzim 

roku 1950.  
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d. Představte si, že jste 

podobně jako 

Hanzelka se 

Zikmundem na cestě 

kolem světa. Napište 

z libovolného místa, 

které můžete a 

nemusíte popsat, 

krátký pozdrav domů. 

 

 

 

 

 
Zdroje: 
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