Egypt

Navštívená významná místa v Egyptě (1947)
1947

Káhira
Gíza
Alexandrie
Suez
Luxor
Asuán

12. 8.
29. 8.
13. 9.
23. 9.
13. 10.
19. 10.

Pobyt v Káhiře
1947

12. 8. – 9. 10.

Hlavní události v Egyptě
1947
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15. 8.	
Filmování slavnostního zakončení muslimského
svátku ramadánu v Káhiře za účasti krále.
25. 8.	V káhirské pobočce firmy Kodak promítnuty
natočené materiály.
31. 8. Začátek série reportáží o egyptských památkách.
14. 9. Převzetí nové Tatry 87 v přístavu v Alexandrii.
1. 10.	Incident při fotografování muslimského pohřbu,
napadení davem.
9. 10.	Start etapy Káhira – Kapské Město za účasti
několika krajanů.
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Některá africká
města v roce
1947 překvapovala
svou moderností.
Například egyptská
Alexandrie. Na
snímku konečná
tramvajová stanice
Victoria.

Navzdory veškerému
pokroku egyptská
metropole zůstávala
místem značných
kontrastů.

Hlavní pozornost obou cestovatelů si v Egyptě získaly pochopitelně pyramidy. Na snímku Chefrenova
pyramida vysoká 136 metrů vyfocená z pyramidy Cheopsovy, která je o pouhý metr vyšší a pyšní se názvem
nejvyšší na světě.

Miroslav Zikmund
jako filmař.

Vojenská přehlídka královské jízdy. Egypt v té době stále zůstával pod britskou správou.
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Stejně vášnivým filmařem byl i Jiří Hanzelka.
S kamerou v palmovém háji nedaleko Káhiry.

Chrámové sloupy v Sakkáře.

Ve druhé polovině 40. let 20. století byla Káhira
pulzujícím velkoměstem. Na snímku je zachycena
čerstvá autonehoda před benzinovou stanicí.

Káhirské panoráma: Citadela a mešita
Mohameda Alího.
Nová tatřička parkuje před pyramidou faraona
Amenemheta III. u vesnice Hawara el-Mahta. Na snímku
J. Hanzelka se třemi mladými Čechoslováky, s nimiž se
v Egyptě potkali.

Dobývání vody ze studny na předměstí Alexandrie za
pomoci zapřažené krávy.

Prohlídka Memfisu. Na snímku
socha faraona Ramsese II.

Vykládka americké pšenice v alexandrijském
přístavu, kam si Z+H přijeli převzít novou Tatru.

Obtíže

s registrací nového

vozu

V Egyptě se objevily problémy kolem registrace nového vozu, který podle tamních
předpisů nesměl první dva roky opustit
zemi. Vycestování z Egypta bylo potřeba
opět složitě vyjednávat s byrokratickými
úřady.
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Trosky staroegyptského chrámu
v Luxoru.

Údolí králů v roce 1947. Vstupy do
starověkých hrobek jsou patrné
pod vrcholky kopců, v popředí
moderní obydlí evropských
archeologů.
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U feláhů

v jižním

Egyptě

Miroslav Zikmund při filmování v Nag
Hammádí v jižním Egyptě. Zdejší kraj
cestovatelé popisovali ve srovnání
s Káhirou jako velmi chudý a odlehlý.
Někteří místní obyvatelé po nich
dokonce házeli kamení a hlínu. Také
tam narazili na feláhy, usedlé egyptské
zemědělce, bydlící převážně v hliněných domech, kteří ve spalujících vedrech pracovali úplně nazí.

Zatopená vesnice v jižní části země
u Asiútu.
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