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ing. rUDolf šVAŘíČek  
- ředitel festivalu go kAMerA
ČernÁ AfrikA První má cesta na černý kontinent v roce 1994 
byla opravdu černá. S  expedicí ŽIVÁ AFRIKA jsme projížděli 
8 měsíců napříč Afrikou speciálem Tatra 815 a  džípem Tuareg, 
ujeli 42 000 km. Po nás už nikdo nic podobného nedokázal.... 
Při nešťastném pokusu o  přelet nejvyšší hory Afriky však 
zahynuli dva skvělí kolegové z týmu - pilot motorového rogala 
Josef Petr a  doktor David Pospíšil. Já přežil jen díky prohození 
na  poslední chvíli. Kromě baterií z  vysílačky a sirek Luckyboy 
ležela v  místě dopadu jen vlaječka, kterou měli kluci odhodit 
nad Kilimandžárem. Už neodhodili... Masajové si od nehody vše 
odnesli. Velký železný pták spadl na jejich území, proto jim prý vše patří. Výbava, padák, foťáky, vysílačka, oblečení... Gumu z koleček rogala rozřezali 
na sandály. V trávě kromě trosek vznášedla mohlo ležet mé tělo... Zažívám nejnáročnější chvíle. Afriku a Kilimandžáro mám dlouho spojenou se 
ztrátou blízkých, myšlenkové návraty do míst nehody bolí. Doba po návratu z expedice přetaví rok 1995 v divné temno. Stále jsem tázán na stejné 
otázky, všemi a všude. Až dopsáním své první knihy ŽIVÁ AFRIKA ze mne vše padá, začínám opět žít naplno. Do Afriky se vracím už s jinou hlavou, 
následují další zajímavé expedice. Vztah k Africe se mění v zamilovanost. S Jitkou Popelkovou zakládáme CK LIVINGSTONE, se kterou realizujeme sny 
nejen naše... 
AfriCkÉ nAplnĚní... AFRIKA se stala naši vlajkovou lodí. Máme v ní dnes největší výběr exotických akcí. Vyrážíme do různých koutů pestrého 
kontinentu, od  pouští severní Afriky po  Stolovou horu na  jihu, od  ostrovů Zanzibar, Pemba, Mauritius, Reunion a  Madagaskar na  východě až 
po senegalský Dakar. Potápíme se v korálových vodách mezi delfíny, šplháme úspěšně na nejvyšší africké hory. Potkáváme oryxe vyprahlé pouště 
i tučňáky a tuleně chladného jihu. Na safari je skvělý trojlístek Keňa - Tanzánie - Uganda, delta Okawanga, pánev Etosha... Největší diverzitu etnik, 
koptské kláštery, stély i hrady nabízí Etiopie. Burácí fantastické Viktoriiny vodopády na hranici Zambie a Zimbabwe.  Plavíme se po největším 

Viktoriině jezeře i v Queen Elizabeth mezi největší koncentrací hrochů na světě. Migrace zvířat je další "životní 
prožitek". Ochutnejte je také! 
DejA VUe Na  safari v  nekonečné savaně plné zvířat mne vždy zaplaví slastný pocit volnosti a  svobody. 
Všude kolem nádherná podívaná! Obrovské stádo pakoňů a zeber vyklusává nedozírnou buší. Vše má rozměr 
nespoutané přírody. Podobně asi vypadala naše planeta celá. Vrací se staronový prožitek zvláštního deja vue. 
Tady a takhle jsme kdysi žili... Panensky krásná zůstává už jen Afrika. Stihněte ji ještě poznat! Musíte si ale 
pospíšit. Ani Afrika nevydrží čekat dlouho...  
Více o Africe se dozvíte na festivalu go kAMerA. Téma 21.ročníku je právě Výchdodní Afrika. Čekají vás 
africké besedy, výstavy, kuchyně, nápoje, skvělá káva i snové krásky. ochutnejte Afriku všemi smysly...

Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna 
Ing. Petra Vokřála a za podpory statutárního města Brna

ing. peTr VokŘÁl – primátor města brna
Jedno africké přísloví říká: Nevracej se ke starým napajedlům jenom pro vodu, čekají tam 
na tebe přátelé a sny. Myslím si, že tento apel je dobře srozumitelný i nám uspěchaným 
Středoevropanům – zastavme se, odpoutejme se na chvíli od praktické stránky života a po-
těšme svoji duši třeba setkáním se zajímavými lidmi, místy a příběhy z celého světa. V Brně 
nám takovou příležitost už po jednadvacáté dává cestovatelský festival GO Kamera.
Můžeme se tedy těšit na to, jak zkušení cestovatelé a dobrodruzi svým vyprávěním dopro-
vázeným fotografiemi, filmy i  artefakty z  navštívených zemí zase rozehrají cestovatelské 
struny ukryté v každém z nás. 
Tón budou tentokrát udávat exotické východoafrické země plné hor, velkých jezer, vzácných 
druhů rostlin a  živočichů i  divokých zvířat v  národních parcích. Také však země zmítané 
kmenovými válkami, zasažené chudobou či nemocí AIDS. Proto je dobře, že festival se ne-
bude vyhýbat ani této nejtemnější stránce černého kontinentu a upozorní na charitativní 
projekty, které se ji snaží alespoň trochu „zesvětlit“.
Věřím, že i letos pořadatelé dostojí všem svým slibům a nechají nás „ochutnat Afriku všemi 
smysly“. Osobně se rád nechám k takovému dobrodružství zlákat – a se mnou jistě mnoho 
dalších spokojených návštěvníků.  Petr Vokřál 

Jedno z mnoha vyprošťování Tatry v Kongu. Expedice Živá Afrika 1994
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ČTVRTEK 18. LEDNA / SÁL A
16.00
KATEŘINA CHAUVEAU, BWINDI 
ORPHANS: SAFARI I KÁVA
 DANA HOLEČKOVÁ, malířka: 
NÁVRAT NOSOROŽCŮ DO AFRIKY
18.00
JOSEF ŠIMŮNEK, horolezec: 
OSMITISÍCOVKY
JAN MIKLÍN, geograf: STŘEDNÍ ASIE
JAN HRUBÝ, houslista: HUDBA A CESTY
20.00  
VLAĎKA KENNETT, záchranářka: 
NOVÝ ZÉLAND 
 RUDOLF KRAUTSCHNEIDER, 
mořeplavec: MOŘE, PLACHETNICE 
A PŘÁTELSTVÍ
21.00 
KONCERT V LIVINGSTONE ETHNO PUB
KUKULÍN - JAN HRUBÝ A SPOL...

PÁTEK 19. LEDNA
16.00  
MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT 
PELHŘIMOV
 LADISLAV + KATKA BEZDĚKOVI, 
BIG TRIP: CESTA KOLEM SVĚTA 
JIŘÍ PAVLICA, hudebník: JIŽNÍ AFRIKA
18.00  
DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU, 
10 zajímavých osobností: 
STARÁ PARTA V AFRICE
MARTIN FROUZ, fotograf: 
EGYPT 
TUBABU FILA - RYTMY ŽHAVÉ AFRIKY
20.00 
TUBABU FILA - AFRICKÉ TAMTAMY
 LEJLA ABBASOVÁ, moderátorka: 
MASAJSKÁ KEŇA 

PAVEL BÉM + RUDA ŠVAŘÍČEK: 
HUASCARÁN + NEJVYŠŠÍ HORY PERU 
A BOLÍVIE 
21.00 
KONCERT V LIVINGSTONE ETHNO PUB
ECHT! (KAREL MALÍK) + TUBABU FILA

SOBOTA 20. LEDNA
10.00 
ROMAN POSOLDA, Kola pro Afriku: 
CESTA KOLA
LIBOR DUŠEK, etnolog: PAMÍR
CTIBOR OSTRÝ, historik: JEDEN KMEN
12.15  
DANA KYNDROVÁ, fotografka: 
ZÁPADNÍ AFRIKA
VERONIKA BEDNÁŘOVÁ, novinářka: 
AFRIKA JINAK
14.30
 TASHI NORBU, tibetský malíř: PŘÍBĚH 
TIBETU - OBRAZY A PERFORMANCE
MARTIN VAČKÁŘ, japanolog: JAPONSKO
RADKA PODANÁ + RUDA ŠVAŘÍČEK: 
AFGHÁNISTÁN
16.45
 DAVID ČERNÝ, výtvarník a pilot: 
SVĚT SHŮRY
VÁCLAV MARHOUL, režisér: 
SEVERNÍ AFRIKA
RUDA ŠVAŘÍČEK: HORY AFRIKY
19.00
ONDŘEJ HEJMA, ŽLUTÝ PES: 
HUDBA A CESTY
RUDA ŠVAŘÍČEK + KAREL WOLF: 
NEPÁLSKÝ MUSTANG
 RADEK JAROŠ, horolezec: 
KORUNA PLANETY – ANTARKTIDA
21.00
KONCERT V LIVINGSTONE ETHNO PUB
MARUSH - ONDŘEJ HEJMA, OSKAR PETR
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NEDĚLE 21. LEDNA
10.00
Unikátní blok 3D promítání
 MIROSLAV KOPEČEK, entomolog:
3D MAKROFOTOGRAFIE
 TOMÁŠ LOUN, cestovatel: 
3D JAR, NAMÍBIE + ČÍNA
12.15 
MAREK AUDY, speleolog: 3D VENEZUELA
JAN TRÁVNÍČEK, horolezec: 
3D OSMITISÍCOVKY
14.30
 LADISLAV ZIBURA, spisovatel: 
UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉNII A GRUZII
ZDENĚK THOMA, fotograf: JAPONSKO
16.45
 PETR HORKÝ, režisér: 
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA 
 MIROSLAV NÁPLAVA, filmař: AFRIKA 
SNŮ A SKUTEČNOSTÍ
19.00
JAN ŠIBÍK, fotograf: 10 LET
 TIBOR NYITRAY, prezident svazu 
vinařů: MONGOLSKO
PŘÍBĚHY MOŘEPLAVCŮ: ČEŠI 
A SLOVÁCI, KTEŘÍ OBEPLULI SVĚT

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ – SLAVNOSTNÍ 
ZAKONČENÍ FESTIVALU

SVĚT S CK LIVINGSTONE / SÁL C
SOBOTA 20. LEDNA
12.15  SANDRA NEUMANOVÁ: AZORY A MADEIRA

ADRIENA VYZULOVÁ: GABON
14.30  LENKA HRABALOVÁ: ÍRÁN

 DANA KYNDROVÁ: MADAGASKAR
16.45  KATEŘINA KREJČOVÁ: VIETNAM

MAREK TELIČKA: VÝCHODNÍ TIMOR

NEDĚLE  21. LEDNA
12.15  DAVID ŠVEJNOHA: 

PŘÍRODNÍ NÁRODY BARMY 
ZDENKA STRYKOVÁ: NEPÁL – INDIE

14.30  DOMINIKA KOBZOVÁ: KOLUMBIE
DARJA ŠMÍDOVÁ: KYRGYZSTÁN

16.45  MARKÉTA KRAFKOVÁ: KUBA
 ŠTĚPÁNKA JAKEŠOVÁ: PERU A BOLÍVIE

VÝSTAVY
RUDA ŠVAŘÍČEK: 25 LET PUTOVÁNÍ AFRIKOU
BWINDI ORPHANS: UGANDA + RWANDA
JAN ŠIBÍK: AFRIKA
DANA HOLEČKOVÁ, malířka: MALOVANÁ AFRIKA
KOLA PRO AFRIKU: CESTA KOLA
TASHI NORBU, tibetský malíř: OBRAZY I PERFORMANCE
CTIBOR OSTRÝ, historik: JEDEN KMEN

CUPPING – DEGUSTACE 5-TI DRUHŮ KÁVY  AFRIKY

EXOTICKÉ STÁNKY AFRICKÉ KUCHYNĚ 
NABÍZÍ KULINÁŘSKÉ SKVOSTY. 

JAPONSKO

AFRIKA 

NABÍZÍ KULINÁŘSKÉ SKVOSTY. 

VYHRAJTE  ZÁJEZD 
NA RAJSKÉ OSTROVY 
MAURITIUS – RÉUNION 
S CK LIVINGSTONE!
MAURITIUS – RÉUNION 
S CK LIVINGSTONE!S CK LIVINGSTONE!
Kolik kávových zrnek je 
v balení kávy BWINDI ORPHANS 
v expozici CK LIVINGSTONE, 
v pavilonu P – BVV? 
Více na: WWW.GOKAMERA.CZ

Po
řá

dá
:

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU 
PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA 

ING. PETRA VOKŘÁLA A ZA PODPORY 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA.

SOUTĚŽTE O NEJLEPŠÍ FOTO, KNIHU A FILM
Pošlete max. 5ks fotografií, min. 30 x 20 cm,  
do 15.1. na adresu LIVINGSTONE.

VYHRAJTE CENY ZA 30 000 KČ!
▶ LET BALONEM S BALON.CZ
▶  WORKSHOP FOTÍME MOBILEM 

S FOTOGRAFEM JANEM ŠIBÍKEM 
▶ NÁKUP V HUDY SPORT
▶  KVALITNÍ POJIŠTĚNÍ ERV Evropské pojišťovny
▶ KNIHY NAKLADATELSTVÍ JOTA
▶ KNIHY A FILMY LIVINGSTONE



rUDA šVAŘíČek + lUDMilA pUlDoVÁ
DegUSTACe VÝCHoDní Afriky 
Východní Afrika je opravdový zvířecí ráj. Safari ve svahilštině 
znamená cesta. zveme tedy na zajímavé cesty nedozírný-
mi savanami se spoustou divoké zvěře i zajímavých lidí. 

keňA
národní parky Masai Mara a Serengeti jsou vyhlášené mig-
rací zvířat. Milionová stáda migrujících pakoní se už vidí jen zde. 
Stádo se může natáhnout na 40 km. Nejslavnější je přechod řeky 
Grumeti. V čelistech číhajících krokodýlů mizí nejčastěji hrdinové 
první linie...
Autorka známého příběhu Lvice Elsa joy Adamsonová měla 
domov na břehu jezera Naivasha. Narodila se v Opavě, v Keni se 
věnovala ochraně přírody. Bohužel byla svým sluhou zavražděna. 
Mt. keňa ční do výšky 5 km. Ve dne je zde léto a každou noc při-
chází zima, teploty kolísají od +30°C do -10°C. Název znamená 
Hora bělosti.
Viktoriino jezero je druhé největší na světě, pojí Keňu, Tanzánii 
a Ugandu. Tvoří srdce afrického kontinentu jako zdroj mohutné 
vodní síly, slavného Nilu.
ostrov lamu a stejnojmenné město na něm založili už před 700 
lety Svahilci. Nejlépe dochovaný příklad původního osídlení nabízí 
rozličné možnosti aktivit.
Horská oblast keni produkuje silný čaj, jehož je třetí největší 
producent na světě, po Číně a Indii. Sklidí tu ročně 310 milionů kg 
čaje. Většina se prodá na aukci v přístavu Mombasa.
jezero nakuru je rájem plameňáků. Jako by na něm plavala obří 
růžová skvrna. Zdržuje se zde na milión plameňáků, barvu získá-
vají z potravy, vláknitých sinic. 

TAnzÁnie
země plnící odvážná přání nabízí parádní šperky barev-
ného náhrdelníku - sněhy kilimandžára, tropické pralesy, 
pláně Serengeti, národní parky, vulkány, divoké savany, 
krásné pláže i magické ostrovy. 100 zajímavých etnik 
a obrovské množství zvěře. 
Pohled z kaldery na dno kráteru ngorongoro vyráží dech! Nej-
větší "ZOO" světa se prohání 25 000 býložravců. Obrovský vulkán 
před třemi miliony let explodoval, před erupcí byl vysoký 4 600 m. 
největší sloní kly v historii měly délku 315 cm, váhu 105 kg a 
průměr 60 cm. Slonovina je od časů faraónů nejvíce ceněnou pří-
rodní substancí. Za poslední desítky let bylo vybito milion slonů. 
Kly jsou slávou i prokletím….
V jazyce Masajů znamená Serengeti zemi bez konce. V nedozírné 
pláni vzniká dojem nekonečnosti umocněný tisícihlavými stády 
pakoňů a zeber bez náznaku civilizace.
Velká pětka je vyhlášená Big five. Patří do ní slon, nosorožec, lev, 
buvol a leopard. Spatřit posledního vyžaduje dnes úsilí... 

V  np Manyara 
se díky hojnosti 
horských potoků 
vytvořil ojedinělý 
prales mohutných 
stromů. Dříve zde 
jezdil střílet noso-
rožce i spisovatel 
Ernest Heming-
way, který napsal knihu Zelené pahorky africké.
Masajové – hrdí pastevci, tvrdí, že je stvořil bůh Engai a dal jim 
k dispozici pastviny a zvířata. Potravou je jim kravské mléko mí-
chané s  dobytčí krví. Oštěp zapíchnutý před vstupem do chýše 
sděluje: „Nevstupuj! Právě se milujeme!“ Uchovají si své původní 
tradice? Vydrží jejich divokost a nezvladatelnost? 
zanzibar je vyhlášený ostrov vonící mořem, hřebíčkem a vanil-
kou. Bývalé centrum obchodu s  otroky dnes produkuje koření  
a nabízí fantastické šnorchlování a potápění.

UgAnDA
perla Afriky, tak ji nazval Winston Churchill v roce 1907, protože 
je věčně zelenou zemí kontrastů a přírodních krás s rozesmátými a 
pohostinnými lidmi.
ruwenzori - Měsíční hory - spatřil první cestovatel Stanley až 
roku 1888. Nejvyšší, nejkrásnější a nejobtížnější pohoří Afriky má 
na 16 ledovců. Divoké hory pokryté věčným sněhem na rovníku. 
Vrcholky Stanley a Margherita jsou legendární... 
Horské pralesy bwindi a Mgahinga ukrývají horské gorily. 
Několik tlup bylo přivyknuto na přítomnost lidí hodinu denně. Gorily 
vedené zkušeným stříbrohřbetým samcem si lidí nevšímají. Poskytu-
jí jedinečnou šanci pozorovat jejich život zblízka. Pro svět byly dlouho 
velkou neznámou. Slavná zooložka Dian Fossey studovala velké lido-
opy a inspirovala film Gorily v mlze. Gorila znamená vlasatá žena… 
Samci hrochů svádějí nelítostné souboje o samice, obrovské te-
sáky jsou hrozivou zbraní. Ze všech afrických zvířat mají na svědo-
mí nejvíce lidských životů.
ráj adrenalinových sportů zve na rafting (Jinja je 10 x mohut-
nější než Zambezi), jízdu na kajaku i na lodích, rybaření, čtyřkolky, 
bungee jumping, balonové létání...

rwAnDA
Rwanda v centru Afriky je díky dech beroucí přírodě nazývána 
“zemí tisíce hor”. švýcarsko Afriky má jen vyšší teploty. Domi-
nantou země je řetěz krásných hor Virunga. Nejvyšší hora Karisim-
bi měří 4 507 metrů. 
np nyungwe forest má největší deštný prales Afriky. Hostí 13 
druhů primátů včetně šimpanzů a gueréz, 300 druhů ptáků i vzác-
né orchideje. 
pobřežní atmosféru nabízí břehy jezera Kivu s plážemi u Gisenyi 
a zátokami u Kibuye.

kATeŘinA CHAVeAU
- bwinDi orpHAnS 
rozHoVor S rUDoU šVAŘíČkeM
rš. kdy a jak vzniklo sdružení bwinDi orpHAnS?
KCH. Pomáhat dětem v Bwindi jsme začali v roce 2004. Časem po-
čet narostl a vznikla potřeba oficiální registrace v roce 2006. V Af-
rice jsou dost nedůvěřiví. My jsme o všem mluvili otevřeně a přede 
všemi, na to Uganďané nejsou zvyklí. Chudí vesničané zjistili, že 
jsme takoví, jak říkáme, nic nepřibarvujeme. Chceme, aby všichni 
věděli proč a s čím jsme pomohli. Teď nám říkají, že jak to děláme, 
jim opravdu pomáhá a že si toho moc váží.
jaké byly a jsou Tvé cesty do Afriky?
Vzrušující a plné nových vjemů! Já do Afriky vždy chtěla, pořád mě to 
drží. Afrika má všechno. Energie, kterou tam cítím, je životně důležitá. 
kde najdeme vaši školu v Ugandě a jak se jí daří?
Začali jsme v Bwindi, ve vsi Buhoma. Škola, kam chodí naše děti je 
soukromá a podporuje ji několik dalších organizací a jednotlivců  
z celého světa. Funguje dobře. Je za tím hodně mravenčí práce  
a nepřetržité úsilí. Po letech zkušeností jsme si troufli na ves An-
gole v SZ Ugandě. Bwindi je prales, ale je tam živo díky turistům. 
Angole je pro turisty odlehlá vesnice. Tam je škola státní, to je větší 
oříšek. Základní škola má 7 ročníků a chodí do ní tisíc žáků. Co roč-
ník, to jedna třída a jeden učitel. Tam se pracuje obtížněji.
proč právě bwindi?
Když se nad tím zamyslím, můžeš za to vlastně ty a Jitka Popelko-
vá. Vyslali jste mě tam, když jsem začala pracovat pro CK Livingsto-
ne. Kdo jede do Ugandy, navštíví Národní park Bwindi. 
každý si oblast spojuje s gorilami. zabloudí primáti občas 
i do vesnice? 
Stává se, že gorily vyrazí i mimo park. Obvykle se objeví v jednom 
ze tří turistických kempů, které jsou nejvíc zastrčené v pralese. 
Projdou, někdy se zastaví a jdou zase po svém. Ochránci příro-
dy udělali velký kus práce, k vesničanům se dostávají informace  
o životě goril, jejich významu a přínosu.
jak fungují adopce na dálku?
Malé děti najdou adoptivní rodiče rychle. Roční poplatek je 7 500 Kč. 
Adoptivní rodiče překvapivě nepocházejí z těch, kteří vydělávají 
hodně peněz. Problém nastává po ukončení základní školy, střední 
stojí už 15 000 Kč a poté odborný kurs (učiliště) 20 000 Kč za rok. 
Běžný člověk v Česku už o částce přemýšlí...
o kolik dětí dnes pečujete? jaké jsou jejich osudy?
Máme 200 dětí, vybíráme nejchudší, které jsou v nejhorší situaci. 
Úplné sirotky, poloviční sirotky, o které se jeden rodič není scho-
pen postarat, děti postižených a těžce nemocných rodičů a děti  

z úplných rodin, 
které nemají žádnou 
půdu. Rodiče ob-
vykle pracují na poli 
někoho z vesnice, za 
celodenní dřinu do-
stanou jen na večeři 
pro rodinu. Žijí ze 
dne na den...
jak nejlépe mů-
žeme pomoci 
bwindi?
Pro organizaci by bylo ideální mít stálou podporu, někoho vel-
kého. Nejlépe firmu, která by měla zájem zajistit chod a mohli 
bychom si dovolit ještě jednoho zaměstnance. Objem práce by-
chom zvládali lépe... Pro jednotlivce se nabízí dva druhy pomo-
ci. Ujmout se dítěte a podporovat ho, než začne vydělávat nebo 
přispět jednorázově na řešení konkrétního problému – nákladné 
léčení v nemocnici, pobyt na internátě, rozpadlý domek, chybě-
jící dveře... Aktuální potřeby na www.bwo.cz - jiná pomoc. Nebo 
nákup na eshopu www.bwindicoffee.cz. Firmu jsme založili 
s účelem podpořit neziskovou organizaci Bwindi Orphans pro-
dejem kvalitních ugandských surovin. Bwindi Coffee obchoduje 
přímo s farmáři, pěstiteli kávy, tropického ovoce, kakaových 
bobů a vanilky. Prodáváme kvalitní kávu, kterou sami pražíme. 
Navíc čokolády z kakaových bobů, sušené tropické ovoce, burá-
ky, vanilku...
jaké výrobky vozíte na prodej z Afriky?
Začalo to košíky, které pletly matky, tety, babičky i sestry dětí. 
Starší kluci se naučili vyřezávat horské gorily. Žádané jsou náhr-
delníky a náramky z papírových korálků. Vyrábí je holky rodin, co 
utekly ze severu za rebelské války.
která pomoc směřuje do Ugandy? Čím mohou lidé napomoci?
V Česku sbíráme hodně oblečení, bot a všeho, co lidi věnují. Pro-
blém je věci do Ugandy dopravit. Nejefektivnější je poslat peníze 
a potřebné věci nakoupit v Ugandě. Sbíráme věci cenné – použité 
mobily a notebooky, propisky, barevné tužky, pouzdra a školní ba-
tohy...to přepravit zvládneme
Vaše káva dnes voní Českem. jak funguje dovoz, pražení 
a prodej?
Nakupujeme od farmářů v oblasti Elgon, tam se pěstuje nejkvalit-
nější Arabica ve vysokých výškách. Sami balíme do speciálních pytlů, 
vyřídíme celní formality, odvezeme na letiště, odbavíme a za dva 
dny je v Praze. To je drahý způsob dopravy. Pražírnu provozujeme 
jako chráněnou dílnu a to funguje. Prodej potřebuje postrčit!
jaké jsou vaše ambice u nás?
Dostat se víc mezi lidi nejen na festivalech a jednodenních akcích. 
Z Afriky máme spoustu fotek, krátkých filmů, knih, map, nádher-
ných sošek, masek, obrazů... a vše leží ve skladě. Představujeme si 
prostor, který bude sloužit jako africká knihovna, prodejní galerie, 
obchůdek s produkty Bwindi Coffee a zároveň kancelář, kam lze jít 
pro informace, co v Ugandě pro děti a rodiny děláme - a třeba se 
přidat. Jsme osobní projekt, kontakt s lidmi je zásadní.
Dočkáme se vaší příjemné kavárničky v brně?
Strašně bychom chtěli! Bylo by skvělé spojení kavárny s prostorem 
Bwindi Orphans. Výše komerčních nájmů by nutila do kompromisů 
kvality produktů. Hledáme místo, na které si můžeme troufnout.
Co si přeješ do nového roku?
Dostat Bwindi Orphans a Coffee do centra města mezi lidi aby se  
o nás více vědělo. To je nejdůležitější.

Zapojte se do pomoci ugandským dětem
nákupem na e-shopu Bwindi Coffee
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www.bwindicoffee.cz



jAn Miklín ČTVRTEK 18:00

perly STŘeDní ASie 
Geograf a  cestující fotograf publikoval sto článků s  fotografiemi, 
je autor foto průvodců Fripito. Obsáhlý archiv fotografií i  článků 
na www.janmiklin.cz. Kyrgyzstán jsou nekonečné hřebeny hor, vysoká 
sedla, horské louky s pasoucími se koňmi. Modrá jezera s čistou vodou 
pod bělostnými štíty i  nekonečná hladina jezera Issyk-kul i  jurty 
pohostinných pastevců. Kazachstán zůstává stranou cestovatelů, ale má 
co nabídnout. Hluboké kaňony, zpívající duny, kouzelné žulové 
skály ve vyprahlé krajině nekonečných stepí...

joSef šiMŮnek ČTVRTEK 18:00

oSMiTiSíCoVky 
Horský vůdce umí na  písku, v  ledu i  velehorách. Pořádá 
expedice do  celého světa, podnikl 11 výprav na  osmitisícovky. 
Vystoupil na  Šiša Pangmu, Makalu a  Lhotse. Spoluzaložil 
Himalaya 8000. Co prozradí o  Himálaji, symbolické „válce“  
v horách či adrenalinu jízdy volným terénem? 
Genius loci Českého ráje nasměroval jeho cestu životem. V  zimě 
lyžuje, v  létě užívá skály. V  nejstarším horolezeckém klubu  
L. K. P. 1907 začal lézt a snít. Himálaj byl cítit na každém kroku. Splněný 
sen se stal skutečností. Vystudoval geodézii a kartografii na ČVUT. Žije 
ve Špindlerově mlýně s partnerkou Soňou Boštíkovou, významnou 
českou himálajskou horolezkyní. V  Praze provozuje outdoorovou 
firmu Namche - prodejnu, půjčovnu, cestovku. Pracuje jako obchodní 
zástupce firmy Patagonia. S přáteli pořádá světovou tour kanadského 
festivalu Banff. V Čechách spoluzaložil profesionální asociaci horských 
vůdců UIAGM. Vodí v  horách, na  lyžích, ve  skalách a  ledopádech 
na všech kontinentech.
na festivalu i v namche poradí nejen s vhodnou výbavou.

DAnA HoleČkoVÁ ČTVRTEK 16:00

nÁVrAT noSoroŽCŮ 
Nejvýznačnějšími aktivitami ČR ve východní Africe, které se týkají 
ochrany přírody, je projekt návratu nosorožců do Tanzánie a Keni. 
Z Čech bylo do Afriky posláno celkem již 8 nosorožců dvou druhů. Proč 
těmto mírumilovným býložravcům hrozí vyhubení? Jak to, že právě 
Zoo Dvůr Králové se stala největším dodavatelem nosorožců pro Afriku 
na světě? Zajímavě o všem vypráví emeritní ředitelka královédvorské 
zoo RNDr. Dana Holečková. Dnes se věnuje i malování zvířat. 
S jejími obrazy seznámí prodejní výstava "portréty afrických zvířat". 
Užijte si africké malby v pavilonu p.
obohatí právě váš pokoj...?

kATeŘinA CHAUVeAU ČTVRTEK 16:00

bwinDi orpHAnS:
SAfAri i kÁVA 
Žít chudý v ugandské vesnici v pralese znamená mnoho věcí, které 
si nedovedeme představit. Každodenní starost, jestli bude dnes něco 
k jídlu. Obavy z nemoci, protože nejsou peníze na zaplacení kliniky. 
Strach, že nikde nenajdu zastání jen proto, že jsem chudák... Chceme 
dát dětem šanci, postavit se za ně a pomoct jim uvěřit, že nemusí žít 
tak chudě, jak viděly svoje rodiče a prarodiče. Vzdělání je základ, ale 
opravdová pomoc znamená mnohem víc než jen to... Bwindi Orphans 
se stará o školu v Ugandě, organizuje adopce na dálku. Dováží zajímavé 
výrobky z Afriky i výbornou kávu a zajímavě ji praží. 
Výsledky aktivit – i festivalu go kAMerA – jdou do Ugandy. 
ochutnejte pravou Afriku alespoň na festivalu i vy!
lahodná je i africká čokoláda a další delikatesy.



MUzeUM rekorDŮ A kUrioziT PÁTEK 16:00

pelHŘiMoV 
Vyhlášená parta z Pelhřimova v ČR zastřešuje oblast rekordů a kuriozit. 
Představí nové Rekordy a cestování z České knihy rekordů. Provozuje 
Muzeum rekordů a  kuriozit, spravuje Českou databanku rekordů 
a  28 let pořádá mezinárodní festival Pelhřimov – město rekordů. 
Vydává i  anglickou knihu Czech Book of Records. Jak vše začalo? 
12 borců z klubu Dobrý den před třemi desítkami let překonalo ruským 
kolem (kotrmelcový způsob pohybu) 12 km. Šlo o 10 688 kotrmelců. 
Každý ze zúčastněných přišel o  5 kg váhy. Tím byl nastartován 
fenomén Pelhřimov – město rekordů. Do vínku si dali DĚLAT LIDEM 
RADOST. Návštěvníkům expozic poodhalí, jaké rekordmani připravili 
neuvěřitelné pikantnosti. Zápis do prestižní knihy rekordů a udělení 
oficiálního certifikátu o vytvoření rekordu je důstojným oceněním umu 
a snažení. Rekordmanství je cesta z bezejmennosti! Největší, nejmenší, 
nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší, nejvzdálenější, nejvytrvalejší... 
Vše v rekordmanských expozicích  poznáte. 

lADiSlAV + kATkA bezDĚkoVi PÁTEK 16:00

big Trip
CeSTA koleM SVĚTA 
Česká kniha rekordů má kapitolu k dalekým cestám. K cestovatelským 
rekordmanům patří i  Ladislav a  Kateřina Bezděkovi a  jejich 
projekt www.bigtrip.cz, kdy za 777 dní navštívili 50 zemí světa a ujeli 
127 843 km bez 4x4, GPS a peněz.. Stali se prvními lidmi, kteří objeli 
zeměkouli osobním autem na trase přes všechny obydlené kontinenty. 
Byla to "Nejdelší cesta kolem světa osobním autem". Češi v českém 
autě, s mottem: Život se má užít, ne přežít!
zážitky – pikantní historky – příběhy – cestovatelská vyznání. 

rUDA krAUTSCHneiDer ČTVRTEK 20:00

MoŘe, plACHeTniCe A pŘÁTelSTVí 
Plaví se 50 let na svých plachetnicích po oceánech. Učarovaly mu 
hlavně polární kraje. Svérázný stavitel unikátních plachetnic dopisuje 
už patnáctou knihu a těší se na plavbu do Grónského moře v roce 2018. 
Jeho heslem je: „Na moři je ten, kdo tam chce být!" Vyplouvá z polských 
přístavů, protože Polsko je jeho druhý domov. Propagátor mořeplavby 
svým stylem života nakazil bezpočet lidí. Říká: „Je  těžké vyrůstat bez 
moře. S mořem je to ještě těžší, ale krásnější." Tvrdí, že o čas strávený 
mořeplavbou člověk déle žije. 
Věří, že existuje přátelství. Ví, že budoucnost začíná dnes.
odejdeme z besedy i my jako mořeplavci...?

VlAĎkA kenneTT ČTVRTEK 20:00

noVÝ zÉlAnD 
Na  Nový Zéland poprvé odjela v  roce 2001. Specializuje se 
na  individuální a korporátní klientelu, incentivní skupiny, stará se 
o marketing a propagaci. Průvodcuje na trecích v NP Mt. Aspiring 
a provozuje malé Bed & Breakfast ubytování. Je členkou Wakapitu 
Search & Rescue – se svojí labradorkou trénuje v  lavinovém 
záchranářském týmu. Věnuje se jezdectví (drezuře) a  chovu koní. 
Miluje horskou turistiku, lyžuje a největší relax jí přináší čas v nádherné 
přírodě okolí Glenorchy u  jezera Wakatipu, kde žije. V  ČR aktivně 
propaguje Nový Zéland. 
2013 se stala honorární konzulkou Čr na novém zélandu.



MArTin froUz PÁTEK 18:00

egypT 
Dokumentátor a novinář se pohybuje po Egyptě pravidelně od roku 
2003 pro českou redakci National Geographic i jako spolupracovník 
Českého Egyptologického ústavu FF UK. Kromě nejznámějšího 
působiště českých egyptologů Abúsíru navštívil i  centrální Saharu 
s galeriemi kreseb a skaních rytin. Zaujme Jeskyně Plavců i unikátní 
Jeskyně Šelem. Projel oázy Západní Egyptské pouště i místa starého 
Egypta. Díky svému poslání fotil i v budovaném Velkém Egyptském 
muzeu. Kromě téměř neznámých míst navštívíme i světoznámé lokality 
jako pyramidy v Gíze, Asuán i Luxor. Egyptské památky dokumentoval 
i mimo Egypt. Výsledky práce poznáte v desítkách knih, mediálních 
výstupech i nyní na GO KAMERA.
parádní snímky jsou nejlepší pozvánkou do egypta.

rUDA šVAŘíČek + pAVel bÉM PÁTEK 20:00

HUASCArÁn + nejVyšší Hory perU 
A bolíVie 
Magické obrazce v poušti jako pradávná poselství jiných civilizací. 
Safírové vody Titicaca, nejvýše položeného splavného jezera na světě. 
Fantastické ledovcové štíty Cordillera Blanca s načechranými sněhovými 
čepicemi nejvyššího tropického pohoří na  světě. Huascarán. Pátý 
nejvyšší vrchol obou amerických kontinentů a zároveň neuhasitelná 
vzpomínka na  největší tragédii československého horolezectví: 
Expedice Peru 1970...
nám dopřáli bohové se v pořádku vrátit. navíc s vrcholem.

DiVADlo HUSA nA proVÁzkU PÁTEK 18:00

STArÁ pArTA V AfriCe 
30.6.–18.7. roku 1999  proběhl dnes již legendární zájezd Divadla Husa 
na Provázku do Jihoafrické republiky v rámci divadelního festivalu 
v Grahamstownu. Během těchto dní zažilo osazenstsvo tolik zajímavých 
zážitků a pikantních historek, že by stačily na několik parádních knih. 
přijďte na  besedu s "účastníky zájezdu"!
zavzpomínejme na báječné časy...
legendární zlatá sestava stojí za vidění.

jiŘí pAVliCA PÁTEK 16:00

jiŽní AfrikA  
Vystudoval muzikologii v Olomouci, uměleckým vedoucím souboru 
Hradišťan je od roku 1978. Má za sebou bohatou diskografii s vlastními 
autorskými projekty, četná autorství filmové a  divadelní hudby, 
pravidelné koncerty doma i  v  zahraničí. Získal odborná ocenění 
i zlaté desky za nejprodávanější alba (Ozvěny duše, Mys Dobré naděje 
-ve spolupráci s jihoafrickým multiinstrumentalistou Dizu Plaatjiesem) 
a platinové desky (O slunovratu - na verše Jana Skácela a zatím poslední 
CD Vteřiny křehké). Spolupracuje s řadou výtečných interpretů a souborů 
- Bambini di Praga, Spirituál kvintet, Emil Viklický... včetně zahraničních 
(Alistair Anderson - Velká Británie, Yas Kaz - Japonsko, Dizu Plaatjies 
- JAR, Joel Frederiksen - USA). Tvorba osciluje od hudby alternativní 
vycházející z  kořenů moravské hudebnosti až po  soudobou hudbu 
vážnou.
Hlas jako zvon, podmanivé moravské písničky a skromnost 
ogara ze Slovácka nebezpečně kombinují správného chlapa. 
Hradišťan hladí pohodovou muzikou, umocňuje lidové tradice. 
i vy se zamilujete...



roMAn poSolDA SOBOTA 10:00

kolA pro AfrikU - CeSTA kolA 
Nikdo z nás nikdy nepocítil opravdový nedostatek ... Možná proto 
nemusí všichni rozumět, proč zrovna Afrika, kola, humanitární 
a rozvojová pomoc obecně... Děti v různých koutech světa se nerodí 
do blahobytu středu Evropy. Od malička se potýkají s různými obtížemi, 
mnohdy je neumějí změnit či ovlivnit. Takové to mají i v Gambii. Kam 
směřuje naše pomoc, mají děti obtížný přístup ke vzdělání. Do školy 
je to daleko. Často je rodiče nechají doma, aby pomáhaly s obživou. 
Vzdělání jde stranou. Darovaná kola od dárců z ČR dětem umožní cestu 
ke vzdělání. Dobré skutky pro druhé přináší plody na mnoho stran. 
Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena 2012 v Ostravě. Inspirací se staly 
charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity i osobní 
zkušenosti Romana Posoldy a Richarda Gazdy. 
posláním je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. kola, 
která darují lidé v Čr a přivezená do Afriky podpoří gramotnost 
a větší možnost pracovního uplatnění.

libor DUšek SOBOTA 10:00

pAMír - STŘeCHA SVĚTA 
Pamír bývá nazýván Střechou světa. Drsné prostředí formuje specifické 
živobytí tamních horalů. Etnolog a horolezec Libor Dušek navštěvuje 
vysokohorská údolí a štíty Střední Asie v Tádžikistánu, Afghánistánu 
a Pákistánu od roku 2006. Těšte se na tematické fotografie ze života 
horalů i snímky z horolezeckých expedic. Publicista i skialpinista pracuje 
jako etnolog Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí. Studoval 
Sociální antropologii, doktorát obhájil na Ústavu etnologie FF Univerzity 
Karlovy. Publikuje v měsíčníku Krkonoše-Jizerské hory, píše o lidové 
kultuře a historii regionu, poutavý je seriál rozhovorů s krkonošskými 
pamětníky. V Pamíru provádí terénní výzkum. 
publikoval pamírský dům-harmonie dvou světů a Trojí tvář 
Váchánu o etnické skupině Váchánců.

lejlA AbbASoVA PÁTEK 20:00

ASAnTe kenyA 
Exotická kráska začínala v české mutaci MTV, v TV3 točila reportáže 
z klubů, poté televize Óčko a reality show „Big Brother“ Nova, v ČT 
Sama doma, na TV Barrandov Maminka. V 21 letech je tisková mluvčí 
Ligy etnických menšin, poté adopce dětí na dálku. 5 let koordinátorka 
projektu pro Keňu, kde díky programu i půl roku žila. Za humanitární 
činnost obdržela v roce 2009 medaili Ministerstva zahraničních věcí. 
2009 - 2010 je tisková mluvčí a poradkyně ministra pro lidská práva. 
Založila nadační fond Asante Kenya a Projekt Medela, který pomáhá 
znevýhodněným dětem. Assante podpořil 19 projektů v Keni, vedle 
základních škol zřizoval i internátní vzdělávací středisko pomáhající 
dívkám utíkajícím před ženskou obřízkou a  počítačovou učebnu 
s výukou e-afric@ Cyber Café pro děti ze slumů. Asante financoval 
výstavbu 5 škol. Založila i  charitativní e-shop s  africkými šperky 
a doplňky Imana.cz. Dnes spolupracuje s neziskovou organizací RedTribe 
na hranici Keňa - Tanzánie, která ve spolupráci s masajskou komunitou 
zřizuje základní školu Maasai Academy a další projekty. Projekt Medela 
podporoval neziskové organizace a jejich projekty. Vydal kalendář Jana 
Saudka představující české ženy i knihu Pohádky z jiných světů. V jeho 
produkci vznikl dokument Olgy Sommerové Medela, latinsky pomoc. 
Nyní Lejla pořádá s  Josem Dresslerem kenya bike challenge. 
Cyklistický závod přes NP Masai Maru plnou divoké zvěře ve finále 
podpoří stavbu knihovny pro domorodé obyvatele. 
pokud zvládnete, můžete jet také! www.asantekenya.org 



TASHi norbU SOBOTA 14:30

pŘíbĚH TibeTU - obrAzy A perforMAnCe 
Původem Tibeťan se narodil v Bhútánu, kde prožíval šťastné dětství. 
V roce 1982 Tashi musel utéct do Indie s dalšími uprchlíky z Tibetu. Při 
cestě umřeli dva bratři, jeden v jeho náruči když mu bylo 9 let...
Tashi pokračoval ve studiu v Indii. Otec uprchl z okupovaného Tibetu, 
když mu bylo 15 roků. Babička umřela, když přecházeli Himálaj. Byl 
nejstarší syn v rodině, když Číňané vtrhli do jeho vesnice a celá rodina 
se rozprchla. Tashimu bylo 18, když umřel vyčerpaný otec. Musel se za
ít starat o celou rodinu. Studoval tibetské Thangka art a prodával svá 
díla, aby podpořil rodinu. Později mu pomáhali i dva bratři, mniši. 
V Belgii mohl pokračovat ve studiu Evropského umění. Představitel 
moderního tibetského umění získal vzdělání jako tradiční malíř v indické 
Dharamsale. Odjel studovat do Belgie umění v Ghentu. Od roku 2010 má 
umělecké studium „9 Pilars“ u Amsterodamu. Vytvořil monumentální 
díla prezentující tibetskou kulturu. I sochu Buddhy v chicagském Grand 
parku, kde jsou i díla Picassa... 
S  kreativní tvorbou Tashi norbu se lze seznámit přímo 
na festivalu. Výstavu obrazů umocní i tvůrčí kvas na plátně před 
zraky návštěvníků. finální dílo bude vydraženo... 

MArTin VAČkÁŘ SOBOTA 14:30

jAponSko 
Plynně hovoří japonsky i  čínsky. Zemi vycházejícího slunce miluje, 
rozumí odlišné mentalitě a působivým rituálům, odhalí i  fenomén 
kamikadze. K cestě na východ inspiruje i vás! V 60. letech studoval 
angličtinu a japonštinu na FF UK v Praze, studium přerušil a vstoupil 
rovnou do praxe – tedy do Japonska. Z Japonska zamířil do Curychu, 
pokračoval s  japonštinou a začal se učit čínsky. Po návratu psal pro 
kulturní rubriku Lidových novin. Od  roku 1980 je na  volné noze 
a živí se jako koordinátor pro japonské televizní týmy natáčející v ČR. 
Na základě povídek Woodyho Allena vytvořil divadelní scénář Tenhleten 
Manhattan, scénář k muzikálu Má férová Josefína, Láska je fata morgána 
a scénář k muzikálu o Marlene Dietrichové. Japonce charakterizuje větou 
- Komunita je nad potřebami jednotlivce. 
japonsko můžete i vy netradičně poznat na společné velké 
cestě s Martinem všemi japonskými ostrovy na podzim 2018. 
organizátorem ojedinělé výpravy je ruda švaříček. 
nasajme japonsko jinak... 

VeronikA beDnAŘoVÁ SOBOTA 12:15

AfrikA jinAk 
Veronika Bednářová je kulturní novinářka a zahraniční reportérka, 
autorka řady úspěšných reportáží ze Spojených států, Jižní Afriky a Velké 
Británie. S časopisem Reflex spolupracovala již za studia divadelní 
a filmové vědy na FF UK Praha, po tříletém magisterském studiu v New 
Yorku (Fulbrightovo stipendium) je v Reflexu jako zahraniční reportérka. 
Za reportáže z USA a Afriky získala čtyři hlavní ceny Ringier. Od 2002 
je šéfredaktorka Festivalového deníku na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Karlových Varech. Odsud rozhovory s osobnostmi - Madeleine 
Albright, Richard Gere, Robert De Niro, Robert Redford, Morgan 
Freeman, Antonio Banderas, John Travolta, Mel Gibson... Na pražské 
New York University učí v angličtině reportáž. Je členka grantové komise 
Magistrátu Hlavního města Prahy a dramaturgické rady Českých center. 
2010 až 2014 působila v Lidových novinách, editorka Esprit Lidových 
novin, v Reflex vede dvouměsíční přílohu Excellent. Nejvíce ji baví 
cestování. V roce 2006 vyšla její kniha reportáží ze Spojených států Moje 
americká krása. Zkuste i audio verzi. 
Veronika je však určitě nejlepší naživo. 
Má nejen vyprávěčský talent.

CTibor oSTrÝ SOBOTA 12:15

jeDen kMen 
V dnešní době je možné cestovat mnoha způsoby do téměř jakéhokoliv 
koutu našeho světa. Co kdybychom vám však řekli, že je možné cestovat 
také časem a prostorem. Třeba do fantastických světů, které si vysníte. 
Zní to neuvěřitelně? Nechte se přesvědčit výtvarným projektem Jeden 
kmen. Skrze úchvatnou fotografickou výstavu vás vezmeme ke kmeni 
opravdových skřetů, abyste blíže poznali jejich život. Vyrazíte s nimi 
na lov, do boje a stanete se svědky rituálů včetně tajemného pohřbu 
šamana. Zajímavý výstavní projekt o kmeni fantastických bytostí, 
který kombinuje fotografii, fantasy literaturu, kulturní antropologii 
a řadu dalších prvků, pomocí kterých vytváří promyšlenou a do detailu 
dotaženou fikci. Co všechno lze uskutečnit, když se vám splaší fantazie 
a podlehnete lákavému volání touhy stvořit si vlastní kmen, vám poví 
kurátor výstavy Ctibor Ostrý. 
Výstava právě probíhá v Muzeu města brna na hradě špilberk.

DAnA kynDroVÁ SOBOTA 12:15

zÁpADní AfrikA
krÁSnÝ A neznÁMÝ SAHel 
Tajemná města Timbuktu, Djené a Gao na řeci Niger s unikátní hliněnou 
architekturou. Kdysi významná centra transsaharského obchodu  
starodávné říše Mali a Songhaj. Hrdí páni pouště Tuaregové a obrovská 
stáda velbloudů.  Skalní masiv Bandiagara a jejich divocí obyvatelé 
Dogoni s tradiční kulturou tanců v maskách.  Hlavní město Senegalu 
Dakar s nedalekým ostrovem Goréé, odkud odplouvaly lodě s otroky 
do Ameriky.



rUDA šVAŘíČek SOBOTA 16:45

Hory Afriky - leDoVCe A Sloni 
Kilimandžáro je z projektu KORUNA PLANETY má nejnavštěvovanější 
hora. Výstupy odlišnými trasami pojí magické ledovce s ledovým 
kráterem. Každá cesta ke třem odlišným vrcholům je plná jiných zážitků. 
Parádní akce zde byla při fotbalovém mistrovství světa v JAR, euforii 
podlehla celá Afrika včetně hor. Hráli jsme fotbal ve všech výstupových 
kempech Kili, ve třetím výškovém táboře pořádali mezinárodní turnaj, 
zakopali si i přímo na vrcholu. Poté stihli boj o bronz i samotné finále 
MS ve fotbale přímo na stadionu v Johanesburgu. Zážitky s Nelsonem 
Mandelou na vozíku dojímaly. Když Shakira zpívala - My jsme Afrika, 
haka haka - všem vhly oči. Černý kontinent servíruje i divoké hory na 
hranici Konga. Měsíční Ruwenzori jsou nejkrásnější na světě! Rodí se 
zde měsíc, ledové vrcholy halí tajemná mlha. Virunga a Elgon v Ugandě 
ukrývají obří senecie a lobelie. Mt. Keňa, Aberdare a Longonot v Keni 
jsou plné velkých zvířat. Bohové prý hrály šahy s kamennými věžemi 
Simienských hor, Bale v Etiopii se chlubí unikátními vlky. Mt.Kamerun 
šplhá do výšky 4 km přímo od moře. Ukážeme si i pouštní Hogar  
v Alžírsku, Lesotho s lyžemi, Dračí hory v JAR... zažijeme všechny 
hory dlouhé Afriky v krátkém čase!

VÁClAV MArHoUl  SOBOTA 16:45

SeVerní AfrikA 
filmovým vojskem obsadil Tobruk. Scénárista, režisér, 
herec a výborný manažer zkusil i „válčení“ v severní Africe. 
Mimořádné ambice a schopnosti dokáže realizovat! 
1980 až 90 se věnoval Divadlu Sklep, poté sdružení pěti divadel 
Pražská pětka. 1986 uvedl hru Mazaný Filip, parodii na americké 
příběhy. 1987 zakladá skupinu Tvrdohlaví, pro kterou organizuje 
9 výstav. Za  Sametové revoluce je šéf stávkového výboru 
barrandovských studií,  1991 až 1997 ředitel Filmového Studia 
Barrandov, poté pracuje pro prezidenta V. Havla. Založil produkční 
společnost Silver Screen pro film, divadlo a  výtvarné umění. 
Produkuje společenské a kulturní akce - oslavy konce II. světové 
války, kulturní část Summitu NATO (2002). 2003 jako scénárista 
a režisér filmu Mazaný Filip získal Českého lva. Druhý celovečerní 
film Tobruk (2008) je válečné drama o  čs. vojácích roku 1941 
v africké poušti. Vedle hraní v Divadle Sklep ztvárňuje menší role 
ve filmech a seriálech. 
natáčí nový velkofilm podle světového bestselleru 
nabarvené ptáče.

rADkA poDAnÁ + rUDA šVAŘíČek
AfgHAniSTÁn SOBOTA 14:30
Původně jsme zde měli šplhat na  nejvyšší horu Afghánistánu 
Nošak vysoký 7 492. Důsledkem úspěšného červencového výstupu 
na peruánský Huascarán je operace menisku. Horolezectví v Afgoši 
odsouváme na příští sezonu a vychutnáme si Hindúkúš i Pamír jinak. 
Na  koních se dostáváme až k  hranici Pákistánu, nejen brody jsou 
dobrodružné. Domácí kouří všudypřítomné opium bez zábran. Skromné 
chýše skrývají překvapivě barevný život. Karmínové ženy ve zdobných 
červených oděvech kralují hliněné peci, ze které kouzlí skvělé placky. 
Zvyklostí je pohostinnost na dřeň. Přestože mají málo, rozdělí se o vše. 
Všude se podává čaj a chléb – bez příloh. Chlebový rituál se odehraje 
v každé domácnosti. Vrcholem je BUSKAŠI – souboj jezdců na koních 
o bezhlavého berana. Při vášních divoké hry dochází často ke zranění 
jezdců i koní, někdy i k úmrtí. Tady při souboji koní převažuje smích. 
Úsměvy tak překvapivé pro celý náš afghánský pobyt.

DAViD ČernÝ SOBOTA 16:45

SVĚT SHŮry 
Nejvýraznější postava české výtvarné scény. Proslul jako tvůrce 
kontroverzních a provokativních plastik. Zajímal se o prostředí nezávislé 
kulturní scény konce 80.  a  počátku 90. let. Podílel se na  aktivitách 
Bullshitfilmu, s  přáteli vytvářel krátkodobé instalace a  performance 
na  pomezí večírku a  uměleckého díla. Vystavoval pod pražským 
Stalinovým pomníkem, vytvořil Létající dolary pro Muzeum Andy Warhola.
První větší ohlas měla socha kráčejícího trabanta Quo vadis symbolizující 
hromadný exodus východních Němců. Celonárodní diskuzi rozpoutal 
Růžový tank. V letech 1994 - 1996 žil v New Yorku, vystavoval v galerii 
Ronalda Feldmana a účastnil se putovní výstavy Beyond Belief.
Po návratu do Prahy spolupracoval s  filmem - Knoflíkáři, Rok Ďábla. 
Rozvíjel motiv obřího batolete Miminko. Podařilo se je umístit na Žižkovský
televizní vysílač. Na ČT uváděl pořad o současném výtvarném umění 
Artróza. Od  konce 90 - tých let realizoval několik velkých projektů 
do veřejného prostoru. Socha Viselec patří mezi nejpodivuhodnější pražské
sochy. Úžasná je série bronzových modelů z historie českých dějin Český 
betlém v  automobilovém muzeu ve Wolfsburgu. Metodou je často 
provokace veřejnosti a testování estetických i společenských limitů. To 
se podařilo u obří skládačky Entropa, umístěné u příležitosti českého 
předsednictví Evropské unie na budovu Rady EU v Bruselu a symbolizující 
každý stát určitým stereotypem. Stojí za multikulturním prostorem Meet 
Factory. každé setkání s Davidem je unikát...



MArek AUDy NEDĚLE 12:15

3D VenezUelA – AkopÁn 
Známý speleolog a fotograf podnikl speleo-expedice do neprobádaných 
míst stolové hory Guayánské vysočiny. Když bůh tvořil Zemi, dal 
nejkrásnější hory, řeky, květiny i zvířata do Venezuely. Pak se zamyslel, 
že je to nespravedlivé a přidal Venezuelce. Venezuela je zmítaná největší 
kriminalitou v Jižní Americe a špatnou infrastrukturou. Unikátní příroda 
je nevyčerpatelný zdroj poznání i dobrodružných zážitku. Ilegální 
těžba zlata ukrajuje pralesy a ničí to nejcennější. Navštívíme tropickou 
džungli delty Orinoka s indiány Warao. Cílem je stolová hora Akopán. 
Jeskyňáři s pomocí domorodců Pemonů vystoupali pěšky horským 
lesem na náhorní plošinu. Kde lidská noha dosud nestála zkoumají 
stovky metrů hluboké propasti. při transportu výpravy se zřítilo 
letadlo a zahynul jeden z jejich členů...

MiroSlAV kopeČek NEDĚLE 10:00

3D MAkrofoTogrAfie 
Už jako školák fotí Flexaretou, později jednookou zrcadlovkou objevuje 
kouzlo makrofotografie a  fascinujícího světa drobných živočichů 
a rostlin. Kvůli chybějícímu třetímu rozměru fotek se vydal zajímavou 
cestou stereofotografie. Aby bylo možné i makrofotografie pořídit 
trojrozměrné byl komplikovaný problém. Ten vyřešil pomocí optických 
systémů vlastní konstrukce i výroby. 
S unikátní technikou loví 3D záběry z makrosvěta dodnes.

ToMÁš loUn NEDĚLE 10:00

3D jAr, nAMíbie + ČínA 
Specializuje se na stereoskopické snímky, které zveřejňuje na serveru 
stereofotky.cz. Nás potěší cestou po JAR, Botswaně, Zimbabwe a hlavně 
Namibii. Návštěva Viktoriiných vodopádů i Epupa falls s baobaby, delta 
řeky Okavango a NP Etosha, kmen Himbů, písečné duny s uschlými 
stromy, zkamenělý les a  záhadná rostlina welwitschia mirabilis, 
Fish River kaňon - druhý největší na světě, město duchů Lüderitz, 
pozorování tuleňů a tučňáků, Mys Dobré Naděje i výstup na Stolovou 
horu. Bonusem je Jižní Čína - Hong Kong se samostatnou správou. 
Victoria Peak i Velký Budha. Lijiang v provincii Yunnan. Kunming je 
nazýván jarní město. Legendární kamenný les Shilin. Úchvatné krasové 
vrcholky i Dračí páteř. 
nádherná místa v provedení 3D stojí za to.

rADek jAroš SOBOTA 19:00

korUnA plAneTy – AUSTrÁlie + 
AnTArkTiDA 
náš nejznámější horolezec jede na vlně popularity. jako 15. 
lezec světa a první Čech vystoupil na všech 14 osmitisícovek 
bez použití kyslíku, zkompletoval unikátní korunu Himálaje. 
nyní poznává hory koruny světa. 
Dnes nejúspěšnější český horolezec Himálaje je nadšený propagátor 
horolezectví. Nadšenec s obrovskou vůlí neztrácí smysl pro humor, 
má cit pro fair play a pokoru v duši. Výstupem na K2 si splnil sen, 
za kterým šel 12 let. Vystoupil jako první Čech a jako patnáctý člověk 
na světě na všech 14 osmitisícových vrcholů bez kyslíkových přístrojů, 
dosáhl Koruny Himálaje. Poslední byla rychlá K2, považovaná 
za jednu z nejtěžších hor. Na kontě má skalní i ledovcové vrcholy čtyř 
kontinentů. Absolvoval 20 expedic do Himálaje a Karakoramu, mockrát 
se pohyboval nad 7,5 km v „zóně smrti“. 
jak náročná byla poslední expedice na ledový kontinent?

kArel wolf + rUDA šVAŘíČek 
nepÁlSkÝ MUSTAng SOBOTA 19:00
Pětice cestovatelů vyráží v květnu 2017 do tajemného údolí Mustang 
s přetrvávajícím středověkým způsobem života. Po letité izolovanosti 
se království Mustang otevřelo veřejnosti a pouští zvědavé cestovatele 
za  hradby svých opevněných měst a  vesnic. Květen je měsíc, kdy 
v hlavním královském městě Lo Manthang probíhá atraktivní festival 
Tiji se spirituálními tanci a  odkrývání obřích thanek, nástěnných 
obrazů. Po  festivalu následujel trek přes vysokohorské pouště se 
zelenými oázami od Tibetu až pod Annapurny. 
i dnes se dají nacházet zajímavé svatyně v horách, budované 
daleko ve skalách na nepřístupných místech. 
k některým se musíte spouštět na laně. Vám je poodhalíme...



peTr HorkÝ + MiroSlAV nÁplAVA
SToleTí MiroSlAVA zikMUnDA NEDĚLE 16:45
Beseda o třech letech práce na vzniku knihy, která není životopisem 
Miroslava Zikmunda, ale cestopisem jeho životem. Je to pozvánka 
do světa pověstného archivu. Je to posezení u stolu s Miroslavem 
Zikmundem. Můžeme vás ujistit, že za každým příběhem se kromě 
jiného skrývá i konkrétní debata, kterou jsme vedli a která uváděla 
témata v souvislosti. Je to vstupenka do  lunaparku jménem život 
(anebo dějiny), kde si sednete tu na horskou dráhu, tu do domu hrůzy, 
jindy vás odnese tobogán jménem náhoda. Půjdete s námi po stopách 
vzniku filmu Století Miroslava Zikmunda, po stopách života Miroslava 
Zikmunda a tím i po mezních situacích celé naší republiky. 
jak Miroslav zikmund říká: „byl jsem zplozen ještě za rakouska-
Uherska a narodil se do prvních dnů republiky. proto ji celý 
život považuji za svého o krapátek staršího bráchu.“

zDenĚk THoMA NEDĚLE 14:30

jAponSko 
Velkou láskou zajímavého publicisty a  cestovatele se po  roční 
dobrodružné cestě autostopem na Světovou výstavu EXPO 70 v Ósace 
stala Asie. Ve 28 zemích kontinentu, hlavně v Japonsku, Číně, Tibetu, 
Nepálu, Indii a na Filipínách strávil osm let. Japonsko navštívil 11 x 
a strávil tam tři měsíce toulkami po ostrovech. Výsledkem je řada 
cestopisů obrazových publikací, výstav, pořadů a nespočet článků. 
Prvotina z  roku 1980 Toulky po Japonsku vyšla celkově v nákladu 
85 000. Velkým tématem jsou klasické zahrady, zvláště meditační 
u zenbuddhistických klášterů. Potom čajová kultura od pěstování čaje 
až po čajové obřady. A ovšem hory, sopky a scenerické pobřežní krajiny.
V  roce 2017 mu japonský císař udělil Řád Vycházejícího slunce se 
zlatými a stříbrnými paprsky. Zdeněk vysvětlí, jak se v Japonsku mění 
vztah k cizincům, představí svérázné přátele, poví, jak se fotografují 
ikebany nebo čajový obřad i sopky. prozradí, proč má rád kjóto 
s kouzelnými zahradami a slavnostmi. 

jAn TrÁVníČek NEDĚLE 12:15

3D oSMiTiSíCoVky 
"Tráva" je dnes jeden z nejzkušenějších českých lezců. Zavede nás 
na nejvyšší vrcholy Himálaje - do Nepálu a Tibetu. Manáslu 8163 
m.n.m (2016) - osmá nejvyšší - Nepálská hora duchovna. Cho Oyu 8201 
m.n.m. (2017) - šestá nejvyšší - Tibetská tyrkysová bohyně. Netradiční 
výstup se slepým horolezcem Honzou Říhou. Jako bonus si vychutnáme 
5 výstupů na vrcholy dalších "osem" včetně dvou nejtěžších Annapurny 
a K2. Vychutnáme si unikátní projekci nejvyšších hor světa 
ve  stereoskopickém provedení. Se speciálními brýlemi se 
dostaneme poprvé až k vrcholům legendárních osmitisícovek. 

lADiSlAV zibUrA NEDĚLE 14:30

UŽ nikDy pĚšky po ArMÉnii A grUzii 
25letý excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát vydává 
probádat Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. Očekává nenáročný výlet, 
situace se mu však brzy vymkne z nohou. Ať už se princ Ládík zrovna 
otráví alkoholem, zabloudí na minové pole nebo zachraňuje život 
štěňátek, vším ale proplouvá s neobyčejnou lehkostí. Příběh jeho pěší, 
cyklistické a stopařské výpravy je svědectvím o jednoduchosti života 
a půvabu svobody, u kterého se budete smát od začátku až do konce. 
Nečekejte popisy historie nebo památek. 
Cestovatelská projekce je plná humoru, lidských příběhů 
a lidové moudrosti.



Tibor nyiTrAy NEDĚLE 19:00

Víno i MongolSko 
Zajímavý advokát je zakladatel a předseda představenstva vinařství 
Sonberk, spolumajitel INGOL, s.r.o., specializující se na  turistiku 
v Mongolsku. 
netradiční přednášku osvěží ochutnávkou vína pálava 
z  vinařství Sonberk, která letos za  ročník 2015 na  světové 
soutěži DeCAnTer održela titul nejlepší světové suché víno 
z aromatických odrůd ...

MoŘeplAVCi NEDĚLE 19:00

Češi A SloVÁCi, kTeŘí obeplUli SVĚT 
Kdy a  proč napadlo naše mořeplavce obeplout svět? Jak se dá 
v  našich podmínkách postavit loď? Co vše během plaveb zdolali 
a do jakých úskalí a nebezpečí se dostali? Co jim plavba dala a naopak 
vzala? Kudy vede nejkratší cesta ze srdce Evropy na  moře? Slavní 
mořeplavci poodhalí i dějiny mořeplavby, parametry lodí i informace 
ke znalosti mořeplavby. Poplujte s námi i kolem světa za úžasnými 
dobrodružstvími.
PŘÍBĚHY MOŘEPLAVCŮ vydalo knižně nakladatelství JOTA. Je bohatě 
provázena fotografiemi, dobovými materiály i malovanou mapou 
s  trasami. Vychází i  e-kniha. Slavný richard konkolski a další 
zajímaví mořeplavci mohou knihu zájemcům v sále podepsat.

MiroSlAV nÁplAVA NEDĚLE 16:45

AfrikA SnŮ A SkUTeČnoSTí 
Patříte mezi ty, kteří teskní po starých dobrých časech, které se už 
nikdy nevrátí? Závidíte předchůdcům, že poznali svět, jaký my už 
nikdy neuvidíme? A že díky moderním technologiím, gps navigacím, 
digitálním kamerám přicházíme o  "skutečné" dobrodružství 
a jednoduše to už není ono? Mirek si po těch třech letech natáčení 
seriálu Srdcaři v Africe dovolí s vámi nesouhlasit. 
nebo si snad myslíte, že pánové Hanzelka se zikmundem 
věděli, co je to travelpunk?

jAn šibík NEDĚLE 19:00

DeSeT leT 
Deset let, tak se jmenuje nová kniha Jana Šibíka, kterou představí 
za festivalu GO KAMERA 2018. Jak název napovídá, završuje desetiletou 
práci autora, jenž dlouhodobě formuje podobu české reportážní 
fotografie. Přírodní katastrofy, KLDR jako bizarní relikt komunismu, 
ale také arabské jaro, občanská válka na Ukrajině, a hlavně utečenecká 
vlna dosud nebývalých rozměrů, to jsou témata, jimž se Šibík během 
uplynulé dekády věnoval. Ve svém celku se kniha stává svědectvím 
o proměně světa, k níž v tomto období došlo. Světa, v němž ideologie 
nesvobody a násilí hledají a nabývají novou tvář. V tom je zásadní 
myšlenkové poselství Šibíkových fotografií, které budeme promítat.
Knihu s podpisem a originální fotografií je možno na festivalu zakoupit.
z  bohaté škály snímků celého světa je pro vás připravena 
unikátní výstava fotografií ze západní Afriky - podejte ruce 
dětem ze Sierra leone.
Ve dvou soutěžích festivalu go kAMerA můžete vyhrát parádní 
ceny od Honzy.
workSHop foTíMe MobileM S foTogrAfeM jAneM šibíkeM 
- pro 6 výherců.
pošlete i vy své nejlepší snímky - fotky i digitál - do soutěže!



VELETRHY 
CESTOVNÍHO 
RUCHU

VÝSTAVIŠTĚ BRNO 
18.–21. 1. 
2018

„Dober!“

brnĚnSkÉ VeleTrHy go A regionToUr 2018
Vyhrajte zájezd na Mauritius s CK LIVINGSTONE! 
Navštivte nový festivalový pavilon!

Tradiční veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour připravily řadu novinek. Těšit 
se lze na pestrou nabídku zájezdů a rozsáhlou prezentaci krajů ČR i na zcela nový 
festivalový pavilon. Zážitkové veletrhy se odehrají 18. až 21. ledna na BVV, první 
den patří odborníkům. Lednové veletrhy zvou na unikátní zážitkový program. 
Obří festivalový pavilon je nadupaný atraktivním programem. Návštěvníci soutěží  
o zájezd na ostrovy Mauritius a Réunion od CK Livingstone.
Cestovatelé: první setkání nomádů v ČR a festival GO KAMERA
Souběžně s veletrhy se odehraje cestovatelský festival GO KAMERA, jehož 
hlavním tématem je Východní Afrika. O zážitky se podělí známí cestovatelé, 
nejlepší horolezci, dobrodruzi i fotografové. Jde o největší cestovatelské setká-
ní v Čechách i na Slovensku. 
Na veletrhu se odehraje setkání nomádů. „Přivítáme nomády, kteří budou návštěv-
níkům vyprávět zkušenosti z cest a přivezou dva obytné vozy, které mohou zájemci 
prozkoumat,“ říká mluvčí veletrhů cestovního ruchu Karolína Křenková. 
Dovolená na vodě, na kolech, karavanem či vzdušnou čarou
Zájemce o dovolenou na vodě potěší jachta, kterou si budou moci prohlédnout. 
Součástí programu jsou informace k cestování na čtyřech kolech, a to třeba 
karavanem, který lze na cestu pronajmout. Cyklo Klub Kučera Znojmo doveze 
elektrokola, která si mohou návštěvníci otestovat. Součástí je i testová dráha 
pro dětská kola a koloběžky. Připravena je výstava historických kol, dráha pro 
šlapací káry a zkusit lze dopravní testy a soutěže. Na své si přijdou i milovníci 
létání a letadel.
Pěší turistika, lezení a umělá sjezdovka
Klub českých turistů připravil unikátní program pro všechny nadšence pěší 
turistiky. Lidé budou muset zapojit i mozkové buňky, čeká je poznávání 
památek, malování turistických značek a vědomostní a dovednostní soutěže. 
Na výstavišti se objeví i první mobilní ferratová stěna v Česku. „Říkejme tomu 
ferratová hora, protože na vršek umístíme vrcholovou knížku, aby každý po 
zdolání zajištěné cesty zažil pocit horolezce na vysokém skalním štítu,“ říká 
Tomáš Košut, jednatel CK V-tour. Via-ferraty prožívají boom nejen v Alpách, 
ale každý rok vzniká několik nových cest na českých skalách. Jedinečný záži-
tek přinese rampa s umělou sjezdovkou.
Drinky s příběhy, gastronomie a exotika
Jak chutná štíří lízátko? Je hadí maso tuhé? Odkud pochází nejsmradlavější 
ovoce na světě? Odpovědi na tyto i další otázky má Milan Václavík. Kdo se 
nebojí zkusit štíra nebo sklípkana, může přímo od Václavíka ochutnat exotické 
speciality. „Před návštěvníky připravím taky čerstvé cvrčky. Hmyz je výživný, 
obsahuje bílkoviny někdy až ve 4/5 váhy. Ve většině zemí světa ho jedí běžně, 
možná se stane potravinou budoucnosti,“ předvídá Václavík, který se věnuje 
extrémní gastronomii. Uprostřed festivalového pavilonu vyroste bar, kde se 
budou podávat unikátní drinky s příběhem. Kdo by si chtěl ještě více pochut-
nat, je k dispozici degustační menu od deseti luxusních brněnských restaurací. 
Součástí doprovodného programu je festival krajových specialit a regionální 
potraviny REGFOODFEST. S chutí budou kouzlit studenti oborů kuchař,  
cukrář a číšník. Soutěží v rámci 24. ročníku mezinárodní soutěže Gastro Junior 
Brno 2018 – Bidfood Cup. Těšit se lze na přednášky o exotické gastronomii 
z různých koutů světa.
Děti s sebou: Koutek pro malé cestovatele a odpočinková zóna
Akce vhodná pro rodiny s dětmi. Připraven je dětský koutek spjatý s cesto-
váním. Děti se mohou těšit také na atrakce od vědeckého zábavního parku 
VIDA! A protože je důležitý i odpočinek, nesmí chybět ani ochutnávky  
relaxačních procedur.

www.regionToUr.Cz
Snímky ze zájezdu MAURITIUS-RÉUNION



 ozVĚny feSTiVAlU 

 konCerTy V liVingSTone eTHno pUb -  od 21 hod

26.1: DiVADlo bolkA políVky - leTeM SokolíM 
Reprízy 27. a 28. 1. Více na: www.divadlobolkapolivky.cz

Tři kytary a tři hlasy prezentují výběr z tvorby už zmíněných skupin. Navíc světový repertoár od 60. let po současnost.

18. 1. kUkUlín - jAn HrUbÝ a spol.
JAN HRUBÝ – fenomenální houslista má bohatý hudební záběr.
 Kapelník skupiny Vladimíra Mišíka ETC..., která byla později zakázaná. Po obnovení ETC...  se 
vrátil k V. Mišíkovi, kde vydržel rok a půl, poté znovu FRAMUS FIVE Michala Prokopa. Výrazně 
ovlivnil album Kolej Yesterday. Od 1987 hraje s M. Prokopem a Lubošem Andrštem v akustickém 
triu, hrál v Čunderground (ČDG) s Vladimírem Mertou, spolupracoval s Dagmar Voňkovou… Ve 
studiu nahrával party mnoha skupin: Jazz Q, Marsyas, C&K Vocal, Country Beat Jiřího Brabce, Jan 
Spálený, Zuzana Homolová, Hana Hegerová... V počátku 90. let jej ovlivnil keltský rock, vydává 
desky se skupinou KUKULÍN inspirované knihami J. R. R. Tolkiena. 2014 vydal album Společné světy  
s anglickým harfenistou Seanem Barrym… Na albu Černý ovce (1997) participovali Petr Skoumal, 
Michal Prokop a Pete Mustill. Je člen Supergroup.cz s M. Pavlíčkem, K. Střihavkou, M. Meierem,  
V. „Gumou“ Kulhánkem a R. Dragounem. 

19. 1. TUbAbU filA -  rytmy žhavé Afriky
eCHT!
 Rocková skupina ECHT! vznikla roku 1988. Styl je označován jako pub rock. V roce 1990 při-
spěla skladbou „Morning Morning“ na kompilaci Sanitka pro Rumunsko, skladba je původně 
od skupiny The Fugs. 
Frontman Karel Malík hraje 
v  kapele HUDBA PRAHA.  
Diskografie:
Hořký pití (1997)
Smutný věci (1998)
Je mi krásně (2001
15 let Live in Akropolis 
(2003) - koncertní album.

21. 1.  
MArUSH
Akustické trio je unikátním spojením tří osobností 
rockové a folkové hudby.
 onDŘej HejMA - frontman skupiny ŽLUTÝ PES 
OSKAR PETR - zakladatel skupiny MARSYAS. Autor 
dlouhé řady hitů, od skupiny Lucie po Anetu 
Langerovou… 
KATEŘÍNA PELÍŠKOVÁ - skvělá kytaristka hrála ve 
skupinách PANIKA a GAIA MESSIAH, až zakotvila 
v kapele ŽLUTÝ PES.

proMíTÁní liVingSTone
DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU - BRNO
CESTOVATELSKÉ ČTVRTKY, vždy ve 20.00
8. 2.   MArTinA pÁSkoVÁ, ekoložka: KOLUMBIE + NIKARAGUA 
 gArik AVAneSiAn, fotograf: STŘEDNÍ ASIE
15. 2. MÁrA HoleČek, horolezec: PÁKISTÁN - SATISFACTION
 onDŘej proSiCkÝ, fotograf: ŠPICBERKY
 SylVA TAllA, horolezecká legenda: HINDUKÚŠ
22. 2.  pAVel rADoSTA, fotograf: Z PÁLAVY NA ISLAND
 STAniSlAV MošA, divadelní režisér: SLOVINSKO
1. 3.  MArTin VAČkÁŘ, japonolog: JAPONSKO
 kArel STArÝ, cestovatel: JAPONSKO
8. 3.  MArTin froUz, fotograf: IRÁK
 filip HAbrMAn, humanitární pracovník. KURDISTÁN
15. 3. MArTin bĚloCkÝ, cestovatel: TÁDŽIKISTÁN
 zDenĚk MerTA, hudebník: NEW YORK
 kArel kroUpA, legendární fotbalista: Z BRNA NA  
 BRAZILSKÉ MARACANÁ
22. 3. SVĚTlAnA nÁlepkoVÁ, herečka: SEVERNÍ INDIE
 MArkÉTA HAnÁkoVÁ, horolezkyně, AFGHÁNISTÁN
29. 3.  libA TAylor, fotografka: ZÁPADNÍ AFRIKA
 peTr VÁšA, zpěvák a performer: BULHARSKO 

ZOO VYŠKOV
Čtvrtek v 18.00 hod., Sál Hanáckého statku 
25. 1.  pAVel bÉM, horolezec: PERU A HUASCARAN
1. 2.  DoMinikA kobzoVÁ: KOLUMBIE
15. 2.  DArjA šMíDoVÁ: KYRGYZSTÁN
1. 3.  peTr kAšpAr, filmař + rUDA šVAŘíČek: 
 VE STOPĚ PREDÁTORA + CESTY PLANETOU

15. 3. rUDA šVAŘíČek + rADkA poDAnÁ: AFGHÁNISTÁN

ZOO PRAHA
CESTOVÁNÍ S LIVINGSTONE  
- přednáškový sál, úterý 18:00 hod.
6. 2.  DoMinikA kobzoVÁ. cestovatelka: KOLUMBIE
13. 2.  lUDMilA pUlDoVÁ, Livingstone: GRUZIE 
20. 2.  MArTin Ubl, fotograf: cestovatel: PERU
27. 2.  DAnA kynDroVÁ, fotografka: MADAGASKAR
6. 3. zDenek THoMA, fotograf: JAPONSKO
13. 3.  DArjA šMíDoVÁ, Livingstone: KYRGYZSTÁN
20. 3. pAVel bÉM + rUDA šVAŘíČek:  
 HUASCARÁN + NEJVYŠŠÍ HORY PERU A BOLÍVIE 
27. 3.  rUDA šVAŘíČek + rADkA poDAnÁ: AFGHÁNISTÁN

 
FESTIVAL COLOURS OF OSTRAVA 
18.7. - 21.7. 2018
Stage LIVINGSTONE s cestovatelskými 
besedami tvoří jistotu v doprovodném 
projektu Meltingpot.
Úspěšná scéna má skvělou návštěvnost i příjemnou atmosféru. 
Navštivte na největším festivalu u nás i pódium dobrodruhů, 
horolezců, fotografů i jiných zajímavých osobností. Těšit se můžete 
na jména jako: PETER HABELER, RADEK JAROŠ, JAKUB VÁGNER, 
VÁCLAV CÍLEK, DAN BÁRTA, ŠIMON PÁNEK,  PETER HÁMOR…

LIBEREC 
Besedy k výstavě MAGICKÝ HIMALÁJ - od května 2018

OLOMOUC
Besedy k výstavě TAJEMNÁ INDONÉSIE -  od dubna 2018

PLZEŇ 27.–28. 1. 2018    PRAHA 10.–11. 3. 2018    OLOMOUC 6.–7. 4. 2018    
BRNO 10.–11. 11. 2018    PRAHA 24.–25. 11. 2018

Spolupořadatel

Více informací na www.livingstone.cz



To nejlepší z Afriky
každý den je unikátním zážitkem. Dlouholeté zkušenosti vedou 
k úspěšnosti cílů... 

Rádi Vám připravíme cestu na míru. 
Inspirací pro Vás mohou být naše programy 
zájezdů. Neváhejte nás kontaktovat. 
Více na www.livingstone.cz 

keňA – TAnzAnie – zAnzibAr – UgAnDA 
Tři země s ochutnávkami rozmanitých afrických kouzel. Vysokohorský trek 
mezi divy botanické říše během výstupu na Mt. Keňu. Navštívíme nejlepší 
národní parky a rezervace. Ze zájezdu si odneseme ucelený obrázek africké 
divočiny se stády zvířat, masajských zvyků i exotického Zanzibaru. Plná 
penze po dobu pětidenního safari v Tanzanii, bohatý program v Ugandě. 
Věříme, že i vaše „vzpomínky na Afriku“ budou stát za to! Možné jsou 
i kratší varianty akce. 

keňA – TAnzAnie – zAnzibAr komfortněji 
Kombinace přírody a zároveň i odpočinku u Indického oceánu. Na safari 
nocujeme v komfortních hotelech na atraktivních místech národních 
parků. Zvířata přímo před okny! Pohádkový ostrov Zanzibar s nejhezčími 
plážemi, smaragdovou vodou i  bílým pískem, skvělé šnorchlování 
a potápění, poznávací výlety po ostrově. Pozvolné tempo umožní hluboké 
zážitky všem milovníkům exotiky.

perly UgAnDy Unikátní horské gorily a lodní safari
Navštivte nekrásnější místa Ugandy! Exotické safari pod vodopády. Kanál 
Kazinga s  neuvěřitelnou koncentrací hrochů. Horské gorily - mrazivé 
setkání tváří v tvář divokým primátům. Jezero Edwardovo, Georgeovo 
i  legendární Viktoriino. Mystické prameny Nilu. Možnost prodloužení 
o pobyt u moře na tropickém ostrově Zanzibar či o safari v komfortních 
lodžích v Tanzánii.  Pro milovníky Afriky, vydejte se s námi za poznáním!

keňA – UgAnDA Velká migrace, horské gorily
Velká migrace stád pakoňů a zeber. Safari s neopakovatelnou šancí vidět 
velkou pětku i přechod pakoňů přes řeku Mara v NP Masai Mara. Národní 
park Nakuru, nejlepší místo na světě pro pozorování nosorožců. Horské 
gorily, absolutní vrchol mezi zážitky! Lodní safari.

keňA – TAnzAnie – zAnzibAr  nejhezčí národní parky Afriky
Výkladní skříň Afriky i moře na exotickém ostrově Zanzibar. Osmidenní 
safari s plnou penzí. NP Masai Mara, NP Nakuru, nejlepší místo na světě 
pro pozorování nosorožců. Kráter Ngorongoro, největší koncentrace 
zvěře na světě. NP Serengeti, nedozírné pláně plné zvířat. Lake Manyara 
s odlišnými vegetačními pásmy. Zasloužený odpočinek na ostrově Zanzibar. 

CenTrÁlní TAnzAnie – zAnzibAr fotosafari v africké divočině
Exkluzivní safari v téměř nedotčené přírodě s největší populací slonů, 
buvolů kaferských, žiraf a  vzácných druhů antilop. Velké množství 
predátorů jako je lev, levhart, gepard.  NP Mikumi, NP Ruaha a GR Selous. 
Safari po málo navštěvovaných, ale o to krásnějších parcích centrální 
Tanzanie bohatých na zvěř s naším africkým specialistou – průvodcem 
a fotografem Petrem Hejtmánkem. Možnost prodloužení na Zanzibar.

MT. MerU – kiliMAnDŽÁro A SAfAri Hory a safari v Tanzanii
Výstup na sopku Mt. Meru a nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro. Během 
výstupů máme k dispozici místní nosiče i kuchaře, je zajištěna plná penze. 
Díky dlouholetým zkušenostem s organizováním vysokohorských treků 
na africkém kontinentu máme vysokou úspěšnost dosažení vrcholu. Safari 
v horském NP Arusha a národních parcích Ngorongoro a Manyara s plnou 
penzí. Pro zájemce možnost prodloužení na exotický ostrov Zanzibar. 

nejbohatší nabídka akcí 
do Východní Afriky!
zajímavou akci uskutečníme i pro vás. 
Ano, i pro Vás!
SpoleČnÉ zÁŽiTky SbliŽUjí! 

zÁŽiTkoVÉ AkCe pro všechny věkové skupiny 
poznejte pestrý region Himálaje předurčený k  unikátním 
zážitkům! Splněné sny dodají energii... 
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30% slevu na nákup turistických průvodců

Rough Guides a Bradt na www.jota.cz!
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