
 
 
                                                                                                                          

                                                                                         



                                              VÁNOCE JSOU TADY 
 
Čím jsem starší, tím víc mi připadá, že se 
intervaly mezi Vánoci nějak zkracují. Děsím se 
narvaných obchodů a toho, na co všechno 
zapomenu. Trpím mindrákem, když slyším jak 
mají ostatní vysmýčeno, vyleštěno a napečeno.  
I když si říkám, že existují důležitější věci, 
nakonec to stejně dopadne tak, že se užírám 
pocitem viny z neumytých oken… 
Snad to letos nedopadne jako loni, kdy jsem 
den před Štědrým večerem proseděla ve střižně 
TV Nova, kde bylo nutné dát dohromady 
reportáž z Konga. Doma nebylo nic hotové a já 

se bála, že Vánoce u nás asi nebudou. Nakonec se všechno nějak stihlo (ono se to nakonec 
stihne vždycky)  a Štědrý večer byl u nás stejně hezký, jako každý rok. 
Ať už tedy budete letos stíhat nebo ne, přeji  všem co nejvíce  rodinné pohody, štěstí, lásky a 
zdraví. Na tom totiž záleží úplně nejvíc. A když nebude náhodou vygruntováno, nic se neděje. 
Jak říká Vašek, Ježíšek se u nás bude stejně cítit jako doma, protože se přece narodil ve 
chlévě!  
 
Příjemné předvánoční čtení!                                                               
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                       Vaše Olga Šilhová 
 
 
 

PROJEKT  LAGA 09 
 
Pokud se mě zeptáte, jaké bylo letošní léto a podzim  v Čechách, tak opravdu nevím. Nějak se 
mi v této době sešlo více cest, díky kterým jsem se během více než čtvrt roku dostal domů  na 
pouhých pět dní. Nejdůležitějším projektem, který mě z Čech vzdálil na celé dva měsíce, byl  
projekt Laga 09, který od poloviny srpna až do října probíhal v keňské rezervaci Masai Mara.  
 
Laga je masajský výraz pro sezónní řeku a žádné jiné slovo asi nemůže lépe vyjádřit to, čemu 
jsme se v rámci projektu věnovali. Dlouhotrvající sucho způsobilo, že každoroční migrace 
velkých stád pakoňů měla poněkud netradiční průběh, takže jsme se soustředili zejména na 
velké kočky a na život zvířat v okolí sezónních řek. Když říkám soustředili, tak mám kromě 
sebe na mysli svého slovenského kamaráda Vladimíra Bízika, bez kterého by se celý projekt 
vůbec nemohl uskutečnit. Nejenže se Vlado postaral o finanční zajištění celé akce, ale 
především odvedl fantastický kus práce jako kameraman. Troufám si dokonce říci, že v našich 
česko-slovenských poměrech  ještě nikdo záběry afrických zvířat v takovém rozsahu a kvalitě 
nepořídil.  



 
 
Teď nás čeká práce na dokumentárním filmu, který by měl být hotov koncem příštího roku a 
také práce na fotografické knize. Bude to docela fuška – Vlado má před sebou na padesát 
hodin filmového záznamu a já jsem ještě ani neměl odvahu začít dovezené snímky počítat… 
O tom, jak  práce na projektu Laga 09 pokračují, budeme informovat v dalších číslech našeho 
bulletinu. Pokud se něco víc budete chtít dozvědět už nyní, můžete se podívat na záznam  
pořadu Světadíl, který 7. 12. odvysílala ČT 24.  
http://www.ct24.cz/vysilani/2009/12/07/10218497810-209411058381207-23:10-svetadil/1/                                           
 
                                                                                                                                Václav Šilha  
 
 
 
 
 
 

FOTO SAFARI  NAMIBIE 09 
 
 
Ve druhé polovině října jsme se  vydali na Foto Safari do Namíbie.  Ve srovnání s východní 
částí černého kontinentu je Namibie „tak trochu jiná Afrika“, plná nejrůznějších kontrastů. Na 
dlouhých přejezdech divokou krajinou někdy nepotkáte ani živáčka, v čistých a moderních 
městech se vám naopak může zdát, že jste se ocitli v Evropě. Vypravili jsme se jak do horké 
pouště Namib, tak na větrné Pobřeží koster, ale i do známého národního parku Etosha na 
safari. Zažili jsme horko, vítr, déšť i chladno, ale troufám si říci, že jsme si cestu užívali za 
každého počasí. Nikdo z nás asi nezapomene na mimořádnou podívanou na pláži nedaleko 
Sandwich Harbour, kde jsme měli štěstí pozorovat útok šakala na lachtaní mládě. Někteří 

http://www.ct24.cz/vysilani/2009/12/07/10218497810-209411058381207-23:10-svetadil/1/


budou vzpomínat na chladný den v Cape Cross, kde jsme několik hodin pozorovali a 
fotografovali největší kolonii lachtanů jihoafrických na světě, jiným se myšlenky vrátí ke 
koupajícím se slonům u napajedla v Etoshe nebo ke krásným Himbkám. 

 
 
 Já  si ale budu pamatovat zejména jeden večer, kdy jsme  si v poušti při svíčkách 
pochutnávali na steacích z kudu a jiných dobrotách. Nakonec jsme se všichni sesedli u ohně, 
naslouchali africkým rytmům, smáli se a povídali si. Uvědomila jsem si, že nejdůležitější na 
cestách je vždycky atmosféra. Když se stane cokoli nepříjemného, prima parta to 
„rozchechtá“. Když si lidé nerozumí, tak i dokonalost vyzní jako chyba. A proto vám všem, 
kteří jste se s námi do Namíbie vydali, s Vaškem z celého srdce děkujeme za vaší báječnou 
společnost.  
                                          
                                         Vaše Silva (a pro účastníky Foto Safari také Saskie, Soňa a Saša ) 
 
 
 
 
 

ALJAŠKA 2009 
 
Rádi bychom vás upozornili na článek a krásné fotky z letního Foto Safari na Aljašce, které 
na své stránky umístil jeden z účastníků této výpravy, Jarda Petruška. Rozhodně si nenechte 
ujít http://www.photopetruska.cz/clanky/novinky/Aljaska_cesta 
 
 
 
 

http://www.photopetruska.cz/clanky/novinky/Aljaska_cesta


CO JE U NÁS NOVÉHO ? 
 

 V listopadu vyšel Vaškovi www.photosilha.cz  v britském  BBC Wildlife Magazine 
unikátní materiál zachycující útok hrošího stáda na krokodýla. Následně tento materiál  
převzala tištěná a internetová média po celém světě. Za všechny jmenujme alespoň 
Daily Telegraph, Daily Mail, New York Times, The Sun, Guardian či Stern. O těchto 
mimořádných snímcích informovala i česká média. Například Novinky.cz 
http://www.novinky.cz/koktejl/184475-cech-vyfotil-smrt-krokodyla-v-celistech-
hrochu.html  
Vyprávění na toto téma si dále můžete poslechnout i na ČT 24, kde byl Vašek 19. 11. 
hostem pořadu Před polednem http://www.ct24.cz/vysilani/2009/11/19/10159874281-
209411058061119-09:10-pred-polednem-zpravodajsky-blok/93149-unikatni-fotky-z-
tanzanie/  nebo na vlnách ČRo 1 – Radiožurnálu v rámci pořadu Nad věcí, jehož živé 
vysílání proběhlo 7. 12. 
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.php?id=01051712&br=48&s=  

 
 
 

 Lenka Klicperová a Olga se v polovině listopadu vrátily z další novinářské výpravy, 
která pod hlavičkou o.s. Femisphera www.femisphera.com proběhla v severní Keni a 
týkala se především ženské obřízky. Znovu se projevila výhoda ženského týmu, který 
má šanci dostat se k intimním ženským tématům mnohem blíže než muži. Podařilo se 
dovézt mnoho zajímavých fotografií a přibližně 18 hodin filmového materiálu. K  
 mediálním výstupům bezprostředně po návratu z této výpravy patří například 
vystoupení v pořadu Světadíl na ČT 24 ( živé vysílání proběhlo 23. 11.) 
http://www.ct24.cz/vysilani/2009/11/23/10218497810-209411058381123-23:10-
svetadil/  

     nebo rozhlasová vystoupení  http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=3911 – 
     ČRo 1 – Radiožurnál, pořad  Třetí svět .  Rozhovor s Olgou  na téma násilí páchaného 

           na ženách ( vysílalo se 25. 11.)  

            
           http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-     player.php?id=01050926&br=64&s=    
           Rádio Česko – pořad Světem křížem krážem. Rozhovor s Lenkou Klicperovou o  

http://www.photosilha.cz/
http://www.novinky.cz/koktejl/184475-cech-vyfotil-smrt-krokodyla-v-celistech-hrochu.html
http://www.novinky.cz/koktejl/184475-cech-vyfotil-smrt-krokodyla-v-celistech-hrochu.html
http://www.ct24.cz/vysilani/2009/11/19/10159874281-209411058061119-09:10-pred-polednem-zpravodajsky-blok/93149-unikatni-fotky-z-tanzanie/
http://www.ct24.cz/vysilani/2009/11/19/10159874281-209411058061119-09:10-pred-polednem-zpravodajsky-blok/93149-unikatni-fotky-z-tanzanie/
http://www.ct24.cz/vysilani/2009/11/19/10159874281-209411058061119-09:10-pred-polednem-zpravodajsky-blok/93149-unikatni-fotky-z-tanzanie/
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.php?id=01051712&br=48&s
http://www.femisphera.com/
http://www.ct24.cz/vysilani/2009/11/23/10218497810-209411058381123-23:10-svetadil/
http://www.ct24.cz/vysilani/2009/11/23/10218497810-209411058381123-23:10-svetadil/
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=3911
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-%20%20%20%20%20player.php?id=01050926&br=64&s


           výpravě do severní Keni ( vysílalo se 6. 12.) 
 
 

 Film Slzy Konga má další cenu!  Po ocenění na mezinárodním filmovém festivalu 
Ekofilm, získal v listopadu hlavní cenu v kategorii dokument a reportáž na festivalu 
Femina film v Ústí nad Labem http://www.feminafilm.cz/ . Zároveň byl zařazen mezi 
několik vybraných snímků, které se v únoru a březnu budou promítat v rámci 
filmového festivalu Expediční kamera v přibližně padesáti městech po celé republice. 
Více o festivalu a jeho programu na 

            http://www.hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera 
 
 
PŘIPRAVUJEME  
 

 Horkou  novinkou pro příští rok je to, že CK African Way zahajuje úzkou spolupráci 
se špičkovým fotografem přírody a několikanásobným držitelem různých ocenění  
(např. v rámci Czech Press Photo) Rostislavem Stachem www.fotolovy.cz  
Rosťa je nejen báječným společníkem, ale především skvělým odborníkem, od 
kterého se bude možné v rámci připravovaných Foto Safari v zahraničí mnoho naučit. 
Zatím nebudeme více prozrazovat, více se dozvíte v některém z našich dalších 
bulletinů. 

       
 Na podzim 2010  připravuje CK African Way unikátní expedici k jezeru Turkana, 

během které se zaměříme především na domorodé kmeny Samburu, Turkana, Randille 
a El Molo. Tato akce je určena především, těm, kteří se zajímají o Keňu z hlubšího, 
než pouze běžného turistického hlediska. Součástí akce bude i pěší trek severní Keňou 

s karavanou oslů. Expedice Turkana  je 
v současné době v přípravě  a bude vás o ní 
informovat počátkem roku.  

 
 Lenka Klicperová a Václav Šilha připravují 

v současné době společnou fotografickou 
publikaci, která má pracovní název „Afrika 
v nás“ a vyjde na podzim 2010 v nakladatelství 
Mladá fronta. Najdete zde nejen fotografie 
zvířat, ale i pohled na život domorodců napříč 
Afrikou.   

 
 První turnus Foto safari Keňa 2010 je již dávno 

beznadějně vyprodaný. V druhém turnusu je 
stále ještě šance – v současné době jsou 
k dispozici ještě poslední tři místa. Podrobnosti   

na http://www.africanway.cz/cz_foto_safari.php  
 

 I na příští rok připravujeme zajímavá tématická setkání. Budete se moci těšit například 
na prezentaci projektu Laga 09, na besedu na téma ženské obřízky v Keni, nebo na 
setkání s fotografem Rostislavem Stachem. V jednání jsou i další zajímaví hosté.  

 
TIP NA CESTY 
 

http://www.feminafilm.cz/
http://www.hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera
http://www.fotolovy.cz/
http://www.africanway.cz/cz_foto_safari.php


Cestovatelský deník OnTheRoad 
 
 
Závist  sice nepatří k vlastnostem, které by člověka nějak zvlášť  šlechtily, ale já se k ní 
dobrovolně přiznávám.  Závidím (samozřejmě v dobrém) každému, kdo má před sebou 
nějakou zajímavou cestu, na kterou bych se také ráda vydala. Závidím už jen to plánování,  
a dokonce i případnou cestovní horečku. Záviděla jsem tak  i naší spolucestovatelce z 
Botswany Miladě Bláhové, která v říjnu skoro na  dva měsíce  odjížděla do Austrálie a na 
Nový Zéland.  
Víc než samotné Miladiny plány mě ale zaujala  jiná věc. Všichni to známe. Vydáváme se 
někam do světa a chceme o sobě průběžně dávat vědět rodině či přátelům. Telefonáty jsou 
drahé, s sms zprávami je to sice o něco lepší, ale tam se zase moc informací nevejde. 
Milada měla tenhle problém předem vyřešený prostřednictvím online cestovatelského 
deníku OnTheRoad, který může být inspirací i pro nás ostatní.  
 
Jak to funguje v praxi ? Nemá smysl podrobně rozebírat jednotlivé detaily, protože 
všechny potřebné informace jsou přehledně uspořádány přímo na stránkách OnTheRoad 
www.ontheroad.to Tak  snad jenom v kostce. Ještě než vyrazíte na cesty, můžete si 
prostřednictvím OnTheRoad naplánovat itinerář vaší výpravy.  Trasu si vyznačíte na mapě 
a můžete si ji i rovnou vyexportovat do své navigace. Jakmile budete na cestě, 
OnTheRoad automaticky dohledá vaši polohu, přidá k ní vaše zážitky z cest společně s 
fotkami a videi a vše seřadí dle interaktivní časové osy. Deníček si můžete uzamknout 
nebo jej sdílet s rodinou, přáteli a celým světem.  Nejlepší je vždy praktická ukázka, takže 
na to, jak a kudy nakonec cestovala právě Milada se můžete podívat na 
http://mamca.ontheroad.to/australie-a-novy-zeland/ 
Pokud vás ve výše uvedené adrese zarazilo slovo „mamča“, tak to není náhoda. 
Zakladatelem cestovatelského deníku je totiž právě Miladin syn Michal Bláha. 

 
Co mě osobně na OnTheRoad ještě zaujalo, je jednoduchost jeho používání. Nejsem 
rozhodně žádný technický talent a každá složitost mě zpravidla předem odradí. V případě 
OnThe Road je to však skutečně jednoduché.  Pokud si zde zřídíte svůj cestovní deník, 
můžete do něj vstupovat přes webové rozhraní jakéhokoli počítače, ke kterému se 
v průběhu cesty dostanete. Své zážitky můžete posílat i prostřednictvím SMS či MMS. 
Další možností je využití mobilních aplikací pro telefony iPhone nebo Android. A na 
závěr to nejlepší.  Služba je všem cestovatelům nabízena zdarma.  
 
                                                                                                                           Olga Šilhová 

 
 

Přejeme všem krásné a klidné svátky a cestovatelsky úspěšný rok 2010!  
                                                                                                                  
                                                                                                                  Váš African Way Club 
 
 

http://www.ontheroad.to/
http://mamca.ontheroad.to/australie-a-novy-zeland/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


