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Podzim
Dny se pomalu krátí a ráno už bývá pěkná zima. Létu
už odzvonilo, což ale neznamená, že nutně
muselo odzvonit i cestám za nevšedními zážitky.
Komu podzim nevyhovuje, může se vydat na jižní
polokouli, kde je jaro právě v plném proudu.
Jaro ale nemusí být nutně jen kalendářní.
V přeneseném slova smyslu si jej v sobě může nést
každý z nás, i když venku bude mrznout až praští.
Hodně pohody a optimismu do podzimních plískanic
a příjemné čtení Vám za Váš African Way Club přeje
Olga Šilhová

Co je u nás nového?
Afrika v nás

(Olga a Václav Šilhovi)

Koncem října spatří světlo světa naše knižní „dítě“, na kterém jsme spolupracovali společně s novinářkou
a fotografkou Lenkou Klicperovou. V knize s titulem „Afrika v nás“ jsme se pokusili zachytit některé příběhy
z Afriky tak, jak jsme je v uplynulých letech během svých cest prožívali a vnímali. V rámci jedné knihy
samozřejmě nebylo možné zachytit všechny
tváře tohoto obrovského a rozporuplného
kontinentu. Lenčiny fotografie a příběhy
z Etiopie, Konga a Keni ukazují Afriku
bohatou na tradice, ale i Afriku neuvěřitelně
krutou. V kontrastu s tím je naše společné
vyprávění o cestách do africké divočiny, které
sepsala Olga, a které Václav doplnil svými
fotografiemi.
Už se nepamatujeme, kdo z nás při společné
práci na této knize pronesl větu, že „ Afriku musí
mít člověk v srdci, protože kdyby jí měl vnímat
jen hlavou, nebylo by asi moc důvodů, proč
jí milovat“. Doufáme, že nabídneme čtenářům
náš vlastní pohled na Afriku 21. století - se vší
její krásou a bídou.
Knihu „Afrika v nás“ vydává nakladatelství
Mladá fronta a na pultech knihkupectví by se
měla objevit v průběhu listopadu.
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Česká televize odvysílá dokument Slzy Konga
http://www.slzykonga.cz/
Scénář : Lenka Klicperová a Olga Šilhová
Kamera : Olga Šilhová
Režie : Petr Kašpar
Dokumentární film natočený v průběhu eskalace bojů v Demokratické republice Kongo v listopadu 2008
ukazuje dramatické příběhy tamních žen a dětí. Přes deset let se východní Kongo zmítá uprostřed válečného
běsnění. Několik generací nezná nic než válku a násilí.
Příčinou neštěstí země je paradoxně její bohatství - zejména zásoby coltanu, nerostu, bez něhož se dnes
neobejde žádný mobilní telefon ani notebook. Coltanový byznys roztáčí v Kongu spirálu smrti, jejímž
výsledkem jsou i statisíce znásilněných žen a dětí. Znásilnění se v pralesích východního Konga stalo
masovou zbraní.
Snímek popisuje cestu dvou českých novinářek - Olgy Šilhové a Lenky Klicperové,
které se vydaly do zapadlých vesnic oblasti Bunyakiri, kterou ovládají Hutuové.
Ti samí, kteří před 15 lety utopili v krvi sousední Rwandu.
Film Slzy Konga, který byl mj. oceněn např. v rámci filmového festivalu Ekofilm 2009, odvysílá

ČT 2 - 13.10. ve 22.30 hod

Několik fotografií, zachycujících to, jak se nám v Kongu natáčelo, si můžete prohlédnout na
http://www.femisphera.com/index.php?page=fotogalerie&galerie=11&jazyk=cs

Dokumentární film
SLZY
KONGA

ČT 2
13.10.
22.30 hod
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Expedice Jižní Georgie

Nejen Afrikou živ je člověk a přírodními krásami oplývají i další kouty naší planety. Koncem října odstartuje
z Prahy šestičlenná fotoexpedice vedená Vaškem Šilhou www.photo-silha.cz, která se vydá na více než
měsíční cestu do Jižní Georgie. Trasa povede přes Santiago de Chile na Falklandy, kde se účastníci
expedice nalodí na soukromou jachtu Golden Fleece (Zlaté rouno), která je po několika dnech plavby
dopraví až na odlehlé ostrovy Jižní Georgie. Výprava zakotví v zálivu Elsehul (albatrosi šedohlaví, černobrví
a stěhovaví) a dále se pak vydá do zátoky Right Whale Bay (tučňáci patagonští, rypouši sloní a tuleni
leopardí) a do oblasti Bay of Isles a Salisbury Plain, která hostí druhou nějvětší kolonii tučňáků patagonských
v Jižní Georgii. Golden Fleece pak zamíří do Possesion Bay a Blue Whale Harbour, kde se účastníci expedice
budou věnovat fotografování tučňáků patagonských na sněhu. V Cumberland West Bay a v Carlita Bay zase
výpravu čeká fotografování čelní strany ledovce, ale i albatrosů hnědých a také sobů, které sem kdysi
dopravili velrybáři. Členové expedice budou mít možná jednu z posledních příležitostí zde tato zvířata nafotit,
protože sobi výrazně narušují zdejší ekosystém a počítá se s jejich odstřelem.
Bývalá velrybářská základna Grythviken je zase správním střediskem oblasti a také jediným místem
v Jižní Georgii, které obývají lidé po celý rok. Žije jich tu přibližně 15 a jedná se většinou o vědce nebo
o zástupce zdejší samosprávy. V minulosti se v Grytvikenu porcovalo až 30 velryb denně, o čemž svědčí
i nádrže a kotle na velrybí tuk, které zde zůstaly jako památka na doby minulé. Je zde také kostel z roku 1913,
malé muzeum a několik lodních vraků. Nejvýznamější pamětihodností je ale zdejší hřbitov, kde je pochován
Sir Ernest Scheckelton. Výprava se zastaví také u ledovce Nordenskjold nebo u strmých ledovcových
vrcholů v Iris Bay. V Ocean Harbour bude hlavním cílem vrak lodi obývaný obrovským hejnem kormoránů
a v Ondine Harbour zase velké kolonie lachtanů a albatrosů stěhovavých.
V Stromness Bay – další bývalé velrybářské stanici, která až do roku 1961 sloužila jako opravna lodí, žije zase
ohromný počet tučňáků oslích. Cestou zpět na Falklandy propluje výprava mezi Willisovými ostrovy, které jsou
rájem pro mnoho druhů ptáků. Ptactvo se vůbec v Jižní Georgii vyskytuje v ohromných počtech.
Například jenom počet buřňáků holubích zde dosahuje úctyhodného čísla 22 milionů párů!
Cílem expedice, která by se do Čech měla vrátit 22. listopadu, bude nejen fotografování a natáčení,
ale její účastníci představují staké jakýsi průzkumný předvoj pro další výpravy, které pro vás do budoucna
připravujeme nejen v oblasti Jižní George a Falkland, ale také v Antarktidě.
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Kapitán Jerome Poncet
Pro zajištění expedice Jižní Georgie jsme si vybrali odborníka na slovo vzatého.
Kapitán Jerome Poncet se v této oblasti plaví už třicet let. Jeho mořeplavecká
minulost je ale mnohem pestřejší. První plavbu kolem světa podnikl se svým přítelem
Gérardem Janichonem už v letech 1963 – 1973. Nešlo jen tak o nějaké obyčejné
obeplutí zeměkoule, ale tato cesta byla pozoruhodná tím, že se oba plavili na
vlastnoručně vyrobené šalupě Damien. Byli první, kdo s takto malou jachtou
(délka cca 10 metrů) vyrobenou ze dřeva pronikli na Špicberky a pak až do Antarktidy a
plavili se v blasti polárního kruhu. V roce 1973 za tento počin obdrželi prestižní
Médaille de l‘Ordre du Mérite. V následujících letech si Jerome postavil další, tentokrát
ocelovou loď Damien II, podle níž bylo později na světě postaveno dalších 30 jachet
stejného typu. Jerome se se svou rodinou na této lodi plavil přibližně 12 let - od Evropy,
Brazílie, Polynésie, Tasmánie, Nového Zélandu až po Antarktidu a s úspěchem se zúčastňoval různých mezinárodních závodů. Podporu nalezl zejména u své manželky Sally, australské bioložky,
specializující se na mořské ptáky, ale také u svých dětí, z nichž se jedno dokonce narodilo přímo na palubě
Damien II. V roce 1987 se s rodinou trvale usadil na Falklandech, kde žije na jednom z izolovaných ostrůvků,
kde vlastní ovčí farmu. Sám je však pravidelně na moři, kde pracuje jako průvodce filmových a fotografických
expedic. Vyjmenovat všechny projekty, na kterých se Jerome podílel, nebo zmínit všechny knihy a články,
které o něm byly napsány, není v rámci tohoto příspěvku možné.
Za všechny lze zmínit alespoň jeho pravidelnou spolupráci s filmovými štáby BBC a National Geographic,
nebo s nejznámějšími světovými fotografy včetně Franze Lantinga nebo Sebastiana Selgada. Pokud vás
postava Jerome Ponceta, se kterým plánujeme další společné výpravy zaujala,
můžete si jeho podrobnější životopis přečíst na
www.horizon.co.fk/goldenfleecexp/english/poncet_en.html
Rozhovor s Jerome Poncetem, ale také s účastníky expedice Jižní Georgie vám přineseme v některém
z dalších čísel našeho bulletinu.
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Pozvánka na výstavu
FESTIVAL FOTOGRAFIE PŘÍRODY
Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2
23.9. - 31.10.2010
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin

Již potřetí se v Praze představuje nejnovější ročník nejprestižnější světové soutěže
WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR, jejíž pořadatelem je Natural History Museum
London a BBC Wildlife Magazine. Soutěžní přehlídka, které se účastní každoročně okolo deseti tisíc nejlepších
amatérských i profesionálních fotografů přírody z celého světa, vyslala do Novoměstské radnice stovku
nejlepších fotografií. Neméně slavná značka NATIONAL GEOGRAPHIC se zde prezentuje zcela
novou a v České republice dosud neuvedenou expozicí téměř padesáti špičkových velkoformátových snímků
svých kmenových autorů: Mattiase Kluma, Jodi Cobb, Chrise Johnse a dalších. Své zástupce má na výstavě
ale i Česká republika.Celý jeden sál je vyhrazen snímkům Jana Haladyho, Petra Slavíka,Ondřeje
Prosického, Dana Bárty a také Rostislava Stacha a Václava Šilhy, se kterými se setkáváte
na našich Foto Safari.
Téměř 250 velkých fotografií spolu s doprovodným programem a dalšími dílčími výstavami, filmovou projekcí
a v zajímavé instalaci představuje návštěvníkům letošní největší akci tohoto druhu u nás
– opravdový festival fotografie přírody.

Kam se rád vracím – YELLOWSTONE
(Rostislav Stach)

Navštívit Yellowstonský národní park byl vždycky můj sen, který se mi splnil poprvé v roce 2005.
Je to úžasný kus země, kde si přijdou na své jak fotografové zvířat, tak i krajináři nebo jen milovníci přírody.
Na rozloze téměř 100 krát 100 km se nachází vedle hlubokých kaňonů i vysokých hor také na 10 000 horkých
pramenů, gejzírů i malých sopek. Jsou zde vidět velká stáda bizonů, jeleni wapiti, medvědi, losi, jelenci, kojoti, vlci,
ovce tlustorohé a řada dalších savců i ptáků. Nádhernou krajinou, která je nejbarevnější právě na konci září,
se v této době ozývá vábení jelenů wapiti. Majestátní jeleni ovládají své početné harémy laní a často o ně
svádějí tvrdé souboje. V té době probíhá i říje losů a doznívá i říje bizonů. Je se na co dívat a já vím, že se tam
budu vždycky rád vracet. Návštívit Yellowstone spolu s Rostislavem Stachem můžete
v příštím roce i Vy. Ve
druhé polovině září zde
totiž chystáme další
Foto Safari, které se
neomezí jen na
Yellowstone, ale
zavede vás i do NP
Grand Teton. Informace o této akci se již
brzy objeví na stránkách Rosti Stacha
www.fotolovy.cz a také
na našich stránkách
www.africanway.cz
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Československá fotografie
Jak už mnozí z Vás jistě vědí, v minulém měsíci
zaniknul fotografický magazín Photo life, který
nahradil zbrusu nový časopis Československá fotografie
http://www.csfotografie.cz/
jehož první číslo je v prodeji od 5. října
Koncepce nového časopisu byla spolu s redakční
radou představena novinářům dne 30. 9. 2010
v Galerii Louvre. Fotoreportáž z tiskové konference najdete na
http://www.csfotografie.cz/aktuality-a-zajimavosti/csf-fotoreportaz-z-tk.html

Fotografovo léto
(Václav Šilha )

Mám asi jedno z nejzajímavějších povolání na světě, při kterém mám navíc možnost poznat řadu skvělých lidí
se stejným zájmem. Doma se sice moc neohřeju, ale to už zkrátka patří k věci. Letošní léto nebylo výjimkou
a od června jsem v Čechách skutečně moc nepobyl. Začalo to cestou do Austrálie, kde jsem se spolu se svým
kamarádem pohyboval především v Severnim teritoriu (např. NP Kakadu). Naším hlavním cílem byli zejména
krokodýli mořští, ale i další zvířata typická pro tuto oblast., např. klokani, papoušci kakadu atd. Po návratu od
protinožců jsem měl asi týden na přebalení věcí a odjezd do Keni, kde jsem kromě dvou turnusů Foto Safari
provázel také účastníky dalších privátních fotografických cest, jejichž cílem byla zejména velká migrace pakoňů
v Masai Mara. Koncem srpna jsem se opět vrátil na skok do Čech, abych se asi po týdnu se třemi dalšími
fotografickými nadšenci vydal zpět na černý kontinent, tentokrát do Namibie. Popsat tyto cesty podrobněji v
rámci omezeného místa v našem bulletinu nejde, takže se omezím jen na pár fotografií a poděkování všem
báječným lidem, kteří se mnou strávili část léta fotografováním.
Další snímky a postřehy z těchto cest ale budu postupně publikovat na svých stránkách www.photo-silha.cz .
Pokud vás ale už nyní zaujala cesta do Austrálie, můžete si mé vyprávění o ní poslechnout na
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2125616&drm
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Kam se vydáme na FOTO SAFARI?
Rádi bychom vám poděkovali za zájem, který projevujete o naše fotografické výpravy. Svědčí o něm i skutečnost, že Foto Safari v Botswaně a na Aljašce, která proběhnou v roce 2011 jsou už delší dobu plně obsazená.
Samozřejmě, že pro vás na tento rok a i na roky následující připravujeme i další fotografické cesty, které se budou postupně objevovat na našich stránkách, a o kterých vás budeme informovat i formou zpráv.
V tuto chvíli jsou v přípravě následující akce na rok 2011 – tradiční Foto Safari v Keni (červenec/srpen), NP
Yellowstone a Teton – USA (září), JAR – kombinace safari a fotografování velryb a velkých bílých žraloků
(září), nebo fotografování ledních medvědů v Churchillu – Kanada (listopad).
Na rok 2012 plánujeme řadu dalších akcí, mezi nimiž můžeme zmínit alespoň fotografování na Falklandských
ostrovech (leden 2012), na Aljšace (Homer-fotografování orlů bělohlavých – únor 2012) nebo v Botswaně
(únor 2012), kde se tentokrát vydáme nejen do delty řeky Okavango, ale i do centrální části Kalahari.
Kromě klasických Foto Safari připravujeme i řadu menších expedic. Za všechny jmenujme alespoň výpravu za
fotografováním šimpanzů v NP Mahale, která bude spojená se safari v NP Katavi – Tanzánie (červen 2011),
nebo lodní foto výpravu do oblasti Antarktidy a Jižní Georgie (říjen 2011).
Věříme, že si z této nabídky budou moci vybrat jak milovníci Afriky, tak i ti,
kteří dávají přednost pobytu v mnohem chladnějších končinách.

Novinka na závěr
CK African Way se v roce 2011 stane partnerem výstavy

Divočina v obrazech
www.divocinavobrazech.cz
fotografů Václava Šilhy a Rostislava Stacha
Místo konání: Národní muzem (hlavní budova), Václavské náměstí 68, Praha 1
Termín konání výstavy : únor – červen 2011 (datum vernisáže 8. 2. 2011)
Velkolepá výstava 50 velkoformátových fotografií na plátně v dřevěných rámech představuje průřez
mnohaletou tvorbou obou autorů, kteří vás pod hlavičkou naší CK provázejí na našich Foto Safari a zavede
návštěvníky nejen na africký nebo americký kontinent, ale třeba i na místa méně vzdálená, včetně naší přírody.
Výstava bude doplněna audiovizuálními ukázkami a dalšími exponáty, které mají za cíl seznámit návštěvníky
se stále ubývajícími divokými přírodními kouty světa. Srdečně předem zveme.

Víc už se nám do tohoto čísla bulletinu opravdu nevejde. Vzhledem k různým novinkám, kterými je
toto číslo doslova nabité, jsme museli odložit stranou některé zahraniční zajímavosti, o které jsme se
s Vámi chtěli podělit. O tygrech z Bhútánu, nebo o tom, jak se daří “naší” smečce psů hyenových v
Botswaně, se tak dočtete až v dalším čísle.
Krásný podzim a hlavně hodně zdraví a pohody Vám přeje,
Váš African Way Club
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