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Co se děje
v Masai Mara

LAGA 09

Nekupte to !

Za poslední léta jsem toho v Africe prožila
hodně. Safari výpravy, ale i novinářské expedice, které mě zavedly i na místa, kam se
většina návštěvníků černého kontinentu běžně
nedostane. Bydlela jsem v domorodých vesnicích, ale i v konžském pralese nebo také v
čemsi, co připomínalo kozí chlívek. Mluvila
jsem se šamany, obřezávačkami, obyvateli chudinských slumů, utečenci, ale i s vojáky nebo
vládními úředníky. Za všechny tyto zkušenosti
jsem vděčná, ale tu a tam ve mě vzbuzují falešný
pocit, že mě už nic moc nemůže překvapit. Afrika mě z toho však pokaždé rychle vyvede.
Poslední africká perlička sice není má vlastní, ale nedá mi, abych se o ní nepodělila. Minulý týden
jsem na Facebooku objevila vzkaz od svého cestovatelského „dvojčete“, novinářky a fotografky Lenky Klicperové, která psala z Konga. Popisovala, jak se během cesty setkala s člověkem, který jí ke
koupi nabídnul (údajně) soví vejce s tím, že se z něj dají vyrobit čočky do objektivů. No věděli jste to?
Takže páni fotografové a slečny či paní fotografky, zvažte při cestě do Afriky investici do svého fotografického vybavení. Ať už se s námi letos chystáte na migraci zvěře do Keni, nebo
někam jinam, máte jedinečnou příležitost! Vejce nestálo zrovna málo, vyvolávací cena byla
500 dolarů, ale jsem si jistá, že ji při troše šikovnosti usmlouváte! Lenka už jej možná má :-)
Krásné a úsměvavé jarní dny !

LAGA 09

V prosincovém bulletinu jsme psali o projektu LAGA 09, který se v létě
2009 uskutečnil v keňské rezervaci Masai Mara. Cílem dvouměsíční expedice bylo posbírat dostatek materiálu pro připravovaný dokumentární film a také pro knihu, která by měla završit Vaškovu ( pozn. fotograf Václav Šilha www.photo-silha.cz ) sedmiletou práci v této oblasti. Za
kamerou stál Vladimír Bízik, kterému se podařilo natočit opravdu vynikající záběry.
Pro ty z vás, kteří se o projektu chcete dozvědět více, je zde

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ SE ČLENY EXPEDICE
LAGA 09
Kdy ? Ve čtvrtek 27. 5. od 19, 00 hodin
Kde ? Kavárna a vinárna Bresto ( dolní salonek)
Štěpánská 31/ 674
Praha 1

Olga Šilhová

Vašek a Vlado vás prostřednictvím fotografií, filmových
ukázek a vyprávění seznámí s průběhem celého projektu. Dozvíte se také, zda se jim podařilo zrealizovat
hlavní záměr expedice - prostřednictvím obrazového
materiálu zachytit příběhy jednotlivých zvířat, které se
odehrávají na pozadí velké migrace zvěře.
Vzhledem k omezené kapacitě promítací místnosti
Vás prosíme, abyste si svá místa předem rezervovali
prostřednictvím info@africanway.cz . Vstup na akci je
jako vždy bezplatný

CO JE U NÁS NOVÉHO?
•
Právě jsme vypsali zbrusu nové FOTO SAFARI BOTSWANA, které proběhne v únoru roku
2011. Zopakujeme si pobyt ve stejných místech (delta řeky Okavango a oblast Kwando-Linyanti), ve
kterých už v únoru 2009 proběhly dva úspěšné turnusy této speciální akce. Jde o privátní přírodní
koncese, které patří k největším v Botswaně vůbec. Letecké přesuny z místa na místo a tisíce hektarů
divočiny jen pro nás! Podrobnosti na http://www.africanway.cz/cz_foto_safari_detail.php?c=2211
Některá místa na tuto akci jsou již rezervována předem, takže je k dispozici pouze omezený počet míst.
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•
Na prosincové FOTO SAFARI SAMBURU
(rezervace Samburu a jezera Nakuru a Baringo) jsou
k dipozici už jen 3 volná místa. V případě zájmu o tuto
akci proto doporučujeme včasnou rezervaci. Podrobnosti na
http://www.africanway.cz/cz_foto_safari_detail.php?c=1210
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•
Pokud jste počátkem dubna neměli
možnost shlédnout
některou z repríz pořadu
Století žen, kterou ČT natočila s Olgou
Šilhovou, můžete tak učinit prostřednictvím
http://www.ceskatelevize.cz/program/10249971631-09.04.2010-17:20-24.html
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ZPRÁVY Z MASAI MARA (Keňa)
Blíží se léto, kdy se někteří z vás (ať už sami, nebo
v rámci jednoho ze dvou turnusů Foto Safari) vydají našim prostřednictvím do Keni. V tomto období samozřejmě nelze vynechat rezervaci Masai
Mara, kde se v letních měsících odehráva jedno z
nejvelkolepějších přírodních divadel na světě - velká
migrace zvěře z Tanzánie. Zvířata v Masai Mara jsou
však aktivní po celý rok, o čemž svědčí zprávy, které
průběžně z místa dostáváme. Co zajímavého se zde
dělo v březnu a v dubnu se dozvíte z následujících
řádků.
•
V březnu v rezervaci hodně pršelo, napadlo
zde okolo 740 mm srážek a deště pokračovaly i v
průběhu dubna. Po vyčerpávajícím, dlouho trvajícím
suchu byl déšť pro tuto oblast opravdu blahodárný.
Masai Mara je v současné době zelená a všude raší
svěží porost. Ačkoliv byly srážky opravdu vydatné, většinou pobíhaly formou prudkých bouřek, po
kterých se opět rychle vyjasnilo. Zejména fotografové
velmi ocenili efekty vytvářené na obloze bouřkovými
mraky a sluncem.
•
Do Governor´s Campu se v březnu vrátil štáb BBC, který zde pokračujev natáčení
oblíbeného seriálu Deník velkých koček (Big Cat Diary)
•
V blasti Musiarských bažin byl pozorován zvýšený počet slonů. Mnoho samců bylo tou dobou v říji a někdy i dost nevybíravým způsobem pronásledovali stáda slonic. Toto dění bylo možné
bezpečně pozorovat pouze na větší vzdálenosti, protože sloní samci v říji bývají velice agresivní
•
Agresivitu sloních samců potvrdil také štáb BBC, který byl na hranici rezervace ( oblast Musiara Gate) svědkem zajímavého divadla. Sloní samec v říji zde opakovaně napadl krávu ze stáda
masajských pastevců. Masajům se naštěstí podařilo včas se ukrýt do vozů štábu BBC, které jim
přispěchaly na pomoc. Když rozzuřený slon krávu konečně opustil, objevila se na místě lví smečka
Marsh Pride ( Smečka z bažin), pro kterou bylo zraněné dobytče pochopitelně lákavým cílem.
Vozům BBC se sice lvy podařilo odehnat, kráva však samozřejmě útok slona nepřežila. Doufejme,
že i během záchranné akce štáb BBC pilně natáčel a budeme moci tuto scénu spatřit v některém z
nových dílů Deníku velkých koček.
•
Smečka z bažin posílila o jednoho člena. Zhruba v polovině března se samici Bibi narodilo
mládě, zatím neznámého pohlaví. Smečka v současnosti čítá 26 jedinců, v posledních týdnech se
však rozdělila na tři skupiny, které loví odděleně.
•
Smečka lvů Paradise Pride, která je tvořena 5 samci, dostává i nadále své pověsti lovců
hrochů. Od podzimu loňského roku lvi prokazatelně ulovili nejméně 10 hrochů. Toto chování není
v zazvěřené Masai Mara příliš typické, zdejší lvi si obvykle vybírají snadnější kořist. Samotný
útok této smečky na hrocha se zatím nikomu nepovedlo zaznamenat. Třeba to bude štáb BBC, nebo
možná také někdo z vás, kdo se s námi letos do Masai Mara chystáte J

Na 3. 6. 2010 je naplánováno setkání účastníků našich letních fotografických safari. Ti z
vás, kterých se toto setkání týká od nás obdrží v nejbližších dnech pozvánku s podrobnostmi.

ZPRÁVY Z UGANDY
Od června 2010 se budou moci návštěvníci Ugandy setkat se dvěma novými tlupani goril. Celkový
počet gorilích rodin, které je možné z ugandské strany pozorovat se tak rozšířil na 9. Celkem má
Uganda v současnosti denně k dispozici 72 povolení k pozorování goril, čímž předčila sousední
Rwandu. I přes toto rozšíření a vysokou cenu povolení je zájem návštěvníků o setkání s gorilami natolik velký, že je třeba o povolení žádat alespoň půl roku předem. První novou rodinou je Orugonza
family (O group), která se vyskytuje v oblasti Mburameizi v NP Bwindi Impenetrable. Druhá skupina – Kahungye family se vyskytuje v sektoru Nkuringon a její pozorování je dosažitelné z Mgahinga
Lodge nebo z ubytovacích zařízení v jižním Bwindi.

AVENIER
ZDRAVÍ NA CESTY

Každý, kdo se vydává na cesty, řeší otázku možných zdravotních rizik ve své cílové destinaci. Největší
sítí středisek zabývajících se v ČR (nejen) cestovní medicínou je Očkovací centrum Avenier, a.s. , které
má své pobočky na 17 místech po celé republice a ročně proočkuje více než 70 tisíc klientů. Vedle tří
pracovišť v Praze nabízí své služby také v Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Karlových
Varech, Sokolově, Jihlavě, Olomouci, Zlíně, Uherském Hradišti, Břeclavi a Znojmě. Na očkování v
kterémkoliv středisku je navíc možné se rychle a pohodlně objednat prostřednictvím internetu na
www.ockovacicentrum.cz (kde také najdete aktuální informace o cenách a případných slevách), nebo
pomocí bezplatné telefonické linky 800 123 321.
Ve splupráci s Očkovacím centrem Avenier a.s. pro vás připravujeme zvláštní rubriku, která se poprvé
objeví v příštím čísle našeho bulletinu. Na vaše dotazy spojené s cestovní medicínou v ní bude odpovídat

Docent MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
je specialistou v oborech epidemiologie, prevence a kontroly
infekčních nemocí a cestovní a tropické medicíny. Je vedoucím
lékařem Očkovacího centra v Ostravě-Hrabůvce a odborným
garantem Očkovacího centra Avenier v České republice. Od
roku 2004 vede neziskovou mezinárodní humanitární organizaci
International Humanity a v roce 2006 byl zvolen prezidentem
Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny. Je autorem více než
350 vědeckých a odborných publikací, včetně vysokoškolských
učebnic a skript. Jeho práce byly citovány v 270 dalších publikacích. Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. je prvním autorem
nebo spoluautorem 12 knižních titulů. Mezi nejčtenější patří
monografie „Ochrana zdraví na cestách“. Jako lékař absolvoval
několik zahraničních humanitárních misí v rozvojových zemích,
včetně oblastí zasažených tsunami.

Je vedoucím projektů humanitární a rozvojové pomoci v Asii, Africe a Latinské Americe a spoluzakladatelem Česko-Slovenské kliniky poskytující bezplatnou zdravotní péči v Nepálu. Je aktivním
cestovatelem, navštívil 70 zemí na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Je také autorem 10
cestopisů publikovaných v časopisech Cestovatel, Diastyl a Cestopisy.

Své dotazy pro Doc. MUDr. Rastislav Maďara, Ph.D nám můžete zasílat už nyní na
info@africanway.cz

Víc už se nám do tohoto čísla opravdu nevejde. Budeme se na vás těšit při besedě na téma
LAGA 09, na setkání před výpravami do Keni, nebo třeba na některé další cestovatelské akci.
A samozřejmě také v Keni, v Botswaně, v Namibii, na Floridě či na Aljašce – zkrátka na
místech, jejichž návštěvu jsme pro vás připravili nebo připravujeme.

Váš African Way Club
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