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CO KDYBY...

„Víš kde já dneska mohl být?“ 

Rozkurážený hlas podpořený pokročilou 

večerní hodinou a vypitými skleničkami.  

Asi čtyřicátník. Kamarádi z mokré 

čtvrti nebo sraz spolužáků po letech. 

Je úplně jedno kde chtěl dotyčný být, 

protože tam evidentně není. Vzápětí 

totiž následuje KDYBY podpořené  

všemocnými NEPŘÍZNIVÝMI OKOL-

NOSTMI.  Kulhající argumenty, kterými   

svému  okolí (a co hůř -  i sobě samým) 

ospravedlňujeme, proč v životě nejsme tam, kde jsme být chtěli. A ke všemu ho 

ostatní skoro neposlouchají! Další důkaz toho, jak na něj všichni celý život kašlou! 

Někteří ale ani poslouchat nemohou. V duchu totiž ještě vyšperkovávají svá vlastní 

KDYBY, se kterými už za chvíli vyrukují na trh… 

Já mám naopak poslední dobou štěstí na lidi, kteří KDYBY ze svého slovníku 

jednoduše vyškrtli.  Můžeme jim říkat snílci, dobrodruzi, obvinit je z nedostatku 

zodpovědnosti, posunuté hranice rizika a z mnoha dalších „zločinů proti všednosti“. 

Vždycky jim ale vlastně budeme závidět.

 

Jednoho takového člověka bych vám chtěla dnes představit. S Petrem Kašparem 

(Pítrsem),  jsem se seznámila díky práci na filmy, Slzy Konga, který režíroval,  a který 

má za sebou úspěšnou premiéru. Dokumentarista, cestovatel, vodák, horolezec, 

bezvadně hraje na kytaru  a vůbec dělá i další zajímavé věci…

 

Minulý týden mi napsal, že se potloukl na nějaké skále. Ne, že by mi ho nebylo líto, 

ale beru to tak, že  Pítrs na tu skálu CHTĚL a tak to taky  ZKUSIL. A tentokrát to holt 

BOLELO. Naštěstí nic vážného.  Ani vlastně nevím, jestli nakonec vylezl tam kam 

chtěl. A je to vlastně jedno, protože věci nemusejí být vždycky jenom o dosaženém 

cíli. Někdy je daleko důležitější sama cesta, kterou se o něco pokoušíme. O něčem 

podobném je i Petrův film „Hliněná řeka“, na jehož promítání bych Vás  chtěla  co 

nejsrdečněji pozvat.  Věřte, že nudit se opravdu nebudete!

 

Mějte krásný podzim a nebojte se plnit si své sny! Dokonce i v případě, že si při tom 

občas namelete!

                                                                                                                    Vaše Olga Šilhová
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African Way Club Vás zve na promítání filmu

řHlinená řeka
Účast přislíbili: Petr Kašpar (autor filmu) I Honza Lásko (hlavní postava filmu, nejlepší světový kajakář na 
divoké vodě) I Firew Mireček Gezagehne (muž z džungle, touto dobou studující vysokou školu v Praze).

kdy: 22.10.2009

OD: 19:00 hod

kde: BRESTO
Štěpánská 31, 

Praha 1

Vzhledem k omezené kapacitě promítacího sálu prosíme, abyste si  svá místa předem rezer vovali  prostřednictvím info@africanway.cz

Psal se rok 1998, když opustil podhůří Orlických hor a  vydal  

se za „štěstím“ do velkoměsta. Přijel tehdy vlakem, s malým 

batohem, v kapse tři stovky, dlouhý háro a v hlavě  spoustu 

plánů, ale už i vzpomínek na  prodělané cesty  a dlouhý čas 

strávený s kytarou na všech možných pódiích. Právě  tyto 

zkušenosti mu později  umožnily získat zajímavou práci  

v oblasti audiovizuální techniky. Odtud  již byl  jen krůček ke 

kamerové technice a k samotné výrobě audiovizuálních děl. 

„Od té doby jsem kameru nepustil z ruky. Navíc jsem se díky 

technice dostal mezi vodáky v Chocni a později i v Praze  

a právě odtud přišla první nabídka“,  říká Petr. 

Na podzim 2002, když jel o víkendu domů na zámek v 

Opočně, zazvonil telefon. Z reproduktoru se ozval hlas Filipa 

Jančara, vodáka, se kterým se Petr seznámil při natáčení vod-

ního freestyle. Filip Petrovi nabídnul účast na vodácké expe-

dici v Indii – Ganga 2003. Stejně tak, jako se Petr  před časem 

během pětiminutového telefonátu rozhodl opustit práci  

a odejít do Prahy, tak kývnul i  tentokrát. Když se pak s ostat-

ními vodáky  v červenci 2003 vrátil i z úspěšného prvosjezdu 

posvátné Gangy, bylo mu jasné, že tohle byl jen začátek.  

 

Rozjel se kolotoč dalších výprav, festivalů, přednášek… 

Další osudové setkání Petra potkalo poměrně brzy po návratu 

z Indie. Byl čtvrtek dopoledne. V ošuntěných křeslech, které 

pamatovaly první minuty vysílání ČT z Kavčích hor, seděli 

proti sobě dvě generace vodáků, které spojila jedna řeka. 

U nefunkčního automatu s kávou naslouchal prošedivělý 

novinář Jaromír Štětina a vedle něho si více jak pětadvacet 

let starými novinami listoval František Sláma. Naproti nim 

nadšeně vyprávěl své zážitky Filip 

Jančar s Petrem Kašparem. Právě 

při tomto setkání se začaly 

odvíjet nitky další výpravy.

„Když jsme se setkali se 

Štětinou a Slámou, bylo 

mi jasné, že se musíme 

do Indie opět vydat. Ten 

příběh byl natolik silný, že 

tu neměl obdoby. Jim se 

Gangu, resp. Alaknandu 

nepodařilo splout. 

Bohužel, 19.září 1977, 

v den kdy dokončili 

stavbu Matyldy, 

legendárního nafu-

kovacího voru, na 

kterém o dva roky 

dříve spluli Indus 

(kniha J. Štětiny 

- S Matyldou 

po Indu) se 

v peřejích 

Alaknandy 

utopili dva 

kamarádi. 

V ten den, 

možná v 

ten samý 

okamžik 

SEZNAMTE SE S PÍTRSEM



se narodil Honza Lásko, který se stal pro mne nejdůležitější 

postavou výpravy na Alaknandu v roce 2006. A právě s 

Honzou, který se stal jedním z nejlepších páddlerů na světě, 

jsme se na podzim 2007 vydali na naprosto neznámou řeku v 

Etiopii.“ vypráví Petr.      

Už tomu je skoro deset let, co se Petr Kašpar pohybuje mezi 

vodáky, horolezci a ostatními dobrodruhy. Jeho láska k filmu 

jej nutí neustále studovat a poznávat tento fenomén. 

V roce 2004 založil občanské sdružení WW8 expedition 

group (www.ww8.cz), se kterým podnikl několik významných 

vodáckých výprav na dosud nespluté řeky v Indii, Etiopii a 

dalších lokalitách po celém světě. Z WW8 se postupně stala 

značka, která spojuje zajímavé osobnosti, pomáhá v technic-

kém zajištění zajímavých výprav a expedic, zprostředkovává 

kontakt s médii a v neposlední řadě se podílí i na výrobě 

dokumentárních filmů.

A co dělá Petr dnes?   

Před nedávnem dokončil dokumentární film Slzy Konga a v 

současné době připravuje film o Radku Jarošovi, který zdolal 

už devátou osmitisícovku. Tím se stal nejvýznamnějším 

českým himálajským horolezcem. Zároveň připravuje cestu 

zpět na Hliněnou řeku. Plánů je daleko více. Ve hře je příprava  

filmového festivalu LOST HORIZON v Pardubicích, kniha Tanec 

s Šivou o expedicích na posvátnou Gangu a další aktivity.
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Gaumukh (pramen Gangy), 3998m n.m.
Půdža u pramene posvátné řeky, která se navždy vryla do paměti Petra 
Kašpara. Se svatým mužem se o tři roky později opět setkal na břehu 
Alaknandy.

Pákistán/oblast Balúčistán.  Cesta do Indie trvala 21 dní.

http://www.ww8.cz


Přesto, že je naše země již skoro celá zmapována a objektivy satelitů 

sledují skoro vše co se na ní děje, jsou na zemském povrchu stále neprobá-

daná místa. Jedním z nich je tajuplné údolí řeky Dinchiye v oblasti Kaffa 

na západě Etiopie. A právě sem se vydala parta šesti česko-slovenských 

vodáků.

Filmový dokument Hliněná řeka vypráví nejen o krásných chvílích 

prožitých na řece, která je i pro domorodce velkou nezná-

mou, ale i o tom, jak se vše může zvrtnout. Stačí málo 

a z plavby se může stát pravé peklo, kde si každý 

sáhne na své dno. Je to příběh o lidské vůli, která 

vítězí nad vyčerpáním a také o  jediné touze, 

kterou pak člověk může mít - dostat se domů.

 

Film přináší pohled na výpravu očima Honzy 

Zajíce Láska. Honza se řadí mezi nejlepší 

kajakáře na divoké vodě. Má za sebou mnoho 

extrémních výkonů a prvosjezdů, překonal 

světový rekord na Huka Falls a jako první splul 

dvakrát soutěsku Aratiatia Falls na Novém 

Zélandu. Společně s kamarády vykonal dlouhou 

pouť po vlastní ose až do Indie, kde se mu podařilo 

splout divokou himalájskou řeku Alaknandu, zdrojnici 

posvátné Gangy.

 

Film Hliněná řeka vznikl již na jaře 2008, avšak expedice 

dostala po roce druhé dějství. Následkem setkání vodáků s lidmi 

v malé vesnici Shama se vyplnil sen mladého učitele Firewa Gezagehne, 

který pomohl se záchrannými pracemi v údolí Dintchiye. Firew  díky 

podpoře účastníků expedice získal české vízum a stipendium ke studiu na 

Karlově Univerzitě. 

Scénář, střih, režie: Petr Kašpar 

Kamera: Petr Kašpar, Honza Lásko
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Tradiční akce, která se pod vedením fotografa Václava Šilhy uskuteční v srpnu 2010 

je rozplánována do dvou turnusů, přičemž první z nich je již beznadějně obsazený. 

V druhém turnusu v tuto chvíli zbývá pět volných míst. Případným zájemcům 

doporučujeme co nejrychlejší rezervaci. Podrobnosti o této akci naleznete na http://

www.africanway.cz/cz_foto_safari_detail.php?c=282010 nebo na stánkách Václava 

Šilhy www.photosilha.cz v sekci Nabídka.

•	 FOTO		SAFARI	KEŇA	2010

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Jak už možná mnozí víte, Václav Šilha spolu s  Vladimírem Bízikem již druhým 

měsícem pracují v rezervaci Masai Mara na knižním a filmovém projektu. Za tu dobu 

se jim podařila spousta unikátních záběrů, zachycujících zvířata v neobvyklých 

akcích. S některými z nich Vás seznámíme v dalším čísle bulletinu. Doufali jsme sice, 

že některé fotografie budeme mít k dispozici již pro toto vydání, ale keňská pošta 

pracuje pomalu a z místa není možné odeslat záběry prostřednictvím internetu.

•	 POZDRAV	Z	KENI

S některými z Vás již brzy vyrazíme za dobrodružstvím do Namibie. Pro ty z vás, kteří 

to letos nestihli máme dobrou zprávu. Foto Safari v Namibii pro Vás připravujeme 

i na příští rok. O všem, co je v souvislosti s touto plánovanou akcí nového, Vás 

budeme informovat v dalších bulletinech.

•	 FOTO	SAFARI	NAMIBIE	

S postupem našich fotbalistů na MS 2010 je to sice dosti nahnuté, ale možná někteří 

z Vás i přesto plánují se v příštím roce do Jihoafrické republiky vydat. Nejen fot-

balem živ je člověk, a tak případným zájemcům nabízíme zajištění služeb a dopro-

vodného safari programu, jak v samotné JAR, tak i v okolních zemích. V případě 

zájmu nás kontaktujte na info@africanway.cz 

•	 FOTBAlOVé	MISTROVSTVí	SVěTA	2010	-	JAR
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Ze slavnostního zahájení Kongotour, které 19. 9. proběhlo v 

Poličce, pořídila reportáž i nezávislá čínská televize NTDT. Na 

reportáž (v anglickém jazyce) se můžete podívat na http://eng-

lish.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_europe/2009-09-28/394710209651.

html

Hodně pohody v podzimních dnech!

Slzy KONGA
uvádí 

úterý  8. září  2009  od  19:00  hod
Městská knihovna - Malý sál   (Mariánské nám. 1/98, Praha 1)

VSTUPNÉ         80  Kč
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Rádi bychom poděkovali všem, kteří se 8. 9. 2009 zúčastnili 

premiéry filmu Slzy Konga. Sál Městské knihovny v Praze doslova 

praskal ve švech. 

Film od té doby putuje po různých festivalech a akcích po celé 

republice. Mj. je i součástí Kongotour, které pod vedením Marké-

ty Kutilové (její blog si můžete otevřít na http://kutilova.blog.

respekt.cz/) organizuje Člověk v tísni v celé řadě našich měst.

Poslední novinkou je, že film získal v sobotu 10. 10. 2009 cenu 

na 35. ročníku Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM.  

Slzy Konga se zařadily mezi 225 přihlášených snímků ze 40 zemí 

světa. A jak studentská porota ohodnotila film?

Členy studentské poroty oslovil film Slzy Konga sugestivním zachy-

cením utrpení obyčejných lidí, především šokujícího postavení žen 

ve společnosti, na pozadí boje o moc nad nerostným bohatstvím 

této země. Porota také oceňuje odvahu autorek zpracovat toto 

nelehké téma, o kterém je v naší společnosti malé povědomí a stojí 

na okraji zájmu.
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