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BETYNKA
Situace už je docela na pováženou. Jsme poblíž rezervace Samburu
na severu Keni a do konce dne už zbývají jen minuty. Za chvíli padne
africká noc a my zatím nemáme žádnou představu o tom, kde dnes
přenocujeme. Celé odpoledne jsme strávily neúspěšným vyjednáváním
se Samburkami z vesnice Umoja, kde jsme chtěly točit reportáž. Měla
být o ženách, které se vzepřely tradici a utekly sem před vynuceným
sňatkem, ženskou obřízkou nebo jen nechtěly dál snášet, jak je manžel
tluče. Tak tomu bylo kdysi…
Dnešní Umoja už je ale o něčem jiném. Mediální pozornost učinila z
ženské vesnice obyčejnou turistickou atrakci a velmi slušný kšeft. Nic
pro nás, zvlášť když nám ženy předloží pečlivě vypracovaný ceník (!).
Den s kamerou tu vyjde na nějakých 380 USD. S foťákem je to o něco
lepší – „pouhých“ 70 USD. K tomu nějaké ty „drobné“ za samotný vstup
do vesnice a také poplatek za ubytování v přilehlém kempu, který zdejší
komunitě zafinancoval nějaký holandský dobrodinec. Takhle bychom
mohly naši finančně okleštěnou expedici zabalit už za nějaké tři dny. Vyjednávání nepomáhá, a tak se asi
hodinu před soumrakem ocitáme na prašné cestě za vesnicí. Nejenže nevíme, kde dnes budeme spát, ale hlavně
před sebou nemáme žádný náhradní plán, jak se dostat k citlivému tématu ženské obřízky, kvůli kterému jsme
přijely…
Zázraky se ale dějí i v Samburu. Ten náš byl velice vysoký a štíhlý a jmenoval se Elizabeth. Díky ní jsme
nakonec se Sambury strávily nezapomenutelný týden ve vesnici Nangida. Mohly za to především zdejší ženy,
které nás přijaly až neuvěřitelně vstřícně. Elizabeth, která jako jediná z vesnice uměla anglicky, nám zase
pomáhala na každém kroku. Po pár dnech jsme jí za to překřtily na Betynku. Naše samburská Betynka na své
nové jméno nejen slyší, ale před pár dny si dokonce v pár kilometrů vzdáleném městečku zřídila i e-mailovou
adresu, aby mohla zůstat v kontaktu. Adresa začíná betynkaelizabeth@......com.
Krásné nadcházející jaro a ať každý alespoň někdy potká svou Betynku!
To vám za African Way Club ze srdce přeje
Olga Šilhová

NENECHTE SI UJÍT
Pokud byste se chtěli s Betynkou a s problematikou ženské obřízky
seznámit blíže, podívejte se v neděli 7. 3. ve 21, 20 hod v rámci pořadu
Střepiny na TV Nova na reportáž Obřezané, kterou jsme v loňském
listopadu s Lenkou Klicperovou natáčely právě ve vesnici Nangida.

foto Lenka Klicperová

POZVÁNKA NA AKCI
Ty z Vás, které naše výprava na sever Keni zaujala, bych ráda pozvala na
další setkání African Way Clubu, tentokrát na téma

DNEŠEK versus TRADICE
aneb
Jak se žije ženám na severu Keni

Kdy ? Ve čtvrtek 25. 3. 2010 od 19, 00 hodin

Kde ? Kavárna a vinárna Bresto ( dolní salonek)
Štěpánská 31/ 674
Praha 1

foto Lenka Klicperová

Vzhledem k omezené kapacitě promítací místnosti Vás prosíme, abyste si svá místa předem rezervovali prostřednictvím
info@africanway.cz

Kdo a o čem bude vyprávět? Společně s Lenkou Klicperovou
( šéfredaktorka magazínu Lidé a země) vám budeme vyprávět
o naší poslední novinářské expedici k jezeru Turkana.
Zavedeme vás mezi Sambury, mezi keňské Somálce a zavítáme i k
odlehlému jezeru Turkana, kde přežívají poslední zástupci vymírajícího kmene El Molo. Seznámíme vás i s „Bílou Samburkou“
Sylvií, která kvůli svému manželovi opustila Francii a na severu
Keni žije už 7 let. Budeme si také povídat o ženské obřízce, která
byla stěžejním tématem naší výpravy. V průběhu cesty jsme bydlely přímo v domorodých vesnicích a měly jsme možnost hovořit i o
citlivých tématech, která jsou v tradiční africké společnosti mužům
zcela zapovězena. Naše vyprávění doprovodí Lenčiny fotografie.
Budeme se na Vás těšit 25. března !

Za African Way Club
Olga Šilhová
foto Lenka Klicperová

Několik otázek pro fotografa Rostislava Stacha
www.fotolovy.cz
www.wildlifephoto.cz

Ve čtvrtek 4. 2. 2010 se v rámci African Way Clubu uskutečnilo promítání a beseda s naší novou posilou CK
African Way - fotografem Rosťou Stachem. Salónek kavárny Bresto doslova praskal ve švech, a to i přesto,
že jsme ještě před samotnou přednáškou museli z kapacitních důvodů uzavřít registraci míst na tuto akci.
Rosťa byl jako vždy vtipný a okouzlující a o vysoké kvalitě jeho prezentovaných snímků snad ani nemá cenu
hovořit. Těm z vás, na které už místa nezbyla, se omlouváme a jako malou náplast přinášíme s Rosťou alespoň
krátký rozhovor:
AW Club : Kdo a kdy tě přivedl k fotografování?
R.S. : Začal jsem fotografovat ve čtrnácti letech, kdy se konečně podařilo mému otci, který byl světově
uznávaným fotografem osmdesátých let, přesvědčit mě, že fotografování je to pravé. Do té doby jsem se tomu
úspěšně bránil a všechny jeho pokusy udělat ze mě fotografa selhávaly. Mě to táhlo ven, do přírody, pozorovat
zvířata a dění v okolních lesích. Jednou, když jsem otci vyprávěl, co všechno jsem v lese viděl, tak pronesl
osudovou větu: „ Příště až půjdeš do lesa, tak si vezmi foťák a vyfoť to.“ Na další výpravu jsem už šel vyzbrojený fotoaparátem Exakta a teleobjektivem s ohniskem 200 mm. První moje vyfotografované zvíře byl muflon
a fotil jsem ho na tak velkou vzdálenost, že jsme ho pak málem na obrázku ani nenašli.
AW Club : Od počátku roku 2010 jsi navázal spolupráci s CK African Way a
spolu s Vaškem Šilhou, který se specializuje zejména na Afriku, se tak stáváš další výraznou vůdčí postavou
našich Foto Safari. V tvém případě půjde hlavně o fotografování zvířat na americkém kontinentu – například
na Aljašce, v Kanadě nebo na Floridě. Proč jsi si vybral právě tuto oblast?
R.S. : Pro mě byla vždycky příroda a zvířata severní polokoule přitažlivější a už když jsem byl poprvé na
Aljašce, hodně mi tato destinace přirostla k srdci. Stejně tak tomu bylo i v Yellowstone N.P., kde je také
naprosto úžasná příroda a spousty zvěře. Velmi dobře se na takových místech fotí a fotograf má daleko více
možností pracovat s prostředím, které bude vedle fotografovaného zvířete na snímku. Myslím, že to pro mě
byla jednoduchá volba.
AW Club : Jak moc dlouho jsi přemýšlel, než jsi kývnul na nabídku spolupráce s CK African Way? A co tě
nakonec vedlo k tomu, že jsi řekl ano?
R.S. : Taková nabídka se neodmítá, zvláště, když přijde od fotografa kterého si velmi vážím a od cestovky
která má výborné jméno a na svém kontě spousty spokojených klientů. Dělám fotografické kurzy i u nás,
kde na ochočených zvířatech připravuji fotografy na to, jak fotit ve volné přírodě a tohle bude vlastně další
“level”, opravdový wildlife. Myslím si, že zájemcům o Foto Safari mám co nabídnout a rozhodně nejsem z
těch, kteří by své zkušenosti úzkostlivě tajili.

AW Club : Máš nějaký fotografický sen? Třeba nějaké konkrétní místo, které bys chtěl s fotoaparátem
navštívit. Nebo máš možná v hlavě nějaký vysněný obrázek, který bys chtěl nafotit a zatím se ti to nepodařilo?
RS : Takových míst je víc, určitě mezi ně patří fotografování ledních medvědů, které už se chystá, potom to
jsou obrovští jeleni na Novém Zélandu, varani na ostrově Komodo a kosatky v Jižní Americe, které najíždějí
na pláže, aby tam lovily lachtany. Vysněných obrázků je spousta, ale nejvíc potěší takové, které se nedají ani
vymyslet a povedou se :-) Tady narážím na Vaškovy hrochy s krokodýlem, je skvělé, že se to povedlo na Foto
Safari - to je dobrá vizitka!
AW Club : Procestoval jsi už celou řadu zemí. Kde se ti líbilo nejvíc ?
R.S. : Pár zemí jsem opravdu už viděl a kdybych měl udělat žebříček, tak by u mě určitě vedla Aljaška,
Wyoming, Montana, Slovensko, Norsko, Švédsko. Mojí nejoblíbenější fotografickou lokalitou u nás jsou
Krušné hory, hlavně obora Fláje.
AW Club : Jsi známý jako muž „velkých kamufláží“. Mám teď na mysli tvé nepřehlednutelné maskovací
oblečení a další „khaki“ výbavu. Plánuješ účastníky našich Foto Safari, která proběhnou pod tvým vedením,
překvapit nějakým novým modelem?
RS :Zas takový šílenec do maskování nejsem, třeba povlečení na postele v ložnici maskované nemáme :-))
Ale je fakt, že maskovací obleky mají spoustu kladů - v tropech při použití 3D maskování na vás nelezou
komáři a otravné mušky, kde je třeba se schovat, splynete s prostředím a pak to má ještě jednu praktickou
vlastnost: když se člověk při jídle trošku pokydá, tak to není vidět :-))

Slovo na závěr : S Rosťou Stachem se již brzy budete moci prostřednictvím CK African Way vydat

například na Floridu, na Aljašku nebo do Kanady za ledními medvědy. Více informací aktuálně nalzenete na
www.wildlifephoto.cz
Rosťa ale v minulosti navštívil i některé africké země. Pokud chcete vědět, jak se mu fotografovalo v Namibii, Zambii, Botswaně, Tanzánii nebo v Keni, podívejte se do archivu ČT 24 na pořad Světadíl, kde byl Rosťa
15.2. 2010 hostem
http://www.ct24.cz/vysilani/2010/02/15/10159874281-210411058060215-09:10-predpolednem/?index[]=103574

KŘÍŽEM KRÁŽEM
•
Maun (Botswana): Počátkem roku se obyvatelé tohoto městečka, které je známé
především jako výchozí bod pro pro safari v deltě Okavanga, potýkali s nečekanou invazí
jedovatých hadů. Silné deště způsobily, že se tato zvířata začala objevovat i v obydlených
částech městečka. Naši partneři na místě zaznamenali například zmije útočné, černé mamby,
plivající kobry a také zvýšený výskyt škorpionů. Svěží zeleň, která díky dešti v okolí Maunu
vyrašila, pak k městečku přitáhla stáda slonů, kteří si pochutnávali především na mopanových
stromech.
•
Černé dětství: Reportáž Olgy Šilhové a Lenky Klicperové o tom, jak se žije keňským
dětem, odvysílala 3.2. ČT 2. Podívat se na ní můžete na
http://www.ceskatelevize.cz/program/10265737370-07.01.2010-03:25-2-cerne-detstvi.
html?online=1

•
Fotky Vaška Šilhy v Číně: Série fotografií zachycující unikátní souboj krokodýla, s
hrochy oblétla doslova celý svět. Poslechněte si, co o tom říká moderátorka čínské televize :-)
http://tv.sohu.com/20091118/n268293796.shtml

NABÍDKA
•
Nástěnka : Chystáte se s námi na cesty a rádi byste ušetřili? Byli byste rádi, aby se
k vám přidal někdo další a snížil tak náklady na vaši dopravu a služby průvodce? Máte
rádi společnost? Nově nabízíme možnost oslovit našim prostřednictvím vaše možné spolucestující Jak to bude fungovat ? Pokud si u nás necháte připravit cestu na míru a hledáte
další spolucestující, kteří by vám pomohli snížit vaše náklady, rozešleme nabídku možnosti
přidat se k vaší výpravě prostřednictvím naší databáze. To, zda se k vám nakonec někdo přidá,
pochopitelně garantovat nelze, ale zvyšuje se tak šance, že případné spolucestující nakonec
získáte a ušetříte. V případě, že někdo projeví zájem, vám na základě vašeho předchozího
souhlasu zprostředkujeme vzájemný kontakt, abyste se mohli rozhodnout, zda k sobě další
cestovatele přiberete, nebo nikoliv. S pochopitelných důvodů se tato nabídka týká pouze akcí
organizovaných naší CK. Pokud budete mít o tuto službu zájem, kontaktujte nás na
info@africanway.cz
•
Zaujala vás cesta Lenky Klicperové a Olgy Šilhové na sever Keni? Zajímáte se o život
domorodých kmenů a chcete Afriku poznat i jinak, než z obvyklého turistického hlediska? Na
prosinec tohoto roku chystáme Expedici Turkana, která do velké míry kopíruje cestu, kterou
Lenka a Olga podnikly v rámci natáčení svých reportáží v listopadu loňského roku. Výpravu
povede Olga Šilhová. Navštívíme mj. samburskou vesnici Nangida, kde se budete moci se
Sambury seznámit mnohem blíže, než je to možné během obvyklých turistických návštěv.
Následně se krajem Bílé Masajky vydáme dál na sever až k jezeru Turkana. Ve městě Maralal
se pokusme zastihnout „bílou Samburku“ Sylvii a strávíme nezapomenutelné hodiny u jezera
Turkana, kde s na loďkách vypravíme po stopách tradičního lovu hrochů a krokodýlů. Budeme
mít také jako jedni z posledních možnost setkat se kmenem El Molo, který má už dnes pouze
několik desítek členů a je pravděpodobně odsouzen k zániku. Součástí expedice bude i pěší
trek za pomoci oslů. Expedice je určena sportovněji založeným klientům, kterým nevadí kempování a omezený komfort. Na oplátku získáte zážitky a zkušenosti z opravdové a ničím
nepřikrášlené Afriky.
V případě předběžného zájmu o tuto akci, která je určena pouze omezenému počtu
zájemců, nás kontaktujte na info@africanway.cz
Krásné jaro a hodně zajímavých cest v roce 2010!
Váš African Way Club

