FESTIVAL GO KAMERA 2018
21.ročník – téma VÝCHODNÍ AFRIKA
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Určitě jsme prožili nejsilnější ročník našlapaný emocemi. Umíme si vážit děkování a silných
reakcí... tentokrát jsme jich užili vrchovatě. Zvláště ve finále festivalu v pozdních nočních
hodinách prodloužené neděle dopadaly na hlavy organizátorů úžasná slova díků. Nejen
diváci považují právě tento festival za dosud NEJLEPŠÍ. AFRIKA bodovala na všech frontách…
Po 4 dny jsme ochutnávali všemi smysly Afriku. Posluchači i vystupující degustovali
exotické pokrmy z Konga a Pobřeží slonoviny, popíjeli exotické nápoje i pivní speciál
Livingstone, dopřávali si 6 druhů kávy. Dominovala kávička i lahůdky z Ugandy od BWINDI
ORPHANS. K charitě Bwindi směřuje i výtěžek festivalu. Všichni návštěvníci festivalu i
veletrhu GO a Regiontour hráli o zájezd na ostrovy MAURITIUS A REUNION s CK
LIVINGSTONE.
ČTVRTEK 14.1.
KATEŘINA CHAVEAU a BWINDI ORPHANS prezentuje školu v africké Ugandě, adopce na
dálku, pomoc potřebným, dovoz kávy do Čech, její pražení a distribuci v provoněné podobě.
Výsledek celého festivalu směřuje právě do Ugandy.
Malířka a ex ředitelka ZOO Dvůr Králové DANA HOLEČKOVÁ seznamuje s výsledky NÁVRATU
NOSOROŽCŮ DO AFRIKY. Výstupy největšího safari Střední Evropy jsou famózní. Vše započal
už slavný Josef Vágner, velké věci zde dokazují stále. Nestor mnoha úspěšných expedic JOSEF
ŠIMŮNEK seznamuje s parádními výstupy na OSMITISÍCOVKY. Radí s výbavou do hor, varuje
před lavinovým nebezpečím. Geograf JAN MIKLÍN má profesionálně zpracované téma
STŘEDNÍ ASIE.
Houslista JAN HRUBÝ odborně vypráví o hudebním vývoji u nás i ve světě, o hraní
s V.Mišíkem, M.Prokopem a dalšími osobnostmi. Česká honorární konzulka VLADKA
KENNETT je také záchranářka. NOVÝ ZÉLAND je její nová domovina. Ostrov prstenů ukazuje
včetně akce s hercem Jardou Duškem. Mořeplavec RUDOLF KRAUTSCHNEIDER je svérázný
chlap s citlivým nitrem. Jeho přednáška přitahuje vnímavé duše jemu podobné. MOŘE,
PLACHETNICE A PŘÁTELSTVÍ rozněžní sál do stejné tóniny. JAN HRUBÝ s hudebním
uskupením KUKULÍN umí parádní KONCERT V LIVINGSTONE ETHNO PUB. Nejvytrvalejší
mořeplavci plují poté na příjemných vlnách nápojů až na zásadní Traubku…

PÁTEK 19.1.
MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT PELHŘIMOV je tradiční host festivalu. Překvapuje pravidelně
lavinou netradičních novinek. LADISLAV + KATKA BEZDĚK podnikly nejdelší akci v historii
českým autem. 777 dní trval jejich výjimečný BIG TRIP - CESTA KOLEM SVĚTA. V úžasné jízdě
planetou projeli všechny obydlené kontinenty. Hudebník JIŘÍ PAVLICA se stává lahůdkou
festivalu, JIŽNÍ AFRIKA je hudebně nekonečné téma. Jirka rozehrává různé nástroje včetně
niněry. DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU spojuje dohromady herec RADIM FIALA. STARÁ PARTA
V AFRICE se sešla včetně největších osobností – JIŘÍ PECHA, PAVEL ZATLOUKAL, DITA
KAPLANOVÁ, MICHAL BUMBÁLEK. GABRIELA ŠTEFANOVÁ… Poznávat exotiku lze různým
způsobem. „Provázci“ šíří ve světě správnou kulturu správným způsobem. Na podiu se
propojují s Jirkou Pavlicou v unikátní zpěvy. Oči vlhnou i drsným povahám. TUBABU FILA
umocní hlavní téma festivalu. Válí RYTMY ŽHAVÉ AFRIKY tak, jak jsme před necelým týdnem
užívali v Západní Africe…
Fotograf MARTIN FROUZ ukazuje netradičně EGYPT. Přivádí až do uzavřených depozitářů
muzeí, poznáváme unikátní naleziště. Moderátorka LEJLA ABBASOVÁ pomáhá Africe jinými
cestami, její charita má široké spektrum. Seznamuje poutavě s historií Masajů, dozvídáme se
pikanterie o náčelnících, posvátných místech i ženské obřízce. MASAJSKÁ KEŇA je našlapaná
zajímavými informacemi. Po dlouhé době se podařil český výstup na obávaný HUASCARÁN.
Hora je pro naše lezení osudová nejen největší horskou tragédií spojenou s obřím sesuvem.
PAVEL BÉM + RUDA ŠVAŘÍČEK ukazují NEJVYŠŠÍ HORY PERU A BOLÍVIE. Až do dne jejich
výstupu se nikdo v roce 2017 na vrchol nedostal… Vše eskaluje v LIVINGSTONE ETHNO PUB
koncert skupiny ECHT!. KAREL MALÍK přidává zásadní song Larrry go i po odpojení zvukařem
od elektriky. Noční klid narušuje společný zpěv do pozdních hodin. Bubny TUBABU FILA
umocní narozeninovou oslavu.
SOBOTA 20.1.
ROMAN POSOLDA dováží KOLA PRO AFRIKU do Gambie. CESTA KOLA je úspěšný projekt,
který se rozrostl v charitu s přesahem skvělého servisu kol už v České republice.
Etnolog LIBOR DUŠEK se mezi horolezci vymyká výjimečnými znalostmi oblasti. PAMÍR,
STŘECHA SVĚTA dostává díky jeho častému působení v regionu šmrnc zkušeného parťáka,
etnografa i archeologa… Historik CTIBOR OSTRÝ z hradu Špilberk prezentuje jedinečný
projekt JEDEN KMEN. Kdo neviděl, neuvěří… Fotografka DANA KYNDROVÁ je nejošlehanější
průvodkyně stáje Livingstone. ZÁPADNÍ AFRIKA je její doména, prožila zde dlouhá léta.
Novinářka VERONIKA BEDNÁŘOVÁ prošla Lidovými novinami, píše pro Reflex. Její JAR JINAK
je sonda do africké duše zkušenou ženou, která problematice opravdu rozumí.
Tibetský malíř TASHI NORBU emigroval z Tibetu přes Bhútán do Indie. PŘÍBĚH TIBETU je
mimořádně citlivý. Po celé 4 dny festivalu maluje OBRAZY v předsálí Kongresového centra.
Japonolog MARTIN VAČKÁŘ je znalec země vycházejícího slunce par excelance. Jeho
JAPONSKO je pozvánka na společnou cestu na podzim. RADKA PODANÁ + RUDA ŠVAŘÍČEK
poodhalují cestu do izolovaného vachánského koridoru. Těžko přístupný AFGHÁNISTÁN
procestovali pro mnohé šokujícím způsobem. Hory Pamíru tvoří životní zážitky…. Všechny
mile překvapuje kontroverzní výtvarník a pilot DAVID ČERNÝ. Připravil blok SVĚT SHŮRY,
snímky pořízené za jeho četných letů. Grafika krajiny i průmyslových objektů kouzlí čarovné
obrazce. David rozklíčuje Entropu i další své husarské kousky. Režisér VÁCLAV MARHOUL je
sympaticky skromný na to vše, co dokázal. Jeho SEVERNÍ AFRIKA spojuje obtížná natáčení na
černém kontinentu i žhavé novinky včetně roztočeného velkofilmu Nabarvené ptáče.
Cestovatel RUDA ŠVAŘÍČEK provádí HORAMI AFRIKY od severu na jih, od východních ostrovů
až po aktuální africký západ v pestré mozaice čtvrtstoletí cest do Afriky. Hudebník ONDŘEJ

HEJMA vypráví o jedinečné cestě autostopem do Nepálu. NEPÁLSKÝ MUSTANG přibližuje
zajímavé spojení cestovatelského tandemu RUDA ŠVAŘÍČEK + KAREL WOLF. Náš
nejúspěšnější horolezec RADEK JAROŠ přibližuje aktuální projekt KORUNA PLANETY. Mrazivá
ANTARKTIDA ústí výstupem na Mt.Vinson. KONCERT V LIVINGSTONE ETHNO PUB je
vyvrcholení 20 - ti let legendárního klubu. ONDŘEJ HEJMA v triu hraje známé písně nejen
skupiny ŽLUTÝ PES. Dylanovo klepání na nebeskou bránu je finální song jedné etapy
cestovatelské pub. Zvláště když dopadá purple rain…i v zákulisí…
NEDĚLE 22.1.
Unikátní blok 3D promítání spojuje v uceleném projektu hned čtyři zajímavé osobnosti.
Největším překvapením je entomolog MIROSLAV KOPEČEK. Jeho MAKROFOTOGRAFIE je
senzační pohled do světa brouků a larev. Všichni ohromeni zírají na kouzla přírody i jeho
aparátů!
Cestovatel TOMÁŠ LOUN ve 3D ukáže JAR + ČÍNU. Do programu skvěle vstoupí ohlášený
prezidentský kandidát. Týden před klíčovými volbami JIŘÍ DRAHOŠ s chotí překvapuje sál.
Silný vstup v ostrém rozhovoru odhaluje mimořádné znalosti různých oborů. Řešíme EET,
imigranty, EURO i zavedení nové měny, evropskou politiku, USA, Rusko, Čínu, Koreu,
Slovensko, citlivý Tibet, dalajlamu, korupci, emoce, stabilitu... Aspirantka postu první dámy
rozkrývá možné sociální cíle. Bouřlivý potlesk je povzbuzením lepšího budoucna. Vrchol
nemá ambice na ceny. Kdyby se volilo zde, výsledek je jasný.
Nejvýraznější speleolog MAREK AUDY a 3D VENEZUELA má nejdrsnější promítání
s vypíchnutým okem i mrtvým pilotem. Vegetariánský horolezec JAN TRÁVNÍČEK poprvé
v historii odhaluje OSMITISÍCOVKY ve stereoskopickém promítání. To se dosud nikomu u nás
nepodařilo. Se speciálními brýlemi se podíváme i na nejvyšší vrcholy světa. Mladý talent
LADISLAV ZIBURA již dávno spolehlivě plní sály a přitahuje masy vtipným netradičním
projevem. Úspěšný je i s tématem UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉNII A GRUZII. Nejsilnější blok jej
spojuje s ošlehaným veteránem. ZDENĚK THOMA je pan fotograf, JAPONSKO jeho životní
láska. I proto získává vyznamenání od japonské ambasády. Stálice festivalu PETR HORKÝ jako
režisér zpracoval skvělé téma STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA do filmové i knižní podoby.
MIROSLAV NÁPLAVA jako netradiční filmař poodhalí film AFRIKA SNŮ A SKUTEČNOSTÍ.
Nejznámější fotograf JAN ŠIBÍK skvěle prezentuje 10 LET své poslední tvorby i novou knihu
stejného názvu. Všichni hltají rady vyhlášeného foto harcovníka. 9 vítězů jednotlivých
soutěžních kategorií si odnese jako cenu Foto workshop přímo s J.Šibíkem, který
vyhodnocuje i vítězné fotografie. TIBOR NYITRAY je prezident svazu vinařů. Po promítání
jeho domény, MONGOLSKA, přechutnáváme vydařené vzorky vinařství Sonberg. PŘÍBĚHY
MOŘEPLAVŮ tvoří vyvrcholení vydařeného festivalu. Na podiu se schází unikátní sestava
známých mořeplavců včetně slavného Richarda Konkolského. Dražba po čtyři dny
malovaného obrazu tibetského umělce Tashi Norbu přináší 16 000 Kč a další finance za
prodané obrazy. Ceněné dílo spojuje brněnské motivy drak – krokodýl, orloj – falus
s mystikou, buddhismem i anděly. Vše graduje při slavnostním VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ. Slova
chvály a díků eskalují ve SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ. Dnes poprvé už ne do Livingstone ethno
pub, ale vyhlášený Blues bar Traubka spojuje tibetské umělce i čínské umělkyně v propojené
zurčící mraveniště spokojených tváří. S tibetským malířem Tashim se loučíme jako dávní
přátelé v domácnosti u opravdu, ale už opravdu posledního drinku…

Vítězové 21. ročníku festivalu GO KAMERA:
Foto klasická
1.
2.
3.
4.

místo: Drexler: Holi 1
místo: Sedláček Milan: Rybář
místo: Boček Bob – Geometrie
místo: Čestné uznání: Lumír Sochorec: Slavobrána

Foto digitál (hlasování)
1.-2.místo: Západ slunce pod Everestem, Černoch Jiří
1.-2.místo: Sunset over Mont Saint Michel, Mihalkinova Mariana
3.místo: View from Shanghai Tower, Mihalkinova Mariana
Knihy:
1. místo: Století Miroslava Zikmunda (Jota)
2. místo: Petr Sís: Komodo (Labyrint)
3. místo: Atlas zemí, které neexistují (65. pole, Nick Midleton)
Čestné uznání: Úchvatné světové cyklistické trasy, Lonely Planet
PŘEDNÁŠKY
JIŘÍ PAVLICA
VÁCLAV MARHOUL
MIROSLAV KOPEČEK
Přednášky - divácká anketa
Ladislav Zibura
Rudolf Kreutschneider
Radek Jaroš

VÝHERCE ZÁJEZDU NA OSTROVY MAURITIUS A REUNION S CK LIVINGSTONE:
Silvie Poláčková, Židlochovice
Další ceny za vystoupení:
 NEJEMOTIVNĚJŠÍ: RUDOLF KRAUTSCHNAIDER – netradiční nápady, formulace a
postřehy
 NEJUŽITEČNĚJŠÍ: JAN ŠIBÍK – návody focení
 NEJCHLADNĚJŠÍ: RADEK JAROŠ - ANTARKTIDA
 NEJDRSNĚJŠÍ: MAREK AUDY
 NEJVTIPNĚJŠÍ: LADISLAV ZIBURA – svérázný humor doplňuje sarkasmus
 NEJSKROMNĚJŠÍ: VÁCLAV MARHOUL. Velký producent a filmař dokázal velké věci,
přesto zůstává neskutečně skromný…
 NEJKRÁSNĚJŠÍ: LEJLA ABBASOVÁ
 ČIN ROKU: BWINDI ORPHANS – škola v Ugandě, adopce na dálku, káva…

