
 

  

 
FESTIVAL GO KAMERA 
Termín konání: 20.10 - 22.10. 2022  
Místo konání: pavilon P,  BVV  
 
FESTIVAL GO KAMERA slaví při veletrhu GO úctyhodných 25 let. Čtvrt století je 
slušná doba trvání. Letošní dvojitá účast dohání zanedbaný covidový rok.  
Hlavní hvězdy festivalu tvoří:  
horolezci RADEK JAROŠ a IVO GRABMULER  
herečka CHANTAL POULLAIN  
fotografové JAN ŠIBÍK, ZDENĚK THOMA a PETR JAN JURAČKA 
matematik KAREL JANEČEK… 
jaderný fyzik JAN RAK  
reportérka MARKÉTA KUTILOVÁ  
Festival se zrodil už v roce 1998 a postupně vyrostl v největší cestovatelskou 
akci Čech i Slovenska. Maraton promítání a besed každoročně představuje na 
50 výrazných osobností. O své zážitky se dělí známí cestovatelé, nejlepší 
horolezci, filmaři, fotografové, dobrodruzi…  
Akce je součástí veletrhů GO a REGIONTOUR, letos i CARAVANING 
Vychutnejme si krásné snímky i nejlepší filmy. Dokonce 3D.  
Užijme zajímavé informace, exotiku, romantiku, perličky i citlivá zamyšlení.  
Letos se konal festival netradičně i v dubnu na Hvězdárně a planetáriu Brno.  



Nový boom cestování přidává další festival v říjnu. Supluje chybějící covidový 
ročník. Proluka si to zaslouží. Po těžkém období neseme symbolický praporec 
statečně dál.  
Letošní téma tvoří ČTVRTSTOLETÍ FESTIVALOVÉHO CESTOVÁNÍ  
Oslavme 25.výročí společně. Nejen ve slavení jsme dobří… 
Přispěj malou návštěvou velké účasti… Radost je dobrá společná! Cestování 
propojuje! Baví nás cesty i jejich sdílení 
Nový veletrh je nová výzva… 
Těšíme se na příjemné společno! 
 

Podruhé se festival koná v atraktivní hale P, v areálu BVV BRNO.    
Letos rezonuje téma TAMTAMY ČASU - Nová Guinea. Nad proměnou času se 
zamýšlíme… 
Kniha TAMTAMY ČASU poprvé propojila nejúspěšnějšího českého etnologa a 
indiánského náčelníka MILOSLAVA STINGLA s legendou JIŘÍ HANZELA – 
MIROSLAV ZIKMUND. Nejobsáhlejší materiál připravil cestovatel RUDA 
ŠVAŘÍČEK. AUDIOKNIHA stejného názvu žhavě finalizuje. Texty namluvili:  
JARDA DUŠEK, JAN POTMĚŠIL, JITKA ČVANČAROVÁ, DAN BÁRTA a MICHAL 
BUMBÁLEK...  
Součástí festivalu je výstava TAMTAMY ČASU a expozice TICHOMOŘÍ 
s fotografiemi cestovatele Rudy Švaříčka plné působivých rituálů, zvyků a tradic.  
Návštěvníci ochutnají skvělé exotické kuchyně - INDIE, NEPÁL, AFRIKA i nyní 
tolik skloňovaná UKRAJINA. Degustujeme i vynikající kávu UGANDY projektu 
BWINDI.  
Srdečně zveme na výjimečnou akci. 
 

Pořádá CK LIVINGSTONE, hlavou i srdcem festivalu je Ruda Švaříček  

Produkce festivalu GO Kamera   
 
Tereza Sikorová   
T: 603 877 182 | 542 214 645 E: tereza@livingstone.cz  
www.gokamera.cz  
 
 

http://www.gokamera.cz/
http://www.gokamera.cz/

