
V počátcích „pouze“ parta kamarádů, kterým se 
voda a cestování staly nejen koníčkem, ale také 
životním stylem, cílem a závislostí.

V roce 2006 jsme založili web H2Omaniaks.com, na 
kterém prezentujeme vlastní akce a projekty, zveřej-
ňujeme zde články, videa a fotogalerie z českých         
i zahraničních závodů a informace o řekách, cestách a 
expedicích po celém světě. Mezi naše nejvýznamnější 
cesty a natáčení patří Nový Zéland, Tasmánie - Fran-
klin river, USA - Grand Canyon na Colorado river, 
Kanada, USA - Idaho a Kalifornie, Rusko, Kazachstán, 
Mongolsko, Albánie, Norsko, Nepál, Indie...)

Postupem času se dostáváme i k mediální podpoře ex-
pedic, závodů, koncertů, filmových a cestovatelských 
festivalů, vlastní filmařské a produkční činnosti. 
Začínáme spolupracovat s Českou televizí, s rádii 

Beat a Wave, s vodáckým časopisem Hydromagazín, 
Xstream, ale také například s časopisem Týden, part-
nerskými servery ČTK a aktualne.cz a stáváme se tak 
jedněmi z největších propagátorů extrémního pád-
lování a freestylu v ČR.

V roce 2008 bylo Státní technickou knihovnou webu 
H2Omaniaks.com přiděleno číslo ISSN 1803-6295 
pro online periodika.

A v roce 2009 jsme z „maniaků“ založili občanské 
sdružení za účelem zastřešení veškeré činnosti.

Od roku 2010 se pro některé z nás stala hlavním 
zdrojem příjmů filmařská a produkční činnost.

V roce 2011 maniaci slaví 5. narozeniny a k tomuto 
“výročí” vznikl videosestřih 5 let s H2Omaniaks 
teamem, který najdete na webu v sekci team.
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Dále čtěte:
Raftování v Norsku na řece Sjoa
Projekt TELEfilm
Od raftingu k Offroad trialu
Soutěž Rockpoint.cz o spacák MHW

Nejkrásnější spaní s nočním výhledem na masiv Annapuren nasvícených úplňkem (foto: Tomáš Mähring)

Cestou necestou Indií a Nepálem
Balím. V uších mi zní písnička “Cesta dom” Zuzky Navarové. Já ale neberu sedlo, ani 
pětistrunný banjo, ale 3 trika, zubáček a foťák. Je začátek října, ideální čas letět do Asie.
V Bruselu v odletové hale s námi čekají naši spolucestující. Dámy oděné v pestrobarevných sárí. Začínám si 
uvědomovat, kam se to vlastně chystáme. Indie nás přivítala tradičně. Jde to popsat pouze jedním slovem. Šok. Kam 
se podělo sychravé podzimní počasí a kde se vzalo tolik lidí? Co to vedro a proč na silnicích všichni troubí?
Několik dní jsme se rozkoukávali v Dillí, obešli památky 
a zařídili jsme si jízdenky na vlak na následující indický 
měsíc. Určitě nesmíme minout monumentální Taj Mahal, 
Varanasí s hedvábím a posvátnou řekou Ganga ani hlavní 
město Kalkatu. Ale ty „špice“, kvůli kterým jsme sem 
jeli, nás lákají mnohem více.

Himaláje
2 měsíce v Asii

Naši trekovou část výpravy začínáme v čajově proslulé 
oblasti Darjeelingu. Ale nenechte se zmást, není to jen 
ospalé loudání po čajových plantážích, jak by se mohlo 
na první pohled zdát. Dáváme aklimatizační pětidenní 
výšlap v národním parku Singalila. Chceme se na cestu 
do hor opravdu poctivě připravit, abychom ji pak mohli 
vychutnat plnými doušky. Po návratu z treku a ná-
vštěvě klášterů v Sikkimu naše kroky míří tím dlouho 
očekávaným směrem. V Kakarvittě překračujeme státní 
hranice mezi Indií a Nepálem. Konečně!

Opět nejprve míříme do hlavního města, tedy Kath-
mandú. Vyřizujeme permity na vstup do hor a chceme 
na trek co nejdříve. Člověk o nich tolik četl, tolik slyšel 
a teď nás od nich dělí jen pár hodin jízdy třasobusem           
a jeepy. Rozhodli jsme se, že cestu pod nejvyšší horu 
světa nepůjdeme. Bylo by to jistě krásné, ale má to svá 
pro i proti. Odradilo nás obrovské množství turistů, kteří 
na tento trek vyráží a také to, že se jde stejnou cestou 
tam i zpět. Proto byl  dvoutýdenní trek kolem Annapuren 
výbornou a klidnější variantou toho, co chceme zažít.

Každé ráno vycházíme před východem slunce. Jednak 
chceme každý den východ vidět a je nejlepší světlo na fo-
cení a druhak člověk nepotkává žádné turisty. Je to nád-
hera. První paprsky slunce začínají škádlit vrcholky těch 
bílých velikánů. Chvíli stojím a přemýšlím o tom, jestli 
je to vůbec pravda? Tak majestátní hory a tak blízko!

Na jídlo vždy zastavujeme v místních “restauracích”           
a postupně se nám rýsuje oblíbené horské menu. Smažená 

rýže s vajíčky a opečené brambory, směs  hodně dosolu-
jeme a vše zapíjíme tradičním čajem s mlékem, který 
naopak hodně sladíme. Po dni chůze s báglem se všemi 
věcmi je to opravdu mňamka.

Snažíme se si naši cestu trochu obohatit a tak volíme 
odbočku k nejvýše položenému jezeru světa Tilicho lake 
(cca 5100 m.n.m.). Je to cesta na 4 dny. Z base campu, 
kde přespíme (4200 m.n.m.), vyrážíme ve 3 ráno, aby-
chom na východ slunce byli už u jezera. Po návratu a 
Tomově opětovném výstupu a sestupu (nechal si tam 
sluneční brýle) se vracíme zpět na původní trasu. Čeká 
nás nejkrásnější noc. Potkali jsme přístřešek z plachty, 
kde jsme se rozhodli přespat. V noci je sice -10 °C, ale 
my jsme zachumlaní v péřových spacácích a usínáme      
s úžasným pohledem na masiv Annapuren.

Dále už se napojujeme na klasickou cestu a stoupáme 
pomalu vzhůru. Tím, že jsme spali ve vyšších výškách, 
nemusíme se tolik obávat výškové nemoci. Blížíme se   

k sedlu. Večer nocujeme v High campu (4900 m.n.m.)         
a brzy ráno, opět kolem 3 hodiny ranní, vyrážíme do 
sedla Thorung La, které je hlavním cílem naší cesty.

Tají se mi dech. Je 5:31, jsme ve výšce 5416 m.n.m. 
a vychází slunce. Modlitební vlaječky se třepetají ve 
větru a my jsme tu úplně sami. Je to tak krásný pocit. 
Oba mlčíme a každý přemýšlíme o tom svém. Tento 
stav ale netrvá dlouho, protože je nám strašná zima. 
Mám na sobě asi 5 vrstev a za svitu prvních slunečních 
paprsků už se oteplilo na -12 °C. I tak je to nádhera.

Následuje nekonečný sestup, na jehož konci se 
odměňujeme koupelí s ledovým pivem v horkých 
pramenech v Tatopani. Zasloužená odměna. :-)

Na závěr ještě jedno veliké díky firmě Rock Point za 
parádní membránové komplety Mountain Hardwear.

Autor: Ivka Kalinová
Na 4. straně najdete info o chystaných promítáních.

Kdo jsou H2Omaniaks, o.s.?

www.H2Omaniaks.com, www.facebook.com/H2Omaniaks.team

http://www.h2omaniaks.com
http://www.h2omaniaks.com
www.facebook.com/H2Omaniaks.team


Aktuality a zajímavosti

Snowkajaková show v Herlíkovicích

Letos se konal druhý ročník snowkaja-
kového závodu v Herlíkovicích. Tentokrát 
byl hlavním stavitelem a designerem tratě 
Vláďa “Břeh” Fořt. Jen v krátkosti o co 
jde - trať je ledové koryto se skokánky, 
klopenými zatáčkami a bazénkem v půlce 
tratě a v cíli. Závodníci na kajacích startují 
po čtyřech a jede se formou krosu - tedy 
vždy první dva postupují do dalšího kola. 
A takto až do té doby, kdy zbydou posled-
ní 4 a ty se poperou o stupně vítězů. Jestli 
jde v tomto případě mluvit o řízení, řídí se 
pádlem, brzdí se pouze dojezdem do jezír-
ka, které je v cíli. Video, fotky, TV doku-
ment a další info na www.snowkajak.cz

Olympijská slalomová trať v Londýně

Na letní Olympijské hry 2012 postavili 
v Londýně nový slalomový kanál. Je to 
soustava dvou spojených kanálů, kterým 
vodu dodávají pumpy. Přečtěte si článek 
od Terky Svobodové, která si na této nové 
Olympijské trati byla zapádlovat!
www.tiny.cc/londyn

Otevřené mistrovství Evropy...

...v extrémním pádlování Hiko Devils Ex-
treme race se jede v srpnu na Čertových 
proudech pod Lipenskou přehradou. Letos 
se závod zařadil do prestižní mezinárodní 
série 6ti extrémních závodů AWP (Associ-
ation of Whitewater Professionals) a tudíž 
do ČR dorazí v srpnu závodit kajakářská 
elita z celého světa. Další závody se konají 
v USA, Norsku a Rakousku.

Produktová videa Aaron.cz a překlady

Produktová videa jsou stále oblíbenější a 
oblíbenější, jak u firem, tak u zákazníků. 
Od března 2012 natáčíme produktová vi-
dea o fotoaparátech a videokamerách pro 
firmu Aaron.cz - Světlo fotografa.

Součástí H2Omaniaks produkce je také 
překladatelský tým profíků, schop-
ných přeložit z nebo do angličtiny, 
francouzštiny, španělštiny, polštiny a něm-
činy. www.production.h2omaniaks.com
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Bude se jednat o metodicko-motivační 
telemarkový film, který by měl tuto 
staronovou lyžařskou techniku přiblížit 
všem, kteří o ni mají zájem, a to jak
z řad začátečníků, tak i z řad pokročilých 
telemarkových „jezdičů“. Film bude mít 
dvě verze. Jedna bude diplomovou prací 
Michala Turka, který ve filmu nejen jezdí, 
ale má na svědomí také celý nápad, režii 

a scénář. A druhá verze bude ta, kterou na 
podzim budete moci shlédnout, doplněná 
o rozhovory s jezdci a dalšími osobnostmi 
českého TELEmarku, nějaké srandičky a 
podobně. Celkově v ní bude více ježdění.

Natáčení metodické části probíhalo 
především ve skiareálu Neklid v Kruš-
ných horách, materiál na motivační část 

Jak Tě napadlo začít závodit?

Ofroudění  a vůbec všechno, co jezdí
v terénu, mě bavilo od jak živa. Ale 
nikdy jsem neměl odvahu (peníze a ani
s kým)  postavit závodní auto.  V podstatě 
všechno začalo při raftování na Sjoe. Před 
dvěma lety se vraceli závodní týmy z ME, 
které se jelo v Norsku. Jako zpestření po 
závodě si šli s námi zaraftovat...

Shodou okolností jsem měl posádku 
složenou z dnešního hlavního stavitele 
tratí, jeho syna, který taky závodí                
a dalších závodníků,  mechaniků atd… 
Ty mě k tomu dostali a na základě jejich 
zkušeností a rad jsme stavěli závodní 
auto, které jsme pojmenovali Šrotík.

Zkus trošku přiblížit laikům, o co v ta-
kovém offroad trialu jde?

Náš tým startuje na závodech Mistrov-
ství České republiky v offroud trialu. Při 
těchto závodech není důležitá rychlost, 
ale přesnost. Jezdí se mezi  brankami
v daném pořadí.  Důležitý faktor ale nej-
sou jen zkušenosti posádky, ale i technika,        
se kterou jede. Auta jsou rozdělena do pěti 
kategorií podle stupně úprav na autě. Od 
normálních až po speciály, které se staví 
od základu. My startujeme v kategorii 
„O“riginal a máme povoleno jen mini-
mum úprav. Startujeme v odlehčeném 
a orámovaném  kindr ofroudu Suzuki 

Samurai. Podle bodů získaných v jednot-
livých závodech se případně postupuje na 
ME. Nám se letos podařilo nominovat.

Jaké závody jste letos objeli?

Tento rok se nám podařilo odstartovat za-
tím na všech 5ti závodech, které se jely. 
První závod se díky technice moc nepove-
dl a většinu času jsme strávili pod autem. 
Ale od té doby se postupně zlepšujeme :-)

Co další plány do budoucna?

Plány na tento rok jsme už splnili, protože 
se nám podařilo vyhrát už dva závody. Ale 
rozhodně nechceme usnout na vavřínech
a neustále vylepšujeme auto a snažíme se
 

získávat další a další zkušenosti.

Příští rok bychom rádi rozšířili tým a 
začali s jedním autem závodit ve dvou 
kategoriích najednou. Ale vše záleží na 
spolehlivosti techniky.

Připravil: Tomáš Mähring
Pokud byste měli zájem tento nadějný offroad team 
sponzorsky podpořit, budeme moc rádi, když se ozvete!

Představujeme H2Omaniaks adventure offroad team
Týmový Honza Škvor, zvaný také Offrouďák, letos vyměnil pádlo za závody v offroad trialu. Jak  
k tomu přišel a o co vlastně jde vám prozradí v následujícím rozhovoru. Sice tvrdí, že měli štěstí, 
ale očividně jim to offroudí závodění docela jde! Více offroudění: www.offroad.h2omaniaks.com

Projekt TELEfilm - film o telemarkovém lyžování
Letos v zimě (2011/2012) proběhlo natáčení materiálů na film o telemarkovém lyžování, který       
v ČR bude první svého druhu. Premiéru chystáme na podzim 2012.

KOMPLEXNÍ 

ZÁRUKA

XP5300 FORCE

 Odolný proti prachu a vodě IP68
 Odolný proti nárazu
 2“ Displej Gorilla Glass
 Led svítilna
 3G modem
 GPS modul

www.sonim.cz

www.facebook.com/H2Omaniaks.team

Honza Škvor a Marek Veselský se Šrotíkem na trati (foto: archiv Honzy Škvora)

jsme pak točili především v rakouském 
středisku Weissee.

Natáčení se účastnila skupina telemarkis-
tů, členů lektorského sboru Českého sva-
zu lyžařských škol, pod vedením Michala 
Turka mladšího. Kromě Michala bude na 
záběrech jezdit Radim Nevrlý, Michal 
Alexa, Štěpán Pobuda, Anička Kašparová 
a na natáčení v Rakousku jsme přizvali 
snad toho nejpovolanějšího - závodníka 
světového telemarkového poháru Kamila 
Dostála.

Kameru a střih mám na svědomí já 
(Tom), režii a scénář již výše zmíněný 
Michal Turek a komentář nám namluví 
českotelevizní profík. Film vzniká ve 
spolupráci H2Omaniaks production s 
lyžařskou školou, půjčovnou, servisem 
a prodejnou Ski & Sport Turek. Mezi 
další partnery patří například česká firma 
Hannah.

Další informace o projektu se dozvíte na 
www.skisport-turek.cz nebo na stránce 
projektu www.telefilm.h2omaniaks.com

Připravil: Tomáš Mähring

Kamil Dostál ve volném terénu při natáčení v Rakousku. (foto: Ivka Kalinová)

www.snowkajak.cz
www.tiny.cc/londyn
www.production.h2omaniaks.com
www.offroad.h2omaniaks.com
http://www.sonim.cz
www.facebook.com/H2Omaniaks.team
www.skisport-turek.cz
www.telefilm.h2omaniaks.com


Práce snů aneb raftguidem na české 
raftové základně v Norsku na řece Sjoa. 

Dokument z dílny naší H2Omaniaks pro-
duction o lidech, kterým se splnil sen a 
jejich koníček se jim stal letním chlebem 
až v dalekém Norsku, kam jezdí každé léto 
vozit lidi na raftech. Film vznikl ve spolu-
práci s CK SMARTtravel.

Více informací nejen o české raftové 
základně najdete na www.smarttravel.cz

Film můžete shlédnout online na webové 
adrese:  www.tiny.cc/prace-snu

Učte se anglicky, třeba i na vodě…

…na horách, skalách, v posteli, cestou 
do práce nebo klidně i u dobře vychla-
zeného půllitru piva :-)

K pohodovému cestování do zahraničí 
nepochybně patří um zvládnutí cizího 
jazyka.  Ale kde mezi prací a všemi našimi 
koníčky vzít ještě čas na nějaké kurzy?

Nechte Vašeho osobního lektora, ať Vám 
každý den zavolá na 5, 10 nebo 15 minut, 
popovídejte si anglicky o tom, co Vás baví 
a naučte se nová slovíčka.  Pravidelnými 
telefonáty překonáte strach z mluvení ji-
nou řečí a brzy se pro Vás angličtina stane 
běžnou záležitostí.

Jóoo kdyby byl Kuba „Grázl“ Micka o 
tomto jednoduchém a zábavném způsobu 
učení angličtiny věděl, mohl by se učit i při 
sjíždění divokých řek a nemusel by v Nor-
sku začínat jen s větou: „Haj, maj nejm is 
Džejkob“ ;-)

Taky jste o tom ještě neslyšeli? 
Vyzkoušejte si to na týden nezávazně a 
zadarmo! www.telf.cz

Každý den nabízíme slevy na jídlo, well-
ness & beauty, sport, zboží a dovolenou.

„Maj nejm is Džejkob end Ajem jór gajd“
Takhle nějak začíná „všední“ pracovní den na řece, která nese stejný název jako malé městeč-
ko, kterým protéká a které se nachází asi 100km severozápadně od Lillehammeru. Tedy Sjoa.

 Raftování na Sjoe je jedna z nejvděčnějších prací, jaké vůbec existují! :-) (foto: Jaquie Whitehead)

V Norsku jsem byl již několikrát raftovat 
pro českou společnost SMART Travel, 
ale vždy jen na šest týdnů. Letos těsně 
před skončením zimní sezony jsem se 
jednoho pěkného večera na Skácelce        
v Krkonoších začal zaobírat otázkou, co 
s životem dál.. Praha je nudná, práce v ní 
ještě nudnější.. A tak jsem rozhodil sítě a 
tři dny poté jsem měl dohodnutou práci 
v norské společnosti NWR Sjoa Rafting-
Senter.

Tak tedy zařídit pár drobných věcí 
potřebných pro 5 měsíců mimo ČR a 
vzhůru na sever. Cesta byla trochu delší, 
jelikož je to přece jen skoro 1800km a 
jeden řidič je dost málo, ale uběhla bez 
větších problémů. Jediný drobný „error“ 
nastal na trajektu v Sassnitzu.

Místní zaměstnanci v sedm hodin ráno 
ještě příliš nevládli tělem ani myslí a 
tak práce, s jinak bezpochyby propra-
covaným rezervačním systémem, byla 
nepřekonatelným problémem. Až teprve 
„průměrné přesvědčování nadprůměrně 
nasraného Čecha“ je přimělo k akci a 
výsledkem byl lístek směr Trelleborg. 
Ufff… Tak to by bylo.

Po vylodění v přístavu na pokraji 
Švédska jsem za asistence věčné průtrže 
mračen dojel až za Lillehammer a další 

den do base campu NWR. Začátky byly 
hodně krušné, jelikož moje angličtina 
končila u fráze „Ajem from Ček Repab-
lik“. Nicméně hoďte neplavce do vody    
a naučí se plavat… Tak nějak to funguje 
a dnes už si i rohlík umím koupit.

Čekal jsem, že dostanu nějaký čas na 
vybalení a aklimatizaci, ale ouha… 
„odpoledne máš první raftování“ pravila 
Kristine coby majitelka společnosti a 
mně nezbylo než souhlasit, jelikož na 
odpor jsem postrádal dostatečnou slovní 
zásobu. Za asistence team leadera, 
afričana Charlieho, jsem byl seznámen    
s místními rafty, vybavením a organi-
zací.. Je to dobrý, sice jsem v cizině, ale 
chaos stejný jako doma.

No a konečně opět stará známa 
“Třpytivá” (český překlad pro řeku Sjoa). 
Od loňského roku stále stejná... divoká, 
chvilkami nepřístupná suché noze a 
krásná..

Jen s tou divokostí to nebylo úplně to 
pravé ořechové, jelikož vodočet, udáva-
jící aktuální výšku hladiny, se na nás 
smál odněkud shora, vodou netknutý. 
Ale nevadí, z vodnatých peřejí se staly 
peřeje testující technickou zdatnost 
průměrného i nadprůměrného „rafťáka“. 
„Testem“ jsem se naštěstí doslova „pro-

bouldroval“ a tím jsem se definitivně stal 
zaměstnancem NWR.

Samozřejmě nízký stav vody nebyl 
špatný z hlediska kajakování.. S Novozé-
lanďanem Tomem, který je doslova 
„vodáckej pacient“, a Australankou 
Jacqui brousíme pořád dokola jednu
z nejhezčích peřejí na Sjoe – Amot. A 
teď, když voda konečně nastoupala, tak 
i další úseky.

Kromě raftování a zvelebovacích činností 
v kempu jsme měli to štěstí, že jsme si 
prožili „Norwegian National Day“, řekl 
bych něco na způsob našeho 28. října. 
Masivní průvod v národních norských 
krojích, završený velkou a chutnou 
hostinou v base kempu NWR, bude mít 
navždy své místo nejen v mé paměti, ale 
obávám se, že i v žaludku.  No… Tím by 
se dalo zatím asi skončit.. Nebudu vás dál 
zatěžovat a raději jdu shánět podněty pro 
další psaní. 

Na závěr slogan od kamaráda 
Offrouďáka: Mějte se krásně, ale po-
zor!!! Hlavně né líp než já!

Autor: Kuba “Grázl” Micka

Další (nejen) norská dobrodružství naj-
dete na našem webu h2omaniaks.com
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Děkujeme všem firmám, které dlouhodobě podporují naší činnost:

Naše nabídka a možnosti spolupráce

Všechny naše aktivity se bohužel ne-
obejdou bez finančního a materiálního 
zajištění. Proto stále sháníme spon-
zory na chystané expedice, cesty, filmy 
a závody nebo na delší spolupráci. 
Upřednostňujeme formu tzv. mediálních 
bonusů, Vy tedy platíte až za viditelný 
výsledek a my jsme takto motivovaní.

Chystáte zajímavou akci, expedici, 
festival? Chcete pomoci s propagací? 
Máte zájem uspořádat teambuild-
ing nebo firemní akci pro Vaši firmu? 
Potřebujete natočit reklamu v extrém-
ních podmínkách? Chcete mít reklamu 
nebo test produktu na www.h2omani-
aks.com nebo v těchto NEWS? Nebo 
máte zájem NEWS rozdávat?
Napište nám! info@h2omaniaks.com

6. vydání, 7500 výtisků, zdarma
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Desetiletá Viky Věcková porazila 
osm olympioniků a šest mistrů světa 
a stala se mistryní světa. Rekordních 
167 závodníků se snažilo vybojovat 
historicky první medaile z mistrov-
ství světa ve střižbě. Mezi nimi byly
i sportovní hvězdy jako skifařka 
Mirka Knapková, skikrosař Tomáš 
Kraus, kanoista Jarda Volf nebo 
běžkař Martin Koukal.

O prestižní titul mistra světa ve střižbě 
se v pražském Beachklubu Ládví utka-
lo rekordních 167 závodníků. Mezi 
nimi bylo mnoho sportovních hvězd (8 
olympioniků, 6 mistrů světa a mnoho 
dalších reprezentantů). Zlatou medaili a 
prémii 10.000 Kč si ale nakonec odnesla 
desetiletá Viky Věcková. Závodníci 
byli rozděleni do 32 základních skupin. 
A už ve skupině šlo o všechno. Do 
vyřazovacích soubojů totiž postupovali 
pouze vítězové skupin.

Nejsledovanějšími byly podle očekávání 
VIP skupiny. Ve skupině 1 stříhali po-
tenciální medailisti z LOH v Londýně 
kajakář Vavřinec Hradílek s kanoistou 
Jardou Volfem a extrémní lyžař Robin 
Kaleta. Skupinou smrti byla skupina 
17. Ta připravila tvrdý souboj stylů a 
pohlaví. Mirka Knapková, mistryně 
světa ve skifu bojovala proti Tomášovi 
Krausovi, dvojnásobnému mistru světa 
ve skikrossu, zimnímu olympionikovi 
Dušanovi Kožíškovi a sehrané volejba-

lové dvojici Ivo Dubš (bývalý reprezen-
tant), Jakub Novotný (čerstvý mistr ČR).

Nabitá byla i skupina 25 v posled-
ním čtvrtém kole. Dva nejlepší čeští 
boarderkrosaři Eva Samková a Michal 
Novotný a dva Lukášové (Pollert a 
Pešek) byli totiž doplněny mistrem světa 
v běhu na lyžích Martinem Koukalem.

Překvapivě se ovšem s nástrahami 
play off, fyzickou i psychicko únavou 
nejlépe vyrovnala teprve desetiletá 
Viky Věcková. Té se podařilo předvést 
takřka strojový výkon. Soupeře doslova 
rozstříhala jako papír. Ovšem, když bylo 
třeba, nebála se přitvrdit hru a použít 
kámen. Vítězka si díky tomu odnesla 
10.000 Kč od společnosti Demonta 
Trade, dále ceny od generálního partnera 
mistrovství Betfair.com a také několika 
tunový kámen z nejlepšího pískovco-
vého lomu Kámen Ostroměř.

Generálním partnerem mistrovství světa 
ve střižbě byla společnost Betfair.com, 
hlavním partnerem Demonta Trade a 
dalšími partnery: Kámen Ostroměř, 
KDS Sedlčany (výroba nůžek), legen-
dární sirky Solo Matches ze Sušice, 
největší beachvolejbalový areál v Česku 
Beachklub Ládví a další. Kompletní pro-
gram, startovní listinu a seznam partnerů 
najdete na oficiálních internetových 
stránkách www.strizba.cz

Oficiální tisková zpráva MS

Podívejte se na reportáž z této akce. Při 
jejím sledování se kámen smíchy potr-
hal, nůžky rozvrzaly a papír výbuchy 
smíchu vzplanul! www.tiny.cc/strizba

Promítání Indie a Nepál Mistrovství světa ve střižbě!

www.facebook.com/H2Omaniaks.team

Nová membrána firmy Mountain 
Hardwear podle laboratorních výsled-
ků předbíhá známý Goretex i všechny 
ostatní, jak je to ve skutečnosti?

Měli jsme možnost otestovat tuto novinku 
při našem putování po Himalájích a byli 
jsme nadmíru mile překvapení. Mater-
iál bundy i kalhot byl velmi příjemný, 
promoknout se nám ho nepodařilo ani            
v dešti, ani pod okapem a i při výstupech 
s batohem na zádech věci až překvapivě 
“dýchaly”. www.rockpoint.cz

Autor: Tomáš Mähring

Nová Dry Q Elite membrána

Vzhledem k tomu, kolik fotek ze všech 
možných koutů světa se mi povaluje 
na disku, rozhodl jsem se připravit 
speciální “foto-web”, kde budou 
přehledně vystaveny k prohlédnutí 
nejlepší snímky.

Případní zájemci si budou moci fo-
tografie i zakoupit vytištěné na foto-
papíru ve velikostech A3 a A2. Plánuji 
i variantu fotoobrazů (tisk na plátno) a 
zarámovaných snímků.

Autor: Tomáš Mähring

Až bude tento foto-web připraven, doz-
víte se o tom jak na h2omaniaks.com, tak 
na našem Facebooku - facebook.com/
H2Omaniaks.team

Prodej fotografií a fotoobrazů

Soutěžní otázka: Jak se jmenuje nejvýše položené jezero světa v Himalájích?
Odpovědi posílejte pomocí sms na 724 144 493 ve tvaru “Správná odpověď, Vaše jméno, Váš email”
Více informací, podmínky a další soutěže naleznete na www.h2omaniaks.com/team/soutez/

Na podzim 2012 chystáme seriál před-
nášek a promítání z našeho dvou-
měsíčního putování po Indii a Nepálu.

Máme sestříhanou a ozvučenou ho-
dinu a půl záběrů jak z Himalájí, tak  z 
indických památek, čajových plantáží, 
posvátného města Varanasí, klášterů v 
Sikkimu, z džungle. Prostě kameru jsme 
měli po ruce úplně všude.

Takže přednášky jsou tak trochu netra-
diční, protože vyprávíme místo u fotek 
u puštěného sestříhaného a ozvučeného 
videa. Krom našeho povídání “naživo” 
jsou v sestřihu také rozhovory s míst-
ními obyvateli. Po tomto povídání ještě 
pustíme výběr fotografií a následuje 
volná zábava a pokec. Koho budou zají-
mat fotky, může koukat na fotky, kdo se 
bude chtít na něco zeptat, může se ptát... 
Zážitků máme tolik, že ani celá noc by

na vyprávění nestačila, takže k samot-
nému promítání jsme vybrali jen ty 
největší perličky, zajímavosti a příhody.

Termíny a místa se dozvíte na webu 
www.production.h2omaniaks.com. 
Ještě nemáme v plánu Vaše město? Máte 
tip, kde promítání uspořádat? Nebo snad 
i prostory? Máme i verzi přednášek pro 
školy! Budeme rádi, když nám písnete 
na info@h2omaniaks.com nebo volej-
te Tomáše Mähringa - 724 144 493.

S O U T Ě Ž   O  S P A C Á K !
Vyhrajte 3-sezonní spací pytel Mountain Hardwear - Pinole 20 s kvalitní syntetickou náplní. Velmi dobrý poměr 
izolačních vlastostí a hmotnosti. Stahovatelná kapuce, komfortní “Foot Box” pro přirozenou pozici nohou, obal podšitý 

microfleecem pro použití jako polštář. Spací pytel do soutěže darovala firma Rock Point - www.rockpoint.cz
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