
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 - Frank-
lin 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 2013 začínáme blízce spolupracovat s největším 
webem o extrémních sportech na světě Adrex.com 
(dříve pouze český web adrex.cz).
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Dále čtěte:
Ze života raftového průvodce
Na kajaku Grand Canoynem
Jak Paní Čuba naučila Guida péct
Soutěže o vybavení Hannah a vstupenky

Tržnice v Mexiku ve městě San Cristobal de las Casas. Na ledničky se tu nehraje ;-) (foto: Tomáš Mähring)

3 týdny v Guatemale, Mexiku a Hondurasu
V březnu jsme se rozhodli poznat další kousek světa, tentokrát směrem na západ, a jak 
již nadpis napovídá, vydali jsme se procestovat Střední Ameriku. Celkem dlouho jsem ...
... si lámal hlavu s tím, jak článek pojmout. Nakonec jsem se rozhodl pro několik odstavců s konkrétními zážitky nebo 
postřehy, kterými se vám pokusím přiblížit tempo středoamerického života, ale i ukázat, že není potřeba se “takové 
exotiky” bát, pokud se řídíte několika jednoduchými pravidly, dá-li se jim vůbec říkat pravidla. Kde tedy začít?
• Pravděpodobně každému, když se řekne Střední Ameri-
ka, se vybaví Mayská  civilizace a 2000 let staré ruiny 
jejich měst. Nejsem úplně typický turista vyhledávající 
klasické památky, ale být v Mexiku a Guatemale a vyne-
chat mayské památky, které jsou tam doslova na každém 
rohu, to zkrátka nejde.

Zaměřeno na
Střední Ameriku

Procházet mezi 2000 let starými pyramidami, které sloužily 
převážně jako astronomické observatoře a nábožen- 
ská centra, člověka nutí k zamyšlení, jak byl někdo vůbec 
schopný vytvořit něco tak neuvěřitelného. Jak už ten-
krát dokázali naprosto přesně vypočítat pohyb Slunce, 
Měsíce, planet...? A jak vůbec dokázali takhle obrovské 
stavby postavit? Jen pro představu velikosti, například 
Tikal v Guatemale má 6000 odkrytých staveb, ale dalších 
30 000 jich je stále neodkrytých! A to zmiňuji jen jedno 
mayské naleziště, kterých je Střední Amerika plná!
• Tradiční mexický alkohol - tedy tequilu, zná celý svět. 
Ale ze státu Oaxaca pochází ještě jiná tradičnější me-
xická pálenka. Mezcal. Ta se ale do světa nedostala. Také 
jsme ji museli ochutnat, to je jasné. A rázem jsme pocho-
pili, proč Mezcal celý svět nezná. Nechci nikomu nutit 
svůj názor, ale nám Mezcal rozhodně nechutnal. Sice se 
také vyrábí z agáve, stejně jako tequila, ale u mezcalu se 
před vypálením agáve ještě udí. Tomu odpovídá i výsled-
ná zvláštní charakteristická chuť.

• Rozhodli jsme se tedy spravit si chuť a ochutnat další 
oaxackou specialitku - pražené  kobylky. Možná budu 
vypadat jako cíťa, ale té výrazné a opět dost zvláštní 
chuti v puse jsme se nemohli zbavit celý večer. A to jsem 
si zobnul pouze jednu maličkou kobylku :-)

• Jistotu, kde si zmlsaný Evropan spraví chuť, najdeme 
v jedné z mnoha prodejen čokolády a kakaa. Kakao totiž 
také pochází původně z Mexika! A mají ho skutečně 
výborné. Májové sladké kakao pili už kolem roku 600.

• Vždycky se snažím vyhýbat se všemu turistickému a to 
kdekoliv na světě. Stejně to platí o autobusové dopravě, 
kterou jsme ve Střední Americe praktikovali v místním 
stylu - místní dopravou, žádnými turistickými klimatizo-
vanými autobusy. Háček je v tom, že dost často je pro-
blém takové autobusy najít. Jsme bílí = máme peníze = 
chceme klimatizovaný autobus.

Předpokládá se to až tak silně, že nám v informacích 
ochotně lhali, že místní autobusy na dané trase vůbec 
nejezdí, nebo že dnes žádný nejede a musíme turistic-
kým... O hodinu později jsme si našli autobusové nádraží 
sami, koupili lístek a za 10 minut už jsme byli na cestě. 
Ale to k tomu zkrátka patří, přesně takové poznávání mě 
na cestách baví. Navíc turistické autobusy běžně za jízdy 
nezačínají hořet, a tudíž vás ochudí o další zážitky!

• Šnorchlování  v Mexiku na pobřeží Tichého oceánu 
v malém neturistickém přístavu Puerto Angel byl 
úžasný zážitek! Krom toho, že jsem si spálil na slunci 

záda tak jako nikdy, jsme viděli velké mořské želvy, 
kupu nádherně barevných rybiček, malé korálové útesy 
a dokonce i voda byla krásně teplá!

• Bezpečnost je ve Střední Americe možná pro dost lidí 
důvodem, proč tam jet nechtějí. Je samozřejmě potřeba 
si aktuální situaci v oblastech, kam se chystáte, ověřit 
na webu Ministerstva zahraničních věcí nebo přes am-
basády. Obecně je dobré po setmění se vyhýbat tmavým 
prázdným uličkám, na první pohled nepůsobit jako bo-
hatý turista (tzn. foťák mít schovaný, peníze mít na více 
místech, používat bezpečnostní peněženku “na tělo”...) 
a když už jste ubytovaní, tak do ulic vyrážet jen s menší 
hotovostí a zbytek cenností nechat zamčených v pokoji.

• Smlouvání a Španělština - smlouvání je rozhodně hra, 
kterou je potřeba se naučit hrát, ceny je nutné si domlou-
vat vždy předem. Alespoň cestou v letadle je také dobré 
naučit se základní španělská slovíčka + počítat.

Autor: Tomáš Mähring

Kdo jsou H2Omaniaks, o.s.?

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



Aktuality a zajímavosti

Jel jsi někdy Berounku?!

Aneb Přes Madrid a Rozkroky rovnou 
do Prahy. Tak takto se nazývá článek 
od Kuby, který si vymyslel, že dáme 
na seakajacích Berounku z Plzně až do 
Prahy, téměř 150 km, tři dny, chumele-
nice, mráz... Ke kompletnímu zážitku 
doporučuju rozhodně přečíst Kuby článek 
o této akci zde: www.tiny.cc/berounka. 
Pravděpodobně se dozvíte dost věcí, 
o kterých jste vůbec neměli tušení!

Mistrovství světa ve střižbě

Ano, čtete správně, ve střižbě. Tedy “ká-
men/nůžky/papír. V roce 2013 v červenci 
se již konal druhý ročník! A Česká repub-
lika má to štěstí, že tato významná akce 
se koná v Praze, v beach klubu Ládví. 
Koukněte na video: www.tiny.cc/strizba

Závody MČR v offroad trialu

Náš tým se těchto závodů účastní již 
druhým rokem.  Jedná se o závody terén-
ních vozidel v náročném terénu.

Závodní auta jsou podle stupně úprav roz-
dělena do 5 kategorií. Čím vyšší kategorie, 
tím stoupá i náročnost tratí. V roce 2013 
jsme odstartovali v kategorii „Standart“ 
a podařilo se nám nominovat  na mistrov-
ství Evropy, které se jede 2. - 3. 8. v Itálii. 
Více na www.offroad.h2omaniaks.com

Foto-tom.cz rozdává kalendáře zdarma

Jeden z maniaků a z autorů článků zde 
- Tom - prodává své fotografie z cest. 
Snímky si můžete objednat vytištěné na 
umělecké plátno nebo na fotopapír podle- 
pený na Kapa desce či zarámovaný do 
značkových rámů Nielsen. Při objednávce 
nad 2000Kč do konce roku 2013 dostane- 
te zdarma velkoformátový kalendář na rok 
2014! Více na foto-tom.cz/fotoobrazy
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Možná si říkáte, proč šťastlivci? Je to jed-
noduché. K tomu, abyste získali permit ke 
splutí Colorada, musíte mít krom znalostí, 
prostředků a energie výpravu připravit 
také štěstí v loterii. Vyhrajete permit = 
můžete jet.

Měl jsem tu čest být fotografem výpravy, 
která získala permit na únor 2013. Nabízí 
se další otázka, únor, je to severní polo-

koule, není tam zima? Odpověď: Je. Ale 
není to tak hrozné, přes noc bylo lehce 
pod nulou, ale přes den umělo být i 30 
stupňů Celsia (ale i 12...).

Maximální velikost nekomerční skupiny 
je 16 lidí. Bylo nás tedy 16, dva jsme jeli na 
kajacích, ostatní jeli na raftech. Dva rafty 
byly veslovací, které vezly zásoby jídla 
a všeho potřebného na 18 dní fungování  

Jednoho dne paní Čuba stála před novým 
a nečekaným úkolem, který její mysl 
zaměstnal na dlouhou chvíli. Trápila se, 
nespala, v hlavě se jí honily myšlenky: 
„Jak jen toto zvládnu?“ Pro jednoho by 
se možná zdál úkol naučit guida připravit 
nějaké to pochrochtáníčko k jídlu jako 
jednoduché. ALE!

Pojďme si probrat fakta, před kterými 
paní Čuba stála. Guidův život je naplněn 
laškováním s vodními i lidskými živly 
a tento jeho téměř každodenní chléb 
ho naplňuje blaženým pocitem a klu-
kovskou radostí. Guid je zároveň tak 
zaneprázdněný, že každý další úkon, 
který se přímo netýká vlny, pádla nebo 
šaškování, je pro něj nutným zlem.

Jenže! Nejen vodou živ je člověk a imagi-
nární chleba namazaný blaženým poci-
tem z dobře odvedeného průvodcování 
nepřehluší kručení v břiše hladového 
guida. My všichni guidů znalí víme, že 
jsou sice neuvěřitelně šikovní a pomocí 
rychlovarné konvice jsou schopni sami 
si uvařit i párky a ze zbytkového nálevu 
udělat čaj (viz film Práce snů). Jenže 
to není dostatečně hodnotná strava, za 
kterou by dala i paní Čuba ruku do ohně 
(nebo do ledové řeky).

Předsevzala si tedy, že svého guida 
naučí recept tak jednoduchý, aby se dal 
připravit jen za pomoci pádla, cestovní 

lžíce a švýcarského nožíku a zároveň aby 
výsledek vydržel přes den v autě či v bág-
lu na výletě a guida řádně nasytil. Jedi-
ným řešením se stal slaný štrůdl s cibulí, 
šunkou a sýrem. Vzala guida, oblékla ho 
do zástěry (z celty) a dali se do vaření.

Na listu pádla si nakrájeli cibuli na plátky, 
kterou osmahli v rendlíku. Guid mezitím 
otočil kajak, pomoučil ho hladkou mou-
kou a dal se do válení listového těsta za po-
moci žerdi zlomeného pádla. Když už měl 
těsto takhle pěkně rozválené, pokladl na 
něj cibuli, šunku a nastrouhaný sýr (Čuba 
doporučuje goudu) a celé to krapet dosolil. 
Obratně to zabalil, potřel rozmašlovaným 
vajíčkem, podebral pádlem a strčil do

trouby vyhřáté na 200°C. Zde bychom 
mohli narazit na problém - není trouba. 

Jak vysvětluje Kuba na vedlejší stránce, 
guid samozřejmě nemá nikdy prob-
lém a poradí si. Rozdělal by oheň a nad 
žhavým s malými plamínky by pekl štrůdl 
položený na alobalu na grilovacím roštu.

Po přibližně 20 minutách pečení už se 
paní Čuba mohla dmout pýchou nad tím, 
jak to svého guida pěkně naučila. 

Autorka: Paní Čuba

Další veselé a velmi chutné recepty 
najdete na webu receptypanicuby.cz - re-
cepty, které Tě baví nejen číst, ale i jíst!

Štrůdl? Tady?! Aneb Jak Čuba naučila Guida péct
Paní Čuba je stejně jako guidi téměř mýtickou bytostí oplývající celou řadou výjimečných schop-
ností. Jestliže guid vládne pádlem, paní Čuba vládne minipádýlkem (rozuměj vařečkou), kterým 
se s osobitostí sobě vlastní probíjí vlnami vlastnoručně ukuchtěných dobrůtek.

450 km na kajaku Grand Canyonem v USA
V 5. ročníku těchto novin byl na titulní stránce článek o sjezdu Colorada. Je tu 7. ročník a s ním 
i  článek o další partě českých šťastlivců, kteří měli možnost propádlovat Grand Canoynem.

NOVÁ
CENA
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Když se dílo podaří, mělo by vypadat takhle. Foto: Čubí muž (rozuměj Čubí guid)

mimo civilizaci. A zbývající 2 rafty byly 
klasické pádlovací, jak je všichni známe.

Colorado, jak by se mohlo zdát z těch 
všech televizních dokumentů, fotek 
a reportáží, není vodácky až tak náročné, 
peřeje jsou obrovské, ale nezáludné, voda 
má obrovský tah, ale pod každou peřejí 
vždy následuje pár kilometrů klidné vody. 
Celkově je to ale nepopsatelný zážitek. 
Znal jsem to také z fotek a videí, věděl 
jsem, že bude kaňon obrovský, ale dokud 
v něm nejste a nad vámi se netyčí mohut-
ná kilometrová skalní stěna, není možné 
si ten rozměr představit.

V levém sloupku píšu o fotoobrazech 
a kalendářích na příští rok, samozřejmě 
právě Grand Canyon je také tématem jed-
noho z připravených velkoformátových 
kalendářů (dále pak Norsko, Střední 
Amerika, Nový Zéland...)

Video a fotky z výpravy na  foto-tom.cz. 
Delší článek je v Hannah katalogu stanů 
2013 (buď tu byl vložený papírový, nebo 
je ke čtení zde: magazin-s13.hannah.cz)

Autor: Tomáš Mähring

Jedna z mnoha peřejí, na kajacích najíždíme cestu raftům. (foto: kamera Drift)



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 je-
jich 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

Naše H2Omaniacká produkce umí

Raftování je bezva koníček, ale živí nás 
ještě poněkud jiné věci, ačkoli i ty nám 
jsou nejen prací, ale i zábavou.

Video  a  film - Reklamní, reportážní, 
instruktážní a produktová videa, video 
záznamy sportovních akcí i konferencí, 
přepis VHS na DVD.
Hudba  a  zvuk - Zvučení akcí a konfe- 
rencí, podkresová hudba na míru, demo 
nahrávky. Přepis LP a audio kazet na CD.
Fotografie - Produktová, reportážní, re-
klamní i jakákoli jiná.
Grafika a design - Letáky, loga, bannery, 
plakáty, filmová grafika a animace.
Webové stránky - webové stránky, jejichž 
správu dokáže úplně každý. Webové vizit-
ky, jednoduché levné blogy i rozsáhlé por-
tály s designem a funkcemi na přání.
Překladatelské služby - Výběr z jazyků: 
angličtina, němčina, španělština, italština, 
francouzština a polština. Titulky, doku-
menty, dabing i výuka po telefonu!

www.production.H2Omaniaks.com

Zastupuje nás  a se smlouvami  pomáhá 
advokátní kancelář www.akvolf.cz

Desatero guida aneb běžný pracovní den na vodě
Desatero, které využívají křesťané, zcela jasně vysvětluje, co člověk smí a nesmí. Byť je toto 
desatero, ostatně jako celé křesťanství, založeno na zázraku, musí se sklonit před Desaterem...  

 Raftování na Sjoe v Norsku s českou CK SMARTtravel je divadlo od začátku až do konce! :-) (foto: Tomáš Mähring)

... Guidovým.  Raftoví guidi sice nevstali 
z mrtvých, ale to jen proto, že jedno 
z Guidovského Desatera (dále GD) říká, 
že Guid nikdy neumírá. Hlavním příno-
sem GD je fakt, že se do něj dají im-
plementovat všechny úspěchy i „kiksy“ 
všedního dne. Ale pozor!  Guid „kiksy“ 
nikdy nedělá.

Nu, dost otálení a pojďme si projít 
všední den Guida s jeho GD. Guid je 
zodpovědný a proto chodí brzy spát, 
aby mohl brzy vstát. Využívá faktu, že 
slovíčko brzy je hodně relativní pojem 
(stejně jako celé GD), tedy vlastně nikdy 
nemůže přijít pozdě. Víte proč?

Pracující lidé překonávají po ranním 
procitnutí mírnou únavu a svou snídani 
žvýkají stylem lenochoda pochutnáva-
jícího si na dobrém obědě. Ne tak Guid. 
Na ranní únavu díky GD nemá nárok 
a tak jen rychle zhltne několik párků 
Sojáčků a jde se věnovat lidem, kteří 
neměli to štěstí a jsou odkázáni pouze na 
desatero biblické…

Lidi jsou různí, Guidi jsou různí. Jedno 
však mají společné. Všichni chtějí poznat 
GD. Kde jej poznají? Nejlépe tam, kde 
je Guid jako doma. Tedy na vodě! Vy-
slechnout si několik dobrých rad ohledně 
bezpečnosti je dílem okamžiku a než se 

nadějete, sedíte v raftu a třesete se hrůzou. 
Guid ne. Nemá důvod ani v případě 
posádky skládající se z hluchoněmých 
invalidních vrahů prošpikovaných ptačí 
chřipkou. Víte proč?

Vlastní plavba dává vyniknout především 
fantazii Guida, tedy konkrétně jak 
z kamene bílého udělá kámen červený 
a z vlny o velikosti ležícího foxteriéra 
udělá vlnu jako kráva. Lidé jen sedí, plní 
jeho stručné povely a nestačí se divit 
neuvěřitelným historkám. Na souši by si 
asi ťukali na čelo, ale zde, v ohlušujícím 
rachotu peřejí, není přece možné, aby si 
něco z toho Guid vymyslel. Kdo z vás ví 
proč?

Plavba pomalu končí, vodní živel ztrácí 
na síle a vy, oslněni poznáním GD a v něm 
ztělesněné moudrosti, se sami sebe ptáte: 
„Mám zapotřebí každé ráno vstávat do 
Kolbenky? Mám zapotřebí budovat vzrůs- 
tající socialismus v době jaderné krize? 
Proč nejsem jako ON? Proč se mé kroky 
neřídí GD, které nepřipouští omyly 
a chyby a vyzdvihuje pouze přednosti 
a ctnosti?“

Jdete tedy za guidem a ptáte se: „Co 
udělat pro to, abych se mohl vymanit 
z šedi všedního života?“ A Guid vypráví, 
popisuje, vysvětluje. Visíte mu na rtech, 

hltáte každé slovo a víte, že má pravdu.
Víte, že má pravdu, jelikož jste právě po-
chopili GD, které říká…?

Pokud jste si na všechny otázky v tom-
to krátkém představení GD dokázali 
sami odpovědět, tak máte ty nejlepší 
předpoklady pro plné porozumění GD.  
Blahopřeji!

Guid vždy nosí sluneční brýle 3F vision 
(říká samozřejmě také desatero)

Milí čtenáři:
Řádky výše sepsané mohou vypadat jako 
projev nabubřelého ega pár zoufalců, 
kteří neumí nic jiného než šťouchat 
pádlem do vody. Ale není tomu tak. 
Jedná se pouze o osvětu GD, za kterým 
se skrývá často úmorná a psychicky 
náročná činnost pro pobavení lidí kolem 
sebe i sebe samotného… :-)

Autor: Kuba “Grázl” Micka
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Děkujeme všem partnerům, kteří dlouhodobě podporují naši 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

7. vydání, 7500 výtisků, zdarma
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Testovací cesta v Albánii, Foto H. Škvor

Členové  H2Omaniaks  teamu,  Radek 
Hasal  a Honza  Škvor  se  v  roce  2014 
chystají na cestu kolem světa na mo-
torkách české značky Jawa.

Cesta kolem světa je dost široký pojem, 
Radek s Honzou se rozhodli objet kolem 
dokola celý svět po 50té rovnoběžce - 
tedy vyrazí z Prahy směrem na východ 
a pojedou pořád rovně, dokud nepřijedou 
za 6 měsíců do Prahy ze západu :-) Vy-
razit plánují začátkem května 2014.

Nejnáročnější část cesty jak jezdecky, 
tak co se týká příprav, je cesta právě přes 
Asii. Třešničkou na dortu by mělo být 
překonání legendární a drsné 2000 km 
dlouhé “Cesty kostí” v Rusku mezi 
městy Jakutsk a Magadan. Cesta kostí je 
to proto, že vězni, kteří ji v první půli 20. 
století stavěli a kteří při stavbě zemřeli, 
byli pochovaní přímo do náspu cesty...

Přes moře se dostanou letadlem (mo-
torky lodí) a v Americe a Kanadě kluky 
čeká jezdecky sice méně náročná část 
cesty, o to více však náročná finančně...

Pokud byste měli zájem cestu podpořit, 
budeme moc rádi, když se nám ozvete.  
Především přesuny přes moře jsou velmi 
nákladné, takže uvítáme každou pomoc. 
Putování a zážitky samozřejmě bude mož- 
né sledovat na H2Omaniaks.com i 

Autor: Tomáš Mähring

Křest nového CD Pívánky Cesta kolem světa na Jawách

www.facebook.com/H2Omaniaks.team

Hannah Outdoor prostor, svět zážitků, 
který začíná už za vašimi dveřmi! Tak 
zní  slogan  nového  online  projektu 
české outdoorové firmy Hannah.

Klíčem ke vstupu do OUTDOOR 
PROSTORU je zaznamenání Vašeho 
zážitku s produktem Hannah alespoň 
na pěti snímcích nebo na videu. Desítky 
příspěvků budou odměněny zajímavými 
cenami a navíc všechny zážitky se kon-
cem roku 2013 utkají ve finále, v zábavné 
soutěži  o  VRCHOLOVÝ ZÁŽITEK 
HANNAH, sportovně relaxační dovole- 

nou ve francouzských Alpách. Toto bude 
tématem krátkého filmu, který natočí 
profesionální kameraman. Více info na 
novém webu www.hannah.cz

Hannah Outdoor prostor soutěž!

Rádi bychom vás pozvali na každoroč-
ní veletrh plný lodí, potápěčského vy-
bavení, rybářského nádobíčka a letos 
také SUV automobilů a čtyřkolek.

Návštěvníky čeká také bohatý dopro-
vodný program a soutěže.

V rámci spolupráce s veletrhem jsme 
z ročníku 2012 sestříhali krátký image 
videoklip, který je ke shlédnutí pod tím-
to odkazem: www.tiny.cc/lode
Další informace na www.boatexpo.cz

Autor: Tomáš Mähring

Soutěž o vstupenky!
Prvních 30, kteří napíší, jak se jmenovala 
soutěž Miss na info@h2omaniaks.com, 
dostanou vstupenku zdarma! Odpověď 
hledejte ve zmíněném videu.

Podzimní veletrh Lodě a potápění

Soutěžní otázka: Kolik nás bylo ve skupině na sjezd Colorada v únoru 2013?
Odpovědi posílejte emailem na soutez@h2omaniaks.com nebo pomocí sms na 724 144 493 ve tvaru “Správná odpověď, Vaše 
jméno, Váš email” Více informací, podmínky a další soutěže naleznete na www.tiny.cc/h2osoutez

Dne 21. 4. proběhl v pražském klubu 
Vagon  koncert  ku  příležitosti  křtu 
CD folk’n’rollové  formace Až Naprší 
a Uschne. Kapela po dlouhých čtyřech 
letech  dokončila  CD  s  originálním 
názvem Pívánky.

Placka, na jejímž finálním zvuku se po- 
díleli například banjista kapely Divoký 
Bill nebo klávesista Green Smatroll, 
byla, jak již název napovídá, polita 
zlatavým jemně nahořklým mokem a za 
kmotry měla plzeňskou legendu, kapelu 
Znouzectnost a zpěváka punkrockových 
SPS Zdeňka Růžičku.

Cela akce byla zaznamenávána a díky 
H2Omaniaks (video) a G-Sound (zvuk) 
by v nejbližších měsících mělo vznik-
nout zřejmě historicky první profesionál- 
ní DVD neprofesionální kapely. Na 
otázku “Jak vás napadlo pustit se do  

tvorby DVD na takovéhle úrovni?” kluci 
odpovídají: “Někdo chce zazářit v Super 
Stár, my chceme, aby po nás zůstalo tro-
chu toho motorkářskýho folk´n´rollu :-)”

Pakliže byste si je chtěli poslechnout, 
navštivte jejich profil na bandzone.cz/
aznaprsiauschne nebo doražte na nej-
bližší koncert, tedy 11. 9. do pražského 
klubu Cross nebo o měsíc později na křest 
zmíněného DVD do klubu Rock Cafe.

Autor: Jakub “Grázl” Micka

S O U T Ě Ž   O  BATOH!
Vyhrajte batoh Hannah Project 30. Každodenně využitelný odolný sportovní batoh. Pevný zádový systém, oddělitelný 
bederní pás, jedna hlavní komora, vstup na zip, přední zipová kapsa na mapu, boční kapsy, pláštěnka a reflexní prvky.

Batoh má objem 30 litrů. Batoh do soutěže darovala firma Hannah - www.hannah.cz

Neboli  jednoduše  TELEfilm,  tak  zní 
i název našeho nejnovějšího a zároveň 
doposud  nejrozsáhlejšího  filmového 
počinu.

S myšlenkou filmu přišel na podzim 
2011 Michael Turek, jehož to původně 
měla být “pouze” diplomová práce 
do školy. Nakonec to celé povyrostlo 
a výsledkem jsou dva filmy + diplomka.

Dva filmy - první “TELEfilm” (45 min), 
kde jezdci  Kamil Dostál, Radim Nevrlý, 
Michal Alexa, Štěpán Pobuda, Anička 
Kašparová a samozřejmě i Michael 
Turek povídají o svém vztahu k TELE-
marku a dávají divákům nahlédnout pod 
pokličku TELEmarkové metodiky. 

Druhý film (30 min) je určený především 
těm, které TELEfilm zaujal tak moc, že 
by si to opravdu chtěli zkusit a chtěli se 
naučit jezdit. Je to metodický film od 
úplných začátků až po pokročilé TELE-
markové lyžování ve volném terénu.

TELEfilm jako takový putuje po festiva-
lech v ČR i ve světě (s aj titulky).

Film  vznikl  ve  spolupráci H2Omani-
aks production s firmou Ski & Sport 
Turek,  která  mimo  jiné  provozuje

Oficiální plakát TELEfilmu, autor Igor 
Faltus, H2Omaniaks production

servis, prodejnu, půjčovnu a  testova- 
cí  centrum  lyží.  Lyžařská  škola  Ski  
& Sport Turek působí v Krušných ho-
rách v areálu Neklid, kde se natáčela 
také část filmu. www.skisport-turek.cz

Další informace o projektu se dozvíte na 
webu www.telefilm.cz.

Autor: Tomáš Mähring

Film o TELEmarkovém lyžování

Foto Pavel Humpolec (fotohacko.cz)


