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Závod Iditarod a skvělé 4. místo Pavla Richtra
Již delší dobu spolupracujeme a mediálně podporujeme českého extrémního bajkera 
Pavla Richtra. Jeho účast na nejtěžším cyklistickém závodě nás doslova pohltila.

1000 mil dlouhý závod přes Aljašku Iditarod Trail Invitational má historické kořeny ve známém závodu psích spřežení 
Iditarod, který se jezdí od roku 1973. Jak již název napovídá, závod vede po Iditarodské stezce z Anchorage až na 
pobřeží Beringova moře do Nome. Cyklistická varianta závodu je nejdelší zimní ultramaraton na světě s minimální 
podporou jezdců. Kromě bajkerů startují také chodci a ly-
žaři. Psí spřežení startují pár dní po nich. Každý, kdo chce 
startovat, musí úspěšně absolvovat nejdříve krátkou 350ti 
mílovou variantu závodu a následně se další rok může 
zúčastnit té tisíci mílové. S Pavlem o závodě chystáme 
film a zde s ním přinášíme krátký rozhovor.

1000 mil na kole
drsnou Aljaškou

Co tě přivedlo na start tohoto závodu? Neskutečně mě 
fascinovalo a přitahovalo, jaký je to extrém. Nedalo mi to 
spát, až jsem se rozhodl zkusit to na vlastní kůži. Párkrát 
jsem to pak ale chtěl vzít zpět.

Může se na závod přihlásit každý? Teď je to pro nováčky 
stále těžší, striktní limit je 55 závodníků a veteráni 
závodu mají přednost. Pořadatelé zkoumají zkušenosti 
(hlavně zimní) a reference. Pak pozvou jen ty, o kterých 
si myslí, že na to mají.

Jak probíhala příprava? Intenzivní fyzický trénink trval 
asi 8 měsíců po 4, ale i 16ti hodinových trénincích. Co se 
týče přípravy výstroje a učení se jak fungovat v teplotách, 
které mohou padat k -50°C, prostudoval jsem, co jsem 
kde našel. Možná mi to během těch asi 5 let zabralo více 
času než ježdění na kole.

Kde jsi trénoval? V zimě hlavně u nás na horách. To, co 
jsem dělal, není moc „normální“. Maximálně jsem se sna- 
žil využít špatného počasí. Před mou první účastí v závo-
dě 2012 jsem se večer sbalil a vyrazil na celou noc jez-
dit na Kvildu, protože tam slibovali -35°C. Letos jsem 
vyrazil na hřebeny Krkonoš, když je kvůli větru zavřeli.

Čím je tvé kolo jiné proti mému horáku? Liší se hlavně 
šíří pneumatik, mají skoro 5 palců – jde tak jet na dost měk- 
kém sněhu. Těmto kolům se říká fatbike, někdy snowbike. 
Na kole si vezu vše pro nocování venku a jídlo na něko- 
lik dnů. Dost se řeší váha. I tak má kolo s kompletní 
výbavou a jídlem téměř 35 kg.

Takže si vezeš jídlo na celou dobu na kole? Ne, posílá-
me si ho předem do vesnic a doufáme, že se s balíčky 
shledáme. Někde je jen shodí z letadla na cestu.

Co se ti během závodu osvědčilo? Systém oblékání. V 
takových podmínkách zapomeňte na konvenční systém 
odvádění potu. Pot a vlhnutí vrstev je v té zimě velký 

problém, takže mám přes spodní vlněné triko od Devoldu 
nepropustnou tenkou bundu a pak buď další vlněné triko 
nebo rovnou windstoprovou bundu. Takhle jsem ustro-
jen až do -30°C. Ve větší zimě nebo když zastavím, při-
oblékám ultralehkou bundu Thermoball od North Face. 

Jak probíhá závod? S většinou závodníků se vidíme jen 
na startu. Každý má jiné tempo, délku odpočinku i strate-
gii. V první části závodu je několik bodů (stan, srub, vesni- 
ce, 30 - 150 km od sebe), kde na nás někdo čeká a dá nám 
najíst. Po 600. km začne opravdová pustina, i 300 km 
mezi osídlenými místy. Nikdo na nás nečeká, z obydle-
ných míst se musíme sami hlásit pořadatelům telefonem.

Jel jsi celou dobu sám a jak jsi prožíval samotu?
V roce 2012 skoro sám, letos jsme jeli většinu času 
spolu s druhým Čechem na startu – Honzou Kopkou. 
Kvůli vyčerpání, zimě, hladu a nevyspání tam samota na 
člověka doléhá velmi intenzivně. A být při tomto závodě 
sám může znamenat nemít kolem sebe nikoho v okruhu 
80 km! Zažil jsem strach, halucinace, mluvil jsem nahlas 
sám pro sebe i se zvířaty...

Jak to bylo s orientací? Mám GPS, ale jen jako zálohu. 
Někde je cesta značená, jinde doufáme, že bude vyjetá, 
někde se ptáme místních. GPS a čelovku mám na tužkové 
baterie a vezu jich hodně. Dále jsem vezl několik náhrad-
ních baterií pro foťák Nikon a kameru Drift.

Kde jsi během závodu spal? Kde se povede – ve srubech, 
u eskymáků doma nebo venku ve spacáku, stan kvůli 
váze nevezu. Je to nonstop závod, takže se spí co 
nejméně. Někdy třeba jen 2 hodiny.

Měl jsi strach z divoké zvěře? Medvědi spí, vlčí stopy 
mě děsily, ale vlci prý na člověka neutočí. Je třeba se 
vyhnout losům – umí zaútočit, pokopat a ušlapat.

Co bylo pro tebe nejtěžší? Brutální vítr na zamrzlém 
Beringově moři. Je to dost zoufalý pocit – víte, že se před 
ním celý den nikam neschováte.

Pojedeš příště zas? Ano, hned příští rok, je to droga!

Více o Pavlovi najdete na jeho webu pavelrichtr.cz

Připravil: Vladimír “Břeh” Fořt

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



Aktuality a zajímavosti

Podzimní výprava na vodu do Nepálu

Na podzim se rýsuje naše další větší cesta 
za pádlováním. Divoké řeky jsou v horách, 
takže v těch nejvysšších horách by měly 
být ty nejlepší řeky :-) Proto jsou naším 
dalším cílem Himaláje. Spolu s českou ko- 
merční raftovou výpravou sjedeme 5ti 
denní řeku Karnali a následně zůstaneme 
kajakovat na dalších řekách. Články i fot- 
ky po návratu najdete na našem webu. Ak-
tuální zprávy pak také na facebooku.

Jawa trička cesty kolem světa

V dolní části této stránky píšeme o Cestě 
kolem světa. Pokud jste nadšení Jawaři 
nebo se Vám podobné akce líbí, tak přesně 
pro vás jsme připravili trička. Bavlněné 
triko s potiskem na zádech stojí 300 Kč 
(nebo 299 Kč, pokud se vám 300 nezdá).

TELEfilm z naší H2Oprodukce

Film o telemarkovém lyžování jsme nato-
čili ve spolupráci s Michaelem Turkem, 
Kamilem Dostálem a dalšími lyžaři.

Ve filmu vás jezdci provedou telemarko-
vými základy, ale i povypráví o tom, 
proč vlastně telemarku propadli. Celý 
projekt má i své webové stránky, kde naj-
dete trailer a dozvíte se další informace 
www.telefilm.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 2014 dostane- 
te zdarma velkoformátový kalendář na rok 
2015! Více na foto-tom.cz/fotoobrazy
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...na ostrov Cejlon (= na Srí Lanku) a tak 
zvítězila ta. Takhle zpětně bych ji stručně 
zhodnotil “jako takovou klidnější a dražší 
Indii”. Je tam bezpečno, pro Evropana 
stále levno, lidé jsou povětšinou přátelští 
a je v celku jedno, kdy tam letíte.

Šnorchlování a focení u korálových 
útesů, je první ze tří “nej”, která bych 
tu rád popsal. Poprvé jsme se potápěli  

nedaleko městečka Kalpitia. Korálový 
“Bar Reef” je dostupný pouze lodí a skýtá 
úkryt spoustě různobarevných ryb.

Samotné korály se nachází těsně pod 
hladinou, takže pro focení vodotěsným 
foťákem pouze s maskou, šnorchlem a 
ploutvemi naprosto ideální. V průběhu 
našeho putování Srí Lankou jsme zkoušeli 
šnorchlování ještě na jižním pobřeží, ale 

V době chystání tohoto článku se kluci 
blíží do Mongolska. Takže se tu poku-
sím shrnout jejich doposud nejvýraznější 
zážitky a v příštím vydání se můžete těšit 
na článek o celé cestě. V motorkách mají 
zabudované satelitní sledování, které po-
sílá data přes GSM síť, takže je možné 
online sledovat jejich polohu a rychlost 
a k tomu průběžně doplňují fotky 
 a zážitky na offroad.h2omaniaks.com

Přátelské Turecko a první opravy - v Tu- 
recku začal hučet motor Zajícovi a Hon-
zovi. Problém se podařilo vyřešit a přitom 
se kluci poznali s pár milými a ochotnými 
Turky. Pokračujeme dál na východ.

Zavřená hranice mezi Gruzií a Ruskem 
byla další nečekanou překážkou na trase. 
Mezi Gruzií a Ruskem je totiž pro turisty 
pouze jeden možný hraniční přechod 
a silnici k němu strhla povodeň. Museli 
zpět do Tbilisi pro azerbajdžánská víza.

Náhradní trasa přes policejní Azer-
bajdžán kluky stála 400 dolarů na poku-
tách (rozuměj úplatcích). Dojeli do města 
Baku, které Honza popsal jako “Dubaj 
uprostřed ničeho” a odtud přejeli trajek-
tem do Kazachstánu.

Pohoda v Kazachstánu - kvůli změně 
trasy byly Jawy v Kazachstánu dříve 
oproti plánu, takže museli přibrzdit tempo 
- aby jim navazovali termíny víz.

Díra do pekla v Turkmenistánu - Víte, 
jak tento obrovský hořící “kráter” vznikl? 
V roce 1971 sovětští geologové prováděli 
průzkum ložisek zemního plynu. Během 
vrtání se propadlo dno jeskyně a plyn 
začal unikat do okolí - z bezpečnostních 
důvodů plyn zapálili, aby se nemohl šířit 
a počítali s tím, že ložisko za pár dní 
vyhoří. To se ale přepočítali, hoří to již 
43 let!

Uzbekistánem po Hedvábné stezce - V 
Uzbekistánu bylo dost draho a díky Hed-
vábné stezce také dost turistů, které do 
této chvíle kluci v podstatě nepotkávali. 
Krom toho tu není možné spaní na di-
voko, pouze v hotelech.

Jawy sněžnými skůtry v horách Kyr-
gyzstánu - V Kyrgyzstánu Jawy vyrazily 
do hor, plán byl přejet průsmyk Karakol 
(3452 m.n.m.). Od 3000 metrů nad mořem 
začínají sněhová pole a cesta se zhoršuje. 
Jelikož Jawy nejsou sněžné skůtry, bylo 
potřeba je přes sněhová pole přenášet. Po 
x hodinách dřiny kluci zvítězili a dojeli, 
došli a donesli motorky do průsmyku.

Těsně před vydáním novin (konec června 
2014) už jsou Honza, Radek a Zajíc na 
začátku Mongolska, dalším cílem je Ces-
ta Kostí v Rusku. Vrátit domů by se měli 
v říjnu 2014 a následovat bude práce na 
filmu, na který cestou natáčí materiál :-)

Sepsal: Tomáš Mähring

Online: Na Jawách kolem světa po 50. rovnoběžce!
V loňském vydání našich NEWSů jsme představili plán H2Omaniaků Radka Hasala a Honzy 
Škvora - objet zeměkouli na Jawách. Nyní, o rok později, jsou kluci na cestě a plní si svůj sen. 
Na část cesty se k nim připojil ještě kamarád Zajíc a v Americe Zajíce vystřídá Honzova Zuzka.

Vánoce na Srí Lance - korálové útesy, hory i safari
Loni přes zimu jsem byl pádlovat v Grand Canoynu a cestovat po Střední Americe. Letos to 
chtělo změnu - bylo to jasné, buď východ nebo Afrika. Nakonec se objevily akční letenky právě...

Palác Langhans
Vodičkova 37, Praha 1

+ 11 – 27,5 mm
ADVENTURE KIT

JSEM     ODOLNÝ A STYLOVÝ

19.990 Kč

www.facebook.com/H2Omaniaks.team

Překonávání sněžných polí v Kyrgyzstánu nebyla sranda. (foto: Zajíc)

Bar Reef jednoznačně vítězí - velikostí, 
množstvím živočichů, viditelností a vlast-
ně i množstvím turistů - jih je podstatně 
komerčnější a turističtější.

Posvátná Adamova Hora nesmí chybět 
v žádném itineráři. Na vrchol (2243 
m.n.m.) se stoupá po 5200 schodech a 
nejčastěji se tam chodí na východ slunce. 
Je to významné poutní místo, takže nad 
ránem je nahoře hezky narváno. Hora 
je významná pro všechny náboženské 
skupiny - na vrcholu je skalnatá prohlubeň 
ve tvaru stopy, kterou tam zanechal Adam 
po vyhnání z ráje, Budha i Šiva. A v prosin- 
ci 2013 jsem tam zanechal stopu i já :-)

Pozorování a focení slonů v parku Uda- 
walawe bylo dalším skvělým zážitkem. 
Bohužel se ale Srí Lanka stává stále 
populárnější mezi turisty, na pobřeží ros- 
tou obří hotelové resorty a i safari začíná 
být těžká komerce - jak jsme zjistili 
v údajně “nejlepším” parku Yala. Takže 
milí batůžkáři, jestli ještě váháte, honem 
koupit letenky a šup tam, je to nádherná 
pestrá země, ale rychle se mění!

Autor: Tomáš Mähring

Podvodní svět skrze objektiv odolného Nikonu 1 AW1. (foto: Tomáš Mähring)



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, outdoorová 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.H2Omedia.cz

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

Nejtemnější noční můry raftových průvodců
Raftový průvodce, neboli americky guid, by měl splňovat hned několik podmínek - být profe-
sionál nejen na vodě, ale i v jednání s lidmi, být vtipný a pohotový... Může taková osoba vůbec 
trpět nočními můrami? Ano! Horšími, než jste si vůbec kdy dokázali představit! Jak to tedy je?

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

Břeh: Řídím-li se „guidovským desate-
rem“, nemám strach, že bych měl strach. 
Hned dvanáctý bod desatera popisuje 
spánek guida a říká: „Guid nikdy nemá, a 
to ani v noci, zlé sny“. Bohužel tam není 
ani slovo o nočních můrách.

Guid je tvor parádivý a hodně dbá  
o svůj zevnějšek. Před raftováním detailně 
zkontroluje svůj outfit a pak teprve může 
přikročit k samotné práci. Velký důraz 
je věnován zejména kraťasům, které 
vždy jsou (aspoň dle názoru samotného 
majitele) FREE, COOL a IN. Guidi věří 
(a spousty spokojených zákazníků to 
potvrzují), že tyto vlastnosti kraťasů se 
přenáší i na jejich hrdé nositele.

Právě podle těchto vlastností bývají guidi 
někdy označováni jako „freecoolini“ 
(čti: frikulíni). Proto snad ani nemusím 
popisovat, co se mi honilo hlavou, když 
jsem předloni těsně před vyplutím zjistil, 
že frikulínské kraťasy mám roztržené. 
To pořád bylo ale úplné NIC proti tomu, 
když se stala skutečností má nejhorší 
noční můra. Jen o pár týdnů později 
mi totiž mé úžasné kraťasy rozžvýkala 
norská kráva, když jsem je nechal sušit  
v kempu na šňůře.

Honza: Málo lidí se HODNĚ ptá, jaké 
máme noční můry a čeho všeho se vlastně 

bojíme, i když tvrdíme, že se ničeho ne-
bojíme (dle desatera).

Není to úplně tak snadné, takový guid 
není osoba jednoduchá, guid je tvor 
plachý, stydlivý, skoupý na slovo a 
hlavně snadno zranitelný… slabin 
máme hned několik (holky raději vyne-
chám, máme přeci doma ženy), vezměte 
kupříkladu takový RUM (Božkov).

Sakra, víte jak může ublížit? Guidi vlast-
ně ve skutečnosti ani pít nechtějí, ale náš 
zákazník (klient) náš pán…a co bychom 
neudělali pro srandu, takže se hecnem a 
RUM a spoustu dalších dobrot si večer 
dáme. Ale ty rána ouvej… to je hrůza, 
člověk sotva kouká, v hlavě hejno datlů, 
za krkem ZOO a to teď mám jako být 
milý usměvavý a vtipný??? No jasně!? 
Ve skutečnosti je takový „vtipný“ guid 
asi noční můrou Vás klientů, ale nebojte 
se, nasraní klienti jsou skutečnou noční 
můrou guidů.

Tom: Mnohé už tu zaznělo od kluků, 
obyčejnosti jako noční můry z malé vody, 
z plného raftu ošklivých a protivných 
chlápků nebo třeba z právníka v posádce 
myslím není potřeba rozepisovat. Ale rád 
bych tu popsal ještě jednu nočňomurní 
specialitu. Je tak reálná a tak skutečná, až 
guida mrazí! O co jde tedy?

Zavřete oči a vciťte se do role guida. To si 
tak v klídku pádlujete, vlnky šplouchají, 
bavíte se s posádkou, všude po okolí 
krásné hory. Vyhlížíte, kdy zase přijdou 
nějaké pořádné peřeje, přemýšlíte o všem 
možném. Pracovní den jako každý jiný.

11 ze 7 guidů doporučuje proti nočním 
můrám používat české karimatky Yate

Najednou se to ale stane. Šplouch, drnc, 
buch, žbluňk! Guida probudí ledová voda 
všude kolem! Je to tak, nebyl to sen, byla 
to realita, váš průvodce se na klidnějším 
úseku nejspíš trošičku zasnil, klimbnul a 
při nárazu raftu do kamene (protože nik-
do nekormidloval) vám průvodce tak tro-
chu vypadl z raftu. Takové probuzení je 
zatraceně nepříjemné, to se vám v posteli 
nestane. Z toho plyne, hlídejte si svého 
guida i na klidnějších úsecích řeky! :-)

Doufám, že jsme Vám čtením tohoto 
článku nezadělali na noční můry z rafto- 
vání a budete s námi nadále jezdit. 
Protože samozřejmě bez Vás bychom 
tuto skvělou práci neměli. Díky moc!!

Autoři: Výše Zmínění
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Na podzim putovala výstava mých vel- 
koformátových fotografií ze splutí 
450km Colorada Grand Canyonem 
po městech ČR.

Cestovaly nezávisle na sobě dvě sady 
fotoobrazů, 10 kusů formátu 90 x 60 
cm a 23 fotoobrazů formátu 60 x 40. 
Všechny obrazy jsou zarámované do 
luxusních hliníkových amerických rámů 
Nielsen, za což vděčím českému zas-
toupení této firmy.

Všechny fotografie byly doplněné 
štítky s popisky, přičemž každá sada 
dává dohromady příběh této výpravy. 
Stejným stylem mám připravené i mě- 
síční velkoformátové kalendáře. Verni-
sáž výstavy proběhla v prosinci v salónku 
pražského kina Atlas, na kterou připra- 
vila vynikající občerstvení paní Čuba, 
která zde prozrazuje recept na kajak.

Pokud byste měli zájem vystavit ať 
už sadu obrazů menších nebo větších 
formátů ve Vašich prostorech, budu moc 
rád, když se mi ozvete.

Stejně tak jsou kalendáře i fotky 
samozřejmě na prodej, pokud byste 
chtěli mít monumentální a obří Grand 
Canyon v obýváku na zdi hned naproti 
televizi. Fotky, informace a kontakt na-
jdete na www.foto-tom.cz

Autor: Tomáš Mähring

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

8. vydání, 7500 výtisků, zdarma
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strana 4

Jediná chvíle bez mraků. (foto Tom M.)
Jak už fotka napovídá, jde o poštovnu 
na Sněžce. Měli jsme v plánu nahoře 
zabivakovat a fotit západ a východ 
slunce a hvězdy.

Předpověď počasí se tvářila, že by náš 
plán měl vyjít, dokonce předpovídali i na 
Sněžku docela mírný vítr. Realita byla 
drobet jiná, jediné, co nás zachránilo 
ještě od sněhové bouře, bylo to, že jsme 
tam šli v červnu. Od osmé večer se na 
vrcholek napíchl mrak a celkem úspěšně  

tam vydržel až do rána. To jsme 
samozřejmě večer jestě netušili. Foukalo 
jako blázen, takže v tom předpověď také 
úplně nedopadla a bylo lehce nad nulou.

Rozložili jsme základnu pod českou 
poštovnou, poskládali z velké plachty 
“obálku” a zatížili ji ze všech stran ka- 
meny. Do obálky se akorát vešly dvě 
karimatky a dva spacáky a zalezlí 
stylově v obálce pod poštovnou jsme 
přečkali noc. Jo, vyspali jsme se už i líp. 
Ale rozhodně to stálo zato!

Nad ránem jsem dokonce i na pár vteřin 
zahlédl hvězdy a měsíc. Ale pak se díra 
v mraku zase uzavřela a šmitec, konec 
divadla. Ale proč by měl člověk o víken-
du spát v teple a v posteli, když může 
noc probdít na nejvyšším vrcholku ČR v 
zimě a vichřici? ;-)

Autor: Tomáš Mähring

Výstava fotek z Grand Canyonu Bivak v obálce pod Poštovnou

www.facebook.com/H2Omaniaks.team

Můj velmi oblíbený odolný chytrý 
te-lefon Cat® B15 má svého nástupce 
Cat® B15Q! Nejen že se jmenuje 
téměř stejně, i vypadá stejně, ale vy-
chytal vše, co starší bráška neumí.

Na starším B15 mi hodně chyběla přisvět- 
lovací dioda a větší operační paměť. 
B15Q má obojí (RAM 1GB oproti 
500MB) + navíc čtyřjádrový výkonnější 
procesor 1,3 GHz (oproti dvoujádru 
1GHZ). A třešničkou na dortu je pos-
lední verze Androidu - KitKat.

Opět je to telefon na dvě simky, dle zkuše- 

ností s B15 dotykový displej skvěle fun-
guje i když je mokrý a skutečně vydrží 
leccos. Recenzi staršího brášky čtěte na 
maniackém webu: www.tiny.cc/catB15

Autor: Tomáš Mähring

Nová verze odolného smartphonu!

Čtvrtý rok nám pádla od firmy Panen-
ka paddles pomáhají vyplňovat volný 
čas v Norsku. Pojďme si jedno krátce 
představit.

Jejich nejnovější kousek – pádlo Bliss 
se sklouhlíkovými listy si nemůžeme 
vynachválit. Na první pohled upoutá 
nevšedním stříbrným designem. Každý 
pádlo nejvíc ocení teprve tehdy, když 
ho vezme do ruky. Díky unikátní tech-
nologii výroby dosahuje pádlo maximál-
ní tuhosti a pevnosti při minimální váze

780 g. Díky spojce na žerdi si můžete 
nastavit úhel listů nebo pádlo sbalit do 
letadla. www.panenka-paddles.cz

Autor: Vladimír “Břeh” Fořt

Kvalitní česká pádla Panenka

Soutěžní otázka: Co bylo pro Pavla Richtra nejtěžší na letošním Iditarodu?
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

S O U T Ě Ž   O            !
Vyhrajte odolný mobil Cat® B25. Jednoduchý, odolný, vodotěsný a mrazuvzdorný tlačítkový telefon, který si na nic 
nehraje. Baterka naprosto bez problému vydrží na jedno nabití i víc jak týden používání. Má slot na 2 SIM karty, 

svítilnu a certifikaci IP67, bluetooth, slot na microSD karty, maily i internetový prohlížeč. Kdo ho vyhraje? :-)

Přidává se do kajaku kypřící prášek 
stejně jako do bábovky? Nespálí se při 
teplotě vyšší než 200 °C? Takové a mno- 
hé podobné otázky si kladla paní Čuba, 
vášnivá kuchařka a milovnice do-
brého jídla, když se učila péct kajak.  

S nulovou představou, jak se takový 
kajak dělá, paní Čuba vstupovala do 
menší tovární haly, kde celá akce měla 
proběhnout. Všude kolem se povalovaly 
podivné pytle s barevným práškem, 
kusy plastu, neidentifikovatelné části 
lodí (snad) a v obrovských policích se 
pohupovaly obří formičky podobné těm 
dortovým či bábovkovým, ale ve tvaru 
kajaku…a asi 30x větší. „Tak se dáme 
do pečení,“ zavelel kajakový šéfkuchař, 
uvázal si zástěru a dal se do toho.

Postup pečení kajaku je dost podobný 
pečení bábovky nebo třeba dortového 
korpusu. Vezmete formu, kterou nevyma- 
žete máslem, ale naopak ji pečlivě očis-
títe, aby tam nebyla smítka a výsledná 
barva byla krásně kompaktní. Formičku 
můžete vyzdobit speciálními polepy, 
které se pak do barvy otisknou.

Teď už je na čase roztopit troubu, tj. 
obří pec na cca 250 °C. Do vyčištěné 

formy nasypete pytel s barevným plas-
tovým práškem, formu dobře uzavřete a 
při stálé teplotě necháte kajak péct a na 
rožni rotovat asi 3 hodiny. Formu z pece 
nezapomínejte vytahovat v rukavicích 
a se speciálním zvedákem. Ještě teplý 
kajak vyloupněte z formy a nechte vy-
chladnout. Krapet se scukne, ale to je 
normální.

Máme upečeno, takže už jen zbývá 
popřát dobrou plavbu.

Autorka: paní Čuba

O receptech (nejen) k jídlu od paní  Čuby 
se dočtete na www.receptypanicuby.cz

Recept: Jak se peče plastový kajak

Klasický pohled na Colorado.


