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Nájezd do peřeje č.5 - Stairway to heaven. V tuto chvíli je ještě všechno podle plánu :-) (foto: Sugar)

Jak se mi splnil sen raftovat v Africe na Zambezi
Guidovat na jedněch z největších peřejí světa, vyplouvat přímo z pod Victoriiných 
vodopádů, mít v řece teplou vodu, 6 dní putovat natěžko africkou divočinou a přímo z 
raftu pozorovat krokodýly a hrochy, to je snem snad každého raftového průvodce.

Mně se tenhle sen splnil v prosinci minulého roku. Zambezi je krom Victoriiných vodopádů známá také svým 
obrovským průtokem. Pokud bych to měl přirovnat k průměrnému průtoku Vltavy Prahou, v Zambezi ke konci 
období sucha teče 20ti až 30ti násobek Vltavy. V období 
deštů je to pak ještě mnohonásobně víc, ale to už se tu 
raftovat nedá. 

Díky obřímu průtoku jsou peřeje Zambezi hluboké i třeba 
nepředstavitelných 40 metrů a právě proto jsou i relativně 
bezpečné. Zní to šíleně, že? Ale na vlastní kůži jsme si 
vyzkoušeli, že to skutečně jde a je to obrovský zážitek!

Největší peřeje
světa - Zambezi

První dva dny plavby je to jedna velká peřej za druhou, 
některé vlny mají údajně výšku až 30 stop (9 metrů). 
Ovšem po každé peřeji následuje minimálně pár set 
metrů klidné vody, takže i v případě převrácení a plavání 
je vždy dostatek času nato se posbírat zpět do raftu.

Z guidovského pohledu je poměrně zásadním rozdílem 
to, na jakých raftech se jede. Rafty na Zambezi jsou 
oproti těm, na které jsme zvyklí, podstatně větší a tedy 
v peřejích i o dost stabilnější. I tak se ale s nějakou tou 
plavbičkou v podstatě počítá při každé jízdě. S našimi 
“raftíky” bychom mohli rovnou od začátku plavat nebo 
jet na nafukovací matračce ;-). Druhým rozdílem pak jsou 
chybějící poutka na nohy na dně raftu, takže jízda je tro-
chu rodeo. Ale je to z bezpečnostních důvodů, voda tu 
má obrovskou sílu a tudíž mít nohu zaháknutou v raftu 
by nebylo dobré.

V posádce našeho raftu nás bylo i se mnou 8 a vezli 
jsme si loďáky s osobními věcmi. Ještě nás ale doprová-
zeli místní afričtí průvodci - “Sugar” na zásobovacím  
a záchranném raftu s vesly, který vezl jídelní zásoby  
a “Stuart” na safety kajaku. První dva dny s námi navíc 
jel ještě fotograf a kameraman.

Hurá do peřejí! Každá peřej má své číslo a název, první 
velkou peřejí je hned po pár minutách jízdy 4. peřej 
“Morning Glory”. Po ní následuje “Stairway to heaven” 
- v překladu schody do nebe. Schody jsme si vychutnali 
plnými doušky, doslova. Peřej má spád přes 10 metrů a je 
potřeba trefit cestu mezi obřími válci. Pohled při nájezdu 
bych vám přál zažít, adrenalin ze všech tryská proudem a 
řeka má obrovskou rychlost.

Řítíme se dolů obřím jazykem do zpěněné vodní tříště. 
Ale dostáváme zprava facku od jedné vlny a raft se mi 

už nedaří srovnat. Tuším, co bude následovat, jedeme 
šikmo špičkou raftu přímo do levého obřího válce. Tohle 
všechno se děje samozřejmě v pár vteřinách, ale vnímám 
to jako zpomalený film.

Válec si nás podává, jak když cvrnknete do domečku 
z karet, a převrací nás. Nějakou dobu jsou všude kolem 
bublinky. Po chvíli se zase objeví i dýchatelný vzduch 
bez vody. Sugar se Stuartem vysmátí jak leča už krouží 
okolo nás a jsou připraveni pomoc. Postupně se všichni 
chytáme raftu, převracíme ho zpět a už také vysmátí si 
sdělujeme zážitky každý ze své plavby. Teplá voda na 
raftování je naprostá bomba!

Na páté peřeji je plavání celkem běžné, zkrátka občas to 
vyjde a občas ne, tak už to na Zambezi chodí. Následují 
další peřeje s názvy jako Devils toilet bowl, Commercial 
suicide (komerční sebevražda - přenáší se), Overland 
truck eater (požírač kamionů) a mnoho dalších s nápa-
ditými názvy, ty už se nám ale daří projet bez plavání.

Osobně mi obrovskou radost udělal podařený čistý 

průjezd peřeje č. 18 - Oblivion, kde jsou za sebou tři 
“monster” vlny, jak občas bývají nazývány. Je to údajně 
komerčně raftovaná peřej s největší úspěšností plavání 
- 3 ze 4 raftů převrátí. Jo, tak to mi udělalo dobře na 
sebevědomí ;-).

O peřejích bych mohl psát do nekonečna, ale tato naše 
výprava nebyla pouze o divokých peřejích, ale také  
o pozorování krokodýlů v klidných částech řeky, o úseku 
s nebezpečnými hrochy, o vaření na ohni a odhánění 
opic od naší večeře, ale i o parádním poznání se s věčně 
vysmátým Sugarem a vysmátým a zodpovědným Stuar-
tem, o nakupování ryb od místních rybářů i o večerním 
rybaření. Ale také o safari v NP Hwange a pozorování 
zeber, žiraf, hrochů, slonů... Zkrátka o poznání Afriky, 
ale i sebe sama. Na to už tu ale bohužel není místo.

Lákalo by Tě zažít nějakou podobnou expediční výpravu 
do Afriky taky? Nebo by ses chtěl jen na něco zeptat? 
Napiš mi na tomas@h2omedia.cz!

Autor: Tomáš Mähring

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



Fotoperličky z WCtips databáze

Spaní u Brány do pekla, Turkmenistán

Spaní uprostřed solného jezera, Írán

Aktuality a zajímavosti

TELEfilm z naší H2Omedia produkce

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 
film najdete 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 2500Kč do konce roku 2015 dostane- 
te zdarma velkoformátový kalendář na rok 
2016! Více na www.foto-tom.cz
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Byl Silvestr roku 2014/15 a my jsme 
právě dorazili na Korsiku s tím, že si 
užijeme pár pěkných dnů cestováním 
po ostrově. Bylo už těsně před půlnocí, 
fučelo, zima byla a spací místo nikde. 
Dámská část osazenstva začala propa-
dat trudomyslnosti a neutěšily ji ani vy-
hlídky na exkluzivní východ Slunce nad 
městem, které jsme měli pod sebou jako 
na dlani. Silvestrovskou noc jsme tak 
strávili stočení do klubek na předních se-
dadlech auta…

Možná z vlastní zkušenosti znáte podob-
né situace, kdy cestujete a hledáte místo, 
kde by se dalo v klidu přespat, zabiva-
kovat nebo prostě jen zastavit a trochu si 
odpočinout. Pak určitě oceníte, když vám 

někdo doporučí hezký plácek, přístřešek 
nebo nějakou chatku, kde můžete přespat 
a nemusíte nijak složitě tápat v panice, 
kam se na noc vrtnout.

Vrtalo nám to hlavou, hledali jsme na in-
ternetu a zjistili, že se žádný web právě 
takovým místům nevěnuje, jak bychom 
si představovali. Hlodalo nás to pořádně  
a po čtyřech měsících intenzivní men-
tální aktivity, přísného pracovního režimu  
a odpírání se na svět prodral nový web 
www.wctips.net.

Film 1000 mil Aljaškou na kole vás ve 
dvaceti osmi minutách přenese do mi-
nulého roku, kdy se Pavel poprvé posta-
vil na start delší verze závodu. Pro ty, 
kteří netuší, oč jde, Iditarod Trail Invita-
tional je označován jako nejtěžší zimní 
závod na světě. 1600 km na kole nonstop 
napříč Aljaškou v extrémních mrazech, 
absolutně bez podpory. Jde o závod, který 
se jezdí, aby člověk přežil, ne aby vyhrál. 
Filozofií je minimum podpory pro maxi-
mum zážitku.

Společně s Pavlem tak zažijete nádher-
nou, ale mnohdy hodně krutou aljašskou 
přírodu. Zoufalství, vyčerpání, naděje, 
ale i pocit naprostého štěstí, když se po 
12 dnech 21 hodinách a 34 minutách 
společně s ním ocitnete v cíli, vás dos-
tane. Je pravda, že si asi neřeknete, jak 
příští rok vyrazíte taky, ale minimálně vás 
to donutí se zamyslet nad tím, co všechno 
jedinec může dokázat - překonat své fy-
zické limity tím, že sedí téměř nonstop  
v sedle kola, ale hlavně otestovat své limi-
ty psychické. Jaké to musí být jet několik 
dní sám opuštěnou krajinou, v mrazu  
a s rizikem potkání agresivních losů nebo 
vlků?

Z mého pohledu se Pavlovi s kamerou  
a foťákem podařila naprosto skvělá věc. 
I přes vyčerpání a řadu nepříznivých 

okolností vždycky buď zapnul kameru  
a točil, nebo aspoň vyndal svůj Nikon 
a fotil, co se dalo. Jestli si tedy chcete užít 
pořádnou dávku divočiny, film je k vidění 
na www.bit.ly/1000mil-Aljaskou. 

Tímto by tenhle článek za jiných okolností 
mohl skončit. ALE! Pavel i letos vyrazil 
na Aljašku a jestliže vám po zhlédnutí 
filmu bude naskakovat husina, přečtěte si 
Pavlovy zážitky z tohoto ročníku.

Letos se laťka pro všechny závodníky 
zvýšila hned od začátku závodu, kdy se 
velmi dramaticky měnilo počasí a všichni 
museli bojovat s teplotami jak nad nu- 
lou (zkoušeli jste někdy jezdit na kole 
v rozměklém sněhu?), ale i pod -40°C  

a s prudkým větrem se sněhovou vánicí. 
Setkání s vlky, zranění ruky nebo pu-
tování po většinu závodu úplně sám, to 
jen namátkou. “Po 18 dnech, 4 hodinách 
a 59 minutách jsem se stal 4. a zároveň 
posledním, kdo se letos do cíle z 11ti 
závodníků dostal. Člověk obvykle není za 
poslední místa rád, v tomhle případě se 
to ale vše posouvá do zcela jiné perspek-
tivy. Pouhý fakt, že jsem byl jedním z těch, 
kterým se letos podařilo závod dokončit, 
je pro mě neskutečným vítězstvím nad se-
bou samým.”

Zajímá-li vás o Pavlovi a o tomto závodu 
více, mrkněte na www.pavelrichtr.cz. 

Autorka: Pavlína Zlevská

Film: 1000 mil Aljaškou na kole s Pavlem Richtrem
Před rokem byl v NEWSech uveřejněn rozhovor s Pavlem Richterem, extrémním bikerem, který 
skončil na úžasném 4. místě v Iditarod Trail Invitational - závodu napříč Aljaškou dlouhém 1000 
mil. Jestli je pro vás těžko představitelné, jak takový závod probíhá a co člověk může prožívat, 
podívejte se na film, který jsme o závodě s Pavlem vytvořili.

Náš nový cestovatelský web Wild Camping TIPs
25. 5. 2015 jsme spustili nový cestovatelský web www.wctips.net s komunitně tvořenou celosvě-
tovou databází tipů na spací místa. Připravena je i mobilní aplikace, vše v češtině i angličtině.

www.fotoskoda.cz
Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, Praha 1

JSEM    DOBRODRUH

okamžité sdílení, vodotěsné provedení  
a  vysoká odolnost

COOLPIX AW130

www.facebook.com/H2Omaniaks.team

Web je celosvětovou databází tipů na mís-
ta, kde se dá volně přespat. Najdete zde 
tipy na místa dostupná jak pouze pěšky, 
tak motorovým vozidlem nebo “wcspe-
cial” sekci, která se věnuje dalším zajíma-
vým místům – volně dostupným termál-
ním pramenům, volnému wifi připojení 
i záchodům a sprchám, které na cestách 
občas také přijdou vhod.

Aby byla nabídka tipů co nejširší, najdete 
zde přehledně odlišené tipy na kempova-
cí/bivakovací plácky, přístřešky, jeskyně 
či převisy, neplacené horské chaty... no 
prostě kupu možností, kde složit hlavu. 
Komerční kempy ani ubytování na webu 
nehledejte - nikdy tam nebudou.

Asi si teď říkáte, kde se tipy berou. Celý 
web staví na nadšených cestovatelích 
a jejich zkušenostech a chuti se podělit 
o super místa. Jen namátkou: spali jste 
někdy u Brány do pekla? I takové místo 
už v databázi máme! Pro offline zápis 
míst přímo na cestách máme připravenou 
mobilní aplikaci. Navíc u každého místa 
v databázi najdete krom užitečných infor-
mací a GPS souřadnic také fotku.

Pojďte se s námi podělit i o vaše tipy 
nebo se nechte inspirovat, kam vyrazit. 
Ale nezapomeňte pečlivě pročíst kodex 
správného wildcampera a dodržovat ho!
I spací místo může být cíl ;-)

Autoři: WCtým Tom a Pája



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

Dokument z dílny naší H2Omedia.cz 
produkce 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.bit.ly/prace-snu

Naše H2Omedia.cz 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.
Fotografie - Produktová, reportážní, re-
klamní, outdoorová i jakákoli jiná.
Grafika a design - Letáky, loga, bannery, 
plakáty, filmová grafika a animace.
E-learningy - Interaktivní a zábavná for-
ma online školení a vzdělávání pro firmy a 
její zaměstnance.
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

Rozhovor: Cesta kolem světa na Jawách
Tři kluci Radek, Honza a Zajíc, jedna Zuzka a tři Jawy na cestě po 50.rovnoběžce kolem světa. 
30 000 km, 109 dní v sedle na dvou kolech a 121 oprav během cesty. Právě s Radkem a Honzou, 
kteří projeli celou cestu, jsem měl možnost povídat o tom, jaké jejich jawí cestování bylo...

 Fotka kluků u cedule Magadan na konci legendární Cesty kostí v Rusku. A nejen na konci cesty, také na konci světa :-)

Zbývající dva členové se o cestu podělili 
napůl. Zajíc dojel z Prahy až na východní 
konec Ruska. Zuzka osedlala uvolněnou 
motorku v Severní Americe.

Ahoj Radku a Honzo, jak vás napadlo 
vyrazit kolem světa?
R: Původně jsem si vymyslel výlet na 
motorce kolem Baltského moře. Později 
se mi místo toho v hlavě začala rodit 
myšlenka opustit Prahu směrem na 
východ a vrátit se ze západu.
H: ...no a pak, právě tady na večírku 
časně nad ránem, se mi Radek svěřil…. 
Hned druhý den jsme naplánovali testo-
vací výlet do Albánie. Asi rok od prvního 
nápadu se k nám přidal Zajíc a Zuzka.

Co nejkurióznějšího jste zařadili do 
výbavy výpravy?
R: Jawy 350 :-)

Nejsilnější zážitek?
R: První byl příjezd ve stopnutém Kama-
zu (populární náklaďák ruské výroby) 
pouští k „Bráně do pekla“ v Turkmenis-
tánu. Podívaná na tenhle hořící kráter je 
naprosto neuvěřitelná. Druhý zážitek je 
přivítání na ruzyňském letišti po návra-
tu domů. Asi 30 kamarádů a rodinných 
příslušníků na nás čekalo s transparenty, 
chlebem se solí a českým pivem :-). 
Vůbec jsme to nečekali…

H: Já ještě přidám příjezd do Magadanu. 
Je to poslední město na „Cestě kostí“ a 
zároveň to byl konec našeho asijského 
putování.

Měli jste nějaké zajímavé setkání s di-
vokou zvěří?
R: V Kazachstánu nám vlezla do spacáků 
želva, Honzovi pak posrala nohu. Setkání 
s medvědem v Severní Americe bylo za-
jímavé pokaždé. 
H: Já jsem, co se týče zvířat, hrozný 
strašpytel. Na Sibiři a pak na Aljašce 
jsem se v noci hodně bál medvědů. Jak-
mile jsem něco v noci zaslechl, tak jsem 
hned vzbudil toho druhého vedle mě, aby 
se bál se mnou... Radek a Zuzka by mohli 
vyprávět :-)

Co vás cestou překvapilo?
R: Velmi příjemně překvapilo Turecko a 
přátelští lidé a pak Kanada – krásná a po-
hodová země. Trochu nemilé překvapení 
bylo na konci Ruska v Magadanu. Chtěli 
jsme odtud jet s motorkami na palubě 
místní lodí dolů do Vladivostoku. Místo 
toho jsme museli motorky poslat kontej-
nerem a sami letět letadlem.

Potkali jste lidi různých států. Měli 
jste v souvislosti s politikou nebo 
náboženstvím nějaký problém?
R: Politice a náboženství jsme se při 

rozhovorech s místními cíleně vyhýbali, 
ale někdy to prostě nešlo. V Kazachs-
tánu nás pozvali lidi k sobě na návštěvu 
a večer nedokázali pochopit, že jsme a-
teisté. Kdybychom řekli, že jsme aspoň 
křesťané, tak jsme si ušetřili nepříjemné 
kázání. Říkali: „Je jedno v jakého boha, 
ale v nějakého přece věřit musíte“.
H: V Rusku se hodně probírala Ukrajina 
a anexe Krymu. Ale díky Zemanovi si 
všichni Rusáci myslí, že jsme proruský, 
a to nám usnadňovalo život. Všechno zlý 
je pro něco dobrý :)

Co vám přišlo na vaší cestě nejvíc ab-
surdní?
H: Asi poplatek za levný benzín. V Turk-
menistánu stojí 1 l benzínu jen pár haléřů, 
a tak jsme při vstupu do země museli za-
platit “poplatek za levný benzín”.

Jaké výstupy bude mít vaše cesta?
R: Máme za sebou asi deset promítacích 
přednášek.
H: Po celou dobu cesty jsme měli on-line 
GPS sledování a články na našem webu 
www.offroad.h2omaniaks.com. Cestou 
jsme i točili na dvě kamery a dovezli 
jsme několik hodin filmového materiálu. 
Snad se to podaří do podzimu zpracovat a 
budete si moci naší cestu užít i vy.

Přirpavil: Vladimír “Břeh” Fořt
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Někdy je potřeba udělat změnu  
a trošku si provětrat šosy mimo 
Českou republiku. Proto jsme se 
rozhodli, že je nejvyšší čas jet obhléd-
nout mnoha lidmi místo opěvované  
a zaslíbené - Kanadu a splnit si tak 
další sen.

Dobrá, buďme přesnější. Dostali jsme 
roční work and holiday visa, takže 
nás na podzim tohoto roku čeká přelet 
oceánu a hurá někam do okolí Vancou-
veru. Příroda, chození po horách, nějaká 
ta řeka, to je náš plán. Ano, i práce nás 
čeká, protože jinak bychom tam brzy vy-
jídali popelnice u supermarketů.

Krom toho z ušetřených peněz - když 
se zadaří - je v plánu koupit Harleye 
a hezky si to namířit směr na jih, ideálně 
až k úplnému jihu Jižní Ameriky - dle 
aktuální situace v Mexiku a ve Střední  

Americe a pak si moto-mazlíka poslat 
hezky domů do ČR. Však také, odkud 
jinud si Harleye dovézt, než z Ameriky?

Naše zážitky ze zámoří budete moci 
sledovat na blogu wctips.net, vodácké 
na h2omaniaks.com, kulinářské na 
receptypanicuby.cz a fotografické na 
foto-tom.cz.

Pája a Tom

Naše nabídka a možnosti spolupráce
Všechny naše aktivity se bohužel neobejdou bez finančního a materiálního zajištění. Proto stále sháníme sponzory na chystané expedice, cesty, filmy a závody nebo na 
delší spolupráci s projektem Wild Camping TIPů. U akcí přednostňujeme formu tzv. mediálních bonusů, Vy tedy platíte až za viditelný výsledek.
Chystáte zajímavou akci, expedici, festival? Chcete pomoci s propagací? Potřebujete natočit reklamu v extrémních podmínkách? Chcete mít reklamu nebo test produktu 
na www.h2omaniaks.com nebo v těchto NEWS? Nebo máte zájem NEWS rozdávat? Napište nám! info@h2omaniaks.com

9. vydání, 7500 výtisků, zdarma, © 2015 H2Omaniaks, o.s.
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Přesně před pěti lety jsme tu s nad-
šením psali o Koňské masti a jejích 
blahodárných účincích na zničené tělo. 
No a podíváme-li se Koňovi na zoubek 
dnes, budeme pět chválu znovu.

Nová Koňská mast Sportovka – START a 
RELAX jsou obě vyvinuté pro všechny, 
kdo mají rádi pohyb a potřebují buď 
před výkonem pořádně promastit pérka, 
anebo po výkonu ulevit namoženým 
svalům a zchladit je. Jak STARTovní tak 
RELAXační „Koňka“ obsahují bylinky, 
které můžete znát z tradiční masti - např. 

kostival, kaštan nebo jalovec. 

Koňka START je navíc doplněna o gua-
ranu, takže pěkně stimuluje prokrvení, 
parádně připraví svalové partie na zátěž 
a snižuje tak riziko úrazů.

Koňka RELAX má navíc hořčík 
snižující riziko křečí a příjemně chladí, 
což oceníte ve chvíli, kdy po heroickém 
výkonu zjistíte, že se nemůžete ani hnout 
a svaly bolí jako 10 čertů. RELAX vás 
pěkně zrelaxuje a pomůže regeneraci.

Pokud si teď říkáte, že nejste žádní ex-
tra sportovci a mastit se je vám tedy k 
ničemu, nenechte se mýlit. Každému z 
nás totiž občas bodne, když nás někde 
bodne, pořádně si nabalzamovat pařáty a 
uvolnit tak znavenému tělu. Více infor-
mací najdete na www.herbamedicus.cz

Autorka: Pavlína Zlevská

Rok v Kanadě a americký sen Vyzkoušeli jsme Koňskou mast

www.facebook.com/H2Omaniaks.team

Tři kluci, jedna Lada jménem Vasiľ, 
30 dní, 7 afrických států a velká kupa 
dobrodružství před nimi.
 
Tihle kluci nejsou vůbec žádní amatéři a 
už procestovali pěkný kousek světa. Teď 
se přes léto chystají projet originál trasu 
Rallye Paříž-Dakar a pokud se zadaří, 
budou pokračovat do Guinei, Libérie a 
na Pobřeží Slonoviny. Jejich cestu mů-
žete sledovat na www.ladasvetom.sk.

Za nás WCtipaře (rozuměj Wild Camp-
ing TIPs) se hodně těšíme na rozho-
vor po jejich návratu, který bude na 

blogu našeho wctips.net webu a jaké 
pěkné plácky kluci do databáze přihodí.

Připravila: Pavlína Zlevská

Vasil míří do Afriky! Co to?

Sme manželský pár, ktorí sa rozhodol 
na svojom 24-ročnom Broncu spozná-
vať rôzne zákutia Sveta. Minulý rok 
sme na ňom podnikli 5-mesačný výlet 
po Strednej Ázii a prešli 25 tisíc km.

Bol to nezabudnuteľný trip ale sme 
doma pol roka a cestovné pasy sa opäť 
nervózne trasú. Je čas preskúmať Afriku. 
Začíname v septembri Marokom.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich 
dobrodružstvách, prečítať si cestopisy 

alebo s nami zdieľať úpravy auta a vir-
tuálne cestovať po Maroko kliknite na 
facebook.com/bronconamiestohotela

Autoři: Hacka & Remčo

Expedicie na starom Forde
Sjíždění řeky si můžete užít i jinak 
než na klasických raftech, kajacích 
a kánojích. Ve vesničce Batu Katak 
na Sumatře domorodcům stačí pár 
starých pneumatik, dvě bambusové 
tyče a hurá na křišťálově čistou řeku 
Berkail protékající národním parkem 
Gunung Leuser a soukromou česko-
indonéskou přírodní rezervací Green 
Life. 

Místní obyvatelé se spolu s organizací 
Prales dětem rozhodli zabránit dalšímu 
ničení, kácení a vypalování tropického 
pralesa za účelem vysazování palmy o-
lejné a jiného nesmyslného obohacování 
se nadnárodních firem na úkor přírody 
a postupně vykupují pozemky okolo 
národního parku, kde se společně snaží 
o ochranu rostlin i zvířat – především 
ohroženého tygra sumaterského. 

Díky nim se ještě stále můžete vydat za 
divokými zvířaty do hlubin původních 
deštných pralesů, v korunách stromů 
hledat volně žijící orangutany a proplou-
vajíc divočinou do nekonečna obdivovat 
krásu tropických rostlin a ptáků. 

Kromě domorodého raftingu ale stojí za 
to taky vyrazit proti proudu jiné říčky,

(foto: Zuzana Koloušková)
přes dvě hodiny můžete brodit jeskyní,
ve které našly svůj domov různé druhy 
žab, netopýrů a hadů, nebo vyrazit s do-
brovolníky z Green Life na Tygří Hlídky 
po stopách divokých zvířat a pomoci 
hledat a ničit pytlácké pasti. 

Pokud máte chuť udělat nebo zažít něco 
jinak, pak vám tento neobyčejný, turis-
mem nezkažený kousíček naší planety 
nabízí možnost vyzkoušet si chvíli žít 
v souladu s přírodou, stát se její součástí 
a hlavně pomoci při její záchraně.

Autorka: Urszula Kurzyszová

Domorodý rafting na Sumatře

Kdo z vás občas zažil pocit, že byste 
to v práci nejradši zabalili a šli radši 
dělat něco, co vás opravdu hodně 
baví? 

Jirka Oliva o tom jen nepřemýšlel  
a prostě se rozhodl, že si začne žít po-
dle svého snu - obeplout celou Evropu 
a to na seakayaku. 4.4.2015 Jirka vyplul 
z Prahy na cestu přes 22 států Evropy a 
před sebou má 20 000 km po řekách i po 
moři. Cestu má naplánovánu na 3 roky.

Další informace včetně aktuální polohy 
najdete na www.kayakaroundeurope.
com, podporuje ho mj. Pinguin.cz.

Připravil: Tomáš Mähring

1000 dní a 20 000km na seakajaku
Možná už si po přečtení třetí aktual-
ity, která se týká cestování kolem…  
a to na opět netradičním stroji, říkáte, 
že jsme nějací vysazení.

Nemůžeme to popřít :) ale uznejte sami, 
že tyhle akce jsou jedna zajímavější než 
druhá, a navíc všechny tyto nadšené 
dobrodruhy a ještě mnoho dalších jsme 
poznali díky Wild Camping projektu. 
Jistě si každý alespoň matně dovedete 
vybavit jak vypadá pionýr. A teď si ho 

představte, jak brázdí pověstnou ame-
rickou Route 66 po boku Harleyů nebo 
tiráků. Nepředstavitelné? Ani omylem! 
Kdo chce vědět víc, hledejte na face-
booku Pionyrem po ROUTE 66!

Připravila: Pavlína Zlevská

Legendární Route 66 na pionýrech


