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SLOVO ÚVODEM

Proč a jak poslouchat babičku
Často jsi to slyšel od rodičů nebo partnera, ale nejčastěji od babičky: dávej pozor, ať se ti při tom 
lezení (skialpování, trekování, pádlování, cestování, ultraběhání, bikování atd. – doplň dle své 
zkušenosti) nic nestane!

Ale jak si můžeš dávat pozor, aby ses v peřejích neutopil? Přece jedině tak, že jimi budeš co nejvíc 
projíždět, protože jenom při tom můžeš dávat pozor, aby ses v nich neutopil. Na záludné peřeje 
si prostě nemůžeš dávat pozor doma v křesle ani na břehu řeky. 

Jen na skialpech si můžeš dávat pozor, abys neutrhl lavinu. Na sjezdovce to nejde. Jen při 
ultramaratonu si můžeš dávat pozor, abys nezkolaboval. Při běhu v parku to nejde. Jen při lezení 
těžké cesty si můžeš dávat pozor, aby ses nezabil. Na turistické značce to nepůjde. Jen v pralese 
si můžeš dávat pozor, aby tě neuštkl had. Doma to nejde.

Tak buď poslušný a drž se rady své babičky a DÁVEJ SI POZOR! Filmy Expediční kamery ti dají 
řadu návodů, jak.

Hodně dobrodružství až do posledního dne tvého života ti za tým Expediční kamery přeje
David Gladiš

ÚNOR AŽ DUBEN 
VÍCE NEŽ 200 MĚST 
ČR A SLOVENSKA
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PŘEHLED FILMŮ

Oči Boha - kajakářská expedice

DugOut - expedice

Teorie Štěstí - lezení

Back to heights - slackline

Oddaný - volné potápění

Nefritové vody - závod

KDY A KDE

Aktualizovaný seznam měst, data a podrobné informace o programech jednotlivých promítání  
najdete na www.ExpedicniKamera.cz v sekci KDY A KDE

ČESKÁ REPUBLIKA: Benátky nad Jizerou, Beroun, Blansko, Bohumín, Borovany, Boskovice, Brandýs nad Labem, Brno, Břeclav, 
Březnice, Čechy pod Kosířem, Červený Kostelec, České Budějovice, Český Dub, Český Brod, Český Těšín, Černovice, Děčín, Desná, Dobříš, Doksy, 

Dolní Kralovice, Domažlice, Dvůr Králové, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Havlíčkův Brod, Hejnice, Heřmanův Městec, 
Hlučín, Hodkovice nad Mohelkou, Hodonín, Holýšov, Horažďovice, Hořovice, Hradec Králové, Hranice, Hulín, Humpolec, Hustopeče, Chomutov, 
Chrášťany, Chřibská, Ivančice, Jáchymov, Jablonec nad Nisou, Jablonné nad Orlicí, Janov nad Nisou, Javorník, Jeseník, Jevíčko, Jičín, Jihlava, 
Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kašperské Hory, Kladno, Klatovy, Kolín, Kostelec nad Orlicí, Kralupy nad Vltavou, Krnov, Kunštát, Kuřim, 

Lanškroun, Letohrad, Lhenice, Libčice nad Vltavou, Liberec, Litoměřice, Litomyšl, Lomnice nad Popelkou, Lovosice, 
Luby u Chebu, Luhačovice, Lysá nad Labem, Malá Skála, Mariánské Lázně, Milevsko, Milovice, Mladá Boleslav, Most, Mšeno, Mýto, Nová Paka, 

Nové Město na Moravě, Nové Strašecí, Nový Bor, Nymburk, Odry, Olomouc, Opava, Kyjov,
Orlová – Lutyně, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Pec pod Sněžkou, Petřvald, Písek, Planá, Plzeň, Poběžovice, Podbořany, Polička, Polná, Praha, 
Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, Radimovice u Želče, Rakovník, Rokycany, Rokytnice nad Jizerou, Rožnov pod Radhoštěm, Rýmařov, 

Řevnice, Seč, Semily, Starý Kolín, Strunkovice nad Blanicí, Stříbro, Sušice, Svitavy, Šternberk, Štětí, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Tišnov, 
Točník, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třeboň, Třinec, Turnov, Týnec nad Sázavou, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Ústí nad Labem, Ústí nad 
Orlicí, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Velké Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vítkov, Vodňany, Volary, Vrchlabí, Vrchoslavice, Vsetín, Vyškov, 

Zábřeh, Zdice, Znojmo, Žamberk, Železný Brod

SLOVENSKO: Bánov, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Brezno, Bytča, Čadca, Dobšiná, Dojč, Dudince, Galanta, 
Hanušovce nad Topľou, Hnúšťa, Humenné, Jelšava, Košice, Kremnica, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, 

Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Rajec, Richvald, Rosice, Rožňava, Ružomberok, Skalica, 
Stará Ľubovňa, Stropkov, Šaľa, Štúrovo, Trebišov, Trnava, Turčianske Teplice, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

ÚNOR AŽ DUBEN 
VÍCE NEŽ 200 MĚST 
ČR A SLOVENSKA
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OČI BOHA

Na hranicích Číny a Kyrgyzstánu, ve stínu sedmitisícových 
vrcholů - tam, v krajině nikoho, se hlubokými kaňony valí 
řeka Saryjaz. Řeka, která láká ty nejlepší kajakáře už od 
30. let minulého století. Dobrodruhy, sportovce a blázny, 
kteří mají odvahu vypravit se mezi skály a čelit silnému 
proudu, aby se na konci své cesty podívali do očí Boha.

Tommas Marnics se rozhodl splnit si svůj sen a dal 
dohromady skupinu špičkových kajakářů z celého 
světa. Deset dní mimo civilizaci, deset dní v peřejích na 
hranici lidských možností. Deset dní štěstí.
 
Tommas Marnics, kajakář

Třiatřicetiletý lotyšský sportovec s vášní pro kajak 
a lyžování po celém světě. Zimu tráví na alpských 
svazích a živí se jako lyžařský instruktor, léto tráví na 
vodě. Výzvou jsou pro něj především několikadenní 
expedice a dobrodružné výpravy do kaňonů v Asii, 
Severní Americe a v Evropě. Tvrdí, že čím je cesta delší 
a náročnější, tím víc pomáhá člověku poznat sama 
sebe. A protože vystudoval psychologii, je jeho životní 
filozofie jako předpis na léky, které zaručeně pomohou.

Ocenění: 
Winner Waterwalker Film Festival 2017 
Winner Whitewater 2017

The Eyes Of God
Země: Německo, 2016 
Délka: 31 minut
Režie: Olaf Obsommer
Jazyk: anglický, české titulky

HLAVNÍ FILM: Uvidíte na všech místech konání 
festivalu
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DUGOUT

DugOut
Země: Velká Británie, 2016
Délka: 53 minut
Režie: Benjamin Sadd
Jazyk: anglický, české titulky

Na vodu radši na Vltavu nebo na Sázavu? Anebo třeba 
Amazonku? Dva dlouholetí kamarádi – Benjamin Sadd 
a James Trundle – se rozhodli pro tu třetí možnost. A to 
pěkně od základů. Vydali se do nitra ekvádorské džungle 
a s pomocí domorodých indiánů si vyrobili vlastní loď. Dug 
out je nejpůvodnějším druhem lodě. Je vytesaná z jediného 
kmene a první zmínky o takových plavidlech jsou staré více 
než 8 000 před n. l. Ve filmu uvidíte, jak se dva mladíci 
poperou s výrobou lodě, s nevyzpytatelnými podmínkami 
deštného pralesa nebo s hrozbou ponorkové nemoci.

Benjamin Sadd, režisér

Tvůrce filmu a zároveň režisér je ten, kterého na záběrech 
moc neuvidíte. Před pár lety začal s dokumentováním 
svých dobrodružství a za tu dobu natočil krátké filmy, 
třeba o tom, jak tlačil pohovku napříč ostrovem Wight, 
přejel Keňu na kole s jedním převodem, na paddleboardu 
sjel řeku Temži, anebo se vydal do oblasti posledních 
zbytků divočiny Velké Británie a tam strávil několik týdnů 
jen s přikrývkou. Jeho filmy jsou často promítány na 
zahraničních filmových festivalech, například v Kendalu 
nebo v Edinburghu, a fotografie nezřídka používají 
magazíny National Geographic a Telegraph.

HLAVNÍ FILM: Uvidíte na všech místech konání 
festivalu

NEJLEPŠÍ FILM SEZÓNY PŘINÁŠÍ:
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TEORIE ŠTĚSTÍ

Teória Šťastia
Země: Slovensko, 2017
Délka: 36 minut
Režie: Rastislav Hatiar
Jazyk: slovenský

Poetický filmový příběh o kontrastu generací. Bývalý 
lezec a opravdový horal Ľubo Rybanský se po letech 
vrací pod mohutné stěny Vtáčniku. V 70. letech tu 
s kamarádem Rudou Pravdou trávili všechen svůj čas, 
vymýšleli nové linie a stavěli nové cesty. Přesto jejich 
jména na pamětní desce úplně chybí. Nedocenění může 
mrzet i na sklonku života, ale zklamání vyváží setkání 
s mladým lezcem Peterem Kuricem, který se zrovna 
chystá lézt Ľubovu legendární cestu Dračí kout, první 
vylezenou cestu v oblasti.

Ľubo Rybanský, horolezec

Veselý chlapík ve flanelové košili, s prošedivělým 
plnovousem a s neuhasitelnou jiskrou v oku působil jako 
učitel středního odborného učiliště chemického, potom 
jako chatař na bývalé Chatě kapitána Rašu ve Vysokých 
Tatrách, ještě později i na Žiarské chatě v Roháčích. 
Miloval sport. Běhal extrémní horské ultramaratony, 
jezdil dvacetičtyřhodinovky na lyžích, podnikal 
několikadenní pochody. Lezl v Českém ráji, objevil 
zmiňovanou lezeckou oblast Hrádok v pohoří Vtáčnik, 
vytvořil i řadu prvovýstupů ve Vysokých Tatrách. Ľubo 
Rybanský zemřel loni na podzim ve svých 85 letech. 
A tak je tento film mimo jiné uctěním jednoho horolezce, 
mistra horolezce.

HLAVNÍ FILM: Uvidíte na všech místech konání 
festivalu
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BACK TO HEIGHTS

Někdy stačí jeden špatný krok, jedno špatné rozhodnutí, 
jedná mylná úvaha. Anička si při skalním přeskoku 
poranila koleno a následovala nedobrovolná pauza 
v tréninku. 

Začínat znovu je těžké fyzicky i psychicky, a tak na 
slackline první kroky po úrazu bolí. Proto vyráží do 
Maroka hledat zapomenutou odvahu a balanc. Mezi 
červenými skalami, v poušti na úpatí písečných dun, 
před nechápavými zraky místních – tam všude se 
i s celým týmem procházejí ve výškách na lajně tenké 
tak, že často není ani vidět. Film o hledání rovnováhy 
tam nahoře i v životě.

Anna Kuchařová, slacklinerka

Absolvovala architekturu na ČVUT v Praze a  její 
kariéra v tomto oboru se slibně rozjížděla. A potom 
se zamilovala do kluka, který se věnoval chození na 
slackline. Za pár let na to se z koníčku stává i práce. 
Anička se s pomocí projektu Slackline Academy snaží 
tento sport zpopularizovat v celé republice, učí ho pro 
veřejnost i na školách, organizuje expedice, přednášky 
a žije si tak svůj sen.

Back To Heights
Země: Česká republika, 2017
Délka: 15 minut
Režie: Jan Žůrek
Jazyk: český

BONUSOVÝ FILM: Zařazení do programu záleží na 
místním spolupořadateli
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ODDANÝ

Více než 70 % povrchu země je pokryto vodou. Není 
divu, že nás láká podívat se pod hladinu. Někomu stačí 
obrázky, někomu plavecké brýle, ale někoho to táhne 
dál. Jacques de Vos tráví většinu času freedivingem 
a plaváním s kosatkami. Toto zvíře s přezdívkou zabiják 
je ve skutečnosti velmi sociálním tvorem, který není pro 
člověka nebezpečný. 

Jacques se stal odborníkem na vyhledávání kosatek 
a pár vteřin plavání mezi nimi se pro něj stalo něčím, bez 
čeho nemůže být. Norská expedice pro něj byla dosud 
nejlepším zážitkem s těmito zpívajícími kráskami.

Jacques de Vos, freediver

Jacques je podmořským fotografem, oceněným 
několika fotografickými cenami, jehož obrázky ilustrují 
publikace, články i dokumenty po celém světě. Nejraději 
fotí kosatky a keporkaky v jejich přirozeném prostředí. 
Sám je také zakladatelem organizace, která se věnuje 
péči o tyto mořské savce a pomáhá jim v době, kdy jsou 
v extrémním ohrožení. Všechny jeho fotografie a záběry 
jsou pořízeny na jeden nádech.

Dedicate - Diving Free
Země: Norsko, 2017
Délka: 8 minut
Režie: Alex Aimard
Jazyk: anglický, české titulky

BONUSOVÝ FILM: Zařazení do programu záleží na 
místním spolupořadateli
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NEFRITOVÉ VODY

Waters of The Greenstone
Země: Nový Zéland, 2017
Délka: 26 minut
Režie: Simon Waterhouse
Jazyk: anglický, české titulky

Kathmandu Coast to Coast je jedním z nejstarších 
multisportovních závodů na světě. Už od roku 1983 se 
sportovci vydávají na trať, která měří 244 km a spojuje 
východní a západní pobřeží jižního ostrova Nového 
Zélandu. 

Ve startovním poli jsou i dvě ženy – Hollie a Robyn. 
Každá má jinou motivaci. Jedna miluje sport a chce si 
posunout hranice toho, co dokáže. Druhá už má nejtěžší 
zkoušku za sebou. Svedla vítězný boj s rakovinou 
a zvládnout závod je pro ni výzva, které se nebojí. Jen 
jedna protne cílovou pásku, ale oběma se povede zažít 
pocit sounáležitosti s překrásnou novozélandskou 
krajinou.

Závod Coast to Coast 

Zakladatelem závodu je Robin Judkins, který v roce 1982 
absolvoval trasu totožnou s dnešním závodem. Spolu 
s 11 kamarády se vydali na cestu od pobřeží k pobřeží, 
jen tak. Rok na to se rozhodli výpravu zopakovat 
a pozvat víc účastníků, zhruba 30. Překvapivě jich 
ale dorazilo 80. Od té doby se akce vyvinula ve velmi 
prestižní závod, který každoročně přitahuje pozornost 
řady sportovců a médií.

BONUSOVÝ FILM: Zařazení do programu záleží na 
místním spolupořadateli
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Hannah je česká outdoorová značka s tradicí 
již od roku 1991. V její nabídce naleznete širokou 
škálu oblečení a vybavení pro různorodé outdoorové 
i volnočasové aktivity. 

Z hlediska portfolia, značka Hannah vyrábí outdoorové 
sportovní oblečení pro vysokohorskou turistiku, zimní 
sportovní aktivity: především lyžování, dále běžeckou 
kolekci a kolekci pro pobyt ve městě a volný čas. 
Nemalou součástí portfolia je i oblečení pro děti.

Technické a střihově propracované oblečení je 
určené pro sportovní aktivity jak v zimě, tak v létě. 
Naopak pohodlné, střihově volnější a méně 
technické oblečení je ideální pro veškeré trávení 
volného času, procházky přírodou nebo městem. 
Součástí sortimentu není jen oblečení, ale i základní 
vybavení, které k pobytu v přírodě bezpodmínečně patří 
– batohy, stany, spacáky, trekové hole a karimatky.

Z široké nabídky vybavení si vybere každý, pro koho je 
pobyt na čerstvém vzduchu a outdoorové zážitky vším. 
Každý, kdo od svého vybavení očekává funkčnost, 
pohodlí, atraktivní design a hlavně chce vypadat 
a cítit se dobře.

www.hannah.cz
www.facebook.com/hannah.cz
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TIPY NA VYBAVENÍ HANNAH

Další vybavení najdete 
na www.hannah.cz

Membránová bunda HAKEN
Na bundu Haken nedají dopustit milovníci 
vysokohorské turistiky, trekkingu, ferrat, ale i méně 
nároční turisté. Oceníte membránu Climatic 
Element s vodním sloupcem (10 000 mm/10 000 
g/m2/24h), skvěle padnoucí střih Alpine fit, 
regulovatelnou kapuci, odvětrání v bocích 
a v neposlední řadě všech vychytávek i anatomicky 
tvarované rukávy. Hmotnost 390 g vel. L.

Doporučená cena: 3 490 Kč

Stan HAWK 2
Lehký stan pro 2 osoby bez problému odolává 
náročným vysokohorským podmínkám. Tříprutová 
duralová konstrukce zajišťuje vysokou stabilitu, 
tropiko se k vnějšímu stanu uchytává pomocí 
odlehčených vypínacích spon ITW.  Celorozepínací 
vchod do ložnice je částečně odvětraný a lze jej 
jednoduše sbalit do postranní kapsy. Odlehčené 
kolíky i vypínací systém. Hmotnost stanu 2 kg. 
Vodní sloupec tropika 5 000 mm, podlážka 
7 000 mm.

Doporučená cena: 6 990 Kč

Batoh ELEMENT 36
Novinka v kolekci batohů Hannah pro rok 2017 je 
určená pro vysokohorskou turistiku, při které vám 
díky anatomicky tvarovanému zádovému systém 
Air Lite a polstrovaným ramenním popruhům zajistí 
maximální komfort. K dobrému pocitu při nošení 
přispějí i další vychytávky jako je stabilizační popruh 
přes hruď či odlehčený bederní pás s kapsou. 
Úchyty na cepín či trekové hole předurčují batoh 
jako ideálního parťáka pro zdolávání skalních 
výčnělků či pro pohyb v horách. Batoh o objemu 
36 l váží 950 g. 

Doporučené cena: 2 190 Kč
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NEJBOHATŠÍ NABÍDKA OPRAVDOVÉ EXOTIKY
WWW.LIVINGSTONE.CZ

CESTOVATELSKÉ
STŘEDY
v Národním muzeu
www.cetovatelskestredy.cz

ASIE
AFRIKA
AMERIKA
AUSTRÁLIE
ANTARKTIDA

TAJEMNÁ
INDONÉSIE

www.tajemnaindonesie.cz

UNIKÁTNÍ 
VÝSTAVA

www.magickyhimalaj.cz

Unikátní výstava zážitků

Již dvacet čtyři let se nám úspěšně daří společně objevovat svět. Zájezdy 
jsou připravené nejen pro dobrodruhy, ale i pro ty, kteří chtějí poznávat bez 
adrenalinu. Zkušení průvodci servírují zážitky v unikátním provedení. Cestování 
je drogou. Každé další poznání světa i sebe sama mění náhled na život. Dělá 
nás lepšími... To je proč nás to všechny stále baví a odkud čerpáme energii! Je 
jedno, jestli běháš po horách, miluješ relax na březích moře nebo jsi zapálený 
fanda do historie, domů se vracíš již napořád změněn a s obrovskou pokorou. 
Malé skupinky přináší velké zážitky. Naši průvodci jsou špičkou v oboru.

         www.livingstone.cz 

UNIKÁTNÍ VÝSTAVY
Výsledkem našich četných cest do Asie a Afriky jsou unikátní výstavy, které také 
pořádáme: Tajemná Indonésie - Svět, o kterém jste si mysleli, že již neexistuje, 
Tamtamy času, Šangri-la – Hledání ztraceného ráje, Magický Himálaj, Afrika – 
Legendy i mystéria.

VÝSTAVA MAGICKÝ HIMÁLAJ
Magický Himálaj je největší autorská výstava svého druhu ve střední Evropě. 
Podává zajímavý přehled o čtyřech zemích: NEPÁL - TIBET - BHÚTÁN - INDIE. 
Výstava je obrazem 27 let putování cestovatele Rudolfa Švaříčka do oblasti 
Himálaje. Věnuje se životu pod ledovými vrcholy nejvyššího pohoří světa.

         www.magickyhimalaj.cz

VÝSTAVA TAJEMNÁ INDONÉSIE
Svět o kterém, jste mysleli, že už neexistuje... Výstava prezentuje materiály 
největších cestovatelských osobností Jiřího Hanzelky, Miroslava Zikmunda 
a Miloslava Stingla. Hlavně však rozsáhlou cestovatelskou práci Rudolfa Švaříčka, 
který se věnuje neznámým etnikům a dobrodružným cestám do nitra ostrova.

         www.tajemnaindonesie.cz

CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ
Pořádáme i cestovatelská promítání nejen v Praze či Brně, ale i v Ostravě, 
Vyškově či Hradci Králové. Přijďte načerpat inspiraci na Cestovatelské středy 
v Národním muzeu, na festivaly GO Kamera či Kolem světa. Prožijte s námi 
příjemné večery ve společnosti známých osobností.

         www.cestovatelskestredy.cz | www.gomera.cz | www.kolemsveta.cz 

CK LIVINGSTONE - NEJŠIRŠÍ NABÍDKA OPRAVDOVÉ EXOTIKY
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www.livingstone.cz
www.facebook.com/LivingstoneCK

S NOVÝMI OSOBNOSTMI

24 let cestujeme na úspěšných výpravách. Exotické cesty pojí zážitky a emoce. Vaše silná věta: 
„Nejsilnější chvíle života!“ se neoposlouchá. Dojetí působí nejen na horských vrcholech…  
Nová sezona přináší nové podněty. S odborníky pro dané oblasti či zajímavými osobnostmi 
chystáme cestovatelské lahůdky. 
• Světoznámý horolezec Peter Habeler vystoupil první s R. Messnerem na Everest bez 

umělého kyslíku. I vy jej můžete zažít v „jeho“ Himálaji. Na mimořádném treku v září 2018 
v nejvyšších horách Bhútánu. 

• Japonolog Martin Vačkář absolvoval cesty do Japonska s Václavem Havlem, organizoval 
tam řadu aktivit i filmových natáčení. Staral se o pana prezidenta, postará se i o vás! 

• Mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal bodoval na olympiádě, boduje u nás! 
Doprovodí na lyžařské akci Špilberky. V Norsku nadchl účastníky ochotou a obětavostí. 

• Fotograf Jirka Kolbaba s námi zvládl Bhútán, Nepál, Island, Etiopii… jeho fotky jsou 
vyhlášené. I vy se na akci přiučíte lepšímu focení. Příští výzvou je atraktivní Tichomoří v květnu, 
s šancí na unikátní skoky na liánách i fotografování sopky se žhavou lávou. 

• Prezident zubařské komory Roman Šmucler připravuje akci do Koreje. 
Více prožíváme rituály a festivaly ve světě, vyhledáváme zajímavé barevné svátky i pro vás. 
Oceníme i vaše tipy! Létáme na všechny kontinenty! Jako špička oboru se rádi dělíme o zážitky. 
V naší kanceláři potkáte osobnosti s přesahem, schopný tým rozšiřuje lokality. Zdobí nás největší 
záběr aktivit. Organizujeme festivaly a besedy, pořádáme úspěšné výstavy, stavíme kreativní 
expozice. Pracujeme s nadšením i profesionálně. Základ tvoří dobří průvodci. Umí momenty, kde 
oceníte pomoc nejvíce.
Počet přátel - zákazníků - roste. Nemáme ambice enormních růstů. Ceníme si spokojenosti 
a pohody.
Cestování seznamuje, obohacuje, posouvá … Zkuste to s námi!
Krédo - NORMAL IS BORING - stále funguje!

Rudolf Švaříček, majitel CK Livingstone
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EXISTUJE EKOLOGICKÝ OUTDOOROVÝ VÝROBEK? 

Pojmy jako třídění odpadů, recyklace, úsporné žárovky, snižování spotřeby či třeba elektroauta, se 
na nás valí každým dnem ze všech koutů našeho života. Z novin, z televize, z internetu, z reklamy 
i z obsahu, který sami vyhledáváme. O tom, jak se máme chovat, abychom dokázali udržet naši 
planetu obyvatelnou i pro následující pokolení, víme už dost. Pokud jsme jen trochu snaživí, daří 
se nám mnohé požadavky plnit a možná i přesvědčovat své okolí, že to má smysl. Snad jen to 
omezení létání je pro nás cestování-milovné bytosti poněkud obtížné. Ale jak by se vlastně měly 
chovat firmy, aby byly odpovědné, neničily naše životní prostředí a jejich rozvoj byl udržitelný, 
tedy aby jakýmkoliv způsobem nepoškozoval své okolí? Jde opravdu jen o dodržování platných 
norem a zákonů a případně o snahu maximálně třídit odpad a používat úsporné žárovky? Anebo 
se dá jít ještě dál? Jaké vlastně dnes mohou být ekologické cíle firem, kterým záleží na našem 
životním prostředí a na budoucnosti?   

Podívejme se na příklad jednoho z našich hlavních partnerů, který vyrábí ohromnou škálu 
voděodolného vybavení do přírody. Německá společnost ORTLIEB byla založena v roce 
1982 a v roce 1993 se poprvé zaměřila i na zjištění dopadu svého působení na životní prostředí, 
resp. na určení slabých míst výrobního procesu z pohledu ekologie tak, aby je v budoucnu 
mohla vylepšit. V průběhu let se jí dařilo zlepšovat jednotlivé body, což například vedlo ke snížení 
uhlíkové stopy mezi roky 2011 a 2015 o celých 20 %, a to i přes nárůst výroby. V roce 2015 pak 
ORTLIEB poprvé vydala zprávu o své uhlíkové stopě, která zahrnovala nejen výrobu ve vlastní 
budově, ale zohledňovala také služební cesty svých zaměstnanců, činnost dodavatelů a rovněž 
i rozvoz výrobků k zákazníkům, který se ukázal být hlavním zdrojem CO

2
. 

Podpora městské cyklistiky je přirozenou součástí programu ORTLIEB Cares. 
V České republice ORTLIEB výrazně přispívá k organizaci soutěže Do práce na kole.
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V roce 2016 pak v ORTLIEBu zpracovali interní strategii s výhledem do 
roku 2025, kterou pojmenovali “ORTLIEB cares” a jejímž podtitulem 
je “4 summits 4 the future”. Těmito čtyřmi vrcholy jsou myšleny čtyři 
roky a k nim přiřazené cíle. Prvním je právě uplynulý rok 2017, jehož cílem 
bylo zajistit neutrální karbonovou stopu celého sídla firmy v německém 
Heilsbronnu a všech výrobních budov k němu náležejících, což se 
podařilo díky uzavření smlouvy na dodávku 2/3 potřebné elektrické 
energie od lokálního výrobce energie z vodních elektráren. 1/3 celkové 
potřebné energie zajišťuje 3600 solárních panelů na střechách sídla firmy, 
které byly instalovány už v roce 2012. Mimochodem, jejich počet už dále 
není možné zvyšovat, protože to neumožňuje statické zatížení budov.  

V roce 2021 by měl ORTLIEB dosáhnout 100 % neutrální karbonové stopy nejen ve svých 
vlastních procesech a budovách, ale také v celém dodavatelském řetězci, což bude zajisté 
obrovský úkol pro vyjednávání s dodavateli. Na druhou stranu více než 70 % veškerých zdrojů, které 
ORTLIEB potřebuje při výrobě, pochází z Německa, kde jsou ekologické standardy všeobecně 
na mnohem vyšší úrovni než například ve východní Evropě či v Asii. Již dnes se v ORTLIEBu snaží 
podporovat také zaměstnance, aby k dopravě do práce používali hromadnou dopravu či kolo. 
Každý z rozsáhlého týmu tak má nárok na jednu prohlídku svého kola ročně zdarma a na krátké 
výjezdy byla pořízena flotila kol, kterou mohou zaměstnanci bezplatně používat.  

Poslední dva vrcholy připadají na rok 2025, kdy by měly být všechny výrobky ORTLIEB buď 100% 
biodegradabilní anebo alespoň plně recyklovatelné. Nemělo by tak docházet k jakémukoliv 
zatížení životního prostředí po ukončení životního cyklu daného produktu. Stejně tak by v celém 
výrobním procesu nemělo dojít ke vzniku odpadu, který by nemohl být kompostovatelný či 
recyklovaný. Samozřejmostí už je dnes snaha o co nejdelší životnost výrobku, což ORTLIEB 
podporuje pětiletou zárukou, dostupností náhradních dílů po dobu 10 let a možností nechat si 
své vybavení opravit.  

Cíle jsou to zajisté nemalé, ale i v tomto případě platí, že: „Když se chce, tak to jde”. Navíc tento 
přístup je nejen motivací pro zaměstnance, ale do velké míry je pro ně i zavazující. Jak v Česku, 
tak i na Slovensku se ke snahám ORTLIEBu připojuje i jeho oficiální distributor uherskobrodská 
společnost AZUB BIKE s. r. o. Můžeme tak vidět, že ekologický outdoorový výrobek opravdu 
existuje, ovšem záleží hodně na tom, co si pod tímto pojmem představíme a jak moc důležitý 
pro nás je. 

ORTLIEB pro rok 
2018 představil novou 
řadu svých výrobků 
pojmenovaných FREE. Ty 
ve svém vodotěsném zátěru 
neobsahují škodlivé PVC 
a jsou plně recyklovatelné.

www.azub.cz
www.facebook.com/azubbike
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SOLAR

GUMOTEX Boats&Outdoor
Když se řekne GUMOTEX, téměř každý si vybaví nafukovací čluny. Čluny, které leckdo vlastní 
již po generace a již po generace mu stále slouží. Je tomu více jak 60 let, co nafukovací čluny, 
kánoe a rafty značky GUMOTEX začaly přinášet radost, dobrodružství a adrenalin do života lidí 
po celém světě. Léty ověřená výroba, jejíž původní technologie se dodnes používá jako základ 
pro výrobu současných člunů, potvrzuje, že výrobky z produkce GUMOTEX Boats&Outdoor 
mají i v dnešní době téměř neomezenou životnost. Společnost GUMOTEX, a. s., ctí tradici 
a poctivou práci, všechny výrobky jsou ruční prací a poctivým dílem šikovných rukou. Jejich 
přednostmi jsou bezpečnost, kvalita, nízká hmotnost a výborná skladnost. 

Čluny GUMOTEX Boats&Outdoor jsou však především o zážitcích. Jde o spolehlivý a kvalitní 
nástroj pro zábavu, cestování a trávení volného času celé rodiny. Co je k tomu potřeba? Prakticky 
se jen rozhodnout, dát si na záda některý ze člunů od GUMOTEXU a jít k vodě. Za pár chvil pak 
můžete nasávat klidnou atmosféru a šplouchání vody a udělat tak pohybem na čerstvém vzduchu 
dobře nejen svému tělu, ale i duši. Pro ty odvážnější a milovníky adrenalinu pak může GUMOTEX 
Boats&Outdoor nabídnout zážitky a zábavu plnou napětí, ale i radosti, spokojenosti a smíchu. 
Naším posláním je dělat radost aktivním lidem, kteří chtějí bezstarostně užívat svých volných 
chvil u vody. Díky naší kvalitní práci, dlouhodobým zkušenostem, neustálému vylepšování našich 
produktů a dlouhé životnosti a odolnosti člunů GUMOTEX si zábavy na vodě užijete skutečně 
bez starostí a obav. 

S čluny GUMOTEX je čas jen na zábavu! 
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HALIBUT

BARAKA

ONTARIO 420

Člun od GUMOTEX Boats&Outdoor? Vybere si opravdu 
každý.
Jsi vodák kliďas?
Pak je nafukovací člun ONTARIO 420 pro tebe to pravé. Člun 
je ideální na putování po klidných českých řekách s celou 
rodinou, ale také na divokou vodu nižších stupňů obtížnosti.  
Lehce zvednutá příď krytá palubou z pevného nitrilonu 
zabraňuje vniknutí vody do lodi při průjezdu peřejemi nebo 
sjezdu menších jezů na řekách.

Jsi začínající kajakář nebo jen rád pokoušíš nové výzvy?
Na vodě teprve začínáš a ještě si nejsi jistý v kramflecích? 
Inovovaný SOLAR s prodlouženými palubami, které zame-
zují průniku vody do člunu je ideální pro vyjížďky po jezerech 
nebo pro turistické putování po řekách do WW2. Nicméně 
i otrlý vodák zkoušející nové výzvy a neprozkoumané toky 
z něj bude nadšený.

Jste parta dobrodruhů?
Vyrážíte s přáteli na výpravy a nechcete dělat kompromisy? 
Samovylévací kanoe BARAKA je ideální loď pro Vás. BARAKA 
nabízí bezkonkurenčně bohatou vnitřní výbavu a mimořádně 
velký vnitřní prostor pro vaši bagáž.

Jsi mořský vlk?
Na své si přijdou i vyznavači delších výletů a rychlejší jízdy 
po jezerech a mořích. Pro seakajaky FRAMURA a SEAWAVE 
vyvinul GUMOTEX kormidla, které vám zpříjemní a usnadní 
plavbu. Držet směr plavby se ti od nynějška podaří i v ob-
tížnějších povětrnostních podmínkách. FRAMURA má navíc 
velký prostor pro umístění bagáže.

Jsi rybář?
Značka GUMOTEX Boats&Outdoor myslí i na rybáře 
a speciálně pro ně vyvinula dva čluny. Rybářský kajak 
HALIBUT je lehký, skladný, snadno přenosný a zážitek z lovení 
přímo na vodě si prostě musíš zkusit. ALFONSO je větší člun 
pro jednoho až tři rybáře. Je možno se na něm pohybovat 
za pomoci vesel nebo připojit na záď motor. Pohodlí na vodě 
v nafukovacích sedačkách si zamiluješ.

Pokud se ti stále nepodařilo objevit svou vodáckou identitu, 
navštiv náš web a omrkni všechny čluny GUMOTEX. Tam se 
dozajista najdeš. Kdyby sis nevěděl rady, pomůže ti náš on-
line průvodce https://www.gumotexcluny.cz/pruvodce.

www.gumotexcluny.cz
www.facebook.com/nafukovacilode
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TOP TIPY PRO LETNÍ DOVOLENOU VE ŠVÝCARSKU.

1. MojeSvycarsko.com – zde naleznete nejaktuálnější 
informace pro Vaši dovolenou ve Švýcarsku v češtině.

2. Lanovky zdarma nabízí svým hostům 
v létě řada regionů. V nám nejbližším kantonu 
Graubünden jsou to například Samnaun, Sv. Mořic 
nebo Davos Klosters.

3. Tratě Rhétské dráhy slaví 10 let na seznamu 
UNESCO – letos slaví Rhétské dráhy kulaté 
výročí zapsání tratí Albula a Bernina na seznam 
UNESCO. Na webu MojeSvycarsko.com je 
možné si zakoupit denní jízdenku platnou na celou 
železniční síť Rhétských drah za exkluzivní cenu 
750,- Kč. S touto jízdenkou je možné cestovat 
také panoramatickým vlakem Bernina Express po 
trati Albula i Bernina a vlakem Glacier Express po 
trati Albula. Pro vyřízení objednávky je nutné uvést 
do poznámky v objednávkovém formuláři heslo 
Expediční kamera 2018.

4. Tipy na nejkrásnější kouty přírody v  re-
gionu Lucernu a Lucernského jezera najdete v jediné 
mapě, kterou si můžete zdarma objednat na we-
bových stránkách MojeSvycarsko.com/brozury.

5. Lanový park na hoře Pilatus nabízí několik 
verzí obtížnosti a ocení ho tak děti i dospělí. Na 
vrchol Pilatusu ve výšce 2 132 m n. m. Vás doveze 
nejstrmější zubačka světa.

2

3

45

1
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MojeSvycarsko.com
facebook.com/MojeSvycarsko

6. Rájem pro vyznavače horských kol jsou 
trasy vybudované v regionech Davos Klosters 
a v celém Engadinu – od Scuolu až po Sv. Mořic.

7. S jízdenkou Swiss Travel Pass můžete cestovat 
vlaky, autobusy, loděmi i městskou dopravou 
a ještě poslouží jako vstupenka do více než 500 
muzeí a pro 50% slevu na lanovky. Do 26 let Swiss 
Travel Pass koupíte s 25% slevou. Se Swiss Travel 
Passem se také můžete vydat bezplatně na vrchol 
Rigi, Stanserhorn a Schilthorn. Detailní informace 
naleznete na MojeSvycarsko.com/sts.

8. Schilthorn je spojen s postavou Jamese 
Bonda. Adrenalin si tady ale může dopřát každý 
návštěvník, například na visutém okruhu kolem 
zastávky Bird.

9. Niesen připomíná svým tvarem pyramidu. 
Nabízí úžasné výhledy, množství turistických 
stezek i ubytování přímo v hotelu na vrcholu. Podél 
celé trasy pozemní lanovky vede schodiště, kde 
se každoročně pořádají závody v běhu do schodů 
– na závodníky čeká celkem 11 674 schodů.

10. Belalp nabízí jedinečné výhledy na 
Aletschský ledovec, ale i na nejkrásnější vrcholy 
Wallisu. Odtud se můžete vydat na pěší túru 
na visutý most přes Aletschský ledovec. Pro 
ubytování i občerstvení můžete využít pohostinství 
tradičního alpského hotelu Belalp.

6

7

8 910



PREZENTACE PARTNERA FESTIVALU

www.ExpedicniKamera.cz   

PACK PROGRAM
EXCELENTNÍ VLASTNOSTI VE SBALITELNÉM TVARU

V roce 2018 rozšiřujeme úspěšný PACK PROGRAM.

Nejnovější kolekce kšiltovek a kšiltů je navržená pro technicky orientované uživatele. Vyvinutá 
v našich laboratořích a testovaná top BUFF® ambasadory.  Kšiltovky jsou sbalitetelné do dlaně, 
můžete je strčit i do nejmenší kapsy a znovu rozbalit bez ztráty původního tvaru. Jsou specificky 
navžené pro běh, treking a cyklistiku. PACK PROGRAM poskytuje nekonečně možností, jak si 
zpříjemnit chvíle aktivního trávení volného času. K dostání od 1. 3. 2018.

Technické parametry (Pack Run Cap):

99 cm3 ve sbaleném tvaru

Flexibilní kšilt, tvarová paměť

Ultralehké – 30 g

Velký kšilt proti oslnění

Nastavitelný kšilt pro běh do vrchu

Vrchní panel z bi-streč a ultra lehkého materiálu s UPF 50+

Velké postranní panely z Fastwick Extra Plus pre extrémně 

rychlé odvětrávání

Bezzápachová technologie Silver+ na Fastwick panelech

Reflexní design na čelní a zadní straně

Stahovací šňůrka pro optimální nastavení

Ergonomický a pohodlný tvar

www.Buff.cz, www.Buff.sk
www.facebook.com/buffcz

PACK RUN CAP
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PACK BIKE CAP
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Film Oči Boha je spjatý s řekou Sary Jaz. Podobnou expedici, jako protagonisté filmu, 
absolvoval loni v září mezinárodní tým zkušených kajakářů – Jordan Searle, Ari Walker, Sam 
Grafton, Kristof Stursa, Adrian Kiernan a Jakub Kajman Šedivý. Cílem bylo sjet divokou vodu 
v kaňonech řeky Sary Jaz. Okolí řeky je hornaté, kaňony přecházejí do tří až pětitisícových 
vrcholů. Představte si řeku s průtokem 200–400 m3/s s peřejemi podobnými legendární Stikine, 
uzavřenou v údolí se strmými vrcholy a stěnami jako v Grand kaňonu. 

 Poprvé byl sjet ruskými raftery v 90. letech. Na kajakách od té doby pouze třikrát. První 
tým pokračoval do Číny a byl zatčen. Druhý tým na hranicích vylezl z kaňonu a přes hory se vrátil 
zpět. Třetí tým vyzvedla helikoptéra. Nikomu se nechtělo strávit měsíc v čínském vězení. Zbývalo 
zaplatit 20 000 dolarů za helikoptéru nebo jít přes hory po svých. Je asi jasné, že půjdeme 
pěšky… 

 Řeka se postupně zavře do hlubokého kaňonu a dál odtéká mezi vrcholy vyššími než 
5 000 metrů. Vrátit se na nasedací místo znamená vylézt z řeky před hranicí, přejít přes hřeben, 
překročit řeku a vylézt divokým potokem zaříznutým mezi vápencové stěny. Pak stačí překročit 
dvě sedla vysoká 3 600 m a dojít 40 km.

Rozcvičení, 12. 9.
 Celou noc prší. Řeka nastoupala o půl metru. Hnědošedá masa vody se valí k horám. 
Odhadujeme průtok na 250 m3/s. 

 Nasedáme na vodu. Řeka začíná zvolna, otevřenými peřejemi s velkými válci, které se 
dají objet. Po „zahřátí“ ukazuje svou sílu. Vaří se mezi svislými stěnami a dostat se do vracáků je 
obtížné. 

Mramorový kaňon, 13. 9.

 Řeka zase nastoupala a nabrala na síle – zadarmo to nebude. Probíjíme se skrze peřeje 
a zvykáme si na těžké lodě. 

 Kamenité břehy se mění v kolmé mramorové stěny, stoupající k nebi. Odhadujeme 
průtok kolem 350 kubíků. Voda je šedá a plná sedimentu. V kaňonu jsou nádherné WW IV–V 
peřeje a pěkné lajny. 

MISSION SARY JAZ 

aneb z deníku extrémního kajakáře Jakuba „ Kajmana” Šedivého
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CESTA  OD ŘEKY PŘES HORY

NATAŽENÝ LANOVÝ MOST

OČI BOHA

Přenáška a sifony, 14. 9.

 Mohutné vlny a válce hrozí, že nás spolknou. 
Jsou to jedny z největších peřejí, jaké jsem kdy jel. 
Kaňon nad námi je úplně uzavřený, jediná cesta je po 
proudu.

 Hledáme cestu mezi balvany velikosti větších 
domků. Následuje několik peřejí stylu Stikine a řeka 
zahučí mezi sifony. Pádlování se mění na hektické 
traverzy a míjení sifonů. Přenášíme skoro čtyři hodiny.

 Vyhlížíme „únikovou cestu“ – Kayakup Creek.

Lano a meteostanice, 15. 9.

 Upevňujeme fixní lano do Kayakup Creeku 
a natahujeme most přes řeku. Řeka je skoro sto metrů 
široká a lano musí být dostatečně vysoko. Po dvou 
hodinách máme hotovo.

 Doplouváme k meteostanici kousek od hranic. 
Příští tři hodiny prohlížíme, co náš čeká. Lezeme po 
suťových polích a volných šutrech sto metrů nad 
řekou. Spát jdeme nervózní.

The Eyes Of God, 16. 9.

 První velkou peřej objíždíme zprava, následuje 
divný zasouvák a zúžení „za roh“. Pod námi bublá 
skoro 400 kubíků.

 Dorážíme k jedné z nejlepších peřejí celého 
tripu. Lajna je jedna a vede přes velké vlny stlačené do 
kolmých stěn. Za peřejí se řeka zúží do mezery široké 
dva metry. Konečně dorážíme k Eyes of God. Slavíme. 

 Nejtěžší část nás pořád čeká – vylézt ven 
a vrátit se zpět k meteostanici. Nad námi ční strmý 
svah tvořený volnými kameny. Je nám úzko. Lodě 
odsud nedostaneme. Věci vážeme na záda a po 
sypkém povrchu lezeme nahoru. 

 Po hodině a půl jsme nahoře. Naprosto vybátí. 
Jsme asi tři sta metrů nad řekou, všude kolem jsou 
kolmé stěny a začíná pršet. Musíme vylézt do 3 100 m 
a zase slézt k meteostanici během jednoho dopoledne. 

 Začíná sněžit. Vytahujeme suché obleky. Je 
zima, mokro a pod nohama klouzavé blátíčko. Čeká 
nás několik lezeckých sekcí skoro tisíc metrů nad 
řekou. Závodíme s časem. Po sedmi hodinách lezení 
se vracíme k meteostanici.

VELKÉ PEŘEJE TYPICKÉ PRO SRY JAZ
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Kayakup Creek, 17. 9.

 Po třech hodinách pochodu jsme u lana přes Sary Jaz. Jeden po druhém se vydáváme 
přes mohutnou masu vody. Lano se prověšuje a poslední z nás jsou jen centimetry nad vodou.

 Zase prší. Dopínáme sucháče a lezeme proti proudu Kayakup. Je zima. Brodíme se přes 
řeku nebo lezeme nad sifony po slizkých šutrech. Po pěti hodinách vylézáme unavení a zkřehlí na 
mýtinu.

Lezeme domů, 18. a 19. 9.

 Je lepší počasí a méně vody. Opouštíme koryto potoka a škrábeme se do prvního sedla. 
Traverzujeme přes strmá, sypající se kamenitá pole do nejvyššího bodu treku. Přechod obou 
sedel trvá dva dny a večer osmý den dorážíme k nástupnímu místu. Jsme unavení a máme toho 
plné zuby. 

 Sary Jaz byla jedna z nejtěžších expedic a jedno z nejtěžších pádlování, jaké jsme zažili. 
Trek svou obtížností předčil cokoliv, co jsme předtím podnikli. Ale nebojte, další projekt už se vaří…

- text a foto Jakub Šedivý -

Líbil se ti film z expedice 
na řeku Sary Jaz? Zaujalo 
tě čtení o této expedici? 

www.Padler.cz
www.facebook.com/padlercz

Pak určitě mrkni na www.Padler.cz a facebook.
com/padler.cz! Najdeš tady spoustu podobných 
reportáží z vodáckého světa. Nezajímáme se jen 
o ty nejdrsnější expedice, ale třeba i o pohodové 
pádlování na moři nebo malých českých řekách 
a potocích. Kromě webového portálu pro vodáky 
vydáváme čtyřikrát ročně i jediný vodácký tištěný 
časopis v Česku – Pádler, kde najdeš 65 stran 
toho nejzajímavějšího z českého vodáckého dění. 
AHOOOJ!

Jakub Šedivý hostem Expediční kamery
Nenechte si ujít Jakubovo poutavé vyprávění 
z loňské expedice Sary Jaz:

20. 2. kino Scala, Brno
21. 2. kino Aero, Praha

MEZINÁRODNÍ KAJAKÁŘSKÝ TÝM

Předplatné časopisu jen za 95 Kč

HORY  |  EXPEDICE
DOBRODRUŽSTVÍ  |  VÁŠEŇ

Nejčtenější outdoorový časopis u nás.

www.SvetOutdooru.cz

4 výtisky ročně + speciály Svět běhu a Lezecký svět
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www.Padler.cz
www.facebook.com/padlercz

www.Pohora.cz/alpenverein
www.facebook.com/SvetOutdoorucz

Svět outdooru je plný tipů na treky, túry, feraty a další aktivity v horách, 
ať už se jedná o Alpy nebo další bližší i vzdálenější pohoří. Nechybí ani 
trailrunning, skialpinismus, kolo a lezení. 
Díky předplatnému vám přijde 4x ročně do schránky. Bez členství v Alpenverein 
můžete předplatné časopisu pořídit za výhodných 95 Kč na SvetOutdooru.cz. 
Časopis si můžete koupit i kusově v trafikách a elektronicky na Alza.cz.

Předplatné časopisu jen za 95 Kč

HORY  |  EXPEDICE
DOBRODRUŽSTVÍ  |  VÁŠEŇ

Nejčtenější outdoorový časopis u nás.

www.SvetOutdooru.cz

4 výtisky ročně + speciály Svět běhu a Lezecký svět

                                           Členství v Alpenvereinu přináší spoustu výhod:

Celoroční pojištění do hor
Hlavní výhodou členství v Alpenvereinu je celoroční pojištění kryjící rizika při provozování 
sportovních aktivit po celém světě. Zahrnuje především výdaje na záchranné a pátrací akce na 
horách a na vodě, a to vždy v případě ohrožení života i bez přítomnosti zranění.

Na horských chatách za půlku
Minimálně 10 EUR/ noc ušetříte za nocleh ve více než 500 chatách rakouského, německého a 
jihotyrolského Alpenvereinu. Díky dohodě na právo zvýhodnění druhé strany mezi Alpenvereinem 
a dalšími horskými  spolky platí sleva i na chatách spolků jako např. Naturfreunde, Alpské kluby 
Švýcarska, Francie, Španělska, Slovinska, Belgie, Lucemburska, Lichtenštejnska atd. Místo na 
chatě si je možné rezervovat telefonicky, e-mailem nebo přes on-line systém dle možností dané 
chaty. 

Členství vyřizujeme na počkání, včetně kombinace s členstvím v ČHS, a nabízíme také výhodné 
rodinné členství. 

Na Pohora.cz/alpenverein (a nikde jinde!) získáte k členství 
předplatné časopisu Svět outdooru na rok zadarmo.
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TŘEBOŇSKÝ MARATON

RYCHLÝ MARATON V PŘÍRODĚ

Sobota 20. října 2018

www.NatureMarathon.cz
www.facebook.com/NatureMarathon

TŘEBOŇSKÝ MARATON: RYCHLÝ MARATON V PŘÍRODĚ
•  95 % trasy vede skrz CHKO Třeboňsko, přesto po hladkém asfaltu s minimálním převýšením.

•  Provede vás lesem, mezi rybníky a loukami až do cíle na historickém náměstí Třeboně.

•  Optimalizovaný počet závodníků pro co nejlepší zážitek z trasy s horní hranicí 1000 běžců.

•  Udržet tempo po celou délku certifikované trati pomohou profesionální vodiči. 

Unikátní prostředí maratonu v Třeboni slibuje krásný zážitek z běhu přírodou i dosažení rychlých 
časů a osobních rekordů. Krásná a historická oblast, známá svou rybníkářskou tradicí, je 
protkána sítí cest a cyklostezek, které mají kvalitní asfaltový povrch a vedou po úplné rovince. 
Přitom jsou zasazeny do čarovné přírody. Takováto kombinace je ojedinělá v celé Evropě! Není 
těžké najít maraton po rovině, ale poběžíte ho pravděpodobně ve městě. Řada z vás jistě běhá 
krásnou přírodou našich hor a lesů, pak ale víte, že časy těchto tratí nejsou s městskými maratony 
porovnatelné.

Zaběhněte si pro skvělý zážitek i čas v jednom závodu!

Svět běhu
Předplaťte si časopis Svět běhu 
jen za 95 Kč ročně!

Kvalitní obsah od odborníků a zkušených 
běžců: tipy na trénink, recenze běžeckého 
vybavení, výživa a regenerace, tipy na top 
běžecké trasy a závody

www.svetbehu.cz/casopis-svet-behu/predplatne



www.ExpedicniKamera.cz   

NICEBOY VEGA 5 POP: 
Nová akční kamera na vaše výpravy se 4K a dotykovým displejem

Pokud hledáte malou, výkonnou a kvalitní kameru na vaše cesty, mohla by vás zaujmout akční 
novinka od Niceboy. Je vybavena dotykovým LCD displejem s úhlopříčkou 2,45”, čipem Novatek 
96660 s možností natáčet ve 4K (interpol.) a fotografovat v kvalitě až 16 Mpx a zabudovaným 
WI-FI modulem umožňujícím ovládání kamery pomocí aplikace v mobilním telefonu.

V současnosti je Vega 5 POP nejzajímavějším modelem od Niceboy, velký dotykový displej 
je revoluční novinku v poli akčních kamer. Jediné ovládací tlačítko, kterým se zapíná a vypíná 
kamera a zahajuje nahrávání videa, se nachází na horní straně kamery. Na přední straně najdeme 
objektiv s FOV 170° a světelností f/1,8, diodu a otvor pro mikrofon. Na levé straně se ještě 
nachází microHDMI a microUSB port.

Kromě 4K a 2K je možnost také natáčet 
v rozlišení FullHD (1080p) 60/30 fps., HD (720p) 
120/60/30 fps. a dalších. Ustálené záběry 
zajišťuje kombinace optické a elektronické 
stabilizace. Zvuk je nahráván rovnou do 
stereo formátu. Kamera umožňuje pořizování 
časosběrných videí nebo zpomalené záběry 
bez potřeby post-produkční úprav. K dispozici 
je také aqua mód pro lepší záběry pod vodou.

V prodejním balení u Vega 5 POP najdeme krom 
ochranného pouzdra s odolností proti vodě 
do 30 metrů také dálkové ovládání formou 
hodinek, 4 nalepovací držáky, stativový držák 
či držák na řidítka a gumovou krytku objektivu.

Cena 3.999,-

www.niceboy.cz
www.facebook.com/niceboy.cz

www.NatureMarathon.cz
www.facebook.com/NatureMarathon
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Ve spolupráci se Světem outdooru přinášíme recenze 
outdoorového vybavení, které vám mohou pomoci při výběru 
toho správného kousku pro vaše dobrodružství.

Ortlieb V-Shot - vodotěsný obal na zrcadlovku
Jako nadšeného fotoamatéra, který často vyráží do divočiny, mě tato 
novinka od Ortliebu zaujala. Vodotěsnost a extra odolnost, to je to, 
co jsem v přírodě a na cestách s V-Shotem testoval. Tento obal na 
zrcadlovku až s 200 mm zoom objektivem je vynikajícím pomocníkem 
pro focení a cestování za špatných povětrnostních podmínek. Uvnitř 
brašny po rozepnutí water-tight zipu se nachází kapsa na náhradní 
baterie, paměťové karty a další drobnosti. Z vnější strany pak 
odepínací polstrovaný popruh a kroužky pro upevnění brašny pomocí 
Ortlieb Carrying Systemu – zádových popruhů.

RYCHLÁ FAKTA:
Velikost: 3,6 l
Materiál: PVC free
Hmotnost: 587 g
Rozměry (vnitřní):
18,5 x 13,5 x 23,5 cm
Voděodolnost: IP67
Vnitřní polstrování: ano
Dodává: AZUB bike
Infocena: 3890 Kč
www.azub.cz
Tester: Jakub Havel

RYCHLÁ FAKTA:
Materiál: 100% Polyester
Izolace: Thermore Classic
Membrána: Climatic Element Stretch 
17 000 mm/15 000 g/m2/24h
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Vyrábí: Hannah
Infocena: bunda: 7990 Kč, kalhoty: 
4290 Kč 
www.hannah.cz
Tester: Zbyněk Kupčík

Šátek Thermonet Buff  
- drtič mrazu
Pro výrobu nového šátku v klasickém pojetí od 
firmy Buff byla použita nová technická tkanina 
ThermoNet®, která je 4x teplejší než běžný 
polyester. Prsty, nebo spíše vlákna, v tom má 
Primaloft®. Navíc dobrých 70 % materiálu bylo 
už recyklováno. To by vás mohlo zahřát kromě 
těla taky na duši. Bezešvá konstrukce nikde 
neškrábe. Oba okraje jsou zakončeny zahnutím, 
ale bez šití, za použití speciální technologie 
tepelného sváření. Použité barvy jsou ekologické 
a nealergické, jak už bývá u šátků Buff pravidlem. 
S používáním tohohle šátku jsem úplně nahradil 
nošení čepice či kulicha. Zvládne všechno a dobře 
se drží i v teplotách nad nulou. Nejmarkantnější 
test probíhal na ledovci od ranních mrazivých 
teplot až po polední výheň. Všude, na horách, 
skalách i na vodě, obstál.  

RYCHLÁ FAKTA:
Hmotnost: 61 g
Materiál: 100% Polyester, ThermoNet®

Certifikace: Oeko-Tex Standard 100
Barva: mix
Dostupné velikosti: UNI
Rozměry: 50 x 23,5 cm
Dodává: STG Elcon, s.r.o.
Infocena: 599 Kč
www.buff.sk
Tester: Vojtěch Dvořák

RECENZE VYBAVENÍ PRO CESTOVATELE

ZAUJALO NÁS
• vodotěsnost a odolnost
• možnost upevnění 
k Ortlieb Carrying System 

ZAUJALO NÁS
• odnímatelný  
sněhový pás
• množství kapes
• strečový materiál

Hannah Goetz a Park  -  pánský lyžařský 
komplet
Pánská lyžařská bunda je vyrobena z dvousměrného 
strečového materiálu s membránou Climatic Element 
Stretch, který zajišťuje volnost pohybu. Odepínatelný 
sněhový límec jde navíc pomocí rafinovaně skrytých 
druků zajistit proti „plandání“. Zipy jsou voděodolné. 
Jedna vnitřní síťovaná kapsa je určena na brýle a druhá, 
pevná na zip, má průchodku na sluchátka. Na vnějších 
kapsách zaujme dekorativní potisk. Celkem má bunda 
pět vnějších kapes včetně rukávové kapsy na skipas. 
Veliká kapuce, která pojme helmu, je odnímatelná. 
Elastické rukávové manžety s otvorem na palec zamezují 
vnikání sněhu a foukání do rukávů. Všechny švy jsou 
podlepené. V teple vás udržuje izolační materiál Thermore 
Classic a o ventilaci se naopak postará větrání v podpaží. 
To všechno by mělo zajistit pohodu na sjezdových lyžích 
třeba i v kombinaci s lyžařskými kalhotami PARK. 

ZAUJALO NÁS
• lehký
• hřejivý a rychleschnoucí
• prodyšný
• bezešvá technologie
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RYCHLÁ FAKTA:
Velikost: 3 l
Materiál: PVC free
Barevné varianty: červená, 
černá, zelená, modrá
Hmotnost: 330 g
Dodává: AZUB bike
Infocena: 990 Kč
www.azub.cz
Tester: Ladislav Vlk

ZAUJALO NÁS
• velká variabilita 
uložení věcí
• pevné a rychlé 
uchycení
• odolává vlhkosti

Ortlieb Saddle-Bag - 100 % nepromokavá brašna 
na kolo
Vodotěsná brašna tvarem a vlastnostmi připomíná lodní vak. Vhodná 
je na cykloturistiku, ale i ke každodennímu užívání pro uložení nářadí, 
rezervního oblečení apod. Objem 2,7 l je na podsedlovou brašnu 
nadstandardní. Uchycení i naplnění je rychlé a pevné. Maximální 
zatížení 3 kg zvládala bez problémů. Odolnost proti vlhkosti a nepřízni 
počasí je vysoká, zajištěná nepromokavým materiálem a spolehlivým 
rolovacím zavíráním. Velká plocha brašny do jisté míry funguje jako 
blatník, aniž by byl ohrožen její obsah. Materiál bez PVC je pružný 
a odolný, na bocích stlačitelný. Celkový dojem z brašny je velice 
pozitivní.

Rafiki Colin II – péřovka pro skalní 
nadšence

RYCHLÁ FAKTA:
Hmotnost: 485 g/vel. M
Materiál: 100% nylon ripstop 
s WR úpravou
Izolace: kachní peří/
syntetická příměs (Duratherm)
Počet kapes: 3
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Vyrábí: Rafiki
Infocena: 3590 Kč
www.rafiki.cz
Tester: Petr Barna

ZAUJALO NÁS
• obousměrný zip pro 
lepší jištění v sedáku
• WR úprava
• přiložený obal

Druhá generace ověřené pánské sportovní péřové bundy 
s vodoodpudivou úpravou WR je určená především pro lezce 
pod i skalami nebo pod kameny, ale nejenom pro ně. Jednat se 
může i o zateplovací vrstvu pro turisty nebo horolezce. Colin II 
vás zahřeje kombinací kachního peří a syntetické příměsi, která se 
nazývá Duratherm. Bunda má sportovní střih a anatomicky tvarované 
rukávy. Disponuje třemi vnějšími kapsami s YKK zipy. Hlavní zip 
je v celé délce podložen vnitřní légou pro lepší tepelný komfort 
a možnost jeho rozepnutí i zespodu usnadňuje jištění prvolezce 
a práci s jistítkem. Zateplená kapuce má jednoduché stahovaní po 
obvodu a určitě pod ni nedáte lezeckou helmu. Součástí bundy je 
i transportní obal. Spodní stahování je vyřešeno pruženkou. Celkově 
čistý design je bez zbytečných příkras 
a vylepšení. Dostupná je i dámská 
verze RafikiMEG II.

Buff Pack Run Cap - extra lehká, 
pohodlná a skladná běžecká čepice 
Horká novinka od firmy Buff, která se dosud 
soustředila především na známé šátky. Tato 
čepička s kšiltem váží pouhých 30 g, a tak je 
výborným funkčním doplňkem pro běžce, kteří 
potřebují zajistit ochranu hlavy při dlouhých 
výbězích. Její výhodou je, že vás současně 
ochrání před slunečním zářením. Její horní 
panel, který se táhne po celé délce hlavy, je 
vyroben z vlákna s ochranným faktorem 50 před 
slunečním zářením. Čepice se dá navíc sbalit do 
miniaturního balíčku. Výrazné barvy zajistí vyšší 
bezpečnost na silnici, což podpoří i malý reflexní 
pásek v zadní části.

RYCHLÁ FAKTA:
Hmotnost: 30 g
Materiál: Fastwick Extra 
Plus
Dodává: Buff 
Infocena: 769 Kč
www.buff.sk
Tester: David Gladiš

ZAUJALO NÁS
• extra nízká hmotnost 
• jednoduchá sbalitelnost 
• velká funkčnost
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Přečtěte si úryvky z 5 nejčtenějších článků za rok 2017!
8 zajímavostí, které jste o Norsku (možná) nevěděli
…Statistiky ukazují, že v Norsku je jenom 5 procent mladistvých ve věku 16 – 24 let 
pravidelnými kuřáky a dalších 12 procent si občasně zapálí cigaretu. Wow, takový uvědomělý, 
zdravý národ plný sportovců řeknete si, než si začnete všímat boule pod horním rtem a kulaté 
krabičky v zadní kapse džín. Devět procent Norů totiž denně užívá snus, což je speciální jemně 
nadrcený tabák původem ze Švédska. Mladí Norové, zkušení uživatelé snusu, ho s oblibou 
kombinují s alkoholem. To je pro ně nejrychlejší způsob, jak se začít socializovat…

        Celý článek najdete v průvodci Norskem: www.hedvabnastezka.cz/zeme/evropa/norsko/ 

Dubaj levně aneb bez peněz do Emirátů klidně vlez
…Levným a skvělým zážitkem jsou mořské zátočiny a kanály, kudy křižují malé dřevěné loďky, fungující 
také na principu pravidelných linek. Jízda stojí 1 dirham, tedy asi 5 Kč mezi nejbližšími přístavišti, při 
delší plavbě se cena úměrně navyšuje. Na loďku se vejde pohodlně 10 - 15 cestujících usazených 
vedle sebe na podélných lavicích, čelem z lodi, takže v ideální pozici pro sledování okolního ruchu….

    Celý článek najdete v online průvodci SAE:  www.hedvabnastezka.cz/zeme/asie/ 
spojene-arabske-emiraty/ 

Tanzanie: Na návštěvě ceremoniálu po tradiční masajské obřízce
…Stoupám si ke kruhu tančících Masajek a snažím se pořídit pár fotografií. Jedna z žen ale 
najednou přestává zpívat a začne sebou podivně cukat a kývat celým tělem. Je v transu. 
Rukama šátrá ve vzduchu a chopí se mého zápěstí, které pevně svírá. Očima koulí dovnitř 
hlavy a nepřestává se houpat…

        Celý článek najdete v online průvodci Tanzanií: www.hedvabnastezka.cz/zeme/afrika/
tanzanie/ 

Cestovatelské prohřešky: Selfie s želvou aneb jak se (ne)chovat na cestách
…První letošní Darwinovu cenu vyhrál chlapík, který umřel, když si chtěl vyfotit selfie s divokými slony. 
A počet lidí, kteří kvůli selfie zemřeli jen v minulém roce, je více než sto. Stáváme se „selfish“, sobeckými 
a sebestřednými. Často nám jde hlavně o fotku, bez ohledu na to, co tím můžeme způsobit…

       Celý článek najdete v sekci TOP TIPY: www.hedvabnastezka.cz/top-tipy/

Chorvatsko: Letní tip na zelený ostrov Lastovo
Důvodů, proč se jezdí na Lastovo, je několik. Důvody, proč se na Lastovo nejezdí, jsou dva. 
Nenechali jsme se odradit a vyrazili jsme na Lastovo na konci léta. Milujeme ostrovy a Lastovo 
jsme si zamilovali hned od začátku. Snad i proto, že je tak malé. Skoro se v té modři okolního 
moře ztrácí…

     Celý článek najdete v online průvodci Chorvatskem: www.hedvabnastezka.cz/zeme/ 
evropa/chorvatsko/ 

HEDVABNASTEZKA.CZ: WEBOVÝ PORTÁL, KDE KAŽDÝ 
CESTOVATEL NAJDE VŠE, CO POTŘEBUJE 

• On-line podrobný průvodce víc než 200 zeměmi světa.

• Denně nové reportáže ze všech koutů světa s mnoha fotkami.

• Rozhovory s cestovateli a osobnostmi.

• Praktické rady a tipy na cesty.

• Živé cestovatelské diskuse.

• Kalendář cestovatelských akcí.

www.HedvabnaStezka.cz
www.facebook.com/HedvabnaStezka.cz

cestovatelský portál 
HedvabnaStezka.cz
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Dan Hála - zakladatel festivalu

Dan půl roku přejížděl na koni Patagonii, prosekával se k pramenům 
Orinoka, jako student prostopoval Indii, jako dospělý byl kovbojem 
v Arizoně. Se svojí ženou a koňmi prochodil Rumunsko. Dneska 
udržuje své pastviny na Kokořínsku a dohlíží na chod festivalů Expediční 
kamera a Snow Film Fest.

Kateřina Karlová - managerka festivalu

Studium v Norsku odstartovalo Katčino cestovatelsk-  ou vášeň.  
S kamarádkou prostopovala Izrael a  Palestinu, potápěla se 
na Andamanech, drala se do kopců na Kavkaze, v Himálaji 
i ve Skalistých horách. Na kole objela Severní Kypr. Práce 
pro Snow film fest a Expediční kameru jí přináší nekonečnou 
inspiraci k dalším cestám.

Jana Ryantová - koordinátorka festivalu

Stejně hezké, jako jsou vrcholy velehor, můžou být i Lužické hory 
v podzimním slunci. Protože hezké je převším žít. Teď a tady. 
Uvědomovat si tuhle životní jistotu pomáhá Janě jistá míra fyzického 
vyčerpání. A i proto Jana sportuje. Ráda běhá, ráda počítá serpentiny 
na horských silnicích, ráda plave a někdy sotva leze. I přes trému 

a nervozitu před každým závodem se vytrvale hlásí na další a další 
běhy, orienťáky nebo přírodní víceboje.           

KDO STOJÍ ZA EXPEDIČNÍ KAMEROU?

FESTIVALOVÁ RADA
Každoročně pomáhá s výběrem a hodnocením filmů, abychom vám 
přinesli co nejlepší program snímků z celého světa i domácí produkce. 

Kateřina Petríková 
Katka vystudovala žurnalistiku a jednoho dne pochopila, že cestování ji 
bude provázet celým životem. Jako šéfredaktorka cestovatelského portálu 
HedvabnaStezka.cz spojila příjemné s užitečným.

Petr Snížek
Šéfredaktor vodáckého magazínu Pádler je vodák tělem i duší. S kajakem 
rád objevuje a sjíždí řeky v různých koutech naší planety, především v Asii.

Vojtěch Dvořák
Šéfredaktor Svetoutdooru.cz a horský vůdce UIAGM, je nadšeným 
horolezcem a lyžařem. Publikuje tam i onam metodické články. Rád přemýšlí 
o vybavení a stále by něco vylepšoval.

Zde nalep 
fotografii místního
spolupořadatele.

www.HedvabnaStezka.cz
www.facebook.com/HedvabnaStezka.cz

Místní spolupořadatelé

Bez dlouhého zástupu místních organizátorů bychom nemohli přinést 
festival do více než 200 měst. Moc jim tímto děkujeme za spolupráci.



SOUTĚŽ:
Vyhrajte zajímavé ceny od partnerů festivalu!
Hlasujte o nejlepší film na: 
www.ExpedicniKamera.cz/soutez

Nafukovací loď!
Nafukovací kajak SOLAR je určen pro vyjížďky po jezerech nebo pro turistické putování po řekách do WW2. 
Ve své inovované podobě zaujme prodlouženými palubami, které zamezují průniku vody do člunu. Novinkou 
je kovová výztuha pod přední palubou, jež zvyšuje tuhost kajaku, zlepšuje stabilitu a zvětšuje prostor na 
přídi. Kajak je vybaven vylévacím otvorem v zádi člunu. Umístění sedaček je variabilní, SOLAR může být 
jednomístným, dvoumístným i trojmístným kajakem.

Spacák Micro 80
Ultralehký a dobře sbaliltelný spací pytel pro všechny letní 
cyklisty a jiné cestovatele. Výplň mikrovlákno Micro-tec Ultra,  
jednovrstvá konstrukce, anatomický střih, polootevřená 
tvarovaná kapuce, jednou rukou ovladatelné stahování 
kapuce, obousměrný zip krytý légou, vyztužená léga proti 
zadrhávání zipu, pojistka proti samovolnému rozepínání zipu,  
poutka na zavěšení, vnitřní kapsa, odlehčený obal.

3x vodotěsný
obal na zrcadlovku

Vypolstrovaná a samozřejmě naprosto 
voděodolná brašna na foťák s dlouhým 

objektivem ORTLIEB Aqua-Zoom.

Kšiltovky Pack Cap 
(1x run, 1x bike, 1x trek)
Technické a pohodlné kšiltovky sbalitelné do 
dlaně bez ztráty původního tvaru. Specificky 
navžené pro běh, treking, cyklistiku.


