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365 dní v Kanadě, 365 fotek
Myšlenka strávit rok v Kanadě v rámci víza “Work and travel” mě poprvé napadla kdysi na
Novém Zélandu. Následně to pár let uzrávalo až do podzima 2013, kdy jsme si s Pájou řekli,
že o víza zkusíme požádat. Na podzim 2014 jsme měli víza “v kapse” a naplánovali stěhování do Kanady po létě 2015 stráveném v Norsku na české raftovací základně na řece Sjoa.
Při psaní tohoto článku bydlíme ve Whistleru v Britské Kolumbii 9. měsíc. Už na začátku
naší cesty jsem si dal za úkol každý den vyfotit jednu fotku, takzvaný “projekt 365”. Je to velká
výzva pro každého fotografa a já jsem se rozhodl si to udělat ještě o něco těžší a ke každé fotce
- tedy ke každému našemu dni v Kanadě, píšu krátký minipříběh, zážitek či zajímavost.
Pro NEWsy jsem vybral pár asi nejvýstižnějších bodů našeho “kanadění”... jsou stylem podobné
komentářům, které jsem k dnešnímu dni napsal u 279ti fotek v projektu “365”.

Dále čtěte:
Jaké to je žít, (ne)pracovat
a surfovat na Bali?
Zimní lezení v Tatrách
Rozhovor o cestě kolem
Evropy na seakajaku
Další zajímavosti
a aktuality

Cestovat, fotit, užívat,
poznávat a pracovat
Toto je Whistler, seznamte se
V dnešní době Whistler zná celý svět díky zimní
olympiádě ve Vancouveru 2010, protože lyžování a kupa dalších disciplín probíhala právě
zde. Skiareál ve Whistleru se řadí mezi TOP3
lyžařská střediska v Severní Americe. Whistler
a okolí je ale také hlavním městem adrenalinových sportů, rájem bajkerů, cestovatelů,
kajakářů, horolezců, lyžařů... To bylo i hlavním
důvodem, proč jsme si ho vybrali.
Všechny cesty vedou k jezerům
Ano, ne do Říma, ale k jezerům. Jezera jsou tu
úplně všude a přímo ve Whistleru jsou 4 větší
a nespočet malých. Na výlety je samozřejmě
lepší vyrazit do hor, nicméně právě jezer je
tu tolik, že je problém najít výlet, jehož cílem
jezero není. A navíc není důvod se jim vyhýbat,
protože jsou jedno hezčí než druhé. Z pohledu
fotografa, který si ujíždí na vodních odrazech,
naprosto ideální destinace.
Extrémně draho, ale spousty práce
Vancouver patří mezi 50 nejdražších měst světa. Whistler je vesnice, takže ta ve srovnávacích
tabulkách není, každopádně potraviny jsou tu
dražší 2x - 3x oproti Vancouveru. Sehnat podnájem pod 1000 kanadských dolarů za měsíc pro
2 lidi, aniž by to nebylo spolubydlení s dalšími
x lidmi, je téměř nemožné. Díky turistickému ruchu a rozjetému stavebnímu průmyslu tu však
není problém s pracovním vízem sehnat práci.

Dejte o sobě vědět medvědům (a pumám)
Také jste zvyklí být v lese potichu? V Kanadě
toto úplně neplatí. Naopak byste o sobě měli
dávat vědět, aby se nestalo, že vyrušíte medvědí rodinku na svačině nebo na procházce.
Krom medvědů, které tu vídáme častěji než
v ČR srnky (akorát medvěd oproti srnce nikam
neuteče), jsou tu také pumy (tu člověk potkat
nechce), rysové a mývalové.
Pravá kanadská pohoda
Místní Whistlerští jsou laskaví, pohodoví
a ochotní vám pomoci vlastně kdykoliv - a to
bez přetvářky - jedno jestli jen vstřícností

v obchodech, při dobíhání autobusu nebo
doplacením nákupu, když vám chybí drobné.
Od září 2016 začnu 1x týdně vydávat 7 fotek
s krátkým kanadským povídáním na svém
webu. Všichni, kteří se přihlásí k odběru nových článků emailem, dostanou každý týden
bonusový wallpaper a do prosince 2016 se
mohou zúčastnit soutěže o odolný smartphone, fotoobrazy a další hodnotné ceny!
Víc informací na www.365.foto-tom.cz, chcete-li se přihlásit k odběru emailů, pošlete mi
svůj email smskou na +420 724 144 493 nebo
na mail 365@foto-tom.cz.
Text a foto: Tomáš Mähring

www.facebook.com/H2Omaniaks.team

Doporučujeme:
Mezinárodní horolezecký festival v Teplicích n. Metují
25. - 28.8. 2016
www.horolezeckyfestival.cz
Mezinárodní Festival Outdoorových Filmů
Putovní festival, který objede
přes 40 měst ČR a SK.
7.10. - 10.12. 2016
www.outdoorfilms.cz
Festival Obzory v Praze
Festival cestování a aktivit v přírodě.
Listopad 2016
www.festivalobzory.cz
Festival Kolem světa
Cestovatelský festival v Praze,
Plzni a Českých Budějovicích.
Březen/Duben 2017
www.kolemsveta.cz
Běh kolem Světa
Výzva pro všechny příznivce
běhu a dobré nálady. Každé
září se v Třeboni koná sportovně kulturní akce pro celou
rodinu - Běh kolem Světa. Kdo
může říct, že se účastnil závodu
kolem Světa?
Běh je 11.729 metrů dlouhý
rovinný cross s maximálním
převýšením 12 metrů! Kdo trať
zvládne do jedné hodiny, je běžec, kdo potřebuje více času, je
pohodář.
Kam budete patřit Vy?
www.behkolemsveta.cz
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Jaké to je žít, (ne)pracovat a surfovat na Bali?
Měl jsem to štěstí, že jsem
nemusel 7 měsíců pracovat
a mohl je strávit na Bali. Každý si s tímto ostrovem spojí
něco úplně jiného - načančané resorty, bílé pláže a palmy
nebo surfování a sopky ukryté v džungli.
Jsem ve znamení ryb a mám
rád vodu, takže jsem měl jasno.
Surfování a potápění. Jiný sport
se v tom vedru ani provozovat
nedá. Surfuje se na jihu ostrova
a potápí na severu. Proto jsem
bydlel uprostřed a střídal to (ze
severu na jih je to 70km).
Proč je surfování “extrémní
sport”?
Jako suchozemec (člověk ze státu bez moře a bez vln) jsem si
vždy lámal hlavu, co na tom surfování všichni mají a proč je extrémním sportem? Je extrémně
těžké se to naučit! Ale až se vám
podaří sjet první vlnu, opravdovou vlnu a ne zlomenou pěnu,
tak to pochopíte. Pozor však na
velké rychlé vlny, mělké moře
s korálem ostrým jako žraločí
zuby a silné proudy. Ze surfování se tak může stát adrenalinový zážitek.
Kde se surfováním začít?
Asi v Cangu - zde se místní kultura příjemně prolíná s turisty.
Půjčoven surfů a škol surfování
je tu spoustu, ceny jsou příznivé, atmosféra přátelská a vlny

mírné. Večer jsou dechberoucí
západy slunce a surfařské večírky.
Vzhůru do hlubin na nádech
Že budu šnorchlovat, jsem věděl už před odletem. Masku,
šnorchl a ploutve jsem si přivezl
z domova. Když jsem se poprvé
potopil a uviděl tu záplavu barev a života pod hladinou, věděl
jsem, že se chci potápět dál,
hlouběji a na delší dobu.
Vzhledem k omezenému rozpočtu jsem se rozhodl pro nádechové potápění, udělal si
kurz, kde mi vysvětlili základy a
jak je možné se potopit i 100 m
do hloubky pouze na jeden nádech. Moc pěkné potápění je v
Amedu nebo Tulambenu u starého potopeného vraku.
Doprava a další nástrahy
Asi největším úskalím je tu do-

prava - je jí moc, smrdí a nikdo
nedodržuje ani nejzákladnější
pravidla a jako bonus se jezdí
vlevo. Pakliže se nebojíte, nejlepším dopravním prostředkem
je skůtr. Odveze skoro vše (2 lidi,
batohy a 2 prkna) a jezdí téměř
zadarmo. V zácpách je mrštný
jak ještěrka. Jen je velká pravděpodobnost, že jednou spadnete.
Ani já se tomu nevyhnul.
Další problém jsou komáři. Není
jich sice pocitově tolik, ale přenášejí malárii a hlavně horečku
dengue. Tu si pro změnu vyzkoušela přítelkyně.
Abych to nezakončil negativním
odstavcem, tak jedno velké pozitivum na konec. Jako každý
správný vodák nemám rád studenou vodu! Ta na Bali doopravdy nehrozí. Moře má 28 – 30 °C.
Mít ještě o stupeň dva víc, tak už
je nesnesitelně teplá.
Text a foto: Honza Šembera

Zimní lezení v Tatrách
Každý máme svoje vysněné
cíle, které bychom si rádi splnili. Pro mě byly jedním takovým slovenské Tatry.
Od chvíle, kdy člověk trochu nasál atmosféru lezení a přečetl
si pár příběhů horolezců z éry
70. a 80. let, kteří lezli s přimrzlým zadkem světovou úroveň
v těchto nejmenších velehorách
na světě, jsem to chtěl taky zkusit. Motivace by byla, odhodlání taky. Plán kudy kam byl
to nejmenší a šťastná náhoda
a pár slov mě dalo dohromady
s dalšími lidmi, kterým nebyla
myšlenka rampouchů pod nosem a krpálu před nosem cizí.
Cílem bylo Zelené pleso, koutek
obklopený krásnými stěnami
v čele s Malým Kežmarákem.

stup byla jen otázka dobře napnutých plachet. To byl pro nás
pozemšlapky celkem oříšek,
ale nakonec jsme se vždycky
všichni přikutáleli, kam jsme
chtěli. Nic jsme ale neponechali
náhodě a díky šikovnému plánování jsme využívali závětří,
které nám členitý horský terén
poskytoval. A tak při lezení jednoho z blízkých ledů nám přes
hlavu padaly prachové lavinky
o velikosti kopřivnických Tater.

Počasí vyšlo skvěle. Vyzkoušeli jsme si špatnou viditelnost
v mlze, i výbornou s větrem
v zádech, kdy dostat se na ná-

To v nás probudilo pravého kamarádského ducha, že ani v horolezeckých příbězích takového
neměli, a nebyli jsme spokojení,

dokud nám kamaráda na laně
to padající svinstvo nezakrylo
úplně.
Po tom, co jsme dostali hezky
na uvítanou trochu nafackováno, jsme se vydali zkusit nějaké
místní klasiky a výhledy. Kozí
štít nám poskytl výhledy akorát
na lano mizející v bílé kaši, zato
Jahňací štít se vybarvil ve všech
barvách. Protože jsme byli hrozně hodní, nikde nenechali nepořádek a nerušili kamzíky halekáním, tak jsme dostali odměnu
v podobě jedné krásné cesty
i v severce Malého Kežmaráku.
Text a foto: Martin Mališ

www.facebook.com/WildCampingTIPs

Z našich filmů:
Práce snů
Aneb raftguidem na české raftové základně v Norsku na
řece Sjoa. Jaké to je být raftguidem a vozit lidi na raftu? Co
to obnáší a jací to dělají lidé?
www.bit.ly/prace-snu
TELEfilm
Film o telemarkovém lyžování.
Volná pata, volná mysl, trocha
metodiky, freeride, vtípky...
všechno a ještě víc tu!
www.telefilm.h2omaniaks.com
1000 mil Aljaškou
Dokument o účasti českého
bajkera Pavla Richtra na jednom z nejextrémnějších závodů světa Iditarod.
www.bit.ly/1000mil-aljaskou
Foto v kostce
Přes 50 dílů oblíbeného seriálu
fotografické školy, který jsme
natáčeli s Ondřejem Neffem.
www.bit.ly/foto-skola

Co ještě umíme?
Raftování a cestování je bezva koníček, ale živí nás ještě
jiné věci, ačkoli i ty nám jsou
nejen prací, ale i zábavou.
Tak vznikly H2Omedia.cz

20 000 km a 1000 dní - Na kajaku kolem Evropy
Jirka Oliva je nadšený sportovec a cestovatel. Jeho mottem je: „Nebojím se realizovat myšlenky, o kterých si
mnozí myslí, že jsou nemožné.“ Před více než rokem vyrazil na kajaku kolem Evropy.
Od té doby mu pod kýlem
seakajaku uplynulo mnoho
stovek kilometrů. V době přípravy rozhovoru šťastně projel přes Vltavu, Dunaj, Černé
moře, Dardanely, a pak Středozemním mořem až do vod
Albánie.
B: Ahoj Jirko, co Tě přivedlo k myšlence objet zrovna Evropu?
J: Nic většího jsem si ani nedovedl představit, když jsem si
s kamarádem asi před deseti
lety začal pohrávat s myšlenkou
udělat velkou cestu na kajaku.
Nebyl to ještě ten správný čas.
O deset let později jsem se dostal do bodu, kdy jsem se to rozhodl realizovat.
B: Kolik hodin denně pádluješ?
J: Když počasí dovolí, tak okolo
10 h. Někdy i více. Je to hodně
fyzicky náročné. Spolupracuji
ale s fyzioterapeuty a již tři roky
ladím výživu vhodnou právě pro
tento typ výkonu a cestování.
B: Představíš nám Tvou loď?

Video a film - Reklamní, reportážní, instruktážní a produktová videa, video záznamy sportovních akcí i konferencí.
Fotografie - Reportážní, reklamní, z cest i jakákoli jiná.
Grafika a design - Letáky, loga, bannery, plakáty, filmová
grafika a animace.
E-learningy - Interaktivní a zábavná forma online školení a
vzdělávání pro firmy a její zaměstnance.
Překladatelské služby - Titulky, dokumenty, dabing i výuka
po telefonu! Výběr z jazyků: angličtina, němčina, španělština,
italština a francouzština.

Zastupuje nás a se smlouvami
pomáhá www.akvolf.cz
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J: Volba padla na estonskou
firmu Tahe Marine, kajak Wind
585. Je to kombinace karbonu
a kevlaru a má délku téměř 6 m.
Kajak je hodně stabilní a docela
rychlý. Porovnám-li poměr cena
a výkon, tak je to velice uspokojivá loď. Sám si teď ale nejsem
jistý, jestli kompozitový kajak
je vhodný na takto rozsáhlou
a náročnou sólo cestu. Vyhnout
se prolomení křehkého karbonu je při váze kajaku přes 100
kg a manipulaci v jedné osobě
téměř nemožné. Přestože jsem
na loď opatrný, tak mám na
svém kontě již přes 20 děr.
B: Vezeš nějaké vychytávky?
J: Pokud mám vybrat něco, bez
čeho bych na cestě být nechtěl,
tak by to byly tři věci. Zaprvé
benzínový vařič od Pinguina.
Cena provozu je zanedbatelná,

palivo seženu všude v přístavech a každý rybář mi rád daruje půl litru benzínu. Dále mám
vychytané jídlo, které jsem navrhl tak, aby bylo lehké, výživné,
skladné a vydrželo v kajaku několik měsíců. Třetí vychytávka
je power banka Sherpa100 od
Goal Zero. Dokážu z ní zásobovat energií telefon i všechny kamery a foťáky celý týden. Díky ní
a telefonu můžu být stále online
a mít přehled jak o navigaci, tak
o počasí.
B: Jak řešíš cestou jídlo a spaní?
J: Jídlo řeším z části vlastním vařením a z části se stravuji v místních restauracích. Mohl bych si
sice vařit stále, ale stálo by to
mnoho času a energie. Spím
nejčastěji na pláži. Jednou za
čas si dopřeji i postel, ale v poslední době mě spíše pozve někdo k sobě domů, než že bych
si hledal hotel. Některá divoká
místa jsou opravdu luxusní na
přespání. Jmenovat je by bylo
na dlouho. Dokonce spolupracuji na vývoji skvělé aplikace,
která právě taková místa mapuje, takže má-li někdo zájem,
bude nejsnazší podívat se na
www.WildCamping.TIPs.
B: Jak na Tebe reagují místní?
J: Místní jsou všude skvělí. Samozřejmě platí, že čím méně
turistické místo, tím jsou lidé
vstřícnější. Ověřil jsem si, že
všechny lidi kolem vody – a je
jedno, zda je to řeka či moře –
spojuje právě ta voda. Tím, že
k lidem přicházím vždy z vody,
mám často dveře otevřené.
B: Měl jsi nějaké zajímavé setkání
se zvířaty?

J: Se zvířaty je to vždy krásné
a zajímavé setkání... Ať už to byla
divoká stáda koní na ostrovech
na Dunaji, nebo desítky delfínů
v Černém i Středozemním moři.
Poprvé v životě jsem viděl orla.
Taky mi ke kajaku přiletěl ledňáček z ostrova stovky kilometrů od pobřeží. Naposledy mě
překvapila želva, která se na mě
připlavala jen tak podívat. Často
se mnou kamarádí divocí psi.
S těma je obzvlášť sranda - spím
s nimi na plážích a oni mě hlídají
jako člena smečky.
B: Měl jsi někde problém s překročením hranic? Jak jsi řešil vstup do
jiné země, když na břehu zrovna
nebyla celnice?
J: S překročením hranic po vodě
se to má tak, že je třeba opustit daný stát v posledním mezinárodním přístavu a v novém
státu připlout do prvního mezinárodní přístavu. Někdy to je
jednoduché, protože takovéto
dva přístavy jsou od sebe třeba
jen několik kilometrů. Někdy se
ale stane, že mezi přístavy je až
200 km. Pro kajak to je nepřekonatelná vzdálenost. Největší složitosti byly v Turecku, kde jsem
strávil 2 týdny každý den na policejní stanici, než mi dali povolení
ke vstupu do země. Od té doby
se snažím překračování hranic
po vodě vyhýbat. Někdy je to
snadno řešitelné trajektem v posledním městě a vystoupením
hned v prvním. Jindy to je složitější a musím shánět auto, které
mne proveze přes celní kontrolu. Naštěstí brzo budu zase v EU
a hranice nebudu muset řešit.
Jirky cestu můžete sledovat na
www.kayakaroundeurope.com
Připravil: Vláďa „Břeh“ Fořt

www.facebook.com/WildCampingTIPs

1. rok projektu Wild Camping TIPs
V minulých Newsech jsme vám
představili náš nový projekt
Wildcamping Tips - web s komunitně tvořenou celosvětovou
databází spacích míst, která
jsou dostupná pěšky, autem
nebo po vodě.
Kempování na divoko se během
roku skvěle rozjelo a na webu
www.WildCamping.TIPs
najdete
stovky unikátních spacích míst
z celého světa. Což takhle Turkmenistán a Brána do pekla, spaní
s výhledem na celý Hong Kong
nebo totální pustina v Grónsku?

Pokud nechcete jezdit až tak
daleko, třeba vás naláká nějaké
hezké místo v Čechách.
Podělte se s námi o vaše tipy. Přidejte místa přes web nebo přes
naše mobilní appky!
Autor: Pavlína Zlevská

Osmiválcový Ford Bronco je sám
o sobě velká klasika mezi offroady. Přidejte k němu vlastnoručně navrženou a vyrobenou
obytnou nástavbu a unikát je
na světě.
Sledovat
je
můžete
na
www.bronconamiestohotela.com.
Autor: Pavlína Zlevská

Flip lajna slouží raftovým průvodcům k lecčemu. Původně je
určena k převracení raftu.

Autor: Tomáš Mähring

Travel Bible aneb nová povinná četba
Cestovat může každý! Někoho
tohle prohlášení může motivovat k akci, rozesmát, nebo třeba
naštvat, protože to přeci není
jen tak... Jenže co když je?
Kluci z Travel Bible pro vás společně s týmem zkušených cestovatelů
připravili doslova cestovatelskou
bibli. Ambiciózní? Určitě! Užitečné?
Bez pochyb!
Travel Bible vám díky velké spoustě praktických rad a tipů pomůže
jak s přípravou cesty samotné, tak
i během cest. Jestliže tedy máte

Příběh Pavla i extrémní závod Iditarod Trail Invitational, ze kterého
vznikl půlhodinový film „1000 mil
Aljaškou na kole“, jsme v minulých
číslech již představovali. Do hlavního 1000 mílového závodu, který
Pavel dal již 2x (jednou za neuvěřitelných 12 dní a podruhé za 18
dní), se musel o rok dřív kvalifikovat na „krátké trati“ (350 mil).

Aljaška Pavla táhne zpět v březnu
2017, tentokrát ale jako chodce/
běžce. Pokud vše dopadne dle
představ, stane se tak prvním
sportovcem, který 1000 mílovou
trať zdolal jak na kole, tak pěšky.
Držíme Ti palce, Pavle!
Více o Pavlovi: www.pavelrichtr.cz
Autor: Tomáš Mähring

Nejen solární vychytávky GOAL ZERO
Goal Zero - dobrodružství poháněné sluncem. Napájejte cokoli.
Kdekoli.

Multifunkční popruh každého rafťáka

Ranní sra... v přírodě je ale další
z činností, které tento 4,5 metrový
popruh s karabinou může velmi
usnadnit a udělat pohodlnější :-).

1000 mil aljašskou divočinou pěšky
Máme rádi lidi, co posouvají
hranice (ne)možného a motivují nás k akci. Pavel Richtr, sportovec českého The North Face
týmu, je určitě jedním z nich.

Bronco místo hotelu - 4x4 speciál

Zkušení cestovatelé manželský
pár Hacka a Remčo se svým vytuněným Broncem vyrážejí na půlroční cestu Asií.
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nutkání někam vyrazit, ale v hlavě vám zní „ALE“, dejte Travel
Bibli šanci. Pomůže vám s tím,
jak hledat levné letenky, jak si
připravit rozpočet na cestu, kde
ušetřit, kde se ubytovat, čeho se
vyvarovat a ukáže vám, že cestovat není jen pro vyvolené, ale
do světa může vyrazit opravdu
každý.
Kde ji pořídit?
Na www.travelbible.cz. Máš pochybnosti? Můžeš si stáhnout
“ochutnávku” zdarma online!
Autor: Pavlína Zlevská

Úvodní slogan firmy vystihuje naprosto dokonale vše. Vyrábí vše od
malých kapesních powerbank až
po pokročilé solární napájecí stanice s 220V do base kempů a chat.
Potřebujete dobíjet mobil, gpsku
či cokoli, co se nabíjí z USB konektoru? Pak by se vám mohla hodit
malá odolná powerbanka Venture 30 (vpravo na fotce), kterou je
možné dobíjet nejen z USB, ale
také solárními panely.
A co takhle powerbanka Sherpa 100 (na 3. straně jí zmiňuje
i Jirka v rozhovoru), která váží necelé kilo a dokáže napájet i počítače, dobíjet zrcadlovky a má

jak USB, tak 12V autozásuvku?
I Sherpu 100 je možné dobíjet
solárními panely i ze sítě.
Jestli máte rádi stejně jako já všemožné šikovné cestovatelské věcičky, určitě se mrkněte na web
www.goalzero.cz. Ale pozor, možná vás to mrknutí bude stát nějakou tu korunu ;-) (teda samotné
mrknutí ne, že...)
PS: Jo a pozor na zákeřně roztomilou lucernu Lighthouse mini!
Autor: Tomáš Mähring

Čubinky ze světa kulinařiny
Člověk by se ani nenadál a z našeho dalšího webového projektu recepty Paní Čuby, která byla
3 roky zpět ještě malé webové
„štěně“, se pomalu stává moderní kulinářská Čubička.
Originální vtipné texty receptů,
dobré jídlo a radost z něj se nemění, ale je třeba pořídit nový kabátek - rozuměj nové logo a začít
pomalu pracovat na zdokonalení
webu www.receptypanicuby.cz tak,
aby byl pro všechny hladové pupíky přívětivý (a že jich tam je každý
den víc jak 1000!).

Chceš-li zůstat v kulinářském
obraze, přidej se k 2000 spokojených odběratelů receptů e-mailem přímo na stránkách paní
Čuby a žádná nová dobrota Ti už
neuteče!
Dobrému jídlu pac!
Autor: Pavlína Zlevská

Naše nabídka a možnosti spolupráce:
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, www.wildcamping.tips, www.receptypanicuby.cz nebo
v těchto NEWS? Nebo máte zájem NEWS rozdávat?
Napište nám! info@h2omaniaks.com
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