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Horký vzduch se tetelí nad rozpálenou americkou 
dálnicí ztrácející se v nekonečnu ostrého slunce, 
když tu se z prašné dáli vynoří elegantní bílý vůz 
Škoda 1000 MB. Pasažéry čtyřicet let starého 
embéčka Julie jsou bratranci Michal a Martin, dva 
mladí dobrodruzi, kteří se bez jakékoli znalosti 
automechaniky vydali na cestu kolem světa. za 
doprovodu této letité Čechoslovačky.doprovodu této letité Čechoslovačky.

Pojďme se na chvíli zastavit na Sulawesi. 
Nahlédneme do zanikajícího světa Jacquese Y. 
Cousteaua na Wakatobi, strávíme chvíli mezi již 
částečně usazenými mořskými nomády Bajo, 
pocítíme lehký závan animismu u pokřestěného 
etnika Torajů a prohlédneme si ostré lokty 
“blátivého soutoku” neboli Kuala Lumpur.

NovýNový Zéland je především o překrásné krajině, ať 
už se jedná o treky v horách, výlety kolem jezer 
nebo obdivování krás místních vodopádů. Pojďme 
si představit Nový Zéland očima backpackera, 
který zde strávil 14 měsíců během Working holiday 
víz.  Jaké to je žít více než půl roku v autě. Jaké práce 
je zde možné dělat. Co patří mezi nejkrásnější 
místa na Zélandu a co určitě nevynechat.místa na Zélandu a co určitě nevynechat.

Jak avantgardní umělci Maasai Mbili malují noviny pro 
lidi, co neumí číst? Umí místní bylinkář Lazarus 
opravdu namíchat nápoj lásky? Jak si vytvořit ledničku 
tam, kde není elektřina? Najde se nový keňský Rocky 
mezi dětmi v místním boxerském klubu? Co je to 
létající záchod? Kibera je největší slum v Africe. Je plná 
lidí, kteří neztrácí naději. 
Více na www.kiberastories.czVíce na www.kiberastories.cz

3Handbikes3Handbikes je parta kamarádů, která vyráží na cesty 
na handbajcích, což jsou kola na kterých se leží a šlape 
rukama. Ujeli více jak 1300 km, vystoupali do 2350 m. 
n. m., stihli dát rozhovor do místní televize, spát v 
poušti i v horách, na chodnících i v datlové oáze, 
podařilo se jim proniknout na oslavu jednoho z 
největších muslimských svátků, ale také se ztratit 
sami sobě v milionovém městě.           sami sobě v milionovém městě.           

Chystáte se do ciziny? A víte, co všechno vás tam může 
čekat? A jak na nastálou situaci vlastně budete 
reagovat? Jak má vypadat lékárnička? Na co všechno 
se dá použít stříbrná tejpa? Jak je nebezpečná malárie?  
Radek také zaštiťuje roli krizového manažera pro 
Expedition Club a velmi rád poradí i vám. Podle jeho 
slov je "dobrodružství jenom pořádnej průser, který 
zrovna náhodou skončí dobře".zrovna náhodou skončí dobře".
         

Máš polární kruh. Někde mezi ním a severním pólem 
leží Špicberky, na nich žije přibližně dva a půl tisíce lidí a 
4000 ledních medvědů. Severně od hlavního města leží 
opuštěné město duchů - Pyramida. Pěšky tam skoro 
nikdo nechodí. A přesně to je příležitost pro nás! Pod 
záštitou projektu Za Hranici Komfortu se pokusíme 
zdolat cestu, po které nás budou provázet ledovce, 
lední medvědi, nevyzpytatelné počasí a mnoho dalšíholední medvědi, nevyzpytatelné počasí a mnoho dalšího

Grónsko, tento název je pomalu synonymem pro 
polární oblasti, i když tomu tak na jistých částech této 
pevniny není. Tam kde zrovna neleží ledovec se 
rozkládá tipická severská krajina. A ta umí učarovat, 
zvlášť když skrze ni vede jeden z nejhezčích treků na 
světě - Arctic circle trail. Tak tedy o tom putování.

Vědec a popularizátor vědy Petr Jan Juračka se narodil 
s tak špatným zrakem, že mu lékaři předpovídali, že 
zřejmě oslepne úplně. V současnosti je úspěšným 
hydrobiologem a fotografem, který se specializuje na 
vědeckou mikrofotografii. A kromě jiného je také 
držitelem světového rekordu - se svým dronem natáčel 
na K2 ve více než 6300 metrech nad mořem, tedy ve 
výšce, kam se žádný běžný dron ještě nedostal...výšce, kam se žádný běžný dron ještě nedostal...

Na mapách už dnes není moc prázdných míst a jednou z 
mála výjimek jsou vertikální směry, kde je stále co 
objevovat. Řekli jsme si, že tohle léto se klidně necháme 
vytrestat, smést, a vyhnat, ale hlavně, ať je to v něčem 
novém, neokoukaném, dobrodružném. Nás 
dlouhodobě táhne Pákistán, takže nebylo o čem dlouho 
přemýšlet. Třeba tohle naše smýšlení a snažení 
motivuje některé mladé kluky a holky.motivuje některé mladé kluky a holky.

V říjnu 2014 koupil ojeté kolo, vybral osm set dolarů a 
vydal se na cestu kolem světa vlastníma silama. Přejel 
čtyřstisícové průsmyky Pamíru a tři tisíce kilometrů 
dlouhou poušť Taklamakan, spal v Magickém 
autobuse, projel pod polární září Aljašky, ztroskotal a 
přišel o všechno, proplul Amazoníí až k Atlantskému 
oceánu a  ještě stále jede. Těsně před cílem navštíví 
Nadivoko a po cestě připravuje pro nás 1. přednášku.Nadivoko a po cestě připravuje pro nás 1. přednášku.

Kurdistán, země mnoha kultur, tradic a náboženství. 
Ostrůvek, který bojuje o svou samostatnost na 
mezinárodním poli i se skupinami teroristů na polích 
válečných. Na přednášce projdeme historií, zvyky i 
kulturou jednoho z největších národů bez vlastní země. 
Povíme si i o dobrodružstvích, která tam cestovatel 
může zažít i o humanitárních aktivitách. Výdělek 
připravovanépřipravované další expedice půjde na stavbu 
socializačně-edukativního centra v Sindžáru.

Kde jet v Kyrgyzstánu za opravdu opuštěnými 
horami? Která karibská pláž v Kolumbii vás už 
navždycky uchvátí? Jaké město v Chile mě nejvíce 
bavilo? Proč je nejlepší jet do indického Ladakhu v 
zimě? Jak se dostat na nejkrásnější místo Islandu, kde 
polární lišky dávají dobrou noc? A kde přespat v Barmě 
v buddhistickém chrámu? 

NepotřebujeNepotřebuje moc peněz, cestuje stopem, kempuje a 
rád dobrovolničí. Jak sám rád říká: „Svět je bezpečné 
místo pro život a rozhodně to není takové, jako nám 
cpou v televizi. Při jeho druhé cestě kolem světa 
navštívíme během 2 hodin 36 zemí, nastopujeme více 
jak 40 000 km ve víc jak 500 autech, vyzkoušíme si 
práci na 7mi místech, uvidíme 7 divů světa, zažijeme 
zemětřesení a mnoho dalšího.zemětřesení a mnoho dalšího.

Dobrodružství se však dokáže skrývat i v něčem úplně 
jiném, než by jste si dokázali představit. A to na vašem 
talíři! Přednáška skvělého kuchaře a cestovatele 
Milana Václavíka Vás zavede na všechny kontinenty, 
kde se doslova projíte tím nejhorším představitelným.
PS: samozřejmě u takové chuťovky nesmí ani chybět 
ochutnávka - takže je opravdu na co se těšit :)


