OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
A DALŠÍ PLÁNY…

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za podporu v předešlém roce
2017.

Na základě úspěchů, našich dojmů a ohlasů z okolí si troufáme
konstatovat, že se opět vyvedl.

Bez Vaší velkorysé podpory by naše činy byly pouhými sny. Velice si
vážíme Vaší pomoci a věříme, že si Vaši přízeň zachováme i v dalších
letech.

S úctou,

a

PROBĚHLÉ ZÁVODY 2017
Únor
Lapland Extreme Challenge – 1025 km finským Laponskem - historicky první lidé,
kteří výzvu dokončili
Červen
Tour Divide Race – 4 431 km za 22 dní 1 hodinu, Peggy 1. místo v kat. ženy/ Adam
26. místo v kat. muži

LAPLAND EXTREME CHALLENGE

Dne 17. 3. 2017 ve 22.00 dorazili
Markéta „Peggy“ Marvanová (21) a její
přítel Adam Záviška (23) do cíle výzvy
Lapland extreme challenge. Po 27 dnech
a 13 hodinách se jim podařilo jako
prvním v historii dokončit doposud
nikým nedokončenou variantu ze série
závodů v Laponsku. Tisícovka kilometrů
zasněženým Finskem od roku 2013
odolávala všem vyzyvatelům.
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TOUR DIVIDE RACE
Kouzlo bikepackingových závodů spočívá v poznávání přírody a sebe sama.
Samotné umístění je druhořadé. Jde o čistý sport, jehož podstatou je pokora,
úcta k přírodě i soupeři. Je to životní cesta plná poznání, pohybu a zážitků.
Tato životní cesta je dostupná komukoli, kdo je odhodlaný a vytrvalý.

Tour Divide je závod horských
kol, který traversuje po pohoří Rocky
Mountain z Kanady k mexickým
hranicím. Délkou 4418 km je tento
terénní ultra závod testem vytrvalosti,
soběstačnosti a duševní
houževnatosti. Závod je striktně bez
zabezpečení, tedy každý závodník se
může spoléhat jen sám na sebe a
využívat pouze veřejné služby.
Nejsou určeny žádné etapy - hodiny
běží nepřetržitě. Závodníci mohou jet
společně, ale nesmí si nijak vzájemně
pomáhat a sdílet výbavu. Na kole si
každý veze výbavu na bivakování,
opravu kola a jen tolik jídla a vody,
které potřebují na cestu do dalšího
města. I z těchto důvodů překonávají
závodníci extrémní vzdálenosti každý
den.
2.7.2017 ve 2.00 hodin ráno Peggy
jakožto 1. žena společně se svým
přítelem Adamem dorazili do cíle.
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PŘEDNÁŠKY A PROPAGAČNÍ AKCE

© Jiří Šeda, Radio Wave

Cestovečery (Praha)
Festival Obzory (Praha)
Festival Cyklofest (Praha)
Festival Rajbas (Blansko)
Svojí cestou (Žďár nad Sázavou) – prezentace lidí různých povolání, kteří svou
aktivitu vykonávají se sociálním přesahem a pomáhají tak zlepšovat své okolí.
Přednáška pod lampou (Obec Prace u Brna) - přednáška, při jejímž průběhu bylo
kombinováno mluvení s předčítáním úryvků z knihy.
Worldfilm festival – doprovodný program veletrhu Holiday World
Snow film fest (Praha)
Přednáška pro nevidomé děti na škole Jaroslava Ježka – děti měli možnost
osahat si splitboard, tulení pás i jiné speciální vybavení na polární cestu.

Laponská výzva i ostatní extrémní závody nám ukázaly, že můžeme svým příběhem
motivovat ostatní k velkým cílům. Motivovat žít, jít si za svými sny, přemýšlet
svobodně. Naše přednášky jsou ryze motivační. Na našem příkladu se snažíme ukázat
veřejnosti, že to jakými jsme lidmi a co děláme, je na každém z nás.

NOVÁ KNIHA „PRVNÍ STOPA“

Kniha První stopa vyšla
dne 12.12.2017 a hned
následující den 13.12. ji
slavnostně pokřtil
ostřílený polárník Václav
Sůra, který s námi mimo
jiné při přípravách sdílel
své polární poznatky.
(Po dvou měsících od
vydání má kniha přes 800
čtenářů)
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MÉDIA

TELEVIZNÍ a
INTERNETOVÉ
VYSÍLÁNÍ
O2 TV SPORT - Tak určitě
ČT sport – zpravodajství

TV Praha 1 – zprávy
Sport 5 – Obzory
sportovních osobností
ČT – magazín Gejzír
TEDx Prague Women
TV Nova - magazín
Víkend (od 14. minuty)

TISKOVÉ a
INTERNETOVÉ ČLÁNKY
TISK:
Deník Metro 1, 2
Svět Outdooru
LEO Expres magazín
Instinkt
Respekt
Nový Prostor
Pratecký zpravodaj
Lidé a Země
Magazín BIKE
Lidové noviny – příloha Pátek
VELO
ONLINE:
Impuls
Dámi na kole 1, 2
Web cestovatelů 1, 2
Pinklich
MTBS 1, 2, 3
Cykloserver.cz
BikePacking.cz
iDNES.cz
DENÍK
iVELO

RÁDIA
Český Rozhlas – Plus
Český Rozhlas – Radiožurnál
(dopolední host Lucie Výborné)
Český Rozhlas - Region

Rádio WAVE – Casablanca

PROJEKT „VŠICHNI ZPĚT DO ULIC“

Za našimi úspěchy nehledejte jen nás. Spolu s námi se na našem
směru a činnosti podílí tým lidí. Největší měrou a naší největší
oporou jsou nejen rodiče, ale také jednoruký sportovec Richard
Štěpánek. Jsme rádi, že se díky němu můžeme podílet na tvorbě
projektu „Všichni zpět do ulic“, který vzniká v obci Prace u Brna.
Tento projekt má za cíl, mimo organizování sportovních akcí pro
širokou veřejnost, vybudování univerzálního sportoviště.
Sympatické a originální je na tom to, že pro vznik byla použita
neudržovaná zarostlá plocha. Součástí tohoto sportoviště je dnes
již rozsáhlá fungující trať pro horská kola, na které každoročně na
jaře i na podzim pořádáme brigády i závody pro širokou
veřejnost.

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA
REPORT ZE ZÁVODŮ 2017

ZÁVODY 2018
V roce 2018 se vydáme na dva bikepackingové závody. V dubnu na závod s
názvem Italy Divide a v červenci na závod Trans Germany. Letošní rok bude
částečně rokem „přípravným“, protože v roce 2019 se chceme zúčastnit nového
závodu na 8 000 km napříč Amerikou z východu na západ. Tento závod má
název American trail race a poprvé odstartoval v roce 2017.

ITALY DIVIDE
Web závodu

Trať
přes 900 km
převýšení 25 000
85% offroad 15% silnice
Start
středa 25. 4. 2018 ve 20.00
Itálie, Řím
TRANS GERMANY
Web závodu

Trať
1 643km
70% offroad 15% singltrek
převýšení 20 000
Start
1. 7. 2018
Basel, Švýcarsko

AMERICAN TRAIL RACE 2019
Do roku 2017 byl nejdelším závodem pro horská kola Tour Divide Race. V roce
2017 odstartoval první ročník závodu American Trail Race, který je téměř 2x
delší a jede se také bez zabezpečení.

Trať
5 000 mil (přes 8 000 km)
Hlavně po nezpevněných cestách
Start
květen/červen 2019
Cape Lookout, North Carolina
Cíl
Port Orford, Oregon

