Novinky ze života občanského sdružení MCOUTDOORS
Astorie a.s. - sponzor KLIKTRONIKu k expediční sajdkáře
03.06.2010 23:39
Včerejšího dne došlo k historickému podpisu sponzorské smlouvy mezi zástupcem sdružení a
ředitelem firmy Astorie a.s. panem Havlíkem o financování KLIKTRONIKU u vozíčkářské
sajdkáry. Dobrá věc se podařila - vozíčkáři budou moci sajdkáru sami řídit. Hledáme možnosti
financování motocyklu k...

Sajdkára v MŠ Interbrigády dělala radost
03.06.2010 19:17
Děti z mateřské školy Interbrigády na Praze 6 si užili dne 3.6.2010 společně s rodiči soutěživého
klání v prostorách školky, které připravily obětavé paní učitelky. Odpolední program byl zakončen
svezením dětí v expediční sajdkáře občanského sdružení MCOR, kterou zapůjčila firma Carservis.
Šťastné...

Pozvánka na výstavu a benefiční aukci fotografií z indického Zanskaru
02.06.2010 14:30
Ahoj, občanské sdružení BlueLand vás srdečně zve na výstavu a benefiční aukci fotografií z
indického Zanskaru. Datum: 7. červen 2010 čas: 18:30 - 21:30 Lokalita: Restaurace Žofin Garden,
Slovanský ostrov, Praha 1 Výtěžek z prodeje fotografií sdružení Blueland použije na dostavbu
nové...

Žiju stejně jako ty a Handicapiáda
02.06.2010 12:50
Ve dnech 4. a 5. 6. se účastníme festivalu Žiju stejně jako ty a ve dnech 11. a 12. 6. výstavy Mezi
námi - Handicapiáda. Na našich stáncích budou k vidění fotografie z expedic a k dispozici sajdkáry
pro svezení dětí a handicapovaných účastníků. Srdečně zveme všechny zájemce o motorky a...

Letní sraz MCOR - Sázava Kawalír
29.05.2010 00:22
Ve dnech 29.5. - 30.5. 2010 se konal letní sraz občanského sdružení MC Outdoors Riders v areálu
kempu u Kavalíra v městečku Sázava. Na sraz dorazili přátelé ze sdružení Klamovka a zástupci
vozíčkářů z Jedličkova ústavu Liberec. V rámci odpoledního programu jsme navštívili hrad Český...

Pozvánka na 2.ročník MDA RIDE
27.05.2010 01:54

Titicaca update
25.05.2010 12:42
Rosťa Vyhnálek se dle jeho dnešního telefonického vyjádření ze zdravotních důvodů nezúčastní
expedice Titicaca. Z důvodu zdravotních problémů také zvolil dvoutýdenní rehabilitační program v
Chorvatsku místo náročné adrenalinové expedice. Jeho místo zaujme náhradník Ondra Veselý. Ve
hře je...

Zveme Vás: Vernisáž výstavy
20.05.2010 00:13
Vernisáž: V sajdkáře přes Himaláje 02.08.2010 18:00 Kde: Baťův mrakodrap 21 - 3.etáž (vstup od
silnice), Zlín, Indické občerstvení a Indický tanec, leták zde Přednáška a vernisáž 14.04.2010
19:00 Kde: centrum KIC, Jiráskova 419, Vsetín -Trávníky Vernisáž výstavy: V...

Představujeme: Rostislav Vyhnálek - účastník expedice Titicaca 2010
18.05.2010 00:31
Ahoj Jmenuju se Rosťa Je mi …dva…tři …čtyři……..cet ještě ne …sát, jak kdy Jsem po
autonehodě ( nepovedenej jumping bez lana z mostu ) Co mám rád: jak říká píseň „rychlé koně,
mladší ženský a starší whisky“ Co dělám: jak zase říkám Já: co musim - žiju Po třech letech
strávených doma...

Výstava V sajdkáře přes Himaláje - Bikerscrown Chlumec nad Cidlinou
09.05.2010 23:53
VÝSTAVA V SAJDKÁŘE PŘES HIMALÁJE SPECIÁLNÍ CENA PRO BIKERS CROWN

900,- Kč fotografie - obrazy 250,- Kč fotografie - lamino Kompletní katalog výstavy najdete na
http://www.cee-motorcycletours.com/promogifts/janessidegallery.html „ Koupí fotografií
podpoříte...

Jana Fesslová - Žiju ze zážitků
02.05.2010 00:53
Článek z portalu Muzes.cz 18. 12. 2009, Radka Potměšilová Co vzbuzuje větší soucit? Být na
vozíku, nebo být vážně nemocná? Jana to má vyřešené: To by musel říct někdo jiný, co v něm
vzbuzuje větší soucit. Já na to záměrně nemyslím. Dokáže vás naštvat, když vám někdo pomáhá?
Spíš mě překvapí,...

Humanitární aspekty expedice Titicaca
01.05.2010 07:58
I v letošním roce jak je naší tradicí jsme se rozhodli uzavřít partnerství mezi expedicí a
humanitárním sdružením, které aktivně pracuje v naší cílové destinaci - více se o Nadaci Inka
dozvíte v klipu Televize...

Setkání se sponzory - Astorie a.s.
27.04.2010 21:11
Ve čtvrtek 27.4.2010 proběhlo setkání účastníků expedice Titicaca se sponzorem letenky pro
vozíčkáře - ústeckou společností ASTORIE a.s., která již v loňském roce pomáhala uhradit letenku
Janě Fesslové na její cestu do Himalájí. Setkání se zúčastnili zástupci firmy ASTORIE...

Záštita pražského magistrátu
19.04.2010 08:56
Pražská radnice se rozhodla podpořit aktivity sdružení v oblasti veřejné sbírky a připravuje prodejní
výstavu V sajdkáře přes Himaláje na měsíce červenec a srpen 2010 ve Škodově paláci - záštitu nad
jejím konáním přejímá primátor hlavního města Prahy - MUDr. Pavel Bém. Primátor hlavního
města Prahy...

Článek o expedici MCOR TITICACA 2010 - Motorkari.cz
18.04.2010 09:53
Třítýdenní expedice z peruánské Areguipy začne 9.8.2010. Trasa nás zavede do nejkrásnějších partií
peruánských a bolívijských And.... Více: http://www.motorkari.cz/cestovani/akcepredstavujeme/expedice-titicaca-2010-15794.html

Setkání se sponzory - GENEZE
15.04.2010 10:00
Ve čtvrtek 15.4.2010 proběhlo setkání účastníků expedice Titicaca se sponzorem moto oblečení pro
vozíčkáře - zlínskou společností GENEZE, která již v loňském roce oblékala Janu Fesslovou na její
cestu do Himalájí. Setkání se zúčastnili zástupci firmy Geneze v čele s panem Víťou Ryšavým -...

Vernisáž výstavy BLUE LAND - VSETÍN KIC
14.04.2010 11:05
V kulturním centru KIC ve Vsetíně proběhla ve středu 14.4. v 19 hod. vernisáž výstavy BLUE
LAND 2009 a přednáška našich spolupracovníků Dušana Jiráska a Alexandry Polákové. Účastníci

vernisáže se zájmem shlédli dokument o expedici, o jejím průběhu referoval přímý účastník Petr...

BVV MOTOSALON 2010 - reportáž
28.03.2010 18:19
Na výstavě MOTOSALON v Brně proběhlo v sobotu 13.3. ve 13 hod. v rámci doprovodného
programu představení letošních účastníků expedice MCOR s názvem Titicaca 2010 a promítání
filmu BLUE LAND 2009 za podpory Astorie a.s.. Letošní expedičníky a zároveň mediální hvězdy
sdružení MCOR na rok ...

Vancouver 2010
21.03.2010 04:49
Zdeněk Krupička - tahoun pražské Sparty a srdcař Nejdřív byl u začátku florbalu vozíčkářů, pak
pomáhal zakládat sparťanský sledge hokejový tým. Zdeněk Krupička byl kapitánem v Tatranu
Střešovice, se kterým hned v první sezoně v roce 2003 vyhrál titul mistra republiky ve...

Představení expedice Titicaca
15.03.2010 10:27
Na výstavách Motosalon v Brně a Motocykl v Praze proběhlo představení účastníků expedice
Titicaca 2010, promítali jsme film BLUE LAND a setkali se s Janou Fesslovou. Z celkového
počtu 6 handicapovaných uchazečů pro Titicacu 2010 byli vybráni dva: Rosťa Vyhnálek ...

Handicamp - týdenní offroadová akce
12.03.2010 00:57
skvfm.rajce.idnes.cz/V příloze naleznete pozvánku na akce frýdeckomísteckého sdružení vozíčkářů,
kteří organizují také Handicamp. Více...

Film z expedice BLUE LAND a výstava
05.03.2010 03:42
DVD Expedice BLUE LAND je k dispozici k objednání na adrese sdružení nebo k zakoupeni na
stánku M.Hamšíka v Bně na Motosalonu - spol. Motoroute Expedice TITICACA 2010
Výstava: V SAJDKÁŘE PŘES HIMALÁJE Děkujeme za grafické zpracování Petrovi...

Kandidáti na účastníka expedice Titicaca
02.03.2010 08:18
Výběrové řízení Titicaca 2010 K příležitosti premiéry filmu Blue Land na 1. mezinárodním
filmovém festivalu ve slovenském Ružomberku, proběhlo dne 27.2. 2010 v penzionu Reny
výběrové řízení na účastníka naší letošní expedice. Do výběrového řízení se přihlásili: Ondra
Happy...

Přípravy na jihoamerickou expedici - únor 2010
01.03.2010 10:19
Dovolte, abychom hned v úvodu poděkovali všem, kdo jsou v tomto článku uvedeni - jsou to ti lidé,
díky nimž se další vozíčkářský sen o cestování v sajdkáru v dalekých zemích stane realitou!
03.12.2009
Mgr. Božena Jirků - Konto Bariéry...
MC Outdoors Riders o.s., tel.: 723 507 809, www.mcoutdoors.org

