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Kola sajdkárových vozíèkáøských expedic se toèí dál....
Rok 2008 Afrika Sidecar Ride do Maroka a nultý roèník Love Ride - za podpory Carservis s.r.o.
Rok 2009 Asie Blue Land Indické Himaláje Ladakh, Khardung La - za podpory ASTORIE a.s.
Rok 2010 Jižní Amerika Titicaca Andy Peru, Bolívie, Chile - za podpory ASTORIE a.s.
Rok 2011 Napøíè Evropou
Rok 2012 Východní pobøeží Austrálie
Rok 2015 RTW
Obèanské sdružení MC Outdoors Riders navazuje na pøedchozí úspìšné expedice do nezvyklých
míst planety s vozíèkáøem v sajdkáøe a pøipravuje na letošní rok motorkáøskou výpravu s názvem
Titicaca 2010.
Další projekt s dobrým srdcem svými rozmìry pøesahuje veškeré dosavadní ojedinìlé výkony
našich expedièníkù z pøedchozích let. Zatímco africká odyssea byla pro vozíèkáøe obtížná (10 000
km po asfaltu), indické dobrodružství bylo již pomìrnì nároèné (2345 km 80% India on-offroad),
jihoamerická expedice se bude pohybovat na hranici únosnosti lidí i materiálu.
MCOR úèastníky èeká trasa Arequipa - Oruro - Titicaca - Puno - Machu Picchu - Cuzco v horských
podmínkách And obtížným terénem, kde každé zaváhání mùže mít fatální následky...
Sajdkárový tým vzešel z výbìrového øízení, které jsme poøádali ve slovenském Ružomberku
k pøíležitosti premiérového uvedení ? lmu o naší indické expedici Blue Land.
V rámci pøíprav budou absolvovat nìkolik výstav a vernisáží, fyzickou pøípravu, testovací jízdy,
setkání se sponzory, tiskem a budou plnit veškeré další úkoly vyplývající ze statutu této akce. Po
návratu budou jejich zážitky opìt prezentovány na výstavách, cestovatelském festivalu Kolem
svìta a pøi besedách s dalšími handicapovanými zájemci o sajdkárové cestování.
Expedice Titicaca 2010, která bude trvat 3-4 týdny, se bude konat v termínu srpen 2010. Pojedeme
s motocykly typu Kawasaki KLR 650,které pro nás zajišuje motorkáøská cestovní agentura Peru
Motors. Novum letošního výpravy je skuteènost, že se mohou této výpravy zúèastnit motorkáøi na
solech, kteøí pøispìjí i na její poøádání.
Chcete se také stát hvìzdou našeho road movie, užívat si dobrodružné jízdy a ještì pomoci
handicapovanému úèastníkovi k jeho životnímu zážitku? Pojeïte s námi a buïte u toho!
Pøijmìte také naše pozvání na výstavu V sajdkáøe pøes Himaláje, která se koná v èervenci 2010 ve
Škodovì paláci na Magistrátu hl.m.Prahy v Jungmanovì ulici pod záštitou primátora hl.m.Prahy
MUDr. Pavla Béma.

Více informací na mailu mcoutdoors@gmail.com, tel. 774 507 809
kontaktní osoba: Radek Kriegler MCORiders (www.mcoutdoors.org)

