Sto devatenáct dnů na kajacích
Cesta dvou odvážných mořeplavců z Čech po čtyřech měsících skončila 29. července 2012

GRAVESEND - Natalie Maderová, rodačka z Ostravy, je první Češka, která se svým
manželem Michalem z Nového Města pod Smrkem obeplula na kajaku Velkou Británii.
Úspěšnou plavbu dokončili po 119 dnech v neděli 29. července v půl deváté večer v
jachtařském klubu v Gravesendu.

Jejich dobrodružství začalo1.dubna a za tu dobu zdolali na mořských kajacích 3 500
kilometrů. Stali se tak prvním, a to nejen českým, manželským párem, který něco podobného
podnikl. Natalie je podle všech dostupných informací zřejmě první ženou, která se k
takovému dobrodružství odhodlala. Odvážný český pár se na moři potýkal s nepřízní počasí,
hlavně s protivětrem, zimou, deštěm, protiproudy a občas i s hodně velkými vlnami.
Svou cestu, místa, kterými proplouvali, setkání s lidmi, ale rovněž zajímavosti, historické i
přírodní, popisovali a doplňovali fotografiemi na blogu homeseahome.com. Jak potvrzují
reakce čtenářů, právě tento blog psaný v angličtině i češtině k nim přitahoval největší
pozornost po dobu celých čtyř měsíců. Většina pravidelných fanoušků oceňovala vtipnost i
neotřelost článků, bavilo je tak spoluprožívat s Maděrovými jejich plavbu. A jak se postupně
odvážní mořeplavci blížili k cíli, stále častěji se objevují poznámky, jaká je to škoda, že už se
jejich cesta krátí a tím skončí i zajímavé téměř každodenní informace a postřehy.

Hurá na moře, plavba pokračuje...

Nečekaný a milý společník zpříjemnil Maděrovým plavbu.

„Nepřestává nás udivovat, jak vstřícní a přátelští Britové jsou. Už od začátku nás přes spot,
jímž se každých dvacet minut aktualizovala naše poloha, sledovala spousta příznivců a nebyli
to jen kajakáři. I na ulici nás zastavovali neznámí a zvali na čaj, kávu nebo jídlo. Vzpomínám
na jednu z mnoha příhod, kdy Sheryl hlídala spot, aby včas dala zprávu průzkumné jednotce,
která nás na moři našla a doprovodila k pláži. Tam už čekal Mark. Vše skončilo večeří,
noclehem a výborným posezením. Podobných okamžiků jsme během naší cesty zažili
nespočet,“ říká Natalie.
Jejich plavba měla i charitativní poslání. Podařilo se jim během ní přes svůj neotřelý blog
vybrat přes tři tisíce liber pro Shadwell Basin Outdoor Activity Centre a pro Joshua’s Journey
(Joshuovu cestu). Otec tříletého Joshui pracuje jako školník v londýnské střední škole, kde
Natalie učí a věnuje se dětem s kombinovanými vadami. Michal pracuje ve stavební firmě a
nedávno dostudoval umělecký obor fotografie. V Londýně žijí od roku 2004.
Kontakt na Maděrovy: http://homeseahome.wordpress.com/kontakt/
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