
Terka!
* 26 let, podnikatelka a senior instruktorka LC PROUD v Praze!
* Jsem workholik bez placené práce, lak na nehty používám jen na 
záplatování silonek, které nenosím a v botách na podpatcích ztrácím 
stabilitu, i když jsem střízlivá, miluji pohyb na laně i bez lana, jsem 
nezávislá cestovatelka Asií a ráda dosahuji vrcholů. Organizovala 
jsem Psa Putida 2010.!
! !!

Olajda!
* 31 let, koordinátorka projektu ZDrSEM!
* Po deseti letech učení na základní škole teď organizuji!
kurzy první pomoci ZDrSEM, ráda lezu po skalách, !
horách, luštím šifry, vyhrávám deskovky, piju dobré !
víno a překládám knížky o upírech. Zorganizovala !
jsem už 4 outdoorové závody a nejspíš toho pořád !
ještě nemám dost.!!!!

Slávek!
* 30 let, vedoucí Lanového centra PROUD v Praze a na Zadově, 
lektor napříč organizacemi!
* Mám rád blízka i dálky, hloubky i výšky.  Od Bandar Seri Bagawanu, 
po Lihue , tam všude se s Vámi rád potkám.!
! !

Šárka!
* 31 let, stavařka!
* Snad stále ještě optimista, který si rád užívá !
každého dne, nejraději trávím čas ve volné přírodě!
a to neustálým pohybem – loďmo, kolmo, pěšmo, !
na lyžích u nás i v dalekých krajích. Konečně si !
umím užít setrvání v klidu a kocháním se kolem !
sebe, čtením, ale i tím nejbolestivějším – přemýšlením.!!
!!!

Honza!
* 33 let, jaderný fyzik, instruktor Atletů v Akci!
* Mám rád přírodu a pohyb všeho druhu, v ideálním případě 
kombinaci obojího, zvedání očí k hvězdné obloze, rozvážné lezení 
do výšek, taktické přesuny při šifrovacích hrách, svižný pochod k 
určenému cíli, běh na lyžích i bez nich, pohyb z pomocí  bicyklu či 
vodního toku, s mapou či bez ní.!

! !!
Jirka!
*26 let, student, stavař!
* Jsem duší Pražák, citem minimalista a mým !
posláním je dokázat velké věci. Miluje beachvolejbal, !
jízdu na kole, lezení a orientační běh, jablíčka a !
mnohem víc, a mým životním úspěchem je přežít!
mezi Brňáky.


