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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

AUTOGRAMIÁDY NA SPORT LIFE 
Stánek CYKLOKNIHY najdete na brněnském výstavišti 

v pavilonu „V“ pod číslem 019.

mám upřímnou radost, že jste projevili zájem o toto periodikum, prostřed-
nictvím něhož vás informujeme o námi vydávaných knihách a o knižních poči-
nech jiných vydavatelů. Nyní už i o těch, které nemají bezprostřední vazbu na 
cykloturistiku a na cyklistiku.

Za první rok existence vydavatelství CYKLOKNIHY jsme vydali šest knižních 
titulů a tři čísla tohoto CYKLOČTENÍ. To není zrovna málo na to, že nepatříme 
mezi velká vydavatelství s řadou zaměstnanců. Důležitější je ale pocit, že naše 
knihy byly čtenáři přijaty a že se nám podařilo vydavatelství usadit na součas-
ném přeplněném knižním trhu.  

Uspokojivě také fungoval a tyto tištěné informace doplňoval náš server 
Cykloknihy.cz. Jeho jednoduchá a srozumitelná pravidla umožnila mnohým 
pohodlně a v klidu nakoupit třeba i knihy, které se v „kamenných obchodech“ 
nedostanou. Navíc byl server během prvního roku postupně rozšiřován a už  
nese podtitul „knihy nejen s cyklistickou tematikou“. Výběr rozšířila průvodcov-
ská a turistická literatura, ale i cestopisy, knihy o Šumavě a další.

Díky zvýšené návštěvnosti našich stránek jsme se rozhodli k jejich výrazné-
mu rozšíření a zmodernizování. Přibývají nové rubriky, nabízíme slevy, může-
te soutěžit, sami prodávat starší knihy a časopisy pomocí internetového cyklo-
antikvariátu a tak dále. Důležitou rubrikou budou aktuality, v nichž se dozvíte, 
co v nejbližší době vyjde, kde se budou konat křty knížek, autogramiády autorů, 
na jakých knižních výstavách, sportovních veletrzích nebudou CYKLOKNIHY 
chybět apod.

Nejbližší příležitostí, kdy se s námi můžete osobně setkat, je mezinárodní 
sportovní veletrh SPORT LIFE ve dnech 11. – 14. listopadu 2004. Tato velká ak-
ce s množstvím vystavovatelů i návštěvníků se koná v Brně již potřetí. Na stán-
ku CYKLOKNIHY bude k dispozici téměř ucelená nabídka knih s cyklotemati-
kou včetně dvou žhavých novinek: druhé části cesty kolem světa Lucky a Mi-
chala POD OBLOHOU JIŽNÍHO KŘÍŽE a čtvrté knihy Honzy Vlasáka s ná-
zvem PESTRÝ ŽIVOT CYKLOTREMPA. Ten bude po celou dobu na našem stán-
ku přítomen a bude rozdávat autogramy. Nenechte si tohoto svérázného ces-
tovatele ujít, stejně jako nákup dalších knih, které mohou být vhodným dárkem 
pod vánočním stromečkem. Pěknou knihou uděláte radost a nemůžete nic po-
kazit. Navíc bude většina titulů po tyto čtyři dny k dostání se slevou. 

Zavádíme též slevový systém do všech 
nákupů uskutečněných prostřednictvím 
našeho zásilkového obchodu. Ať už bu-
de nákup uskutečněn za pomoci přilože-
ného objednacího lístku nebo pomocí 
e-obchodu. Prozatím poskytujeme 
5% slevy pojištěncům Všeobecné 
zdravotní pojišťovny, kteří toto 
uvedou v objednávce (bude na-
mátkově kontrolováno). Totéž se 
týká majitelů karty EUROBEDS, 
kteří mají taktéž slevu 5 %. 
Slevy se mohou sčítat! Sleva se 
vypočítává pouze z hodno-
ty knih (na poštovné se sle-
va nevztahuje).

Toto číslo CYKLOČTENÍ přináší 
opravdu hodně knižních nabídek a informace o nich jsou rozesety po celém 
obsahu. Ani při nejlepší vůli se ale všechny podrobnosti o nich nevešly, najde-
te je však na internetové adrese www.cykloknihy.cz. Mezi tím vším si může-
te přečíst spoustu zajímavých informací, např. o tom, jaký byl Memoriál Jana 
Veselého, jakou perspektivu může mít setkání cyklospisovatelů, co doporuču-
je Lucka Kovaříková ženám, rozhovor se starostou Modravy o cykloturistech 
a cykloturistice, fotoreportáž z Jadranu, vyluštit křížovku o ceny atd. Opět více, 
než jen strohé informace o knihách. 

Jiří Říha

Jan Vlasák – Pestrý život cyklotrempa
čtvrtek 11. 11. 11 – 14 hodin
pátek   12. 11. 11 – 14 hodin
sobota 13. 11. 11 – 14 hodin
neděle 14. 11. 11 – 14 hodin

Michal Třetina – Jak se jezdí do nebe
pátek   12. 11. 16 – 17 hodin
sobota 13. 11. 15 – 16 hodin

Ivo Hrubíšek – Kola, armády, války
sobota 13. 11. 14 – 15 hodin

CYKLOČTENÍ CYKLOČTENÍ pro zábavu i poučení
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11 . mez iná rodn í  kn i žn í  ve le t rh

Výs t av i š tě  P raha

CENTRÁLNÍ EXPOZICE

• Slovinsko
TÉMA • Knihy o cestách a na cesty

DISKUSNÍ FÓRUM 

• Slovanská literatura 
v globálním kontextu

Pořadatel: Svaz českých knihkupců a nakladatelů   Produkce: Svět knihy, s.r.o.
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POZDNÍ OHLÉDNUTÍ 
ZA SVĚTEM KNIHY 2004 

Než jsme se v květnu letošního roku zúčastnili mezinárodního veletrhu 
Svět knihy konaného v Praze, měli jsme mírné obavy z toho, zda jsme 

se před necelým rokem rozhodli správně, když jsme se dali na vydávání knížek. 
Zda přece jen dnešní doba nepřeje více elektronickým médiím, zda se v té zá-
plavě titulů budou knihy s cykloturistickou a cyklistickou tematikou mít vůbec 
šanci uplatnit, zda lidé ještě čtou. Čtyři dny strávené uprostřed „moře“ knih, ale 
také v prostředí příjemného setkávání s mnoha známými lidmi naznačily, že to 
snad bylo správné rozhodnutí. 

Bylo zajímavé pozorovat, jak každý den výstavy patřil jakoby jiné kliente-
le. Ve čtvrtek „napochodovaly“ na plochu pracovnice knihoven. Byly poznat 
podle toho, že nakupovaly ve velkém, mnohdy od jednoho titulu několik kusů, 
a odcházely či spíše odjížděly s úctyhodným množstvím doplněného inventá-
ře. Pátek patřil školám. Osvícení učitelé zejména pražských škol upřednostnili 
veletrh před školní výukou a přivedli své žáky. Některé děti to braly jako nud-
nou záležitost, některé projevily zájem, avšak nic nekoupily. Stejně ale patří 
učitelům (i žákům) dík. Sobota pak byla bombou. Že už máme z dřívějška po-
měrně dost zážitků z různých veletrhů, zejména sportovních, ale toto byl pro 
nás šok. Takovou záplavu lidí jsme nezažili. Mezi stánky se nedalo téměř pro-
cházet, lidi listovali, četli, kupovali. Vážně jsme byli moc příjemně překvapeni. 
Neděle byla klidnější, patřila spíše doprovodným programům. Spousta spisova-
telů, překladatelů, herců i sportovců podepisovala, až se z nich kouřilo.

U našeho stánku se zastavila také řada osobností, které známe například 
z televizních obrazovek. Například herecká, a nyní už i manželská, dvojice Jan 

Přeučil a Eva Hrušková. 
Tato dřívější představitel-
ka princezen se živě zají-
mala o cestu kolem světa 
Lucky a Michala, kterou 
prý se zájmem sleduje. 
Nelze vyjmenovat všech-
ny, ale upřímně děkuje-
me každému, kdo k nám 
zavítal.

Odjížděli jsme s pří-
jemnými pocity a s vědo-
mím, že to s kulturností 
národa a jeho vztahem 
ke knihám přece jen ne-
ní tak špatné, jak se v po-
slední době proslýchalo.

-jř-

Nejmladší čtenář 
Světa knihy 2004
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Composite

C M Y CM MY CY CMY K

OBRAZOVÝ ATLAS
turistických cílů a cyklotras

EUROBEDS 2005
měřítko:

1 : 250 000

V O J TA  N A P R S T E K

T U R I S T I C K Á  S L E V O VÁ  K A R TA

IDENTIFIKACE KLUBU ZDRAVÍ OZP

510606-1430-1-25-2235

PLATÍ DO / EXPIRATION
31.1.2006

KLUB ZDRAVÍ

Blíží se doba rozhodování o zakoupení
slevových karet na příští rok.

Kdo má zdravý rozum,
chce mít i zdravé tělo!

Vstupte do Klubu zdraví!
www.ozp.cz

Děkujeme krajům, městům, regionům a obcím, které se přihlásily
k prezentaci v připravovaném obrazovém cykloatlasu  EUROBEDS 2005
a prokázaly tak upřímný vztah k rozvoji turistiky a cestovního ruchu v ČR. 

souřadnice GPS

již
v lednu
2005

Atlas podporuje turistický slevový systém EUROBEDS

Soutěže se může zúčastnit každý majitel slevové karty, který do konce roku zašle
na adresu KČT krátký dopis o dobrých zkušenostech se slevovým systémem
a nejméně 10 prodejních stvrzenek (vstupenek do muzea-hradu) ze zakoupení
služeb nebo zboží od partnerů, kteří poskytují slevy.

S kartou EUROBEDS ušetříte a ještě vyhrajete!

Ceny stojí za to. První cena od CK Fischer zájezd v hodnotě 30 000 Kč,
druhá cena jízdní kolo zn. AUTHOR a dalších 48 hodnotných cen, které
čekají na slosování přihlášek. Platné budou jen přihlášky, které obdržíme

do konce roku 2004 na adresu:
KČT, Archeologická 2256, 155 00 Praha 5
Soutěž bude vylosována v lednu 2005

na Mezinárodním veletrhu cestovního
ruchu REGIONTOUR v Brně.

2003

2004

www.eurobeds.cz
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POD OBLOHOU 
JIŽNÍHO KŘÍŽE

Druhý díl navazuje na cestu do Japonska a popisuje zážitky z přejezdu 
Austrálie od západu k východu, z objezdu Tasmánie, z projetí obou ostrovů 
Nového Zélandu a z pobytu na ostrově Fidži, který pojali oba jako regeneraci 
před těžkou Jižní Amerikou.

Opět si budete moci přečíst kompletní texty, které musely být pro potřeby 
různých periodik kráceny a objeví se množství doposud nepublikovaných foto-
grafií ve velkém formátu. 

Počet stran: 180 
Formát: 180 x 240 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino, 
vnitřek celobarevný, křídový papír
ISBN 80-86814-04-1

Lucie Kovaříková 
a Michal Jon

  NEJJIŽNĚJŠÍ BOD KONTINENTU (ukázka z knihy)
Jako protipól nejsevernějšího bodu našeho evropského kontinentu, norské-

ho mysu Nordkinn, chceme zdolat i nejjižnější pevninské body Austrálie, Jižní 
Ameriky a Afriky, tedy obydlených kontinentů jižní polokoule. A právě nyní na-
dešel čas dobýt  ten první. 

V Austrálii je ten nejjižnější bod kousek od Melbourne, jmenuje se Jižní mys, 
South Point, a nachází se v NP Wilsons Promontory. Národní park zabírá ce-
lou plochu takového malinkého poloostrůvku připomínajícího náušničku státu 
Viktorie. NP o rozloze 50 000 ha byl založen už v roce 1898. 

Přijíždíme na poloostrov a pár kilometrů za hlavním vjezdem do NP se na 
nás snáší průtrž mračen trvající 
dvacet kilometrů. Voda se va-
lí proudem, snažíme se to ne-
vnímat. Silnice nám nabízí 
nejeden nádherný výhled. 
Potkáváme několik přerost-
lých zmoklých slepic, tedy 
pardon – emu. Klokani jsou 
promočení, papoušci rosel-
ly a kakadu durch, z nás cr-
čí voda, zkrátka hrůza. Když 
ji nemáme, vše je vyprahlé 
a slunce nesnesitelně pálí, 
stěžujeme si. Když je vody 
kolem dost a máme ji i v bo-
tách, remcáme také. Ale ni-
kdo není z cukru, je to jen vo-

a Michal Jona Michal Jon žhavá

NOVINKA

Cena: 

289 Kč
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druhá část vyprávění o právě probíhající cestě 
kolem světa na kolech

Chcete vědět, co si veze Lucka s Mi-
chalem kolem světa s sebou? Co 
přesně skrývá Lucky pravá zadní 
brašna, levá přední nebo velká na 
řídítkách? Co veze Michal v braš-
ně na řídítkách, v malé brašničce 
na představci nebo v modrém pytli 
na zadním nosiči? A jestlipak bys-
te uhádli, kdo z nich veze a kde má 
uložené prezervativy?
Na všechny tyto otázky vám dají od-
pověď strany 167 a 168 této knihy, 
kde je vše názorně rozkresleno. 

da. Navíc všechny deště dříve či později skončily a nejinak 
tomu bude jistě i tentokrát. 

Jsme na konečné – v místečku zvaném Tidal River. Osada 
Tidal River vznikla v období druhé světové války jako výcvi-
kové středisko pro „zelené barety“. Končí tu silnice. Dnes je 
zde pumpa, kemp, chatičky, obchod, bufet a domky strážců 

národního parku. Také je tady sídlo správy národního parku, 
kde se kupují vstupenky na vícedenní pěší túry. 
Ptáme se, zda můžeme na Jižní mys dojet na kole. „V žádném 

případě. Je nám líto, cesta je jen pro pěší,“ oznamuje stroze, byť 
s úsměvem, pracovnice ve slušivé nazelenalé uniformě. Zklamání. 
Zhruba dvacet kilomertů bychom mohli jet na kole po prašné cestě, 
kterou používají auta správců NP, pak bychom asi tři kilometry mu-
seli po pěšině. Je to lákavé, ale zákaz je zákaz. Budeme jej respek-
tovat. Platit pokutu minimálně 100 dolarů na osobu nechceme, sice 
by nás třeba nechytili, ale možná také ano. Navíc bude třídenní pěší 
pochod vítanou změnou a protáhneme si jiné svaly.
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žhavá

NOVINKA

Cena: 

278 Kč
Tato kniha navazuje na předchozí úspěšné tituly. Tím prvním byly VANDRY 

S BEJKEM. Tak důvěrně totiž autor nazývá své kolo (bike = bajk = „bejk“). V ní 
popsal svoje první velké výpravy, konané hned po listopadu ´89, mimo jiné na 
Nordkapp a na mys Finisterre.

Poté vydal malou knížečku TENKRÁT NA VÝCHODĚ, která není o putování 
na kole, ale pojednává o jeho horolezeckých výpravách v době, kdy možnosti 
vycestování byly u nás velmi omezené.

Velice úspěšnou se stala třetí kniha ZE ŽIVOTA CYKLOTREMPA, která  se 
dočkala dokonce dvou vydání a získala v soutěži na veletrhu GO 2001 v Brně 
ocenění za originalitu. 

Nynější čtvrtá kniha PESTRÝ ŽIVOT CYKLOTREMPA je výjimečná tím, že si 
autor kromě textu a fotografií do ní sám nakreslil obrázky uvádějící jednotlivé 
kapitoly a je také autorem kresby na obálce. Popisované cesty jsou tentokrát 
z exotičtějšího prostředí, z jiných kontinentů. Líčí zážitky například z Mexika, 
z Indie a ze Srí Lanky.

„Čerstvou“ kapitolou v knize je letošní Albánie, z níž se vrátil v létě, obra-
tem svoje zážitky sepsal, a tak si můžete přečíst jedinečné vyprávění o cestě, 
kterou absolvoval společně s mladou ženou Patricií. Ta se svým založením od 
Honzy naprosto liší, a přesto spolu dokázali vyjít a dojet. A to si ještě Patricie 
zlomila první den v Albánii ruku! Soužití a příhody z cesty líčí autor jedineč-
ným způsobem.  

Na závěr knihy opět nechybí poznatky o nocování na cestách. Celkem 
728 noclehů realizovaných převážně ve volné přírodě má pečlivě evidováno 
a v mnoha případech mohou být inspirací cykloturistům vyznávajícím podob-
ný styl cestování. 

• Kniha má o 60 stran více než poslední Ze života cyklotrempa. 
• Celkem zařazeno 137 barevných fotografií.
• Ke každé kapitole je nakreslena mapka s vyznačenou projetou trasou.
•  Kapitola o letošní Albánii je skvostná, její text nebyl ještě nikde publi-

kován.

Počet stran: 284 (80 stran barevných příloh)
Formát: 150 x 215 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
ISBN 80-86814-03-3

Jan Vlasák
PESTRÝ ŽIVOT CYKLOTREMPA

Jan Vlasák s Patricií, s níž absolvoval letošní cestu po Albánii a zpět domů.
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čtvrtá kniha svérázného 
cestovatele a spisovatele

Jan Vlasák
PESTRÝ ŽIVOT CYKLOTREMPA

Autogramiáda autora
proběhne na veletrhu SPORT LIFE v Brně ve dnech 
11. – 14. listopadu 2004, kdy bude ve stánku vy-
davatelství CYKLOKNIHY podepisovat svoji knihu 
každý den od 11 do 14 hodin. 
Pozn.: Možná přijede i Patricie...

Pro vážné zájemce o dílo Jana Vlasáka máme ra-
dostnou zprávu. Podařilo se nám získat několik zapo-
menutých výtisků jeho zcela rozebraných knih a jsou 
vám k dispozici. Počet je ale omezen, proto je ani ne-
zařazujeme do naší nabídky. Objednat je lze pouze te-
lefonicky (377 539 988) do vyprodání zásob.

Vandry s bejkem jsou za 120 Kč,
Ze života cyklotrempa za 180 Kč.
Knihy můžeme zaslat na dobírku, případně po zapla-

cení předem složenkou pošleme doporučeně.

  STEZKAMI ALBÁNSKÝCH OSLŮ (úryvek z knihy)    
Nebo ten příběh radši nazvat: „Vandr s Francouzkou?“ Teď nevím, která 

z těch informací je podstatnější.

Svištíme zpátky na Berat po nejlepší silnici Albánie. Pat vpředu, protože já 
mám na zádi CZ v elipse a další poutač pozornosti: svého věrného opi-

čáka v červené kamizolce a žlutém širáku. Od té doby, co jezdí se mnou, do 
mne žádné auto nebouchlo. Na tachometru 26 km/hod. Takhle rychle jsem už 
dlouho nejel. Už dlouho jsem nejel s Patricií. Provoz je dost hustý, ale zánovní 
asfalt široký, takže auta ani nevnímáme.

Měli jsme za sebou asi třicet kilometrů, když to přišlo. Jako blesk z čistého ne-
be. Ten stánek vlevo od cesty, obložený klíckami, vypadal zajímavě. Snad v těch 
klíckách byli i ptáčci. Pat na nich ulpěla pohledem. Sjela na krajnici…táhne ji to 
zpět, jenže, jak už to bývá, asfalt byl výš a Pat na tom schodku spadla. Hned se 

zvedá, říká: „Je to dobrý!“ A nadává si do blbců. „Nikdy 
v životě jsem tlamu nehodila a teď, tady, a tak strašně 
pitomě…“ A že si musí trochu odpočinout. Usedli jsme 
na stinný schodek před krámkem s nějakými autodo-
plňky… Pat omdlévá… obličej má šedý, bílé rty… šman-
kote, vždyť na poúrazový šok se dá i umřít… ani bych 
v tom stresu pořádně nevěděl, jak ji oživovat! Než jsem 
se rozkejval a o něco pokusil, Pat otevřela oči. Hodná 
holka z krámku ji uložila na divan a Pat se pomalu pro-
bouzí k životu.

Bolí ji pravá ruka v zápěstí. Snad to nebude nic vážné-
ho. Po hodině si Pat připadá natolik fit, že dokáže udržet rovnováhu. Jedeme te-
dy pomalu dál. Trochu mě šoknula sdělením, že nemá tetanku. Z hypochondrie 
ji teda podezírat nelze.

... Následuje líčení pomoci místních lidí, kdy jakási babička dávala na ruku ob-
klad z česneku a cibule a kdy oba z předního blatníčku vytvarovali nad vařičem 
dlahu, s níž bylo možné jet. V úsecích, kde bylo potřebné kola vést nesjízdným 
terénem třeba celý den, musela ruka hrozně bolet, ale Pat statečně tlačila nalo-
žené kolo loktem! Honza všechny peripetie a neshody líčí realisticky, ale s nad-
hledem i s velkou dávkou humoru...

Závěr kapitoly: 
Rybíz jsem stihnul, takže příštích 14 dní nejím nic jiného, než rybízové buch-

ty. Krása. A to zápěstí bylo zlomené. Po pěti týdnech už srostlé v podstatě rov-
ně, takže poctivě rozcvičovat!
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JAK SE JEZDÍ DO NEBE
nejvyšší a nejkrásnější alpské průsmyky

Celobarevná kniha nabízející popisy čtyř desítek převážně dvoutisícových 
silničních i terénních sedel ve Francii, Švýcarsku, Rakousku a Itálii. Ke každému 
horskému průsmyku mapka s vyznačením trasy. Na předsádkách knihy vpředu 
i vzadu rozprostřena celková mapa Alp s lokalizací jednotlivých průsmyků. 
Místopisný rejstřík pro snadné vyhledávání obsahuje 462 hesel. Označeny jsou 
ty průsmyky, přes které se jezdí etapy Tour de France a Giro d´Italia. Text do-
plňuje přes 200 původních barevných fotografií. Vše je na křídovém papíře 
a v barvě.

Počet stran: 200 
Formát: 155 x 240 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino 
ISBN 80-86814-01-7

Albulapass  2315 m
Passo Stalle  2052 m
Klammljoch 2284 m
Passo Giovo  2094 m
Passo dello Stelvio  2758 m
Passo Gavia  2652 m
Col du Galibier  2645 m
Col de Parpaillon  2643 m
Col de la Bonette  2802 m
Col de la Lombarde  2351 m
Col du Mont Cenis  2083 m 
Col de la Cayolle  2326 m
Col des Champs  2087 m
Col d´Allos 2250 m
Col Agnel  2748 m
Passo Erbe  2004 m
Passo Falzarego  2117 m
Passo Valparola  2192 m
Passo Giau  2236 m

Passo Fedaia  2057 m
Passo Gardena  2137 m
Passo Sella  2240 m
Passo Pordoi  2239 m
Passo Duron  2188 m
Passo Lusia  2055 m
Mont Chaberton  3136 m
Grimselpass 2165 m
Furkapass  2436 m
Sustenpass 2224 m
Grosse Scheidegg  1962 m
Col du Petit St. Bernard 2188 m
Col du Grand St. Bernard 2473 m
Col de Iseran   2770 m
Col d´Izoard  2360 m
Col de la Croix de Fer  2067 m
Col de la Madeleine 2000 m
Hochtor 2504 m
Edelweissspitze 2571 m

OBSAH

Michal Třetina

Autogramiáda autora proběhne na veletrhu SPORT LIFE 
ve dnech 12. a 13. 11. 2004 ve stánku CYKLOKNIHY

  Z diskuze na ivelo.cz:
• Máte někdo s tou knihou zkušenosti? Vyplatí se jako průvodce a rádce pro 

případné plánování tréninku v Alpách? Mám na mysli hlavně shodu skutečnosti 
a popisovaných údajů. Díky. Víťa

• Mám, vyplatí. Určitě tam jsou zajímavý postřehy, hlavně ty zkušenosti, který 
musíš sám získat. Já jsem ji letos použil na Tour - při cestě na Col de la Madelaine. 
Jsou tam i ty méně známý, to je super. Zdar! Oslík

• Je vynikající. Informace v ní sedí, její autor je borec. I mapky jsou perfekt. 
Ahoj! Honza

  Z diskuze na ivelo.cz:

Michal TřetinaMichal Třetina

Cena: 

349 Kč
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Cena: 

149 Kč

Dvacet devět úsměvných povídek o cykloturistice 
provozované lidmi s handicapem.

Knížka si neklade za cíl stát se literárním bestsellerem, chce jen pobavit čte-
nářskou obec a úsměvnou formou ji seznámit se skutečností, že i u nás žijí li-
dé s handicapem, jejž nehodlají respektovat a jsou ochotni se s ním potýkat na 
každém kroku, při každém šlápnutí do pedálů.

Počet stran: 96 (celobarevná)
Formát: 120 x 170 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
ISBN 80-86814-02-5

Jan Němec
PŘÍBĚHY NA TŘECH KOLECH

  MEMORIÁL JANA VESELÉHO 
  POCTA KRÁLI ČESKÉ CYKLISTIKY

První ročník – a hned tak úspěšný. Vyšlo všechno: počasí, účast, přijela 
většina pozvaných, aby si připomenula jednu z největších postav cyklis-

tické minulosti – vítěze Závodu míru z roku 1949 – Jana Veselého. Ten na jaře 
loňského roku ve věku nedožitých 80 let zemřel. Akci zorganizoval jeho velký 
přítel, světoběžník, který prozatím jako jediný objel svět na kole, cykloturista 
Víťa Dostál.

Po celý den probíhaly závody jednotlivých kategorií, včetně tělesně postiže-
ných, vozíčkářů a nevidomých. Před startem hlavní kategorie elite pak proběh-
la oficiální vzpomínka na Jana Veselého, při níž Alfréd Strejček předčítal z knih 
Oty Pavla, který tak krásně o Janu Veselém psal.

Po pietnějších okamžicích následovalo něco, co dokumentovalo přetrvá-
vající přátelství s tímto nezapomenutelným člověkem. Přítomní byli vyzváni, 
aby projetím symbolického jednoho okruhu kritéria zavzpomínali na Honzíka 
Veselého jemu nejvlastnějším 
způsobem – v sedle svých bicy-
klů. A že byl ten náš peloton po-
řádně veliký. Mnozí z přítomných 
jen zalitovali, že si nevzali kola. 
Zážitek, na jaký se nezapomíná.

Milou epizodou v průbě-
hu odpoledne byl i křest knihy 
Jana Němce s názvem Příběhy 
na třech kolech. Ten přicesto-
val z Plzně i se svojí manželkou 
Miladou; pochopitelně přijeli oba  
i se svými tříkolkami. Kmotrem 
knihy nebyl nikdo jiný než samot-
ný Víťa Dostál, který knížku polil 
nikoli šampaňským, ale čerstvě 
nadojeným mlékem ze své ekolo-
gické farmy.          

-jř-

Víťa Dostál křtí knihu manželům Němcovým
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Cena: 

295 Kč

KOLA, ARMÁDY, VÁLKYIvo Hrubíšek

Počet stran: 224 (16 barevných)
Formát: 195 x 250 mm
Vzhled: pevná vazba, matné lamino,
křídový papír
ISBN 80-902661-8-5

Kniha se tematicky zabývá úlohou jízdních kol v armádách v dobách míro-
vých i v dobách válečných. Mapuje široké časové rozpětí téměř půldruhého sto-
letí od prusko-francouzské války, přes obě světové války a válku ve Vietnamu, 
až po současnost. Přibližuje jízdní kola v situacích, kde bychom je vůbec neo-
čekávali. Při invazním vylodění v Normandii, při postupu wehrmachtu v třesku-
tých mrazech k Moskvě, v džunglích jihovýchodní Asie nebo v pouštních pod-
mínkách. S bicykly v armádách se počítá dodnes i v zemích s nejvyspělejší vo-
jenskou technikou, například v americké armádě.

Kniha obsahuje více než 200 černobílých vyobrazení a šestnáctistránkovou 
barevnou přílohu. Mnohé ilustrace a fotografie jsou naprosto unikátní a u nás 
zcela neznámé. V závěru knihy jsou zařazeny překlady názvů kapitol a popis-
ků ilustrací do angličtiny a němčiny, takže knize z velké části porozumí i zahra-
niční čtenář.

ZAHRANIČNÍ OHLASY NA „KOLA V ARMÁDÁCH“

Na knihu „Kola, armády, války“ autora Ivo Hrubíška, vydanou v listopadu 
loňského roku, přišlo několik příznivých ohlasů dokonce ze zahraničí.

V Belgii se dostala tato česká publikace do rukou pana Philipa Moreau, 
který je vojenským historikem specializujícím se na oblast bicyklů v armá-
dách. Požádal naše vydavatelství o zprostředkování kontaktu s autorem knihy. 
V navázané korespondenci poblahopřál autorovi k jeho knize a projevil zájem 
o některé písemnosti z jeho archivu, uváděné v použité literatuře. Pan Moreau 
vlastní archiv materiálů o vojenských bicyklech z celého světa, který je mezi 

odborníky známý pod zkratkou VéMiWi 
(Vélocipédie Militaire Wielrijderij) a pa-
tří k největším soukromým archivům s tímto zaměřením. Korespondence mezi 
autorem knihy a panem Moreau dále pokračuje.

Až z USA se ozval pan Roger Wegner, kterého zaujala v knize kapitola zabý-
vající se formováním cyklistických jednotek US Army ve státě Montana, v němž 
žije. Požádal o její překlad do angličtiny a naše vydavatelství jeho žádosti rádo vy-
hovělo.

Z druhého konce světa, z japonské Nagoye, přišel příznivý ohlas na publika-
ci o kolech v armádách, kterou považuje za velmi dobrou pan Shiro Yagami. 
Známý sběratel historických jízdních kol a všeho, co s nimi souvisí, který vybu-
doval a zpřístupnil veřejnosti muzeum starých bicyklů „Cycle Galery Yagami“. 
Zvláště ho zaujaly statě o účasti cyklistických jednotek v japonské armádě bě-
hem druhé světové války, zejména malajská operace generála Jamašity z let 
1941 a 1942. Uvítal by překlad těchto pasáží knihy do japonštiny nebo do an-
gličtiny, aby je mohl porovnat se současnými názory Japonců na toto období 
historie jejich země. 
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Cena: 

299 Kč

Z ČECH AŽ DO ZEMĚ 
VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE
Počet stran: 200 (celobarevná)
Formát: 180 x 240 mm
Vzhled:  pevná vazba, lesklé lamino, 
křídový papír
ISBN 80-86814-00-9

První část vyprávění Lucky a Michala o probíhající cestě kolem světa 
na kolech. 

Popisuje trasu z České republiky přes Německo, Dánsko, Grónsko, Švédsko, 
Finsko, Norsko, Rusko, Mongolsko, Čínu, Jižní Koreu až do Japonska. Kniha 
je pojata jako cestopis a obrazová publikace dohromady. Jsou v ní kompletní 
texty, které musely být pro potřeby časopisu Cykloturistika kráceny, a objevuje 
se v ní množství dosud nepublikovaných fotografií. Každou 
projížděnou zemi doprovází mapka. Kniha je většího formá-
tu, je kompletně barevná a tištěná na křídovém papíře. 

Lucie Kovaříková a Michal Jon
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Chris Sidwells
VELKÁ KNIHA O CYKLISTICE

Počet stran: 240
Formát: 220 x 280 mm
Vzhled: vázaná, 
celobarevná, 
na křídovém papíře 
Vydavatel: Slovart
Vyšlo: květen 2004

Výpravná publikace velké-
ho formátu z pera zná-
mého anglického auto-

ra. Nahlíží do historie tohoto sportu, učí základům 
ježdění na kole, radí při nákupu správného vyba-
vení a oblečení a seznamuje s důležitými bezpeč-
nostními zásadami jízdy. Podrobně a názorně po-
pisuje údržbu kola, opravy a péči o něj. Najdete 
zde také rady týkající se správné výživy a tréninku. 
Vše doprovázejí detailní barevné fotografie.

Cena: 399 Kč
Lance Armstrong
NÁVRAT DO ŽIVOTA – I. díl

Počet stran: 240
Formát: 145 x 205 mm
Vzhled: vázaná, 
s přebalem
Vydavatel: Triton
Vyšlo: 2002

Životní peripetie Lance 
Armstronga, závodníka, kte-
rý se musel utkat s rakovi-

nou, aby dosáhl na absolutní vrchol cyklistického 
sportu – na vítězství v Tour de France. Otevřená 
výpověď muže, který pohlížel tváří v tvář smr-
ti a přece se jí nevzdal. Nejprodávanější kniha na 
světě v roce 2003.

Cena: 229 Kč

Lance Armstrong
KAŽDÁ VTEŘINA SE POČÍTÁ – II. díl
Počet stran: 216
Formát: 145 x 205 mm
Vzhled: vázaná, s přebalem

Vydavatel: Triton
Vyšlo: květen 2004

Pokračování megabestsel-
leru NÁVRAT DO ŽIVOTA. 
Pětinásobný vítěz Tour de 
France Lance Armstrong vy-
práví o svých osobních i pro-
fesních vítězstvích (a pro-
hrách) a svěřuje se s vlastní 

niternou zkušeností: teprve když málem zemřel, 
naučil se skutečně žít.

Cena: 219 Kč

Chris Carmichael a Jim Rutberg
ROZHODUJÍCÍ JÍZDA

Počet stran: 360
Formát:  150 x 225 mm
Vzhled: brožovaná 
s černobílými obrázky
Vydavatel: Pragma
Vyšlo: červen 2004

O zrod knihy se postaral od-
borník nad odborníky, osob-
ní kouč šestinásobného vítě-

ze Tour de France – Lance Armstronga. Obohacen 
letitými zkušenostmi pojednává jasně a přehledně 
o tréninkových praktikách, o správné výživě i pé-
či o zdraví. Knihu provází řada tabulek, fotografií 
a grafů blíže upřesňujících vlastní textovou náplň. 
Nevynechává ani líčení různých technických fint 
a manévrů jezdce snažícího se zvítězit. Kniha je ur-
čena všem, kteří se aktivní cyklistikou zabývají ne-
jen z čistě rekreačního hlediska.

Cena: 229 Kč

Urs Gerig a Thomas Frischknecht
JEZDÍME NA 
HORSKÉM KOLE
Počet stran: 128
Formát: 155 x 205 mm
Vzhled: brožovaná, 
s barevnými obrázky 
Vydavatel: Kopp
Vyšlo: květen 2004

Autoři knihy, z nichž jeden je známá legenda světo-
vé cyklistiky, si kladou za cíl seznámit čtenáře s his-
torií horské cyklistiky, moderními způsoby tréninku 
a jeho metodami. Charakterizují jednotlivé disciplí-
ny, zabývají se typy kol, oblečením a stravováním. 
Kniha obsahuje desítky barevných obrázků, grafů 
a schémat, která názorně a zajímavě vysvětlují a do-
plňují informace uvedené v knize.

Cena: 199 Kč

Pavel Landa a Jitka Lišková
REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Počet stran: 96 + 12 stran 
barevné přílohy
Formát: 145 x 208 mm
Vzhled: brožovaná, 
s barevnými přílohami
Vydavatel: Grada
Vyšlo: květen 2004

Užitečná brožura pro všech-
ny, kteří se chtějí dozvě-

dět nejzákladnější věci o kole, o výběru doplňků, 
o technice jízdy, o stravování, pitném režimu, re-
generaci a hygieně. Nechybí ani základní návody 
k údržbě kola a desatero cykloturisty.

Cena: 99 Kč
Miroslav Pavelka
JAK JSME NA KOLECH 
NEDOJELI DO VIETNAMU

Počet stran: 200
Formát: 165 x 240 mm
Vzhled: vázaná, 
s barevnými přílohami
Vydavatel: Akcent
Vyšlo: květen 2004

Tuto cestu absolvoval au-
tor spolu s kamarádem 
Miroslavem Mádrem v le-

tech 2000–2001. Trvala rok a tři dny a najeli při 
ní 23 577 km. Trasa vedla přes Kazachstán, Čínu, 
Laos do Thajska a poté z Indie přes Pákistán, Írán 
a Turecko domů. Místy až neuvěřitelné přího-
dy popisuje skromně, jako by byly samozřejmos-

všechny knihy je možné zakoupit 
prostřednictvím naší zásilkové služby 

KNIHY JINÝCH 
VYDAVATELŮ 

Urs Gerig a Thomas Frischknecht

dět nejzákladnější věci o kole, o výběru doplňků, 

ra. Nahlíží do historie tohoto sportu, učí základům 

NEDOJELI DO VIETNAMU

tech 2000–2001. Trvala rok a tři dny a najeli při 

nou, aby dosáhl na absolutní vrchol cyklistického 

niternou zkušeností: teprve když málem zemřel, 

ROZHODUJÍCÍ JÍZDA

ze Tour de France – Lance Armstronga. Obohacen 
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tí. Například operaci slepého střeva, kterou musel 
podstoupit v Íránu a kdy po pár dnech opět seděl 
na kole a pokračoval v cestě. Černobílé fotografie 
v textu doplňují barevné přílohy.

Cena: 279 Kč
Josef Kozák
Z CEST PO SVĚTĚ

Počet stran: 200
Formát: 165 x 240 mm
Vzhled: vázaná, 
s barevnými přílohami
Vydavatel: Akcent
Vyšlo: květen 2004

Autor, známý čtenářům ze strá-
nek časopisu Cykloturistika, 
seznamuje podrobně se svý-

mi expedicemi na východ a jihovýchod. Ta první 
vedla z Olomouce do Vladivostoku přes Mongolsko 
a obávanou Čínu, kde ho samozřejmě také postih-
ly problémy s omezením volného pohybu. Druhá 
cesta mohla být neplánovaně cestou kolem světa. 
Vedla z Olomouce do Austrálie a ještě kousek dál. 
Tím kouskem myslí autor Japonsko, Ameriku a Ka-
nadu, kde ho na samotném konci kontinentu pora-
zilo auto a on putoval do nemocnice a pak letadlem 
domů. V knize je velké množství černobílých foto-
grafií a několik barevných příloh. 

Cena: 289 Kč
Jan Tomšíček
V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE 
NA KOLE

Počet stran: 208 
(63 barevných fotografií) 
Formát: 150 x 210 mm
Vzhled: vázaná, lesklé 
lamino na obálce
Vydavatel: Oftis
Vyšlo: 2002

Po první úspěšné Tomšíčko-
vě knize Afrikou domů na 

kole následovala další s názvem Na jachtě do svě-
ta, která popisovala plavbu do Jižní Afriky, a tato, 

v pořadí třetí kniha, je zase ryze cykloturistická. 
Autor v ní popisuje své dvě velké výpravy z Kapské-
ho Města. První nás zavede do Namibie, do pouště 
Kalahari a proslulého města diamantů Kimberley. 
Druhá pak do království Lesotho, v němž se nalé-
zají nejvyšší hory jihu Afriky. Mimoto pojedeme 
s autorem k nejjižnějšímu bodu afrického kontine-
tu. Kdo si oblíbil Tomšíčkův originální vypravěčský 
styl, jistě si nenechá ujít ani tuto knihu.

Cena: 189 Kč
Jan Tomšíček
K VIKTORIINÝM VODOPÁDŮM 
NA KOLE

Počet stran: 208 
vč. 32 stran barevné přílohy
Formát: 150 x 210 mm
Vzhled: vázaná, 
s barevnými přílohami
Vydavatel: Oftis
Vyšlo: duben 2004

Čtvrtá kniha tohoto autora 
popisuje zážitky z dlouhé 

a notně klikaté cesty z Kapského Města v Jihoaf-
rické republice k onomu nádhernému přírodnímu 
divu na řece Zambezi včetně návratu zpět. Mimo 
jiné se s ním podíváme do rezervací Tsitsikamma, 
Umfolozi i Krugerova národního parku, nahlédne-
me do velkých měst jako je Port Elizabeth, Durban, 
Johannesburg, Pretoria. Během pětiměsíční cesty, 
v této knize popisované, našlapal autor na svém 
archaickém favoritu 12 400 krásných kilometrů, 
k nimž nutno přičíst ještě 600 km, kdy ho svezli 
hodní lidé auty.

Cena: 189 Kč
Petr Jahoda
S HORSKÝM KOLEM 
NA DNO AFRIKY
Počet stran: 240 (120 fotografií)
Formát: 143 x 205 mm
Vzhled: vázaná, celá na křídovém papíře
Vydavatel: Akácie
Vyšlo: 2003

Poutavé vyprávění autora 
o jeho sólové expedici do 
rovníkové části Velkého 
afrického příkopu. Kromě 
mnoha zajímavých a cen-
ných informací etnografic-
kých se autor zaměřil také 
na popis přírodních krás 
a na vlastní pocity během 
náročné, ale dle jeho slov 

také velmi krásné cesty. Výpravná kniha má bohatý 
fotografický doprovod – 120 fotografií africké pří-
rody, divoce žijících zvířat a příslušníků čtyř přírod-
ních národů obývajících území severní Keni v oko-
lí jezera Turkana. Je to již v pořadí třetí autorova 
publikace z cyklu Nejdivočejší místa světa (Nazí 
a divocí – Mladá Fronta 2001 a Kanibalové z hor 
– SVAN 2002).

Cena: 299 Kč
Petr Kafka
... ZE SEDLA KOLA

Počet stran: 88 
(cca 60 barevných fotografií)
Formát: 155 x 218 mm
Vzhled: vázaná, celobarev-
ná, na křídovém papíře
Vydavatel: Nucleus HK
Vyšlo: 2003

Podtitulek knihy – čtení 
pro cyklistické nadšen-

ce a nejen pro ně – napovídá, že popisované 
příběhy nemusejí zaujmout jenom cykloturisty. 
Skutečně, vyprávění může být zdrojem pouče-
ní o daných zemích, přitom nepostrádá vtip i na-
pětí. Petr Kafka procestoval se svým kamarádem 
Jaroslavem Novákem celkem jednadvacet zemí 
na čtyřech kontinentech. Najdete mezi nimi exo-
tickou Malajsii, Mauritius, Keňu, Izrael a Palestinu, 
Mexiko a další. Nechybí ani ohlédnutí za prvními 
cestami do socialistických zemí. Ke každé kapitole 
jsou přiřazeny fotografie a mapka. Doslov ke knize 
napsal Víťa Dostál. 

Cena: 195 Kč

všechny knihy je možné zakoupit 
prostřednictvím naší zásilkové služby 

KNIHY JINÝCH 
VYDAVATELŮ 

mi expedicemi na východ a jihovýchod. Ta první 

NA KOLE

NA KOLE

ce a nejen pro ně – napovídá, že popisované 

také velmi krásné cesty. Výpravná kniha má bohatý 
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Váš specialista na plavby po Jadranu

Šeříková 10, 118 00  Praha 1 - Malá Strana
tel: 2573 12345, geotour@geotour.cz

www.geotour.cz
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Pro zájemce jsou servírovány výživné terénní vložky 
– tato je na severu ostrova Korčula.

Větší část flotily GEOTOURu, lodě Silva (v popředí) a Tvrdi (v pozadí) v přístavu Trstenik.

Brudet je jedním z typických 
rybích pokrmů.

Útesy Kornatských ostrovů jsou impozantní, 
avšak „nejetelné“. Protentokrát tedy vyhlídka 
z paluby Silvy v rámci odpočinkového dne.

Gáblík po přejezdu východní části ostrova Hvaru v Jelse, 
loď Silva čeká v pozadí.

Výhled směrem k pevnině z „hřebenovky“ na ostrově Mljet.

 KOLO.LOĎ
foto: Zdeněk Kukal

Plavba na jachtě po Jadranu v kombinaci s ježděním 
na kole na větších ostrovech a vybraných oblastech 
Dalmácie je ideální dovolenou.

INZERCE
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KOLO.LOĎ

Během přeplutí z ostrova na ostrov užíváme pohody na horní palubě 
– kola odpočívají na zádi.

Korčulu obeplouváme tentokrát s koly 
na palubě – po snídani směřujeme 

k dalšímu ostrovu a dalšímu 
cyklistickému dni.

Podobných výhledů se na ostrovech 
nabízejí desítky. Téměř po každém 

stoupání dostaneme výhled „za odměnu“, 
někdy i panoramatický, na všechny strany.

CYKLOSPISOVATELÉ SE SEŠLI NA ZÁHOŘÍ

Začátkem srpna se dala dohromady zajímavá sešlost. Slovenský cyklotu-
rista, cestovatel a spisovatel Jozef Trabalka (autor 4 knih) pozval své přá-

tele z Česka na svoji letní rezidenci v Borském Sv. Juru, ležící na Záhoří nedale-
ko hraničního přechodu Lanžhot – Kúty. Pomyslnou vstupenkou byla alespoň 
jedna vydaná kniha s cykloturistickou tematikou. Z pozvaných nakonec dorazil 
Víťa Dostál (3 knihy), Jan Tomšíček (4 knihy) a Jan Vlasák (4 knihy). V příjemné 
atmosféře víkendu, kterému maximálně přálo počasí, se vzpomínalo, vyprávě-
lo, diskutovalo, jedlo a pilo, ale i jezdilo na kole.

Také se dohodlo, že podobné setkání by mohlo mít pokračování i v dalších 
letech. Jožo Trabalka by byl rád, kdyby pozvání přijali i další autoři cykloturis-
tických cestopisů, hlavně Lucka Kovaříková a Michal Jon, kteří se příští rok vrá-
tí z cesty kolem světa, ale i Miroslav Pavelka, Josef Kozák, Vlastimil Svoboda, 
manželé Němcovi, případně i další.

Je zajímavé, že taková koncentrace českých cyklocestovatelů a cyklospiso-
vatelů na jednom místě se musí realizovat na Slovensku, že u nás není nikdo 
schopen něco podobného zorganizovat.

text a foto: jř

CYKLOČTENÍ

Odleva: Jozef Trabalka, Jan Tomšíček, Vítězslav Dostál, Jan Vlasák

Honza Tomšíček

a Jožo Trabalka s Víťou Dostálem „v akci“
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SLEVA
  Jak se díváte na nárůst počtu cykloturistů na Šumavě, zejména pak ve 
Vašem regionu?

Území Národního parku Šumava se nabídlo a otevřelo poslednímu módní-
mu trendu, kterým cykloturistika bezpochyby je. Konfigurace šumavského te-
rénu je pro tento druh rekreačního sportu ideální a široká síť účelových komu-
nikací vedených mimo státní silnice tuto nabídku přímo zosobňuje. Musím ale 
objektivně přiznat, že tím to končí. Šumava je fenomén, který láká rok od ro-
ku vyšší počet návštěvníků. Tito jsou ale usměrňováni do úzkých dopravních 
koridorů, kde dochází k neustálé kolizi mezi uživateli – automobilová osobní 
a nákladní doprava, cyklisté, pěší. Cyklisté zde nemají ani jeden metr cyklo-
stezky, pěší turisté nemají žádnou prožitkovou trasu, která by trvala více než 
půl hodiny.

  Přináší s sebou větší frekvence cyklistů problémy?
Tak obrovské území, jakým Šumava je, přeci nemůže tyto problémy přinášet. 

Budeme-li pro příklad porovnávat návštěvnost v Národním parku Bavorský les, 
tak by měl Národní park Šumava pojmout trojnásobek stávající návštěvnosti. 
Co schází, je kvalitní a smysluplná koncepce a její realizace.

  Je rozumné oddělovat pěší turisty od cyklis-
tů, případně pěší turisty preferovat?

V terénu ano. Každý má jiný zájem a jiný cíl. Preference by byla ale nekon-
cepční destabilizující nesmysl. Rozdílná je letní a zimní turistika a pouze toto 
rozdělení si žádá preference.

  Prospělo by i cykloturistice otevření hraničního přechodu Modrý sloup 
pod Luzným? V čem je problém, že dodnes není otevřen?

Již mnoho bylo napsáno o historickém hraničním přechodu Modrý sloup 
v Luzenském údolí u Březníku. Je velmi málo hraničních přechodů, které ma-
jí tak dávnou, slavnou i pohnutou historii. Jeho znovuotevření brání orgá-
ny ochrany přírody, které vždy hledaly důvody, proč tento kdysi slavný pře-
chod neotevřít, zvláště když navazuje na nejcennější území Národního parku 
Bavorský les, kde mohou turisté až na státní hranici. Jako přechod pro cyklis-
ty však otevřít nelze. V původní rozloze Národního parku Bavorský les nejsou 
žádné cyklotrasy, a tak je tomu i v případě cesty, která pokračuje od Modrého 
sloupu dále do Národního parku Bavorský les. 

  Co by se dalo pro cykloturisty na Šumavě udělat ze strany obcí?
Nemohu hovořit za celou Šumavu, ale pouze za tu část jejího národního par-

ku, která je vymezena 8163 hektary správního území obce. Zčásti jsem odpo-
věděl již v první otázce. Je to smysluplná koncepce a vytvoření podmínek pro 
její naplňování. Šumava láká statisíce cyklistů, ale co nabízí o oblasti servisu? 
Proto máme koncepčně připraveno řešení pro ty, kteří do Modravy přijedou. 
Nebudu předbíhat, ale za dva roky budou, myslím, zejména cyklisté velmi pří-
jemně překvapeni.

  Co by mohli pro Šumavu udělat sami cykloturisté?
Cykloturisté by měli dodržovat stanovená pravidla v území. Ne každá cesta 

jenom tím, že vede odněkud někam, je automaticky určena pro cyklisty. Lidé 
by, myslím, měli na Šumavu jezdit za prožitkem v přírodě a klidem. Ne pro 
konflikty. V konfliktním prostředí se pak vytrácí slušnost a ohleduplnost.      -jř-

ŠUMAVA CHYSTÁ PŘEKVAPENÍ
rozhovor se starostou Modravy a Filipovy Hutě panem Antonínem Schubertem
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KNIHY O ŠUMAVĚ
Rozhodli jsme se rozšířit naší nabídku o knihy ze Šumavy a o Šumavě. Postupně 
by se měla rozrůstat a obsahovat pokud možno vše, co o Šumavě bylo vydá-
no. Pro začátek nabízíme tři tituly, z nichž každý může být pěkným vánočním 
dárkem.
ŠUMAVA – příroda, historie, život
800 stran, formát 225 x 310 mm, vázaná, vydal Baset, 1280 Kč
TENKRÁT NA ŠUMAVĚ – fotografie z let 1929–1939
236 stran, formát 297 x 210 mm, vázaná, vydalo ZR & T, 499 Kč
ŠUMAVA NA NEJSTARŠÍCH FOTOGRAFIÍCH
168 stran, formát 237 x 170 mm, vázaná, vydal Baset, 245 Kč
Podrobnosti o knihách a jejich vyobrazení najdete na stránkách www.cyklokni-
hy.cz. Objednat si je můžete prostřednictvím přiloženého objednacího lístku 
nebo prostřednictvím našeho internetového obchodu.
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Antonín  Schubert
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POHÁDKOVÝ ZPRAVODAJ ZE ŠUMAVY
vítáme vás v pohádkové zemi

Železná Ruda
hotel Grádl
tel/fax: 376 387 270

Výstava skřítků a strašidel V. Klimtové
Horský areál Brčálník – Hojsova Stráž, Šumava
Pohádková stezka, dětský atelier, videokino, rybníček Brčálníček
Informace: 376 310 711, 777 310 711

Obrázky: 
© V.Klimtová
© mapovécentrum
© Z.Dorogiová

Víla ze Šumavy
Dědeček Poletucha

Bludný kořen

Kameňák

Kapr Jakub

Hřibáč bukový

Pohádkové 
ubytování

Ž
hotel Grádl
tel/fax: 376 387 270

Brčálník
hotel Fanda
tel/fax: 376 390 163

Běšiny
eurocamp Běšiny
tel: 376 375 011
www.eurocamp.besiny.cz

Rohanov
hotel Rohanov
tel/fax: 388 431 239 

Lipno 
- Přední Výtoň
penzion Vyhlídka
tel: 380 735 932
vyhlidka@post.cz

Pro naše nejmenší jsme připravili omalovánku Hřibáče bukového, 
několik skřítků a kapra Jakuba.

Kameňák

OMALOVÁNKA
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Snad na každé výpravě, při každé cestě na kolech, kdy s námi jely i ženy, se 
řeč stočila na Lucku Kovaříkovou, která je nyní s Michalem Jonem na cestě ko-
lem světa. Ženy a dívky se ptaly, jak to ta Lucka dělá, že ji nebolí zadek, jak může 
na kole tak dlouho vydržet, co vůbec má za elasťáky a zda pod nimi něco nosí. 
Nebylo nic jednoduššího, než se v jednom z mailů na to Lucky zeptat. Zde je její 
odpověď.                                                                                                          -jř-

„Přetlumoč toto všem cykloturistkám:
Jezdím naostro, zásadně naostro, v elasťákách s antibakteriální cyklistickou 

vložkou, to je nejlepší. Ať je prádlo sebelepší, vždy pod elasťákama bude pře-
kážet. Z Prahy jsem vyjela se 3 krátkými a 1 dlouhými elasťáky. Střídala jsem 
jen dvoje krátké, když byla zima brala jsem si návleky na nohy. Jedny elasťáky 
na konci Austrálie dosloužily a dál vezu tedy jen dvoje. V jedněch vydržím tři 
dny (při téhle cestě musí být člověk tak trochu čuně), třetí den se mi do nich 
moc nechce. Dva dny jsou tak akorát. V Gobi jsem v nich ale vydržela i pět dnů 
(kvůli nedostatku vody). Když je horko a možnost vyprat, střídám kalhoty den-
ně. Jezdím v cyklokalhotách od firmy CycloSchein.

Stejně důležité jako kalhoty je ale i sedlo. Mám pologelové užší sedlo spe-
ciálně pro ženy od firmy Specialized. Není pravda, že čím širší a měkčí sedlo, 
tím pohodlnější, speciálně při delších vyjížďkách. Chlapi, kupte svým ženám 
pořádné kalhoty a sedlo, budou s Vámi jezdit rády!“

„A neztratí při delším putování chuť k sexu!“ dodává Michal.

 LUCKA A MICHAL PO PADESÁTI LETECH

O tom, že láska ke kolu a k cestování kvete v každém věku svědčí, i tahle 
dvojice čiperných důchodců z Chesteru. Na své dobrodružné cyklo-

výpravy vyrážejí pravidelně každým létem už více než 15 roků a za tu dobu již 
procestovali desítky tisíc kilometrů na celém světě.

Když jsme se začátkem července střetli nedaleko Lincolnu ve střední Anglii, 
jako bych viděl Michala s Lucií po 50 letech – stále spolu a stále na cestách. 
V nohou už měli 6 týdnů putování a dalších 10–12 je ještě čekalo. Když jsem se 
jich ptal, jestli jim po cestě taky pořád prší tak jako mně, pobaveně se na sebe 
podívali a spustili:                                                                        Jaroslav Kurzveil

LUCKA RADÍ ŽENÁM 
(i mužům)

CYKLOČTENÍ
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It rained and rained and rained and rained 
The average fall was well maintained

And when the tracks were simply bogs
It started raining cats and dogs.

After a drought at half an hour
We had the most refreshing shower

And then the most curious thing of all
A gentle rain began to fall.

Next day was also fairly dry
Save the deluge from the sky

Which wetted the party to the skin
And after that the rain set in. 
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VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 
KLADE DŮRAZ NA PREVENCI

Spolu s lékaři jsme přesvědčeni o kladném působení zdravé pohybové 
aktivity na Váš pohodový život a kvalitu zdraví. Statistiky uvádějí, že čtyři 
z deseti mužů a téměř polovina žen se vyhýbá jakékoliv tělesné aktivitě. 
Pro podporu zdravého stylu si dala Všeobecná zdravotní pojišťovna za 
cíl získat co největší počet lidí bez rozdílu věku pro zdravý pohyb a spor-
tování.

Už jste členy Klubu pevného zdraví?
Klub pevného zdraví je dobrovolné společenství klientů VZP, kteří si uvě-
domují, že prevence je lepší než léčení a že včasným odhalením skrytých 
zdravotních problémů lze předejít závažným onemocněním. S členstvím 
je spojena řada výhod, např. slevy při nákupu jízdních kol, sportovního vy-
bavení, knih, dovolených a výhodného cestovního zdravotního pojištění. 
O těchto výhodách se dočtete na www.vzp.cz. Členům je zdarma zasílán 
katalog výhod spolu s dalšími informacemi v klubovém bulletinu. 

Při zájmu o členství v klubu postačí vyplnit formulář, který zde vystřih-
nete nebo ofotíte a zašlete nebo předáte vaší VZP ČR.

Potřebujete poradit? 
Pokud jste pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny, pak je to velmi 
jednoduché – zavolejte modrou linku! Ze všech koutů republiky se volá 
stejným číslem 844 11 77 77, a to za sazbu místního hovoru! Pokud dá-
váte přednost elektronické poště, pak stejné informace získáte na adre-
se info@vzp.cz. Můžete také zvolit internetové stránky pojišťovny, stačí 
pouze zadat adresu www.vzp.cz.

Mám zájem o získání členství v Klubu pevného zdraví, 
jehož zřizovatelem je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky:
Titul: ...................................�

Jméno: ..............................�

Příjmení: ........................�

Rok narození: .............�

Bydliště: ..........................�

Adresa pro zasílání korespondence (vyplňte, prosím, není-li shodná s bydlištěm): .....................................� ....... 

Elektronická adresa: .....................................� ............................................................................................................................. 

Telefon, mobilní telefon: .....................................� .................................................................................................................. 

Uveďte, prosím, obor (stav), ve kterém působíte: .....................................� ..................................................... 

Poznámka: .....................................� ...................................................................................................................................................

Prohlašuji, že splňuji podmínky pro získání členství v Klubu pevného zdraví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a souhlasím s jeho posláním. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce 
zpracovávala Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP ČR) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nezbytném pro poskytování výhod, které 
mohu čerpat na základě přijetí této přihlášky jako člen klubu. Tento souhlas uděluji na dobu svého členství v klubu, případně do jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovávány pouze pro naplnění poslání 
klubu, nabídku poskytování členských výhod a marketingové účely. Tento souhlas se vztahuje i na všechny další zpracovatele uvedených dat, resp. osoby, které jsou oprávněny služby spojené s členstvím v klubu nabízet 
a poskytovat.

Datum: .............................�       Vlastnoruční podpis: ...........................................................................................................

Pojišťovna pro celou rodinu 
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PRŮVODCOVSKÁ 
LITERATURA

Všechny průvodce a mapy zde uvedené objednávejte 
za pomoci objednacího lístku nebo prostřednictvím 
interneto vého obchodu www.cykloknihy.cz.

CYKLOČTENÍ

PRŮVODCE Z NAKLADATELSTVÍ JOTA

Nejobsáhlejší, nejaktuálnější a nejpodrobnější tu-
ristické průvodce na světě
Alpy – Podrobné přiblížení nejvyššího a největšího 
horského systému Evropy. 
1000 str., 16 str. příloha 878 Kč
Austrálie – Od odlehlého vnitrozemí, tropických 
pralesů Queenslandu až po pulzující města Sydney 
a Melbourne.
1200 str., 20 str. příloha 998 Kč
Bulharsko – Města a vesnice, počínaje Sofií a za-
padlými osadami konče.
482 str., 8 str. příloha 448 Kč

Francie – Přes Paříž, úžas-
nou Bretaň, zámky na Loiře a burgundské vinice až 
k svahům Alp a Pyrenejí. 
1340 str., 16 str. příloha 998 Kč
Korsika – Korsická města a hlavní přímořská leto-
viska. Procházky po žulových horách a zalesně-
ných soutěskách ostrova.
352 str., 16 str. příloha 388 Kč
Maďarsko – Od Budapešti až po zapadlé malebné 
vísky Severomaďarského středohoří. 
499 str., 8 str. příloha 598 Kč
Norsko – Od zalidněného Osla až po arktické 
město Tromso.
384 str., 16 str. příloha 348 Kč

Nový Zéland – Řada nádherných míst, písečných 
pláží, vysokých hor, malebných údolí, velkolepých 
fjordů a mnoha dalších. Praktické rady pro cyklo-
turistiku.
1264 str., 24 str. příloha  998 Kč
Pyreneje – Obě strany horského hřebene od 
Atlantského oceánu až ke Středozemnímu moři.
624 str., 24 str. příloha 598 Kč
Rumunsko – Od Bukurešti až po moldavské mo-
nastýry a hrady v Transylvánii.
400 str., 20 str. příloha  338 Kč 
Turecko – Skalní kostely v Kappadokii i mešity 
a byzantské stavby v Istanbulu.
1012 str., 20 str. příloha 798 Kč

Daniel Balogh a Filip Balogh
NEJKRÁSNĚJŠÍ TRASY PRO 
HORSKÁ A TREKINGOVÁ KOLA 
V ČECHÁCH

Počet stran: 112
Formát: 150 x 210 mm
Vzhled: brožovaná, 
celá na křídovém papíře
Vydavatel: T.I.S.
Vyšlo: květen 2004
Průvodce formátu A5 obsa-
huje 50 tipů na výlety roz-
dělené do turistických ob-
lastí v Čechách. Celkem po-

pisuje 1824 km tras. Ke každému výletu je schema-
tická mapka, podrobný popis, profil a turistické za-
jímavosti. Vše doprovozeno množstvím kvalitních 
fotografií.                                        Cena: 229 Kč

Andrej Halada
NA KOLE KŘÍŽEM KRÁŽEM 
PO ČECHÁCH

Počet stran: 128 (více než 
100 fotografií a 45 mapek)
Formát: 148 x 210 mm 
Vzhled: brožovaná, obálka 
se záložkami, vnitřek celo-
barevný
Vydavatel: Fragment
Vyšlo: 2003
Průvodce nabízí 45 cyklis-
ticky nejzajímavějších regi-

onů a oblastí Čech (Praha a okolí, Jizerské hory, 
Krkonoše, Šumava, Třeboňsko, Český ráj, Vysočina, 
Křivoklátsko, Posázaví aj.). Jednotlivé tipy obsahují 
nabídku přírodních, kulturních a historických cílů, 
doporučují vhodné trasy, nabízejí informace o cyk-
listické náročnosti a terénech.        Cena: 199 Kč

CYKLOATLAS 
Česko – aktualizova-
né a rozřířené vydání 
podrobná cykloturistická 
mapa 1 : 100 000 
Nepostradatelná pomůcka 
cykloturistů pro plánová-

ní výletů a cest z dílny kartografického vydavatel-
ství SHOCart. Podstatných změn doznala mapo-
vá část, ve které přibylo oproti předešlému vydání 
12 000 km značených i plánovaných cyklotras.                            

Cena: 499 Kč

TURISTICKÝ ATLAS – ČESKO
první a nejpodrobnější at-
las naší republiky v měřítku 
1 : 50 000
Kartografické vydavatelství 
SHOCart završilo vydává-
ní turistických a cykloturis-
tických map tímto ojedině-
lým dílem  - prvním a nejpo-
drobnějším atlasem Česka. 
Kompletní řada 72 turistic-

kých map v jednom atlase! Navíc se všemi znače-
nými cyklotrasami!
 (podrobné informace na straně 14 tohoto 
CYKLOČTENÍ)                              Cena: 1499 Kč

www.cykloknihy.cz
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FORMA OBJEDNÁNÍ, VARIANTY PLATEB A ZPŮSOBY DORUČENÍ

Forma objednání
Objednávky přijímáme telefonicky, e-mailem, poštou, faxem.
Všechny nabízené tituly máme na skladě, a proto mohou být okamžitě expedovány. 
Běžně knihy odesíláme do 2–3 dnů (při platbě převodem a poštovní poukázkou se 
počítá doba expedice od identifikace Vaší platby). 

Varianty plateb
1. Bezhotovostním převodem peněz 
a) platebním příkazem b) internet bankingem c) GSM bankingem
Při této variantě doporučujeme uskutečnit objednávku přes náš internetový obchod 
www.cykloknihy.cz. Tam se automaticky vygeneruje číslo objednávky = variabilní 
symbol, který umožní bezproblémovou identifikaci Vaší platby. Také je možno usku-
tečnit objednávku telefonicky, variabilní symbol Vám sdělíme. Částku pak můžete 
uhradit převodem ze svého účtu na náš účet číslo: 729699389/0800 u České spoři-
telny. Při tomto způsobu platby účtujeme k ceně objednávky poplatek za zaslání ve 
výši 30 Kč. Při objednávce nad 400 Kč (hodnoty zboží) neúčtujeme žádný poplatek. 

2. Posláním peněz poštovní poukázkou C 
Také při této variantě doporučujeme uskutečnit objednávku přes náš internetový 
obchod www.cykloknihy.cz. Ten automaticky vygeneruje variabilní symbol, který 
umožní bezproblémovou identifikaci Vaší platby. I pro tento případ je možné usku-
tečnit objednávku telefonicky, variabilní symbol Vám bude přidělen. Poukázka typu 
C je k dostání na každé poště. Jako odesílatele uveďte Vaše jméno a Vaši adresu, 
jako adresáta  CYKLOTURISTIKA, s.r.o., Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň. Do kolonky 
Zpráva pro adresáta napíšete variabilní symbol. K tomuto způsobu platby se vztahu-
jí stejné poplatky jako u předchozích variant, tzn. cena zboží plus poplatek za zaslá-
ní 30 Kč, při objednávce nad 400 Kč (hodnoty zboží) neúčtujeme žádný poplatek. 

3. Dobírkou 
Klasika pro tento způsob nákupu knih. Cenu zásilky zaplatíte až při převzetí zbo-
ží od poštovního doručovatele nebo na poště. Při tomto způsobu platby účtujeme 
k ceně objednaného zboží poplatek za zaslání ve výši 60 Kč. Při objednávce nad 
400 Kč (hodnoty zboží) účtujeme poplatek pouze 30 Kč. Pro tento případ je vložen 
OBJEDNACÍ LÍSTEK, kde stačí doplnit požadovaný počet knih. Nemusíte ani lepit 
žádnou známku.

4. Platbou na fakturu
Tento způsob platby je určen pouze pro knižní obchody, knihovny a školy. 
Objednané zboží bude zasláno spolu s fakturou k zaplacení na základě písemné ob-
jednávky (nezapomeňte uvést také IČO, případně DIČ). Poplatky za zaslání v tomto 
případě neúčtujeme žádné. Je lepší se předem telefonicky domluvit.

Způsoby doručení
a)  doporučeným balíkem – ve všech případech kromě dobírky 
b)  klasickou dobírkou
Knihy balíme do kartónových obalů, v případě více titulů je dáváme do kartónových 
krabic, kde jsou dostatečně chráněné proti poškození. Zatím jsme neměli žádnou 
reklamaci na poškozenou knihu. Vše doručujeme prostřednictvím České pošty. 

JAK REALIZOVAT OBJEDNÁVKU KNIH
telefonicky (ve všední dny v době od 9.00 do 16.00 hod.):  377 539 988
e-mailem (kdykoliv):  redakce@cykloknihy.cz
poštou (kdykoliv):  CYKLOKNIHY, Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň  
faxem (kdykoliv):  377 539 977

POPLATKY ZA ZASLÁNÍ  PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH PLATEB
Hodnota zboží do 400 Kč nad 400 Kč způsob doručení
Bezhotovostně + 30 Kč +   0 Kč doporučený balík
Poštovní poukázka C + 30 Kč +   0 Kč doporučený balík
Dobírka + 60 Kč + 30 Kč dobírka
Faktura +   0 Kč +   0 Kč doporučený balík

Pro nejjednodušší a nejrychlejší objednání (na dobírku) slouží vložený OBJEDNACÍ 
LÍSTEK. Obsahuje všechny zde zmiňované tituly. Stačí ho odeslat nevyplaceně (poš-
tovné za Vás uhradíme).

*) při bezhotovostní platbě a při hodnotě zboží nad 400 Kč

SOUTĚŽ z minulého CYKLOČTENÍ
Správnou odpovědí zabodovali ti, kteří poznali, že NÁMĚSTÍ CYKLISTŮ je 
v Třemošné u Plzně. Bohužel ho poznalo pouze 5 čtenářů. Posíláme jim kniž-

ní novinky z našeho vydavatelství. Jsou to: Iva 
Štufková, Příbram, Petr Černý, Plzeň, e-mail: 
wienero, Irena Novotná, České Budějovice, Daniela 
Burešová, Domažlice.

VYLOSOVANÍ LUŠTITELÉ KŘÍŽOVKY 
Z MINULÉHO ČÍSLA

Tajenka zněla: DO ALPSKÝCH PRŮSMYKŮ S MATERIÁLY SCOTCHLITE.
Z velkého množství korespondenčních lístků, pohlednic a e-mailů jsme vyloso-
vali dvacet výherců, kteří od nás dostávají výrobky firmy 3M a knižní novinky 
z našeho vydavatelství (Pod oblohou Jižního kříže a Pestrý život cyklotrempa).
Vylosováni byli: Květa Krulová, Ostrava 1, Jiří Mlejnský, Týnec nad Sázavou, 
Alena Kamešová, Ústí nad Labem, e-mail: Viktor Snížek, Miroslav Lepeška, 
Třeboň, František Zahrada, Olomouc, Zbyněk Pavel, Hradec Králové, Jan 
Želiváček, Znojmo, e-mail: jana34, Růžena Straková, Sokolov, Břetislav 
Suk, Liberec, Karel Opatrný, Hradec nad Moravicí, Běla Daňková, Lysice, 
Zdeněk Jánský, Třebíč, e-mail: Jarda.K, Jindřich Dorňák, Plzeň, Karel Mastný, 
Drahonice, e-mail: cyklistakarel, P. Vlášek, Ostrava-Poruba, Jana Boháčová, 
Frýdek – Místek. Blahopřejeme. 

Neplaťte žádné další poplatky, 
když nemusíte

Poštovné ZDARMA *)

Balné ZDARMA ve všech případech
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www
finnair

com

Tajenku zasílejte do  
31. prosince 2004 

na adresu: 
CYKLOKNIHY,  

Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň  
nebo redakce@cykloknihy.cz

Dvaceti vylosovaným  
luštitelům zašleme  

knižní novinky  
z vydavatelství 
CYKLOKNIHY.
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