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11. mezinárodní knižní veletrh a literární festival • Výstaviště Praha

pod záštitou ministra kultury České republiky a primátora hlavního města Prahy

www.
.cz
y
h
i
n
k
t
sve
CENTRÁLNÍ EXPOZICE • Slovinsko
TÉMA • Knihy o cestách a na cesty

• Literatura slovanských národů

• na 400 pořadů
• setkání s literárními
osobnostmi
• krásná a odborná
literatura
• knihy pro děti

Svět knihy ve filmu

přehlídka filmových adaptací
literárních děl v pražských kinech

Svět knihy na jevišti
dramatizace literárních děl
v českých divadlech

Berliner Zimmer
– literární kavárna, berlínští spisovatelé v Praze

Čtěte
P O Ř A DAT E L : Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Z D A R M A u Vašich knihkupců!
S P O L U P O Ř A DAT E L : hlavní město Praha

P R O D U KC E : Svět knihy, s.r.o.

SETKÁNÍ CYKLOSPISOVATELŮ se svými čtenáři
na 11. mezinárodním knižním veletrhu SVĚT KNIHY 2005
ve dnech 5. – 8. května
na Výstavišti v Praze – Holešovicích
stánek CYKLOKNIHY
najdete v pravém křídle Průmyslového paláce pod označením P 109

téma letošního mezinárodního knižního
veletrhu SVĚT KNIHY je:
KNIHY O CESTÁCH A NA CESTY
Vydavatelství CYKLOKNIHY se zabývá vydáváním knih s cestovatelskou
tématikou, přičemž se specializuje na cykloturistiku. Stánek vydavatelství
CYKLOKNIHY proto bude pojat jako velká přehlídka toho, co lze v cykloturistické literatuře nabídnout. Kromě možnosti výhodné koupě většiny knižních
titulů chystáme i mnohá zpestření. Na každý den jsou naplánovaná zajímavá
setkání s autory, besedy, autogramiády.
Největším magnetem bude jistě přítomnost dvou cyklocestovatelů: Lucie
Kovaříkové a Michala Jona, kteří se 1. května 2005 vrátí po třech letech z cesty kolem světa a hned od prvního dne veletrhu (od 5. května) se objeví i se svými bicykly v našem stánku. Dalo by se říci: „Z velkého světa rovnou na Svět
knihy.“ Po celé čtyři dny budou odpovídat na dotazy, prezentovat své tři knihy, které jim během jejich cesty vydalo naše vydavatelství, a budou rozdávat
autogramy.
Další neméně zajímavou „atrakcí“, která bude pobývat na stánku
CYKLOKNIH bude rodina Sztulových z Jablunkova. Tito mladí lidé se nevzdali ani po narození potomka své lásky k jízdnímu kolu a když synkovi byly dva

roky, posadili ho do vozíku, který připřáhli za kolo, a vypravili se s ním na
polární kruh. Když cíle dosáhli, usoudili, že vše probíhá mimořádně hladce a že by mohli dojet ještě dál. A což
rovnou až na nejsevernější mys Evropy
– na Nordkapp? A tak se malý Michal
stal nejmladším cyklopolárníkem i cyklonordkapníkem zároveň. Zážitky
z jejich cesty dostaly knižní podobu
a v sobotu 7. května. dojde k jejímu
slavnostnímu pokřtění.
Zajímavá je i další dvojice cyklocestovatelů – manželé Němcovi. Oba
jsou tělesně postižení, handicapovaní sportovci a protože mají porušené
ústrojí rovnováhy, mohou jezdit jen na
třístopých bicyklech. Na těch však najedou více, než mnohý zdravý člověk. Ze
svých cest sepsali úsměvnou knížečku Příběhy na třech kolech, kterou jim vydalo také vydavatelství CYKLOKNIHY v minulém roce.
A když už bude v průběhu SVĚTU KNIHY ve stánku CYKLOKNIH tolik zajímavých osobností, rozhodli jsme se, že uskutečníme SETKÁNÍ
CYKLOSPISOVATELŮ se svými čtenáři. Kde jinde by se mělo odehrávat, než
v prostředí obklopeném „miliony“ knih. Kromě Lucky Kovaříkové, Michala
Jona, rodiny Sztulových a manželů Němcových jsou pozváni: Jan Tomšíšek,
Vlastimil Svoboda, Ivo Hrubíšek a další.
Setkání se uskuteční v průběhu celého sobotního výstavního dne 7. května
2005, ale hlavní moderovaný program začne v pravé poledne ve 12.00 hodin.
V tuto dobu také proběhne křest knihy Jak jsem dojel až na Nordkapp, kdy
malému Michalovi (Sztulovi) pokřtí knihu jeho patron, velký Michal (Jon).
Tentýž den, tj. v sobotu 7. května 2005 se bude konat v Literárním sále
v pravém křídle Průmyslového paláce od 17.00 do 17.50 hod. ještě beseda pro
veřejnost s Lucií Kovaříkovou a Michalem Jonem.
Přijďte si popovídat s autory, jejichž knihy rádi čtete!
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bezplatná rezervační a informační linka

internetové stránky OREA Hotels

800 12 00 12

www.orea.cz

Největší český hotelový řetězec nabízí turistům, cykloturistům a nejen jim:
Hotely umístěné v centru turisticky zajímavých lokalit
(Krkonoše, Šumava, Český ráj, jižní Čechy, západní Čechy, Vysočina, jižní Morava)
Ubytování pro méně náročné i pro ty nejnáročnější z Vás
Gastronomické zážitky Zajímavé balíčky služeb za vynikající ceny
Relaxaci po náročném dni Uschování jízdních kol je samozřejmostí
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SPORT PRAGUE jaro 2005 –

opravdová přehlídka toho nejlepšího,

co lze ve sportu a v cyklistice nabídnout

D

iskuze o tom, který veletrh sportovního vybavení a cyklistiky je u nás
ten nejlepší, se vedou dlouhou dobu. Co je ale měřítkem úspěšnosti? Množství návštěvníků, počet vystavovatelů, či představování novinek? Jistě,
to vše také. Ale hlavně je to
atmosféra. A tu má pražský
„Sportprág“
nezaměnitelnou. Letos pořadatelé vše
ještě vylepšili, když přemístili
a soustředili cyklistiku do nové haly a zpřístupnili veletrh
veřejnosti po celé čtyři dny.
K vidění bylo ledaccos, ale
to na malé ploše našeho média nemá smysl vyjmenovávat. Pro nás bylo důležité, že
u našeho stánku s cykloturistickou a cyklistickou literaturou se zastavilo velikánské
množství lidí, což signalizovalo, že zájem o čtení tohoto druhu stále stoupá.
Jako žhavou novinku jsme
představili knížku Simony a Romana Sztulových JAK JSEM
DOJEL AŽ NA NORDKAPP,
Sobi, nakreslené Ivanem Křemečkem, připomínali
ve stánku severskou krajinu.
kteří u nás byli i s hlavním hrdinou knihy – dvouletým Michalem a s jeho starším bráchou Markusem. Podepisovali knihu a sdělovali zkušenosti dalším zájemcům. Vždyť cestování na kole s malými dětmi už nemusí být

Náš první a nejstarší cyklonordkapník Vlastimil Svoboda
s nejmladším cyklonordkapníkem Michalem Sztulou.

dnes nic nedostupného. Malý Míša
se „podepisoval“ do knížek svým razítečkem tak zuřivě, že na konci dne
byl orazítkován skoro celý.
Několik statistických údajů:
představilo se 345 vystavovatelů
na celkové ploše 16 300 m2. I přes
nepříznivé okolnosti, jakými byla
chřipková epidemie a kalamitní podnební podmínky, navštívilo veletrh
35 600 návštěvníků. První den veletrhu poctil svou návštěvou i prezident
České republiky Václav Klaus.

Malý Míša právě „podepisuje“ knížku světoběžníkovi
Víťovi Dostálovi.

Na konci dne byl Míša orazítkován
skoro celý.

Michalovi bylo nejlépe ve vozíku, ve kterém absolvoval
cestu na Nordkapp.
CYKLOČTENÍ
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Lucie Kovaříková
a Michal Jon

ž h avá

KA
NOVIN

PŘES LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
DO ZELENÉHO PEKLA
Počet stran: 212
Formát: 180 x 240 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino,
vnitřek celobarevný, křídový papír
ISBN 80-86814-06-8
Třetí část vyprávění Lucie Kovaříkové a Michala Jona, kteří 1. května 2005
ukončí cestu kolem světa na kolech. Už podle názvu bude děj knihy pěkně drsný. Popisují totiž Jižní Ameriku, která byla asi tím nejnáročnějším a nejnamáhavějším kontinentem jejich cesty. Čtyřtisícové nadmořské výšky, déšť a pády,
sníh i horko, absolutní vlhkost, prostě cykloturistické peklo. Jižní Amerika byla
ale i krásná, nevšední, unikátní. Ledovým královstvím je myšlena Antarktida, na
jejíž půdu se vylodili se svými bicykly jako úplně první Češi, a pravděpodobně
jako první lidé s koly vůbec.
Kniha opět obsahuje nekrácené texty, dosud nikde nepublikované fotograﬁe
a obrázky velkého formátu. Má podobnou graﬁckou úpravu jako předcházející
dva díly a je samozřejmě celobarevná. Názorné mapky s vyznačením projeté trasy
přehledně doplňují text. Nechybí ani cyklostatistiky a hodnocení každé země.
Třetí díl vychází přesně v den, kdy tato cestovatelská dvojice překročí hranice naší republiky, tj. 24. dubna 2005. Jako žhavá novinka se bude prodávat po
celou dobu závěrečného týdenního putování po České republice, které vyvrcholí 1. května 2005 v oboře Hvězda v Praze. Lucka s Michalem budou cestou
i v cíli podepisovat nejen tento třetí díl, ale i dva předcházející.

SOPKA CHIMBORAZO aneb JEDEME DO NEBE
(ukázka z knihy)

Cena:

299 Kč
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J

e pod mrakem, celkem příjemně. Stoupání není moc prudké, občas nějaká ta serpentina. V údolích, kolem silnice i ve svazích vysoko nad námi
jsou malá políčka, stráně jsou poseté domečky.
A je to tady. Kroupy nám bubnují do přileb, schovat se není kam. Citelně
se ochladilo, oblékáme bundy a rukavice. Konečně dosahujeme vrcholu stoupání. Po sedmdesáti kilometrech jsme 4238 metrů nad mořem. Takhle vysoko jsme nikdy na kole nebyli. Dva tisíce metrů nad námi je vrcholek sopky
Chimborazo. Ale ani to všechno moc nevnímáme. Zprvu nevnímáme ani to, že
už se stmívá. Pršet naštěstí už přestalo. Musíme rychle dolů, do sucha, do tepla. Svlékáme nacucané rukavice a na zkřehlé ruce natahujeme suché moirové
ponožky. Celý den se těším na sjezd, ale v tomhle mraženém stavu si ho moc
neužiju. Budou to galeje. Můžeme vyrazit.
„Buď vopatrnej a neujížděj mi!“
„Dávej bacha hlavně v zatáčkách!“
Michal jízdu zvládá, ale já ne. Každou chvíli zastavuji a snažím se zahřát si
ruce. Marně. Od loktů po konečky prstů ruce vůbec necítím, ať dělám, co dělám, ne a ne se zahřát. Tak zase zkusím kousek popojet. Chci začít brzdit, ale

další kniha o velké cestě Lucky a Michala vychází
přesně v den jejich návratu do České republiky
Projížděné země,
popisované
v tomto dílu:
Ekvádor
Peru
Bolívie
Chile
Ohňová země
Antarktida
Argentina
Paraguay
Brazílie
Uruguay

vůbec to nejde, ruce už mě vůbec neposlouchají, odmítají se pohnout a stisknout brzdy. Jsou jako přimrzlé k řídítkám. Kolo nabírá stále větší a větší rychlost. Už si to frčím čtyřicítkou a stále zrychluji. V hlavě
mám jediné: Brzdi!
Silou vůle, s vypětím všech sil se ruce nakonec pohnuly.
Prásk! Teď teprve si uvědomuji, že pravá ruka nebrzdila, jen levá. Zkoušeli jste někdy v padesátce na
mokru před zatáčkou brzdit jen přední brzdou? Několik metrů letím po asfaltu. V šusťákách to pěkně sviští. Ta šílená jízda po břiše mi připadá jako věčnost.
Zvedám se, ohmatávám, ohýbám, zlomené snad nic není. Roztrženou dlaň ani loket vůbec nevnímám.
Kde mám kolo? Aha, támhle. Běžím k němu. Vypadá, že přežilo. To už je u mě Michal. Čekal u další zatáčky a najednou slyšel, jak někdo volá o pomoc: „Hilfe! Hilfe!“ V tom šoku jsem ani nevěděla, co hulákám.
Jen jsem se bála, že mi ujede. Můj mechanik mi srovnává řídítka, otáčí rohy do původní polohy, nosič řídítkové brašny je rovněž pěkně ohnutý a zadní nosič zrovna tak. Prodřela jsem obě boční brašny a roztrhla
řídítkovou, ale tohle všechno vem čert. Hlavně, že jsem schopna nasednout a pokračovat dál.
Po pár kilometrech dojíždíme do městečka Guamote, ani nevím, jak jsem to zvládla. Prohlížím si bolístky. Kromě krvácejícího lokte a dlaně mám ještě pořádně pomlácené obě nohy. To budou modřiny! Obě
bundy, které jsem měla na sobě, jsou na několika místech rozervané, kalhoty také. Můj „sestřička“ mi vydezinﬁkoval a oblepil rány. Jsem po teplé sprše, pod dekou v posteli a dává se do mě zimnice. Třesu se
jako ratlík. Ne a ne to přestat. Nějaký poúrazový šok. Ráno se nemůžu ani pohnout. Tři dny jen ležím, bolí mě celé tělo. Na nohou modřiny velikosti fotbalových míčů. Ke všemu se přidává průjem, to asi z toho
kuřete, kterým jsme se za ten výkon odměnili. Alespoň že Michalovi nic není a může kolem mě skákat.
CYKLOČTENÍ

5

Simona a Roman
Sztulovi

JAK JSEM DOJEL
AŽ NA NORDKAPP

ž h avá

KA
NOVIN

Počet stran: 100
Formát: 215 x 215 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino,
vnitřek celobarevný, křídový papír
ISBN 80-86814-05-X
Manželé Sztulovi si v roce 2001 přivezli z měsíčního cykloputování Dánskem
krásný dáreček. Na svět vykoukl 18. dubna 2002, byl blonďatý s modrýma očima a nikdo mu neřekl jinak než Olaf, přestože dostal jméno Michal. Protože
pověsit cykloturistiku na hřebík pro ně bylo nepřijatelné, koupili OlafoviMichalovi vozík za kolo. Myšlenka dojet až za polární kruh se zdála mnoha
lidem troufalá a riskantní. To ale ještě netušili, že v hlavách aktérů dříme sen
o Nordkappu... Milé a úsměvné vyprávění psané především srdcem je okořeněno o postřehy jakoby z pohledu dvouletého caparta. K nim se výborně hodí
kresbičky od známého kreslíře Ivana Křemečka. Doslov ke knize napsali Lucka
Kovaříková a Michal Jon. Ti malému Míšovi gratulují k takovým bezvadným rodičům, kteří mu odmalička dávají ochutnat krásy cestování. V knize je množství
pěkných barevných fotograﬁí.

Cena:

199 Kč

Knihu ilustroval Ivan Křemeček.
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DEN NEJŠÍLENĚJŠÍ A ZÁROVEŇ NEJKRÁSNĚJŠÍ
(ukázka z knihy)

V

půl páté mě budí ostré slunce a teplota 25 °C. Hlavně je to ale nervozita z dnešního dne. Všichni ještě spí. Procházím se kolem moře a snažím
se zvládat svou psychiku. Bolí mě žaludek jak před maturitou. Přitom se o nic
nejedná, ale nějak to sama sobě nedokážu vysvětlit. Chystám snídani a v sedm
hodin budím Romana a Marka. Jen Mikisku necháváme dospat dle libosti.
Všichni mlčíme, každý se snaží vypořádat s tím, co nás čeká, někde hluboko
uvnitř sebe. Roman ví, že hlavní odpovědnost je na něm, neboť potáhne Míšu.
Markovi je zase pouhých 16 let a už to, co až doposud dokázal, je mimořádné
a úctyhodné. No a já? Jsem ženská, ale hlavně matka lvice, která při sebemenším ohrožení svých mláďat zuří. Nejlépe je na tom Mišek. Klidně oddechuje
a je mu šuma fuk, kam jede. Určitě se mu zdá o sobech. Slíbili jsme mu, že nějakého koupíme, samo sebou plyšového.
O půl desáté vyjíždíme. Po 14 km je to tady!!! Cedule s názvem tunelu, jeho
délkou 6870 m a hloubkou 212 m pod hladinou moře. Nejprve 3 km 9% klesání, vzápětí nato 4 km 10% stoupání. Tuto hrůzu postavili v roce 1998. Předtím
se na ostrov plulo trajektem. Raději bych fakt ten trajekt. Každý jíme celou čokoládu a energetické tablety. Oblékáme mikiny a bundy, Mikiskovi i kulicha.
Stahujeme mu i pláštěnku přes moskytiéru, ať mu není zima. Tady nahoře je
sice 27 °C, ale dole to bude podstatně horší. Připínáme blikačky na kola, dáváme si pusu a jedem.

putování s dvouletým klučinou na nejsevernější mys Evropy

začal Roman podrobně studovat mapu, která byla vyvěšena u záchodů. Moc nás
nepotěšil, čeká nás ještě jeden nepříjemný kopec a následovně asi 30 km stoupání na samotný vrchol. No
nazdar!

Sešup dolů to byl řádný. V tunelu je mokro, takže brzdy fungují jinak, než
by měly. První jede Roman s vozíkem, za ním Markus a já nakonec. Marko by
samo sebou chtěl jet první a pořádně to rozjet. My však nesouhlasíme a jeho
narážku, že mu kazíme nejlepší zážitek z dovolené, jakoby neslyšíme. Tunel
je osvětlen zatím nejvíce ze všech. Po stěnách crčí pramínky vody a teplota
prudce klesá. Dole jsme coby dup, pravda nahoru to tak rychle nepojede.
Zastavujeme a kontrolujeme Miška. To naše zlatíčko usnulo. Teploměr ukazuje
7 °C a nám pořádně tím chladem ztuhly svaly. Není na co čekat, vychutnáváme si 10% stoupání. Nemáme za sebou ani 50 metrů a srdce mi skočilo do kalhot. Slyšíme strašný hluk. Nejprve nás napadlo, že se bortí tunel. Hluk se však
stupňoval, až nám došlo, že to bude nejspíš kamion. Pocit, že se na vás valí sto
tanků, je slabé přirovnání. Nakonec to byl obyčejný autobus a jeho řidič nevěřil vlastním očím. Přesto, že jel opatrně a poměrně pomalu, nikdy jsme neslyšeli takový kravál. Stejné pocity jsme zažívali u každého auta, které nás míjelo.
Stoupáme rychlostí 3–4 km/hod. Pomalu máme problém udržet na tak nabaleném kole rovnováhu. Vzduch je zde řídký, asi méně kyslíku, takže máme problém to udýchat. Jsme unavení a psychicky zdeptaní. Přesto šlapeme bez jediného zastavení. Nic jiného nám ani nezbývá, neboť kola bychom neutlačili. Asi
po tři čtvrtě hodině vidíme vysoko nad námi malé světýlko, jakoby záblesk slunce. Konec tunelu se blíží. Jedeme ještě půl hodinky a jsme venku. Po 20 metrech je parkoviště. Zastavujeme a ležíme na řídítkách. Jsme unaveni, totálně
mokří, ale šťastní. Míšu budí otevírání vozíku a ihned se zvědavě ptá, kdy bude
tunel. Nechápu, jak v tom hluku mohl spát. Leháme si na lavičky a dobíjíme na
WC baterku do kamery. Shodujeme se na tom, že fyzicky to nebylo tak strašné, ale psychicky jsme si sáhli na dno. Hlavně kvůli prostředí, ve kterém jsme
ten kopec museli zdolat. Po hodince, kdy jsme leželi na lavičkách jako mrtvoly,

25. 7. 2004 v 19.35 hodin
míjíme ceduli NORDKAPP.
U cedule stojí Italové, kteří
udělali špalír a tleskají nám.
Chce se nám brečet. Budku,
kde se platí vstup 190 NK
na osobu, míjíme. Jakožto
cykloturisté máme vstup
zdarma. Podmínkou je se
zapsat na informacích do
knihy cyklistů, což rádi uděláme. Opíráme kola o zídku, převlékáme se do čistých triček a jdeme na prohlídku. Na informacích se zapisujeme do knihy, která
je od 1. 6. 2003. Tu předtím nám neukázali, neboť nechápali, proč ji chceme.
V knize jsme našli spoustu Němců, Poláků, Francouzů, dokonce jednoho ze
severní Afriky. Od nás z ČR tam byla jen dvě jména kluků s datem asi pěti dnů
před námi. Nenašli jsme jediné ženské jméno, o dítěti nemluvě. Zaměstnanci
informačního střediska nechápali, jak jsme tam na kole Míšu dostali. Šli se podívat ven na vozík a byli
z toho vedle. Prý nepamatují, že by tam někdy
někdo s vozíkem a dítětem vyjel. Někdo musí
být první, ne?
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Jan Vlasák

PESTRÝ ŽIVOT CYKLOTREMPA
čtvrtá kniha svérázného cestovatele
Počet stran: 284 (80 stran barevných příloh)
Formát: 150 x 215 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
ISBN 80-86814-03-3
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 loňská Albánie, z níž se vrátil v létě, obratem 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 jedinečným 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 podobný 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 loňské Albánii je skvostná, její text nebyl ještě nikde publikován.
Jan Vlasák s Patricií, s níž absolvoval loňskou cestu po Albánii a zpět domů.
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Michal Třetina
JAK SE JEZDÍ DO NEBE

S L E VA

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

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 doplňuje přes 200 původních barevných fotograﬁí. Vše je na křídovém papíře
a v barvě.

OBSAH

Cena:

298 Kč
Autor knihy absolvoval ve vysokohorském prostředí Alp více
než 60 cyklocest, při kterých 212krát vyjel nad hranici 2000
metrů nad mořem a celkově při tom najezdil přes 30 000 kilometrů. Všechny popisované průsmyky osobně na kole projel.
Pozoruhodné množství zážitků a zkušeností popisuje vkusně
a poutavě.

Albulapass
Passo Stalle
Klammljoch
Passo Giovo
Passo dello Stelvio
Passo Gavia
Col du Galibier
Col de Parpaillon
Col de la Bonette
Col de la Lombarde
Col du Mont Cenis
Col de la Cayolle
Col des Champs
Col d´Allos
Col Agnel
Passo Erbe
Passo Falzarego
Passo Valparola
Passo Giau

2315 m
2052 m
2284 m
2094 m
2758 m
2652 m
2645 m
2643 m
2802 m
2351 m
2083 m
2326 m
2087 m
2250 m
2748 m
2004 m
2117 m
2192 m
2236 m

Passo Fedaia
Passo Gardena
Passo Sella
Passo Pordoi
Passo Duron
Passo Lusia
Mont Chaberton
Grimselpass
Furkapass
Sustenpass
Grosse Scheidegg
Col du Petit St. Bernard
Col du Grand St. Bernard
Col de Iseran
Col d´Izoard
Col de la Croix de Fer
Col de la Madeleine
Hochtor
Edelweissspitze

2057 m
2137 m
2240 m
2239 m
2188 m
2055 m
3136 m
2165 m
2436 m
2224 m
1962 m
2188 m
2473 m
2770 m
2360 m
2067 m
2000 m
2504 m
2571 m

CYKLOČTENÍ

9

KOLA, ARMÁDY, VÁLKY

Ivo 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 mírových i v dobách válečných. Mapuje široké časové rozpětí téměř půldruhého století od prusko-francouzské války, přes obě světové války a válku ve Vietnamu,
až po současnost. Přibližuje jízdní kola v situacích, kde bychom je vůbec neočekávali. Při invazním vylodění v Normandii, při postupu wehrmachtu v třeskutých mrazech k Moskvě, v džunglích jihovýchodní Asie nebo v pouštních podmínkách. S bicykly v armádách se počítá dodnes i v zemích s nejvyspělejší vojenskou 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 popisků ilustrací
do angličtiny a němčiny, takže knize z velké části porozumí i zahraniční čtenář.

Cena:

295 Kč
Odborná recenze uveřejněná
v kulturně historické revui DĚJINY A SOUČASNOST

V

ydavatelství, které již ve svém názvu zdůrazňuje specializované zaměření na cyklistiku, uvedlo před časem na trh zajímavou publikaci, věnovanou využití jízdních kol pro vojenské účely. Autor je mezi milovníky těchto jednostopých vozidel poháněných lidskou silou znám jako neúnavný propagátor.
Po odborných i popularizačních pracích o sportovní a turistické cyklistice nyní
vstoupil do oblasti historie.
Na konkrétních příkladech z různých zemí dokládá vojenské využití jízdních
kol od „prvních vlaštovek“ až po dnešek. Jízdní kolo sloužilo vojákům velmi
dobře v polních i týlových podmínkách pro spojky a hlídky, ale také jako rychlý dopravní prostředek pěchoty. V dobách, kdy nákladní automobily byly ješ-
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tě značně nedokonalé a mohly jezdit jen po velmi
dobrých silnicích, přesunovali se cyklisté bez obtíží
po polních cestách s až překvapivě vysokou rychlostí. Cyklistické jednotky odvedly dobrý „kus práce“ za
obou světových válek, což jistě mnohého čtenáře překvapí, neboť první ze zmíněných konﬂiktů je v podvědomí spojen s nekonečnými zákopy, drátěnými zátarasy a trychtýři po dělostřeleckých granátech, druhý je pak ve znamení tanků,
střemhlavých bombardérů a motorizovaných vojsk.
Kniha je psána lehce a srozumitelně a je vybavena velkým množstvím ilustrací — od fotograﬁí přes mapky a schémata až po reprodukce reklamních plakátů
či poštovních známek. Graﬁcké zpracování je velmi zajímavé a kvalitní, jedinou
vadou na kráse ilustrací je jistá pochybnost o tom, že opravdu všechny „pocházejí z archivu autora“.
Publikace je především určena milovníkům kol a cyklistiky. Sám autor zdůrazňuje, že je psána „jako příspěvek k historii jízdního kola, ne k historii vojenství“. Hlavní přínos knihy však podle mého názoru neleží v odborné stránce
knihy. Práce, vzniklá ze soukromého zájmu nadšeného amatéra, nám totiž především dává pocítit relativitu vnímání. Vojenská historiograﬁe 20. století trpí
příliš často „retrospektivní úchylkou“. Nejen výběr témat, ale i celý obraz minulé doby bývá předurčen vnímáním událostí následných, takže se pro samé hledání počátků mechanizace a tankových vojsk snadno zapomene třeba právě
na jízdní kola. Připomínka téměř zapomenuté historie „šlapadel“ v armádě, která po dlouhou dobu tvořila důležitý a neodmyslitelný vojenský dopravní prostředek, nám tak přinese i kritické zamyšlení nad úskalími vojenské historie.
Zdenko MARŠÁLEK

KNIHY JINÝCH VYDAVATELŮ
Jozef Trabalka
CESTA JE CIEĽ

N OV I N K A
Počet stran: 152
Formát: 210 x 297 mm
Vzhled: brožovaná,
s barevnými přílohami
Vyšlo: listopad 2004
Vydavatel: T-tour

První slovenská kniha zařazená do naší nabídky, je
v mnoha ohledech mimořádná. Asi žádný slovenský
cestovatel neuskutečnil v posledním desetiletí tolik zajímavých cest na kole, aby z toho vytěžil takové množství cykloturistických knih. Toto je pátá a autor v ní
shrnuje svoje cesty od roku 1992 až do současnosti.
Zvláštní potěšení nachází v dálkových trasách, a tak
si počtete o expedici TransCanada měřící 6531 km,
o transevropské cestě z Gibraltaru na Nordkapp dlouhé 5821 km, o přejezdu Austrálie z východu na západ
- 5001 km, ale i o expedici Patagónia, o cestě Čínou,
o průjezdu Madagaskarem, o objetí Islandu i o dalších
zajímavých cestách. Kniha nezvykle velkého formátu A4 je černobílá s barevnými přílohami, brožovaná,
s efektním barevným přebalem.

Cena: 265 Kč

Miroslav Pavelka
DO EGYPTA NA KOLE

N OV I N K A

Počet stran: 288
(63 fotograﬁí)
Formát: 143 x 205 mm
Vzhled: vázaná,
celá na křídovém papíře
Vyšlo: 2004
Vydavatel: Akácie
Podtitul knihy „s vlaštovkami
za teplem“ jakoby vyjadřoval smysl cesty mladého cyklocestovatele z Přerova, od něhož už máme v nabídce knihu JAK JSME
NA KOLECH NEDOJELI DO VIETNAMU. Tentokrát
ho devítiměsíční cesta zavedla přes Slovensko,
Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Sýrii
a Jordánsko k egyptským pyramidám a ještě dál až
do Luxoru. Domů se pak vracel přes Izrael a jeho
kibucy. Kniha o jeho obdivuhodném výkonu však
není pouhým cestopisem. Najdete v ní množství
poznatků o zemích a o pohybu v nich, o lidech,

všechny knihy je možné zakoupit prostřednictvím
naší zásilkové služby

o možnostech nouzového přenocování i příležitostného zaměstnání.

Cena: 399 Kč

Pavel Landa
CYKLISTIKA

N OV I N K A
(nové vydání)
Počet stran: 128
Formát: 150 x 210 mm
Vzhled: brožovaná,
s barevnou přílohou
Vyšlo: únor 2005
Vydavatel: Grada

Po překonání začátečnických
problémů se mnoho cyklistů
snaží využívat kolo jako prostředek nejen ke zdolávání vzdáleností, ale především ke zvyšování nebo
alespoň udržování kondice a zlepšování vlastní výkonnosti. Jak přistupovat k tréninku této velmi široké a výkonností i věkem různorodé kategorie sportovců, tzv. hobíků, pro které je kolo již téměř každodenním společníkem? Jak si naplánovat, realizovat a kontrolovat vlastní trénink? Jaké jsou hranice
výkonnosti? Na všechny tyto a další otázky odpoví
knížka, ve které autor uvádí čtenáře srozumitelnou
formou do tajů teorie tréninku, následné regenerace organizmu a nezapomíná ani na doporučení
vhodné stravy.

Cena: 119 Kč

Jan Hnízdil, Jiří Kirchner,
Dana Novotná
N OV I N K A
SPINNING
Počet stran: 104
Formát: 150 x 210 mm
Vzhled: brožovaná,
s barevnou přílohou
Vyšlo: listopad 2004
Vydavatel: Grada
První kniha na českém trhu,
která přibližuje celosvětový fenomén s názvem spinning z různých pohledů a úhlů. Přístupnou formou přináší všem zájemcům základní principy spinning programu. Stávajícím i potencionálním zájemcům o spinning program ukazuje základní postupy tvorby vhodných pohybových režimů, ať už za účelem redukce hmotnosti,
posílení kardiovaskulárního aparátu, nebo jen pro
pouhou radost z pohybu. Profesionálním instruk-

torům může nabídnout nové postupy při vytváření
tréninkových jednotek s ohledem na jejich přesné
zacílení. Součástí publikace je také kapitola pojednávající o dramaturgii, výběru a použití hudby, jako nedílné součásti spinning programu.

Cena: 119 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 obsahuje 50 tipů na výlety rozdělené do turistických oblastí v Čechách. Celkem popisuje 1824 km tras. Ke
každému výletu je schematická mapka, podrobný
popis, proﬁl a turistické zajímavosti. 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 celobarevný
Vydavatel: Fragment
Vyšlo: 2003
Průvodce nabízí 45 cyklisticky nejzajímavějších regionů 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 cyklistické náročnosti a terénech.

Cena: 199 Kč
CYKLOČTENÍ
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KNIHY JINÝCH
VYDAVATELŮ
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 velkého formátu z pera známého anglického autora. Nahlíží do historie tohoto sportu, učí základům
ježdění na kole, radí při nákupu správného vybavení a oblečení a seznamuje s důležitými bezpečnostními zásadami jízdy. Podrobně a názorně popisuje 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, který se musel utkat s rakovinou, aby dosáhl na absolutní vrchol cyklistického
sportu – na vítězství v Tour de France. Otevřená
výpověď muže, který pohlížel tváří v tvář smrti 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
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všechny knihy je možné zakoupit
prostřednictvím naší zásilkové služby
Vydavatel: Triton
Vyšlo: květen 2004
Pokračování megabestselleru NÁVRAT DO ŽIVOTA.
Pětinásobný vítěz Tour de
France Lance Armstrong vypráví o svých osobních i profesních vítězstvích (a prohrách) 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 odborník nad odborníky, osobní kouč šestinásobného vítěze Tour de France – Lance Armstronga. Obohacen
letitými zkušenostmi pojednává jasně a přehledně
o tréninkových praktikách, o správné výživě i péči 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 určena všem, kteří se aktivní cyklistikou zabývají nejen 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 světové cyklistiky, si kladou za cíl seznámit čtenáře s historií horské cyklistiky, moderními způsoby tréninku
a jeho metodami. Charakterizují jednotlivé disciplíny, zabývají se typy kol, oblečením a stravováním.
Kniha obsahuje desítky barevných obrázků, grafů
a schémat, která názorně a zajímavě vysvětlují a doplňují 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 všechny, kteří se chtějí dozvědět nejzákladnější věci o kole, o výběru doplňků,
o technice jízdy, o stravování, pitném režimu, regeneraci 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 autor spolu s kamarádem
Miroslavem Mádrem v letech 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 příhody popisuje skromně, jako by byly samozřejmos-

všechny knihy je možné zakoupit
prostřednictvím naší zásilkové služby
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 stránek časopisu Cykloturistika,
seznamuje podrobně se svými expedicemi na východ a jihovýchod. Ta první
vedla z Olomouce do Vladivostoku přes Mongolsko
a obávanou Čínu, kde ho samozřejmě také postihly 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 Kanadu, kde ho na samotném konci kontinentu porazilo auto a on putoval do nemocnice a pak letadlem
domů. V knize je velké množství černobílých fotograﬁí 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 Tomšíčkově knize Afrikou domů na
kole následovala další s názvem Na jachtě do světa, 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 Kapského Města. První nás zavede do Namibie, do pouště
Kalahari a proslulého města diamantů Kimberley.
Druhá pak do království Lesotho, v němž se nalézají nejvyšší hory jihu Afriky. Mimoto pojedeme
s autorem k nejjižnějšímu bodu afrického kontinetu. 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 Jihoafrické 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, nahlédneme 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

KNIHY JINÝCH
VYDAVATELŮ
Poutavé vyprávění autora
o jeho sólové expedici do
rovníkové části Velkého
afrického příkopu. Kromě
mnoha zajímavých a cenných informací etnograﬁckých 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 přírody, divoce žijících zvířat a příslušníků čtyř přírodních národů obývajících území severní Keni v okolí 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, celobarevná, na křídovém papíře
Vydavatel: Nucleus HK
Vyšlo: 2003
Podtitulek knihy – čtení
pro cyklistické nadšence a nejen pro ně – napovídá, že popisované
příběhy nemusejí zaujmout jenom cykloturisty.
Skutečně, vyprávění může být zdrojem poučení o daných zemích, přitom nepostrádá vtip i napětí. Petr Kafka procestoval se svým kamarádem
Jaroslavem Novákem celkem jednadvacet zemí
na čtyřech kontinentech. Najdete mezi nimi exotickou 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

CYKLOČTENÍ
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NA ISLAND LODÍ

Na Island se dá doplout pohodlně lodí, jak to ve své knize popisuje zkušený cestovatel Jan Vlasák. Po objetí celého ostrova na kole prohlašuje:
„Island je drsnej – velký dobrodružství. Na Island se nedá zapomenout.“

Ledovcové jezero Jökulsárlón – ledové kry se rozpadají na stále
menší kusy a z jezera vytéká řeka spojující jezero s mořem.

Útes Kap Dyrholáey – nejjižnější výběžek Islandu,
přes 100 m vysoké skalní útesy.

Vodopád Skogafoss, nejznámější
a nejnavštěvovanější vodopád na jihu Islandu.
Papuchalk ploskozobý žije v severní části
Atlantského oceánu a při lovu ryb se může
potopit až do hloubky 60 metrů.
Krajina kolem kopce Rautholar má typický islandský charakter.

Na Island vás pohodlně a bezpečně dopraví loď Smyril Line.

INZERCE

Intercontact Praha, spol. s r.o.
Karmelitská 27, 118 00 Praha 1
tel.: 234 094 139 (155) fax: 257 531 466
e-mail: trajekty@intercontact.cz

www.intercontact.cz
14
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Lodní lístky

pro trajektovou přepravu
po celé Evropě

ANGLIE | IRSKO | SKANDINÁVIE | ISLAND
| KORSIKA | SARDINIE | ŘECKO A DALŠÍ |
PRODEJ LÍSTKŮ NA EUROTUNNEL
VÍCE INFORMACÍ – TRASY – KALKULACE

– O B J E D N Á V K A – R E Z E R VA C E O N - L I N E

Cestovní kancelář
INTERCONTACT Praha, spol. s r.o.
Karmelitská 27, 118 00 Praha 1
Tel.: 234 094 139 (155), Fax: 257 531 466
trajekty@intercontact.cz
www.intercontact.cz
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JOTA

PRŮVODCE

Z NAKLADATELSTVÍ

nejobsáhlejší, nejaktuálnější
a nejpodrobnější na světě

Všechny knihy mají šitou brožovanou vazbu a jednotný rozměr 130 x 195 mm. Počet stran se pohybuje od 250 do 1400.
Součástí většiny průvodců je 60minutové DVD.
název průvodce

16
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stran přílohy mapy

cena

název průvodce

stran přílohy mapy

cena

ALPY

1104

20

50

878 Kč

MEXIKO

904

24

83

898 Kč

ANGLIE + DVD

736

24

38

798 Kč

NEPÁL

528

24

66

598 Kč

ATHÉNY + DVD

213

8

21

398 Kč

NEW YORK

512

16

32

568 Kč

AUSTRÁLIE

1312

20

98

998 Kč

NOVÝ ZÉLAND

1264

24

115

998 Kč

BANGKOK

192

12

12

248 Kč

PERU + DVD

560

16

60

598 Kč

BARCELONA + DVD

224

16

8

388 Kč

PROVENCE + DVD

344

24

12

488 Kč

BENÁTKY + DVD

200

16

12

398 Kč

PYRENEJE

632

16

46

598 Kč

BRAZÍLIE + DVD

1016

24

61

998 Kč

RUMUNSKO

400

20

48

338 Kč

BUDAPEŠŤ + DVD

192

16

12

398 Kč

ŘÍM + DVD

136

20

6

378 Kč

BULHARSKO

488

20

34

448 Kč

SARDINIE + DVD

176

16

6

388 Kč

FRANCIE

1360

16

115

998 Kč

SICÍLIE + DVD

192

24

12

388 Kč

INDIE - jih

608

20

58

788 Kč

SKOTSKO

792

28

50

678 Kč

INDIE - sever

1128

24

96

878 Kč

SLOVENSKO + DVD

296

16

22

488 Kč

INDONÉSIE

1184

28

137

988 Kč

ŠVÉDSKO

688

20

57

748 Kč

IRSKO

832

20

44

688 Kč

THAJSKO + DVD

712

24

76

748 Kč

JIŽNÍ AFRIKA

904

28

79

898 Kč

TURECKO

1024

20

103

798 Kč

KEŇA

768

20

82

798 Kč

Východ USA

744

16

60

878 Kč

KORSIKA

352

16

30

388 Kč

Západ USA – nár. parky

600

20

42

598 Kč

KUBA + DVD

664

24

42

768 Kč

MAĎARSKO

512

12

48

598 Kč

MAROKO

672

24

81

628 Kč

Všechny průvodce si můžete objednat za pomoci vloženého
objednacího lístku nebo prostřednictvím
internetového obchodu
www.cykloknihy.cz

180 stran informací o všem co potřebujete
na své cesty pěšky, na kole a po vodě
samostatné texty pro cykloturisty
článek Jak a co s sebou na cyklocesty
tabulky s parametry a cenami kol
rozhovor o vybavení s Lucií Kovaříkovou a Michalem Jonem

vydává: Outdoor Media, www.svetoutdooru.cz

CYKLOČTENÍ
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ITINERÁŘ DOJEZDU LUCKY KOVAŘÍKOVÉ A MICHALA JONA
aneb kde si budete moci koupit a nechat podepsat jejich knihy

L

ucka s Michalem by v závěru své cesty kolem světa měli překročit hranice České republiky v neděli 24. dubna 2005 na hraničním přechodu
Skalica/Sudoměřice na Moravě. V posledním dubnovém týdnu pak absolvují
velkou cestu po republice, kterou mají rozvrženou tak, aby další neděli 1. května 2005 přijeli do obory Hvězda v Praze. A proč zrovna tam? Protože odtamtud 1. května 2002 vyjížděli. Tedy na den přesně po třech letech se vrátí na stejné místo z druhé strany zeměkoule.
Po celou dobu jejich návratu je budou moci doprovázet další cykloturisté,
kteří se k nim mohou připojit na libovolný počet etap. Mohou s nimi jet dokonce už z Vídně a přes Slovensko. Přinášíme kilometráž i časový harmonogram
jejich jízdy, pokud byste tuto hrdinnou dvojici chtěli někde jen tak pozdravit.

8:00

Pátek 22. dubna 2005 – 110 km

Brno – Bosonohy (Velká cena) – Říčany – Velká Bíteš 40 km – Tasov 51 km
– Budišov 59 km – Hostákov – po hlavní sil. č. 23 (jen 5 km) – Třebíč

Vídeň – po Dunajské cyklostezce (levý břeh) – Hainburg – hraniční přechod
Berg / Petržalka – Bratislava – Devín – Zohor – Plavecký Štvrtok – Malacky
9:00

odjezd z Vídně – ze začátku hlavní aleje (Hauptallee) v Prátru,
poblíž Planetária

tiskovka v sídle ﬁrmy Dacom

9:45

odjezd, po cestě scuk s brněnskými kluby, od hranice Brna doprovod
Městskou policií

17:00 nejpozdější dojezd do Brna
17:30 tiskovka v klubovně, za hezkého počasí přímo na velodromu TJ Favorit
19:00 beseda pro veřejnost – sál FAVAL (s pódiem a restaurací – večeře)
v areálu TJ

Úterý 26. dubna 2005 – 75 km

9:00

odjezd

11:30 – 12:30 Velká Bíteš – zastávka na oběd U Raušů

13:00 – 14:00 hraniční přechod – uvítání na Slovensku

16:00 dojezd do Třebíče, další program (beseda apod.) dle místního
infocentra KVIZ a radnice

19:30 večeře

Středa 27. dubna 2005 – 70 km

Sobota 23. dubna 2005 – 0 km

Třebíč – Okříšky 10 km – Stonařov 26 km – Třešť 34 km – před Batelovem
doprava – křižovatka směr Nový Rychnov 44 km – Nový Rychnov 52 km –
Sázava 55 km – Pelhřimov

Malacky – volný den
11:00 prohlídka města, setkání se starostou
14:00 slavnostní oběd v Parnasu – koliba
19:30 beseda v Záhorském centru kultury, večeře

9:00

Malacky – Studienka 17 km – Tomky – Šaštín Stráže 30 km – Petrova Ves
u Gbel 37 km – Holíč 47 km – Skalica 54 km – hranice SR/ČR 58 km (oﬁciální
název přechodu je Skalica/Sudoměřice). V Sudoměřicích doleva a dál přes
Rohatec 64 km – Ratíškovice 69 km – Milotice 74 km – Kyjov
8:30

odjezd od synagogy

13:00 – 14:00 hraniční přechod – vítání doma, 2.patron cesty
Vítězslav Dostál

odjezd

poledne Třešť – pauza na oběd, rozhovory apod.
16:00

Neděle 24. dubna 2005 – 80 km

dojezd do Pelhřimova, města rekordů a kuriozit, přivítání agenturou
Dobrý den a ﬁrmou Velosport Richarda Valenty

19:00 beseda ve Střepině – cyklistická restaurace se salónkem

Čtvrtek 28. dubna 2005 – 50 km
Pelhřimov – Vlásenice 6 km – Nová Cerekev 11 km – Lidmaň 18 km – Těmice
22 km – Kamenice nad Lipou 27 km – Zátiší 30 km – Starý Bozděchov 35 km
– Horní / Okrouhlá / Kostelní / Dolní Radouň 43 km – Jindřichův Hradec
8:00

beseda ve škole

16:30 předpokládaný dojezd L+M k radnici a přivítání v Kyjově, na náměstí
(od 15:30) dechová hudba

10:00 odjezd, úsek Pelhřimov – Nová Cerekev s doprovodem malých
cyklistů – žáků základní školy
úsek Nová Cerekev – Kamenice nad Lipou také s doprovodem žáků,
ale jiné základní školy

18:00 beseda s veřejností v kulturním domě

13:00 Kamenice nad Lipou – pauza na oběd, rozhovory apod.

Pondělí 25. dubna 2005 – 65 km

16:00 dojezd do Jindřichova Hradce

Kyjov – Mistřín 7 km – Šardice 10 km – Čejč 16 km – Krumvíř 24 km –Velké
Hostěrádky 30 km – Otnice 38 km – Újezd u Brna 43 km – Sokolnice 47 km
– Šlapanice – Slatina – Brno

18:00 beseda v cyklokavárně pana Kaspera

15:45 Milotice – krátké setkání se zástupcem starosty

18

beseda se žáky ve škole, která ubytuje doprovod

9:00

CYKLOČTENÍ

KNIHY LUCIE KOVAŘÍKOVÉ
A MICHALA JONA
Pátek 29. dubna 2005 – 85 km
Jindřichův Hradec – Buk 5 km – Hatín 10 km – Cikar 16 km nebo kratší
varianta Evženovo údolí – Val 24 km – Vlkov 27 km – Bošilec 33 km – Dolní
Bukovsko 39 km – po č.147 Týn nad Vltavou 53 km – Albrechtice n. Vlt. 65 km
– lesem přes Písecké Hory – Písek
8:00

beseda ve škole (v jednání)

9:00

odjezd

17:00 dojezd do Písku
18:00 večeře a následně neformální beseda v restauraci Olympia,
pravděpodobně spojená s tiskovkou pro místní novináře

Sobota 30. dubna 2005 – 100 km
Písek – Zlivice 7 km – Ostrovec – Varvažov 17 km – Nevězice 22 km –
Kozárovice 33 km – Bukovany 36 km – Pečice 41 km – Radětice – Příbram
55 km – Jince 70 km – Lochovice 78 km – Zdice 88 km – Beroun
8:00

beseda v SPŠ

9:00

odjezd

17:30 dojezd do Berouna, program při dojezdu v jednání
19:00 večerní program Cykloturistiky – setkání s autory

Neděle 1. května 2005 – 40 km
Beroun – Svatý Jan pod Skalou – Loděnice – Rudná – Praha, Zličín –
Praha, obora Hvězda
8:30

odjezd

12:00 dojezd do obory Hvězda v Praze, program ve Hvězdě – uvítání
v Praze po třech letech

V
NO

IN

I. díl

II. díl

III. díl

Z ČECH AŽ DO ZEMĚ
VYCHÁZEJÍCÍHO
SLUNCE

POD OBLOHOU
JIŽNÍHO KŘÍŽE

PŘES LEDOVÉ
KRÁLOVSTVÍ DO
ZELENÉHO PEKLA

Česko
Německo
Dánsko
Grónsko
Švédsko
Finsko
Norsko
Rusko
Mongolsko
Čína
Jižní Korea
Japonsko
Cena: 299 Kč

Austrálie
Tasmánie
Nový Zéland
Fidži
Cena: 289 Kč

Ekvádor
Peru
Bolívie
Chile
Ohňová země
Antarktida
Argentina
Paraguay
Brazílie
Uruguay
Cena: 299 Kč

Objednat možno na adrese:
CYKLOKNIHY
Pod Vinicemi 2
301 00 Plzeň
tel.: 377 539 988
fax: 377 539 977
e-mail: redakce@cykloknihy.cz
www.cykloknihy.cz
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LITERATURA NA CESTY
MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM OUTDOORU
Ročenka o outdoorovém vybavení přináší informace potřebné k nákupu dobrého
vybavení na cesty pěšky, na kole i po vodě. Informace jsou rozděleny do tří oblastí.
V textové části sledují autoři poslední vývoj
v každé z oblastí vybavení, v tabulkové části
najdou čtenáři přehled výrobků na trhu včetně aktuálních cen a konečně v prezentační
části ﬁrmy představují konkrétní výrobky.
Ročenka Malý Průvodce světem outdooru pravidelně informuje i o vybavení
pro cykloturistiku.
V roce 2005 to budou články o vývoji v oblasti řazení, o cyklobrzdách a o tom, jak se balit na kolo na delší cesty.
Kromě hlavních informací obsahuje ročenka mnoho
doplňujících údajů od stručných základních informací
s kresbami o jednotlivých oblastech vybavení přes aktuální seznam outdoorových obchodů až po abecední seznam nejnovějších kontaktů na jednotlivé ﬁrmy.
Ročenka má 180 stran.
Cena: 69 Kč

CYKLOATLAS Česko
– aktualizované a rozřířené vydání podrobná cykloturistická mapa 1 : 100 000
Nepostradatelná pomůcka cykloturistů pro plánování výletů a cest z dílny kartograﬁckého vydavatelství
SHOCart. Podstatných změn doznala mapová část, ve
které přibylo oproti předešlému vydání 12 000 km značených i plánovaných cyklotras.

Cena: 499 Kč
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SKLENĚNÁ FANTAZIE
originální dárek pro příznivce jízdního kola

AUTHOR KRÁL ŠUMAVY
2005

N

a na něm kompletní knižní nabídka
vydavatelství CYKLOKNIHY
společně s přítomnými světoběžníky
Luckou a Michalem

abízíme Vám jako jedni z prvních v České republice unikátní dárkový
předmět vysoké hodnoty. Díky nejnovější technologii laserového záření vzniká uvnitř skleněného hranolu 3D-obraz ve vysokém stupni rozlišení.
Jedná se o hranol z křišťálového skla o rozměrech 40 x 40 x 60 mm, který
má ve svém středu laserem vypálené trojrozměrné historické kolo – tzv. draisinu. Může posloužit jako unikátní těžítko na pracovním stole nebo jako pěkný
dekorativní předmět.
A jak se takový obraz do skla dostane?
Laserový systém vytváří kónický svazek světelných paprsků, který proniká povrchem skla a v bodu uvnitř skla, na který je zaostřen, dosahuje teploty okolo
20.000 °C. Přirozeně pouze na zlomek sekundy a na nejmenším možném prostoru. Průběh této akce je srovnatelný s mikroexplozí. Výsledkem je krystalizace
(odskelnění, devitriﬁkace) o minimální velikosti, ze které vybíhají nepatrné trhlinky, které je možno opticky rozeznat jako „třpytivý bod“. Tato velice moderní
technologie umožňuje pomocí jednotlivých bodů vyrýt – vygravírovat libovolné
motivy do průhledných materiálů, jako je sklo nebo umělá hmota, aniž by došlo k porušení povrchu gravírovaného materiálu. Motiv se nachází uvnitř hmoty
a to tak, že neexistuje žádný otevřený styk mezi motivem a okolním prostředím.
Z tohoto důvodu nemůže dojít k znečištění vygravírovaného motivu kontaminací s vnějším prostředím.
Tolik sděluje odborná literatura. Laicky řečeno: jedná se o moc pěknou věcičku, nad kterou člověk žasne a jen nevěřícně kroutí hlavou. Proto, máte-li
někoho známého, kdo je „blázen“ do všeho kolem cyklistiky a udělá mu radost každý předmět s vyobrazením kola, dopřejte mu to potěšení, ať nevěřícně
kroutí hlavou i on.
Neváhejte a napište si o tento unikátní dárek. Stojí pouhých 390 Kč a je dodáván v pěkné krabičce s magnetickým uzávěrem.
K objednávce můžete použít OBJEDNACÍ LÍSTEK, případně zatelefonovat
na číslo: 377 539 988 nebo poslat objednávku e-mailem na adresu:
redakce@cykloknihy.cz.
Pošleme Vám tento dárek důkladně zabalený - na dobírku.

Buďte originální s vkusným dárkem pro své známé!

V

letošním roce se naplní plný tucet Králů, již podvanácté bude Šumava
patřit cyklistům – účastníkům cyklomaratonu Author Král Šumavy.
Pořadatelé jsou připraveni splnit Vaše očekávání, to znamená, že snad opět
projedete náročnými trasami s odpovídajícím zajištěním a s doprovodným programem před startem a hlavně v cíli.
Závod horských kol v sobotu 28. května 2005 bude proti loňsku beze změn.
Start bude v 7:30 na 100 km a v 9:30 na 70 km. Na startu každé trasy bude postavena zóna pro prvních 200 závodníků podle loňského umístění. Zůstává také omezený počet startujících na celkem 3200 účastníků. Cílový stadion Pod
Hůrkou a program na něm bude opět fungovat již od pátku souběžně s prezentací. Servis kol, stánkový prodej, vystoupení Spacemana, občerstvení, hudební produkce, večerní beseda s cyklocestovateli Lucií Kovaříkovou a Michalem Jonem, prostě obvyklý nářez.
V cíli Krále Šumavy bude stánek vydavatelství CYKLOKNIHY a v něm budou
přítomni i Lucka s Michalem, aby zájemcům podepsali některou ze tří dílů jejich knížky. Kromě knih o cestě kolem světa si budou moci zájemci koupit za
zvýhodněné ceny i další cyklistickou a cykloturistickou literaturu.
Propozice a přihlášky na Krále Šumavy na adresách:
www.authorkralsumavy.cz nebo www.sumavanet.cz/triatlon
Infolinky Krále Šumavy
přihlášky: 608 406 002, trasa: 603 536 589

VYLOSOVANÍ LUŠTITELÉ KŘÍŽOVKY
Z MINULÉHO ČÍSLA
Tajenka zněla: FINSKO JE ZEMĚ NÁDHERNÝCH LESŮ A TISÍCE JEZER.
Z velkého množství korespondenčních lístků, pohlednic a e-mailů jsme vylosovali dvacet výherců, kteří od nás dostávají knižní novinky z našeho vydavatelství
(Jak jsem dojel až na Nordkapp a Přes ledové království do zeleného pekla).
Vylosováni byli: Stanislav Kupčík, Přerov, Marie Koutníková, Český Krumlov,
Radmil Podlaha, Příbram, Dagmar Klailová, Jihlava, e-mail: saska, Petr Krause,
Jablonec nad Nisou, František Sazama, Liberec, Leoš Blahůšek, Praha, e-mail:
mirka.ch, Miloš Podzimek, Turnov, e-mail: agip, manželé Svobodovi, Hradec
Králové, Pavel Císař, Plzeň, Veronika Králová, Lbín, e-mail: jnk, Jiří Vodrážka,
Karlovy Vary, e-mail: turisti, Jaroslav Havlena, Třebíč, e-mail: mar.tumova,
Alena Eretová, Olomouc. Blahopřejeme.

CYKLOČTENÍ
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JAROMÍR KRTIČKA
z Kutné Hory

jedna z největších postav novodobé cykloturistiky
oslavila 14. února letošního roku 70. narozeniny

K

dyž mi bylo deset, maminka mi přečetla z novin článek o náboru do cykloturistického oddílu. Tenkrát jsem netušil, jak pár řádků ovlivní můj život! A nejen řádky, ale člověk, který se za nimi skrýval. Věčně plný optimismu
s chutí po dobrodružství a poznání. Člověk, jenž uměl pochopit nás – kluky
a mravenčí pílí z nás dělal chlapy s láskou ke kolu a k partě.
Jaromír Krtička – všemi nazývaný Krtek – mi dával pocítit pocit svobody a prvního poznání cizích krajů ze sedla kola. I když jsem se kolikrát vracíval domů pěšky, vždy se únava za pár dní vytratila a zůstaly prima vzpomínky a touha jet dál!
Tenkrát jsem ještě nechápal sílu jeho osobnosti. Až nyní, s odstupem let, při
vzpomínkách na společné vaření s bandou třiceti kluků v různých zemích světa,
na nakládání kol do vlaků, na opravy všemožných defektů, na klukovské lotroviny, se ptám sám sebe: „Jak to dokázal?“
Všichni jsme ho měli za druhého tátu a nikdo na něj nedal dopustit. A to trvá
až dodnes, kdy již Krtkův cyklistický maraton mírně zpomalil! Stále ale čerpám
z jeho zkušeností a dokonalé paměti. Vždyť jeho slova: „...něco z mého života...,“ zná snad každý, kdo se s ním někdy setkal.
I když už žezlo cykloturistické vlády předal „odkojencům“, cítím v něm pevnou oporu, kterou nám všichni závidí!
A někdy, když mám pocit, že to nepůjde dál, a stojím na mrtvém bodě, vzpomenu si na jeho věčný úsměv, na veselá slova plná povzbuzení, jenž se ani napsat nedají.
Chtěl bych dokázat to, co ON!!!

Jaromír Krtička se svým nástupcem
Lukášem Podolákem.

Chtěl bych mu hlavně poděkovat, nejen za sebe a za náš cykloturistický kroužek, který založil, a za myšlenku „Prázdnin
na kole“, které vymyslel, ale za všechny lidi, kteří ho znají a kterým vnesl do života alespoň kousek něčeho, na co se nedá
zapomenout.
Lukáš Podolák
foto: Jiří Říha

Slavnostní přípitek při letošní oslavě narozenin Jaromíra Krtičky.
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cykloturistický kroužek Kutná Hora

Dárek předává a gratuluje bývalý předseda ústřední sekce
cykloturistiky Ing. Josef Schneeweiss.

Tato póza je pro Jaromíra Krtičku
nejtypičtější – při opravě kol
na Prázdninách na kole.

FORMA OBJEDNÁNÍ, VARIANTY PLATEB A ZPŮSOBY DORUČENÍ
Neplaťte žádné další poplatky,
když nemusíte

Poštovné ZDARMA *)
Balné ZDARMA ve všech případech

Forma objednání

Způsoby doručení

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 se počítá doba expedice
od identiﬁkace Vaší platby).

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.

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 uskutečnit
objednávku telefonicky, variabilní symbol Vám sdělíme. Částku pak můžete uhradit
převodem ze svého účtu na náš účet číslo: 729699389/0800 u České spořitelny. Při
tomto způsobu platby účtujeme k ceně objednávky poplatek za zaslání ve výši 30 Kč.
Při objednávce nad 500 Kč (hodnoty zboží) neúčtujeme žádný poplatek.
2. Dobírkou
Klasika pro tento způsob nákupu knih. Cenu zásilky zaplatíte až při převzetí zboží od poštovního doručovatele nebo na poště. Při tomto způsobu platby účtujeme
k ceně objednaného zboží poplatek za zaslání ve výši 69 Kč. Při objednávce nad
500 Kč (hodnoty zboží) účtujeme poplatek pouze 49 Kč. Pro tento případ je vložen
OBJEDNACÍ LÍSTEK, kde stačí doplnit požadovaný počet knih. Nemusíte ani lepit
žádnou známku.
3. 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 objednávky (nezapomeňte
uvést také IČO, případně DIČ). Poplatky za
zaslání v tomto případě neúčtujeme žádné. Je
lepší se předem telefonicky domluvit.

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 500 Kč
nad 500 Kč
způsob doručení
Bezhotovostně
+ 30 Kč
+ 0 Kč
doporučený balík
Dobírka
+ 69 Kč
+ 49 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 (poštovné za Vás uhradíme).
*) při bezhotovostní platbě a při hodnotě zboží nad 500 Kč

INOVOVANÝ SERVER CYKLOKNIHY.CZ
Kompletní knižní nabídka vydavatelství
Cykloknihy má od podzimu na internetu
novou podobu. V nabídce přibyly i tituly
jiných vydavatelů s cyklistickou a necyklistickou tematikou, samostatnou rubriku mají průvodci a turistická literatura, vyčleněny
jsou i knihy o Šumavě. Výhodou internetu
je aktuálnost, takže uveřejnění informací
o nové knize je bezprostřední. Vznikly i nové rubriky jako Aktuality, Cyklo-antikvariát
a Soutěž.
Podívejte se na: www.cykloknihy.cz
a posuďte sami, jak tento server vypadá
a co všechno v sobě skrývá.
CYKLOČTENÍ
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Dvaceti vylosovaným
luštitelům zašleme
knižní novinky
z vydavatelství
CYKLOKNIHY.

www
sportarsenal
cz

Tajenku zasílejte do
31. července 2005
na adresu:
CYKLOKNIHY,
Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
nebo redakce@cykloknihy.cz
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Podzimní knižní veletrh
Havlíčkův Brod
Kulturní dům Ostrov

7. a 8. října 2005
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(v pátek 7. října od 10 do 19 hodin,
v sobotu 8. října od 9 do 17 hodin),
ale číst si můžete každý den.
Knižní veletrh s nejdelší tradicí v České republice
nabízí knihy více než 170 nakladatelů, horké
novinky i výrazné veletržní slevy, autogramiády,
besedy, konference, semináře, soutěže, výhry, ceny,
výstavy, setkání s populárními spisovateli...

Uzávěrka přihlášek pro vystavovatele je

31. srpna 2005
Podrobné informace najdete na

www.hejkal.cz

...kolo, na kterém
objedete svût

www.author.cz

