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Značka Author je vždy nositelem invencí a technických 
trendů v cyklistice. Důkazem je nový karbonový rám Author. 
Na silničních modelech CA6606 a CA7706 používáme 
kompozit složený ze dvou typů karbonových materiálů – UDPP 
(uni direction prepreg) a vrchní viditelné vrstvy 3K karbonu. 
Rám byl po dva roky vyvíjen za pomoci počítačové i laboratorní 
zátěžové simulace. V praxi byl testován našimi zkušebními 
jezdci, jakož i závodní týmy PSK Whirlpool a Author DHL. 
Author svá kola nejen vyrábí, ale i tvoří. author.cz
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Centrální expozice: Lotyšsko   Téma: Literatury severských zemí 

Místo konání: Výstaviště Praha – Průmyslový palác
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CYKLOČTENÍ 1

 CYKLOČTENÍ pro zábavu i poučení

číslo 6   ročník IV.   
Vydává: CYKLOKNIHY s.r.o., 
Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 539 988
E-mail: redakce@cykloknihy.cz
www.cykloknihy.cz

Sazba: DTP studio Cykloknihy
Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Evidenční číslo: MK ČR E 14711
Doporučená cena:  5 Kč
Kresba na obálce: Ivan Křemeček
Vyšlo: 24. dubna 2006

SPORT LIFE 2005 - Brno
SPORT PRAGUE 2006 - Praha

V závěru loňského roku a na začátku toho letošního se sešli milovníci cyklistiky a všeho, co k ní patří, v Brně 
a poté v Praze. Firmy odprezentovaly nejžhavější novinky pro letošní rok, a tak si návštěvníci mohli udělat 

obrázek o tom, co v letošním roce „pofrčí“. Nové modely kol, inovované vybavení na cesty, módní cyklistické 
oblečení – každý si jistě vybere podle svých představ a finančních možností.

Na obou mezinárodních veletrzích nechyběly ani CYKLOKNIHY. V Brně probíhaly po celou dobu veletrhu 
v našem stánku autogramiády autorů, a tak se návštěvníci mohli setkat s Honzou Vlasákem, Luckou Kovaříkovou 
a Michalem Jonem, Simonou a Romanem Sztulovými  a s Jozefem Trabalkou.

V Praze proběhlo vylosování soutěží vyhlášených v minulém Cykločtení. Losování provedli stylově Lucka s Mi-
chalem, když výherce tahali přímo z cyklistické helmy. V závěrečné části tohoto Cykločtení se můžete dočíst, 
jestli se náhodou neusmálo štěstí i na vás, a nepatříte mezi šťastné výherce.

Na obou veletrzích jsme byli mile překvapeni vysokou návštěvností a velkým zájmem o knihy s cyklistickou 
a cykloturistickou tematikou. 

Kde se můžete setkat s CYKLOKNIHAMI 
v nejbližší době: 

Ve dnech 4. – 7. května 2006 na mezinárodním knižním veletrhu 
Svět knihy v Praze v Holešovicích.

Ve dnech 23. – 25. června 2006 na akci VÍKEND se Sport Arsenalem 
a s Cykloknihami v Českém ráji.

K oběma akcím najdete podrobnosti uvnitř tohoto čísla.

přehlídka toho nejkvalitnějšího, 
co letos uvidíme na cestách

Honza Vlasák diskutuje se svými čtenáři. Spinningové maratony zpestřovaly atmosféru. Lucka s Michalem právě losují šťastné výherce.

U našeho stánku se zastavily i projíždějící cyklistky.
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2 CYKLOČTENÍ

Světoběžník JOSEF KOZÁK dokončil v loňském roce        

Josefu Kozákovi je 46 let a když zrovna necestuje po světě na kole, žije v Host-
kovicích u Olomouce a pracuje jako živnostník v oboru slaboproudé eletrotech-
niky. V loňském roce dokončil cestu, kterou je možno nazvat objezdem země-
koule. Vyjel na východ a vrátil se od západu. Bez sponzorské podpory a bez po-
zornosti médií strávil na cestě více než rok a ujel vzdálenost větší, než je obvod 
zeměkoule po rovníku. Požádali jsme proto cestovatele o rozhovor.

•  Toto nebyl váš první pokus o objetí světa. Ten předešlý na přelomu let 1999 
a 2000 skončil dost nešťastně. Povězte nám něco o něm.

Stejně jako nyní, nebylo tehdy objetí světa plánováno. Cílem byla Austrálie. Cíl 
jsem si splnil a protože se mi nechtělo ještě domů a v Sydney u přátel jsem vydělal 
peníze, které stačily na letenku do USA, pokračovala má cesta do Severní Ameriky. 
Trochu jsem pojezdil po USA a Kanadě a v podstatě jsem s malou zajížďkou přejel 
Severní Ameriku od Tichého k Atlantskému oceánu. Jenže pýcha předchází pád. 
Byl jsem na východním pobřeží USA a domů chybělo jen přeletět oceán a dojet 
pár kilometrů přes západní Evropu domů. Byl jsem si jistý, že cestu kolem světa 
dokončím, protože státy, kde by se mohly vyskytnout problémy, jsem měl už za 

sebou, peníze jsem měl, kolo i já jsme byli v pohodě... A když někde v informa-
cích chtěli zápis do knihy návštěv, tak jsem se podepisoval – Josef Kozák, cyklis-
ta na cestě kolem světa. No, ale svět jsem neobjel. Banální nehoda v kanadském 
Sydney, zlomená noha, operace v Kanadě a já i kolo jsme cestovali letecky domů. 

•  Smůla. Doufám, že na té poslední se vám už nic podobného nepřihodilo.
Tentokrát jediný podobný problém byl, když mě v Denveru v USA na přechodu 

pro chodce zvalchovala nějaká řidička. Kolo přežilo, já taky, jen na hlavě mi při-
bylo 17 stehů.

•  Taky dobré. Tak nám celou cestu prosím přibližte.
Cílem této cesty měla být Jižní Amerika. Bohužel, ani tento sen nedošel napl-

nění.
Moje představa byla následující – vyrazit na východ, rychle přejet Rusko, z Ma-

gadanu někam na sever Severní Ameriky a potom na jih až k Ohňové Zemi. Jenže 
jsem nebyl rychlý a ještě jsem si jezdil po výletech, jako třeba Sajanský okruh. 
Pěkná trasa přes pohoří Západní Sajany, to bylo 2500 km navíc. Vyjel jsem z Kras-
nojarsku a po měsíci jsem se tam zase vrátil, ale ten měsíc potom chyběl. Když 
jsem se koncem září v Balšom Neveru měl rozhodnout, zda mám jet na sever 
3000 km přes Jakutsk do Magadanu, nebo se pokusit dojet alespoň do 2000 km 
vzdáleného Vladivostoku, nebylo co řešit. Mně mrzlo jen v noci, ale v Jakutsku už 
bylo 15 cm sněhu a mrzlo pořád. Podařilo se mi dojet do Vladivostoku a tam jsem 
přemýšlel, kam dál. Končilo mi ruské vízum a hnala mě taky zima. Přeplavil jsem se 
lodí do Jižní Koreje, ale i tam mě dohnalo chladné a deštivé počasí. Bylo třeba pro-
vést radikální změnu. Tou byl přelet na jižní polokouli, na Nový Zéland. 

Tři měsíce na severním i jižním ostrově jsem mohl obdivovat přírodní krásy, kte-
rých má tato ostrovní země nepřeberné množství. Austrálie je jen kousek a cesta 
měla pokračovat tam. Jenže získat vízum od australských byrokratů na konzulátu 
v Auckandu se ukázalo nad mé síly a musel jsem změnit trasu. Letecká společnost 
Tahiti airline byla do USA o 100 dolarů levnější než ostatní. Na 15 dní jsem přerušil 
let na Tahiti a za ušetřenou stovku si dva týdny užíval podle některých tvrzení po-
zemského ráje ve Francouzské Polynésii.

10. března loňského roku jsem byl v USA v Los Angeles. Pokračovat odtud smě-
rem na Jižní Ameriku se mi nelíbilo, než bych se tam dostal, byla by zima. Řekl jsem 
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CYKLOČTENÍ 3

   objezd zeměkoule – bez sponzorů, bez pozornosti médií

si, že zkusím Aljašku a vymyslel jsem novou trasu. Ani tato myšlenka nebyla reali-
zována. Za kanadským vízem jsem se po západní Americe honil 8500 km a stejně 
jsem ho nedostal. Australští i kanadští úředníci požadují výpisy z kont, katastrálních 
úřadů, potvrzení ze zaměstnání, vše úředně ověřeno a zdůvodňují to bojem proti 
terorismu. Já to vidím jinak. Je to tvrdá ekonomická selekce, která nemá s teroris-
mem nic společného.

No nic. Na přelomu června a července jsem byl zpět v L.A. Teploty, které tam 
panovaly, se blížily ke čtyřicítkám a v tomhle počasí pokračovat na jih do Mexika 
by byla sebevražda.

Rozhodl jsem se proto tuto cestu ukončit. Za necelé dva měsíce jsem přejel 
z L.A. do Bostonu, pak letecky do Londýna a potom ještě tři týdny na kole a byl 
jsem doma.

•  Poprosím vás ještě o pár statistických údajů. 
Vyjížděl jsem 22. května 2004 a vrátil se 26. září 2005. Na cestě jsem strávil 494 

dnů, našlapal jsem 44 041 km a navštívil 14 zemí 4 kontinentů.

•  Přes jaké země jste konkrétně projížděl?
Polsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Rusko, Jižní Koreu, Nový Zéland, Francouzskou 

Polynésii, USA, Velkou Británii, Francii, Belgii, Lucem-
bursko, Německo.

•  Kde se vám ve světě líbilo nejvíce?
Mně se líbí všude, všude je něco pěkného. Nebo 

ještě jinak. Každá země má z mého pohledu klady 
i zápory. Například Nový Zéland. Kladem je překrás-
ná příroda. Zde se ztotožním s Leošem Šimánkem, 
který nazval Nový Zéland zemí přírodních superlati-
vů. Záporem pro mne je, že sice v každé vesnici mají 
kemp (placený), ale mimo vesnice jsou pět metrů od 
silnice ploty, ohrady a soukromé pozemky. A tak van-
drák mého typu nemá kde postavit stan. Když to tro-
chu přeženu, tak často spím s nohama téměř na silnici.

•  Na jakém kole jste jel a s jakým vybavením?
Kolo Apache – ocelový rám, vybavení běžné, např. přesmykače Acera. Ale kva-

litní ráfky, středové složení a středy kol. 

•  Cestu jste uskutečnil bez sponzorů nebo jste měl někoho, kdo vás finančně či 
materiálně podpořil?

Pan Míka z firmy Apache mi za kolo v ceně 15 000 Kč účtoval jen 5000 Kč.

•  Měl jste nějaké zázemí doma, někoho kdo by vám pomáhal odtud?
Moje přítelkyně a rodina. Bylo potřeba prodloužit pojištění, poslat něco, co 

jsem zrovna potřeboval – filmy, mapy, přilbu a podobně. 

•  Zaskočilo vás něco cestou? 
Tentokrát mě snad ani neokradli. Při minulých cestách několikrát, ale vždy jen 

o drobnosti. Nemoci se mi vyhýbají, nepočítám-li nějaké to nachlazení, průjem, ne-
bo když mě chytnou záda. 

•  Co vás na cestování baví, co vás táhne do světa, co vám cestování dává?
Na všechny tři otázky mám jedinou odpověď – POCIT SVOBODY.

Díky za rozhovor. Jiří Říha

Josef Kozák
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4 CYKLOČTENÍ

CESTAMI TROLLŮ

Výsledek více než desetiletého důkladného objevování Norska v sedle bi-
cyklu zaznamenal autor v této knize podrobně a poutavě. Jsou zde soustředě-
ny ty nejkrásnější a nejzajímavější cesty, které je možné v této severské zemi 
na kole podniknout. Kniha se tak stává netradičním cyklistickým průvodcem. 
Netradičním proto, že neobsahuje jen strohá data o daných lokalitách, ale při-
bližuje je autenticky, přímo z pohledu cyklisty. Na mnoha místech je text oko-
řeněn zajímavými příhodami přímých účastníků společných výprav. Celkem 30 
kapitol představuje více než 30 trollích cest od těch známých až po absolut-
ně neznámé. Na úvod je zařazen jakýsi miniprůvodce hlavním městem Oslem, 
kde většina výprav na sever začíná. Kniha je obohacena velkým množstvím ba-
revných fotografií, které krásy norské přírody přibližují. Nechybějí ani mapky 
s vyznačenou a doporučenou trasou. Publikace nezvyklého formátu určitě na-
pomůže čtenáři učinit si ucelený obraz o této krásné severské zemi a stane se 
vítanou inspirací pro cykloturisty. 

Počet stran: 176
Formát: 240 x 180 mm
Vzhled: pevná vazba, 
lesklé lamino, 
vnitřek celobarevný, 
křídový papír
ISBN 80-903677-1-2

Radovan 
Kuncžhavážhavá

NOVINKA
NOVINKA

Cena: 

299 Kč

AUTOGRAMIÁDA
autora knihy – Radovana Kunce 
se bude konat v sobotu 6. května 2006
na veletrhu Svět knihy v Praze – Holešovicích
v Pravém křídle Veletržního paláce
ve stánku vydavatelství CYKLOKNIHY, 
který najdete pod označením P 210.
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CYKLOČTENÍ 5

Netradiční cyklistický průvodce Norskem

00.  Norsko, pro cyklisty jako stvořené
01.  Oslo – Průvodce cyklisty městem
02.  Hardangervidda – Střecha Norska
03.  Glittertind – Nejvyšší bod Skandinávie
04.   Peer Gynt Vegen – Královstvím dalekých 

rozhledů
05.   Rallarvegen – Napříč náhorní plošinou 

uvězněnou pod sněhem
06.   Sognefjellsvegen – Přes nejvyšší silniční sedlo 

v Norsku
07.  Grimsdalsveien – Dávná obchodní stezka
08.  Birkebeinerveien – Po stopách prince Håkona
09.  Einunndalsveien – Údolím, které tvořil ledovec
10.  Snøhetta – Sněhová hora v kraji pižmoňů
11.  Slådalsvegen – Přes hory dřevěných panen
12.  Mardalsfossen – Dobře utajený vodopád
13.  Trollstigen – Žebřík Trollů
14.  Vøringsfoss – Duhový vodopád
15.  Jotunheimvegen a Murudalen – Domovem Obrů
16.   Dalsideveien – Dvoudenní cesta, která se 

poněkud protáhla

17.  Kjerag – Odlehlý skalní klenot
18.  Telemarkkanalen – Podél staré vodní cesty
19.  Lesjahurrungane – Hory, kde přebývají Trollové
20.  Nigardsbreen – K největšímu ledovci
21.   Grådalsveien – Přes kopce do hornického 

skanzenu
22.  Lofoty – Země polárního slunce
23.  Vinstradalen – Do neznámého nitra hor
24.  Riastvegen – Sobí safari
25.   Litledalsveien a Aursjøveien – Od fjordu přes 

horské pláně až skoro k moři 
26.   Gamle Strynefjellsveg – Starou silnicí mezi 

mantinely sněhu
27.   Fiplingdalen – Údolí, kde polární lišky dávají 

dobrou noc
28.   Friisveien a Vinjeveien – Přes hory porostlé 

vřesem
29.  Andøya – Poslední zemská výspa v oceánu
30.  Senja – Magický ostrov na dalekém severu

Obsah knížky
Radovan Kunc se narodil v roce 
1955. Po studiích na Českém vyso-
kém učení technickém v Praze pra-
coval deset let jako elektrotechnický 
inženýr. V polovině devadesátých let 
založil vlastní cestovní kancelář, se 
kterou se zaměřil na cykloturistické 
poznávání Skandinávie a americké-
ho jihozápadu. Pořádá také zimní vý-
pravy do severského Laponska. Žije 
v Jindřichově poblíž Jablonce nad 
Nisou a k jeho zálibám patří kromě 
kola ještě orientační běh, horolezec-
tví a běh na lyžích.
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6 CYKLOČTENÍ

Jan Polášek
BAGÓ, HOP!

Děj knihy se odehrává v prostředí cyklistických závodů. Na pozadí jednot-
livých epizod sledujeme zrání dospívajícího mladíka Martina, který zcela pro-
padl cyklistice a obětuje jí veškerý volný čas. Zažíváme s ním prohry, zranění 
i vítězství. Za pomoci a za obrovského fandovství rodičů, kteří jeho zálibu vše-
možně podporují, se vypracovává ve stále lepšího závodníka. Nechybí pocho-
pitelně ani první láska, stejně krásná a romantická, jak jen ve věku dospívajících 
může být. Zajímavostí možná je to, že i jeho dívka Radka jezdí závodně na ko-
le, a tak mnohé závody prožívají společně. Je to také příběh o vztahu k psímu 
kamarádovi, se kterým Martin v jakési snové rovině i rozmlouvá, radí se s ním. 

Počet stran: 204 
Formát: 150 x 215 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
ISBN 80-903677-2-0

(ukázka z knihy)

Dvě hodiny trvala cesta z Javorné do Kolína a celou tu dobu pršelo. 
Cyklokrosový areál je přivítal rozbahněnou příjezdovou cestou, štipla-

vým kouřem z opékaných buřtů a vůní rumu. Kancelář závodu byla umístěna 
v budově fotbalového klubu, ale zajímavější dění probíhalo v mohutném stanu 
postaveném hned vedle. Podávaly se tam párky, čepovalo pivo, nalévalo čer-
vené víno a grog. Sychravé počasí přímo vybízelo k pořádné dávce něčeho na 
zahřátí, a tak bylo pod stanovými plachtami pořád plno. V jeho těsné blízkos-
ti vedla trať, takže diváci mohli popíjet a přitom sledovat závodníky, byli i tací, 
kteří tento prostor neopustili po celou dobu závodů. 

Otec vyzvedl startovní číslo a taky zašel do stanu, kde si dal čaj s rumem. 
Martin se bleskově převlékl a pátral po okolí. Sigmácký autobus našel za minu-
tu, podstatně déle mu však trvalo, než Radku přesvědčil, aby změnila pedály. 
Kromě nich museli vyměnit i kufry na tretrách. Martin posadil Radku do auta 
a pustil se do práce. Přestože si povolování a utahování šroubků vyzkoušel do-
ma na svých tretrách, teď měl trochu strach, jak mu to půjde. Jeho obavy však 
byly zbytečné, projevil se, jak později Radka řekla, jako velmi zručný mechanik. 
Její kufry šly sundat dobře a namontovat nové byla hračka. Zbývalo vyzkoušet, 
jak to Radce s novými věcmi půjde v terénu. 

Výměnná akce se udála tak rychle, že otec vychutnávající hřejivý a vonící ná-
poj vůbec netušil, že se u jejich auta něco děje. Správně naladěn se převlékl do 
nepromokavých kalhot, bundy a na nohy si vzal vysoké holínky. Poprvé v seri-
álu vytáhl kbelíky na vodu, rýžové kartáče, košťátko a suché hadry. Dal dohro-
mady druhý bicykl, přichystal bednu s nářadím, rezervní kola a vyhlížel Martina.

„Bereš mi práci,“ poznamenal, když se syn objevil s čistým bicyklem na rameně.

žhavážhavá

NOVINKA
NOVINKA

AUTOGRAMIÁDA
autora knihy – Jana Poláška se bude konat 

v sobotu 6. května 2006 
na veletrhu Svět knihy v Praze – Holešovicích 

v Pravém křídle Veletržního paláce ve stánku vydavatelství 
CYKLOKNIHY,  který najdete pod označením P 210.

Cena: 

199 Kč
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CYKLOČTENÍ 7

–  200  – –  201  –

„Můžeme se podívat odsud...“

„Raději půjdeme...“ 

Brodili se čvachtajícím sněhem přes celou louku až k oplocení kolem 

parkoviště výprav. Tam zastavili. Martin čekající líbání byl zklamán. Radka 

ho jen pohladila po tváři a řekla, že ho má ráda. Taky chtěl něco říct, místo 

toho naprázdno polkl a pak už jen přihlížel, jak Radka přelézá plot a míří 

k oddílovému mikrobusu. U něj se otočila a zamávala.

„Já tebe taky!“ zavolal. Bál se, jestli uslyší. Kývla hlavou, že rozumí, po-

slala mu vzdušnou pusu a ztratila se mezi auty. Martin se chvíli díval, jestli 

se neobjeví a nezavolá, že ještě nejedou. Nestalo se. Pomalu kráčel kolem 

plotu a ohlížel se na parkoviště, dokud nedošel k bráně. Za ní, po nájezdové 

silnici se proti němu valil dav. Nebylo kam uhnout, proud diváků se rozlil 

po asfaltu, chodníku i louce kolem. Martin vytrvale kráčel svým směrem 

a nevnímal nadávky, šťouchance ani docela tvrdé nárazy protijdoucích. 

Opakoval si. Nádherná holka! Má mě ráda! Mám za ní přijet!

„Ráno sníh, odpoledne voda. Musí jim to příšerně klouzat.“

„A jak jsou zablácení! Zepředu nepoznáš, jestli je to Čech, nebo Belgi-

čan...“

„Vidím, že se Dlaskovi daří, už s ním vydrželi jen dva. Budeme mít další 

medaili!“

„Pospíšil šestý, Ježek devátý, Šimůnek patnáctý, Lukeš devatenáctý,“ po-

čítala Radka.

„Mrznou jim ruce...“

„Mě by už studilo celé tělo.“

„Přitom musí brzdit a přehazovat...“

„Pojď, půjdeme dál,“ Radka vzala Martina za ruku a potáhla ho do-

předu.

„Máš studené ruce. Nechceš čaj?“

„Tebe závod nezajímá?“

„Zajímá, ale říkala jsi, že je ti zima...“

„Byla mi, dlouho jsme stáli na místě, teď už je mi dobře a ruce si zahřeju 

o tvoje. A netvař se tak tragicky, uvidíme se...“ 

„Já vím, pokud mě něco napadne, tak brzy, jinak až za dva měsíce... Bo-

jím se, že mě nic...“

„Nemysli na to, teď jsme spolu... Víš, co jsem ti říkala!“ Radka se na 

potvrzení svých slov k Martinovi nahnula a dala mu pusu. Pokračovali po 

trati až na konec dlouhého stoupání, kde zastavili a sledovali jezdce, jak po 

klikatém sjezdu zdolávají schody. 

Zvonilo se do závěrečného okruhu. Dlask na čele, mocně povzbuzo-

ván diváky, se snažil setřást Belgičany. Několikrát nastoupil, získal náskok, 

ale dvojice, se k němu vždy přitáhla jakoby na gumě a v táhlém stoupání, 

pět set metrů před cílem, šla dokonce přes něj. Poslední výběh. Na prvním 

schodu menší z Belgičanů zakolísal a málem upadl. Dlask běžící za ním 

musel zpomalit, a tím ztratil, jeho dlouhé nohy ho ještě vynesly na druhou 

pozici, ale na prvního ztratil deset metrů.

„Dojede ho, co myslíš?“ zeptala se Radka a otočila se k obrazovce.

„Nedojede,“ odpověděl Martin, „cílová rovinka je krátká...“ 

Obrazovka potvrdila jeho slova. Souboj prvních skončil vítězným ges-

tem Belgičana a Dlaskovým zklamaným udeřením do řidítek.  

„Kdyby měl Dlask zlatou, zkusila bych se protlačit až ke stupňům vítě-

zů...“

Příběh z cyklistického prostředí

„Objel jsem to dvakrát a všiml jsem si, že u wapky není fronta, tak jsem ne-
chal Alana umýt,“ vysvětlil Martin a nabídl se, že pomůže s přenesením věcí 
do depa. 

Co se s ním děje? přemýšlel otec. Snad nemá z dnešního závodu strach? 
Normálně si nevšímá toho, co dělám před startem... Pravda, dosud takové pod-
mínky nebyly. Jak v tom blátě pojedou? Já z něj sotva vytáhnu nohy!

Depo pro výměnu kol bylo umístěno rovnoběžně s úzkým potůčkem. Když 
k němu došli, spatřili další dvojice s kýbly a kartáči, jak se připravují na mytí. 
Výhodné postavení zaujali ti, co vlastnili wapky, mezi depo a potok postavili 
padesátilitrové sudy, plnili je vodou a zkoušeli chod strojů.

„Dneska to vidím jako bitvu čističů kol,“ pronesl zachmuřeně otec.
„Ty umíš bojovat,“ usmál se záhadně Martin. „Mám takový plán... Pokud 

s ním budeš souhlasit... O což bych tě prosil.“
„Tak ven s ním, nezdržuj!“
„Pojedu dva okruhy na Alanovi a vyměním až ve třetím...“
„Proč?“ 
„Ve druhém okruhu k tobě přijede Radka, dáš ji moji dvojku.“
„Nechápu...“
„To není všechno, v dalším okruhu si vezmu její kolo, dám ti Alana, ty ho 

umyješ a podáš jí ho, až přijede. Budeš mít asi fofry... I když holky budou na 
nás asi dost ztrácet... Potom umyješ moji dvojku, kterou si vezmu ve čtvrtém 
okruhu. Nakonec podáš Radce to její.“

„Ty ses úplně zbláznil... Já jsem z toho jelen... Nějaká holka si přijede pro ko-
lo... Jak ji vůbec poznám?“

„Je to jednoduché tati, budeš mít na starosti dva lidi, kdo k tobě přijede, to-
mu dáš kolo. Radka bude z holek první a zná tě. Tak co?“

„Já tě nechápu Martine, je tu samé bláto, dva okruhy nechceš měnit a ještě 
k tomu chceš jet na cizím kole?“

„Podívej tati, startoval jsem na všech závodech, dva nejhorší výsledky se mi 
škrtnou a přesto zůstanu celkově kolem desátého místa. Radka jela jenom tři-
krát, potřebuje každý bod a má jen jedno kolo.“

„Co když to nestihnu?“
„Já myslím, že to zvládneš. Udělej hlavně brzdy! Když bys přece jen nestačil, 

tak počkám,“ usmál se Martin.
„Co mám s tebou dělat,“ povzdechl si otec.
„Díky tati! Jdu se připravit.“
Ten kluk je blázen. Jde mu to, mohl by zajet dobrý výsledek a on půjčí kolo 

nějaké holce. To jsem na ni zvědav! Postaví mne před hotovou věc a přitom já 
ani nevím, jak mi to mytí půjde. Proboha, vždyť jsem to ještě nedělal! Jak to ří-
kal? Holka ve druhém, on ve třetím, ale to budu mít fofry hned! Ostatní mecha-
nici budou mít na umytí osm minut a já polovinu. A co když pojedou těsně za 
sebou? No to to dopadne!

Zatímco otec přemýšlel nad možnými i nemožnými kombinacemi, Martin 
s Radkou čekali na startovní výstřel. 

Ing. Jan Polášek se narodil 24. 3. 1944 
v Příboře.
Vystudoval Fakultu strojní Vysoké školy 
báňské v Ostravě. Po studiích pracoval 40 
let v technických funkcích v uhelném a ura-
novém průmyslu, po roce 1989 rovněž 
podnikal převážně v oblasti prodeje kol 
a cyklistického materiálu.
Cyklistice se věnuje od roku 1980, nejdříve 
jako rozhodčí a trenér, později organizátor 
silničních a cyklokrosových závodů. 
V současné do-
bě je předse-
dou klubu cyk-
listiky a sám ak-
tivně závodí.
Doposud pub-
likoval pouze 
v časopisech 
technického za-
měření.
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TETRALOGIE LUCKY A MICHALA POKŘTĚNA
kmotrou se stala paní Dana Zátopková

V největším knihkupectví v republice, v Paláci knih LUXOR 
na Václavském náměstí v Praze, se uskutečnil 25. listopadu 

2005 slavnostní křest cestopisné tetralogie Lucie Kovaříkové 
a Michala Jona. Kmotrou se stala paní Dana Zátopková, kterou 
si Lucka s Michalem nevybrali náhodou. Je totiž první českou 
ženou, která získala zlatou olympijskou medaili v individuální 
disciplíně (na olympiádě v Helsinkách v roce 1952). Lucka je 

zase první českou ženou, která objela svět na kole. 
Na křest přišlo velké množství lidí (rodiče, sponzoři, novináři, kamarádi) a podvečer proběhl v milé atmosféře navozené moderátorkou večera paní Lýdií 

Procházkovou. Po symbolickém přípitku nad všemi čtyřmi knihami následovala neformální beseda, při níž osvědčila svoji neuvěřitelnou duševní svěžest paní 
Zátopková. Vzpomenula též, jak se svým manželem Emilem Zátopkem rádi na kole jezdili, i když jen v rámci lehkoatletického tréninku. Setkání zakončila auto-

gramiáda autorů a drobné pohoštění přítomných hostů.

Zl_cyklo_jaro_06_02.indd   8Zl_cyklo_jaro_06_02.indd   8 6.4.2006   0:32:586.4.2006   0:32:58



CYKLOČTENÍ 9

Jan Vlasák

První Vandry vyšly před deseti roky, v roce 1995. V té době to byla oby-
čejná brožura, tištěná na dřevitém papíře, s několika nepříliš kvalitními 

fotografiemi. To ale vůbec nevadilo. Důležitý byl její obsah. Ten zaujal a zane-
dlouho se kniha stala pojmem mezi cykloturisty. Lidé ji hltali, citovali z ní pasá-
že, připomínali v ní líčené historky a některé Honzovy výrazy zdomácněly v ho-
vorové řeči cyklotrempů. Například pojem „Bejk“, což značí důvěrné pojme-
nování jeho kola – bajku. Neutuchající zájem si vynutil toto druhé vydání. Je 
aktualizované, jsou v něm dopsané nebo rozšířené některé kapitoly, například 
ta do Maroka nebo do Banátu. Abychom zachovali atmosféru doby, v níž byly 
cesty absolvovány, a nesetřeli pel jejich obyčejnosti, rozhodli jsme se ponechat 
ilustrační obrázky černobílé. Pouze jsme jich zařadili více a jsou samozřejmě 
vylepšené s ohledem na dnešní technické a tiskové možnosti. „Kabát“ dostala 
knížka nový. Pevné desky jí lépe sluší a obrázek na obálce si tentokrát také na-
kreslil autor sám. Stejně jako úvodní malůvky k jednotlivým kapitolám. 

Počet stran: 180 
Formát: 150 x 215 mm
Vzhled: pevná vazba, 
lesklé lamino
ISBN 80-903677-0-4

Cena: 

222 Kč

VANDRY S BEJKEM
druhé vydání – doplněné a aktualizované

PESTRÝ ŽIVOT CYKLOTREMPA
čtvrtá kniha svérázného cestovatele

Obě knihy si můžete objednat se slevou. Místo 278 Kč + 222 Kč = 50 Kč zaplatíte jen 400 Kč. 
Objednávku uskutečněte pomocí přiloženého OBJEDNACÍHO LÍSTKU nebo v našem internetovém 

obchodu Cykloknihy.cz. Též na telefonu 377 539 988 nebo e-mailem na adrese: redakce@cykloknihy.cz.

Tato kniha 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. Skvostnou 
kapitolou v knize je Albánie, 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 pří-
hody 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 podob-
ný styl cestování. 

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
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10 CYKLOČTENÍ

Jarmila Ligasová a Josef Zimovčák
TOUR DE FRANCE 2005 
NA VYSOKÉM KOLE

Kamil M. Haťapka
Z CYKLISTIKY 
DO POLITIKY

NOVÉ
KNIHY

V loňském roce se na trasu nejslav-
nějšího cyklistického závodu světa 

Tour de France vydal nejúspěšnější český 
jezdec na vysokém kole Josef Zimovčák. Několikanásobný mistr světa v jíz-
dě na tomto historickém velocipedu si předsevzal nelehký úkol. Absolvovat 
celkem 3608 km dlouhou trasu ve stejných dávkách jako profesionální jezdci. 
A dokázal to. Zvládal každodenní etapové porce včetně náročných horských 
pasáží v Alpách, Pyrenejích i Francouzském středohoří a stejně jako závodníci 
stanul v samotném finále u Vítězného oblouku v Paříži. Na jeho cestě jej do-
provázeli kamarádi, kteří s ním prožívali nezapomenutelné chvíle dřiny, úsilí, 
únavy a nakonec i bolesti a strachu po dramatickém pádu pouhých 300 kilo-
metrů před cílem.

Počet stran: 208 stran
Formát: 170 x 235 mm
Vzhled: vázaná, 
s barevnými přílohami
Vyšlo: v prosinci 2005
Vydavatel: HIGBIC
Cena: 295 Kč

Počet stran: 352 stran
Formát: 170 x 245 mm
Vzhled: vázaná, 
s barevnými přílohami
Vyšlo: v listopadu 2005
Vydavatel: Motýl (SR)
Cena: 299 Kč

Autor této obsáhlé publikace byl dlouhé 
roky ústředním trenérem českosloven-

ského reprezentačního týmu cyklistů. Pod je-
ho vedením dosáhli naši chlapci na mety nejvyšší. Vítězství Vlastimila Moravce 
v Závodě míru v roce 1972 se stalo legendární. Nezapomenutelná jsou i druhá 
místa na mistrovství světa v časovce družstev na 100 km v letech 1970 a 1985, 
svůj podíl měl Haťapka i na zisku titulů mistrů světa našich dráhařů ve stíhačce 
družstev v roce 1986 v Coloradu Springs. Kamil Haťapka uměl vždy vydobýt 
pro svoje svěřence perfektní materiál ze zahraničí, zajistil jim ty nejlepší tré-
ninkové podmínky. Dnes by se řeklo: velice úspěšný manažer. V knize je pře-
tištěno velké množství dobových fotografií, které doposud nebyly nikde pub-
likovány. 

„Vítězný oblouk“ na cestě Francií. K tomu skutečnému v Paříži je ještě daleko. Šťastný vítěz Závodu míru Vlastimil Moravec se svým trenérem Kamilem Haťapkou (vpravo).
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D O V O L T E  N Á M  S E  O  V Á S  P O S T A R A T .  T Ě Š Í M E  S E  N A  V Á S !

bezplatná rezervační a informační linka 

800 12 00 12
internetové stránky OREA Hotels

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 •

NOVINKA !

Apartmány 

Nový Svět v Třeboni
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nejobsáhlejší, nejaktuálnější 
a nejpodrobnější na světě

PRŮVODCE 
Z NAKLADATELSTVÍ JOTA

Všechny průvodce si můžete objednat za pomoci vloženého objednacího lístku nebo na www.cykloknihy.cz

Všechny knihy mají šitou brožovanou vazbu a jednotný rozměr 130 x 195 mm. Součástí většiny průvodců je 60minutové DVD.

Název počet stran počet map barev. příloha Cena

ALBÁNIE 216 15 12 298 Kč

ALPY 1104 50 20 878 Kč

AMSTERODAM 267 16 348 Kč

ANGLIE + DVD 744 38 24 798 Kč

ATHÉNY + DVD 216 21 16 398 Kč

AUSTRÁLIE 1312 98 20 998 Kč

BALI & LOMBOK + DVD 448 56 28 598 Kč

BANGKOK 192 12 12 248 Kč

BARCELONA + DVD 224 8 16 388 Kč

BENÁTKY + DVD 200 12 16 398 Kč

BRAZÍLIE + DVD 1016 61 24 998 Kč

BRETAŇ A NORMANDIE 328 12 16 498 Kč

BUDAPEŠŤ + DVD 192 12 16 398 Kč

BULHARSKO 488 34 20 448 Kč

EGYPT + DVD 860 96 32 798 Kč

FINSKO + DVD 200 15 20 398 Kč

FRANCIE 1360 115 16 998 Kč

INDIE – sever 1128 96 24 878 Kč

INDIE – jih 608 58 20 788 Kč

INDONÉSIE + DVD 1184 137 28 988 Kč

IRSKO 832 44 20 688 Kč

ISLAND + DVD 368 41 20 588 Kč

ITÁLIE 1256 106 24 998 Kč

JIŽNÍ AFRIKA 904 79 28 898 Kč

KEŇA 768 82 20 798 Kč

KORSIKA + DVD 352 30 16 498 Kč

KUBA + DVD 664 42 24 768 Kč

LONDÝN 200 6 12 258 Kč

MAĎARSKO 512 48 12 598 Kč

Název počet stran počet map barev. příloha Cena

MADRID 215 20 8 288 Kč

MAROKO 672 81 24 628 Kč

MEXIKO 904 83 24 898 Kč

NEPÁL 528 66 24 598 Kč

NEW YORK 512 32 16 568 Kč

NORSKO + DVD 384 30 16 568 Kč

NOVÝ ZÉLAND 1264 115 24 898 Kč

NOVÝ ZÉLAND -+ DVD 1264 115 24 998 Kč

PAŘÍŽ 232 11 12 258 Kč

PERU + DVD 560 60 16 598 Kč

POBALTSKÉ STÁTY 500 50 24 658 Kč

PROVENCE + DVD 344 12 24 488 Kč

PYRENEJE 632 46 16 598 Kč

ŘÍM + DVD 136 6 20 378 Kč

SARDINIE + DVD 176 6 16 388 Kč

SICÍILIE + DVD 192 12 24 388 Kč

SKOTSKO 792 50 28 678 Kč

SLOVENSKO + DVD 296 22 16 488 Kč

SLOVINSKO + DVD 368 33 16 598 Kč

SRÍ LANKA + DVD 480 50 24 648 Kč

STŘEDNÍ AMERIKA+ DVD 850 106 24 998 Kč

ŠPANĚLSKO + DVD 1040 100 24 998 Kč

ŠVÉDSKO 688 57 20 748 Kč

THAJSKO + DVD 712 76 28 748 Kč

TURECKO 1024 103 20 798 Kč

UKRAJINA 328 32 16 448 Kč

VENEZUELA 540 84 24 748 Kč

VÝCHOD USA 744 60 16 878 Kč

ZÁPAD USA + DVD 600 42 20 658 Kč
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Chcete zažít pohodový víkend, projet se na kole 
Českým rájem, odpočinout si, vykoupat, pobavit 

a poznat prima lidi? Máte chuť se osobně seznámit 
se známými cyklocestovateli, poslechnout si jejich 

zajímavá vyprávění, shlédnout jejich promítání,  
případně nechat si od nich podepsat knihy? Pak 

přijeďte poslední předprázdninový víkend  na násle-
dující cykloturistickou akci 

VÍKEND 

se  SPORT ARSENALEM 
a

 s  CYKLOKNIHAMI
který se koná v Českém ráji u obce Branžež

ve dnech 23. – 25. června 2006

Vašimi průvodci budou: 
světoběžník Josef Kozák, který v loňském roce dokončil objezd světa na kole
 a rodina Sztulova s malým synem Míšou, kteří s ním dojeli až na Nordkapp.

                                                                                     louka u Komárovského rybníka - místo konání loňské i letošní akce
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Místo srazu:
Veřejné tábořiště u Komárovského rybníka kousek za obcí Branžež (bude označeno).
Z dálnice Praha – Mladá Boleslav odbočit u Mnichovo Hradiště na Kněžmost a odtud směr Branžež.

Příjezd a prezentace:
V pátek 23. června 2006 od 15 hodin nebo v sobotu 24. června 2006 do 9 hodin. 

Nocování:
Ve vlastních stanech nebo v obyt-
ných autech, případně pod širá-
kem, na rezervované louce u pěk-
ného rybníka s možností koupání. 
Sprchy a veškeré hygienické záze-
mí k dispozici. Vše bez poplatků.

Kdo touží spát pod střechou, může si zajistit placený nocleh v chatkách v kempu, který se nachází na druhé 
straně rybníka.

Jídlo:
Zákazníci firmy Sport Arsenal (doloženo výrobkem) nebo čtenáři Cykloknih (doloženo knihou) mají 
zdarma v pátek dvě piva a v sobotu opečené překvapení a pivo. Možnost zakoupení dalšího občerstvení 
s velkou slevou v místě.

Poplatky:
Neplatí se žádné poplatky za ubytování ve stanech, ani za parkování aut, ani žádné vstupné na besedy 
s promítáním, ani žádné startovné na výlety.

Upomínka:
Každý učastník dostane diplomek s podpisy přítomných cyklocestovatelů.

Upozornění:
Je nutné potvrdit svoji účast do 11. června 2006 telefonicky na číslo: 325 551 962 nebo e-mailem na 
adresu: obchod@sportarsenal.cz, abychom mohli zajistit dostatek jídla a pití.

Na setkání s Vámi se těší firmy SPORT ARSENAL a CYKLOKNIHY
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PROGRAM VÍKENDU:

Pátek 23. června 2006
Příjezd účastníků, stavění stanů, zabydlování se. 
Od 20.00 promítání diapozitivů a beseda s Josefem Kozákem o jeho cestě kolem světa na kole, kterou dokončil 
ve vší tichosti, bez podpory sponzorů a bez pozornosti médií v loňském roce. Autogramiáda a prodej jeho knihy „Z cest po světě“.

Sobota 24. června 2006
Od rána výlety na kolech do okolí –  každý dle své chuti.

10.00 – 16.00 společný výlet: 
s Josefem Kozákem - 
delší trasa (cca 60 km) – na hrad 
Kost, k bývalé Semtínské lípě, na 
zříceninu Trosky, k zámku Hrubá 
Skála, atd.
Kratší trasa (vhodná pro děti) se Simonou a Romanem Sztulovými a s jejich ma-
lým Míšou, který pojede ve vozíku za kolem svého tatínka na hrad Kost.
Od 18.00 oheň – opečené překvapení a pivo.
Od 20.00 promítání videa a beseda se Simonou a Romanem Sztulo-
vými a s jejich malým Míšou, který dojel ve vozíku za kolem až na Nordkapp. 
Autogramiáda a prodej jejich knihy „Jak jsem dojel až na Nordkapp“.
21.00 – 24.00 táborák, živá country hudba, volná zábava.

Neděle 25. června 2006
Individuální výlety na kolech do okolí –  každý dle své chuti.
Odpoledne odjezd účastníků.

Doporučujeme:
Mapy Českého ráje se zakreslenými cyklotrasami (např. od vydavatelství SHOCart).

O průběhu minulého 7. ročníku této akce se můžete dočíst v CYKLOČTENÍ – podzim 2005, 

které je kompletně vystaveno na internetu na adresách: www.cykloknihy.cz 

nebo na portálu www.horydoly.cz (v sekci Trafika).

Ilustrační fotky z loňského ročníku.

Zl_cyklo_jaro_06_02.indd   15Zl_cyklo_jaro_06_02.indd   15 6.4.2006   0:33:436.4.2006   0:33:43



KDO budou HOSTÉ letošního
VÍKENDU se SPORT ARSENALEM  

a s CYKLOKNIHAMI ?

Účastníci této cykloakce budou moci shlédnout promítání a vyslechnout zajímavé vyprávě-
ní těch, pro které se cestování na kole stalo drogou. Nebudou ale jen promítat a vyprávět, 

ale také s účastníky na trasy společně vyjedou. A kdo vlastně jsou letošní hosté srazu?
Josef Kozák v loňském roce dokončil cestu na kole kolem světa. V tichosti, bez sponzorské 

podpory, bez pozornosti médií. Už jednou se o podobnou cestu pokoušel, tehdy skončil 
těsně před cílem v nemocnici. O svých dřívějších cestách sepsal knihu, kterou bude na 

srazu prodávat a podepisovat.
Manželé Sztulovi se nevzdali svého cestování ani po narození syna Míši. Když mu byly 
dva roky a kousek, posadili ho do vozíku, připřáhli za tatínkovo kolo a vyrazili na sever. 

Dojeli až tam, kam se podaří dojet jen málokterému cykloturistovi – na Nordkapp. O této 
cestě také napsali knížku, kterou budou na srazu prodávat a podepisovat (vč. malého Míši).

Josef Kozák
Z CEST PO SVĚTĚ
Počet stran: 248
Formát: 163 x 235 mm
Vzhled: vázaná, s barevnými přílohami

Autor v této knize podrobně seznamuje se 
svými expedicemi na východ a jihovýchod. Ta 
první vedla z Olomouce do Vladivostoku přes 
Mongolsko a obávanou Čínu, kde ho postihly 
problémy s nemožností volného pohybu. Druhá 
cesta se mohla stát neplánovaně cestou kolem 
světa. Vedla z Olomouce do Austrálie a ještě kousek dál. Tím kouskem má 
autor na mysli Japonsko, pak Severní Ameriku a Kanadu, kde ho na samot-
ném konci kontinentu porazilo auto a on putoval do nemocnice na operaci 
nohy a pak letadlem domů. V knize je velké množství černobílých fotogra-
fií a několik barevných příloh.                                              Cena: 289 Kč

Simona a Roman Sztulovi
JAK JSEM DOJEL AŽ NA NORDKAPP

Putování s dvouletým klučinou na nejsevernější mys Evropy

Počet stran: 100
Formát: 215 x 215 mm

Vzhled: vázaná, celobarevná

Manželé Sztulovi si v roce 2001 přivezli z mě-
síčního 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 Olafovi-
Michalovi vozík za kolo. Myšlenka dojet až za polární kruh se zdála mno-
ha 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. V knize je 
množství pěkných barevných fotografií.                               Cena: 199 Kč
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CK EUROCYKL Herdegen, Nepomucká 3, 326 00 PLZEŇ
tel./fax: 377 455 987, 596 714 002, e−mail:info@eurocykl.cz

pohodově
s ubytováním
a polopenzí

Katalog 2006 Vám rádi zdarma zašleme.

CYKLOzájezdy

s námi se to šlape ...

Česko - Evropa - Svět

180 stran
180 stran

200 adres
200 adres

2700 produktů
2700 produktů

… a mnoho zajímavých článků 

… a mnoho zajímavých článků 

a užitečných informací

a užitečných informací

Čtenářská soutěž o hodnotné ceny!

Ještě více testů a hodnocení na stránkách 
www.svetoutdooru.cz

MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM OUTDOORU 
ročenka o outdoorovém vybavení 2006

Spolehlivého průvodce nástrahami outdoorového 
vybavení najdete u dobrých prodejců a knihkupců, 
jejich adresy na www.MalyPruvodce.cz
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18 CYKLOČTENÍ

Bajkování pod Velkým Rozsutcem v Malé Fatře.

Na některých místech jakoby se zastavil čas.

Pohodová cykloturistika po málo frekventovaných silničkách. Kostelík v Muzeu kysuckej dediny ve Vychylovce.

KRÁSNÉ SLOVENSKO V poslední době patří k vyhledávaným zahraničním destinacím země našich 
sousedů. Čeští turisté a cykloturisté znovu objevují krásy slovenské přírody, 
pohostinnost lidí, chválí fungující služby. Pro kolo je Slovensko jedinečné. 
Abyste si mohli své cesty dobře naplánovat a nezabloudili, nabízíme vám dvě 
velmi zajímavé publikace.

Ovce, bača a ovčácký pes neodmyslitelně patří k slovenským horám.

SLOVENSKO + DVD
kniha a film dohromady
Počet stran: 296 stran
Formát: 132 x 197 mm
Vzhled: brožovaná šitá a lepená vazba
Vyšlo: 2004
Vydavatel: Jota

V tomto průvodci najdete popis jednotlivých oblastí od 
Bratislavy až po Vihorlat. Také seznamy veřejně přístup-

ných hradů a zámků, aktuální výčet míst k uby-
tování, jídlu a pití. Popisy turistických cest po 

horách i údolích Slovenska vhodně doplní 
film na multimediálním DVD, který je do-
dáván ke knize jako bonus.

Cena: 488 Kč

TURISTICKÝ ATLAS 
SLOVENSKA 1 : 50 000
nejpodrobnější ucelený atlas 
Slovenské republiky
Počet stran: 372 stran mapové části
Formát: 295 x 360 mm
Vzhled: luxusní balení v pořadači a v krabici
Vyšlo: listopad 2005
Vydavatel: VKÚ Harmanec

•  obsahuje kompletní soubor 58 turistických map z celého území SR
• 60 stran textové části a rejstříku
• kompletní cykloturistické trasy, značené i plánované
• informace o turistice a cykloturistice na Slovensku
• plastové pouzdro (mapník) se šňůrkou zadarmo
•  jako bonus je přiložena automapa Finska, Litvy, Lotyšska a Estonska s regist-

rem obcí.
Cena: 999 Kč
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CYKLOČTENÍ 19

všechny knihy je možné zakoupit prostřednictvím 
naší zásilkové služby 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 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
Daniel Baal
TOUR de FRANCE 
– SNY A SKUTEČNOST

Počet stran: 220 stran
Formát: 150 x 220 mm
Vzhled: brožovaná, šitá 
a lepená vazba
Vydavatel: Altimax
Vyšlo: červenec 2005

Profesionální cyklistika je 
sportem, který je již dlou-
há léta v centru pozornos-
ti. Nejen pro obrovskou 

popularitu, kterou cyklistika mezi profesionální-
mi i rekreačními sportovci má, ale i pro celou řa-
du skandálů, které profesionální cyklistiku neustá-
le pronásledují. I taková Tour de France, nejpres-
tižnější světový závod, se jeví zranitelná ve světle 
hrozby, kterou představuje doping. Daniel Baal, 
někdejší prezident Francouzské cyklistické federa-
ce, později jeden z ředitelů závodu, nám umožňu-
je proniknout do zákulisí Tour de France – závodu, 
který každým rokem fascinuje stovky milionů divá-
ků. Pohled člověka, který se dlouhá léta pohyboval 
v zákulisí nejslavnějšího závodu světa, přináší ne-
čekaná odhalení.

Cena: 279 Kč

Jan Králík
ŽIVOT V JEDNOM KOLE

Počet stran: 140 stran
Formát: 140 x 200 mm 
Vzhled: brožovaná
Vydavatel: V-Press
Vyšlo: únor 2005

Kniha o životě největší 
osobnosti historie české 
cyklistiky PhDr. Jaroslava 
Cihláře.
Autorem je Jan Králík, bý-

valý motoristický novinář, spoluautor mj. oceně-
ných výpravných publikací o historii mladoboleslav-
ské škodovky, který se až nyní plně věnuje historii 
jízdního kola. Několik let se ptal, naslouchal a zapsal 
vyprávění člověka, „který byl dlouhá léta naším nej-
lepším dráhovým sprinterem i podezřelým živlem, 
jehož vyvedli z vlaku, když jel reprezentovat repub-
liku do zahraničí. Zaváděl v Československu zkuše-
nosti z Francie, stál u zrodu domácí výroby galusek, 
cyklistické obuvi i závodních kol Favorit, účastnil se 
olympiád jako závodník i jako trenér, přednášel na 
vysoké škole. Na osudu Jaroslava Cihláře se odráží 
nejen šedesát let tohoto sportu, ale především šede-
sát let nadějí a proher naší společnosti“. Řada dobo-
vých fotografií, vyprávění, vzpomínky a úvahy.

Cena: 199 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 popisuje 1824 km tras. Ke 
každému výletu je schematická mapka, podrobný 
popis, profil a turistické zajímavosti. Vše doprovoze-
no 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 
regio nů a oblastí Čech (Praha a okolí, Jizerské 
hory, Krkonoše, Šumava, Třeboňsko, Český ráj, 
Vysočina, Křivoklátsko, Posázaví aj.). Jednotlivé ti-
py obsahují nabídku přírodních, kulturních a histo-
rických cílů, doporučují vhodné trasy, nabízejí in-
formace o cyklistické náročnosti a terénech.

Cena: 199 Kč
Jozef Trabalka
CESTA JE CIEĽ

Počet stran: 152
Formát: 210 x 297 mm
Vzhled: brožovaná, 
s barevnými přílohami
Vydavatel: T-tour
Vyšlo: listopad 2004 
(slovensky)

Asi žádný slovenský cesto-
vatel neuskutečnil v posled-
ním desetiletí tolik zajíma-

vých cest na kole, aby z toho vytěžil takové množství 
cykloturistických knih. Tato 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 transevrop-
ské 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 průjez-
du Madagaskarem, o objetí Islandu i o dalších zají-
mavých cestách. Kniha nezvykle velkého formátu A4 
s efektním barevným přebalem.

Cena: 265 Kč
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všechny knihy je možné zakoupit prostřednictvím 
naší zásilkové služby KNIHY JINÝCH VYDAVATELŮ 

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-
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
Miroslav Pavelka
DO EGYPTA NA KOLE

Počet stran: 288 
(63 fotografií)
Formát: 143 x 205 mm
Vzhled: vázaná, 
celá na křídovém papíře
Vydavatel: Akácie
Vyšlo: 2004

Podtitul knihy „s vlaštovkami 
za teplem“ jakoby vyjadřo-

val smysl cesty mladého cyklocestovatele z Přero-
va, 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, 
o možnostech nouzového přenocování i příleži-
tostného zaměstnání.

Cena: 399 Kč

Petr Jahoda
S HORSKÝM KOLEM 
NA DNO AFRIKY

Počet stran: 240 (120 foto-
grafií)
Formát: 143 x 205 mm
Vzhled: vázaná, celá na kří-
dovém papíře
Vydavatel: Akácie
Vyšlo: 2003

Poutavé vyprávění autora 
o jeho sólové expedici do 

rovníkové části Velkého afrického příkopu. Kromě 
mnoha zajímavých a cenných 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 příro-
dy, divoce žijících zvířat a příslušníků čtyř přírodních 
národů obývajících území severní Keni v okolí jeze-
ra Turkana. Je to již v pořadí třetí autorova publika-
ce z cyklu Nejdivočejší místa světa (Nazí a divocí – 
Mladá Fronta a Kanibalové z hor – SVAN).

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 nadšence a nejen 
pro ně – napovídá, že popi-

sované příběhy nemusejí zaujmout jenom cykloturis-
ty. 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 kon-
tinentech. Najdete mezi nimi exotickou Malajsii, 
Mauritius, Keňu, Izrael a Palestinu, Mexiko a další. 
Nechybí ani ohlédnutí za prvními cestami do socialis-
tických zemí. Ke každé kapitole jsou přiřazeny fotogra-
fie a mapka. Cena: 195 Kč

Květa a Jan Mojžíšovi
ZE LHASY DO KÁTHMÁNDÚ 
PŘES EVEREST NA KOLE

Počet stran: 112
Formát: 145 x 210 mm
Vzhled: brožovaná, celo-
barevná, na křídě
Vydavatel: vl. nákladem
Vyšlo: 2005

Průvodce Tibetem s přilo-
ženým CD obsahujícím ví-
ce než 400 fotografií.
Půvabné povídání o cestě 

7 lidí, kteří si splnili jeden ze svých cestovatelských 
snů. Svoje putování popisují den po dni a doprová-
zí ho množstvím zajímavých fotografií. Ty jsou pak 
ještě k dispozici na samostatném CD, které je při-
loženo jako bonus zdarma. Na závěr je itinerář ce-
lé trasy a profil. Nechybí pár slov o historii Tibetu 
a o buddhismu. Na to, že je kniha vydána vlastním 
nákladem, působí více než slušně.

Cena: 229 Kč

Miroslav Rozkošný
Z HANÉ DO JERUZALÉMA 
A ZPĚT

Počet stran: 150 (cca 100 
fotografií)
Formát: 148 x 210 mm
Vzhled: brožovaná, s ba-
revnou obálkou
Vydavatel: Topkám
Vyšlo: 2001

Staletí po křižáckých výpra-
vách, posledního dubna ro-
ku dva tisíce po Kristu, vy-

razila z Hanáckých Athén výprava kolová. Jejím cílem 
byla návštěva historických míst a poznání současné-
ho života na Blízkém východě. Osamělý mírumilov-
ný poutník šlapal na svém bicyklu balkánskými stá-
ty, dále přes Turecko do Sýrie, Jordánska a Palestiny. 
Pak se přeplavil po Středozemním moři do Pirea a po 
Egejském pobřeží dorazil opět do Cařihradu. Tam se 
výprava rozrostla o dalšího člena - cyklistku a ve dvou 
dojeli až do své moravské domoviny.

    Cena: 147 Kč
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všechny knihy je možné zakoupit prostřednictvím 
naší zásilkové služby KNIHY JINÝCH VYDAVATELŮ 

Josef Honz
PŘES ANDY ZA SLUNCEM INKŮ  

Počet stran: 320 (32 
stran fotografií)
Formát: 150 x 210 mm
Vzhled: pevná vazba, 
lesklé lamino
Vydavatel: Votobia
Vyšlo: 2000

Myšlenka přejet na kole 
Andy se někomu může 
zdát poněkud bláznivá, 

troufalá, postrádající zdravý rozum. Pro šest kama-
rádů - nadšených cykloturistů, však byla silnou mo-
tivací. V přejezdu And neviděli jen náročný spor-
tovní cíl, ale též i možnost, jak proniknout do dáv-
ného světa Inků, do míst, kam se běžný turista ne-
dostane. Pro uskutečnění smělých plánů si vybra-
li jih Peru, kde Andy svojí rozlohou, nadmořskou 
výškou nad 4000 metrů a především nehostinností 
a odlehlostí způsobují lehké mrazení v zádech.

Cena: 195 Kč
Pavel Landa
CYKLISTIKA  (nové vydání)

Počet stran: 128
Formát: 150 x 210 mm
Vzhled: brožovaná, 
s barevnou přílohou
Vydavatel: Grada
Vyšlo: únor 2005

Po překonání začátečnických 
problémů se mnoho cyklistů 

snaží využívat kolo jako prostředek nejen ke zdolá-
vání vzdáleností, ale především ke zvyšování nebo 
alespoň udržování kondice a zlepšování vlastní vý-
konnosti. Jak přistupovat k tréninku této velmi širo-
ké a výkonností i věkem různorodé kategorie spor-
tovců, tzv. hobíků, pro které je kolo již téměř kaž-
dodenním společníkem? Jak si naplánovat, realizo-
vat 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 regene-
race organizmu a nezapomíná ani na doporučení 
vhodné stravy.

Cena: 119 Kč

Jan Hnízdil, Jiří Kirchner, 
Dana Novotná
SPINNING

Počet stran: 104
Formát: 150 x 210 mm
Vzhled: brožovaná, 
s barevnou přílohou
Vydavatel: Grada
Vyšlo: listopad 2004

První kniha na českém trhu, 
která přibližuje celosvětový fe-

nomén s názvem spinning z různých pohledů a úh-
lů. Přístupnou formou přináší všem zájemcům zá-
kladní principy spinning programu. Stávajícím i po-
tencionálním zájemcům o spinning program uka-
zuje základní postupy tvorby vhodných pohybo-
vých 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 pojed-
návající o dramaturgii, výběru a použití hudby jako 
nedílné součásti spinning programu.

Cena: 119 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

Jitka Lišková
KOLO A DĚTI

Počet stran: 92 + 6 stran 
barevné přílohy
Formát: 145 x 207 mm
Vzhled: brožovaná
Vydavatel: Grada
Vyšlo: květen 2005

Ojedinělá publikace, která 
poradí všem rodičům, jak 
vyrazit na cyklistický výlet 
s dětmi téměř od naroze-

ní. Pomůže s výběrem správného kola a vhodného 
vybavení, ale také ukáže možnosti přívěsných vozí-
ků, dětských sedaček a závěsných kol. Autorka se-
znamuje se základními principy výuky malého cyk-
listy s přihlédnutím k jeho maximální bezpečnos-
ti, poradí, jak se připravit na cyklistický výlet a kde 
najít v Čechách vhodné terény pro rodiny s dětmi. 
Čtenáři v publikaci naleznou i přehled u nás do-
stupných cyklodoplňků pro pasivní jízdu dětí na 
kole – od závěsných vozíků, přes sedačky až po 
teleskopické tandemy.

Cena: 119 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 histo-

rií 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
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Uvedené knihy si můžete objednat pomocí přiloženého OBJEDNACÍHO LÍSTKU 
nebo v našem internetovém obchodu Cykloknihy.cz. 

Též na telefonu 377 539 988 nebo e-mailem na adrese: redakce@cykloknihy.cz.

 229 Kč 279 Kč 269 Kč 279 Kč 299 Kč

FENOMÉN JMÉNEM ARMSTRONG
sedm knih o jednom člověku

Po úspěších Lance Armstronga na Tour de France se rozpoutala mediální 
Armstrongománie. Nebylo jediného deníku, jediného časopisu, kde by 

jeho vítězství nebylo probíráno. Pochopitelně se na knižním trhu záhy objevi-
ly hned i knihy. Do současné doby jich v českém překladu vyšlo celkem sedm, 
což je docela dost. Zvlášť když některé pozdější nepřinášely nic moc nového 
a bezostyšně kopírovaly pasáže z předcházejících knih. 

První kniha – NÁVRAT DO ŽIVOTA, ve které Lance sám otevřeně popisuje, 
jak překonal zhoubnou chorobu a jaké musel vyvinout úsilí, aby se opět dostal 
na vrchol svého sportovního snažení, je skvostná. Jistě právem se stala nejpro-
dávanější knihou roku 2003. 

Její pokračování KAŽDÁ VTEŘINA SE POČÍTÁ je také dost dobré. V něm se 
Lance svěřuje se zkušeností, že teprve když málem zemřel, naučil se skuteč-
ně žít. Nelze se divit, že obě jsou prakticky rozebrány a jen obtížně se shánějí. 
Nemáme je už ani v naší nabídce.

Pak na řadu přicházely další. ROZHODUJÍCÍ JÍZDA je jakýsi návod, jak tré-
novat jako Lance, aby se z člověka stal vítěz Tour de France. Napsal ji jeho 
osobní kouč Chris Carmichael, odborník nad odborníky. V knize je množství ta-
bulek, grafů, informací o správné výživě a tréninkových metodách. Škoda jen, 
že české vydání je ušito rychlou jehlou a například některé obrázky jsou děsi-
vé.

Po dalších Armstrongových vítězstvích na TdF se strhla doslova knižní la-
vina. ZROZENÍ ŠAMPIONA, které napsala Lanceho matka Linda Armstrong-
Kellyová je výpovědí o nesmírné lásce, o odhodlání vyniknout, o optimismu 
i o prosté radosti ze života. Dojemné pasáže psané tak, že se čtenáři chce chví-
lemi až brečet. 

A jako téměř vždy a v každém oboru přicházejí zpo-
chybňovači. Pierre Ballester a David Walsh ve své kni-
ze TAJEMSTVÍ LANCE ARMSTRONGA se snaží roz-
krýt pozadí úspěchů tohoto fenomenálního cyklisty. 
Vycházejí především z výpovědí bývalé fyzioterapeutky 
O´Reillyové, která obviňuje Armstronga ze systematic-
kého užívání krevního dopingu. Armstrong oba autory 
i vydavatele knihy zažaloval a text označil za bulvární 
honbu za senzací a kampaň proti své osobě.

CESTA K VÍTĚZSTVÍ je opět společné dílo závodní-
ka a osobního trenéra. Stručným a jasným stylem v kni-
ze oba popisují, jakým způsobem může každý cyklista 
– rekreační i profesionální – využít jejich tréninkové me-
tody, aby se stal ještě lepším.

Zatím poslední knihou v českém překladu je 
ARMSTRONGOVA VÁLKA od Daniela Coyle. S pod-
titulem - šampion, jak ho neznáte, přináší příběh člo-
věka, který si sáhl na samé dno. Je to živý a zasvěcený 
portrét snad největšího sportovce naší doby. Oslaben 
věkem, ranami osudu, slávou, podezřením z dopingu 
a ohrožován nevídanou armádou silných rivalů bojuje 
Armstrong na všech frontách za to, co umí ze všech nej-
lépe – za vítězství. Vůli vyhrávat, která ho pozvedla z bídných poměrů, pomoh-
la mu přežít rakovinu a přinesla mu tolik úspěchů, ukazuje Coyle v nových, ne-
čekaných souvislostech.

VYPRODÁNO
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NEJVĚTŠÍMI ČTENÁŘI 
V EVROPĚ JSOU ČEŠI

POZVÁNKA NA VELETRH
SVĚT KNIHY 2006

Čechům patří šestá příčka mezi nejvášnivějšími čtenáři světa. Nad knihou 
stráví průměrný občan ČR každý týden 7,4 hodiny - vůbec nejvíce z ev-

ropských národů. Vyplývá to z průzkumu agentury NOP World Culture Score 
provedeného mezi 30 tisíci lidmi ve 30 zemích světa. Světovými knihomoly 
jsou bezkonkurenčně Indové; čtou téměř 11 hodin týdně. V evropském kon-
textu následují za českými čtenáři Švédové, Francouzi, Maďaři a Poláci; vůbec 
nejhůře na tom jsou naopak s 5,3 hodinami Britové.

Občané ČR naopak propadli, když se srovnávalo množství času strávené-
ho ve volných chvílích u internetu. Češi skončili mezi 30 státy na 26. místě. 
Zatímco Tchajwanci u něj sedí 12 hodin týdně, Češi jenom sedm. Z Evropanů 
jsou internetem posedlí nejvíc Španělé (11,5 hodiny) a Maďaři (10,9 hodiny).

Studie porovnávala národy i v jejich nadšení pro televizní obrazovky. Vyhráli 
Thajci, s 22,4 hodinami týdně. Češi s 16,2 hodinami jsou přesně ve středu ta-
bulky. Američané u televize vydrží 19 hodin. V rámci Evropy zvítězili Britové 
s 18 hodinami týdně.

Zajímavé je sledovat počínání Číňanů. U internetu sedí týdně skoro 11 ho-
din, avšak v poslechu rádia jsou se dvěma hodinami vůbec poslední.

Češi naopak rádio zřejmě milují, protože jsou v poslechu rozhlasu čtvrtí, za 
Argentinci, Brazilci a Jihoafričany. Občané ČR rozhlas poslouchají 13,5 hodiny 
týdně, Argentinci dokonce víc než 20 hodin.

Studie nabízí průměrné hodiny, které svět tráví u televize: 16,6; rozhlasu: 8; 
internetu: 8,9 a nad knihou: 6,5.

Při srovnání tabulek je nejzajímavější fakt, že obyvatelé vyspělých zemí, 
Spojených států a Británie ve čtení zaostávají za průměrem (5,7 a 5,3 hodiny), 
avšak jsou nadprůměrnými televizními diváky (19 a 18 hodin).

Zdroj: Právo

Letošní 12. mezinárodní kniž-
ní veletrh SVĚT KNIHY 2006 

se koná ve dnech 4. – 7. května 
2006 v Praze na Výstavišti v Ho-
lešovicích. Stánek vydavatelství 
CYKLOKNIHY najdete v pravém 
křídle Veletržního paláce pod 
označením P 210.

Jako novinky z našeho vyda-
vatelství vám představíme knihu 
CESTAMI TROLLŮ aneb Netra-
diční cyklistický průvodce Norskem a knihu BAGÓ, HOP!, což je příběh z cyk-
listického prostředí. V sobotu 6. května 2006 budou v našem stánku přítomni 
oba autoři – Radovan Kunc a Jan Polášek a proběhnou autogramiády.

Kromě knih vydaných našim vydavatelstvím bude na stánku k dispozici kom-
pletní nabídka cyklistické a cykloturistické literatury, která je v současné době 
na našem knižním trhu k dispozici.

Po celou dobu konání veletrhu budou v našem stánku i cyklocestovatelé 
Lucie Kovaříková a Michal Jon. Ti budou podepisovat všechny díly své tetra-
logie.

Dovolujeme si vás pozvat i k výhodnému nákupu. Kromě běžných slev, které 
na každé výstavě a na veletrzích poskytujeme, jsme pro čtenáře CYKLOČTENÍ 
připravili něco navíc. Umožní vám to SLEVOVÁ POUKÁZKA otištěná na té-
to straně. Vystřihněte si ji a předložte při nákupu ve stánku vydavatelství 
CYKLOKNIHY. 

SLEVOVÁ POUKÁZKA
v hodnotě 

50 Kč50 Kč
padesát korun českých

na zakoupení knih vydaných 
nakladatelstvím CYKLOKNIHY
Tuto slevovou poukázku lze uplatnit pouze 

na veletrhu SVĚT KNIHY V PRAZE 

ve dnech 4. – 7. května 2006
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FRANTIŠEK BABICKÝ
z Rokycan

Dlouholetý pracovník rokycanského Favoritu, mechanik mnoha roční-
ků Závodu míru, stavitel kol pro naše reprezentanty a v současné do-

bě sběratel a renovátor historických bicyklů oslavoval. Koncem března se sjela 
na jeho sedmdesátiny celá řada gratulantů. Kromě rodiny a příbuzných přije-
la celá garnitura slavných cyklistů. Vítěz Závodu míru z roku 1964 Jan Smolík 
předal oslavenci spolu s ředitelem posledních ročníků Závodu míru Pavlem 
Doleželem, jinak dříve vynikajícím cyklistou, symbolický žlutý dres pro vítěze. 

Početnou skupinu gratulantů zastupovali pánové v historických úborech 
Českého klubu velocipedistů, jehož je František Babický též členem. Kromě 
nádherné básně, složené přímo pro něho, kterou procítěně deklamoval jeden 
z členů, a kromě mnoha hodnotných darů, mu členové věnovali i vystoupení, 
které bylo kulturním zážitkem pro všechny přítomné. Na Františkovu počest 
zajeli tzv. reje, což je ekvilibristické vystoupení jezdců na vysokých kolech. 
I přes nepřízeň počasí, kdy se mokrý asfalt házenkářského hřiště stával životu 
nebezpečným, zajeli svoji pečlivě nacvičenou sestavu bezchybně. Sklidili za-
sloužený potlesk.

Hostem a gratulantem byl i Josef Zimovčák, který v loňském roce absolvoval 
na vysokém kole celou trasu Tour de France a v současné době se připravuje 
na absolvování neméně náročného závodu Giro d’Italia. Málokdy se sejde tolik bývalých cyklistů pohromadě. Když už k tomu dojde, 

je pak na dlouhé hodiny o čem vyprávět, nač vzpomínat. Vždyť jména jako 
Kubias, Hasman, Janda, Brož, Průcha něco v cyklistice znamenala a jmenovaní 
dosáhli nemalých úspěchů. Všichni přišli Františkovi poděkovat. Dnes už by ni-
kdo nespočítal, kolika cyklistům na Závodu míru, na olympiádách i na dalších 
závodech František opravoval, seřizo-
val a vylaďoval kola, aby pak na nich 
zajeli vynikající výsledky. 

František Babický nezahálí ani 
dnes. Na kolo sedá při příležitosti akcí 
historických kol, jinak pomáhá svému 
synovi v cyklistickém obchodě, hlav-
ně při stavbě špičkových rámů na za-
kázku. Nejvíce času však věnuje své 
sbírce, která je pravděpodobně jed-
nou z největších soukromých sbírek 
jízdních kol v České republice a kte-
rou postupně předává do opatrování 
rodinným nástupcům.

Pro všechny zúčastněné byl a je 
František Babický vzorem pracovitos-
ti, skromnosti a nesmírné lásky ke ko-
lu. Je také znamenitým vypravěčem 
a tak není divu, že jeho životní osu-
dy, jeho profesní kariéra, příhody, kte-

cyklistický expert, jedinečný mechanik, 
sběratel kol a jejich renovátor

ŠROUBÁRNA MAREK s.r.o.ŠROUBÁRNA MAREK s.r.o.
založeno v roce 1903

Hvězdonice 6, 257 24 Chocerady, tel.: 317 792 101, fax: 317 732 104
e-mail: sroubarna_marek@iol.cz

www.sroubmarek.com

Výroba a prodej  paprsků a niplů 
pro výplety kol pro jízdní kola a motocykly

paprsky o průměrech 1.8 – 5.0 mm 
Povrchová úprava  kovově lesklé,

galvanicky pozinkované, chromované
Materiál uhlíková ocel, nerez  

Niple  mosazné s povrchovou úpravou
niklováním nebo zinkováním

Výroba možná dle zaslaných vzorků
Zboží zasíláme na dobírku

Františkovi Babickém blahopřejí – Pavel Doležel a uprostřed stojící Jan Smolík. 

František Babický s dresem vítěze 
Závodu míru.
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R I D E  Y O U R R A C E

SLOPE
Doporučená cena 
899 Kč

CHALLENGE
Doporučená cena 
999 Kč

RACE
Doporučená cena 
899 Kč 

LEADER 
PHOTOCHROMATIC
Doporučená cena 
1699 Kč

PROLOGUE 
POLARIZED
Doporučená cena 
899 Kč

UNIVERSAL
Doporučená cena 
999 Kč

• 100% UV filtr
• bezpečný a pružný 

polykarbonátový rám
• nárazuvzdorné 

polykarbonátové čočky
• výměnné čočky
• fotochromatické 

a polarizační čočky
• odnímatelná 

dioptrická vložka 

I n d i v i d uá l n í  ř e š en í  k a ždého  mode l u

C
Y

K
L

I
S

T
I

C
K

É
 

B
R

Ý
L

E

www.R2.cz

• čelní potní vložka
• protiskluzová 

sedélka nosníku 
• protiskluzové stranice
• nastavitelné 

zakončení stranic 
• záchytná guma
• systém vzduchové 

ventilace
• příslušenství a doplňky

Členové Českého klubu velocipedistů předvádějí Františkovi Babickému reje. 

oslavil 70. narozeniny

Krása na vysokých kolech.Dar v podobě zpívané gratulace.

ré prožil, že vše stojí za zaznamenání. Chystá se o něm kniha a bude to jistě 
zajímavé počtení.

Text a foto: Jiří Říha
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Reflexní materiály

3M Česko, spol. s r.o.
Volejte zdarma: 800 122 212
e-mail: oop.cz@mmm.com
www.3M.cz

... při práci a zábavě!

Záchranný systém: 
policista

Doprava: letiště v noci

Svrchní oděv: děti

Záchranný systém: hasič

Výstražná vesta ve vozidle

Firemní oblékání: 
Švýcarské dráhy
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VYLOSOVANÍ LUŠTITELÉ KŘÍŽOVKY 
Z MINULÉHO ČÍSLA

Tajenka zněla: VYBAVENÍ HANNAH NA CESTU KOLEM SVĚTA.
Z velkého množství korespondenčních lístků, pohlednic a e-mailů jsme vylo-
sovali dvacet výherců, kteří od nás dostávají knižní novinky z našeho vydava-
telství (Cestami Trollů a Bagó, hop!).
Vylosováni byli: Eva Pokorná, Prosiměřice, e-mail: landys@volny.cz, Vladimír 
Babka, Praha 8, e-mail: klaram@centrum.cz, Božena Veselá, Neratovice, 
e-mail: stepan.maly@tiscali.cz, Bohuslav Matoušek, Karlovy Vary, e-mail: mi-
rabelka@atlas.cz, Pavel Trnka, Stod, e-mail: jirka24@cmail.cz, Jan Procházka, 
Nymburk, e-mail: ivana.burdova@post.cz, Josef Prášek, Horažďovice, e-mail: 
jan.lyska@azanov.cz, Karel Antoš, Kraslice, e-mail: filek.l@seznam.cz, Alena 
Vondráčková, Praha 4, Jan Zoubek, Karviná, e-mail: ondrys@tiscali.cz, Petr 
Štefan, Martinice v Krkonoších.

CYKLOČTENÍ 27
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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 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 sym-
bol, 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 zbo-
ží 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 (neza-
pomeňte uvést také IČO, případně DIČ). Poplatky za zaslání v tomto případě neúčtuje-
me žádné. Je lepší se předem telefonicky domluvit.

Způsoby doručení
a)  doporučeným balíkem – ve všech případech kromě dobírky 
b)  klasickou dobírkou
Knihy balíme do kartonových obalů, v případě více titulů je dáváme do kartonových 
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 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 (poš-
tovné za Vás uhradíme).            *) při bezhotovostní platbě a při hodnotě zboží nad 500 Kč

Neplaťte žádné další poplatky, 
když nemusíte

Poštovné ZDARMA *)

Balné ZDARMA ve všech případech

Na veletrhu Sport Prague bylo vylosováno v sobotu 25. února 2006 
ve stánku CYKLOKNIHY celkem 11 šťastných výherců.
V prvé řadě byly slosovány odpovědi na soutěž CYKLOKNIH s COLAFITEM, kdy 
na tři otázky položené v podzimním CYKLOČTENÍ odpovědělo velké množství 
soutěžících. 
Lucka a Michal pak pokračovali v losování ještě jedné zajímavé soutěže, zveřej-
něné v CYKLOČTENÍ a na našem webu. Ti, kteří se chtěli losování zúčastnit měli 
napsat, jakých dvou hesel se Lucka s Michalem drželi během své cesty kolem svě-
ta. Oba tvrdí, že díky těmto dvěma životním moudrostem si cestu užili a zdárně 
ji dokončili. Vylosovaná vítězka se bude moci projet po oblíbené tuzemské trase 
Lucky a Michala a mít oba cestovatele celý den pro sebe. Na vyjížďku si může 
vzít s sebou i kohokoli z rodiny. Cestou se všichni zastaví v nějaké restauraci na tra-
se na prima oběd, na který budou pozváni na účet vydavatelství CYKLOKNIHY. 
Soutěž CYKLOKNIH s COLAFITEM Komplet knih Lucky Kovaříkové a Michala 
Jona o jejich cestě kolem světa vyhráli: Ing. Josef Šochman, Praha 9, Stanislav 
Šmíd, Mnichovo Hradiště, Jana Klapalová, Doudleby nad Orlicí, Oldřich Zettner, 
Třešť,  Ivan Valenta, Šumperk. 
Dárkové balení s výrobky firmy DACOM Pharma obdrželi: Hynek Vorel, Mladá 
Boleslav, Pavel Jelen, Praha 9, Kamil Slavík, Vítkov, Jiří Kubale, Kolín, Václav Straka, 
Zbůch.
Soutěž CYKLOČTENÍ a našeho webu CYKLOKNIHY.cz 
Celodenní vyjížďku s Luckou a Michalem s pozváním na oběd vyhrává: 
Jana Pavlusová, Brno – Slatina.
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ZPÍVAT

ZNOJ

SPOLE EN-
STVO V EL

PODPIS
ANONYMA

FRAN-
COUZSKY

"KRÁL"

POM CKA
AKOV; ALÍ; KAON

OLLA; PETIT; RARA
ROI; VARIA; YSAT

ÁST
H ÍDELE

DOMÁCKY
KAROLÍNA

ISTICÍ
P ÍPRAVEK

ŠPAN LSKÁ
POLÉVKA

OBYTNÁ
MÍSTNOST

KALHOTY
(NÁ .)

SLOVENSKY
"JINÁ"

OTROK
(KNIŽ.)

2. DÍL
TAJENKY

HOSPO-
DÁ STVÍ

SJEDNOCO-
VATI

ITALSKÉ
M. JMÉNO

ÁST
CHODIDLA

ÍMSKÝCH
51

EPIDEMIE

BALKÁN-
SKÁ

DUTÁ
MÍRA

KOUPAT
(KON )

2 x SNÍŽENÝ
TÓN A

DRAHÉ
KAMENY

HLAS
HADA

EGYPTSKÝ
B H

POM CKY
KOVBOJE

DRUH
POESIE

VENKOV
(HOVOR.)

VÝTAŽEK
Z BYLIN

RUSKÉ
PE IVO

ZNA KA
ASTATU

ECH

ÁST
OBLI EJE

NÁPADNÍCI

RUSKÁ
EKA

KOSMO-
NAUT

ŠPAN LSKÝ
TANEC

TITUL
MUŽE

ÁST
OKA

MUŽSKÉ
JMÉNO

INICIÁLY
HERE KY
VRÁNOVÉ

3. DÍL
TAJENKY

TOUŠ

ESKÝ
HEREC

SPÍNÁTKO

SLOVNÍ
SD LENÍ

VÝDUMEK

SVAZEK
OBILÍ

OKRASNÝ
JEHLI NAN

OBETKAT

UD LAT
PODKOP

1. DÍL
TAJENKY

VELKÝ
PAPOUŠEK

ŽENSKÉ
JMÉNO

VELKÝ
KORÝŠ

HOV ZÍ
DOBYTEK

ZÁCHVAT
ZU IVOSTI

BÍLÉ
KV TINY

VÝZTUŽNÉ
PRKNO

ANGLICKY
"STARÝ"

JEDNOTKA
RYTMU

NEJLEPŠÍ
VÝKON

JEDNATI

DEN
V TÝDNU

DROBNÝ
KLÍN

SM S
(Z LAT.)

ARABSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

BEZ
P ÍPRAVY

STUPE
VELIKOSTI

PÍSMA

EVROPSKÝ
VELETOK

CHOROBA
KLOUB

SPZ
KOLÍNA

ZNA KA
KRYPTONU

ÁST

MEZON K

SNAD

CELKY

NECKY
(HOVOR.)

M STO V
POŠUMAVÍ

SETINA
HEKTARU

EXOTICKÝ
PTÁK

LISTNATÝ
STROM

ÍMSKÁ
ŠESTKA

OVŠEM

UPRCH-
NOUT

ROSTLINO-
PIS

Tajenku zasílejte do 
31. července 2006 

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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Centrální expozice: Lotyšsko   Téma: Literatury severských zemí 

Místo konání: Výstaviště Praha – Průmyslový palác

www.svetknihy.czPOD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY 
A PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SVĚT KNIHYve filmu
SVĚT KNIHYnajevišti

1.–7. 5. 2006

22. 4.– 5. 5. 2006

Pořadatel: Svaz českých knihkupců a nakladatelů    Spolupořadatel: hlavní město Praha    Produkce: Svět knihy, s.r.o.

Cesta 
kolem 
světa 

www.luciemichal.cz

Lucie Kovaříková 
Michal Jon

1. 5. 2002–1. 5. 2005

Brašny a nosiče 
na cestu kolem světa
www.sportarsenal.cz
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Author kol.

Značka Author je vždy nositelem invencí a technických 
trendů v cyklistice. Důkazem je nový karbonový rám Author. 
Na silničních modelech CA6606 a CA7706 používáme 
kompozit složený ze dvou typů karbonových materiálů – UDPP 
(uni direction prepreg) a vrchní viditelné vrstvy 3K karbonu. 
Rám byl po dva roky vyvíjen za pomoci počítačové i laboratorní 
zátěžové simulace. V praxi byl testován našimi zkušebními 
jezdci, jakož i závodní týmy PSK Whirlpool a Author DHL. 
Author svá kola nejen vyrábí, ale i tvoří. author.cz
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