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Brašny a nosiče
na vaše cesty světem
www.sportarsenal.cz

národní parky Severní Ameriky

Lucie Kovaříková a Michal Jon

12. MEZINÁRODNÍ KNIŽNÍ VELETRH SVĚT KNIHY 2006
příležitost k setkání se zajímavými lidmi

K

aždoročně začátkem května se koná na pražském Výstavišti v Holešovicích největší přehlídka české i zahraniční knižní produkce. Mezinárodní
veletrh SVĚT KNIHY je zároveň příležitostí k setkání se zajímavými lidmi. Mezi
ně bylo možno letos zařadit i bývalého prezidenta republiky Václava Havla.
V době, kdy probíhala na našem stánku autogramiáda Radka Kunce – autora
knižní novinky CESTAMI TROLLŮ, uvítali jsme u našeho stánku vzácnou návštěvu. Zastavil se u nás mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Norského království v České
republice pan Peter Nicolay Reader. Velice ho
zaujala nová kniha, kterou si nechal hned od
autora podepsat. Bylo pro něho asi překvapivé a milé zároveň, když viděl v cizí zemi expozici, která byla vyzdobena velkoplošnými obrazy z jeho domoviny. Určitě byl potěšen, že
někdo vydal knihu o krásách Norska, která tuto zemi tak dobře propaguje.

Mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Norského království
v ČR v rozhovoru s autorem
Cest Trollů.

Ale to nebylo kolem nové knihy vše.
Překrásná obálka zaujala i pracovníka České
televize, který na veletrhu vytipovával vhodné tituly k představení v pravidelném pořadu Knižní svět. Vybral si právě Cesty Trollů
a o několik dnů později jimskutečně s ostatní-

AUTOGRAMIÁDY autorů CYKLOKNIH
na veletrhu SPORT LIFE 2006, v hale G2,
9. – 12. listopadu 2006 v Brně na Výstavišti
Sobota 11. 11. 2006
10.00 – 11.00 Jan Kopka – autor knižní novinky Cyklistickým peklem
11.00 – 12.00 Jan Jícha – autor knižní novinky Případ zájezd
+ Ivan Křemeček – ilustrátor knihy
12.00 – 13.00 Radek Kunc – autor knihy Cestami Trollů
13.00 – 14.00 Jan Polášek – autor knihy Bagó, hop!
V ostatních dnech – čtvrtek, pátek a neděle bude na stánku vydavatelství CYKLOKNIHY přítomen Ivan Křemeček se svojí novou knihou Toulky
s kreslířem. Vždy mezi 12. a 13. hodinou. Také Honza Vlasák, u nás bude
v některých dnech k zastižení.

Autogramiáda autorů našich knižních novinek Radovana Kunce a Jana Poláška.

mi cestopisnými novinkami věnoval opravdu velký prostor ve vysílání (podrobnosti o pořadu Knižní svět na str. 25).
V našem stánku se uskutečnila ještě jedna autogramiáda. Druhou novinku
BAGÓ, HOP! podepisoval autor Jan Polášek. Jde o cyklistický příběh a po velmi dlouhé době je to ryze česká kniha z prostředí závodní cyklistiky.
V letošním roce se naše vydavatelství zapojilo i do nově vyhlášené aktivity
Rosteme s knihou. Ta má zábavnou formou přiblížit knihu i dětskému čtenáři.
Zjistilo se totiž, že děti stále více vysedávají u televize, hrají hry na počítači a zapomínají číst. Na našem stánku mohli předškoláci namalovat nějakého pohádkového hrdinu, za což byli pochopitelně odměněni.
Všechny čtyři dny pobývali na
našem stánku i Lucka Kovaříková
s Michalem Jonem a stále ještě byli
středem pozornosti oni i jejich knihy, i když od ukončení cesty kolem
světa uplynul už více než rok.
Množství návštěvníků opět potvrdilo, že jsme kulturním národem
a o knihy je u nás velký zájem.
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www.bike-brno.cz

Mezinárodní
sportovní
veletrh

✔ největší přehlídka cyklistiky ve střední a východní Evropě
✔ prezentace bezmála 2000 jízdních kol a více než 300 cyklistických značek
✔ zajímavé závody a doprovodné show
✔ setkání s českými a zahraničními osobnostmi ze světa cyklistiky

9. - 12.11. 2006
Brno - Výstaviště

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
CZ – 647 00 Brno
Tel.: +420 541 153 350
Fax: +420 541 153 068
E-mail: bike-brno@bvv.cz
www.bike-brno.cz

VÍKEND se SPORT ARSENALEM a s CYKLOKNIHAMI
se opět vydařil

Tábořiště u Komárovského rybníka se začíná zaplňovat.

Josef Kozák promítá a vypráví o své cestě kolem světa.

P

o loňském velmi vydařeném ročníku bylo
rozhodnuto, že tato akce bude mít letos své
pokračování. Opět byl zvolen prostor u Komárovského rybníka poblíž obce Branžež, kde bylo možné tábořit, odkud se vyjíždělo do Českého ráje
a kde probíhal program.

Srazu přálo v nejvyšší možné míře počasí,
panovala přátelská atmosféra a dobrá nálada.
K spokojenosti účastníků přispěly jistě i vynikající grilované klobásky a pivo, obojí od pořadatelů
zdarma. Možno říci, že se tento víkend po všech
stránkách vydařil.

Od pátku 23. června do neděle 25. června zde
nastalo cykloturistické hemžení. Sjelo se 230 cykloturistů, od batolat ve vozíčcích, přes větší děti na
malých kolech, cykloturistky a cykloturisty všech
věkových kategorií, až po zralé ženy a ctihodné
kmety. Nechybělo ani několik čtyřnohých miláčků.

Účastníci se ptali, zda se
uskuteční i příští rok. Určitě
ano, i když zatím není rozhodnuto na jakém místě.

Doporučené trasy zavedly účastníky na taková místa jako hrad Kost, Údolí Plakánek, Trosky,
Hrubou Skálu, Valečov, Drábské světničky a podobně.

Vynikající klobásky se začínají grilovat.

Na nejkratší trasu vyjíždějí rodiče s dětmi.

Páteční i sobotní večer vyplnily besedy s promítáním. První byla od Josefa Kozáka o jeho cestě
kolem světa a druhá patřila manželům Sztulovým,
kteří s malým Míšou v přívěsném vozíku dojeli až
na Nordkapp.

Simona Sztulová komentuje videoprojekci jejich rodiny.

Večerní siesta u ohně.
CYKLOČTENÍ
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Jan Kopka

ž h avá

KA
NOVIN

CYKLISTICKÝM
PEKLEM
Počet stran: 232
Formát: 150 x 215 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino,
vnitřek celobarevný, křídový papír
ISBN 80-903677-3-9

Kniha přibližuje tři autorem absolvované závody, každý uskutečněný v naprosto odlišných podmínkách. Jeden ve spalujících vedrech, další v nesnesitelných mrazech, třetí v nepředstavitelných kopcích. Závody jsou téměř transkontinentální a jakákoli plánovaná podpora je na trase zakázána. Účastník musí
přežít jen s věcmi, které si zvolí a veze s sebou. Kromě přežití se ale musí dostat do cíle co nejrychleji.
Kniha není zaměřena pouze na závody samotné, ale i na psychiku účastníků
ve vyhrocených situacích. O ty není v čase, kdy jste odkázáni jen sami na sebe,
nouze. Autor si všímá i zvláštního druhu lidí provozujících tyto závody o přežití,
dále divokého prostředí, kde se závody odehrávají, i místních lidí, žijících pro
nás neuvěřitelným, stále ještě plně přírodním životem.
První část knihy doprovází exkluzivní fotograﬁe fotoreportérky Markéty
Navrátilové.

Nevěřte na zázraky, spoléhejte na ně.
Honza Kopka

Cena:

399 Kč
AUTOGRAMIÁDA
autora kniha Jana Kopky proběhne v sobotu dne 11. 11. 2006
od 10 do 11 hodin na veletrhu Sport Life v Brně ve stánku
vydavatelství CYKLOKNIHY, který najdete v pavilonu G2.
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nejžhavější závod planety
CROCODILE TROPHY
závod na horských kolech napříč Austrálií,
od jihu na sever, v pekelné výhni pouště
Dojet! Nezaleží na tom jak a kdy – dojet do cíle je to jediné, na čem zaleží.
I přesto, že máte před sebou dalších 1000 km a teplota šplhá ke 40 °C ve stínu.
I přesto, že se z vašich řídítek stala pneumatická kladiva a kamenitá cesta vytřepala poslední zbytky zdravého rozumu z vašeho mozku. I přesto, že neodřených míst na vašem těle zůstává každým dnem méně, a tam kde už není nic, se
vám tričko a šortky lepí na holé maso.

tři největší bikové extrémy světa
Funkci podpůrného týmu najednou přebírá soupeř. To je další výjimečnost závodu, nezištná podpora soupeře. Osobní ambice a individualismus musí najednou stranou. Ten závod vás učí vysoké
morální zodpovědnosti, která by měla být běžná i v osobním životě každého z nás. Odhalíte schopnosti a vlastnosti, o kterých nevíte, že je máte, ať kladné nebo záporné. Ty záporné mohou být těžce
potrestány přirozenou cestou. Dříve při silniční kariéře jsem byl zaměřen na trénink a výsledky a úplně pomíjel ostatní věci. Tenhle závod vás naučí vnímat úplně vše, co se týká života, a naučí vás, co je
prvořadé. Člověk musí zažívat prohry, aby mohl znova vyhrát a vážil si toho. Vzdát je ale něco jiného,
musíte si nejdřív odpovědět, jestli se s tím pak vyrovnáte a nebude vás tížit svědomí. Tenhle závod se
ale opět liší. Vzdát tady někdy znamená vyhrát.

S Mikem
Maddenem jsme
zvolili jako jediní
návrat z Fairbanks
do Anchorage
na kolech přes
dvoje hory. Těch
760 drsných
kilometrů zpět si
nic nezadalo se
závodem.

150

Po většinu roku je závodník sledován, dělají se rozbory a vše je vyhodnocováno počítači a stejně
tak i přímo během etapových závodu. Zátěže jsou takové, že tělo nedokáže z jídla a pití tak rychle
pokrýt potřebu důležitých látek, a tak jsou jim dodávány ve formě injekčně podávaných vitamínů,
minerálů, fosfátů a nevím čeho všeho. Tým vědců a fyzioterapeutů dá částečně uměle závodníka na
další den opět do formy. Osobní dispozice závodníka hrají samozřejmě také velkou roli. To, jaký výkon
ale podává, je z velké části i zásluha vědy a možností daného týmu. Neodsuzuji to, nechci to ani zlehčovat ani kritizovat, vývoj došel až sem a nedá se zastavit ani vrátit. Kdybych byl profesionální jezdec
na Tour de France, absolvoval bych to samé bez mrknutí oka a připadalo by mi to běžné a nutné.
A tak závody v drsných podmínkách, kde jakákoliv podpora další osobou je pravidly přímo zakázána,
vypadají jako návrat do minulosti a asi to tak opravdu je. Při aljašském závodě osobní, psychické,
fyzické a fyziologické dispozice hrají jedinou roli podílející se na výkonu. Žádní maséři, žádné injekce,
žádné doplňování chybějících látek, dokonce strava při tomhle závodě je vysloveně nehodnotná
a sporadická až žádná, dlouhodobé zatížení mnohokrát i několik dní v kuse, odpočinku minimálně,
regenerace jen to, co tělo samo stihne běhen krátké chvíle. Organismus si musí poradit sám jen podle svých vrozených a tréninkem vypěstovaných dispozic. Ten závod vypovídá stoprocentně o každém z účastníků. Výkon není zkreslen ničím dalším. Postupem času jsem dospěl k těmhle závodům,
jsou mi blíž a bojím se, aby se nestaly natolik populární a komerční, že by vymizela jejich přírodnost
a férovost a aby i sem nepronikly nezadržitelné vlivy vývoje a civilizace. Díky tomu, že se jezdí jen
o prestiž, a ne o pohádkové ceny, jsou zatím uchráněny od podvodů lidí, toužících snadno získávat
peníze, majetek i popularitu, a likvidují tím hranice férovosti.
Iditarod je závod těžkých sólistů a individualit, nikdo se nespoléhá na podpůrný tým. Každý si
tu musí být jistý sám sebou. Ten závod vypovídá pouze o každém jednotlivci, ne o týmech. Velice
snadno tu ale může přijít chvíle, kdy se neobejdete bez pomoci a může to být životně důležité.

Těsně před mým odletem jsme si ještě s Patem Irwinem a jeho ženou Kathy
jeli dát pivo do nejstaršího baru v Anchorage „Peanut Farm“. Ten večer byl velký
mráz a nádherný, úplně rudý západ slunce. Slunce mizelo za Alaska Range a rudá
záře se zrcadlila ve velkém zálivu za Anchorage. Z kopců nad Anchorage to vypadalo, jako by hořel obzor, hory i voda v zálivu, byl to nejhezčí západ slunce, který jsem tu viděl.
Aljaška se se mnou loučila, dala mi během těch pár týdnů hodně, nechala mě nahlédnout
kousíček do svého nitra, ukázala mi svoje kouzlo, nádheru, majestátnost, přívětivost i divokost, nepřístupnost a nevyzpytatelnost. Byla jako nádherná, sebevědomá, tajemná, marnivá
a nepředvídatelná žena, kterou dobýváte a nechcete se jí vzdát a ona si s vámi jen hraje,
provokuje vás a vy stále nevíte, na čem jste. Dal jsem si na její počest poslední pivo a slíbil
jí, že se vrátím.

SPORTOVNÍ HISTORIE
1969 – 1983 člen závodního
družstva sjezdového lyžování
1979 – 1991 silniční vrcholová
cyklistika
1993 – nyní MTB i silniční cyklistika na bázi hobby
1996 – nyní extrémní závody
převážně transkontinentálního
charakteru
EXTRÉMY
Dolomitenmann 1996
Crocodile Trophy 2000
TransAlp 2001
Dolomitenmann 2001
Iditarod Trail Invitational 2003
Great Divide Race 2004

 Iditarod Trail Invitational 
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JAN KOPKA
nar. 2. 9. 1963 v Mostě, vysokoškolské vzdělání technického
směru, nyní extrémní biker z Jablonce nad Nisou

[ A začalo se opět ... ]
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nejdrsnější závod planety
IDITAROD TRAIL INVITATIONAL

nejhornatější závod planety
THE GREAT DIVIDE RACE

zimní nonstop závod Aljaškou, v extrémních mrazech,
absolutně bez podpory

z Kanady do Mexika divočinou Skalistých hor,
4000 km dlouhý nonstop závod, se 70 kilometry převýšení

Kempovali jsme v australské přírodě po závodu Crocodile Trophy, opékali maso na ohni a Pat Norwil mi vyprávěl o závodě na kolech, který se jezdí uprostřed
zimy přes Aljašku, mimo civilizaci, bez zabezpečení, bez možnosti vzdát, bez
možnosti, že by vás někdo hledal v případě nouze. On sám ho absolvoval asi sedmkrát. Zmínku o tom závodě jsem již někde před časem četl a přišlo mi to dost
ujetý. Teď jsem tu seděl s někým, kdo to opravdu jel. Vyprávěl o tom, že pokud
se tam jednou vydáš, tak tě Aljaška chytí, musíš o ni, pak neustále přemýšlet, přitahuje tě a snažíš se tam stále vracet. A jak mě tak poznal, že prý se tam jednou
taky určitě objevím. Nevěřil jsem mu, nejsem sebevrah, ten závod není o cyklistice, je o tom, komu se tam podaří přežít a komu ne, o tom, kdo bude mít štěstí
a kdo smůlu. Pat měl ale pravdu, podvědomě jsem na Aljašku myslel a najednou
se stalo, že jsem tam chtěl jet a zkusit to. Než jsem dozrál k tomuhle rozhodnutí,
trvalo to téměř tři roky a neumím přesně stanovit ten okamžik změny. Najednou
jsem ale věděl, že tam chci jet a zkusit to, že jsem na to psychicky připravený.

Na Vánoce roku 2003 jsem dostal od Mike Curiaka mail, že se připravuje na příští léto nový závod po cestě „Great Divide Trail“, která po vrškách
Skalistých hor co nejvěrněji kopíruje hranici úmoří Atlantického a Tichého oceánu. Nepředpokládá se, že by se závod v budoucnu opakoval. Chtěl jsem sice
následující rok zpátky na Aljašku, ale tohle bylo také lákavé a jedinečné, a tak
jsem se rozhodl Aljašku odsunout.
Z Mikova mailu jsem věděl jen to základní – závod je dlouhý 4000 kilometrů, celkové převýšení přes 70 kilometrů. Žádný bikový závod na světě nikdy
nebyl tak dlouhý a ani s tak velkým převýšením. Start byl na hranici s Kanadou
a cíl na hranici s Mexikem, je to opět závod bez zajištění a jede se nonstop,
každý na vlastní pěst a s tím, co si veze na přežití. V tuhle chvíli jsem víc nepotřeboval vědět na to, abych si byl jist, že to chci jet.

CYKLOČTENÍ
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Jan Jícha
PŘÍPAD ZÁJEZD

ž h avá

KA
NOVIN

Počet stran: 180
Formát: 150 x 215 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
ISBN 80-903677-4-7
s ilustracemi Ivana Křemečka
Pátá kniha tohoto autora
Byli jste někdy na zájezdě a vrátili se z něj celí, se vším majetkem a všichni?
Pak nevíte, co je zájezd.
Znáte průvodce, kteří chodí s deštníkem po městě a usmívají se na své svěřence? Pak nevíte, co obnáší práce průvodce.
Byli jste v Holandsku a prohlédli si jen květinové trhy a větrné mlýny? Pak
nevíte, o co jste přišli.
Myslíte si, že cyklistika, vaření a hašiš nemají nic společného?
Pak jste ještě nečetli tuhle knížku – příběh o nejneuvěřitelnějším zájezdě
všech dob, založený na skutečných událostech, o tom, co se může stát obyčejným lidem, když se ocitnou v neobyčejných situacích.

Cena:

199 Kč

AUTOGRAMIÁDA
autora kniha Jana Jíchy proběhne v sobotu dne 11. 11. 2006
v 11 hodin na veletrhu Sport Life v Brně ve stánku vydavatelství
CYKLOKNIHY, který najdete v pavilonu G2.
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(ukázka z knihy)

R

ychle jsem se uklidil k ostatním turistům pod přístřešek. Seděli tam i ti,
co k nám nepatřili, výkvět evropské mládeže, ale protentokrát se obešli bez kuřiva. Asi i na ně zapůsobil déšť, vyčistil jim duchy i těla a obrátil jejich pudy směrem k bagetám a těstovinám z vařiče. Moji lidi si posedali, kde
ještě bylo místo, a začali do sebe pěchovat špagety polité červeně z druhého
hrnce (v něm to vypadalo dost podobně jako včera v tom mém, což mě naplnilo jistou hrdostí). Igor se jako vždycky bohorovně usmíval, rozdával, kydal,
přidával a hostil. V návalu radosti se mě zeptal, jestli nevím, kde by mohly být
lahvičky s citrónkem, že je nemůže najít. Slíbil jsem mu, že mu to později vysvětlím, abych nenarušil takřka rodinnou slejvákovou pohodu. Užuž jsem se
chystal přinést si vlastní ešus a naplnit ho aspoň prázdnými špagetami, když
po mně skočil Míra.
„Hele, Páťo, pocem za mnou.“
„To musí bejt zrovna teď?“
„Jo, musí, je to dost důležitý.“
Odvedl mě ke sprchám, přitiskli jsme se pod stříšku a hned to vybalil:
„Je to jasný, kamaráde. Tu peněženku mu vzal Igor.“
„Víš to jistě?“
„Jo, sám nám to řek.“
„A vrátil z ní něco?“
„Právě že hovno! On mu ju čórnul, vybral lóve a hodil ju do popelnice. Říkal,

příběh o nejneuvěřitelnějším zájezdě všech dob
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strašlivě dlouho, vlákno po vláknu, a je strašlivě křehká, jeden nevhodně zvolený plk klidně přetrhne všechno předivo za poslední půlhodinu
a můžete začít nanovo, prostě to dá práci mluvit o ničem a přesto si říci
tolik, že vlákna vydrží až do rána.
Když šel jeden z těch nenápadných účastníků, kterých je v každém
zájezdě několik a kteří mají tu smůlu, že si nestačím zapamatovat jejich jména, prostě když šel asi ve čtyři kolem prádelny na záchod, zeptal
jsem se Martiny:
„Máš ráda drby?“
„Jo!“
„Tak sem pojď,“ vyzval jsem ji a ona ke mně přistoupila zcela bez zábran, protože čekala, že jí něco pikantního pošeptám. Místo toho jsem ji
chytil kolem pasu a přitiskli jsme se na sebe.
„Vydrž chvíli,“ zašeptal jsem a nezdálo se, že bych ji musel nutit.
Dalo práci se nerozchechtat, ale aspoň na tu nejdůležitější chvilinku se
nám to podařilo. Pan Klient se vracel asi za dvě minuty a skrz Martininy
vlasy jsem pozoroval, že dělá, jako by nás neviděl.
„Zítra uvidíme, co z toho bude,“ pravil jsem, když jsme se opouštěli.
„Podle mě nic. Tenhle není na rozkecávání.“
„Asi ne. Ale za pokus to stálo.“
„Za pokus o co?“
„O trochu srandy.“
„Jo srandy.“
„Nebo ne?“
„Jo, bylo to skvělé,“ přeskočila Martina na pevnou půdu Igorových
citátů. Zatím nás ještě neomrzely a doznávám, že místy tvořily až dvacet
procent našich poněkud infantilně laděných promluv.
Ještě než jsme zalezli do stanů, odpojili jsme ten můj od země a přitáhli ho k holkám tak, aby se obě předsíňky překryly. Účel této přestavby
nebyl úplně zřejmý, ale v některých chvílích zkrátka není možné myslet
čistě účelně. Asi se nám to tak oběma víc líbilo.
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13.
Cestička k Alkmaaru známě se vine a její estetické kvality se zvyšují
úměrně s počtem milých osob, které poutníka doprovázejí. My, co spolu
děláme v kuchyni, jsme vyrazili jako poslední. Třicet kilometrů do hlavního města sýrů jsme si uspořádali jako dostihy. U kempu jsme nasadili ostré tempo, kdežto na hlavní silnici (pardon, na cyklostezce podél
hlavní silnice) se pod námi přímo rozehříval asfalt. Konstantní třicítkou
jsem valil kupředu a se znepokojením sledoval, jak mi holky v pohodě
stačí, jak se ani moc neopírají do pedálů a ještě si spolu stíhají povídat.
Z tranzistoru na řídítkách pořvával nějaký mánička „Tell me why-ay-ay-ay you cry“, s takovou se to lépe šlape, bohužel každou vybušeninu
ve vozovce odskáče kolo daleko víc než při jízdě místním stylem Classi-
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že chtěl Tomka vydusit a dát mu to zpátky navečer. Jenže teďkon se byl podívat
a ty popelnice už jsou vysypané.“
„Tak mu vrátil aspoň ty prachy?“
„Kulový! Ty roztočil s děvkó!“
„A to vám všecko řek sám od sebe?“
„Hele, my jsme byli s Tomkem v hospodě, že to jako zapijem, a najednou
kouká Tomek, jaký to přijelo fáro, a normálně Igor vylezl z taxíku! Z bílého mercedesu! Tak jsme ho trochu přiskřípli, že ať si to nebere nebo todle, ale že si
myslíme, že mu to vzal on. A on ještě něco pindal, že tu má kamaráda a ten že
mu zaplatil tágo a dal aji to hulení, on si totiž přinesl zas nové džojstyky, a my
mu na to, že ať nekecá, a on to vyklopil.“
„A co s tím teď?“
„On řek Tomkovi, že do sedmi večer mu vrátí pas a všecko, akorát ty lóve
že už nemá. Tak jsme čekali a on to byl obejít a zjistil právě, že už je to vyvežený!“
„A Tomek to ví?“
„Neví. Ty vole, jestli mu to řekne, ten ho zabije. Normálně ho zabije, já
Tomka znám.“
Doběhl jsem zpátky do přístřešku a zavolal:
„Báro! Mám pro tebe práci!“
Když pomocnice přišla, poručil jsem jí dorozdat večeři a odtáhl Igora ke sprchám. Usmíval se pořád stejně blaženě.

JAN JÍCHA
Narodil se roku 1980, ve třech letech poprvé osedlal tříkolku, v šesti přesedl na kolo a ve dvanácti do auta. V patnácti dostal silničního favorita a dodnes se ho nevzdal. Vystudoval češtinu a španělštinu na
Karlově univerzitě a stal se ekologickým
pasivistou. Má za sebou řadu nepříliš pozoruhodných cyklocest kolem dokola vlastmi českými, jeden pozoruhodný pád a též
účast na protestních cyklojízdách Prahou.
Od roku 2001 pracuje jako průvodce, mimo jiné i na zájezdech Holandsko na kolech. Přiživuje se také jako pisálek a spisátor, knižně vyšlo „Prevít na vysoké“,
„Prevít v tajných službách“, „Nejlepší stop
je za svítání“ a „Dva roky bez prázdnin“.
V současnosti jezdí průměrně 14 kilometrů denně (7 na vlak a 7 zpátky) a naléhavě
uvažuje o koupi dětské sedačky.
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„Už na tebe všechno vím, Igore. Co s tím chceš dělat?“
„Tak teďka už s tím asi nic dělat nemůžu.“
„Tomek tě zabije, to ti říkám!“
„No tak mě zabije, no. S tím už nic nenadělám.“
„Ty vole! Jak mu to chceš říct?“
„Počkej, Igore, nemáš aspoň ty peníze?“
„Něco ještě jo.“
„Kolik?“
„Já nevím.“
„U toho nechcu bejt, až mu to řekneš, že má pas v prdeli. U toho nechcu
bejt!“
„Tak musím mu to říct, ne? Prostě mu to řeknu.“
„A on tě rozmlátí na kósky!“
„Tak mě rozmlátí. Pak vám přijdu říct, jak jsem dopadl. Jestli budu mít ještě čím.“
Igor odešel, Tomek se dozvěděl a Igor přežil. Jediný smysluplný nápad teď
byl, aby kuchař zpřevracel kapsy u trenek, ve kterých měl zbylé peníze, a vysypal je řidičovi do rukou. Bylo to žalostné. Zmuchlané papírky - stovka, desítka,
padesátka, drobné, ze všeho se sypal nějaký žlutý prášek.
„Tady to mám. Já nevím, kolik toho je. Mě peníze až tak nezajímají.“
„To je vidět, ty prase, máš v tom nasypanou vegetu nebo co!“
Bylo toho 175 euro a všechny koruny.
CYKLOČTENÍ
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Ivan
Křemeček

NA TOULKÁCH
S KRESLÍŘEM
Počet stran: 248 stran
Formát: 165 x 240 mm
Vzhled: pevná vazba, kvalitní
chamois nažloutlý papír, šestnáctistránková barevná příloha
ISBN 80-239-7406-8
Kreslíř a povídkář Ivan Křemeček se tentokrát představuje knihou plnou cest
a romantických cílů. Vyrazil jen tak na bicyklu, se spacákem a kreslicím nádobíčkem a díval se kolem sebe. Popisuje vše co prožil, s nádechem nezaměnitelného humoru, pro autora tak typického. Na svých cestách objevil spoustu
zajímavých míst, poodhalil na nich nejedno tajemství a zažil nejedno dobrodružství. Kapitoly jsou rozděleny do různých oblastí, např. dle pohoří, podél
vodních toků, dle bývalých šlechtických teritorií atd. Vše je opřeno o historická fakta, tajemné pověsti a bohatě doplněno ilustracemi a fotograﬁemi, včetně
dohledaných šlechtických erbů a malovaných mapek daného místa.

KRVAVÁ HRABĚNKA

Cena:

259 Kč
AUTOGRAMIÁDY
autora knihy Ivana Křemečka budou probíhat na veletrhu Sport
Life v Brně ve stánku vydavatelství CYKLOKNIHY každý den
od 12 do 13 hodin. Autor vám na přání do knihy nakreslí
případně i nějaký skvělý obrázek.
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(ukázka z knihy)

DÁMA Z OBRAZU
Místností se line vůně olejových barev. Stojím před plátnem, z něhož pomalu vystupují, díky tahům štětce, obrysy obličeje. Nádherná bělostná tvář, jiskrné oči. Její bohatě vyšívaný šat a hrdlo
ověnčené šperky prozrazuje, že jde
o ženu z vyšší společnosti. O dámu
energickou a velice krásnou. Kdo by
jen tušil, že její krása stála životy mnoha nevinných dívek. Pod rukama se mi
právě zjevuje portrét záhadné hraběnky Alžběty Báthoryové.
Jaká tedy vlastně byla manželka jednoho z nejvlivnějších mužů Uher? Jaký
život vedla na svém hradě, postaveném při severozápadním úpatí Malých
Karpat? V mysli se mně vybavuje román Jožo Nižňanského Čachtická
paní, či kniha Krvavá hraběnka od
Tomáše Bednaříka, opírající se o skutečná fakta a výpovědi svědků. Přebíhá
mi při tom mráz po zádech.

kniha plná romantických cílů a tajemných míst – bohatě ilustrovaná
ZEMĚ
S NAVRÁCENOU
TVÁŘÍ

Poutníku, vítej na bývalém nádvoří děvínského hradu!

Městečko Stráž pod Ralskem, obtékané říčkou Ploučnicí, totiž slaví výročí
svého vzniku. Na stanech a pláštích
bojovníků převládá barva žlutá a černá.
To jsou barvy rodového znamení Vartenberků. A právě pánové této mocné
větve obývali tento kraj a zde ve Stráži
umístili svůj hrad Vartenberk. Roku 1563,
to již za vlády Hyršpergárů, byl dřevěný
padací most vyměněn za pevný kamenný. Vede k místům, kde jej vystřídal nově
vystavěný renesanční zámek. Dnes již
nově zdaleka nevypadá. Chátrající budova jakoby bokem od města je úplně
zapomenuta, se svojí kdysi bohatou historií uniká zájmu okolního světa.
Město je komplexem panelákových
sídlišť. Když odsud odešla v roce 1991
ruská vojska se svými rodinami, udělalo
se tak místo pro romské občany a další
přistěhovalce a utečence z různých zemí. Proto mě ani nepřekvapuje, když na
schůdcích zuboženého kostela vidím
hrající si holčičku s typicky protáhlými
mongolskými rysy. O kus dál stojí na
podstavci socha císaře Josefa II. Ne náhodou drží v levé ruce jakési lejstro. Prý
má snad znázorňovat plánek, dle kterého řídil právě tady, roku 1778, výstavbu
obranných valů. Ty byly narychlo budovány v důsledku připravované války mezi
dvěmi světovými mocnostmi, Rakouskem a Pruskem.

začíná pomalu zvedat a kola se boří do
půdy. Podklad je zpevněný jen příměsí
malých borových šišek.
„Sakrametská práce,“ pohlédnu na
řeťez oblepený drobnými mikročástečkami vrzajícího písku.
Ocitám se v lese a nade mnou začínají sem tam pózovat rýsující se skaliska. Zaujala mě honička datla s divokým
holubem. Jako by se spolu tam v těch
korunách buků prali. Výsledkem je jen
ptačí pokřik a poletující pírka po jejich
divoké hře. Nedozvídám se, kdo z nich
zvítězil. Oba dva bojovníci uletěli a rozešli se tak ve své při smírem.

RAD NAD JEZEREM
ARTENBERKOVÉ
Podél břehu Horeckého
jezera těsně přimknutého
k městu Stráž pod Ralskem
stojí skupinka pestrobarevných stanů. Na jejich špičkách plápolají
v pravidelném rytmu ve větru praporky

s erby českých pánů. Teď, časně po ránu,
je všude klid. Jen dva rytíři nemotorně
vylézají ze svých příbytků. V jejich obličejích jsou zcela patrné náznaky únavy po
včerejší pitce. Zkouška proběhla dobře a
pak to všichni slavili až dlouho do noci.
Ale teprve dnes je čeká tvrdé vystoupení
před mnohapočetným publikem.

Jezero Hamr, využívané
převážně k rekreačním účelům, je teď dopoledne stále
ještě klidné. Jen na lavičce,
v těsné blízkosti vody, sedí nějaká dívčina a pozoruje dvě labutě. Ty lačně natahují krky a v rákosinách u břehu hledají
něco k snídani. Moje cesta se od vody
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VEČERNÍ PŘESUN
Kolikrát jsme viděli při našich vyjížďkách vlakem na Slovensko přenádhernou siluetu Čachtického hradu. Vystavěný vysoko na skále, vévodící okolnímu
kraji pod ním. Kolikrát jen jsme se chystali, že hrad navštívíme. A ta příležitost
se konečně našla.
Navracejíce se z toulek podél Váhu, sedíme právě s mým cyklokolegou Pepelou v jedné z útulných slovenských hospůdek. Sledujeme mapu.
Přemýšlíme nad tím kudy dál, kde ulehneme a podobně. Náhle můj kolega vynese myšlenku, která nás již neopustí: „Přespíme na Čachtickém hradě!“
Zatajil se mně dech při té představě. Chvilku na to již dvě blikající červená
světýlka připevněná k rámu kol míří frekventovanou silnicí k cíli. Míjíme hrad
Beckov, který díky rychle narůstajícímu šeru mizí ve vlnách zalesněných hor,
a přes několik menších dědinek dojíždíme do Čachtic.

Zlatočerný půlený štít pánů
z Vartenberka
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Pojď, tuláku, a přijmi pozvání na velký vandr. Prožij si nespoutanou svobodu a navštiv místa romantická a tajemná. A nejenom ta notoricky známá, ale
i natolik zapomenuté kouty země, kam
dlouho lidská noha nevkročila. Místa,
kde jsi možná nikdy nebyl a přitom je
máš vlastně jen kousek „za humny“.
Dýchne na Tebe atmosféra starých
hradů a tvrzí, pradávných hradisek
a bojišť. Zažiješ strašidelné noci na
ruinách zřícenin a v jejich legendách
si připomeneš jejich dávno zašlou slávu. Před očima se ti připomenou prastaré pověsti, z jejichž příběhů vystupují tajemné bytosti...
mlčením. Oba myslíme na to jediné, na hraběnku Alžbětu Báthoryovou. Ani jeden z nás
ale neřekne: „Pojď, raději se vrátíme a přespíme někde dole u vsi.“

ZLÉ ZNAMENÍ
Vystoupali jsme na nějakou planinu a temná
silueta zříceniny hradu se zjevila před námi. Mohutnost celého komplexu jen
přibrzdila náš již tak pomalý postup. Pár kroků a stojíme před hlavní branou.
„Proboha...,“ vydralo se mi stěží z hrdla a při pohledu na kolegu ani vlastně nemusím nic říkat. I Pepela stojí s očima vytřeštěnýma. To, co vidíme před
námi, se vymyká jakémukoliv logickému chápání. Vnitřní prostory hradu se
v té tmě najednou celé ozářily. Pak zhasnuly a znova se ozářily. Neskutečné!
Zřetelně je vidět každý kámen vnitřního nádvoří a všechno zase zmizí do naprosté tmy. To se opakuje v nepravidelných intervalech. Nechápeme, co to jen
může být? Jaká tajemná síla osvětluje Čachtický hrad? Sebereme veškerou odvahu, co v nás ještě zůstala, a s bicyklem, jako s ochranným štítem před sebou,
s pumpičkou v ruce a s pocitem, že nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě
hůř, vstupuje do útrob hradu.

NAHORU NA HRAD
Kostelní zvon právě odbíjí jedenáctou hodinu, když zapřeni do řídítek tlačíme kola nahoru. Opuští nás poslední pouliční světlo a nastává absolutní tma.
A to taková, že nohou zkoušíme, jestli jsme pořád ještě na silnici. Kolem nás
občas zašumí listí ve větvích. Když se poněkud vzdáleně ozve svým vtíravým
skřekem bažant, krve by se v nás nedořezal. Jako bychom si najednou začali
uvědomovat, že se blížíme k místu opředenému mnoha krvavými legendami.
Snažíme se bavit o všem možném, ale náš hovor nevědomky končí absolutním
CYKLOČTENÍ
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CELOSTÁTNÍ SRAZ CYKLOTURISTŮ 2007

v termínu 4. – 8. července 2007

4.
-

kolem

ah
Pr y

„S kolem kolem Prahy“

S kole
m

Celostátní sraz cykloturistů 2007

8. 7. 2007

Klub českých turistů Praha a Klub českých turistů Středočeská oblast Vás zvou na

pořádaný pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla
jako hlavní akce Klubu českých turistů v roce 2007

Srazový prostor: areál České zemědělské univerzity Praha-Suchdol

A co bude pro účastníky
srazu připraveno?
Nabídka 500 km cyklotras různých
délek v atraktivních oblastech:
- cyklotrasa Pražské kolo
- Ladův kraj (Říčansko a Posázaví)
- Český kras a kraj Oty Pavla
- kraj Praotce Čecha (Podřipsko)
- Kladensko a kraj kolem Okoře
trasy pro rodiny s dětmi s možnos• Krátké
tí návštěvy zajímavých míst, jízdou přívozem aj.

vstupné pro všechny účastníky
• Zlevněné
srazu do mnoha památkových a kulturních
objektů

cyklovlaky napříč Prahou pro lepší
• Zvláštní
dostupnost odlehlých oblastí a možnost výběru tras vhodných délek

jednodenní účasti bez požadavku
• Možnost
na ubytování

Kontaktní spojení:
Turistické informační centrum KČT
Fügnerovo náměstí 3, 120 00 Praha 2
tel.: 224 261 918, mobil: 736 754 030, tel./fax: 224 498 355
info@klubturistu.cz, cyklo2007@kct.cz, www.kct.cz

• Doprovodný kulturní a zábavný program
• Přihlášky do března 2007
Podrobnosti budou zveřejněny koncem listopadu 2006
CYKLOČTENÍ
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CYKLO-cestovatelský festival CYKLOCESTOVÁNÍ
I. ročník
2. 12. 2006
Frýdek-Místek, kino Vlast

V

yrážíte-li na své cesty po Čechách, Evropě či světě na kole, tak byste
neměli chybět 2.12. ve Frýdku-Místku. Uskuteční se tam první ročník
cyklo-cestovatelského festivalu Cyklocestování. Ten bude pravděpodobně první specializovanou přehlídkou cestopisných besed a promítání o „cyklocestování“ a cykloturistice v České republice. Na programu jsou besedy a promítání
těch nejznámějších českých a moravských cyklocestovatelů, ale také zajímavý
doprovodný program.
Hosté festivalu:
Lucie Kovaříková a Michal Jon
Mladí cestovatelé, kteří absolvovali tříletou cestu na kole všemi kontinenty,
zanechali otisky svých kol v Antarktidě, dobyli nejjižnější body všech tří obydlených jižních kontinentů – Austrálie, Jižní Ameriky, Afriky, absolvovali první český přejezd Austrálie ze západu na východ a najeli první české cyklokilometry
v Grónsku. V letech 2002–2005 projeli 34 zemí a navštívili všechny kontinenty (Evropu, Asii, Austrálii, Jižní Ameriku, Antarktidu, Severní Ameriku, Afriku).
Našlapali celkem 68 175 km. Cestovali sami, natěžko, bez doprovodných vozidel, bez doprovodného týmu, nonstop. Vše potřebné si vezli s sebou na horských kolech. Během cesty napsali tři knihy. Závěrečný díl tetralogie vyšel po
jejich návratu domů. Lucie je první českou ženou, která na kole objela svět.
Jan Vlasák
Svérázný cyklotremp a spisovatel, který již několik let baví svým poutavým
a zábavným vyprávěním publikum po celé republice. Jeho cesty vedou převážně na východ, do zemí bývalého SSSR, ale i do Albánie, Rumunska, Bulharska.
Nezalekl se ani drsného počasí Islandu.
Josef Zimovčák
Několikanásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole. Jako první cyklista na
světě zdolal na vysokém kole v létě loňského roku kompletní trasu slavného závodu Tour de France. Letos se podobným způsobem snažil projet další slavný
závod, italskou Giro d’Italia. Jeho zábavné a upřímné vyprávění nadchne určitě
každého. K vidění bude jistě i jeho milovaný velociped.
Antonín Červený
Spojení dvou zálib, cestování a sportu, vyústilo v desítky cykloturistických
cest po Evropě a tři větší výpravy mimo starý kontinent – na Nový Zéland
(1998), do Jižní Afriky (2000) a Jižní Ameriky (Uruguay, Argentina, Chile –
2002). O těchto větších expedicích byla pokaždé vydána kniha. Na své cyklovýpravy se vydává většinou sám, neboť jen tak prý může maximálně zachytit
a prožít danou zemi a její obyvatele.
Martin Stiller + Renáta Lorišová
Mladá cyklocestovatelská dvojice, napůl z Čech a napůl z Moravy, se kterou
jste se již během posledních let mohli setkat na stovkách cestopisných besed
s diaprojekcí po celé ČR.
Jan Galla
Netradiční cyklista a cyklocestovatel. Proč? Své cesty podniká na netra-
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dičních cyklopovozech, jako jsou tandemkolo, lehokolo nebo ležatý tandem. Účastnil se mnoha cykloexpedic do různých končin – např. na tandemu se mu podařilo dojet až za polární kruh, na lehokole dojel až na Krym atd.
V posledních letech pomáhá nevidomým cyklistům.
Simona a Roman Sztulovi
Manželská cyklodvojka, nebo lépe řečeno cyklorodinka. S malým synátorem
ve vozíku zapřaženém za kolem se vydali na cyklocestu, která končila až na nejsevernějším cípu Evropy, na Nordkappu. Z této ojedinělé expedice se také zrodila velmi pěkná knížka, která bude na festivalu také prezentována.
Doprovodný program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezentace možností cykloturistiky v Beskydech
Jak cestovat s kolem letadlem?
Prezentace lehokol s možností vyzkoušení
Diskuse o cyklistice nevidomých s účastí nevidomého cyklisty
Prezentace cyklistického týmu sportovního klubu vozíčkářů FM,
ukázka speciálního kola pro vozíčkáře – handbike
Prezentace partnerů (cyklo a outdoor vybavení)
Prodej cykloknih
Karakoram – výstava fotograﬁí horolezce Petra Piechowicze
Beskydy – proč v neděli nevyrazit do Beskyd?

Organizátoři akce:
Tomáš Skotnica
Organizátor cestovatelských akcí ve Frýdku-Místku (Mezipřistání ve FM),
spolupořadatel Mezinárodního festivalu outdoorových ﬁlmů, bývalý spolumajitel cestovní kanceláře, specialista na Nový Zéland a Jižní Paciﬁk. V současné
době pracuje v letecké společnosti Central Connect Airlines.
Martin Stiller
Posledních několik let aktivní besedující a spoluorganizátor cestovatelských
akcí. Jen v období 2004–2005 uskutečnil více než 200 vlastních cestovatelských besed a diashow v desítkách měst po celé ČR. Jeho články vycházejí ve
specializovaných cestovatelských časopisech jako např. Cykloturistika, Treking,
Svět outdooru a některé reportáže z jeho cest je možné slyšet v Českém rozhlase a jiných rádiích. Při
svých cestách a expedicích spolupracuje s mnohými předními českými
i zahraničními výrobci
outdoorového vybavení.
Podrobné informace
o akci najdete
na stránkách
www.cyklocestovani.cz
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na exkurzi v Tiskárnách Havlíčkův Brod
Dnešní podnik Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
navazuje na tradici sahající až do 19. století, kdy
první tiskárna s kamenným litograﬁckým lisem
byla v Havlíčkově Brodě známa již v roce 1850.
V současné době patří mezi nejvýznamnější výrobce knih v České republice.
Každá zakázka bez rozdílu začíná svou pouť po
tiskárně v obchodním oddělení. Zde pověřený
pracovník, který ji dostane na starosti, zkonzultuje
se zadavatelem parametry jako formát, druh vazby, výši nákladu, použitý papír a barevnost jednotlivých částí knihy a na základě těchto údajů provede cenovou kalkulaci. Předem tak přesně víte, kolik
zakázka bude stát.

Milan Klofáč – pracovník obchodního oddělení Tiskáren
Havlíčkův Brod. Má na starosti všechny zakázky,
které Cykloknihy vydávají.

V

šechny naše knihy se doposud tiskly na
Vysočině v Havlíčkově Brodě. Abyste si jako jejich čtenáři mohli udělat představu o tom, jakou cestu musejí „písmenka“ urazit, než se z pera
(dnes už z počítače) autora dostanou až na stránky
knížky, zveme vás na exkurzi do provozu tiskárny,
po níž nás bude provádět pracovník obchodního
oddělení pan Milan Klofáč.

Domluven je společně termín odevzdání podkladů a je vypočteno datum, kdy hotová kniha
opustí brány tiskárny. Výrobní proces trvá většinou
jeden měsíc. A co se v době zhruba čtyř týdnů se
zakázkou děje?
Od nakladatele dostane tiskárna celý zlom knihy v počítačové podobě většinou v PDF formátu.
V dnešní době se vše odevzdává v datech na jednom nebo několika CD nikoli na ﬁlmech nebo fóliích, jako tomu bylo donedávna. Zákazník může
PDF soubory též uložit na tzv. FTP server, ze kterého si tiskárna vše překopíruje. Odevzdání předchází pochopitelně několikatýdenní předtisková
příprava, na které se podílí autor, výtvarník, nakladatel, graﬁk, korektor a sazeč dohromady. Ale to
je jiná kapitola.

Tiskárna EPSON pro zhotovování digitálních nátisků,
které slouží pro vyladění barevnosti pozdějšího tisku.

tě velikánská inkoustová tiskárna. Tisk z ní je spíše orientační, v náhledové kvalitě. K nakladateli se
dostane jakási kontrolní maketa knihy a je na něm,
aby provedl pečlivé překontrolování, zda při převodu dat nenastala nějaká chybka. Může se stát, že
„vypadne“ obrázek, vyskytne se jiný druh písma,
přehodí se stránky, případně nastanou další nesrovnalosti. V této fázi lze ještě zapracovat opravy
jednoduše – v počítači se vymění chybná stránka.
Později, když už by byl vytištěn celý arch, by oprava znamenala jeho nové vytištění, což je značně
drahá záležitost (o tom si řekneme později).
Tisku na plotru předchází archová montáž za
pomoci speciálního softwaru. Ten uspořádá jed-

Nejprve proběhne v tiskárně kontrola dat, kdy
se soubory otevřou a posoudí, zda odpovídají parametrům, se kterými bude dále schopno komunikovat technické zařízení tiskárny. Každá tiskárna
může mít trochu odlišné nároky na podobu těchto
vstupů, proto je třeba před odevzdáním vše konzultovat nebo alespoň respektovat pokyny, které jsou
většinou na internetových stránkách tiskárny. Jsou
kontrolovány zásadní věci ovlivňující kvalitu výsledné tiskoviny, jako například správnost souborů, barevnost, rozměry, velikost tenkých linek apod.
Zařízení, ze kterého vyjíždí náhledové archy, tzv. plotry.

Po odsouhlasení dat jsou zhotoveny tzv. kontrolní plotry. Ty vyrobí zařízení, které je v podsta-

CTP osvitová jednotka Creo Lotem na výrobu
tiskových desek. Právě z ní jedna vyjíždí.
CYKLOČTENÍ
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ty požadovaného papíru; pokud se tiskne na nějaký atypický papír, je ho třeba objednat. Všichni další pracovníci, kterým se zakázka dostane do ruky,
musejí přesně vědět, co s ní mají dělat.

Čtyřbarevný tiskový stroj Heidelberg Speedmaster,
na kterém se tiskne barevná produkce. Zde vznikaly
například všechny čtyři díly Lucky a Michala.

notlivé stránky knihy tak, aby bylo možné několikerým přeložením archu udělat složku knihy, která
má obyčejně 8, 16, 32 stránek. Odborně se tomu
říká „vyřazení stránek“.
Z některých stránek a obrázků jsou udělány
moderní technologií digitální nátisky na tiskárně
EPSON Stylus Pro 4000. Tyto nátisky věrně zobrazí
barevné podání, ke kterému by se měl přiblížit samotný ofsetový tisk. Jsou vodítkem pro nakladatele, zda barevné podání odpovídá jeho představám,
i pro tiskaře, který podle nich ladí tiskový stroj k ﬁnálnímu barevnému podání.
Před těmito přípravnými pracemi zpracuje technologie celý postup zakázky. Podle celkového nákladu spočítá spotřebu materiálu (papíru, tiskových
desek). Ve skladu se tak pro zakázku připraví pale-

Po odsouhlasení plotrů a nátisků zákazníkem je možné začít vyrábět tzv. tiskové desky.
Plnobarevný ofsetový tisk vzniká soutiskem čtyř
základních barev – modré, červené, žluté a černé. To znamená, že pro barevné vytištění šestnácti stránek formátu B5 v knize, což je jedna strana
archu formátu B1, jsou třeba čtyři tiskové desky.
Vezměte si do ruky nějakou naši knihu a podívejte se, kolik tiskových desek je třeba k jejímu kompletnímu vytištění. Tiskové desky dnes vznikají na
moderním zařízení, které se nazývá CTP, lidově řečeno „cétépko“. Obrovská osvitová jednotka Creo
Lotem 800II je schopna vyrobit desky do velikosti
B1 (790 x 1030 mm).
Tiskové desky putují do strojovny k vlastnímu
tiskovému stroji. To je nejdůležitější zařízení každé tiskárny a podle toho jaký a kolik tiskových strojů má, bývá na tiskárnu pohlíženo. Většina našich
knížek je celobarevných, a tak vznikaly na čtyřbarvovém stroji Heidelberg Speedmaster 102 – 4 CD.
Když už známe princip barevného tisku, tak je
nám jasné, že při jednom průchodu archu strojem
je na něj v každé ze čtyř stanic otištěna jedna ze
čtyř základních barev. Na konci vyjede potisknutý arch šestnácti stránkami budoucí knihy formátu
B5. Archy jsou znovu převezeny na začátek stroje
a čeká je druhý průchod, při kterém se potiskne jejich druhá strana. A třicet dva stránek knihy je hotovo. Obrovským způsobem záleží na zkušenosti
tiskaře, jak vyladí tisk, aby výstup byl co nejlepší,
barevně co nejvěrnější.

Falcovačka Stahl, na které se nafalcují archy
do jednotlivých složek.

Pokud by nastala nějaká chyba zde, jde to k tíži tomu, kdo ji zavinil. A přetištění takového archu v celém nákladu není žádná legrace. Nestává se často,
ale možné to je. Prozatím máme s tiskárnou skróre
1:1. Jedenkrát bylo nutné přetisknout arch z naší viny, jedenkrát nastala chyba v tiskárně.
Po kontrole putují potištěné archy ve výrobě dál.
O jejich přeskládání neboli falcování do jednotlivých složek se postará skládací stroj Stahl, kterému
se říká falcovačka.
Seřazení složek za sebe se odborně říká snášení,
což však nemá s kurem domácím a snášením vajec
nic společného. Linka Wholenberg Golf 6000 má
až 24 stanic, takže může posnášet pořádně tlustou
knihu. Řadí jednotlivé složky za sebe a na konci
je celý knižní blok pohromadě připraven k sešití.

V případě, že se jedná o černobílou knihu,
provádí se tisk na tzv. dvoubarevce Heidelberg
Speedmaster 102 SM, kdy první tiskový agregát
potiskne černou barvou jednu stranu archu, při
průchodu se obrátí a druhý agregát potiskne jeho
druhou stranu. Na jeden průchod je tak potištěn
celý arch papíru.

Tiskař musí před rozjetím stroje zkontrolovat barevné
podání a soutisk barev na zkušebně zhotovených arších.
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Nyní dostane nakladatel ještě jednu možnost kontroly, o které jsme se zmiňovali v úvodu. Vytištěné archy jsou před falcováním, sešitím
a zavěšením do desek ještě jednou kontrolovány.

Snášecí linka Wholenberg , kde se řadí jednotlivé složky
za sebe a na konci je celý knižní blok pohromadě.

na exkurzi v Tiskárnách Havlíčkův Brod
Desky jsou přesně nařezané kartóny, které se potahují potištěným papírem. Vyrábí se na deskovacích strojích Kolbus a většinou se ještě povrchově
upravují. Používá se na ně tzv. lamino, buď lesklé
nebo matné.
Na poslední lince Kolbus Kompakta 2000 nastává ﬁnále. Knižní bloky, které jsou ze tří stran čistě
oříznuty, jsou zde zavěšeny a přilepeny do připravených desek. Jsou k nim ještě vlepeny předsádky, což je tužší papír vpředu a vzadu mezi deskami
a knižním blokem. Poslední fází je zalisování a vytvoření drážky těsně u hřbetu. A kniha je hotová.
Nítošička Aster sešije jednotlivé
složky k sobě.

Jestli se vám někdy stalo, že některé stránky v knize chyběly, či jiné tam byly vícekrát, tak se chyba
stala právě zde.
Pokud má mít kniha pouze brožovanou vazbu,
končí její pouť tady. Jednotlivé knižní bloky jsou na
hřbetu frézovány, zality speciálním lepidlem a jsou
k nim přilepeny měkké desky. Pokud požaduje zákazník pevnou vazbu – a všechny naše knížky takovou mají – putuje knižní blok dál.
Sešití jednotlivých nasnášených knižních bloků k sobě obstarávají speciální šicí automaty.
V nítošičce Aster 160 se důmyslným a složitým křížením použitých nití prošije hřbet a jednotlivé složky se sešijí k sobě navzájem.
V dalším provozu pro nás zatím připravili pevné desky, do kterých se bude knižní blok vlepovat.

Závěrečným provozem je expedice. Zde se knihy napočítají a balí buď do fólie nebo do papíru. Je
možno do nich vkládat třeba CD nebo nějaké letáky a každou zvlášť zabalit do fólie. Podle rozdělovníku, který si zadal zákazník, jsou pak rozváženy
k jednotlivým distributorům. Od nich začíná cesta
knihy za čtenářem.
Tak takový je ve stručnosti postup při výrobě knihy. Je nesmírně zajímavé pozorovat, jak jednotlivé operace dávají hmatatelnou podobu něčemu,
co ještě před pár dny existovalo jen v mysli autora. Držet v rukou na konci výrobního procesu krásnou, čerstvě vypravenou knihu, která voní tiskovými barvami a je skoro ještě teplá, vyvolává stav
absolutní blaženosti. Je to stejně vzrušující pocit
pro vydavatele i pro autora samotného. Kolikrát se
nám autoři přiznali, že v takovém okamžiku i nějaká ta slzička dojetím ukápla. A to jsou přitom silní,
větrem ošlehaní jedinci, které na cestách hned tak
nic nerozhází.

V expedici se knihy napočítají a zabalí
a jsou připravené k cestě za čtenářem.

moci. Jsem si jist, že v tiskárně na Vysočině jsme
vše požadované našli.
Zajímavost na závěr. Několik pracovníků tiskárny počínaje naším průvodcem panem Milanem
Klofáčem, přes výrobního náměstka Ing. Miloslava
Henzla, mistra knihárny Luboše Rauera, až po řidiče expedičního auta Luboše Douchu, jsou velkými
fandy cykloturistiky. Každoročně vyrážejí na společné výlety, na společnou dovolenou. Vždy se těší na každou naši cyklozakázku a naše knihy čtou
už během výroby, hned jakmile opustí tiskový stroj.
Natěšeni na vyprávění Honzy Vlasáka, Lucky s Michalem a dalších hltají stránky, které ještě ani nemají deﬁnitivní knižní podobu. Jsou tak našimi prvními čtenáři.
Napsal a nafotil: Jiří Říha

Ještě něco. Obecně existují tři hlavní parametry,
podle kterých si zákazník vybírá a hodnotí tiskárnu: kvalita tisku, čas zpracování zakázky a její cena.
Dnes jsou téměř všechny tiskárny vybaveny nejmodernějšími tiskařskými stroji, takže kvalita výstupů
je zaručena. Doba výroby je také u většiny zakázek
standardně daná a přibližně stejně jsou nastaveny
i cenové hladiny jednotlivých druhů tisku. Pokud
srovnáváte tyto technické veličiny, je těžké vybírat.
Jak tedy zvolit tu správnou? Po zkušenostech jsme
si rozšířili tyto parametry o čtvrtý rozměr, a tím je
přístup k zákazníkovi. Jednání s ním, vztah k jeho
zakázkám, snaha vyjít vstříc, ochota poradit a poLinka Kolbus Kompakta na zavěšení a vlepení knižního
bloku do desek. Tady dostává kniha deﬁnitivní podobu.

Autodoprava rozveze celý náklad knihy
k jednotlivým distributorům.
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: 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

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: 2005
Profesionální cyklistika je
sportem, který je již dlouhá léta v centru pozornosti. Nejen pro obrovskou
popularitu, kterou cyklistika mezi profesionálními i rekreačními sportovci má, ale i pro celou řadu skandálů, které profesionální cyklistiku neustále pronásledují. I taková Tour de France, nejprestižnější světový závod, se jeví zranitelná ve světle
hrozby, kterou představuje doping. Daniel Baal,
někdejší prezident Francouzské cyklistické federace, později jeden z ředitelů závodu, nám umožňuje proniknout do zákulisí Tour de France – závodu,
který každým rokem fascinuje stovky milionů diváků. Pohled člověka, který se dlouhá léta pohyboval
v zákulisí nejslavnějšího závodu světa, přináší nečekaná odhalení.
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Cena: 279 Kč
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všechny knihy je možné zakoupit prostřednictvím
naší zásilkové služby

Jan Králík
ŽIVOT V JEDNOM KOLE
Počet stran: 140 stran
Formát: 140 x 200 mm
Vzhled: brožovaná
Vydavatel: V-Press
Vyšlo: 2005
Kniha o životě největší
osobnosti historie české
cyklistiky PhDr. Jaroslava
Cihláře.
Autorem je Jan Králík, bývalý motoristický novinář, spoluautor mj. oceněných výpravných publikací o historii mladoboleslavské škodovky, který se až nyní plně věnuje historii
jízdního kola. Několik let se ptal, naslouchal a zapsal
vyprávění člověka, „který byl dlouhá léta naším nejlepším dráhovým sprinterem i podezřelým živlem,
jehož vyvedli z vlaku, když jel reprezentovat republiku do zahraničí. Zaváděl v Československu zkušenosti 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 šedesát let nadějí a proher naší společnosti“. Řada dobových 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: 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

Jozef Trabalka
CESTA JE CIEĽ
Počet stran: 152
Formát: 210 x 297 mm
Vzhled: brožovaná,
s barevnými přílohami
Vydavatel: T-tour
Vyšlo: 2004
(slovensky)
Asi žádný slovenský cestovatel neuskutečnil v posledním desetiletí tolik zajímavých 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 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
s efektním barevným přebalem.

Cena: 265 Kč

všechny knihy je možné zakoupit prostřednictvím
naší zásilkové služby

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: 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 samozřejmostí. 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

KNIHY JINÝCH VYDAVATELŮ

Petr Jahoda
S HORSKÝM KOLEM
NA DNO AFRIKY

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

Počet stran: 240 (120 fotograﬁí)
Formát: 143 x 205 mm
Vzhled: vázaná, celá na křídovém papíře
Vydavatel: Akácie
Vyšlo: 2003
Poutavé vyprávění autora
o jeho sólové expedici do
rovníkové části Velkého afrického příkopu. Kromě
mnoha zajímavých a 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 a Kanibalové z hor – SVAN).

Cena: 299 Kč

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 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,
o možnostech nouzového přenocování i příležitostného zaměstnání.

Cena: 399 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.

Cena: 195 Kč

Počet stran: 112
Formát: 145 x 210 mm
Vzhled: brožovaná, celobarevná, na křídě
Vydavatel: vl. nákladem
Vyšlo: 2005
Průvodce Tibetem s přiloženým CD obsahujícím více než 400 fotograﬁí.
Půvabné povídání o cestě
7 lidí, kteří si splnili jeden ze svých cestovatelských
snů. Svoje putování popisují den po dni a doprovází ho množstvím zajímavých fotograﬁí. Ty jsou pak
ještě k dispozici na samostatném CD, které je přiloženo jako bonus zdarma. Na závěr je itinerář celé 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

Josef Kozák
Z CEST PO SVĚTĚ
Počet stran: 248
Formát: 163 x 235 mm
Vzhled: vázaná, s barevnými přílohami
Vydavatel: Alda
Vyšlo: 2004
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 samotném konci
kontinentu porazilo auto a on putoval do nemocnice na operaci nohy a pak letadlem domů. V knize
je velké množství černobílých fotograﬁí a několik
barevných příloh.
Cena: 289 Kč
CYKLOČTENÍ
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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 kamarádů - nadšených cykloturistů, však byla silnou motivací. V přejezdu And neviděli jen náročný sportovní cíl, ale též i možnost, jak proniknout do dávného světa Inků, do míst, kam se běžný turista nedostane. Pro uskutečnění smělých plánů si vybrali 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: 2005

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
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Jan Hnízdil, Jiří Kirchner,
Dana Novotná
SPINNING

Jitka Lišková
KOLO A DĚTI

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

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: 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

Počet stran: 92 + 6 stran
barevné přílohy
Formát: 145 x 207 mm
Vzhled: brožovaná
Vydavatel: Grada
Vyšlo: 2005
Ojedinělá publikace, která
poradí všem rodičům, jak
vyrazit na cyklistický výlet
s dětmi téměř od narození. Pomůže s výběrem správného kola a vhodného
vybavení, ale také ukáže možnosti přívěsných vozíků, dětských sedaček a závěsných kol. Autorka seznamuje se základními principy výuky malého cyklisty s přihlédnutím k jeho maximální bezpečnosti, 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 dostupných 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: 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

všechny knihy je možné zakoupit prostřednictvím
naší zásilkové služby

Pierre Ballester a Davis Walsh
TAJEMSTVÍ LANCE ARMSTRONGA
Počet stran: 256 stran
Formát: 140 x 210 mm
Vzhled: vázaná
Vydavatel: Olympia
Vyšlo: 2005
„Jestli je Lanceův příběh pravdivý, pak je to ten největší comeback v dějinách sportu.
Jestli pravdivý není, pak se
jedná o největší podvod.“
Tato slova vyřkl Armstrongův krajan a trojnásobný vítěz Tour de France Greg LeMond v rozhovoru pro Sunday Times v červenci 2001. Autoři knihy LeMondův výrok použili a snaží se rozkrýt pozadí úspěchů fenomenálního cyklisty. Ve své knize
vycházejí především z výpovědi bývalé fyzioterapeutky US Postal Emmy O‘ Reillyové, která obviňuje Armstronga ze systematického užívání krevního
dopingu. Armstrong zažaloval autory i vydavatele
knihy ve Francii. Text označil za bulvární honbu za
senzací a kampaň proti své osobě.

Cena: 269 Kč

Linda Armstrong-Kellyová
ZROZENÍ ŠAMPIONA
Počet stran: 264 stran
Formát: 145 x 205 mm
Vzhled: vázaná, s barevnou přílohou
Vydavatel: Triton
Vyšlo: 2005
„Za každým silným mužem
stojí ještě silnější žena.“
V případě sedminásobného vítěze Tour de France
je to Lanceova matka, Linda Armstrong-Kellyová.
Je jako přírodní živel; pouze s pevnou vůlí, optimismem a prostou radostí ze života nejen vychovala jednoho z největších sportovců naší doby, ale
sama se vypracovala ze samoživitelky na chudinském předměstí Dallasu ve vzor matek po celém
světě. Ve svých pamětech o tom všem mluví s vtipem a porozuměním,

Cena: 279 Kč

KNIHY JINÝCH VYDAVATELŮ

Chris Carmichael a Jim Rutberg
ROZHODUJÍCÍ JÍZDA
Počet stran: 360
Formát: 150 x 225 mm
Vzhled: brožovaná,
s černobílými obrázky
Vydavatel: Pragma
Vyšlo: 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

Daniel Coyle
ARMSTRONGOVA VÁLKA
Počet stran: 312
Formát: 145 x 205 mm
Vzhled: vázaná, s přebalem
Vydavatel: Triton
Vyšlo: 2005
Příběh velikána, který si sáhl na dno. Živý a zasvěcený portrét snad největšího
sportovce naší doby tváří v tvář jeho největší zkoušce: vítězství v Tour de
France, nejtvrdšímu závodu světa. Oslabený věkem, ranami osudu, slávou, podezřením z dopingu, a ohrožován nevídanou armádou silných rivalů
bojuje Armstrong na všech frontách za to, co umí
ze všech nejlépe, za vítězství. Vůli vyhrávat, která
ho pozvedla z bídných poměrů, pomohla mu přežít rakovinu a přinesla mu tolik úspěchů, ukazuje
Daniel Coyle v nových, nečekaných souvislostech.

Cena: 299 Kč

Jarmila Ligasová a Josef Zimovčák
TOUR DE FRANCE 2005
NA VYSOKÉM KOLE
Počet stran: 208 stran
Formát: 170 x 235 mm
Vzhled: vázaná,
s barevnými přílohami
Vyšlo: 2005
Vydavatel: HIGBIC
V loňském roce se na trasu nejslavnějšího cyklistického závodu světa Tour de
France vydal nejúspěšnější český jezdec na vysokém kole Josef Zimovčák. Několikanásobný mistr světa v jízdě 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.

Cena: 295 Kč

Kamil M. Haťapka
Z CYKLISTIKY DO POLITIKY

Počet stran: 352 stran
Formát: 170 x 245 mm
Vzhled: vázaná, s barevnými
přílohami
Vyšlo: 2005
Vydavatel: Motýl (SR)
Cena: 299 Kč
(slovensky)
Autor této obsáhlé publikace byl dlouhé roky ústředním trenérem československého reprezentačního týmu cyklistů. Pod jeho 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.

Cena: 299 Kč
CYKLOČTENÍ
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Honza Vlasák se vrátil z dalšího vandru
Zeptal jsem se ho: „Prý stárneš a pohodlníš, a jsi
na tom tak zle, žes vyrazil s cestovkou?“
A Honza se rozpovídal:
„Pohodlnění, ač nerad, musím přiznat, ale stárnutí nehrozí. Jináč – s Kudrnou přece jezdím odjakživa. V devadesátém sedmém jsem se s nima
svezl na Bajkal, ale zpět domů jsem jel po svých
kolech (viz knížka „Ze života cyklotrempa“). Od té
doby jsem takhle vandroval v Norsku, Albánii... (viz
„Pestrý život cyklotrempa“). Tahle země mne čím
dál víc fascinuje úža fotogenickou krajinou. Skoro
se nabízí srovnání s Norskem, ale když tyhle dvě
země jsou tolik odlišný... A taky ohromně vstřícnýma, přátelskýma lidma. Nejvíc je potěšíš, když přijmeš pozvání do jejich domu; nejlíp na noc. Ale
když je chytne ten fantas, stojí to za to. Naposled
se to přihodilo v roce 96. To by bylo dlouhý povídání. Každopádně, ohledně celkového svérázu nemá Albánie v Evropě a okolí konkurenci. Na tom
cyklozájezdu jsem tentokrát plnil funkci čehosi jako domorodého průvodce. Mimochodem, byl beznadějně vyprodanej.
A když autokar po dvou týdnech zamířil na sever, k domovu, odpoutal jsem se v přístavu Durres
a valil na východ. Po Albánii to moc rychle nejede.
Silnice jsou nepředstavitelně hrbolatý. I tak jsem už
třetí den přejel hranici do Makedonie. Po příšerných vedrech nastaly bouře a deště, naštěstí většinou kousek vedle místa, kde jsem se vyskytoval já.
Makedonie je nepochybně zajímavá země.

Která není, žejo? Jak se posunuješ k východu, ubývá lesa a hor. Kopečky zarostlé trávou, sem tam
keř, odevšad je všude vidět – todle mně nesedí.
Dojem spravily melouny. Zrovna zrály. Středně velký vyšel v přepočtu na dvacku. Já baštím meloun
tak, že ho rozkrojím na půlky a každou zvlášť vydlabu lžící. Takhle nepřijde nazmar ani kapka, ani
zrnko. Domorodci na to koukali jako tele na nový
vrata, že takhle jíst meloun nikdy neviděli.
Ale melounama se zas až tak ovlivnit nenechám,
takže jsem bez váhání změnil stát na Bulharsko.
Poznával jsem končiny na jihu země, blízko hranic s Řeckem, teda Jižní Rodopy. Regulérní smrkové lesy tam rostou ve 2000 metrech nad mořem.
Kaňony Trigrad a Jagodina jsou stejně ohromné jako před 30 lety, když jsem tudy putoval poprvé.
Ale silničky těma roklinama jsou už asfaltované.
I klasický turista se vyskytne. Ale užil jsem i krutě
hrbolaté kamenité cesty – od jezera Dospat přes
hory do starobylé vesnice Kovačevica. Ta ves je
fakt malebná. Není divu, že i tady už pojali turistiku komerčně. Civilizaci holt nezastavíš. Už jim
i ukradli pár ikon v kostele. Ale pořád je to přirozený nevyumělkovaný svéráz, ve srovnání se středozápadní Evropou.
Jižní Rodopy jsou epicentrum kočovných cikánů. Večer jsem se zašíval obzvlášť pečlivě, aby
o mě nezakopli. Vypadal jsem sice hodně omšele,
včetně kola, ale jak vytáhnete foťák, už nejste jejich.
Odtud jsem zamířil přímo domů. Vesnice
Bansko pod Prdelem – to je průsmyk mezi populárními pohořími Rila a Pirin – je teď letovisko srovnatelné se Smokovcem ve Vysokých Tatrách. Jó,
zamlada, když jsme tudy čundrovávali, tu bývalo
sympatičtějc.
Jak jsem se posunoval k severu, bylo čím dál horší vedro. Jel jsem zkratkou přes východní Srbsko.
Zapadlý lont je tam stejně malebný jako v roce 93
(viz „Vandry s Bejkem). Do Rumunska jsem pronikl
přes Dunaj po hrázi přehrady pod Železnými vraty.
Potkal jsem tam kamarády vracející se domů z kraje jeskyní a propastí v horách Apuseni. K dopravě

Srbský zapadákov

používali nejrychlejší traktor na světě, tedy žigulíka. Dva dny jsme pobyli u přátel – českých starousedlíků ve vsi Svatá Helena, a pak odjeli přes
Maďarsko do Brna.
Byl to fajn výlet.“
PESTRÝ ŽIVOT
CYKLOTREMPA
čtvrtá kniha cestovatele
284 stran (80 stran barevných obrázků)
pevná vazba, lesklé lamino
278 Kč

VANDRY S BEJKEM
druhé vydání – doplněné
a aktualizované
180 stran
pevná vazba, lesklé lamino
222 Kč
Obě vydalo vydavatelství CYKLOKNIHY a je možné je zakoupit prostřednictvím objednacího lístku.

Albánie – cesta k horám.
CYKLOČTENÍ
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NA HLINÍKOVÉM OŘI DIVOKÝM ZÁPADEM
ale vůbec celé to pohoří. Vyšlapat v nádherné přírodě nad 4000 metrů má svoje kouzlo. No a ten úplně Nej-? Tak to byl pro mě určitě Velký kaňon.
L: Všechny parky jsou nádherné, každý úplně jiný a v každém jsme „chrochtali blahem“ nad krásnou přírodou. Je to těžké, ale dobrá – tak na prvním místě
je Velký kaňon spolu s Bryceovo kaňonem.
Málokterý cykloturista vyhledává takové extrémy jako třeba Údolí smrti.
Vy jste si ho nenechali ujít. Jaké to tam doopravdy je?
L: Jako v pekle. Zase jedno z míst, kde se paní Příroda ukazuje v celé své kráse a nemilosrdnosti. Při sjezdu z náhorní planiny ve výšce cca 1400 m n. m. se
projíždí červeno-černými skalami, s každým ztraceným výškovým metrem stoupá žár, hluboko dole je vidět písečný pás Údolí smrti, slunce pálí, teplota vzduchu v osm hodin ráno se blíží 50 °C. Vítr ovívající naši tvář je jako hodně hodně horký fén. Po sjezdu do údolí se ocitáme mezi písečnými dunami. Pomyslná
hladina moře je několik desítek metrů nad námi. Silnice se pozvolna stáčí na
jih a před námi se objevuje obrovská bílá pláň – solné jezero. Kolem poledne
je už k 60 °C. A i v těchto krutých životních podmínkách roste vegetace a žije
několik druhů zvířat.
Proč jste dali vaší cestě takový technokratický název?
M: Ten nejkrásnější pohled na svět je pro nás pohled ze sedla kola. No
a rám našich authorů vždycky byl a je hliníkový. Při vyslovení slov jako Arizona,
Utah, Kalifornie, Colorado se leckomu v hlavě vybaví historky z dob dobývání
Divokého západu. Jen nevím, v jakém slova smyslu je ten dnešní západ USA
opravdu divoký. Mám pocit, že v těch končinách vládne dnes takový ten pěkný americký klid a pohoda a jedinou divočárnou, kterou jsme za ty tři měsíce
viděli, by se snad daly nazvat terénní čtyřkolky, na kterých se v horách i v pouštích rozverně prohánějí Američané.
Kdy se ten nápad zrodil a proč zrovna národní parky Severní Ameriky?
L: Už tehdy při cestě kolem světa jsme si pohrávali s myšlenkou zajet alespoň do některého z parků ve vnitrozemí. Ale času bylo málo, napříč severoamerickým kontinentem jsme nechtěli šlapat v době kanadské zimy. A tak,
když jsme letošního roku začali přemýšlet, kam vyrazíme v létě, nebylo to moc
těžké rozhodování.
M: Byl tu však ještě ryze přízemní důvod: máme stále platné americké vízum.
Škoda je znovu nevyužít. Mezi další důležité důvody určitě patřil fakt, že v jihozápadní části USA je nádherná příroda. Při průjezdu od mexické ke kanadské
hranici jsme ji ale nemohli vidět, neboť jsme se drželi paciﬁckého pobřeží.
Kolik národních parků jste vlastně navštívili, který vás zaujal nejvíce?
M: Národních parků jsme projeli devět: Yosemite, Údolí smrti, Zion, Bryce
Canyon, Capitol Reef, Arches, Skalisté hory, Mesa Verde, Velký kaňon. Každý
z nich má svá speciﬁka. Kdybych si měl vybrat jen jeden z nich z cyklistického
hlediska, tak určitě Rocky Mountains NP, přesněji tedy nejen NP Skalisté hory,
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M: Třeba spaní ve stanu pro nás představovalo problém. Před příjezdem do
Údolí smrti jsme stanovali na úpatí Sierra Nevady, kde přeci jen teploty nedosahují takových výšin. Spát se však nedalo, víceméně se člověk celou noc převaluje ve vlastním potu. Proto jsme v Údolí smrti nechali stan pěkně zabalený
a nepohrdli civilizací v podobě klimatizované chatky. Noční teploty tu v létě
jen zřídkakdy klesají pod 35 °C.
Zažili jste už na vašich cestách něco horšího?
M: Snad ani ne. Ale ono je to relativní, protože všechno zdánlivě hrozné, co
jsme kdy na kole prožili, nakonec dobře dopadlo. Nyní už na ty krušné chvíle
vzpomínáme s úsměvem.
L: Při průjezdu Údolím smrti jsme vždycky měli dostatek vody. A voda to je
základ, bez té to v takových vedrech prostě nejde. V souvislosti s vedrem se mi
vybavuje jedna jihoafrická etapa, kdy nám voda došla a před námi bylo ještě
40 km v kopcovitém terénu po prašné cestě a ve více než čtyřicetistupňovém
horku. Tam to tehdy bylo určitě horší než v Údolí smrti.
Můžeme se těšit na nějakou knihu z tohoto putování nebo na jiný výstup,
třeba multimediální pořad na CD či DVD?
M: Myslím, že všechny ty besedy s promítáním, články v různých periodikách a naše internetové stránky jsou pro tříměsíční cestu dostatečným výstupem. Mezi výstupy je nutné počítat i zprávy o testovaných výrobcích pro sponzory, ty se však pochopitelně k veřejnosti dostanou jen zřídkakdy.
L: Na plnohodnotnou knihu by tato naše expedice určitě vydala také, ale poslední dobou je cestovatelských knih přebytek. Stačí se zajít podívat do knihkupectví. My jsme tentokrát žádnou Ameriku neobjevili – naše kniha by se zařadila do řady obdobných publikací.

Lucka Kovaříková s Michalem Jonem se před několika týdny vrátili z cesty po národních parcích Severní Ameriky. Tentokrát na ní nebyli tři roky, ale „jen“ tři měsíce.
Neláká vás teď podívat se na kole někam, kde třeba prozatím kolo
českého cykloturisty nezanechalo stopu? Tam, kde by byl průjezd
srovnatelný s prvovýstupem na nějakou horu?

Zraje ve vašich hlavách už nějaká
další cesta? Máte alespoň tušení,
kam byste se rádi podívali příště?
L: Míst, na která bychom jednou rádi zavítali, je strašná spousta. Neláká nás už ani tak objevování
dalších zemí, ale chceme se vracet
tam, kde jsme už byli a projet a poznat místa, na která jsme se z nějakého důvodu nedostali. Jen v USA
bychom rádi udělali ještě minimálně
2-3 několikaměsíční cesty.

L: Já zase takový dobrodruh nejsem. A dnes už bylo snad všechno objeveno a všude už někdo byl.
A také asi čím jsem starší, tím více
mě lákají cesty, na nichž panuje klídek a pohoda – jako teď v Americe.
M: Určitě by mě lákala další místa, možná by to nebyly žádné „prvovýstupy“. Zkrátka projektů by bylo
v hlavě dost, ale možná by si člověk
V pohoří Sierra Nevada, cestou do sedla
měl také nechat něco jako Sen, jaSonora Pass (2935 m).
ko nesplněný Sen. Mě konkrétně lákají místa, kde většinou jde o život,
v tom lepším případě o umrzlé končetiny či silnou dehydrataci v důsledku velkého vedra. Budeme se však i nadále ubírat do míst pohodových, jako třeba
právě do USA – tam na mnohdy drsném jihozápadě člověk trpěl a „umíral“
tak akorát.

Údolí bohů je méně známý konkurent
slavnějšího Monument Valley, krásou se ale
určitě vyrovnají.

M: Ovšem ta nadcházející společná cesta bude naprostá bomba,
pro mnohé naše příznivce určitě absolutní šok, pro nás bezpochyby neznámé teritorium, které, jak pevně
oba doufáme, si skvěle užijeme.
Díky za rozhovor.

Jiří Říha

Všechny čtyři díly jejich tetralogie o cestě kolem světa obsahují:
808 stran poutavého textu, 578 barevných fotek, mnohdy velkého formátu, 48 ilustračních mapek s vyznačením trasy. Všechny knihy jsou většího formátu
180 x 240 mm, tištěné na křídovém papíru, v pevné vazbě s lesklým laminem na povrchu a pochopitelně celobarevné.

I. - IV. díl stojí celkem 1220 Kč

(je možné využít slevu až 550 Kč – viz str. 25)

CYKLOČTENÍ
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„AKCE SLOVENSKO“
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 registrem obcí.

jedinečná příležitost jak získat
cykloturistický atlas Slovenska ZDARMA
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 přístupných hradů a zámků, aktuální
výčet míst k ubytování, jídlu a pití. Popisy
turistických cest po horách i údolích
Slovenska vhodně doplní ﬁlm na multimediálním DVD, který je dodáván ke
knize jako bonus.

Cena: 488 Kč

Cena: 999 Kč

CYKLOTURISTICKÝ
ATLAS SLOVENSKA
kompletní síť
cykloturistických
MA
AR
D
značených cest
Z

Cykloturistický atlas Slovenské republiky v měřítku 1 : 100 000 (1 cm = 1 km) se
souřadnicovou sítí WGS zobrazuje vedle
základního obsahu (všechna sídla a jejich
části, železnice, silnice, hlavní cesty, vrstevnice atd.) také kompletní síť cykloturistických značených cest a podrobný turistický obsah: hrady, zámky, zříceniny, přírodní rezervace a mnoho dalšího. Součástí atlasu je seznam tras s jejich charakteristikou a výškovými proﬁly vybraných tras, informace o národních
parcích a rejstřík obcí.

Cena: 349 Kč

CYKLOČTENÍ

dostane navíc Cykloturistický atlas Slovenska
v ceně 349 Kč ZDARMA
Poštovné ani balné k této zásilce nebudeme připočítávat.
POZOR: nabídka je časově omezena a platí jen do vyprodání zásob.
Přijímáme pouze telefonické objednávky (tel.: 377 539 988).

Formát: 210 x 297 mm
Vzhled: spirálová vazba
Vyšlo: 2006
Vydavatel: VKÚ Harmanec
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Kdo si objedná:
TURISTICKÝ ATLAS SLOVENSKA 1:50 000 v ceně 999 Kč
plus Průvodce SLOVENSKO s DVD v ceně 488 Kč

DÁRKY OD NÁS

NAŠI: JANOVÉ, JENDOVÉ, JÉŇOVÉ,
HONZOVÉ, HONZÍKOVÉ

bjednáte-li si více knih najednou z naší současné nabídky, dostanete
od nás zajímavé a hodnotné dárky. V prvé řadě to bude milé přáníčko
s kolíčkem, dále můžete získat prémii v podobě zajímavé knihy a nakonec i velice unikátní dárek pro milovníky všeho cyklistického. Jedná se o hranol z křišťálového skla, který má ve svém středu laserem vypálené trojrozměrné historické kolo. Může posloužit jako unikátní těžítko na pracovním stole nebo jako
pěkný dekorativní předmět. Celková hodnota dárků činí 550 Kč.

Vyjmenuji vám některé naše autory, kterým jsme postupně vydali jejich knihy:
Jan Tomšíček, Jan Vlasák, Jan Němec, Jan Polášek, Jak Kopka, Jan Jícha.
Zdá se vám na této řadě jmen něco zajímavého? Určitě jste si všimli. Spojuje je
stejné křestní jméno. Pokud byste nás podezírali, že si vybíráme autory podle
něho, tak tomu opravdu tak není.
Důvod je přece jasný. Odjakživa český Honza odcházel do světa s ranečkem
buchet a s pořádnou holí v ruce. Ve světě pak většinou přemohl draka, získal
ruku krásné princezny a půl království k tomu. Byl ztělesněním odvážného cestovatele dříve, je jím určitě i dnes. Pouze ten raneček buchet nahradily doplňky zdravé výživy a místo opírání se o hůl sedá na svůj bicykl. Ze světa se ale
vrací stejně obohacen. Jinak by nebyl schopen sepsat tolik zážitků, které vydají na knihu.
Snad nám toto zamyšlení prominou ostatní naši autoři, kterých si pochopitelně
vážíme stejně a jsme rádi, že svoji knihu nabídli k vydání právě nám. Přesto –
pokud jste vlastníky jména Jan – zkuste nám svůj rukopis předložit také. Třeba
dalším autorem v řadě Janů budete právě vy.
JŘ

ke knihám navíc

O

Kdo si objedná jakékoli 2 knihy z nabídky tohoto
Cykločtení obdrží ZDARMA navíc přáníčko s kolíčkem
Kdo si objedná jakékoli 3 knihy z nabídky tohoto
Cykločtení obdrží ZDARMA navíc přáníčko
s kolíčkem + knihu Z Hané do Jeruzaléma a zpět
v hodnotě 147 Kč
Kdo si objedná jakékoli 4 knihy z nabídky tohoto
Cykločtení obdrží ZDARMA navíc přáníčko
s kolíčkem + knihu Z Hané do Jeruzaléma a zpět v hodnotě 147 Kč
+ skleněnou fantazii – dárek v hodnotě 390 Kč

Objednejte si 4 knihy, dostanete jich 5
a navíc máte vyřešený dárek k Vánocům.
Tato bonusová akce platí pouze do 24. prosince 2006.
Akce se nevztahuje na knihovny, knihkupce a distributory, kteří nakupují knihy od nás s rabatem. Neplatí ani pro naši „AKCI SLOVENSKO“, kde je uplatněn
jiný druh slevy.

Miroslav Rozkošný
Z HANÉ DO JERUZALÉMA A ZPĚT
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Cílem výpravy byla návštěva historických míst a poznání života na Blízkém východě. Autor šlapal na
svém bicyklu balkánskými státy, dále přes Turecko
do Sýrie, Jordánska a Palestiny. Pak se přeplavil po
Středozemním moři do Pirea a po Egejském pobřeží
dorazil opět do Cařihradu.

LISTÁRNA – z vašich dopisů

Cena: 147 Kč

SKLENĚNÁ FANTAZIE
originální vánoční dárek pro příznivce kola
Díky nejnovější technologii laserového záření
vzniká uvnitř skleněného hranolu 3D-obraz ve
vysokém stupni rozlišení.
Cena: 390 Kč

ZD

CYKLOKNIHY V TELEVIZI
V pořadu Knižní svět, který byl odvysílán 31. května 2006 na ČT 2, bylo představeno několik knih z našeho vydavatelství. Hodně prostoru dostala knižní novinka Cestami Trollů, která přináší ty nejhezčí a nejzajímavější cesty pro cykloturisty putující po Norsku. Více než desetileté úsilí autora Radka Kunce bylo zúročeno a kniha se po všech stránkách mimořádně povedla. Svědčí o tom i fakt,
že si jí všimli sami tvůrci pořadu a díky ní dostaly Cykloknihy prostor k představení dalších svých knížek.
Celý pořad stále ještě můžete shlédnout na svém počítači. Je umístěn na stránkách České televize a vede k němu tento link:
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/31.05.2006/1183270092-knizni-svet/
22033.html

AR

MA

Pan Miroslav Pekárek z Nové Paky nám napsal nádherný a vtipný dopis, ze
kterého vybíráme:
Mám upřímnou radost z činnosti vydavatelství Pod Vinicemi. Réva, která dozrává v podobě Vámi vydávaných titulů, je nepochybně jednou z nejvzácnějších
odrůd. Snoubí v sobě lásku ke knihám a cyklistice zároveň. Má báječnou chuť
a každá ze stránek je lahodným douškem v našich vyprahlých ústech!
Je až s podivem, co dokáže udělat malý kolektiv obětavých nadšenců pro tak
početnou obec všech, kteří propadli čtenářské i cyklistické vášni současně.
Několik knížek Vašeho vydavatelství se už stalo opatrovaným pokladem mé
knihovničky a je opravdu hodně těžké něco z Vaší nabídky si odříci, věřte mi.
Nakročili jste tím nejsprávnějším směrem a Váš záběr je čím dál širší. A to je jedině dobře, neboť pak si vybere opravdu každý!
Těším se už na další Cykločtení a na další knižní tituly. Díky Vám.
CYKLOČTENÍ

25

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 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.

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

CYKLOKNIHY NA SLOVENSKU

Tajenka zněla: JARNÍ NABÍDKA KOL AUTHOR NA VÁS ČEKÁ.
Z velkého množství korespondenčních lístků, pohlednic a e-mailů jsme vylosovali dvacet výherců, kteří od nás dostávají knižní novinky z našeho vydavatelství (Cyklistickým peklem a Případ zájezd).

Od letošního podzimu mají CYKLOKNIHY plnohodnotné zastoupení i na Slovensku. Na internetové adrese www.cykloknihy.sk najdete kompletní nabídku našeho vydavatelství a dobře fungující e-shop.
Naprostou bombou je to, že slovenské ceny knih se tam rovnají českým cenám. Vezmeme-li v úvahu kurz slovenské koruny k české koruně, vyjde naše kniha na Slovensku levněji. Časem se nabídka bude
rozšiřovat a přibudou i knihy s cyklotematikou od dalších vydavatelů.
Provozovatelem Cykloknih na Slovensku jsou naši kamarádi – Peter
Jankovič a Peter Petrulák. Veškeré kontakty i objednávkový formulář,
najdou zájemci na zmíněných internetových stránkách.

Vylosováni byli: Petr Laš, Roztoky u Prahy, Tomáš Adamčík, Opava 5,
e-mail: Franta34@email.cz, Josef Podzimek, Veselí nad Lužnicí, e-mail:
jan.spidlen@volny.cz, Bohumil Vondráček, Olomouc, e-mail: mhadravská@seznam.cz, e-mail: vaclav.jez@barner.com, Jana Polanská, Zruč,
Karel Bárta, Břeclav, František Nyklas, Oloví, Petr Bezchyba, Bruntál,
e-mail: jakub.mares@seznam.cz, Kateřina Lánská, Pardubice, Pavel Novák,
Praha 6, Jiří Dědek, Valašské Meziříčí, e-mail: krahulik11@seznam.cz, Petr
Kovář, Plzeň, e-mail: j.honzulin@centrum.cz, Ivo Mareš, Litoměřice,

www.cykloknihy.sk

VYLOSOVANÍ LUŠTITELÉ KŘÍŽOVKY
Z MINULÉHO ČÍSLA

CYKLOČTENÍ
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Dvaceti vylosovaným
luštitelům zašleme
knižní novinky
z vydavatelství
CYKLOKNIHY.
SÍDLO
RUSKÝCH
CARģ

RYBÁěSKÁ
SÍġ

POSVÁTNÝ
BÝK

DIREKT
(ZAST.)

INICIÁLY
HERCE
KOHOUTA

NERVOVÉ
CENTRUM

BEZPRACNÝ
DģCHOD

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

NEVELKÝ
DģM

A SICE

PEVNOSTNÍ
SKLEPENÍ

2. DÍL
TAJENKY

BÁJNÝ
MOěEPLAVEC

ŽENSKÝ
HLAS

ýESKÝ
ZPċVÁK

KARETNÍ
HRA

STOPA

SPOLEýENSKÁ
SKUPINA

ITALSKÁ
DÁMA

1. DÍL
TAJENKY

NEPORANIT
KOPÁNÍM

ZN. ÚSTNÍ
VODY

NÁýINÍ
VESLAěE

INICIÁLY
LAURINOVÉ
PěEDLOŽKA

800

VOZKģV
NÁSTROJ

PěEDLOŽKA

KYPċT

SMLOUVA
(PRÁVN.)

RUSKÝ
STRANÍK

BLACHUTOVO JMÉNO

LEPKAVÁ
HMOTA

SNÍŽENÝ
TÓN C

SÍDLO
V PERU

JIŽNÍ
HMYZ

DRUH
PALIVA

ŠKRABOŠKA

INDIÁNI

STARÁ
ZBRAĕ

POCHOUTKA

DVANÁCT
MċSÍCģ
MANŽELKA
JAPONSKÁ
ěEKA

PYSK

LOTR
(EXPR.)

BEZ
PěÍPRAVY

ANGLICKÝ
SOUHLAS

OZDOBNÝ
MOTIV

POLNÍ
MÍRA

SOUTOK
EXOTICKÝ
PTÁK

SYMETRÁLA
KOUZLO
(BÁSN.)

ANGREŠT
VÝZVA
K TICHU
SLOVEN.
"JESTLI"

INICIÁLY
ZPċVAýKY
PILAROVÉ

TAVENINA
NADÁNÍ

DOMÁCÍ
ZVÍěATA

SOUPEě

DģRAZNÝ
ZÁPOR

MÍý
(SLANG.)
CÍL

NEROZHODNÁ HRA

ZRÝT
V OKOLÍ

VYSYCHÁNÍ
MÍCHY

PROUD
(BÁSN.)

ASIJSKÝ
JELEN

NERVOVÝ
ZÁŠKUB

OKENNÍ
ZÁVċS

MÍýOVÁ
HRA

ATLETICKÉ
NÁýINÍ

ASIJSKÁ
BOHYNċ

STATEK
BEZ LÉNA

PěEDLOŽKA

BLÁTO

NEMOCNIý.
ODDċLENÍ

ŠPANċLSKÝ
MYS

TÍMTO
ZPģSOBEM
MENŠÍ
TABULE

ROZTAVENÁ
HMOTA
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KRVEPROLITÍ

SOLMIZ.
SLABIKA

ýISTIDLO
OKEN

ZAKLENÍ

INU
(NÁě.)

ROH

LEHKÝ
MATERIÁL

KÓD
SAUDSKÉ
ARÁBIE

CYKLOČTENÍ

POMģCKA
ANS;AKA
RECES
TABES

Tajenku zasílejte do
31. ledna 2007
na adresu:
CYKLOKNIHY
Pod Vinicemi 2
301 00 Plzeň
nebo
redakce@cykloknihy.cz

Brašny a nosiče
na vaše cesty světem
www.sportarsenal.cz

národní parky Severní Ameriky

Lucie Kovaříková a Michal Jon

GRATULUJEME!
World Champion
World Cup Winner 2006
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author-gang.cz

