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ČTENÁŘSKÁ VĚRNOST BUDE ODMĚNĚNA
25 let vydávání tiskovin pro cykloturisty

minulém CYKLOČTENÍ jsme slíbili, že
V m
naše nejvěrnější čtenáře, kteří nás doprovázejí
samého začátku na naší dlouhé pětadvaceod sa
tileté cestě vydávání tiskovin pro cykloturisty,
čímsi odměníme. A jak jsme slíbili, tak chceme
učinit.
učinit
Pokud doma najdete a přinesete na sportovPok
veletrh SPORT LIFE, konaný ve dnech 6.- 9.
ní vel
listopadu v Brně, do stánku CYKLOKNIH v palistop
vilonu F:
zpravodaje Cykloturista, které vyšlo před 25 lety
1) první číslo zpravodaj
1983, můžete si vybr
vybrat jednu knihu z vydavatelství Cykloknihy,
v roce 1983
včetně novinek.
2) první číslo časopisu Cykloturistika, které vyšlo před 14 lety
(přesně 16. 12. 1994), můžete si vybrat jednu knihu z vydavatelství
Cykloknihy, včetně novinek.

2008

3) Navíc každý den od čtvrtka do neděle vypisujeme prémii v podobě prvního návštěvníka,
který se zpravodajem nebo s časopisem dorazí
od brány brněnského výstaviště k našemu stánku. Ten dostane navíc jednu Boženu Němcovou.
Nikoli však knihu této slavné spisovatelky, ale
bankovku s nominální hodnotou 500 korun
českých. Pro snadnější orientaci a k naplánování
úprku mezi pavilony přikládáme plánek Výstaviště.
Abychom nediskriminovali ostatní naše věrné čtenáře,
tenáře, kteří to mají
do Brna daleko, nebo na tento veletrh nejezdí, máme
á připravené
ři
é náá
hradní plnění v podobě téhož odměňování. To proběhne následně
v Praze dne 29. listopadu 2008 na promítacím festivalu CYKLOFEST
(více viz Cykločtení strana 27). Vztahují se na něj ty samé podmínky,
kromě bodu 3. Zpravodaj i časopis vlastníkům ponecháme.
Přiběhněte si pro ni!

Časopis pro orientaci
na cyklistickém
knižním trhu
číslo 11 ročník VI.
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CYKLOVÍKEND v Malé Skále se vydařil

Vynucená změna místa konání jubilejního desátého ročníku našeho srazu, která se
zprvu jevila jako nepříjemná komplikace, se
později ukázala šťastným zásahem osudu.
Nové místo v kempu Ostrov v Malé Skále bylo účastníky hodnoceno jako vhodně
zvolené a také trasy v okolí se ukázaly jako
lahůdkové. I když o četná a těžká stoupání
v této části Českého ráje nebyla nouze. Celkově náročnější profil zase odměňoval účastníky nádhernými výhledy a poté pěknými
adrenalinovými sjezdy.
Akce se stává stálicí v kalendáři pro mnohé účastníky. Sympatické je, že se jí zúčastňuje čím dál více rodin s malými dětmi. Některé dětičky jedou už sami na svých malých
kolečkách, některé pomáhají šlapat tatínkům
na závěsné tyči a některé se ještě vezou ve vozíčcích. Pohled na takovou karavanu malých
i velkých cyklocestovatelů je impozantní.
Ačkoli v termínu konání CykloVíkendu
se Sport Arsenalem a s Cykloknihami bylo

tentokrát
ten
ntokrát pořádáno několik dalších cykloakcí, žádná z nich nezaznamenala takovou návštěvnost jako naše. Celkově 260 účastníků
hovoří samo za sebe. Ukázalo se, že akce si
vybudovala oblibu díky vhodně zvolenému
a stabilnímu termínu koncem června a také
díky zajímavému programu. Kromě tras
k nejkrásnějším místům v okolí jej doplňují
večerní promítání, na kterých se prezentují
významní cyklocestovatelé. Letošními hosty byli v pátek „Sztulíci“, nebo-li manželé
Simona a Roman Sztulovi se synem Míšou.
Promítali a besedovali o jedné ze svých cest
na sever, na který směřují prakticky každoročně. Jejich zatím nejdelší putování je
zaznamenáno v knize Jak jsem dojel až na
Nordkapp. V sobotu večer pak promítali
Lucka Kovaříková s Michalem Jonem, jejichž
cesty ani knihy není třeba více představovat.
Tentokrát přijeli na sraz i se svým parťákem,
se kterým nyní cestují – se psem Ernestem.
Společná dobrodružství zaznamenává nová

kniha,
kn
niha, která právě vychází. Letošní ročník
byl
b obohacen ještě o jednu osobnost ze světa
by
cykloturistiky, a sice o kreslíře a karikaturistu Ivana Křemečka, ilustrujícího mnohé
naše cykloknížky, i toto Cykločtení. Jeho
neutuchající humor, optimismus a kreslířské
umění jsou obdivuhodné, a proto každý den
až do pozdní noci měl kolem sebe vždy houf
zájemců, kteří vyžadovali jeho kresbičky, ať
už do knížek či na různé části těla.
Pro mnohé účastníky se stal lákadlem
i prodej nejrůznějších cyklobrašen a cyklodoplňků firmy Sport Arsenal za velice příznivé ceny. Nemohla chybět ani tradiční a výborná grilovaná klobása, kterou účastníci
dostávají jako pozornost pořadatelů. Navíc
si letos ještě odváželi od prezentace zdarma
jednu z knížek.
Vše zatím nasvědčuje tomu, že příští ročník
se uskuteční opět na stejném místě a ve stejném termínu. V okolí zůstala ještě řada zajímavých míst, která jsme nestihli navštívit.
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Michal Ivasienko
ŽHAVÁ
NOVINKA

NA KOLECH
POD MT. BLANC
Po stran: 184 (32 stran barevných příloh)
Počet
Formát: 145 × 205 mm
Fo
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
ISBN: 978-80-87193-02-0
Ještě rok před popisovanou cestou k nejvyššímu vrcholu Evropy neměli účastníci této expedice naprosto žádné zkušenosti
s cykloturistikou a cyklovýlety. Pak se jim náhodou dostala do
ruky kniha manželů Sztulových o cestě s malým klučinou v cyklopřívěsu k nejsevernějšímu mysu Evropy – Nordkappu a ihned
po přečtení se zrodil nápad o cestě pro změnu k nejvyššímu vrcholu Evropy – Mt. Blancu. A rovnou se třemi malými dětmi.
Tato kniha popisuje pětitýdenní dobrodružnou cyklovýpravu
Michala a Petry Ivasienkových s jejich třemi malými holčičkami,
z nichž mladší Anička a Kačenka jely v cyklopřívěsu a nejstarší
Barunka odjela celou téměř 800 km dlouhou cestu úplně sama.
Na trasu se vydali jen se svými koly, přívěsem a cyklobrašnami
z česko-německé hranice a po pěti týdnech dorazili až do francouzského Chamonix k úpatí Mt. Blancu.
Tento cestopis ukazuje, že cestovat, ať jakkoliv netradičně
a zdánlivě bláznivě, lze i s velmi malými dětmi, plínkami a sunarem. A že o netradiční zážitky a dramatické situace není nouze.
Pokud i vy nebo vaši blízcí váháte nad tím, zda se pustit do takového dobrodružství s dětmi, Ivasienkovi vás přesvědčí, že se na
podobnou cestu může vydat naprosto kdokoliv.

UKÁZKA Z KNIHY

Cena:

289 Kč
AUTOGRAMIÁDA AUTORA a celé rodiny Ivasienkových
se uskuteční v sobotu 8.11.2008 od 14 do 15 hodin na veletrhu Sport
Life v Brně, ve stánku vydavatelství CYKLOKNIHY v pavilonu F.
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6. den (3. 7. 2007)
Naprostá krize – zabalíme to a vrátíme se domů?
První den volna během naší cesty. Dopoledne jsme pokračovali
ve vysoušení spacáků, bot a oblečení a pak jsme se šli v krátké
chvilce, kdy déšť ustal, projít do města. Během procházky jsme
si dali oběd, hlavně Barča byla nadšená, že má svoji oblíbenou
housku se sekanou „Leberkäsesemmel“ a já jsem si koupil mast
na záda, přičemž mě překvapila nízká cena 3,80 €, srovnatelná
s cenami v Česku. Lékárnice mě pobavila, když říkala, že nejlepší
by byl 14denní odpočinek. No, tak to tedy asi opravdu nepůjde.
Ještě ve městě jsme zjistili, že je Anička ještě víc horká než včera
večer, a tak jsme ji ihned po návratu na pokoj změřili teplotu. Na

po sl

putování se třemi malými dětmi
k nejvyššímu vrcholu Evropy

216 Kč

12. den (9. 7. 2007)

Déšť, samý déšť …
Dnešní ráno jsme se probudili do již tradiční zimy a všudypřítomného
vlhka. Věci naštěstí promočené nebyly, ale i dnes byla tráva úplně vlhká
a v našem současném útočišti to bylo znát obzvláště, protože nebyla moc
posekaná. Vždycky si v těchto situacích říkám, že alespoň něco dělám pro
zdraví. První tři hodiny dne trávím totiž tradičně bez ponožek a jen tak
v pantoflích, protože bych měl normální boty i ponožky po pár minutách
stejně hned promočené. Takže pravidelně mezi 6:30–9:30 probíhá ranní
masáž a omývání mých nohou ranní rosou, které kolem osmé začínají být
značně promrzlé. Dá se na to zvyknout, navíc jsem naštěstí zvyklý chodit
celý rok méně oblečený než jiní lidé a pantofle (pravda s ponožkami) nosím v Čechách venku až do té doby, než mrzne nebo než napadne sníh.
Během naší dosavadní cesty to první týden ještě docela šlo, ale poslední
dny bylo ráno kolem 6–8 °C, a to už je i na moje otužilé nohy příliš málo.
Po ponožkách jsem ale i tak dnes nesáhl, protože to začíná být s prádlem
trošku kritické, jelikož máme každý jen troje ponožky a troje spodky. Ne
že bychom si je neměli kde přeprat, ale ony nemají především kde a kdy
uschnout. Takže hygiena trochu pokulhává a v posledních dnech jsme
nuceni vydržet v jedněch ponožkách a jedněch spodkách 2 dny. Během
balení bylo sluníčko opět v nedohlednu, ale celkem to vypadalo, že by se
mohlo začít protrhávat. Měli jsme před sebou jen 25 km do Munderkingenu, takže jsme se těšili, že budou mít dnes holky spoustu času na hraní.
Jenže již po několikáté přesně v okamžiku, kdy jsme dopínali poslední
brašny na kola, se opět spustil prudký déšť. Asi čtvrt hodiny jsme stáli
pod stromem kousek od místa, kde předtím stál stan, ale když se prudký
déšť změnil v prudký liják, tak jsme se přesunuli pod střechu kravína stojícího kousek od tábořiště, ale i tak jsme během krátkého přesunu stačili
pořádně promoknout. Doufali jsme, že jde o přeháňku, ale nakonec jsme
pod střechou zůstali více než hodinu. Jak jsme byli zmoklí a stáli na jednom místě, byla nám pěkná zima. Všude byla samá sláma a špína, nikam

Furth im Wald. Za chvíli vyrážíme a vůbec netušíme, co nás čeká.
Ještě vyměníme Aničce plínku a můžeme jet dál.
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teploměru bylo 40,3 °C a to nám už značně zatrnulo. Udělali jsme hned zábal a dali jí Nurofen,
díky čemuž se po hodině podařilo teplotu srazit alespoň na přijatelných 38,5 °C.
Aby toho nebylo málo, začíná být blbě i Peťce. Už od rána ji bolela hlava, ale teď přišly
i problémy s břichem. Celé dopoledne ležela jako lazar, do toho se Barča s Kačkou ustavičně
hádaly o hračky a navíc se Anička pokadila takovým způsobem, že jsem jí musel oblečení
přeprat. Moje záda bolela jako čert a díky Peťčinýmu stavu jsem musel Aničku zvedat sám.
Nálada značně houstla, chvilkami jsem začínal současně propadat panice a vzteku z nepříznivých okolností a stále častěji jsem zvedal hlas. Po chvilce, když jsem se díval na ten lazaret,
binec a mokré prádlo kolem sebe, počal jsem vztekle nadávat, že se na celou cestu vy… V šest
hodin večer byla situace nejkritičtější. Venku lilo jako z konve a my jsme měli druhý den jet
dál, Anička nechtěla jíst kupovanou kaši, kterou jsem pracně 20 minut ohříval nad výpary
z rychlovarné konvice, u které jsem sundal víčko, dal na ní misku s kaší a takto asi tak 6×
nechal přivést vodu k varu. Nebylo tedy divu, že jsem byl bez sebe, když ji po takto komplikovaném vaření nechtěla jíst. Ke všemu nechtěla jíst ani Kačka a neustále kvůli něčemu fňukala,
no a za chvilku Peťka pozvracela celý záchod, který jsem musel mýt. Do toho všeho se všude
pořád válelo polosuché prádlo, alespoň že Barča tento večer vynechala své oblíbené doplňující

otázky, kterými se nás ptá za každou větou,
kterou s Peťkou vyslovíme.
Když všechny čtyři moje princezny spaly,
uvařil jsem si kafe a přemýšlel, co bude dál.
Podvečerní kritický stav byl však ještě málo
oproti depresi, skepsi a bezmocnosti, které
mě přepadaly nyní, když jsem viděl všechnu tu spoušť okolo sebe. Musel jsem zabalit
věci na zítra a přitom jsme v žádném případě nebyli ve stavu, že bychom mohli jet dál.
Jenže ubytování jsme měli domluvené jen
na dvě noci. Po hodině balení ve tmě, kdy
jsem nerozsvítil, abych neprobudil holky,
jsem zjistil, že to prostě nedokážu takhle naslepo sám zabalit. Celou výpravu jsem začal
vidět černě. Říkal jsem si, že to mám za to,
že si vymýšlím takovéhle nesmyslné cesty na
kole přes hory a doly a bláhově si myslím,
že takto strávených pět týdnů bude naprosto
bezproblémových a že všechno poběží jak
po másle. No tak dobře, holt máte pravdu
všichni vy, kteří jste nám nevěřili, kteří jste
nám dávali maximálně dva týdny. Nevydrželi jsme ani jeden týden, po šesti dnech jsme
v koncích. Nadosmrti si holt budeme válet
zadky u moře, kde budeme celý den čumět
do nebe a číst si knížku. Nikdy nezažijeme
opravdové dobrodružství, nikdy nedokážeme překonat sami sebe. Jako ostatní si na
jaře dojdeme pro nádherné barevné katalogy do cestovky a vybereme si „báječnou
dovolenou“. Už fakt nevím co dál. Všechno
se spojilo proti nám. Venku vytrvalý déšť,
jedno dítě v horečkách, druhé polozdravé,
Peťka neustále s hlavou v hajzlu a hned první
týden nabraná velká ztráta. Do postele, tedy
vlastně do spacáku na zemi, jsem se dostal až
po půlnoci a budíka jsem měl nařízeného na
6:00, abych měl ráno dost času na balení. Na
poslední balení?
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Lucie Kovaříková
a Michal Jon
ŽHAVÁ

Z ÚTULKU AŽ K MOŘI

NOVINKA
Celobarevná kniha velkého formátu
Počet stran: 80
Formát: 210 × 297 mm (A4)
Vzhled: křídový papír, pevná vazba,
lesklé lamino
ISBN: 978-80-87193-03-7

Cena:

AUTOGRAMIÁDA AUTORŮ

299 Kč

se uskuteční v sobotu 8. 11. 2008 od 11 do 122 hodin na veletrhu Sport Life
v Brně, ve stánku vydavatelství CYKLOKNIHY v pavilonu F.
6
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Celkově již šestá kniha nejpilnějších českých cyklocestovatelů
a cyklospisovatelů Lucie Kovaříkové a Michala Jona, kteří v letech
2002–2005 objeli na kolech svět a našlapali při tom 68 175 km, se
od těch předchozích v mnohém liší.
Tentokrát nejeli sami, společnost jim dělal další člen rodiny, Sir
Ernest Henry Shackleton, zvaný prostě Ernest. Tento dvouletý
40kilový kříženec, kterého si jako štěně přivezli z psího útulku, se
vezl ve speciálním psím vozíku za svým páníčkem, ale velkou část
denních etap naběhal po vlastních tlapkách.
Na cestě byli všichni přes 60 dní, navštívili 7 zemí a ujeli více
než 5 400 km. Projeli Německo, Nizozemsko, Belgii, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Rakousko. Ernest naběhal průměrně
kolem 20 kilometrů denně. Celkem mu páníčkové napočítali 871
naběhaných kilometrů. Nejvíc za den jich bylo 29 po Innské cyklostezce před Pasovem.
Kniha není jen obyčejným cestopisem, naleznete v ní vtipné
komentáře k fotografiím z psího pohledu a dojemné povídání
o tom, jak se pejsek dostal do psího útulku a jak z něho byl vysvobozen. Nechybí tu rady a tipy jak cestovat se psem na kole, jakou
výbavu mu pořídit, jaký cestovní doklad do zahraničí musí mít,
co vzít do psí lékárničky a podobně.
Cesta se psím kamarádem přináší samozřejmě spoustu legrace
a kuriózních situací, které by se jindy nepřihodily. Každý den pejsek něčím překvapí, nasmějete se víc, než kdybyste cestovali sami.
Pes je také spolehlivým zprostředkovatelem kontaktů, díky němu
se s vámi každou chvíli někdo dá do řeči. Zpočátku si sice budete
muset zvykat na trošku jiný rytmus jízdy a v řadě věcí se přizpůsobovat psovi, ale nakonec se z vás stanou rovnocenní partneři.
Lucka s Michalem vás v této knize přesvědčí, že cestu si pes
vyloženě užívá, že ho baví objevovat každý den nové věci a nové
pachy, je veselý a spokojený.

po sl

již šestá kniha těchto cyklocestovatelů
tentokrát jeli se psem Ernestem

e vě :

224 Kč

štěkám u plotu na kolemjdoucí a tohohle
rozruchu si nakonec ani moc nevšímám.
Frmol se stupňuje, všichni jsou najednou
venku na zahradě a já koukám, že před
domem stojí pět nevrčounů. Můj vozík!
Je tu taky! Všichni vycházejí na chodník,
já taky, najednou cítím piškot. Haf, piškot,
ten já rád! Ňam! Vrrr-zip! Uáááá, kde to
jsem? Už jsem zase v boudě! Zase jsem
naletěl, ale dnes začínám prvně cítit, že to
tak má být.
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UKÁZKA Z KNIHY
Vyrážím na velký výlet
Moc by mě teda zajímalo, co se to tu děje: věcí na hromadě v pokoji je stále víc, kupí se to na
mým nejoblíbenějším pelíšku na válendě. To se mi vůbec nelíbí, protože kvůli tomu musím už
několik dnů a nocí spát na tom menším, co mám pod oknem. Jestli ty krámy brzo z válendy nezmizí, tak si vám do toho všeho lehnu a to budete koukat. Zase se budete šklebit: „Erneste, dolů,
bude to vod chlupů...“. Už vás mám prokouknutý. Ještě bych chtěl prokouknout, co se to tu přesně
chystá.
Jednou ráno jdeme normálně ven do Hvězdy, přijdeme domů, jako vždycky dostanu svou snídani, jako vždycky zhltnu svou snídani a jako vždycky si jdu lehnout a odpočinout. Koukám ale,
že miska putuje taky na hromadu. Haf! To je nějaký divný. Ze spánku moc nebude – musím dělat
zlýho za plotem a pak i šílet radostí, protože k nám postupně přicházejí – dva noví pánové a jedna
paní – všichni maj ty srandovní, tvrdý čepice a taky mají všichni svý kmitající nevrčouny, zrovna
takový jako moji Páníčkové.
Vono se tu fakticky něco chystá, cejtim to. Zvláštní pach necítím jen z Páníčků, ale i z těch
dalších postav. Všichni jsou neustále v pohybu, něco stále dělají. Já tedy jsem v klidu, většinou

Dobrodružství je přede mnou
Hníkám a štěkám. Musím! Všichni musí
vědět, že jedu! Já jedu. Ale ne moc dlouho, skoro hned mě pouští ven. Běžím lesem, všichni jedou na nevrčounech, moje
bouda jede taky. Neznám to tu, jsem tu
prvně, tak si musím tu moji velkou smečku hlídat, ale nečiní mi to potíže, protože
všichni jedou pomalu, já v poklidu stíhám
očichávat novou cestu a ještě k tomu mám
i dost času, abych mohl značkovat stromy,
keře a sloupy. A taky stíhám odbíhat dál od
cesty, abych prohnal nějakého toho zvířecího kolegu.
„Erneste, ke mně! Chceš ňamíčko?!“
křičí Panička na kraji lesa, kde všichni zastavili. Haf! Haf! Jasně! Piškot já moc rád!
Vrrr-zip! Zase jsem uvnitř, zase jsem naletěl. Příště si musím dát pozor, protože venku v lese to je daleko lepší. Nerad bych jel
pořád v boudě, snad se ven dostanu často.
Nejradši bych totiž pořád jenom lítal kolem smečky a značkoval a čuchal a lovil...
i když pravda je, že jsem zatím nikdy nic
neulovil, Dvounozí zobani vždycky rychle
vzlétnou a ještě u toho občas hlasitě nadávaj, Vysoký tenkonozí mi utečou vždycky
a Ušáci jakbysmet.
CYKLOČTENÍ
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PŘIJĎTE SI PRO PODPIS
autora knihy o rozhlednách
Ještě žádná námi vydaná kniha nezaznamenala takový úspěch jako RÁJEM
ROZHLEDNOVÝM od Jiřího Štekla. Po
necelých dvou měsících byl celý náklad
téměř rozebrán. Několik málo výtisků si
ponecháváme v našem e-shopu na předvánoční trh.
Podle ohlasů čtenářů se jedná v dnešní „přerozhlednované době“ o ojedinělý
počin, kdy autor všechny objekty nejen
osobně navštívil (na kole), ale všechny je
namaloval a pořídil k nim i mapky příjezdových tras.
Jeden z nejcennějších ohlasů jsme zaznamenali od největšího odborníka na rozhledny v naší republice, autora mnoha publikací o nich a především spoluautora úspěšného dokumentárního cyklu České televize
„Rozhlédni se, člověče“. Je jím profesor Jan Nouza, který nám napsal:
„Je to hezky a originálně udělaná kniha.
Cením si, že autor je cykloturista, podobně jako já, a že všechny rozhledny navštívil na kole. V tom máme společného koníčka a asi i podobně sportovního ducha. Cítím tu knihu jako určité osvěžení mezi
záplavou podobných knih a článků, kde autoři píší o tom, že „... auto
zaparkujeme tam a tam a pak už nám zbývá jen 100 m chůze k rozhledně...,“ jako by snad už ani jiný způsob návštěv rozhleden (i jiných
památek) než autem neexistoval. Cením si také toho, že autor nezvolil
cestu opisování jako někteří jiní.
Tuto knihu budu proto rád doporučovat.“
S pozdravem prof. ing. Jan Nouza, CSc.
Počet stran: 268
Formát: 145 × 205 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
Cena: 299 Kč (do konce roku 2008 jen 224 Kč)

AUTOGRAMIÁDA AUTORA
se uskuteční v sobotu 8. listopadu 2008 od 12 do 13 hodin na veletrhu
Sport Life v Brně, ve stánku vydavatelství CYKLOKNIHY v pavilonu F.
Můžete s ním podiskutovat, podělit o své zkušenosti a přinést třeba
další náměty k obohacení případného dalšího vydání.
8
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OSTROV TISÍCE VŮNÍ
„výborná a poučná publikace“
Toto označení jsme si nevymysleli my, abychom nalákali
ke koupi čtenáře, ale takto byla
ohodnocena naše jarní novinka
v recenzi na serveru Horydoly.
cz. Dále se v ní uvádí:
„Z cyklistického průvodce
po Korsice od Jiřího Jokla je již
po pár řádcích zřejmé, že autor
Korsiku prožil. V 66 kapitolách
nabízí tipy na trasy spíše zadumanými krajinami než rušnými středisky, o nočním životě
se zmiňuje jen okrajově. Zato
se můžeme dovědět o místech,
která stojí za to navštívit a která
jsou běžnými průvodci opomíjena, včetně doporučení na klidné pláže. Velmi užitečné jsou popisy výskytů pramenů pitné vody, levných kempů,
útulen, obcho
obchokempů turistických útulen
dů s potravinami a barů či kaváren. Milovníci vína ocení doporučení na
sklípky místních pěstitelů. Formát knihy naležato dovoluje vyniknout
183 nápaditým fotografiím, díky kterým průvodce také nabírá na váze
a na objemu. Ostrov tisíce vůní je pro své účely téměř ideální.“
Tolik výňatky z recenze.
Na letošním veletrhu Svět knihy budila kniha velký zájem a autor Jiří
Jokl ji nestačil podepisovat (viz foto).
Ukázalo se, že vydat prvního českého cykloprůvodce Korsikou (jak
zní podtitul), byl počin více než užitečný. Můžete ho vlastnit i vy, objednáte-li si knihu prostřednictvím naší zásilkové služby.

Počet stran: 312
Formát: 230 x 170 mm
Vzhled: pevná vazba,
lesklé lamino,
vnitřek celobarevný,
křídový papír
Cena: 399 Kč
(do konce roku 2008
jen 299 Kč).

AKTIVNÍ DOVOLENÁ
DO HOTELU
I POD STAN

CYKLOTURISTIKA NA BALKÁNĚ
Á Ě
Národní parky a moře Černé Hory na kole
Rumunskou Moldavii a Bukovinskými
Karpatami na kole
Podkarpatskou Rusí na kole
po cestách i necestách
Albánie, Černá Hora
- Na kolech sedmi
prokletými údolími
Makedonské putování na kole

POHODOVÉ TÝDNY
V ALPÁCH NA KOLE
Klammstein, Romantickými Alpami kolem
jezer, Divoké Alpy - Lofer, Rozmanité Alpy,
Altenmarkt, Zahradou Dolomit

CENTRÁLA:
CENT
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ř 17.
17
7 listopadu
l
li
d 22
2
229,
9 P
Pardubice,
d bi
tel.: 466 535 401, 466 535 777
Pobočka BRNO: Nám. Svobody 10 (nádvoří pasáže Alfa), tel.: 542 213 676
Pobočka PRAHA 1: Krakovská 18, tel.: 222 211 756

Pobočka BRATISLAVA: CK Atlas Adria, Račianská 3, +421 244 633 561

www.poznani.cz

Poznani-SKY-92x190.indd 1
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NA TOULAVÉM KOLE
průvodce po nejkrásnějších stezkách Čech a Moravy
Na základě úspěšného televizního seriálu, kterým provázel Martin Dejdar, vznikla kniha, která popisuje slovem i obrazem nejen místa v daných oblastech, ale poodhaluje i zákulisí natáčení
seriálu. Publikace je věnována nejkrásnějším českým a moravským lokalitám, jako jsou: Šumava,
Krkonoše, Křivoklátsko, Žďárské vrchy, Jeseníky,
Beskydy, Javorníky, Moravské vinařské stezky.
Autor knihy i režisér v jedné osobě – Dalibor
Záruba, jinak dlouholetý sportovní novinář, kompoval jednotlivé kapitoly jako příběhy z natáčení
spojené s popisem historicky a přírodně zajímavých míst na vybraných cyklistických trasách.
Protože jsme měli příležitost se v roce 2002
zúčastnit natáčení jednoho z dílů seriálu, dostalo se povídání o nás i o dřívější Cykloturistice
na stránky této knihy. Přetiskujeme pár ukázek
z kapitoly ŠUMAVA.
„... projedeme se spolu krásnou, do nedávna zapovězenou
vězenou krajinou.
Pokud máte chuť a čas, pojeďte s námi. Chce to jen dobré kolo a dobrou náladu.“
Martin, stojící mezi neurovnanými hromádkami (bývalými sejpy),
které na první pohled nebyly přírodního původu, zmlkl.
„V pořádku,“ řekl jsem. „Tady balíme.“
Mrknul jsem po panu Říhovi. Dával fotoaparát do pouzdra a něco
říkal synovi. Jiří Říha byl šéfredaktorem časopisu Cykloturistika vycházejícího v Plzni a před několika dny mi telefonoval, jestli by se nemohl zúčastnit jednoho dne našeho natáčení, že by rád napsal reportáž. Já jsem byl samozřejmě pro, publicita je vždy vítána, a tak jsme se
nakonec domluvili na dnešku, také proto, že to z Plzně bylo nejblíže.
Pan Říha se dostavil ve Felicii s koly na střeše a se šlachovitým synem,
dorostencem v cyklistickém oblečení.
Zabočili jsme do průseku a zajeli co nejblíže k Vchynicko-tetovskému kanálu. Vystoupili jsme a šli se zařízením kousek po proudu k prvnímu můstku. Říhové šli s námi, starší s fotoaparátem v ponosu.
„Martine, posaď se, prosím tě, doprostřed mostku, kamera bude
tamhle dole,“ řekl jsem moderátorovi. Martin se pohodlně usadil na
nádherně klenutý kamenný most, zapnul mikroport a čekal, až kameraman Zdeněk bude hotov. Pan Říha už všechno fotil. Poté Martin
odříkal naučený text.
10
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„Stop,“ hlásil jsem spokojeně. Martin ukázně„S
ně vvypnul mikroport a zeptal se: „Co bude teď?“
„Teď potřebujeme tvoji jízdu kolem kanálu.
„T
Dáš nám pět minut fóra a pak pojedeš dolů, ano?
My musíme pěšky, autem se tam nedostaneme.
„Jasně, počkám,“ přikývl Martin.
„J
Přišel ke mně pan Říha. „Pane Zárubo, nemohl
Př
syn jet s panem Dejdarem?“
by sy
„Martine, bude ti vadit, když s tebou pojede
„M
tady mladej?“ zjišťoval jsem.
„Ale vůbec ne, naopak, vždyť furt jezdím sám.“
„A
Vydali jsme se po proudu, pan Říha s námi.
Vy
Kanál je dnešní mluvou obchvat nevyzpytatelKan
Vydry a sloužil k plavení dřeva, protože když
né V
lesníci pouštěli klády po řece, mnoho jich uvázlo
lesn
mezi balvany a nedoplulo do cíle.
mez
Když se cyklisté ukázali v zatáčce, Zdeněk je
K
pozorně sledoval v hledáčku, jak jedou vedle sebe
pozo
baví se. Projeli kolem něj a zastavili.
a ba
„Jestli chcete, můžete jjet k Antýglu a tam se potkáme. Je to pár kilákopce,““ navrhl jsem Martinovi.
ků z kopce
„Pojedem?“ obrátil se Martin na výrostka. Ten radostně přikývl.
Odjeli bok po boku.
Naložili jsme všechny saky paky na ramena a šli nahoru k autům.
Předpokládal jsem, že než se dovlečeme, naložíme se a dojedeme
k Antýglu, Martin se spolujezdcem už tam bude.
Předpoklad byl správný, oba odpočívali na lavičce před kralováckým dvorcem, kola opřená zezadu o opěradlo.
„Jaké to bylo?“ zeptal jsem se.
„Paráda, fakt krásná projížďka,“ pochvaloval si Martin. Říha junior
vypadal na vrcholu blaha.
Pan Říha fotil jako o závod a pak za mnou přišel. „Myslím, že mi
to bude stačit, materiálu mám dost. Díky za příjemný den a za syna,
ten je šťastný jak blecha a bude na dnešek vzpomínat hodně dlouho,“
řekl a podal mi ruku.
Rozloučili jsme se a Říhovi odjeli směr Plzeň.
Kniha většího formátu 170 × 240 mm má 160 stran, je celobarevná, tištěná na křídovém papíru a v pevné vazbě s přebalem.
Stojí 399 Kč a objednat si ji můžete v našem e-shopu.

FRAJER
Jiří Ježek, Michaela Zindelová
Příběh paralympijského vítěze v cyklistice,
který i v letošním roce získal několik medailí,
včetně té nejcennější. V jedenácti letech při
autonehodě přišel o nohu. Nyní ve svých třiatřiceti, na vrcholu své obdivuhodné sportovní
kariéry, se Jiří Ježek rozhodl pro monografii,
která by víc než oslavou jeho úspěchů měla
být motivací pro ostatní, nejenom podobně
postižené. Kniha je poselstvím o síle a vůli,
příběhem o neštěstí, které člověk může obrátit
v dar. Již mnoho let získává Jiří cenné trofeje
ve sportovním světě hendikepovaných. A nejen to: už řadu let závodí se „zdravými“ cyklisty a drží s nimi krok. Příběh Jiřího Ježka je
výpověď o klukovi, který proměnil nešťastný
úraz v obrovskou frajeřinu. Nejde v žádném
případě o nasládlý románek, přesto dojímá.
A také posiluje. Je to neobyčejný příběh...

„Cítím, jak mé tělo už nemůže. V dalším mezičase
„C
Lake o maličko vede. Všechno stíhám sledovat na
už L
tabuli. Poslední kolo. Vnímám řev diváků a naskatabu
kuje mi husí kůže. Užuž se smiřuji s porážkou, ale
najednou se ve mně něco ještě zlomí: Pojď, ty vole,
naje
pojď! Je to paralympiáda, takovou šanci už třeba v žipojď
votě nedostaneš! Zmáčkl jsem se a nohy kupodivu
poslechly. Vřítil jsem se do cíle. Výstřely, oznamující
posl
průjezd páskou obou závodníků, zazněly současně.
průj
Hala zmlkla. Můj pohled, zalitý potem a zúžený maximálním vypětím, sledoval časomíru. Pět vteřin tixim
cha. Pak se na tabuli rozsvítil nápis: 1. Jezek Jiri CZE
4:58,5 New World Record!!!
4:58
Kniha formátu 145 × 205 mm má 208 stran, obsahuje barevné přílohy a je v pevné vazbě s přebalem. Stojí 249 Kč a objednat si ji můžete prostřednictvím naší zásilkové služby.

ů torza v obinadlech,
„Pod kolenem mám jen asi patnáct centimetrů
ze kterého koukají hadičky... Svět se zastavil. Pořád se po letech divím,
že mě pohled na amputovanou nohu vůbec nešokoval, nebrečel jsem.
Nemám nohu... Nepamatuji se, že bych cítil sebelítost, beznaděj, nějaký strach z dalšího života. Vlastně jsem jen přemýšlel, jak dlouho
budu muset zůstat v nemocnici...“

AUTOGRAMIÁDY autorů CYKLOKNIH
na veletrhu SPORT LIFE 2008 v Brně
sobota 8. listopadu 2008
10.00 – 11.00 Jan Vlasák
autor několika knížek ze života cyklotrempa

11.00 – 12.00 Lucie Kovaříková a Michal Jon
autoři knižní novinky Z útulku až k moři
12.00 – 13.00

Jiří Štekl
autor knižní novinky Rájem rozhlednovým

13.00 – 14.00 Lucie Kovaříková a Michal Jon
autoři knižní novinky Z útulku až k moři

14.00 – 15.00 Michal Ivasienko s rodinou
autor knižní novinky Na kolech pod Mt. Blanc

foto: Jiří Říha

Vše se bude odehrávat ve stánku CYKLOKNIHY v pavilonu F.
Po celou dobu konání veletrhu Sport Life budou v našem stánku,
vždy v době od 11 do 12 hodin, podepisovat své knihy
Lucka Kovaříková a Michal Jon.

CYKLOČTENÍ
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NOVÉ CYKLOMAPY
zahraničních cyklostezek

Podařilo se nám získat do naší nabídky cyklomapy nejznámějších zahraničních cyklostezek jako jsou: Dunajská, Innská, Tauernská, Drávská a další. Zmíněné lokality každoročně
navštěvuje velké množství našich cykloturistů, ale specializované mapy v ČR zatím vydány
nebyly. Tyto jsou z nakladatelství freytag & berndt. Všechny jsou v měřítku 1:125 000 a tištěné oboustranně. Jsou vhodně přeskládány do podoby, ve které se dá listovat i za jízdy.
Obsahují graf výškového profilu. Popisy zajímavostí na trasách jsou v němčině a v angličtině. Jsou založeny v umělohmotném nepromokavém pouzdře.
Všechny si můžete objednat prostřednictvím naší zásilkové služby.
Jednotlivé mapy stojí 148 Kč, komplet šesti map je se slevou za 799 Kč (sleva 89 Kč).
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DONAURADWEG
Danube Bike Trail
INNRADWEG
In Bike Trail
MOZARTRADWEG
Mozart Bike Trail
SALZKAMMERGUT RADWEG
Salzkammergut Bike Trail
TAUERNRADWEG
Tauern Bike Trail
DRAURADWEG
Drava Bike Trail

KNIŽNÍ NOVINKY
v nabídce naší zásilkové služby
LEXIKON CYKLISTIKA
Tobias Pehle & kolektiv
Přehlednou formou zpracovaná témata ze světa cyklistiky.
Srozumitelné vysvětlení nejdůležitějších pojmů vybavení kola.
Podrobné popisy různých odvětví cyklistiky. Nejkrásnější výlety po Evropě. Pěkné fotografie v celobarevné publikaci. Zajímavá kniha.
Cena: 269 Kč

MALÁ CYKLOVÝLETNÍ KNIHA
s kapesním průvodcem
Výpravný cykloprůvodce popisující 72 výletů ve12 vybraných
turisticky nejatraktivnějších oblastech České republiky. Obsahuje obrovské množství barevných fotografií. Součástí publikace je menší brožura, jakýsi kapesní průvodce, obsahující mapy
jednotlivých výletů a dávající prostor pro vaše poznámky.
Cena: 499 Kč

TŘI MUŽI NA TOULKÁCH
Jerome Klapka Jerome
Dobrodružství tří svérázných přátel, kteří na cestách zažívají
nezapomenutelné příhody. Ve volném pokračování slavného
románu Tři muži ve člunu, o psu nemluvě, se Haris, George
a Jerome vydávají na cyklistický výlet do Německa. Čtenáře jistě
zaujme, že se „tři muži“ zastaví také v Karlových Varech a Praze.
Jak vypadala tato města před sto lety v očích anglických džentlmenů? A jak Georgovi chutnalo plzeňské pivo? Jerome Klapka
Jerome zodpoví tyto otázky se svým typickým humorem.
Cena: 189 Kč

NEJKRÁSNĚJŠÍ VODOPÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Martin Janoška
Sice se nejedná o cyklistickou knihu, ale v naší nabídce nemůže chybět. Jejím autorem je Martin Janoška, se kterým spolupracovala naše Cykloturistika po řadu let. Byl vynikajícím
odborníkem na domácí cyklotrasy, kterých přiblížil čtenářům
desítky. Jeho specializací byly návštěvy větrných mlýnů a vodopádů. Ty druhé nyní soustředil do publikace, která je první ucelenou knižní publikací toho druhu v ČR. Protože se dá
k vodopádům cestovat i na kole (jak to ostatně dělal i autor),
mohou posloužit jako zajímavé výletní cíle.
Cena: 435 Kč
CYKLOČTENÍ
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STARŠÍ TITULY Z VYDAVATELSTVÍ CYKLOKNIHY
do konce roku se slevou
NA HLINÍKOVÉM OŘI
DIVOKÝM ZÁPADEM
Lucie Kovaříková a Michal Jon

-25 %

PŘ
PŘÍPAD
ZÁJEZD
Jan Jícha

Kniha obsahuje kromě zážitků velice podrobné informace o jednotlivých národních
parcích USA, o pohybu cykloturistů v nich,
info o příjezdových komunikacích, o možnostech nocování, vstupech do NP, o mapách, cenách, letenkách, pojištění, vybavení,
celkových nákladech apod. Celobarevná kniha se 179 fotografiemi.
původně 279 Kč, nyní 209 Kč

CESTAMI TROLLŮ
Radovan Kunc

Radovan Kunc

sleva

Netradiční cyklistický průvodce
Norskem. Celkem 30 kapitol předCESTAMI TROLLŮ
stavuje více než 30 trollích cest od
těch známých až po absolutně neznámé. Na úvod je zařazen jakýsi
miniprůvodce hlavním městem
Oslem, kde většina výprav na sever
začíná. Kniha je obohacena velkým množstvím barevných fotografií,
které krásy norské přírody přibližují. Nechybějí ani mapky s vyznačenou a doporučenou trasou.
původně 299 Kč, nyní 224 Kč
Netradiční cyklistický průvodce Norskem

6.4.2006 1:36:57

Další z humorně laděných knih mladéD
ho spisovatele a cykloprůvodce Jana Jíchy.
Příběh o nejneuvěřitelnějším zájezdu všech
Př
dob, založený na skutečných událostech,
do
co se může stát obyčejným lidem,
o tom,
t
když se ocitnou v neobyčejných situacích.
kd
Knihu doprovázejí ilustrace Ivana KřemečKn
ka.
ka
původně 199 Kč, nyní 149 Kč
p

JAK JSEM DOJEL
AŽ NA
N NORDKAPP
Simona a Roman Sztulovi
Simo
Putování s dvouletým klučinou
Pu
nejsevernější mys Evropy. Milé
na n
úsměvné vyprávění psané především
a úsm
srdcem je okořeněno o postřehy jakoby
srdce
pohledu dvouletého caparta. K nim
z poh
hodí kresbičky od známého
se výborně
vý
kreslíře Ivana Křemečka.
kresl
původně 199 Kč, nyní 149 Kč
půvo

JAK SE JEZDÍ DO NEBE
Michal Třetina

KOLEM SVĚTA NA KOLE
Françoise a Claude Hervéovi

Nejvyšší a nejkrásnější alpské průsmyky.
Celobarevná kniha nabízející popisy čtyř desítek převážně dvoutisícových silničních i terénních sedel ve Francii, Švýcarsku, Rakousku a Itálii. Ke každému horskému průsmyku
je mapka s vyznačením trasy. Na předsádkách
knihy je rozprostřena celková mapa Alp s lokalizací jednotlivých průsmyků.
původně 298 Kč, nyní 223 Kč

Jedna z nejpozoruhodnějších a nejprodávanějších cykloturistických knih všech dob –
vychází poprvé v českém překladu. Odyssea
na kolech trvající čtrnáct let byla mimořádná
hlavně tím, že se jim během cesty narodila
dcerka Manon, s níž pokračovali v putování
ve vozíčku za kolem maminky od jejich šesti
týdnů až do šesti let, kdy musela do školy.
původně 289 Kč, nyní 216 Kč

Kompletní přehled všech knih nale
naleznete na www.cykloknihy.cz
14
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DALŠÍ CYKLOKNIHY
ještě se slevou

sleva

-25 %

KNIHY
HONZY VLASÁKA

KNIHY
LUCKY A MICHALA

PESTRÝ ŽIVOT
CYKLOTREMPA
Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Švédsko, Finsko,
Norsko, Dánsko, Německo,
Indie, Srí Lanka, Albánie,
Černá Hora, Bosna-Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko,
Rakousko
po slevě 208 Kč

Z ČECH AŽ DO ZEMĚ
VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE
Česko, Německo, Dánsko, Grónsko,
Švédsko, Finsko, Norsko, Rusko, Mongolsko, Čína, Jižní Korea, Japonsko
po slevě 224 Kč

VANDRY S BEJKEM
Rakousko, Německo, Itálie,
Švýcarsko, Francie, Španělsko,
Portugalsko, Švédsko, Finsko,
Norsko, Polsko, Maroko,
Slovensko, Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko,
Slovinsko, Turecko, Řecko,
Makedonie, Srbsko
po slevě 166 Kč

PŘES LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
DO ZELENÉHO PEKLA
Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile, Ohňová
země, Antarktida, Argentina, Paraguay,
Brazílie, Uruguay
po slevě 224 Kč

TENKRÁT NA VÝCHODĚ
hory Gruzie a Ruska
po slevě 141 Kč
ZE ŽIVOTA
CYKLOTREMPA
Slovensko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Bělorusko, Maďarsko,
Rumunsko, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Německo,
Dánsko, Faerské ostrovy,
Island, Norsko, Švédsko,
Polsko, Albánie, Makedonie,
Bulharsko, Srbsko
po slevě 224 Kč

POD OBLOHOU JIŽNÍHO KŘÍŽE
Austrálie, Tasmánie, Nový Zéland, Fidži
po slevě 216 Kč

OD VLKŮ A SLONŮ
... HURÁ DOMŮ! + PŘÍLOHA
Mexiko, USA, Kanada, Afrika, Gibraltar,
Španělsko, Portugalsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Slovensko,
Česko + příloha se statistikami, se všemi
předchozími cestami, s úplnými začátky,
s odpověďmi na různé otázky atd.
po slevě 249 Kč

Všechny knihy vydalo
vydavatelství CYKLOKNIHY.
Možno je objednat dle pokynů
na straně 31.
CYKLOČTENÍ
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VLONI POD MT. BLANC, LETOS DO BENÁTEK
Ivasienkovi jsou další cyklocestovatelé, kteří vstupují do povědomí veřejnosti svojí knihou. Seznámit se s nimi osobně mohli účastníci CykloVíkendu v Malé Skále, kam přijeli
i se svými třemi děvčaty – Barčou, Kačkou a Aničkou. Poznali jsme, že jsou to prima lidé,
jejichž pohled na svět je zajímavý a v mnohém inspirativní.
M: tatínek Michal
P: maminka Petra
B: dcera Barča (7 let)
K: dcera Kačka (4 roky)
A: dcera Anička (2 roky)
■ Nejprve otázka – jaký to byl pocit, když
jste se dozvěděli, že jste vyhráli se svým rukopisem literární soutěž Cykloknih?
M: Určitě velmi příjemný. Moc jsem s vítězstvím nepočítal, protože sloh nebyla ve škole
moje silná stránka. Velmi nás všechny potěšilo, že naše cesta přišla někomu zajímavá.
■ Chce to velkou odvahu vypravit se na podobnou cestu, jako byla ta do Francie? Nebáli jste se něčeho se třemi malými dětmi?

M: Myslím, že ani ne. Pokud někdo vyrazí s dětmi na jednodenní výlet, nepřijde mu
to také zvláštní. My jsme akorát těch výletů
měli za sebou třicet a proložili jsme je stanováním, což také není nijak neobvyklé. Za
odvahu spíše považuji to, že jsem se dokázal
na pět týdnů odpoutat od práce.
■ Co je na cestování na kole s tak malými
děvčaty nejtěžší? A jak ho snášejí?
P: Nepřišlo nám nic obzvláště těžké
nebo lépe řečeno odlišné od běžného života. Stejně jako doma jsme se museli
postarat, aby měly holky co jíst a pít a aby
se hlavně nenudily. Samotné šlapání jsem
Barče zpestřovala různými slovními hrami a Anička s Kačkou ve vozíku buď spaly
nebo poslouchaly pohádky a písničky na
MP3.
■ Co říká vašemu cestování okolí – rodiče,
babičky, dědečkové?
M: Před naší první cestou (Mt. Blanc) si
téměř všichni mysleli, že jsme se zbláznili
a že se do 14 dní vrátíme domů. Neměli nedůvěru ani tak v naše rodičovské schopnosti,
ale spíše nikdo nevěřil, že se dostaneme přes
německé a švýcarské hory. Marně jsme jim
s mapou vysvětlovali, že vlastně skoro pořád
pojedeme v údolí řek bez významnějších
převýšení.
P: Letos to bylo lepší, už tolik neprotestovali.
■ Co se na takové cestě dětem nejvíce líbí?
M: Zcela odlišný režim od toho běžného
doma. Určitě si mimo hraní a koupání užívají spaní ve stanu a Barča je doslova nadšená, když může jít v kempu sama něco koupit
nebo jít umýt nádobí.
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Michal s Petrou a dětmi Barčou, Kačkou, Aničkou
a účetnictvím. Barunka má hodně zájmů a už
také tíhne k cestování – zajímají ji různé mapy
a encyklopedie. Doma si ráda hraje se stavebnicemi, ale jako každá holka samozřejmě
i s panenkami, stejně jako Kačka s Aničkou.
■ Loňská cesta vás motivovala k další podobné cestě. Jaká byla letošní trasa?
M: Přemýšleli jsme, jak holky letos namotivovat, takže jsme jim řekli, že pojedeme
k moři, aby se měly celou dobu na co těšit.
Vyrazili jsme z Pasova nedaleko českých hranic a přes Německo, Rakousko a Itálii jsme
po měsíci dorazili do Benátek.
■ Chystáte v budoucnu o svých cestách nějaké besedy s promítáním?
P: Byli bychom moc rádi; chtěli bychom
hlavně mladým rodinám s dětmi ukázat, že
to zas tak náročné není a že podobné dobrodružství může zažít téměř každý.

■ Poodhalíte nám svoje cestovatelské plány?
M: Plánů máme hodně, některé jsou tak
odvážné, že je zná jen několik lidí. Prozradit ale určitě můžeme, že bychom příští rok
chtěli projet Dánsko a v roce 2012 bychom
chtěli jet do Londýna na Olympijské hry,
kam se nejvíce těší Barča.
■ Komu budou patřit první autorské výtisky vaší nové knihy?
M: Jednoznačně šesti lidem – Peťce, Barče
a našim rodičům
■ Přejeme vám mnoho dalších zajímavých
cest, krásných zážitků a v budoucnu případně i nějakou další knihu.
M, P, B: Děkujeme. I my doufáme, že vám
v budoucnu budeme moci vyprávět o nějaké
další zajímavé cestě.
Jiří Říha

B: Mně se nejvíc líbí šlapání, ale nesmí to
být do kopce, a pak hlavně koupání.
K: Já mám nejraději hraní na dětském
hřišti v kempu nebo ve městě, když máme
přestávku.
■ Máte nějaké své cestovatelské vzory?
M: Vzory v pravém smyslu slova ne, ale
spíše nás mnozí dobrodruzi a cestovatelé inspirují. Podobně jako manželé Sztulovi, Lucka s Michalem nebo třeba Nicholas Crane,
který prošel celou Evropu pěšky. Mám moc
rád i Čapkovy zápisky z cest, jednou bych
chtěl umět vyprávět o našich cestách tak
poutavě a vtipně jako on.
■ Můžete prozradit něco ze soukromého
života, kde žijete, jaké máte zaměstnání
a podobně?
P: Bydlíme v malé vesnici Hůrky, která je
skvěle ukrytá mezi brdskými kopci nedaleko
Rokycan. Michal má v Rokycanech jazykovou
školu a já mu pomáhám s různým zařizováním
CYKLOČTENÍ
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STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
OD JINÝCH VYDAVATELŮ

Chris Sidwells
VELKÁ KNIHA
O CYKLISTICE
Cena: 399 Kč

Ivan Křemeček
NA TOULKÁCH
S KRESLÍŘEM
Cena: 259 Kč

Kolektiv autorů
NA KOLE KŘÍŽEM
KRÁŽEM PO MORAVĚ
Cena: 199 Kč

Andrej Halada
NA KOLE KŘÍŽEM
KRÁŽEM PO ČECHÁCH
Cena: 199 Kč

Josef Kozák
Z CEST PO SVĚTĚ
Cena: 289 Kč

Petr Jahoda
S HORSKÝM KOLEM
NA DNO AFRIKY
Cena: 299 Kč

Miroslav Pavelka
DO EGYPTA NA KOLE
Cena: 399 Kč

Miroslav Rozkošný
Z HANÉ DO JERUZALÉMA
A ZPĚT
Cena: 147 Kč

Květa a Jan Mojžíšovi
ZE LHASY DO KÁTHMÁNDÚ
PŘES EVEREST NA KOLE
Cena: 229 Kč
18
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Květa a Jan Mojžíšovi
PERU
Cena: 239 Kč

Petr Kafka
ZE SEDLA KOLA
Cena: 195 Kč

Zdeněk Berka a Antonín Červený
EXOTIKOU NA KOLE
Cena: 229 Kč

STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
OD JINÝCH VYDAVATELŮ

Man. Rochi a Gian. Josti
MARCO PANTANI
Cena: 249 Kč

Urs Gerig, Thomas Frischknecht
JEZDÍME
NA HORSKÉM KOLE
Cena: 199 Kč

Ivo Hrubíšek
HORSKÉ KOLO od A do Z
Cena: 179 Kč

Jan Králík
ŽIVOT V JEDNOM KOLE
– JAROSLAVA CIHLÁŘE
Cena: 199 Kč

Lance Armstrong
NÁVRAT DO ŽIVOTA
Cena: 229 Kč

Linda Armstrong-Kellyová
ZROZENÍ ŠAMPIONA
Cena: 279 Kč

Pierre Ballester a Davis Walsh
TAJEMSTVÍ LANCE
ARMSTRONGA
Cena: 269 Kč

Chris Carmichael a Jim Rutberg
ROZHODUJÍCÍ JÍZDA
Cena: 229 Kč

Pavel Landa
CYKLISTIKA (nové vydání)
Cena: 119 Kč

Pavel Landa a Jitka Lišková
REKREAČNÍ CYKLISTIKA
Cena: 99 Kč

Jan Hnízdil, Jiří Kirchner,
Dana Novotná
SPINNING
Cena: 119 Kč

Jitka Lišková
KOLO A DĚTI
Cena: 119 Kč

CYKLOČTENÍ
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STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
OD JINÝCH VYDAVATELŮ

Jarmila Ligasová
TOUR DE FRANCE
NA VYSOKÉM KOLE
Cena: 295 Kč

Jiří Juřík
PRAHOU
HOU PODÉL POTOKŮ
(A DVOU ŘEK)
Cena: 279 Kč

Jozef Trabalka
CESTA JE CIEĹ
Cena: 265 Kč
(slovenská)

CYKLOTURISTICKÝ
ATLAS SLOVENSKA
Cena: 349 Kč
(slovenská)

Jarmila Ligasová
JOSEF
SEF ZIMOVČÁK NA
TRASE GIRO D´ITALIA
Cena: 295 Kč

PRŮVODCE
VODCE SKLEPNÍMI
ULIČKAMI
KAMI JIŽNÍ MORAVY
+ 10 pohlednic
Cena: 245 Kč

Kamil M. Haťapka
Z CYKLISTIKY
DO POLITIKY
Cena: 299 Kč (slovenská)

Česká republika
AUTOATLAS
S CYKLOTRASAMI
Cena: 154 Kč

Jan Králík
LA VUELTA ESPAŇA 2007
Cena: 220 Kč

Víťa Dostál, Milan Švihálek
PANAMERICANA
NAMERICANA MÁ LÁSKA
Cena: 345 Kč

Antónia Vymazalová
MIROSLAV VYMAZAL
Cena: 350 Kč

Plzeňský kraj
CYKLOTURISTICKÉ MAPY
Cena: 400 Kč
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KENTAUR Z ARKTIDY
příběh neuvěřitelného hrdinství a odvahy
Dnešní cyklisté toužící po maximálním
dobrodružství vyrážejí například do oblastí
Aljašky, aby tam během třech týdnů dokazovali svou odolnost a odvahu. Na speciálně
konstruovaných kolech, s vybavením vyvíjeným do velkých mrazů, absolvují závod
měřící cca 1 800 km a poté jsou považováni
za hrdiny.
Nic proti nim, ale už mnoho let před nimi
byl zaznamenán a popsán výkon cyklisty,
který tehdy na obyčejném kole, s naprosto
obyčejným (z dnešního pohledu až směšným) vybavením absolvoval v daleko krutějších oblastech nesrovnatelně delší cestu.
Jednalo se o sovětského dobrodruha Gleba
Travina, který v letech 1928–1931 sám bez
jakékoliv pomoci uskutečnil cestu kolem
SSSR. Vyjel z Kamčatky, nejvzdálenějšího
sibiřského bodu SSSR, dosáhl Vladivostoku,
přejel Kavkaz a Střední Asii, Krym, Ukrajinu, dojel do Murmansku a odkud se pustil
do ohromující arktické epopeje. Přejížděl po

pobřežním ledu, živil se tím, co se mu podařilo ulovit, sám si amputoval prsty na nohou
omrzlé z polárního mrazu.
Když dokončil tento Kentaur z Arktidy,
neboli „muž, který osedlal železného oře“,
jak ho nazývali domorodci, svoji okružní
trasu, vrátil se ke svým oblíbeným novinám,
kterým vyprávěl zážitky z cesty. Bohužel,
u moci byl tehdy Stalin a poznávání jed-

notlivců bylo pronásledováno a tak kniha,
kterou Travin napsal, se ocitla na seznamu
zakázaných.
Francouzský žurnalista Yves Gauthier po
mnoha letech objevil tuto slavnou Travinu
knihu a znovu oživil výjimečný lidský příběh.
Cykloknihy jednají o zakoupení autorských
práv a pokud vše dobře dopadne, mohla by
na jaře příštího vyjít v českém překladu.

Yves Gauthier
francouzský žurnalista, překladatel Poustevníků z tajgy (od Vasilije Petkova, nakl. Actes
Sud, 1992), spoluautor knihy L´Exploration de la Sibérie (spolu s Antoinem Garciou, nakl.
Actes Sud, 1996), autor Gagarinovy biografie a dalších děl a překladů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Sleva na knihy z vydavatelství CYKLOKNIHY ve výši 25 %, kterou jsme poskytovali po celý
letošní rok, končí 31. prosince 2008. Byla v souvislosti s naším výročím 25 let vydávání tiskovin, které jsme slavili v letošním roce. Děkujeme za pochopení.

CYKLOČTENÍ
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BIBLIOTÉKA BRATISLAVA
zájem o české cykloknihy na Slovensku roste
INCHEBA EXPO Bratislava v termínu 6. – 9. 11. 2008 (viz informace
na vedlejší straně). Termín je shodný s termínem brněnského veletrhu
Sport Life, takže se dá účast výhodně spojit a stihnout během dvou dní
obojí. Součástí programu by měla být
opět účast některých významných
cyklocestovatelů a autorů knih, tentokrát ze Slovenska.
Na přiblížení atmosféry veletrhu
přinášíme několik fotografií z loňského ročníku.
Naše knihy je možné objednat prostřednictvím stále se rozvíjejících internetových stránek Cykloknihy.sk.
Slibně se rozvíjející spolupráce s našimi slovenskými přáteli vyústila vloni na podzim k již druhé účasti na nejvýznamnějším slovenském
knižním veletrhu BIBLIOTÉKA – PEDAGOGIKA pořádaném každoročně v Bratislavě. Tentokrát již měly CYKLOKNIHY samostatný stánek
a zájem o české cykloknihy ze stejnojmenného vydavatelství byl mimořádný. Podpořila ho i účast dvou českých cyklocestovatelů Lucky a Michala, kteří měli na veletrhu autogramiádu a besedu s promítáním.
V letošním roce se 16. mezinárodní knižní veletrh BIBLIOTÉKA
– PEDAGOGIKA bude konat ve stejných prostorách výstaviště

CYKLOČTENÍ
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NAŠI CYKLOSPISOVATELÉ VE SVĚTĚ
kde letos byli?
PEPA KOZÁK NA ISLANDU
Když se začátkem května, šestý den svojí letošní cesty do světa, stavěl Pepa Kozák v naší redakci, netušili jsme, že uplyne
dlouhých pět měsíců, než ho zase uvidíme.
Přesně 150. den cesty zazvonil telefon a Pepa
hlásil svoji polohu nedaleko od Plzně. Zase
se stavěl, tentokrát u nás i přespal. Povídali
jsme do noci o všem možném, o cestování
především.
Jeho cesta vedla z Hostkovic u Olomouce
na západ Čech, dále přes Německo a Francii
do Calais, odtud přejel trajektem do Doveru
a celou Anglií dál na sever do přístavu Scrabster, odkud mu odplouvala loď na Island.
Tam sice byl už v loňském roce, ale přiznává,
že po mnoha dnech nepřetržitého deště zbaběle uprchl s příslibem návratu. Utěšoval se,
že tam byl vloni moc pozdě. Letos ho Island
přivítal deštěm a závějemi starého sněhu
v sedle hned nad přístavem. Že by tam byl
pro změnu moc brzy?
Během padesátidenního pobytu objel Island proti směru hodinových ručiček, dvakrát přejel přes vnitrozemí z jihu na sever
a potom jinou cestou zpátky. Vnitrozemní
pustina je prý svým způsobem krásná, ale
jsou tam velmi špatné cesty. Bývají označeny
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Předpověď hlásila, že počasí bude pěkné
jen zítra, pozítří bude polojasno a potom
déšť. Bylo to jasné – na vrchol buď zítra nebo
nikdy. Kolo zanechal v údolí a za 25 hodin
zdolal 4 230 metrů převýšení. Vystoupal na
vrchol nejvyšší hory Evropy (4 810 m n.m.)
a za 48 hodin byl opět u kola. Ještě než přebalil věci a postavil stan, začalo pršet. Bouřilo
a pršelo nepřetržitě dalších 36 hodin. Když
vylezlo sluníčko, masiv
hory byl pokryt čerstvým sněhem.
Letošní cesta sice
nebyla tak dlouhá jako
ta předcházející kolem
světa, ale přesto na ní
najel více než 11 tisíc
kilometrů (a zhubl
15 kg).

v mapě jako 4 × 4, tedy pro terénní vozidla.
Z 90 % se jedná o „roletu“, zbývající kilometry jsou písek, kamení a brody.
U města Vik ležel Pepa dva dny ve stanu,
protože ho vítr nepustil dál. V sobotu v poledne se vichřice trochu uklidnila, takže zabalil věci a vyrazil. V devět večer přestalo
foukat a o půlnoci začal fučet vítr do zad.
Toho bylo třeba využít, takže jel a jel celou
noc a celý den až do nedělního večera. Po 27
hodinách tachometr ukazoval 315 km.
Nazpátek plul Pepa Kozák opět do Skotska s třídenní zastávkou na Faerských ostrovech, které projel křížem krážem. V Paříži
pak u známých trochu zrelaxoval a popojel
vlakem pod Mt. Blanc do St. Gervais. Tam si
splnil sen a zároveň vytvořil svůj rychlostní
výškový rekord.

SIMONA, ROMAN A MÍŠA
ÍŠ
SZTULOVI V DÁNSKU
V první polovině července vyrazili na Jutský poloostrov Dánského království autem,
které na střeše vezlo speciální trojkolku pro

• Josef Kozák • Simona a Roman Sztulovi s Michalem •
• Lucie Kovaříková a Michal Jon s Ernestem •

tři osoby. První část – dvojkolku vyrobila
australská firma Greenspeed, zadní díl vyrobila na míru firma AZUB. Ta toto speciální
vozítko zapůjčila k otestování a dopřála tak
všem třem nezapomenutelný zážitek. Stroj
měl celkem 81 možností řazení a to kombinací klasické přehazovačky, přesmykače
a tzv. planetárního převodu, kdy první dva
jezdci byli propojeni synchronně a třetí měl
samostatné řazení s osmikolečkem. Kolo
délky 6 metrů bylo demontovatelné na tři
díly. Hydraulické brzdy byly samozřejmostí.
Co se týče posezu a pohodlí na tomto stroji,
tak je prý bezkonkurenční. Jízda po rovině

je super. Horší už jsou kopečky, kdy poznáte, že máte na těle i svalstvo, o kterém jste
do této chvíle ani nevěděli. V dešti je nevýhodou, že v klíně se vám postupně vytvoří
jezírko...
Cestovatelé zaparkovali auto v dánském
městě Arhus a další den vyrazili podél pobřeží Baltského moře směrem na sever. Počasí jim tentokrát moc nepřálo. Ze 14 dní
pouze jeden den nepršelo. Denní kilometráž
byla o něco málo horší, než původně naplánovali, a pohybovala se kolem 50 km. Co
bylo odlišné oproti ostatní výpravám, že všude budili obrovskou pozornost. Během jízdy,
ale i v centrech měst a v kempech, kdy se lidé
v desítkách srocovali kolem tohoto kola, fotili je, natáčeli, zkoušeli se projet. Cesta vedla
až do dánského
Aalborgu, kde
se vzhledem
k časové tísni
stočili zpět na
jih a vnitrozemím se vrátili
zhruba po 1 000
kilometrech do
Arhusu.
LUCKA A MICHAL S ERNESTEM
NA EVROPSKÝCH CYKLOTRASÁCH
Začátkem září 2008 skončila další z výprav
cyklocestovatelů Lucie Kovaříkové a Michala
Jona. Stejně jako vloni podnikli cestu se svým
psem Ernestem. Letošní putování po evropských cyklotrasách trvalo 41 dní. Celkově
najeli v pěti zemích – v Rakousku, Slovinsku,
Itálii, Německu a Švýcarsku – 3 545 km. Ernest se většinou vezl v pohodlném psím vozíku, ale každý den určitou část etapy běžel po
svých. Celkem uběhl 735 km.

Trojice cestovatelů postupně poznávala
cyklotrasy podél řek Mur, Drau, Adige, Isar,
Enns a Salzach, projela cyklotrasu po stopách
staré římské cesty Via Claudia Augusta, zdolala několik alpských průsmyků (nejvyšším
bodem byl Obertauernpass 1 740 m n. m.),
vykoupala se v Lago di Garda i v Jaderském
moři u Benátek.
Po návratu domů se Lucie, Michal i Ernest
ihned vrhli na korektury knihy, kterou společně napsali o loňské
premiérové cyklo-psí
cestě. Netradiční kniha, která je z velké části obrazová, právě vychází v nakladatelství
Cykloknihy. Premiéru
bude mít na veletrhu
Sport Life v Brně, kde
budou oba autoři.
CYKLOČTENÍ
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EBICYKL – EXPEDICE NA BICYKLECH
se letos konal popětadvacáté
Od roku 1984 se pravidelně rok co rok pořádá Ebicykl – cyklistická jízda astronomů
a příznivců astronomie aneb spanilá jízda
od hvězdárny ke hvězdárně. Akce se koná
každoročně během letních prázdnin v době,
kdy večerní astronomická pozorování ruší
Měsíc a na hvězdárnách se tedy nepozoruje. Trasy vedou po rozličných zákoutích
(nejen) naší vlasti. Letos například padesátka účastníků brázdila silnice východního Slovenska. Na trase jednotlivých etap se
ebicyklisté snaží navštívit nejen „pocestné“
hvězdárny (ať již lidové, profesionální nebo
soukromé), astronomické kluby i jednotlivé
astronomy-amatéry, ale též různé přírodní,
technické, historické a umělecké zajímavosti
a pamětihodnosti. Letošek byl na taková zastavení velice bohatý. Celé putování začínalo
a končilo ve Spišské Nové Vsi a vedlo těmito
místy: Nálepkovo, Štós-kúpele, Medzev, Košice, Trebišov, Michalovce, Kolonické sedlo,
Snina, Humenné, Medzilaborce, Stropkov,
Dukla, Svidník, Roztoky, Bardejov, Prešov,
Spišské Podhradie, Levoča. Za týden najeli
účastníci v průměru kolem 600 km.
Prolínání hlavních společných zájmů –
astronomie a cyklistiky – vytváří neopakovatelnou atmosféru a odlišnost každé jízdy,

Přijetí primátorem ve Spišské Nové Vsi.
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Jiří Grygar zdolávající slovenské kopce.

na kterou se pak dlouho a hezky vzpomíná.
Během dosavadních ročníků se v pelotonu
Ebicyklu vystřídalo již bezmála půl druhé
stovky jezdců ve věku od 10 do 72 let, kteří
během etap dohromady ujeli větší vzdálenost než ze Země na Měsíc. Samotná délka
etap dosáhla úhrnem 15 084 km a ebicyklisté
při nich projeli více než 100 okresy (ze 114
možných) bývalého Československa.
Hvězdárny, na nichž jednotlivé etapy většinou začínají a končí, poskytují především
přístřeší a útulek pro ebicyklisty a jejich kola,
vodu na mytí a podle možností též další služby (večeře, snídaně). Ebicyklisté nejsou nároční – spacáky si vezou s sebou a k vyspání
do růžova jim bohatě stačí podlaha v kopuli
či přednáškové místnosti, tělocvična apod.
Osobností, která stála u zrodu akce a která doposud funguje ve vůdčí roli je Dr. Jiří
Grygar. Představovat ho české veřejnosti, ať
již astronomické nebo cykloturistické, není

příliš nutné. Proslul svými dálkovými jízdami mezi Prahou a Bratislavou, které absolvoval v osmdesátých letech, když cestoval do
Slovenské televize na natáčení seriálu Okna
vesmíru dokořán. Také jeho přednášková
činnost při popularizaci astronomie je obdivuhodná. Ani se nechce věřit, že Jiří Grygar
je ročník narození 1936, tudíž ho před dvěma lety dostihla sedmdesátka. On jí však
zdatně ujíždí. Pozorovat ho, jak se kolem vás
na kole přežene, ačkoli jste téměř o čtvrtstoletí mladší, to je věru zážitek. Když jsem to
letos uviděl na vlastní oči, napadlo mne, že
takhle nějak vypadá světelná rychlost.
Proč o Ebicyklu píšeme? Jiří Grygar souhlasil s návrhem, že by bylo dobré po tolika
letech vydat o Ebicyklu a o tomto jedinečném společenství lidí knihu. Už na ní začalo
pracovat (pod jeho vedením) několik kolegůebicyklistů. Když všechno
dobře
dob dopadne, mohla by
vyletět
vyle na oběžnou dráhu
čtenářské
přízně koncem
čten
příštího
roku.
příš
Text a foto: Jiří Říha

Astronomové – ebicyklisté ve svém živlu.

LISTOPAD NABITÝ PROMÍTÁNÍM
tři cestovatelské festivaly, na nichž nebudou chybět CYKLOKNIHY

Cyklocestovatelský festival CYKLOCESTOVÁNÍ
Specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání o „cyklocestování“ a cykloturistice. Tato nevšední akce je určena nejen pro všechny „cyklocestovatele“, kteří vyrážejí na své cesty po světě s kolem, ale i pro všechny příznivce nenáročné cykloturistiky, cestování a pohybu
v přírodě. Díky velkému ohlasu diváků a jejich pozitivnímu hodnocení byl festival rozšířen již do tří měst, tradiční jarní Frýdek-Místek
a nově i Brno 8.-9. 11. 2008 a Hradec Králové 15.-16. 11. 2008. Čeká nás tedy více dobrodružství, sportovních výkonů a krásných fotografií.
Samozřejmostí je fajn nálada, soutěže a tombola.
Těšit se můžete na mnoho známých cyklocestovatelů a velkých cyklistických osobností. Zmiňme třeba jedinečného Pepu Zimovčáka na vysokém kole, svérázného cyklotrempa Honzu Vlasáka, cyklocestovatelskou dvojici Martin Stiller a Renáta Lorišová nebo Honzu Gallu s jeho
ležatými speciály. Ti všichni a mnozí další se budou starat o výbornou atmosféru již ověřené tradiční akce. Neváhejte a přijeďte.
Detailní informace naleznete na www.cyklocestovani.cz.

cyklofest 2008
NA VLASTNÍ OÈI, NA VLASTNÍ KÙŽI

29.11.2008 - 10:00-22:00
Bio Oko - PRAHA 7
Chcete si rozšířit obzor a načerpat aktuální
informace od zkušených cestovatelů a fotografů?
Přijďte na již tradiční cestovatelský festival,
kde se prezentují známí cestovatelé.

KOLEM SVĚTA
– cestovatelský festival
www.kolemsveta.cz
Brno, BVV
7.−9. listopadu 2008
Praha, KD Ládví
22.−23. listopadu 2008

jedineèné setkání
cyklocestovatelù, cyklospisovatelù
cykloturistù, profi-cyklistù
Vía Dostál, Lucie Kovaøíková, Michal Jon,
Jan Vlasák, Josef Kozák, František Šesták,
Martin Vejmìlka, Josef Honz,
Dali Kupka, Jiøí Ježek
promítání-besedy-setkání-autogramiády
soutìže-tombola-dražba-dobrá zábava

www.cyklofest.cz Jste srdeènì zváni!
Hlavní partner:
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KČT Praha a KČT Středočeská oblast
pořádá 2. ročník mezinárodního srazu cykloturistů

„S kolem kolem Prahy 2009“
8. – 12. července 2009
Zveme všechny příznivce dvou kol na společné setkání cykloturistů pořádané Klubem českých turistů. Po čtyři srazové dny nabídneme možnost
výletů po cca 2 500 km cyklotras různých délek pro „dálkaře“, pro „pohodáře“ i pro rodiny s dětmi či dětské kolektivy. Trasy jsou vedeny po málo
frekventovaných silnicích a po polních či lesních cestách v atraktivních oblastech středních Čech okolo Prahy i přímo v Praze. Součástí nabídky je
i vyznačená okružní cyklotrasa č. 8100 „Pražské kolo“. Dále nabídneme výlety v oblastech Ladův kraj, Český kras a kraj Oty Pavla, kraj Praotce Čecha
či Kladensko a kraj pod Okoří. Na trasy a zpět se vydáme po vlastní ose z místa srazu nebo zvláštními cyklovlaky napříč Prahou. Využijeme i několik
přívozů přepravujících kola.
Srazový prostor:
Ubytování:
Úschova kol:
Informace a přihlášky:

areál České zemědělské univerzity v Praze - Suchdole
na kolejích ČZU s možností stravování v menze ČZU
kola budou uschována hromadně a budou střežena.
Turistické infocentrum KČT, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2, e-mail: cyklo2009@kct.cz
web: www.kct.cz, tel./fax: 224 498 355

Ubytování a stravování:
Na kolejích ČZU nabídneme ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením, nebo ve vícelůžkových pokojích se společným sociálním
zařízením na patře. V menze bude možné objednat standardní snídani a bohatou
večeři (polévka, hl. jídlo, zákusek, salát). Pro zájemce bude možné objednat
ubytování již od 3. 7. 2009 s individuálním programem v Praze a okolí.
Program srazu:
Středa 8. 7. 2009:
Čtvrtek 9. 7. 2009:
Pátek 10. 7. 2009:
Sobota 11. 7. 2009:

příjezd, prezentace, ubytování, individuální výlety, zahájení srazu
výjezdy po trasách cyklosrazu, cyklovlaky, večerní program
výjezdy po trasách cyklosrazu, cyklovlaky, večerní program
výjezdy po trasách cyklosrazu, pražské cyklotrasy, společná
jízda účastníků, slavnostní zakončení srazu
Neděle 12. 7. 2009: poslední výjezdy na trasy, odjezd účastníků
Propozice si můžete objednat již nyní, budou zaslány začátkem roku 2009
Zašlete na adresu: Turistické infocentrum KČT, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2,
nebo na email: cyklo2009@kct.cz nebo faxujte na tel. č.: 224 498 355

Žádám o zaslání propozic na 2. ročník srazu cykloturistů „S kolem kolem Prahy 2009“
Na adresu: ..................................................................................................................................................................................................

Na email: ......................................... @......................................

Podpis:

PSČ: .............................................

KDE SE NACHÁZÍ?

„SRANDA SOUTĚŽ“

peloton železných cyklistů

opět překvapila

Dnešní otázka je hodně těžká a je určena pro ty, kteří se vydávají na
kolech i za hranice naší vlasti. Tam můžete na jedné rozsáhlé hradní
zřícenině narazit na tento minipeloton umělecky ztvárněných cyklistů. Jsou celí ze železa, ale jako živí.
Kde se tato kovová plastika nachází?
Odpovědi posílejte do 15. prosince 2008 nejlépe e-mailem na adresu: redakce@cykloknihy.cz, nebo pošlete na: CYKLOKNIHY, Pod
Vinicemi 2, 301 00 Plzeň.
Vylosovaní soutěžící obdrží naše knižní novinky ještě pod vánoční
stromeček.

V minulém čísle jsme uveřejnili pár „modifikovaných“ titulních
stran poměrně známých knižních titulů. Někdo je tehdy celkem vtipně přetvořil do úsměvné podoby. Navrhli jsme vám, abyste se pokusili
o něco podobného s našimi vydanými tituly.
Odpovědí tentokrát mnoho nepřišlo. Přesto některé byly legrační,
i když dost nápadů se opakovalo. Například na Honzovo Vlasákovo
knihu TENKRÁT NA VÝCHODĚ, přišlo nejméně pět návrhů na modifikaci názvu TENKRÁT NA ZÁCHODĚ. Některé výrazy byly na
hraně slušnosti a jsou nepublikovatelné. Každopádně všem zúčastněným děkujeme a autorům několika nejvtipnějších pošleme knížku.
Co nás ale nejvíce potěšilo, byl počin malíře Romana Kriegela, který společně s Mirkem Pekárkem vytvořil obrovský nástěnný kalendář
na příští rok, kde každý měsíc obsahuje kresbu jednoho z našich titulů s vtipně přetvořeným názvem. Muselo dát nesmírné úsilí něco
takového vymyslet, namalovat a vyrobit. Úplně nás to zaskočilo a nevěřícně jsme kroutili hlavou. Ostatně
posuďte sami.
Podle našeho slibu by si autoři tohoto kalendáře mohli vybrat hned tři
z námi nabízených knih. Jenže se jedná o tak hodnotný počin, že jsme se
rozhodli věnovat jim celou naši dvouroční produkci, tedy každý vydaný titul z letoška i z příštího roku.
Díky soutěži tak máme alespoň vystaráno a nemusíme shánět do redakce
žádný nástěnný kalendář na příští rok.
Tento nám bude připomínat nejen vydané knihy, ale i naše věrné příznivce.
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Dvaceti vylosovaným
luštitelům zašleme
knižní novinky
z nakladatelství
CYKLOKNIHY.
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BIBLICKÄ
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1. DÍL
TAJENKY

POMģCKA
ATE; DIT; ISTER
IZOMER; ORO; SCINK
SUND; TM; TUDOR

Tajenku zasílejte
do 31. ledna 2009
na adresu:
CYKLOKNIHY,
Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
nebo redakce@cykloknihy.cz

FORMA OBJEDNÁNÍ, VARIANTY PLATEB
A ZPŮSOBY DORUČENÍ
-25 %
-25 %
sleva

Neplaťte žádné další poplatky,
když nemusíte
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
• platebním příkazem • internet bankingem • 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 40 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 79 Kč. Při objednávce nad 500 Kč (hodnoty zboží) účtujeme poplatek pouze 59 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.

Způsoby doručení
a) doporučeným balíkem – ve všech případech kromě dobírky
b) klasickou dobírkou

sleva

Poštovné ZDARMA *)
Balné ZDARMA ve všech případech
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:
377 539 988
(ve všední dny v době od 9.00 do 16.00 hod.)
e-mailem (kdykoliv):
redakce@cykloknihy.cz
poštou (kdykoliv): CYKLOKNIHY, Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
POPLATKY ZA ZASLÁNÍ PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH PLATEB
Hodnota zboží
do 500 Kč
nad 500 Kč
způsob doručení
Bezhotovostně
+ 40 Kč
+ 0 Kč
doporučený balík
Dobírka
+ 79 Kč
+ 59 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 10 Kč za Vás uhradíme).
*) při bezhotovostní platbě a při hodnotě zboží nad 500 Kč

VYLOSOVANÍ LUŠTITELÉ KŘÍŽOVKY
Z MINULÉHO ČÍSLA
Tajenka zněla: VZP ČR – POJIŠŤOVNA NA CELÝ ŽIVOT.
Z velkého množství korespondenčních lístků, pohlednic a e-mailů jsme
vylosovali dvacet výherců, kteří od nás dostávají knižní novinky z našeho
vydavatelství.
Vylosováni byli: Milan Morava, Žirovnice, Stanislav Bejda, Mladá Boleslav, Bohumír Vondráček, Drahanovice, Josef Podzimek, Veselí nad
Lužnicí, e-mail: jan.novotný@volny.cz, Bohumil Vondráček, Olomouc,
e-mail: mhadravská@seznam.cz, e-mail: vaclav.jezek@volny.cz, Jana
Polanská, Zruč, Karel Bárta, Břeclav, František Nykles, Oloví, Petr
Bezchyba, Bruntál, e-mail: jakub.mares@seznam.cz, Kateřina Jánská,
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.
CYKLOČTENÍ
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1983

MALÁ REKAPITULACE
uplynulých 25 let
Za 25 let vydávání tiskovin pro cykloturisty
jsme od roku 1983 vypravili do světa:
57 čísel zpravodaje Cykloturista
77 čísel časopisu Cykloturistika
11 čísel časopisu Cykločtení
28 knižních titulů (další dva tituly jsou v tisku).
Je to hodně nebo málo?
To už necháme na Vás – našich čtenářích.

2008

