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KNIŽNÍ VELETRHY

dávají v dnešní době pocit naděje
Vydávání knížek není činností, která by byla
odtržena od reality doby. Dotýkají se ho ty samé
problémy jako jakéhokoli jiného druhu podnikání. Zažíváme na vlastní kůži, že se daleko hůře
shánějí peníze na to, aby nějaká výpravnější kniha mohla vůbec vyjít, a že prodat celý náklad stojí
mnohem větší úsilí, než tomu bylo před časem.
Dnes už také neplatí nepsané pravidlo, že autor knihy jen píše, nakladatel je pouze vydává
a knihkupec pak prodává. Dnes se musí i nakladatel dost intenzivně snažit, aby vydané knihy sám prodal a mnohdy
mu v tom musí pomoci i autor. Proto s našimi knihami vyrážíme mezi
lidi, abychom je nejen prezentovali, ale snažili se jich i co nejvíce prodat. Navštěvujeme sportovní a turistické veletrhy, cestovatelské festivaly i cykloturistické akce. Samostatnou a jedinečnou kapitolou jsou
veletrhy knižní. Právě jsme se z jednoho takového vrátili.
Podzimní knižní veletrh se koná každoročně v říjnu – letos už podevatenácté – v Havlíčkově Brodě. Jezdíme tam rádi, atmosféra tam bývá
příjemná a lidí pokaždé přijde hodně. Letos jich bylo snad ještě více než
v letech minulých. Knihy se prodávaly dobře, a tak jsme se zamýšleli,
jak je to v době krize možné. Možná je to právě kniha, která pomáhá
překonávat lidem nepříliš radostnou dobu. Mám kamaráda, který se
mi přiznal, že v období,
kdy byl přechodně nezaměstnaný, přečetl všechny
naše knihy, které se mu
nahromadily v knihovně.
Shodli jsme se, že někdo
v podobné životní situaci
sáhne po knížce, někdo
třeba po půllitru piva nebo
po něčem ostřejším. Možná také právě kniha je ještě

Časopis pro orientaci na cyklistickém knižním trhu
číslo 13, ročník VII.
Vydává: CYKLOKNIHY, s.r.o.
Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 539 988
E-mail: redakce@cykloknihy.cz
www.cykloknihy.cz

Sazba: PRESSMAN s.r.o.
Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Evidenční číslo: MK ČR E 14711
Doporučená cena: 10 Kč
Kresba na obálce: Ivan Křemeček
Vyšlo: 24. října 2009

tím zbožím, za které jsou lidé ochotni dát peníze.
Hodněkrát jsme na veletrhu vyslechli, že kupovaný titul poslouží na Vánoce jako vhodný dárek.
Až s takovým předstihem už dnes lidé nakupují.
No, ale řekněte sami – není kniha doopravdy tím
nejlepším a nejdostupnějším vánočním dárkem?
Také z toho důvodu jsme pro vás připravili nabídku, jaká tady ještě nebyla, a troufám si říci, že už
nikdy nebude (viz strany 14 a 15).
Velmi příjemné chvíle jsme zažívali také na jaře
na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy. Naše kniha OSTROV
TISÍCE VŮNÍ – první český cykloprůvodce Korsikou tam byla vybrána odbornou porotou v mezinárodní soutěži TOURMAP 2009
a byla zařazena mezi šest nejúspěšnějších titulů v kategorii turistických
průvodců. Do této kategorie bylo přihlášeno 179 knih ze 68 zemí světa.
Když si uvědomíme, že pět ocenění v této kategorii získaly soubory průvodců renomovaných nakladatelství (např. Marco Polo, Rough Guides,
Lonely Planet), tak být v této vybrané společnosti je pro nás obrovský
úspěch. Během dvou let je to již podruhé, kdy byla námi vydaná kniha
v této prestižní mezinárodní soutěži oceněna mezi nejlepšími.
Když jsme na Světu knihy navíc viděli, kolik známých osobností svou přítomností poctilo tento veletrh, počínaje prezidentem
republiky a konče třeba
známými herci, měli jsme
příjemný pocit, že kniha
a knižní kultura se jeví
jako cosi, čemu lidé stále přikládají dost velký
význam. A to je nadějné
a posiluje nás to při překonávání přechodně nepříznivého období.

Jiří Říha

Kde se můžete setkat s CYKLOKNIHAMI v nejbližší době:

Ve dnech 5. – 8. listopadu 2009 na mezinárodním cyklistickém veletrhu
BIKE BRNO na Výstavišti v Brně.
Ve dnech 28. – 29. listopadu 2009 na cestovatelském festivalu
KOLEM SVĚTA v prostorách Kulturního domu v Praze – Ládví.
K oběma akcím najdete podrobnosti uvnitř tohoto čísla.
CYKLOČTENÍ
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JAK CYKLOKNIHA ZMĚNILA MŮJ ŽIVOT
napište nám vaše zajímavé příběhy

„To je úžasný, jak měníte lidem osudy,“
sdělil nám před časem jeden náš dobrý kamarád.
„Jak to myslíš?“ podivil jsem se.
„No, přečetl jsem si knihu Ivasienkových
(Na kolech pod Mt. Blanc) a ti se na zadní
straně přiznávají, že si před nějakým časem
koupili knížku vašeho nakladatelství Jak
jsem dojel až na Nordkapp od manželů Sztulových. Zaujala je natolik, že chtěli podobné
dobrodružství zažít taky. A když prý oni dojeli s dětmi k nejsevernějšímu bodu Evropy,
tak že pro změnu dojedou k místu nejvyššímu. Nebýt vás, tak by se o počinu Sztulových
sotva dozvěděli.“
„Vlastně máš pravdu,“ dodal jsem potěšen
všímavostí pozorného čtenáře.
„A to není všechno,“ pokračoval kamarád.
„Jestli si dobře vzpomínám, tak mi jednou
Lucka Kovaříková s Michalem Jonem vyprávěli, jak došlo k jejich cestě kolem světa. Prý
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byli na veletrhu Sport Prague u vás ve stánku
a zrovna tam byl přítomen Víťa Dostál, který jako první Čech objel na kole zeměkouli.
Podepisoval své knihy a při loučení došlo od
tebe k takovému malému pošťouchnutí, spíš
řečnické otázce: „A kdypak vy dva objedete
svět?“
Michal později v knize Z Čech až do země
vycházejícího slunce přiznává, že to byl právě ten impulz. Cestou z veletrhu zakoupil
obrovský atlas světa, večer si nechal uvařit
hrnec kafe a po probdělé noci položil ráno
ještě rozespalé Lucce otázku: „Chtěla bys jet
se mnou na kole kolem světa?“
Pravda, ti dva už byli zkušení cestovatelé,
měli za sebou spoustu expedic po Evropě,
které prezentovali tehdy v naší Cykloturistice. Na rozdíl od nich byli Ivasienkovi úplní
nováčci, kteří před cestou pod Mt. Blanc neabsolvovali na kolech žádnou větší výpravu.
Přesto jim cestování tak zachutnalo, že rok

poté vyrazili k moři do Benátek a letos na
další velkou cestu po Evropě.
To jsou dva náhodné příklady, jak dění kolem cykloknih inspirovalo někoho k následování. Máte-li i vy nějaký podobný životní
příběh, svěřte se nám s ním. Potěší zejména
autory knihy, které vše zapřičinily, a nás pochopitelně také. Není nic lepšího, než když
člověk může, byť zprostředkovaně, předat
někomu nějaký impulz, který ho pak posune
dál a učiní ho šťastnějším. Pokud bude autor
příspěvku souhlasit, rádi jeho příběh zveřejníme. V každém případě si bude moci vybrat
z naší nabídky tři libovolné knihy, které jsme
vydali.

(JŘ)

PROGRAM CYKLOFESTU
Se svými projekcemi se představí například:
Martin Adámek – Z Náchoda na Jadran
Jan Vlasák – Srí Lanka
Dali Kupka – Cape York, Austrálie
Alena Šimčíková – Írán
Jaromír Krejčí – Peloponés a Kréta
Lucie Kovaříková a Michal Jon – Trans-America
Nebude chybět Cyklo-talk-show – atraktivní hosté z velikánské a pestré planety
jménem Cyklistika: cyklista Vladislav Lepšík (závodní disciplína orientačního mountainbikingu – MTBO), profesionální MTB
cyklista Jiří Novák (o tréninku i závodění)
a handicapovaný cyklista Heřman Volf
(a jeho splněný sen: na ručně poháněném
kole z Prahy do Paříže).
Po celý den bude probíhat i doprovodný
program Cyklofestu 2009: tombola, divácká
soutěž, dražba, prodej produktů partnerů
festivalu za zvýhodněné ceny, autogramiády.

CYKLISTICKÉ PÍSNĚ VEČERNÍ
uzávěrku posouváme na jaro

ÓDA NA KOLO
Kdo kouzlu kola propadne,
ať muž či žena, robě,
už vzápětí ho napadne,
jak dobře činí sobě.
Jeť malý zázrak techniky,
ty trubky, dráty, gumy,
leč údiv budí veliký,
co všecko kolo umí.
Bez hluku s větru rychlostí
a tělu zdravý pohyb,
jsou cyklistiky přednosti,
o tom není pochyb.

S přáním tisíců kilometrů bez nehod

Váš Ing. Vladimír Hozdecký

Ušetří kapse finance
přírodě ku prospěchu,
z depresí je hned do tance
za trochu potu, dechu.
Buď kolu dlouhých mil
zde sláva provolána
a cyklistika coby styl životní,
navždy uznávána!
Vážení,
do Vaší soutěže v poezii na cyklistické téma
posílám svoji malou „Ódu na kolo“. Spáchal
jsem ji speciálně pro Vás, doufaje, že také aktivně holdujete cyklistice jako já. Mám sice už 84,5
roků, ale ty 3 tisíce km ročně ještě udělám.

Takový milý dopis a báseň jsme dostali
mezi ostatními příspěvky na minule vyhlášené téma. Protože se ale příspěvků od autorek
a autorů sešlo poměrně málo, prodlužujeme
uzávěrku do jara příštího roku. Zaslané verše by ještě nevydaly na ucelenou básnickou
sbírku.
Takže, pokud se během dlouhých zimních
večerů dostanete do té správné básnické nálady a políbí vás múza, neváhejte a svoje dílka nám pošlete.
Na podzim příštího roku by už sbírka novodobých Cyklistických písní večerních vyjít
měla.

CK Livingstone, MČ Praha 8 a Karel Wolf pořádají cestovatelský festival

KOLEM SVĚTA
PRAHA

28.-29. listopadu 2009 KD Ládví a Multikino Ládví

www.kolemsveta.cz

Přednášky, videoprojekce, reportáže, výstavy fotografií aj.
Generální
partneři

Spolupořádá:

Městská část
Praha 8
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A. A. Charitanovskij
Žhavá
novinka

Cena:

299 Kč
AUTOGRAMIÁDA PŘEKLADATELKY

Kateřiny Rubášové se uskuteční v sobotu 7. listopadu 2009 od 13 do 14
hodin na mezinárodním cyklistickém veletrhu BIKE BRNO, ve stánku
vydavatelství CYKLOKNIHY.
6
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MUŽ
SE ŽELEZNÝM SOBEM
Počet stran: 336
Formát: 140 × 205 mm
Vzhled: p
 evná vazba, imitace plátěného
potahu, ruská a česká mapa
na předsádce
ISBN: 978-80-87193-07-5
První české vydání
Zapomenutý příběh neuvěřitelného hrdinství a odvahy je sice starý osmdesát let, ale časový odstup mu nikterak neubral na jeho velikosti. Naopak, vždyť v době, kdy Gleb Travin trasu kolem bývalého
Sovětského svazu absolvoval, neexistovaly žádné cyklistické speciály
se širokými pneumatikami, žádné vybavení do extrémních mrazů,
funkční prádlo ani potravinové doplňky, které by okamžitě doplnily energii. V polárních oblastech, kde vznikala jeho arktická epopej,
měl k jídlu pouze to, co si sám ulovil. Ať už to byly ryby, nebo maso
zvířat, které zastřelil. Mnohdy projížděl oblastmi, kde místní lidé
kolo v životě neviděli a neměli pro něj jiné pojmenování než „železný
sob“. Neobyčejnost příběhu tkví také v tom, že se už nikdy nikomu
nepodařilo tuto cestu zopakovat.
V knize najdete neuvěřitelné historky, například jak si hlavní hrdina obyčejným nožem sám amputoval na nohou prsty omrzlé od
polárního mrazu, jak přimrzl v noci k ledu, na němž spal, jaká byla
nedobrovolná koupel v ledové vodě a co musel ihned po proboření
udělat, jak byl nucen zastřelit medvědici, po níž zůstalo malé medvídě, kterého se ujal a pak část trasy cestovalo s ním, jak ulovil téměř
holýma rukama dospělého soba a další příběhy. Zajímavá je i příhoda, kdy ho ve střední Asii napadlo mračno sarančat, kterému jen
taktak unikl.
Zápisky a fotografie z cesty posílal Gleb Travin domů sestrám, které však ze strachu před tehdejším režimem téměř všechno spálily.
Není se čemu divit, u moci byl Stalin a individuální cestování a poznávání života země bylo nežádoucí.
Autor knihy proto neměl situaci snadnou. Sice hlavního hrdinu
důkladně vyzpovídal, ale nespokojil se pouze s jeho vyprávěním.
Poctivě ověřoval všechny údaje, korespondoval s lidmi, kteří Gleba
Travina mohli na jeho cestě potkat, a žádal je o svědectví. Jsou tak
ověřena místa, kudy projížděl i časová posloupnost cesty.
Zachované unikátní fotografie, které se v knize objevují, většinou
pořídili lidé, se kterými se Gleb na cestě setkal. I když jsou historické,
je jejich technická úroveň velice dobrá.

Arktická odysea cyklisty Travina
s unikátními dobovými fotografiemi a originální mapou trasy

Jazyk knihy, která vyšla v Rusku v roce 1965, byl už mírně zastaralý, a proto
překlad a přizpůsobení současné mluvě nebylo jednoduché. Překladatelka se
s tím ale vypořádala výborně a navíc text opatřila bohatým poznámkovým
aparátem, takže vysvětlivky pod čarou objasňují reálie doby.

Travin_predsadky.indd 2

7.10.2009 10:29:57
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Ivo Hrubíšek
Žhavá
novinka

Cena:

399 Kč
Kniha vyjde začátkem prosince 2009.

Objednávat ji můžete již nyní, expedovat budeme ihned po dodání
z tiskárny.
8
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100 + 1
OSOBNOSTÍ & BICYKL
Počet stran: 344
Formát: 170 × 240 mm
Vzhled: p
 evná vazba, matné lamino,
parciální UV lak na obálce,
křídový papír, stužka-záložka
ISBN: 978-80-87193-08-2
V roce 2000 vyšla dvoudílná publikace Osobnost a bicykl
a v doslovu k 2. dílu byl příslib třetí knížky „osobností“ v případě,
že se první dvě setkají s příznivým čtenářským ohlasem. V delším
mezidobí příprav třetího pokračování byly první dva svazky zcela
rozebrány, a tak se vydavatelství společně s autorem rozhodlo pro
souhrnné vydání všech tří v jednom objemném svazku. Název je
odvozen od celkového počtu, který dává tušit něco opravdu mimořádného.
Těch významných osobností, které se při nejrůznějších příležitostech potkávaly s bicyklem, ať již jako aktivní cyklisté, nebo
pouze ve svém díle, je v knížce skutečně sto jedna. Bereme-li
v úvahu, že několik kapitol pojednává o dvojicích – sourozeneckých (Michelinové, Wrightové, Farmanové), manželských (Marie a Pierre Curieovi) nebo spjatých profesně (Dehmel a Straus,
V + W, Forman a Pištěk). Je to sešlost lidí, kteří vynikli ve svém
oboru a většinou dosáhli i světového věhlasu (jen Nobelových
cen bylo mezi ně rozděleno osm, filmových Oscarů sedm a získali desítky různých jiných ocenění), lidí veskrze pozitivních, zasluhujících obdiv a úctu, snad s výjimkou několika málo postav
rozporných.
Formální uspořádání publikace je stejné jako u prvního vydání
z roku 2000. Znovu je zachována časová posloupnost řazení kapitol, daná obdobím, v němž ta která osobnost žila nebo žije. Znovu
je za každou kapitolou zařazen stručný miniprofil, který pouze
dokresluje dotyčnou osobnost několika životopisnými poznámkami a nelze v něm hledat podrobné curriculum vitae ani vyčerpávající přehled tvorby. Znovu je textová část doprovázena poměrně četnými ilustracemi, také barevnými v několika přílohách.
Naprostou novinkou však je na konci jmenný rejstřík, obsahující
přes 500 jmen! Tolik postav je v knize v různých souvislostech
a ve spojení s významnými osobnostmi skutečně zmiňováno.
Publikace jistě potěší nejen cyklisty a všechny čtenáře spřízněné silnou a trvalou náklonností k bicyklu, ale i ty, které zajímá
jen některá z osobností a o jejím spojení s bicyklem doposud ne-

Kolo v životě a díle známých a slavných lidí
souhrnné vydání tří dílů v jednom objemném svazku

ALBERT EINSTEIN
Tvůrce teorie relativity – a na kole?

J
Mrtvý Jewey Jacobs šlape dál ve prospěch svého
týmu. Ilustrace Kamila Lhotáka k Jarryho románu
Nadsamec.

Titul nejhezčího českého vydání Jarryho
Nadsamce (Odeon, 1968) s černobílými i barevnými ilustracemi Kamila Lhotáka. Výtisk signovaný
autorem ilustrací.

Fotografie z přebalu knihy Einstein – Infeld:
Fyzika jako dobrodružství poznání.

eden z největších vědců všech dob byl
vděčným námětem pro životopisce, jeho
životní dráha lákala k sepsání biografie mnohé literáty. Téměř všechny (a jsou jich desítky)
se zaměřují převážně na jeho kariéru vědeckého génia, vytvořivšího teorii relativity, kterou
formuloval proslulou rovnicí E = m.c², známou
i těm, pro něž je teorie relativity nad rámec
jejich chápání (takových je nás naprostá většina). Považovanou za obrovský skok za hranici takzvaného „zdravého rozumu“, za nový
pohled na svět a vesmír. Jeho osobní život je
v nich většinou pouhou okrajových záležitostí,
líčený v intencích jak by si to Einstein sám přál.
Jako život jedince, který podřídil svůj soukromý život vědeckému bádání a hledačství.
Biografie autorů Highfielda a Cartera má
jeho soukromí přímo v názvu (v českém překladu Soukromý život Alberta Einsteina, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1994) a ta
nám více přiblíží jeho život mimo vědecká
pracoviště. Dočteme se v ní hodně o jeho
komplikovaných citových vazbách, silné závislosti na matce, ne vždy idylických vztazích
s jeho dvěma manželkami, zejména s jeho první ženou Milevou srbského původu,
ale i s druhou Elsou, o jeho složitém pomě-

146

178

věděli. Kniha se nemusí číst obvyklým
způsobem – od začátku. Můžete ji otevřít na libovolném místě, u jakéhokoli
jména, které vás upoutá.
O kom se v knize dočtete:
Leonardo da Vinci
Johann Wolfgang Goethe
Joseph Nicéphore Niepce
Jan Kollár
Felix Tournachon-Nadar
Vojtěch Náprstek
Lev Nikolajevič Tolstoj
Miroslav Tyrš
Emil Zola
John Boyd Dunlop
Henryk Sienkiewicz

ru k dvěma synům Hans Albertovi a Eduardovi, který byl duševně chorý. Dozvíme se
o jeho nemanželské dceři Lieserl, k níž se nikdy neznal a kterou v životě nespatřil, o jeho zálibě ve flirtech a různých avantýrách
i ještě o lecčems jiném, co nesloužilo vždy
Einsteinovi ke cti. Nelze se tedy ani divit, že
se rád vžíval do role člověka, pro něhož je
věda vším a ostatní ho příliš nezajímá. Sám
si takovou „image“ o sobě vytvářel, dobře se
v ní cítil a byl rád, když ho v takovémto světle viděli i ti, kteří o jeho životě psali.
Ale i tam je hodně málo o jeho soukromých zálibách a koníčcích. Asi proto, že nebyly nijak výrazné. Jedině snad to, že s velkou oblibou hrával na housle, a to velmi dobře, což nejednou ocenili i odborníci. Housle
se staly jeho neodlučným společníkem,
jako skladatele si oblíbil Mozarta, Bacha,
Beethovena nebo Schuberta. Ke sportování
však neměl příliš dobrý vztah. Tělocvik byl
jeho slabinou již ve školních letech, rychle
ho unavoval a trpěl při něm závratěmi. Když
se zřekl německého občanství a v roce 1901
se dobrovolně přihlásil k vojenské službě ve
Švýcarsku, nebyl uznán schopným pro křečové žíly a ploché nohy. Za svého pobytu

William Frederick Cody
Arthur Conan Doyle
Jaroslav Vrchlický
André a Edouard Michelinové
Thomas Stevens
Robert Baden-Powell
Jerome Klapka Jerome
Marie a Pierre Curieovi
Alfons Mucha
Ernest Thompson Seton
Jiří Guth-Jarkovský
Richard Dehmel a Oscar Straus
Henri de Toulouse-Lautrec
Andrew Barton Paterson
Luděk Marold
Henri Desgrange
John Galsworthy

Wilbur a Orwille Wrightové
Petr Bezruč
Václav Klement
Alfred Jarry
Jan Janský
Henry a Maurice Farmanové
Albert Schweitzer
Jack London
Tomáš Baťa
Maurice de Vlaminck
Karel Absolon
Emma Destinnová
Albert Einstein
Ettore Bugatti
Fernand Léger
Marie Zieglerová
Pablo Picasso

Karl Valentin
Franz Kafka
Egon Erwin Kisch
Paul Dudley White
Josef Čapek
Josef Lada
Marcel Duchamp
Karel Čapek
Michail Bulgakov
Vlasta Burian
Henry Miller
Bruno Schulz
Karel Poláček
Buster Keaton
Gabriel Chevallier
Ernest Hemingway
Ondřej Sekora
Richard Halliburton
Marcel Aimé
Julius Fučík
Jean Gabin
Hubert Opperman
Jiří Voskovec a Jan Werich
Soichiro Honda
Jaroslav Foglar
Katharine Hepburnová
Adolf Parlesák
William Saroyan
Jacques Tati
Edward Alaszewski
Sonja Henie
Kamil Lhoták
Bohumil Hrabal
Miroslav Horníček
Edmund Hillary
Miroslav Zikmund
Jan Pavel II.
Charles Aznavour
František Šťastný
Ernesto „Che“ Guevara
Luigi Colani
Ota Pavel
Jean-Jacques Sempé
Miloš Forman a Theodor Pištěk
Jean-Paul Belmondo
Liv Ullmannová
Milan Lasica
Emma Srncová
Martin Havlena
CYKLOČTENÍ

9

Jiří Štekl

Dotisk
II. vydání

RÁJEM
ROZHLEDNOVÝM
Počet stran: 288
Formát: 145 × 205 mm
Vzhled: p
 evná vazba, lesklé lamino
ISBN: 978-80-87193-04-4

Cena:

299 Kč
Přiložená mapa České republiky má na zadní
straně listu TABULKU s více než dvěma tisíci údaji: název rozhledny
(vč. druhého názvu), kraj, okres, rok vzniku, typ rozhledny, nadmořská
výška, výška rozhledny, GPS souřadnice.
10
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Když jsme v loňském roce na jaře dávali do tisku první vydání
„Rozhleden“, netušili jsme, co tím způsobíme. První vydání bylo po
necelých dvou měsících rozprodáno a druhé vydání z jara letošního roku čekal podobný osud. Proto děláme dotisk, aby se dostalo
na všechny, kteří si budou chtít tuto knihu objednat ještě před Vánocemi.
Recenze knihy uveřejněná na portálu NaKole.cz
Z letošního veletrhu Svět knihy jsem si přinesl knihu „Rájem
rozhlednovým“ od Jiřího Štekla. Díky velkému zájmu vyšlo letos už
druhé vydání. A protože rozhledny nás cykloturisty vždycky lákají,
tenhle soupis 266 českých, moravských a slezských rozhleden považuji za užitečnou pomůcku.
V posledních letech se velmi zvýšil zájem o stavby sloužící k rozhledu. Díky rozvoji komunikačních technologií vznikají stále nové
stavby. Také obce a mikroregiony mají zájem na vzniku nových rozhleden, které přitáhnou nové návštěvníky. Autor Jiří Štekl je jejich
velkým fanouškem a zároveň také cyklistou. Všechny popisované
rozhledny objel na kole osobně.
Každé z těchto krásných staveb je věnována jedna strana, která
obsahuje všechno důležité, co je potřeba k návštěvě rozhledny. Rozhledny jsou řazeny podle abecedy a českých názvů. Autor je i zdatný
kreslíř, takže se tato kniha liší od konkurence krásnými kresbami
všech rozhleden, stejně tak mapky jsou kreslené autorem. Kniha je
černobílá, proto jsou turistické značky v mapkách označeny jen písmeny. Symboly upozorňují také na nebezpečné úseky a náročnost
stoupání. Kromě kresby rozhledny a mapky každá strana obsahuje
také souřadnice GPS, nadmořskou výšku rozhledny, často i německý
název a okres, kde se nachází.
Autor využívá i zajímavého systému piktogramů, takže u každé
rozhledny jich najdete několik. Hlavním symbolem je kvalita příjezdové cesty (vhodné pro silniční nebo horské kolo), další je možnost
občerstvení nebo suvenýrů. Také se díky nim dozvíme, jestli je rozhledna železná, dřevěná, zděná nebo hradní. Textový popis je velmi
stručný, prakticky jen rozšiřuje piktogramové označení. Dozvíte se
tu typ stavby, stáří a její výšku, následuje popis rozhledu a dále se

dotisk II. rozšířeného vydání s GPS souřadnicemi
a velkou vloženou mapou s přehlednou tabulkou
Čím se liší první vydání
od druhého?
• Je v něm o 23 rozhlednových
objektů více.
• U každé rozhledny jsou uvedeny GPS souřadnice.
• Do knihy je vložena velká
mapa ČR s rozmístěním všech
rozhleden. U piktogramu
rozhledny je vždy uvedeno
číslo stránky, na níž se v knize
o rozhledně dočtete.
• Na zadní straně mapy je
souhrnná tabulka s více než
dvěma tisíci údaji o rozhlednách.
• Mnoho kreseb a mapek z prvního vydání bylo překresleno.
Čím se neliší první vydání
od druhého?
• Cenou!
• Opět pouhých 299 Kč.

dočtete o nejlepší přístupové cestě, kde se dají koupit suvenýry, případně
se občerstvit. Osobně bych ocenil více informací o stavbě i její historii.
Také se mi zdá, že jedna přístupová cesta je málo. Ale co mi chybí nejvíce, je otevírací doba rozhleden. Z vlastní zkušenosti vím, že se někdy
musejí shánět klíče v přilehlé vesnici, otevřeno je jen některé dny v roce
a podobně.
Součástí knihy je i mapa, která je vložená v předsádce knihy a uchycená ve zvláštním očku. Na jedné straně je velká mapa ČR bez reliéfu,
jen s krajskými městy. Na ní jsou obrázky rozhleden (podle jejího typu)
s číslem strany, kde se o ní píše. Na druhé straně je kompletní seznam

Krásné ilustrace
Psáno z pohledu cyklisty

rozhleden formou tabulky, kde je kraj, okres, datum založení, nadmořská
výška, výška rozhledny a souřadnice GPS a pak několik nej…
Rájem rozhlednovým je užitečná publikace, která je jedinečná především hezkými obrázky a návody, jak se na rozhlednu dostat včetně základních „turistických“ informací. Pro cykloturistu, který touží po hlubším poznání, je tato kniha spíš úvodním seznamem rozhleden s tím, že
podrobné informace si musí dohledat v dalších zdrojích. Kniha je užitečná pro první plány, méně už pro konkrétní cestu. Největším záporem je
chybějící otevírací doba.

Jaroslav Paznocht

Absence otevírací doby
Málo informací o historii rozhleden
CYKLOČTENÍ
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Autogramiády

Milana Silného
Sympatický mladý autor podepisoval svoji prvotinu Každý kopec má své ... NEJ
na veletrhu Svět knihy v Praze
a také při Cyklovíkendu se Sport
Arsenalem a s Cykloknihami na
Malé Skále. Pokaždé měl kolem
sebe dost zájemců. Kniha se setkala s příznivým ohlasem a velká část nákladu byla záhy rozebrána. Autor i nadále pokračuje
ve výjezdech na vrcholy Čech,
Moravy a Slezska, zažívá společně s kamarády další příběhy
a prozradil nám, že sepisuje už
další kapitoly. Málokdo umí
podat zážitky tak příjemně humorným stylem jako on. Takže
se můžeme těšit.

Pokud si chcete knihu zakoupit se slevou a nechat si ji
od autora podepsat, navštivte stánek CYKLOKNIHY na
mezinárodním cyklistickém
veletrhu BIKE BRNO v sobotu 7. listopadu 2009 mezi
11. a 12. hodinou.
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Křest knihy

Rumunské pastorále
V útulné hospůdce na
břehu řeky Otavy nedaleko Strakonic uspořádal autor Vít Čenovský
křest své první knihy
RUMUNSKÉ PASTORÁLE. Pozval kamarády
a všechny ty, kteří se na
knize jakýmkoli způsobem podíleli. V příjemné a uvolněné atmosféře
byla kniha důkladně polita šampaňským a následně se autor nestačil podepisovat. Křest pojal „Čenda“, jak mu
všichni kamarádi říkají, opravdu velkoryse. Na vlastní náklady zajistil
občerstvení, takže posezení nad knihou bylo velice příjemné.
Pokud si chcete tento inspiromat nejen pro cyklisty zakoupit se slevou a nechat si ho od autora podepsat, navštivte stánek CYKLOKNIHY na mezinárodním cyklistickém veletrhu BIKE BRNO v sobotu
7. listopadu 2009 mezi 12. a 13. hodinou.

NABÍDKA CYKLOKNIH
pořadatelům akcí

Pořádáte nějakou cykloakci pro veřejnost? Sháníte dárky pro
vyhodnocení nejmladších, nejstarších, nejvzdálenějších a dalších
nej... účastníků? Nebo potřebujete ceny do tomboly? Či pro různá vyhodnocení celoročních seriálů a klubových soutěží? V dnešní
době sponzoři spíše šetří, a tak se ceny shánějí obtížněji.
Rozhodli jsme se pomoci. Můžeme nabídnout pořadatelům cykloturistických i cyklistických akcí námi vydané knihy.
Co požadujeme:
- očekávanou účast (dle předchozích ročníků) min. 100 účastníků
- uvedení CYKLOKNIH jako partnera akce
- logo CYKLOKNIH v propozicích, příp. na plakátech nebo na dalších propagačních materiálech akce
- uvedení kontaktu na CYKLOKNIHY s jejich www adresou
- zmínka při vyhodnocování akce a v tiskových zprávách
- pokud má daná akce své webové stránky, umístění loga CYKLOKNIH
- po akci zaslání 3–5 obrázků s několika řádkami o průběhu akce
Pokud jste ochotni a schopni dostát těmto podmínkám, ozvěte se.
Počet knih, který pro akci věnujeme, bude závislý na tom, jak kreativně popíšete svůj záměr a co dalšího můžete nabídnout. Každá žádost bude posuzována individuálně. Některé z akcí můžeme navštívit
i osobně.
V minulosti jsme spolupracovali s těmito akcemi, kluby a festivaly:
- CYKLOVÍKEND se Sport Arsenalem a s Cykloknihami
- Mezinárodní a XV. celostátní sraz cykloturistů – Pecka
- Prázdniny na kole
- Západočeským regionem za 17 hodin
- Le Mans – aneb 24 hodin na kole bez řevu motorů a smogu
- Cykloklub Plzeň
- Sdružení cyklistické všestrannosti Blatná
- Mezinárodní festival outdoorových filmů
- Cyklocestovatelský festival CYKLOFEST
- Cyklocestovatelský festival CYKLOCESTOVÁNÍ
- Cestovatelský festival KOLEM SVĚTA
Chcete patřit také mezi vyjmenované? Napište nám nebo mailujte:
CYKLOKNIHY, Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň,
redakce@cykloknihy.cz

Knižní novinky

v nabídce naší zásilkové služby
Kolektiv autorů

CYKLISTIKA

1001 fotografií z historie a současnosti
Fanoušci cyklistiky naleznou v této
poutavě zpracované obrazové publikaci
maximum zajímavých informací ze světa
kol. Jednotlivé kapitoly čtenáře provedou
od nesmělých počátků bicyklu až k futuristickým kolům dneška a představí nejslavnější závody světa, jezdce
i památná místa cyklistického sportu. Fotografie s obsáhlými popisky zachycují důležité okamžiky z různých disciplín, jako jsou silniční
a dráhová cyklistika, MTB nebo cyklokros.
• 1001 kvalitních barevných fotografií • každá fotografie je opatřena
číslem a informativním popiskem • stručný úvod k tématu na začátku každé kapitoly • přehledný rejstřík • příjemný čtvercový formát
150 × 150 mm • neuvěřitelných 464 stran
Cena: 299 Kč

Martin Leschinger

CYKLOVÝLETY PO ČESKU

Na kole za poznáním
Čech, Moravy a Slezska
Kniha pro všechny, kteří se rádi nechají inspirovat náměty, kam vyrazit na kole po České republice. Čtyřicet pět výletů známými, ale
i méně známými kouty patnácti atraktivních
oblastí Čech, Moravy i Slezska seznamuje
s jejich historií, přírodou a kulturou. Trasy
vedou podél řek, k hradům a rozhlednám,
k romantickým vodopádům i na hřebeny našich hor. S výlety poznáme i kus literárního odkazu význačných autorů, kteří v jednotlivých krajích působili, například Karla Klostermanna
(Šumava), Oty Pavla (Berounka) nebo Jana Karafiáta (Valašsko). Tato
barevnými fotografiemi nabitá publikace má formát A5, 296 stran křídového papíru, je brožovaná, avšak s pevnější vazbou V4 (prošitá, lepená, dobře rozevíratelná) s přehnutými klopnami obálky.
Cena: 299 Kč
CYKLOČTENÍ
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balíčky přímo pod stromeček

Chcete udělat radost svým blízkým, podarovat knihami celé příbuzenstvo, nebo si jen doplnit svoji knihovničku? Pak neváhejte a prostudujte
nabídku, která se už nebude (a nemůže) opakovat. Je totiž platná pouze
do vyprodání zásob některých titulů. V případě vánočního superbalíku
získáte 25 knih za polovinu jejich prodejní ceny. Navíc u žádného balíčku
neplatíte balné ani poštovné, to uhradíme za vás. Ve všech případech přijímáme pouze telefonické objednávky (tel.: 377 539 988) kvůli aktuálnímu
stavu zásob. Některé tituly se už nedají získat samostatně.

Novinkový balíček
podzimní novinky pěkně pohromadě
MUŽ SE ŽELEZNÝM SOBEM
299 Kč
100+1 OSOBNOSTÍ & BICYKL*
399 Kč
RÁJEM ROZHLEDNOVÝM – II. vydání (dotisk)
299 Kč
sleva 25 %, cena knih: 997 Kč, po slevě 747 Kč, ušetříte 250 Kč

Vánoční balíček L+M
pro příznivce cyklocestovatelů Lucky a Michala
Z ČECH AŽ DO ZEMĚ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE
299 Kč
POD OBLOHOU JIŽNÍHO KŘÍŽE
289 Kč
PŘES LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ DO ZELENÉHO PEKLA
299 Kč
OD VLKŮ A SLONŮ ... HURÁ DOMŮ! + PŘÍLOHA
333 Kč
NA HLINÍKOVÉM OŘI DIVOKÝM ZÁPADEM
279 Kč
Z ÚTULKU AŽ K MOŘI
299 Kč
sleva 35 %, cena knih: 1 798 Kč, po slevě 1 168 Kč, ušetříte 630 Kč

CESTAMI TROLLŮ

Radovan Kunc

CESTAMI TROLLŮ

Radovan Kunc

mých účastež 30 trollích
zařazen jaav na sever
tograﬁí, ktečenou a doůže udělat si
nspirací pro

VÁNOČNÍ SUPERNABÍDKA

Netradiční cyklistický průvodce Norskem

6.4.2006 1:36:57

Vánoční balíček HV
pro příznivce cyklotrempa Honzy Vlasáka
PESTRÝ ŽIVOT CYKLOTREMPA
VANDRY S BEJKEM
TENKRÁT NA VÝCHODĚ
ZE ŽIVOTA CYKLOTREMPA
sleva 35 %, cena knih: 988 Kč, po slevě 642 Kč, ušetříte 346 Kč
14
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278 Kč
222 Kč
189 Kč
299 Kč

CY

K

balíčky přímo pod stromeček
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VÁNOČNÍ SUPERNABÍDKA
KLO

Vánoční superbalík
Extra nabídka pro příznivce cykloknih soustřeďuje všechny námi doposud vydané knihy,
včetně novinek. Poslední šance získat některé tituly.

yklistických závodů. Na pozadí jednotlivých epizod slekterý zcela propadl cyklistice a obětuje jí veškerý volný
i vítězství. Díky pomoci a obrovskému fandovství rodirují, se vypracovává ve stále lepšího závodníka. Nechybí
ásná a romantická, jak jen ve věku dospívajících může
ívka Radka jezdí závodně na kole, a tak mnohé závody
o vztahu k psímu kamarádovi, se kterým Martin v jakési
m.

Jan Polášek

Z ČECH AŽ DO ZEMĚ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE
JAK SE JEZDÍ DO NEBE
PŘÍBĚHY NA TŘECH KOLECH
PESTRÝ ŽIVOT CYKLOTREMPA
POD OBLOHOU JIŽNÍHO KŘÍŽE
JAK JSEM DOJEL AŽ NA NORDKAPP
PŘES LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ DO ZELENÉHO PEKLA
OD VLKŮ A SLONŮ ... HURÁ DOMŮ! + PŘÍLOHA
VANDRY S BEJKEM
CESTAMI TROLLŮ
BAGÓ, HOP!
CYKLISTICKÝM PEKLEM
PŘÍPAD ZÁJEZD
KOLEM SVĚTA NA KOLE
TENKRÁT NA VÝCHODĚ
NA HLINÍKOVÉM OŘI DIVOKÝM ZÁPADEM
ZE ŽIVOTA CYKLOTREMPA
OSTROV TISÍCE VŮNÍ
NA KOLECH POD MT. BLANC
Z ÚTULKU AŽ K MOŘI
KAŽDÝ KOPEC MÁ SVÉ ... NEJ
RUMUNSKÉ PASTORÁLE
+ podzimní novinky:
MUŽ SE ŽELEZNÝM SOBEM
100+1 OSOBNOSTÍ & BICYKL*
RÁJEM ROZHLEDNOVÝM – II. vydání (dotisk)
sleva 50 %, cena knih: 7 110 Kč, po slevě 3 555 Kč, ušetříte 3 555 Kč

299 Kč
298 Kč
149 Kč
278 Kč
289 Kč
199 Kč
299 Kč
333 Kč
222 Kč
299 Kč
199 Kč
399 Kč
199 Kč
289 Kč
189 Kč
279 Kč
299 Kč
399 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč
399 Kč
299 Kč

* tato kniha vyjde začátkem prosince

CYKLOČTENÍ
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Knižní novinky

v nabídce naší zásilkové služby

Cyklozájezdy
a aktivní
dovolená

CK ALPINA
Provazníkova 39, 613 00 Brno
Po-Čt: 9:00 - 17:00
tel.: +420 548 522 652
+420 777 257 462
e-mail: ck@alpina.cz
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www.alpina.cz

Holger Meyer a Thomas Rögner

BIKE – DOKONALÁ JÍZDA
V TERÉNU

Překlad německého titulu „Bike Fahrtechnik“
Po prvním boomu horských kol v devadesátých letech minulého století se jízda na
tomto typu kola a na jeho ještě speciálnějších
variantách bouřlivě vyvíjela. Zásluhou výkonných systémů odpružení a ostrých brzd
jsou dnes sjízdné i velmi náročné trasy. Kniha
přináší všem zájemcům o extrémní jízdu na
kole základy pohybu v prudkém terénu – brzdění, jízda po schodech,
jízda do a s kopce, projíždění zatáček – i tipy pro pokročilé vyznavače
freeridu. Všechny technické prvky jsou znázorněny pomocí fotografických sekvencí. Holger Meyer, bývalý člen německého národního týmu
Mountainbike, společně s homasem Rögnerem, novinářem z oboru
cyklistiky, podrobně popisují všechny uvedené manévry.
Cena: 299 Kč

Florian Haymann a Ulrich Stanciu

JAK DOKONALE ZVLÁDNOUT HORSKÉ KOLO

Vybavení – údržba – technika jízdy – trénink
Ještě v polovině devadesátých let minulého
století bývali jezdci na horských kolech terčem
posměchu jako pestrobarevní papoušci věnující se módnímu výstřelku. Z módního sportu
se postupně stala masová záležitost. Horské
kolo je hnací silou ve vývoji cyklistiky a dnes
je vyznává již druhá generace příznivců. Chcete vědět, jak se zorientovat na trhu s horskými koly, jak bezpečně jezdit v terénu, jak měřit
svůj výkon i jak se neztratit na vyjížďce v horách? Populárně napsaná
a bohatě ilustrovaná publikace vám poradí s výběrem vhodného kola
i ostatního MTB vybavení, se základní údržbou a opravami, seznámí
vás se správnou technikou jízdy a ukáže, jak používat prostředky pro
měření tréninkové zátěže i navigaci.
Cena: 249 Kč
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Knižní novinky

v nabídce naší zásilkové služby
Johan Bruyneel a Bill Strickland

MOHLI BYCHOM TAKÉ
VYHRÁT

Na trase k úspěchu s duchovním otcem
osmi vítězství v Tour de France
Johan Bruyneel, původně profesionální
belgický cyklista mluvící plynně pěti jazyky, později šéf stájí U.S. Postal Service Pro
Cycling Team a Discovery Channel Pro
Cycling Team (nyní Astana), které dovedl
během devíti let k osmi vítězstvím (sedm
za sebou s Lancem Armstrongem) na Tour de France. Stal se tak nejúspěšnějším šéfem cyklistické stáje v dějinách cyklistiky vůbec. Dnes
žije se ženou a dcerou ve Španělsku a dosud se zabývá cyklistikou.
Když se setkal s Lancem Armstrongem, podíval se mu do očí a řekl
mu: „Podívej, když už pojedeme Tour de France, mohli bychom také
vyhrát!“ Kniha dává čtenáři možnost blíže nahlédnout do zákulisí oné
slavné devítileté cyklistické anabáze.
Cena: 298 Kč

Cyklozájezdy
komfortně a pohodově
s ubytováním

v hotelech a penzionech

a polopenzí
v restauracích

Česko – evropa – svět
katalog
rádi zašleme zdarma.
CK Eurocykl, Jablonského 3, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 455 987, 596 714 002
e-mail: info@eurocykl.cz, www.eurocykl.cz

AKTIVNÍ DOVOLENÁ
DO HOTELU
I POD STAN

Helena Marešová a kudrnokolektiv

SARDINIE

Cykloturistický, pěšácký, motoristický, plážový
i potápěčský průvodce
Průvodce obsahuje 30 cykloturistických tras
(v délce 1 680 km), GPS souřadnice, výškový profil, převýšení, náročnost, přehled potápěčských
bází, 6 základních cestovních itinerářů, možnosti
ubytování a stravování, kulturní a přírodní zajímavosti, zeměpisné údaje, informace o dopravě, historii, mapy, fotografie a slovníček. Součástí knihy
je minidisk s fotografiemi.
Cena: 266 Kč
Knihy je možné zakoupit prostřednictvím internetového knihkupectví www.cykloknihy.cz

CYKLOTURISTIKA NA BALKÁNĚ

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

www.poznani.cz

CENTRÁLA: tř. 17. listopadu 229, Pardubice,
tel.: 466 535 401, 466 535 777, 466 510 074

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

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: 229 Kč

Andrej Halada
NA KOLE KŘÍŽEM
KRÁŽEM PO ČECHÁCH
Cena: 229 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

Antonín Červený
INDOČÍNOU NA KOLE
Cena: 265 Kč

Květa a Jan Mojžíšovi
INDONÉSIE
Cena: 249 Kč

Zdeněk Berka a Antonín Červený
EXOTIKOU NA KOLE
Cena: 229 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

STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
od jiných vydavatelů

Johan Bruyneel a Bill Strickland
MOHLI BYCHOM
TAKÉ VYHRÁT
Cena: 298 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

Jiří Ježek, Michaela Zindelová
FRAJER
Cena: 249 Kč

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

Daniel Baal
TOUR de FRANCE
– SNY A SKUTEČNOST
Cena: 279 Kč

Jan Králík
ŽIVOT V JEDNOM KOLE
– jaroslava Cihláře
Cena: 199 Kč

Jan Tomšíček
DO VLADIVOSTOKU
NA ZMRZLINU
Cena: 219 Kč

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

Josef Honz
Přes andy
za sluncem inků
Cena: 195 Kč

Dalibor Záruba
NA TOULAVÉM KOLE
Cena: 399 Kč

CYKLOČTENÍ

19

STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
od jiných vydavatelů

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

Pavel Landa a Jitka Lišková
REKREAČNÍ CYKLISTIKA
Cena: 99 Kč

Jitka Lišková
KOLO A DĚTI
Cena: 119 Kč

Holger Meyer a Thomas Rögner
BIKE – DOKONALÁ JÍZDA
V TERÉNU
Cena: 299 Kč

Fred Milson
BIKE MANUÁL
Cena: 449 Kč

Tobias Pehle a kol.
Lexikon cyklistika
Cena: 269 Kč

Kolektiv autorů
Cyklistika –
1001 fotografií
Cena: 299 Kč

Florian Haymann a Ulrich Stanciu

MALÁ
CYKLOVÝLETNÍ KNIHA
s kapesním průvodcem
Cena: 499 Kč

Jerome Klapka Jerome
TŘI MUŽI NA TOULKÁCH
Cena: 189 Kč

William Saroyan
CYKLISTA V BERVERLY
HILLS
Cena: 149 Kč

Víťa Dostál, Milan Švihálek
PANAMERICANA MÁ LÁSKA
Cena: 345 Kč
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JAK DOKONALE ZVLÁDNOUT HORSKÉ KOLO
Cena: 249 Kč

STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
od jiných vydavatelů

Martin Leschinger
Cyklovýlety po česku
Cena: 299 Kč

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

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

Česká republika
AUTOATLAS
S CYKLOTRASAMI
Cena: 159 Kč

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

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

Jan Králík
LA VUELTA ESPAŇA 2007
Cena: 220 Kč

Helena Marešová
a kudrnokolektiv
SARDINIE
Cena: 266Kč

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

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

Antónia Vymazalová
MIROSLAV VYMAZAL
Cena: 350 Kč
(česko-slovenská)

CYKLOTURISTICKÝ
ATLAS SLOVENSKA
Cena: 349 Kč
(slovenská)
CYKLOČTENÍ
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OBRAZOVÁ BIBLE CYKLOTURISTIKY
Ladislav Sitenský – Putování na kole

Několik údajů o knize:
Autor fotografií Ladislav Sitenský.
Úvodní slovo napsal Jan Hořejší.
Vydalo Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1963.
Formát 205× 275 mm, celoplátěná vazba s papírovým přebalem,
104 stran.
Cena 29 Kčs. Nyní se při ojedinělých nabídkách v antikvariátech
pohybuje nad hranicí tisíce korun.
V létě letošního roku oslavil 90. narozeniny jeden z významných českých fotografů
Ladislav Sitenský. Jeho fotografické cykly
z bojů na západní frontě za druhé světové
války, jichž se zúčastnil jako příslušník československé zahraniční armády, jsou skvosty
dokumetární fotografie. Část z nich publikoval po Listopadu v knihách Z válečného deníku, Stíhači, Na nebi i v pekle.

Dalšími stěžejními tématy jeho tvorby
jsou krajina a Praha. Tyto fotografie soustředil například do publikací Praha mého mládí, Krajinou domova, Skalní města v Čechách,
Bílé opojení.
V roce 1956 mu vyšla knížka o vodácích
Na řeku a po pár letech následovala publikace Putování na kole. O té si troufnu tvrdit,
že je z hlediska přiblížení poetičnosti cykloturistiky doposud nepřekonaná. Zachycuje
několikadenní túru skupiny mladých lidí
z Prahy na Českomoravskou vrchovinu, do
Telče, do jižních Čech, a dále středním Povltavím a Posázavím zpět do Prahy. Obracímeli stránky této černobílé publikace velkého
22
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formátu, okouzluje nás i po více než padesáti
letech poezie jihočeské krajiny, romantika
silnic bez automobilové dopravy a vnímáme
pouto přátelství lidí, kteří se spolu vypravili
na cyklistické putování.
Listoval jsem v té knize snad tisíckrát
a stále znovu tiše žasnu nad tím, co vše je
v záběrech skryto, jak autor uměl vystihnout
atmosféru letních dní (i nocí). Každého, kdo
zažil neopakovatelná rána při probuzení pod
stanem, svěžest letního vzduchu po dešti,
nebo kdo usínal za svitu měsíce na voňavé
louce, musí tyto obrázky do knihy vtáhnout
a musí jimi být okouzlen. Troufám si říci, že
je to jakási „obrazová bible cykloturistiky“.

Jiří Říha
P.S.
Pokud by někdo dnes podobným způsobem
přiblížil poetičnost cykloturistického putování
a své záběry nám nabídl, asi bychom se nebránili vydání obdobné obrazové publikace.

CYKLOprůvodci

z nakladatelství Esterbauer

Cykloturistické průvodce bikeline od rakouské firmy Esterbauer –
dnes největšího evropského vydavatele cykloturistických map a průvodců, charakterizuje podlouhlý formát se spirálovou vazbou a vhodně
volený hřbet, takže se dají přeložit a nemusí se v nich za jízdy listovat.
Mapové listy jsou přehledné, údaje čitelné a dostatečně veliké, což
mnohdy na mapách nebývá. Důležité je, že jsou připojeny podrobné
průjezdy větších měst, podle kterých se dá město bezproblémově projet a navštívit v něm to nejzajímavější. I když je cykloznačení na západ
od nás na solidní úrovni, kolikrát stačí ve městě jedna chybějící značka
a bloudíme. Kromě dalších údajů o trase nechybí velké množství adres
ubytovacích zařízení a informačních center.

Cykloprůvodce si můžete objednat prostřednictvím naší zásilkové
služby. Aktuální nabídka je na stránkách www.cykloknihy.cz.

MAPY CYKLOSTEZEK

z nakladatelství Freytag & Berndt

Cyklomapy nejznámějších zahraničních cyklostezek z nakladatelství Freytag & Berndt jsou v měřítku 1:125 000 a mapový list je potištěn 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. Vloženy jsou v umělohmotném nepromokavém pouzdře. V nabídce jsou:
DONAURADWEG – Danube Bike Trail
INNRADWEG – Inn Bike Trail
MOZARTRADWEG – Mozart Bike Trail
SALZKAMMERGUT RADWEG – Salzkammergut Bike Trail
TAUERNRADWEG – Tauern Bike Trail
DRAURADWEG – Drava Bike Trail

Cena jednotlivých map je 158 Kč, komplet šesti map je s výraznou slevou za 799 Kč (sleva 149 Kč). Všechny je možné objednat
prostřednictvím naší zásilkové služby.
CYKLOČTENÍ
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KDE SE NACHÁZÍ
tento památník?

AUTOGRAMIÁDY
na veletrhu BIKE BRNO

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku na mezinárodním
cyklistickém veletrhu BIKE BRNO, který se bude konat ve dnech
5. – 8. listopadu na výstavišti v Brně. Stánek CYKLOKNIHY naleznete v pavilonu F pod označením 027. Těšíme se na Vás.

Autogramiády autorů cykloknih:
sobota 7. listopadu 2009
Soutěžní otázka uveřejněná v jarním CYKLOČTENÍ byla hodně zapeklitá. Přesto na ni správně odpovědělo dost cyklistů. Správná odpověď zní:
Památník se nachází na odpočívadle Air de Pyrenées na francouzské dálnici A64 mezi městy Tarbes a Pau.
Knihy od nás obdrží: Jana Koppová, Vladimír Ježek, Věra Saňková,
Mgr. Jiří Čenovský, Michaela Čapková, Roman Kozlovský, Vít Prudil,
Petr Rykr, Dana Reindlová, Petra Mikušíková, Dušan Sazovský, Blanka Stradiotová, Josef Nohovec, Jan Běhounek, danpayda@seznam.cz,
radka.simkova@post.cz.
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aktivní
dovolená
dobrodružné
zájezdy

.
loïmo .lyžmo
pìšmo kolmo

od 10 do 11 hodin

Honza Vlasák
autor několika knih ze života cyklotrempa

od 11 do 12 hodin

Milan Silný
autor knihy Každý kopec má své ... NEJ

od 12 do 13 hodin

Vít Čenovský
autor knihy Rumunské pastorále

od 13 do 14 hodin Kateřina Rubášová
	překladatelka knihy Muž se železným sobem
od 14 do 15 hodin

Honza Vlasák
autor několika knih ze života cyklotrempa

V průběhu celého veletrhu se budou u nás na stánku vyskytovat
i další autoři, takže budete-li mít štěstí, natrefíte na ně.
S veletrhem BIKE BRNO, který se v letošním roce vyčlenil a osamostatnil, probíhají ve stejném termínu a na stejném místě souběžně
další akce:
SPORT Life – Mezinárodní sportovní veletrh
boat Brno – Mezinárodní výstava lodí a vodních sportů
Caravaning Brno – M
 ezinárodní výstava karavanů a obytných
automobilů

INFORMACE PRO ČTENÁŘE CYKLOKNIH
NA SLOVENSKU
V letošním roce jsme změnili partnera pro distribuci námi vydávaných knížek na Slovensku. Už jím není Peter Petrulák, ale
firma Martinus.sk. Ta se nejen specializuje na posílání knih, ale
má i svá místa pro osobní odběr ve dvou velkých městech: v Bratislavě a Martině.
V současné době je na stránkách www.martinus.sk nabídka našich knížek téměř rovnocenná jako na stránkách Cykloknihy.cz.
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FORMA OBJEDNÁNÍ, VARIANTY PLATEB
A ZPŮSOBY DORUČENÍ
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 89 Kč. Při objednávce nad 500 Kč (hodnoty zboží) účtujeme poplatek pouze 69 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

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
+ 89 Kč
+ 69 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: CYKLOVÍKEND SE SPORT ARSENALEM.
Z velkého množství korespondenčních lístků, pohlednic a e-mailů jsme
vylosovali dvacet výherců, kteří od nás dostávají knižní novinky z našeho
vydavatelství.
Vylosováni byli:
Jiřina Suchanová, Chrastava, Petr Fejfar, Praha 6, Jiří Mlýnský, Týnec
nad Sázavou, e-mail: karel.prantner, Bedřich Holan, Děčín, Milan Marusič, Praha 9, e-mail: hanka.kolo, Karel Řanda, Brno, Miroslav Bartoníček, Parbubice, e-mail: zacekmilan, Jiří Vinický, Strakonice, Zdenka
Novotná, Beroun, e-mail: karel.stastný11, František Janeček, Klatovy,
Jana Novotná, Milevsko, e-mail: bonaparte, Stanislav Horáček, Veselí nad Moravou, Pavel Káňa, Dvůr Králové, e-mail: ondrejnik_jan, Jiří
Bezdíček, Police nad Metují.
CYKLOČTENÍ
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Dvaceti vylosovaným
luštitelům zašleme
knižní novinky
z nakladatelství
Cykloknihy.
OSOBNÍ
ZÁJMENO

NEKRYTÉ
ČÁSTI
DOMŮ

HLAS
ŽÁBY

ÚDER
ROHY

ANGLICKY
"ONO"

ŽENSKÝ
PLÁŠŤ
(ZAST.)

PRACOVNÍ
SCHŮZE

LESKLÝ
NEROST

MODLA

NUDIT SE

MENŠÍ
OVÁL

MĚSTSKÉ
ČÁSTI

OBČAS
RADIT

1. DÍL
TAJENKY

SILNÝ
PROVAZ
OBYVATEL
KLATOV

NORICKÝ
KŮŇ
ČÍSLOVKA
DEZINFEKČNÍ
PŘÍPRAVEK

SARMAT

PODBRADEK

POPÍRAT
(KNIŽ.)

ŠVÝCARSKÁ HORA

PUSTOŠIT

MLÁDĚ
SKOTU

DOMÁCÍ
ZVÍŘATA

BOJOVÝ
POKŘIK

2. DÍL
TAJENKY

DŘEVINA
BEZ KMENE

STROJ NA
PLETENÍ

MEXICKÝ
INDIÁN

ŘECKÉ
PÍSMENO

NĚMECKY
"VEJCE"

ZNAČKA
ASTATU

DROBNÝ
KEŘ

ARABSKÉ
M. JMÉNO

POVLAKY
KOROZE

3. DÍL
TAJENKY

ČLENSKÝ
STÁT USA

DROBNÍ ŽIVOČICHOVÉ

OPERNÍ
PĚVEC
(SLANG.)

CITOSL.
CHICHOTÁNÍ

ZVUK
TRUBKY

STÁNÍM
STRÁVIT

POHODNÝ

NATÍRAT
SMOLOU

DIV

NA ONOM
MÍSTĚ

NÁZEV
HLÁSKY

PAPÍROVÁ
NÁDOBKA

ZŮSTAT
POZADU

SAMOTNÝ
(SLANG.)

MASTEK
VÝČEP

BIBLICKÁ
POSTAVA

MUŽSKÉ
JMÉNO

LATINSKY
"MOJE"

PLÉSTI
ZN. HEKTOLITRU
VELKÝ
KORÝŠ

RYCHMANOVY INIC.

CIZÍ ŽEN.
JMÉNO

SPOLEČENSTVO VČEL

ŠPANĚLSKÝ
MALÍŘ

CITOSL.
ÚDIVU

UTRPENÍ

HLEDĚT

AMERICKÝ
HLODAVEC

ČÁST
DNE

ROZLEHLÁ
MÍSTNOST

VYSILOVAT

VADA
DŘEVA

SPZ
KARVINÉ

ZNAČKA
HEKTARU

VNĚJŠÍ
OBVOD
KOLA

"POMŮCKA"
ŠKOLÁKŮ

DŘÍVKA

PŘEKLAD
BIBLE
DO LATINY

CYKLOČTENÍ

ŘECKÉ
PÍSMENO

MUŽSKÉ
JMÉNO

NÁŘEK

INICIÁLY
HERCE
KAISERA

MUŽSKÉ
JMÉNO

METENÍM
OČISTITI

AKČNÍ
FILMY

VSTUPENKA
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NĚMECKY
"RADA"

POMŮCKA
ARANID; ITALA; LR
MARA; NORIK; RESOL
TOTZ; VIKLER

Tajenku zasílejte
do 31. ledna 2010
na adresu:
CYKLOKNIHY,
Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
nebo redakce@cykloknihy.cz

BIKE EMOTION

