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hé světové války byly postiženy dvěma pohromami. V roce 1948 byla 
vyvlastněna nakladatelství a  knihkupectví, zavedena tuhá cenzura 
a  řada autorů umlčena či vystavena perzekuci. Během normalizace 
po roce 1968 pak byly z knihoven staženy další statisíce svazků za-
kázaných autorů. Naši novodobí Koniášové si počínají promyšleněji. 
Vsugerovávají nám myšlenku, že odvod jedné pětiny z prodejní ceny 
knihy (tolik by činilo 20 % DPH) do státní kasy je v zájmu důchodové 
reformy. Větší nesmysl by neprohlásil ani žák pomocné školy.

Jsem přesvědčen, že knihy se budou vydávat dál. Bude jich ale 
nejspíš méně. Zaslechl jsem, že konečně se nebudou vydávat tako-
vé „sračky“, jako třeba životní peripetie Ivetky B. nebo vzpomínky 
jezevce z Vysočiny Miloše Z. Omyl! Tyto „sračky“ se budou vydávat 
pořád a možná jich bude ještě více. Ony se totiž prodávají nejlépe. 
Odnesou to nákladné projekty, výpravné a odborné publikace, které 
už teď byly na pomezí rentability. 

Protože jsem ale zažil dobu, kdy vydávání tiskovin podléhalo úplně 
jinému režimu než dnes, říkám si nakonec, že nějaké zvýšení DPH je 
vlastně prkotina. Vydávání knížek zůstane nadále krásnou činností 
a navíc – nikdy nebylo tak snadné jako v dnešní době. Před listopa-
dem ´89 sice málokdo věděl, co to nějaká DPH je, a nikdo ji neřešil. 
Co však bylo důležitější, ba přímo klíčové pro vydání jakékoli veřejně 
šířené tiskoviny, bylo milostivé svolení soudruha sedícího na Odboru 
kultury tehdejšího Krajského nebo Okresního národního výboru. Ten 
rozhodoval o vhodnosti obsahu, o jeho ideové čistotě, o případné zá-
vadnosti. Měl neomezenou moc a žádné odvolání nepřicházelo v úva-
hu. Žádat jeho souhlas bylo větším ponížením než dnešní hrozby vyš-
ší DPH. Na to si vždycky vzpomenu a jsem moc rád, že jsem se dožil 
doby, kdy podobných souhlasů už netřeba. Že tomu tak je, za to ale 
vděčím někomu úplně jinému než současným, demokraticky zvole-
ným inkvizitorům.

 Mějte se cykloblaze ... a čtěte.
 Jiří Říha

Původně jsem měl v úmyslu si na tomto místě pouze stěžovat, jak 
špatné je rozhodnutí současné vlády, která nás přesvědčuje o nezbyt-
nosti zvýšení DPH na knihy. Mezitím se někteří páni ministři svým 
jednáním vyautovali sami, takže váha jejich slov a jimi hlásaná opat-
ření, činěná údajně pro blaho národa, se stala pouhou kabaretní fraš-
kou. Bohužel ale s fatálními důsledky.

Chtěl jsem poreferovat, jak jsme měli sto chutí podat trestní ozná-
mení za šíření poplašné zprávy, nikoli ale na neznámého pachatele, 
ten je dostatečně znám. Předstoupil před časem před veřejnost a po-
strašil lid, že od příštího roku bude daň z přidané hodnoty na knihy 
20 procent. A nejen na knihy, vlastně na všechno. Za pár dní pronesl 
sice něco na způsob: „Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem 
slíbil,“ jako popletený starý král v Pyšné princezně, ale lidé se zalek-
li. A  nastala paradoxní situace. I  když se vlastně vůbec nic nestalo 
a do konce letošního roku s daněmi asi nestane, většina lidí v nakupo-
vání prudce přibrzdila. Je to logické, proč utrácet, když je přede mnou 
doba nejistá. Jenže takové šetření může být pro mnoho oborů lidské 
činnosti likvidační, může spustit řetězovou reakci. Například nakla-
datelé, jejichž knihy se nebudou kupovat (nikoli proto, že jsou špat-
né), logicky omezí produkci, zredukují počty zaměstnanců a nedají 
vydělat autorům, grafikům, překladatelům a dalším lidem zapojeným 
do procesu výroby knih, hlavně však tiskárnám. Těm ubudou zakáz-
ky, některé nejspíš budou muset propouštět, jiné možná zkrachují. 
Nezaměstnaní budou pro region pohromou, protože klesne kupní 
síla obyvatelstva a  zmenší se tržby prodejnám potravin, drogeriím, 
hospodám a dalším. A ty postihne časem to samé, nezbyde než zavřít 
krám. Někteří půjdou na „pracák“ a místo, aby plnili státní pokladnu 
odvody ze svých mezd, budou žádat podporu. Kýžený efekt, jak zale-
pit díru ve státním rozpočtu, se konat nebude.

Zdůrazňuji, že veškeré úvahy jsou jen teoretické.
České knihy to nikdy neměly příliš lehké. Pomineme-li dobu, kdy 

byly páleny na hranicích, tak za poměrně krátkou dobu od konce dru-

VYDÁVÁNÍ KNIH NIKDY NEBYLO SNAZŠÍ NEŽ DNES
aneb, co jest chystané zvýšení DPH oproti dřívějším překážkám
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CYKLOČTENÍ ČTYŘIKRÁT ROČNĚ
Podle ohlasů miniankety z  minulého čísla, kde jsme se dotazovali, jakou 
frekvenci vydávání byste viděli jako optimální, je rozhodnuto. Někteří sice 
volali po měsíčníku (to ani náhodou), ale většina se přikláněla k vydání čty-
řikrát ročně. Proto od letošního roku zkusíme následující variantu: jaro/léto/
podzim/zima. Přičemž čísla jaro a podzim budou tištěná a léto a zima budou 
mít podobu pouze elektronickou. Tu budou mít samozřejmě i čísla tištěná.
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Vyhlídka na křídových útesech Königsstuhl v národním parku Jasmund na Rujaně. 

Náš jediný nocleh v kempu v Breege na Rujaně. Už jsme potřebovali vyprat.









LUCKA a MICHAL PO DESETI LETECH
která fotografie byla pořízena tehdy a která teď?

Uveřejněné dvě fotografie od sebe dělí 10 let a jen pár metrů výstavní plochy, o které se posunul náš stánek na veletrhu cestovního ruchu a cyk-
loturistiky v Hradci Králové. Také se vám zdá, že se Lucka s Michalem příliš nezměnili? Anebo jinak: poznáte, která fotografie byla pořízena 
tehdy a která teď? Nejsou popisky fotek náhodou prohozené?

Datum: 24. březen 2001, sobota
Místo:  Hradec Králové 

veletrh INFOTOUR a CYKLOTURISTIKA
Bližší určení:  stánek časopisu CYKLOTURISTIKA 

vydávaného plzeňskou redakcí
Aktéři: Lucie Kovaříková a Michal Jon

Datum: 19. březen 2011, sobota
Místo:  Hradec Králové 

veletrh INFOTOUR a CYKLOTURISTIKA
Bližší určení:  stánek CYKLOKNIH 

vydávaných plzeňskou redakcí
Aktéři: Lucie Kovaříková a Michal Jon
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Známe se už šestnáct let. Na podzim roku 
1995 jsme prezentovali v Praze na veletrhu 
Sport Prague tehdy nový časopis CYKLO-
TURISTIKA, který jsme necelý rok předtím 
založili. Přišli za  námi dva mladí lidé, po-
vyprávěli, jak byli v létě na kolech na Nord-
kappu a  nabídli nám reportáž. Od  té doby 
přispívali pravidelně. Každý rok absolvovali 
nějakou velkou a zajímavou cestu a poutavě 
ji čtenářům přiblížili. Sblížili jsme se nejen 
pracovně, ale i lidsky.

Když se v roce 2001 rozhodli pro svoji ces-
tu na  kolech kolem světa, byli jsme to my, 
za kterými tehdy přijeli plni nadšení a jako 
úplně prvním nám tento svůj záměr sdělili. 
Ani rodiče ještě nic netušili. Tehdy jsme byli 
na veletrhu INFOTOUR & CYKLOTURIS-
TIKA v  Hradci Králové, najednou přiběhli 
a  s  obrovským odhodláním nám líčili svůj 
záměr. Vznikla památná fotografie, která se 
pak objevovala v jejich propagačních mate-
riálech a je dosud i na jejich webových strán-
kách. Ani se nechce věřit, že je deset let sta-
rá. Protože jsme letos opět byli na veletrhu 
v Hradci Králové, tentokrát s cykloknihami, 
a protože tam opět byli i Lucka s Michalem, 
zavzpomínali jsme, vznikla nová fotografie 
i následující rozhovor. 

Uplynulé desetiletí bylo pro vás naprosto 
výjimečné. Absolvovali jste cestu na kolech 
kolem světa, následovaly další velké cesty. 
Jak se na toto období díváte, jak ho hodno-
títe?

Lucka: Náš život se od  základů změnil. 
Rozhodnutí vydat se na  cestu kolem světa 
bylo asi to nejlepší, jaké jsem kdy udělala. 
Relativně poklidný, někdy až obyčejný, ob-
čas i nudný život v únoru 2001 skončil. Roz-
hodně ničeho nelituju, jsme někde úplně 

jinde, než bychom byli, kdybychom zůstali 
doma. 

Michal: Uplynulé desetiletí, vlastně čtvr-
tinu mého dosavadního života, jsem proží-
val naplno a  někdy mi přišlo, že sním ně-
jaký sen. Krásný sen. Ale to nejdůležitější 
se odehrálo hned na počátku, někdy v tom 
únoru-březnu 2001. Tomu, že do  té doby 
tak trochu obyčejné životy změníme, že se 
připravíme na velkou cestu kolem světa, že 
na ni jednoho dne vyjedeme, že se úspěšně 
po třech letech vrátíme, že přijdou další ces-
ty, sedm knih, desítky článků a stovky besed, 
tak tomu všemu předcházela ta nejdůležitěj-
ší věc – rozhodnutí. Nebáli jsme se tu změnu 
v životě udělat, byť možná na začátku byl cíl 
v  nedohlednu a  snad ani nebyl reálný, ale 
dali jsme do  toho všechno a  hle… ono to 
šlo, ono to jde. Je dobré mít své sny, ale ještě 
lepší je, když si je plníme.

Kde myslíte, že byste byli, kdybyste tehdy 
neučinili ono rozhodnutí?

Lucka: Asi bych dál učila na nějaké praž-
ské škole, možná bychom měli svůj byt, děti 
a auto. Každé prázdniny bychom jeli na ně-
jakou jedno-dvouměsíční cyklovýpravu. 
Dál bychom jen snili o Patagonii, Austrálii 
a  Severní Americe a  asi bychom se nikdy 
nerozhoupali k  tomu tam vyrazit. Možná 
by pro nás byly důležitější nové dlaždičky 
v koupelně než letenka za oceán.

Michal: Asi by to jelo v zaběhnutých ko-
lejích: učili bychom, o prázdninách bychom 
jezdili na kole někde po té skandinávské pří-
rodě či po západoevropských cyklostezkách 
a povídali bychom si u toho, jak se třeba jed-
nou někdy vydáme do Argentiny či Austrá-
lie anebo taky ne. No, nebo jinak: možná by 
jediným naším cílem bylo mít lepší auto, než 

má soused. Možná bychom veškerý volný 
čas proseděli u počítače, neodtrhli bychom 
se od  fejsbuku. Či úplně jinak: třeba by se 
to časem tak nějak zvrtlo a  já bych cestou 
z  práce chodil domů přes hospodu, všech-
ny prachy prohulil a prochlastal, na všech-
ny a na všechno bych jen nadával a záviděl 
bych. Jsem rád, že tomu tak nikdy nebylo, 
není, nebude a že jsem dnes se svým živo-
tem tam, kde jsem. 

Jak se změnil váš pohled na svět?
Lucka: Hlavně mi nikdo nenamluví, 

že svět je špatný a  že lidé jsou zlí. Vím, že 
kamkoliv se vydáme, bude se nám tam líbit, 
protože svět je krásný a stojí za to obětovat 
trošku svého pohodlí (a peněz) a vydat se ho 
poznávat. Nemám strach vyjet někam do ne-
známa, protože obyčejní lidé jsou na celém 
světě dobří. Při cestování také člověk pozná 
o hodně lépe nejen sám sebe a svého part-
nera, ale vlastně i svou zemi. Lépe pak může 
srovnávat.

Michal: s  přibývajícími kilometry i  po-
čtem navštívených oblastí si více uvědomuji 
rozdíly, které na této planetě panují. Problé-
my, které si vymýšlíme a snažíme se pak řešit 
v  jakoby civilizované Evropě, se ve  většině 
světa neřeší. Na koncích světa mají zcela jiné 
starosti.

Jste dnes k lidem tolerantnější?
Lucka: Určitě. Rozhodně neodsuzuji, co 

kdo má na sobě, jak vypadá, jaký má účes. 
Může se mi to líbit nebo nelíbit, ale v žád-
ném případě mě to nerozčílí a nebudu kázat, 
co by a jak by. Ať si každý nosí, co chce, je 
to jeho věc, důležité je, jak se v tom cítí on. 
Jsem ráda, že už i u nás žije víc a víc cizinců.

Michal: Byl jsem i  předtím, ale teď roz-
hodně více. Nemám problémy tam, kde řada 

LUCKA a MICHAL PO DESETI LETECH
změní člověka cesta na kole kolem světa? 
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lidí ano. Jsem si jist, že by jim nějaká ta dlou-
há cesta prospěla.  

Co vás ještě dnes dovede naštvat?
Lucka: Právě netolerance druhých.
Michal: Nespravedlnost, netolerance a ze 

všeho nejvíc neschopnost některých připus-
tit si vlastní chybu, tím spíš, je-li tato zcela 
evidentní.

Zažili jste okamžiky slávy, jak vlastně 
chutnají?

Lucka: Jo, je to příjemný, člověk si připa-
dá jako king �, ale je jasné, že sláva pomine 
a  stejně nakonec bude člověk na  všechno 
sám. Myslím, že i v těch našich „pěti minu-
tách“ slávy jsme zůstali stát nohama pevně 
na zemi.

Michal: Sláva není to, proč jsme jeli ko-
lem světa. To nějak přijde samo, když člo-
věk s  úspěchem udělá něco velkého. Mám 
ale pocit, že dnes stačí, když si člověk nechá 
udělat něco velkého a  hned je slavný. Kde 
je poptávka, tam je nabídka: lid dnes hledá 
senzace úplně všude. Na  druhou stranu ti, 
kteří by si tu slávu zasloužili, stojí opodál.

Co bylo v  uplynulých deseti letech nej-
těžší?

Lucka: Nejtěžší bylo prvních několik týd-
nů po návratu z cesty kolem světa. Najednou 
bylo kolem nás obrovské prázdno a nic. Dny 
svobody skončily a nastala tvrdá realita, se 
kterou nám chvíli trvalo, než jsme se srov-
nali.

Michal: Nejtěžší je vždycky to rozhodnutí 
kudy a jak dál, zkrátka kterou cestou se vy-
dat. Na důležitých, i životních křižovatkách 
se vždycky snažíme pečlivě zvažovat všech-
ny okolnosti nabízených variant. Někdy 
není snadné si vybrat. 

Co byste dnes s odstupem času třeba udě-
lali jinak?

Lucka: Asi bychom více mysleli, či spíše 
promysleli dobu po návratu.

Michal: Hmm, globálně vzato asi nic. Jen 
mě napadá, že bych si vzal do jedné padesá-
tistupňové africké etapy víc vody a do pouš-
tě Gobi, kde se nám v mrazivém čase rozbil 
vařič, bych si vzal víc jídla, které při konzu-
maci nevyžaduje horkou vodu.

Živíte se cestováním, psaním knížek, 
besedami, prezentacemi, průvodcováním, 
pořádáte Cyklofest. Baví vás to ještě, nebo 
už je to taková běžná rutina jako chodit 
do práce?

Lucka: Někdy už je to rutina a jsou chvíle, 
kdy se mi psát nebo jet na  besedu nechce. 
Ale když pak vidím, že si to diváci užívají, 
že se u našeho povídání baví, že je to zají-
má a že naše cesty někoho dokonce motivují 
k  tomu, že po x letech opráší kolo a  začne 
cestovat, tak v  takových momentech si ří-
kám, že naše práce má smysl a opravdu mě 
to žene kupředu. Snad ještě větší motivací 
je, když nám někdo pochválí knížku nebo 
článek. To si pak říkám, že to fakt všechno 
k něčemu je.

Michal: Myslím, že bychom náš život už 
dávno změnili, pakliže by nám to takto ne-
vyhovovalo. Máme hodně aktivit, které nám 
tu část roku, kdy cyklocesty zhodnocujeme, 
bohatě vyplní, nikdy se nenudíme, stále je co 
dělat, máme pestrý život.

Neplánujete po deseti letech nějakou ra-
dikální změnu?

Lucka: Změny, o  které bychom stáli, se 
naplánovat nedají, ty musí přijít samy.

Michal: Já izoluji odpověď jen na cyklis-

tiku: ano, vrhám se se vší vážností na závo-
dění.

Máte nějaký recept nebo radu pro své ná-
sledovníky?

Lucka: Hlavně se nebát, a pokud je chuť 
a nadšení, tak se pokusit své plány realizo-
vat. Když člověk o něčem sní, po něčem tou-
ží, ale nikdy to nezkusí, tak to navždy zůsta-
ne jen nesplněným přáním. A to je špatně. 
Sny jsou od toho, aby se plnily. Když se nic 
nezkusí, zdravě se nezariskuje, tak pak se 
člověk třeba po zbytek života užírá myšlen-
kou „že to tehdy měl zkusit“.

Michal: Bude-li chtít někdo šlapat v  na-
šich stopách, tak mám jednu radu: mistry ze 
sebe dělejte až po nějakém čase, který uká-
že, zda vůbec jdete správnou cestou, buďte 
originální, hledejte vlastní trasy, jezděte pro 
vlastní potěšení, ne proto, aby vás ostatní 
obdivovali.

Dovedete odhadnout, co přinese násle-
dující desetiletí, resp. co byste chtěli, aby 
přineslo?

Lucka: Netroufám si odhadovat, ale mys-
lím, že budeme dál cestovat a že se z nás ne-
stanou nerudná bába s dědkem u televize.

Michal: Rád bych vyrážel s Lucií na dal-
ší cesty – po světě i po Evropě máme ještě 
hodně plánů. No a  dál: tak určitě vyhraju 
nějaký cyklistický závod, uběhnu maraton 
a  snad se něco konečně změní v  našem 
soukromém životě, abychom definitivně 
zabouchli dveře od 13. komnaty a nemuseli 
je stále otevírat.

 Děkuji za rozhovor.
 Jiří Říha

LUCKA a MICHAL PO DESETI LETECH
rozhovor na veletrhu  Cykloturistika v Hradci Králové

17CYKLOČTENÍ







Ivo Hrubíšek

ELEKTROKOLA
nová dimenze cyklistiky









(propečená kachnička s červeným zelím a bramborovým knedlíkem 
za 89 Kč). Pro večerní doplnění tekutin jsou k dispozici 4 druhy piva. 
V sezóně funguje v kempu i prodejnička potravin, kde by měli mít 
ráno pečivo. Jinak obchody v centru Netolic jsou vzdálené cca 1 km.
Trasy:
Budou doporučeny, ale nikomu nebráníme, aby si zvolil individuální. 
Neorganizujeme žádný hromadný peloton. Trasy povedou idylickými 
jihočeskými vesničkami po vedlejších komunikacích a po cyklotra-
sách. Účastníci sobotní královské etapy se mohou těšit na  horskou 
prémii první kategorie na Kleti (1083 m n. m.). Rozhledna je již po re-
konstrukci otevřena.
Pokud byste se chtěli podívat, jaké zajímavosti vás v okolí Netolic če-
kají, je dobré si pustit z archivu TV Public pořad Cyklotoulky s Mi-
chalem Jančaříkem, díl vysílaný 31.10.2010. Link je zde: http://www.
publictv.cz/cz/menu/3/videoarchiv/clanek-1107-cyklotoulky/2161/. 
Doporučujeme velkou cykloturistickou mapu Českobudějovicko 
č. 159 v měřítku 1:60 000 od vydavatelství SHOCART.
Večerní program:
Páteční večer vyplní reprodukovaná hudba a  vzájemné popovídání 
účastníků, kteří se každoročně sjíždějí na  tuto akci ze všech koutů 
vlasti a mnohdy se vidí jen jedenkrát do roka.
V sobotu večer se přeneseme z jižních Čech do horké Afriky a podí-
váme se, jak se v ní jezdí na kole. Promítat a vyprávět bude ten nejza-
svěcenější, ten, který ji celou přejel od jihu na sever: Honza Tomšíček. 
Vloni na podzim mu vyšlo už třetí vydání jeho knihy „Afrikou domů 
na kole“, kterou bude na místě prodávat a podepisovat.
Upozornění:
Je potřebné nahlásit svou účast pořadatelům předem (kvůli zajiš-
tění občerstvení apod.). Volejte na číslo: 325 551 962 nebo mailujte 
na adresu: obchod@sportarsenal.cz. Uveďte počet, kolik vás přijede. 
Nepřihlášení účastníci se vystavují nebezpečí, že na ně nezbyde ob-
čerstvení, plánky tras, diplomek a podobně.
Po celou dobu srazu bude možnost zakoupit rozličné vybavení firmy 
SPORT ARSENAL za velice příznivé ceny.
Tento jediný víkend v roce budete mít také možnost zakoupit knížky 
z vydavatelství CYKLOKNIHY s neuvěřitelnou 50procentní slevou. 
Podmínkou ovšem je, že nám svůj požadavek nahlásíte předem (tele-
fonicky, mailem, koresponďákem), a my vám knihy připravíme. Ne-
budeme je posílat, pouze je v kempu předáme proti zaplacení. Prodej 
knih na místě se slevou neplánujeme.

13. CYKLOVÍKEND
Jižní Čechy
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R a d o v a n  K u n c

C E S T A M I  T R O L L Ů

Netradiční cyklistický průvodce Norskem



Jan Polášek



CYKLOZÁJEZDY
KOMFORTNĚ A  POHODOVĚ
s ubytováním v hotelech a penzionech

s polopenzí v restauracích

Katalog rádi zašleme zdarma.

ČESKO – EVROPA – SVĚT

CK Eurocykl, Jablonského 3, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 455 987, 596 714 002

e-mail: plzen@eurocykl.cz, www.eurocykl.cz
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pěšmo  kolmo  loďmo  lyžmo …za poznáním a romantikou

Albánie • Maroko • Norsko • Rakousko • Korsika • Rumunsko • celý svět

a dalších 300 zájezdů na

www.kudrna.cz

Pohodová i aktivní 
dovolená nejen na kole
P h d á i kti í
Neseď doma a jeď  !

CK KUDRNA • Dornych 33 • 663 14 Brno • tel.: 542 216 764 • mob.: 777 583 762 (777 KUDRNA) • kudrna@kudrna.cz









Informace:
CK Victoria, Myslíkova 10
120 00 Praha 2
tel.: 296 220 022
fax: 222 211 408

Další pobočky v Brně,
Ostravě, Liberci,
Olomouci a Přerově

Kompletní přehled cyklozájezdů na
www.victoria-ck.cz
e-mail: dovolena@victoria-ck.cz

Pohodová cykloturistikaPohodová cykloturistika Ubytování v hotelech s polopenzí*
– volitelná délka a náročnost etap
– doprovodný autobus s občerstve-
ním a uzamykatelným vlekem.

Odjezdy: Praha – Hradec Králové – Vysoké Mýto – Svitavy –
Letovice – Boskovice – Blansko – Brno. Jen u zájezdu k Nezi-
derskému jezeru je odjezd pouze z Brna!

TAUERNSKÁ CYKLOSTEZKA
7.–10. 5. cena od 4.900 Kč/os.

NA KOLE PO ELBĚ
22.–29. 5. cena od 6.900 Kč/os.

KOLEM JEZER SOLNÉ KOMORY
2.–5. 6., 15.–18. 8.cena od 7.300 Kč/os.

ENNSKÁ CYKLOSTEZKA
11.–14. 6., 8.–11. 8.cena od 5.500 Kč/os.

DRÁVSKÁ CYKLOSTEZKA
14.–17. 7. cena od 6.300 Kč/os.

INNSKÁ CYKLOSTEZKA
21.–26. 8. cena od 6.700 Kč/os.

NEZIDERSKÉ JEZERO
29.–31. 8. cena od 2.500 Kč/os.

LAGO DI GARDA NA KOLE
23.–28.9. cena od 7.600 Kč/os.

KORSIKA NA KOLE
30.9.–9.10. cena od 10.900 Kč/os.

* jen
snídaně

* ubytování
v karavanech







Pro mnoho čtenářů Cykločtení je zajisté kolo příjemným doprav-
ním prostředkem a jízda na kole ideální pohybovou aktivitou. s ra-
dostným očekáváním narození potomka ale určitě řadě budoucích 
rodičů vyvstává spousta nových otázek, třeba jak skloubit dosavadní 
aktivní život a pobyt v přírodě se starostí o dítě. Často také nechybí 
obavy z toho, že veškeré dosavadní outdoorové aktivity bude nutno 
přesunout na druhou kolej. Budiž útěchou všem nastávajícím rodi-
čům, že v tomto ohledu pro ně vůbec nic nekončí. Naopak, otevírá 
se rozsáhlá životní kapitola, v níž dostanete možnost zúročit své do-
savadní zkušenosti a především nabrat ještě spoustu dalších. A je jen 
na vás, jestli to bude zábava, drama anebo nuda. 

V únoru letošního roku zahájilo svou činnost nově vzniklé občan-
ské sdružení Alpský klub Brno. Ojedinělý vzdělávací projekt se věnuje 
nejen pobytu a pohybu v horách a cestování vůbec, ale významnou 
částí činnosti Alpského klubu je právě práce s dětmi a aktivními ro-
diči. Spousta dospělých se domnívá, že pouštět se na  cesty, do  hor 
a na kolo s dětmi je bláznovství, případně si dovedou najít mnoho 

jiných argumentů, proč by to nemělo jít. Bohužel ke škodě své i svých 
dětí. Pro rodinné vztahy není snad nic lepšího, než spolu prožít nějaké 
to „dobrodružství“ a mezi ně rodinná cyklistika rozhodně patří. 

Hlavním cílem Alpského klubu Brno je překonat zbytečné před-
sudky a obavy provázející výlety s dětmi do hor a na kole. Prostřed-
nictvím teoretických přednášek i praktických workshopů se můžou 
pohybu chtiví rodiče dozvědět mnoho užitečných informací, které 
jim usnadní začít vést opět aktivní život i s malou ratolestí, od vyba-
vení na cesty přes plánování výletů a putování až po objektivní rizika. 
Na všechny jarní přednášky a workshopy, které vedou zkušení odbor-
níci, navazují letní kurzy přímo v terénu/zahraničí. Cílovou destinací 
všech zahraničních vícedenních kurzů je Švýcarsko. Tato malá, ale 
zajímavá země má nejen velmi příjemný, kvalitně značený a propra-
covaný systém cyklotras, ale také komfortní zázemí malých kempů. 
Všechny zahraniční kurzy jsou navíc organizovány tak, že se do Švý-
carska nemusíte s malými dětmi trmácet přeplněným autobusem, ale 
komfortně se dopravíte vlastním vozidlem, při samotné akci už ale 
využíváte zázemí mikrobusu, polopenzi a  instruktoři se starají o to, 
aby si na své přišli nejen děti, ale také rodiče. 

Plán přednášek a  kurzů, včetně podrobnějších informací najdete 
na www.alpklub.cz. (PR)

AKTIVNÍ RODINA – S DĚTMI NA KOLE
vzdělávací projekt Alpského klubu Brno
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Přepych a luxus prostorných vagónů pro-
voněných drahými parfémy a dýmem tabá-
ku předních značek, stewardi v livreji a dámy 
v kožiších z exotických zvířat… Ne, to v le-
sích kolem radíkovské pevnosti nedaleko 
Olomouce opravdu nenajdete. Spíše vás bu-
dou expresní rychlostí míjet účastníci stej-
nojmenného orientačního závodu na  hor-
ských kolech. A  nejen nadupaní závodníci, 
ale i  řada nadšených amatérů, mezi nimiž 
můžete být i vy.

Jak to všechno začalo?
Počátky orientačních závodů na  kolech 

sahají v  našich zemích až do  dřevních let 
padesátých. Závodilo se na  tom, co bylo 
tehdy k dispozici, tedy na cestovních kolech 
různého stáří a kvality, ti největší borci sed-
lali Sportku s  tříkolečkem. Kontroly v  teré-
nu tehdy přicházely v  úvahu pouze pěšky 
s kolem na zádech, a tak k rozšíření tohoto 
krásného sportu došlo až se vstupem hor-
ských kol na  scénu. Léta devadesátá byla 
ve znamení růstu buněk MTBO (Mountain 
Bike Orienteering) při stávajících oddílech 
orientačního běhu. Nadšení pořadatelů 
a  stále větší dostupnost kvalitních (a  tedy 
odolných) horských kol rozšiřovaly řady zá-
vodníků i  mezi původně „neorientačními“ 
sportovci, česká MTBO reprezentace pra-
videlně prošlapávala stupínky evropských 
i  světových pódií a MTBO závody se u nás 
začaly množit. Vznikala první republiková 

mistrovství, mnohé závody se spojily v Čes-
kém MTBO Poháru. Přesto však zůstávala 
komunita jezdců MTBO ve  srovnání s  ko-
munitou účastníků maratonů na  horských 
kolech v mizivém počtu, a to zejména v řa-
dách amatérů. 

Cyklistické dobrodružství
Velkou změnu přinesl závod Bike Adven-

ture. Ten vyšel již od  základu z  konceptu 
otevřeného podniku pro širokou veřejnost 
a  závoděníchtivým hobby jezdcům přinesl 
dobrodružství v podobě orientačního závo-
du dvojic objíždějících bodované kontroly 
v  libovolném pořadí, tzv. scorelauf. Výhody 
takového řešení oproti bikovým maratonům 
jsou zřejmé – odpadají tlačenice, fronty či 
nebezpečné předjíždění, nezanedbatelný je 
také podstatně menší dopad na přírodu. Zá-
vodníci se rozptýlí po lesních cestičkách, až 
se zdá neuvěřitelné, že je na startovce tisícov-
ka lidí. Koncept BA se stal natolik populár-
ním, že se jej chytili pořadatelé dalších akcí 
a v  loňském roce vznikla jejich první série, 
SHOCart Liga, která letos čítá 11 závodů.

„Bé Áčko“ ale není to pravé MTBO, nabízí 
pouze jednu MTBO disciplínu. Vedení sva-
zu českého MTBO se tedy rozhodlo závody 
více přiblížit veřejnosti. Původní nemastná 
neslaná kategorie „Příchozí“ se nově rozší-
řila na dvě kategorie – Open Short a Open 
Long. Trasy vytyčené kontrolami v  terénu, 
které musejí účastníci nalézt v  určeném 
pořadí, jsou v  zásadě stejně dlouhé jako 
u  licencovaných kategorií, ovšem jednot-
livé kontroly jsou rozmístěny podstatně 
jednodušeji. Ti nejzdatnější (nebo nejsebe-
vědomější?) se mohou bez licence přihlásit 
i do některých registrovaných kategorií, ale 
čeká je náročná orientace v  terénu, který 
jim nedá nic zadarmo.

ORIENT EXPRESS míří do Radíkova 
Jedním z předních podniků letošní MTBO 

sezóny, na kterém si můžete na vlastní kůži 
vyzkoušet Open MTBO kategorie, je HOL-
BA & Litovel ORIENT EXPRESS o  po-
sledním červnovém víkendu. Proběhne 
v  krásném terénu Přírodního parku Údolí 
Bystřice u hranice vojenského újezdu Liba-
vá, na dohled od Svatého kopečku nad Olo-
moucí. Centrem závodu bude Fort Radíkov, 
jedna z  nedokončených pevnůstek „Císař-
sko–Královské Olomoucké pevnosti“ z roku 
1876. Na místě, kde se kdysi šikovaly pluky 
odvedenců ve službě Franzi Josefovi, vyroste 
městečko stánků a stanů. Občerstvení poteče 
proudem, účastníci závodů budou promýšlet 
ty nejzaručenější strategie a probírat čerstvé 
zážitky z lesa. Rodiny s dětmi zde zanechají 
natěšené tatínky a jdou strávit den do neda-
leké ZOO. Navečer se zdi pevnosti roztančí 
svižnými rytmy olomouckých Zatrest! a ve-
selá O-Bike Party rozezní noc až do kuropě-
ní. Vše najdete na

www.bike-orientexpress.cz

MTB ORIENT EXPRESS
aneb přeprava jízdních kol povolena!

Datum konání: 25. – 26. 6. 2011
Partnerem akce je vydavatelství 
CYKLOKNIHY s.r.o.
Mediálním partnerem akce je časopis 
CYKLOČTENÍ.
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o nové kolo AGang Ritual,

víkend v rakouských 

Alpách a mnoho dalších cen...

   

o
víkend v rakouských

Alpách a mnoho dalších cen...

SOUTĚŽSOUTĚŽ

AAlpácchhhhhhh aaaa mmnnohA p

...čeká na ty z vás, kteří se s ostatními chtějí 
podělit o zajímavé dojmy z cestování na kole,

prostřednictvím blogů NaKole.cz.
Bližší podmínky soutěže naleznete na 

www.NaKole.cz/soutez
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Penzion u Rechů
Hořická 42, Blansko��+420 777 132 343��penzionrech@centrum.czwww.penzionrech.czN: 49°21'30.63" | E: 16°38'12.20"

Golf & Ski Resort KořenecKořenec 152, Boskovice��+420 516 467 504, +420 777 831 455��info@sokrates-golf.czwww.sokrates-golf.czN: 49°31'49.47" | E: 16°45'18.00"

Westernové městečko Boskovicekonec ulice Svatopluka Čecha, Boskovice
��+420 737 000 000, +420 603 258 536��info@westernove-mestecko.czwww.westernove-mestecko.czN: 49°29'40.79" | E: 16°41'05.30"

Hotel Panská
Panská lícha 6, B��+420 545 228 220, +420 6��hotel@panskalichawww.panskalicha.cN: 49°14'47.26" | E: 16°38'

Orea Hotel Santon
Přístavní 38, Brno��+420 546 221 536, +420 606 750 231��info@hotel-santon.comwww.hotel-santon.comN: 49°13'51.15" | E: 16°31'06.00"

Pension Anitka
Fedrova 2, Brno��+420 541 229 639��anitkapension@seznam.czwww.penzionanitka.wz.czN: 49°16'08.68" | E: 16°34'10.00"

Penzion Pohoda ClubÚdolí oddechu 1145, Brno��+420 546 212 478, +420 602 951 736��penzionpohoda@iol.czwww.penzionpohoda.netN: 49°12'51.53" | E: 16°31'35.40"

Za Sedmero - výletní restaAdamovská 24, Brno��+420 541 213 068, +420 774 889 069��jakub.glaic@zasedmero.czwww.zasedmero.czN: 49°17'15.34" | E: 16°37'49.90"

Kemp Apollo
Slovácká 46, Břeclav��+420 777 187 160��info@atcapollo.czwww.atcapollo.czN: 48°47'08.47" | E: 16°49'35.40"

Lodní doprava BřeclavHaškova 2706, Břeclav��+420 723 968 410��info@lodnidoprava.comwww.lodnidoprava.comN: 48°46'03.41" | E: 16°53'02.30"

Turistické informační centrumU Tržiště 8 (Lichtenštejnský dům), Břeclav
��+420 519 326 900, +420 731 428 235��info@breclav.orgwww.breclav.orgN: 48°45'34.77" | E: 16°52'54.80"

Státní zámek BučoviceZámek 1, Bučovice��+420 517 383 135, +420 724 095 281��bucovice@brno.npu.czwww.bucovice-zamek.czN: 49°08'57.75" | E: 17°00'03.40"

Bukovanský mlýnBukovany 70, Bukovany��+420 518 618 011��info@bukovansky-mlyn.czwww.bukovansky-mlyn.czN: 49°02'24.97" | E: 17°05'28.60"

Penzion U tří volůBýkovice 30, Býkovice��+420 516 413 335, +420 724 264 810��info@utrivolu.czwww.utrivolu.czN: 49°25'48.59" | E: 16°32'15.00"

Restaurace SokolovnaHorní náměstí 18, Bzenec��+420 518 384 203, +420 728 826 926��samota.motorest@seznam.cz
N: 48°58'32.50" | E: 17°15'55.50"

Hotel-Penzion AlborMasarykova 309, Čejkovice��+420 518 362 333��hotel@albor.cz
www.albor.czN: 48°54'08.05" | E: 16°56'22.70"

Pivovar Černá HoraPivovarská 3/5, Černá Hora��+420 603 271 540��pivovarch@pivovarch.czwww.pivovarcernahora.czN: 49°24'54.66" | E: 16°34'51.60"

Hotel Vinum CoeliMasarykovo nám. 5, Dolní Kounice��+420 546 421 440, +420 604 439 695��branko@vinumcoeli.czwww.vinumcoeli.czN: 49°04'12.23" | E: 16°27'53.40"

Hotel Drnholec***náměstí Svobody 5/8, Drnholec��+420 519 519 307, +420 519 519 360��booking@hoteldrnholec.czwww.hoteldrnholec.czN: 48°51'26.31" | E: 16°29'11.60"

Penzion Ludmila, Vinařství LiviNádražní 1217, Dubňany��+420 518 365 146, +420 518 364 146��penzion@livi-dubnany.czwww.livi-dubnany.czN: 48°55'05.53" | E: 17°04'59.40"
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Tipy Cykl
Doporučené keškyPraděd (N50°04.842'', E17U Malého Kotle (N50°02.17Anenská Huť (N49°58.438''Pramen (N50°01.594'', E17Alfrédka (N50°00.987'', E17Ovčárna

Leží na křižovatce běžeckýca turistických tratí, spojujícmísta Jeseníků – Praděd, PSkřítek a Červenohorské sedlonaučná stezka Bílá Opava a Večárna je také poslední zastávkdem, na kterou se lze dostat psové kyvadlové dopravy z parkov
Hvězda nad Karlovou Studánkoumají vjezd zakázán.
Cyklobusy
Jsou provozovány jako běžné a
linky a mohou je využít k přepravě
turisté s jízdními koly, která jsou
vána v přívěsných vozících za auto
i všichni ostatní cestující bez jízd
Dovezou Vás například na Ovčárnu
Skřítek, do sedla Videlský kříž, Kar
dánky, Malé Morávky, Karlova a
Hor, do oblasti Přírodních parků So
a Údolí Bystřice a na další zajímavá
Více

info
www.cyklobusy.connexmorava.cz

Přes Pradědna Anenskou huť (25 km)Na pětadvaceti kilometrech nastoupáte 821
metru. Už z toho je jasně vidět, že trasa

z Červenohorského sedla přes Praděd na Anen-

skou huť není úplně pro každého. Ale ten, kdo

se s ní rozhodne poprat, prožije den (nebo dny)

v nádherném prostředí. Celá oblast je přímo za-

slíbená cyklistům i běžkařům.Začátek cesty leží v nadmořské výšce 1013

metrů a stejně budete zpočátku stoupat. Řeč je

samozřejmě o Červenohorském sedle a přímé

cestě kolem chaty Švýcárna na Praděd (1491

metrů nad mořem) – od této chvíle se můžete

chlubit, že jste na svém biku pokořili pátou nej-

vyšší horu České republiky (televizní vysílač vyso-

ký dalších 162 metrů pak znamená vůbec nej-

vyšší bod ČR). Byla by škoda, kdybyste vynechali

vyhlídku z k tomu určené plošiny, i když „pouze"

ze 73 metrů. Mimořádně jsou prý vidět Velké

Tatry i rakouské Alpy. Otevřeno je celoročně od

9 do 18 hodin. Jste sice jen kousek od pře-

hradní soustavy Dlouhé stráně, ale pokud se

rozhodnete pro zajížďku, vybírejte pečlivě cestu

a dávejte dobrý pozor.Pokud se rozhodnete pro cestu z Ještědu

bez zajížděk, namíříte si to kolem chaty Barbor-

ka a Ovčárny k hotelu Figura, kde opustíte dosa-

vadní cyklostezku 6076 a vydáte se po turistic-

ké červené.
Té se budete držet až do cíle, ale to bychom

předbíhali. Před sebou máte zvlněný přejezd Vy-

soké hole, Kamzičníku, Velkého Máje a Jeleního

hřbetu. U Jelení studánky se dáte doleva

a posledních deset kilometrů strávených podél

Stříbrného potoka pak za odměnu už jenom kle-

sáte a klesáte na Anenskou Huť u Žďárského

potoka.
Využijte oblíbených turistických chat

a pravidelně odpočívejte. Jen tak si vychutnáte

nádherné panorama Jeseníků. Především výhle-

dy z Ovčárny doslova vyrážejí dech.

Praděd – pátá nejvyšší hora České republiky.
Foto www.radiokomunikace.cz

Cyklopedie 2011
Už 10. května vychází Cyklopedie, která vám nabídne tipy na výlety
v Česku i na Slovensku. A k tomu kompletní katalog certifikovaných
objektů Cyklisté vítáni.

Cyklopedii najdete v PNS, v dobrých cykloprodejnách, 
nebo si ji můžete objednat na peloton@peloton.cz



FORMA OBJEDNÁNÍ, VARIANTY PLATEB 
A ZPŮSOBY DORUČENÍ

Forma objednání
Objednávky přijímáme telefonicky, e-mailem, poštou, faxem.
Všechny nabízené tituly máme na skladě, a proto mohou být okamži-
tě expedovány. Běžně knihy odesíláme do 2–3 dnů (při platbě převo-
dem 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 inter-
netový obchod www.cykloknihy.cz. Tam se automaticky vygeneruje 
číslo objednávky = variabilní symbol, který umožní bezproblémovou 
identifikaci Vaší platby. Také je možno uskutečnit objednávku tele-
fonicky, 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 po-
platek 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 za-
slání ve výši 89 Kč. Při objednávce nad 500 Kč (hodnoty zboží) účtu-
jeme 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, pří-
padně 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

Knihy balíme do kartonových obalů, v případě více titulů je dáváme 
do kartonových krabic, kde jsou dostatečně chráněné proti poškoze-
ní. 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 vlože-
ný 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

Neplaťte žádné další poplatky, 
když nemusíte

Poštovné ZDARMA *)
Balné ZDARMA ve všech případech

VYLOSOVANÍ LUŠTITELÉ KŘÍŽOVKY 
Z MINULÉHO ČÍSLA

Tajenka zněla: DRES OD CYKLOKNIH POD STROMEČKEM
ZDARMA.
Z velkého množství korespondenčních 
lístků, pohlednic a e-mailů jsme vylo-
sovali tři výherce, kteří od nás dostávají 
nový cyklistický dres Cykloknihy.

Vylosováni byli: 
Milan Klofáč, Věž, Marie Svejkovská,
Neurazy, Jiří Růžička, Mariánské 
Lázně.
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Tajenku zasílejte 
do 30. června 2011 

na adresu: 
CYKLOKNIHY,

Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
nebo redakce@cykloknihy.cz

Dvaceti vylosovaným 
luštitelům zašleme 

knižní novinky 
z nakladatelství 
CYKLOKNIHY.

CYKLOKNIHY
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KČ 29.990,-KČ 25.990,-


