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Doručovatel Ferdinand společně se psy Benem a  Danem na  ti-
tulním obrázku Ivana Křemečka přiváží další porci čtení do  vašich 
domovů. Nedbají nepohody a snaží se dovézt objednané knihy včas 
i do těch nejzapadlejších koutů naší vlasti. A jak jinak než na kole.

Úsměvný začátek jsem si nemohl odpustit jako reakci na obrázek, 
který vždy Ivan kreslí na  konkrétní zadání. Znělo: „Prosím o  něco 
hodně zimního, to jsme ještě neměli. Cyklisté přece jezdí i v zimě.“ 
Že to bude až tak zimní, jsem nečekal, ale atmosféru vystihl dokonale.

Letošní zima zatím ladovské ani křemečkovské pojetí moc nepři-
pomíná, ale v něčem je přece výjimečná. Přesně před třiceti roky, také 
na přelomu prosince a  ledna, vznikala první tiskovina, kterou jsme 
vypravili do světa pod názvem CYKLOTURISTA. Byl to informační 
zpravodaj tehdejšího Svazu turistiky (dnešního Klubu českých turis-
tů), jehož vydávání nám bylo svěřeno. Pořizován byl psacím strojem 
(žádné osobní počítače tehdy neexistovaly), rozmnožován z cyklosty-
lových blan (kdo ještě ví, co to bylo?) a všíván ručně do předtištěných 
desek, na  něž se dětskou tiskárničkou dotiskávalo pořadové číslo. 
V  lednu roku 1983 byla dotištěna na prvních 150 výtisků jednička. 
Adresy na obálky se nadepisovaly ručně. Postupem času se zpravodaj 
obsahově rozšiřoval, měnil se způsob tisku, dokonce přibyly černobílé 
obrázky. Ty už vyloudí úsměv na  tváři, protože něco tak hrozného, 
kdyby dnes otiskl nějaký časopis, tak končí. Tehdy se jednalo o ob-
divovaný výkřik reprodukční techniky. Náklad zpravodaje vystoupal 
až na „závratných“ 1500 výtisků, kterých bylo dosaženo v roce 1990. 
Za  osm let se tedy zdesetinásobil. V  témže roce bylo jeho vydává-
ní ukončeno, protože šíření informací přebral na svoje stránky nově 
vzniklý časopis PELOTON. Nějakou dobu vše fungovalo, poté už 
méně. Což byl impulz k založení samostatného časopisu CYKLOTU-
RISTIKA, jehož první číslo vyšlo 16. prosince 1994, tedy před 18 roky. 
Z původních čtyř čísel ročně se postupem doby stal řádný měsíčník 
s 12 čísly plus jedním speciálem DOVOLENÁ NA KOLE. Náklad se 
vyšplhal na úctyhodných patnáct tisíc výtisků (tedy stonásobek pů-
vodního nákladu zpravodaje). Po osmi letech jsme byli nuceni v roce 
2002 pod vlivem okolností s časopisem skončit. Po krátkém oddecho-

vém čase jsme začali vydávat knihy s cyklistickou a cykloturistickou 
tematikou a do dneška se podařilo přivést na svět přibližně 50 titulů, 
z toho některé v několika vydáních a dotiscích. Pár jich získalo různá 
ocenění v literárních soutěžích, což bylo příjemné, ale ne až tak důle-
žité. To hlavní bylo, a je, že každá kniha přináší radost autorovi, snad 
i čtenářům a pochopitelně také nám.

V dnešní době je vydávání knih relativně snadnou záležitostí, není 
třeba žádného povolení úředníka, který by posuzoval nezávadnost 
textu, nejsou žádné limity papíru v  tiskárnách, takže i  ten největší 
škvár může vyjít ve stotisícovém nákladu. Pokud si výrobu dotyčný 
nakladatel nebo sám autor zaplatí. Tím ale končí ta radostnější kapi-
tola vzniku knížky. Přichází na řadu prodej a ten je dnes hodně sví-
zelný. Prodat knihu je čím dál náročnější. Jednak je v knihkupectvích 
obrovská nabídka a zdaleka ne všechny novinky je možné do obcho-
dů dostat. Kupní síla obyvatelstva klesá a v položkách, které se v mno-
ha domácnostech škrtají jako první, jsou náklady na kulturu, zába-
vu, což obojí souvisí se čtením. Tištěná kniha začíná mít konkurenci 
i v levnější podobě elektronické knihy. A v neposlední řadě naši po-
litičtí inkvizitoři neustále knihám a jejich vydavatelům ztěžují život. 
V nejbližší době opět chystají zvýšit daň z přidané hodnoty. Už dnes 
jsme v pořadí třetí zemí v Evropě (po Dánsku 22 % a Bulharsku 20 %) 
s nejvyšší DPH na knihy. Z každého výtisku si stát vezme 14 procent 
prodejní ceny, aniž by se na vzniku a vydání knihy jakkoli podílel. Co 
říci na adresu těch, které si lidé vybrali, aby této zemi moudře vládli, 
a kteří se ke knihám jako ke studnici poznání, vědění a vzdělanosti 
chovají takto macešsky?

Abych se ale vrátil k těm třiceti letům vydávání. Byla to práce ra-
dostná, krásná a obohacující. Co na ní bylo nejvíc nádherné? Všechna 
ta setkání se zajímavými lidmi a poznání mnoha vynikajících osob-
ností. Ať už to byli přispěvatelé do časopisu, autoři knížek, lidé z firem, 
kteří vydání obojího podporovali, i všichni další, kteří se na výrobě 
časopisu i knížek podíleli. V neposlední řadě i čtenáři, kteří časopis 
i knihy kupovali a četli. Všem patří velké poděkování.

 Jiří Říha
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PŘEJEME VÁM VŠEM 
příjemný a úspěšný rok 2013,

dobré zdraví, hodně pohody a štěstí,
mnoho nezapomenutelných zážitků na kole,

a krásné chvilky při čtení knížek.

PF 2013

3CYKLOČTENÍ



O přestávce Cyklofestu, kam Milan Silný dorazil na autogramiádu svojí novinky, jsme 
si sedli do klidného kouta a trochu pokecali. Chystal jsem se ho vyzpovídat už delší dobu, 
protože rozhovor s ním zatím nikde nevyšel. Navíc nebývá zvykem, aby začínající autor vy-
chrlil během čtyř let tři knížky, vlastně čtyři, protože jedna vyšla už podruhé. Milan patří 
mezi ty začínající autory, kteří se chytli a vydávají knihy s viewegovskou periodicitou, tzn. 
jednu ročně. Zajímavé také je, že nebýt před několika lety literární soutěže, kterou jsme 
vyhlásili se záměrem získat nové autory, pravděpodobně by čtenáři tohoto autora nikdy 
nepoznali. Proto moje první otázka směřovala k soutěži.

bylo. Tak jsem si řekl, že zážitky budu sepi-
sovat. Když jsem jich měl docela dost, tak je 
pak jedna moje známá svázala do  formátu 
knížky a  tu jsem dal kamarádům k  Váno-
cům. To byla taková moje prvotina. Když 
jsem se dozvěděl o  soutěži, vybral jsem 
z toho nastřádaného vše, co se týkalo cyklis-
tiky, upravil, doplnil a poslal.

Milan píše hodně originálně, nikoho nena-
podobuje, jde svojí cestou a jeho hlášky už za-
čínají mezi cyklisty kolovat. Například: „Kolo 
se netrpělivě opírá o zeď ve sklepě, divže před-
ním kopytem nehrabe o zem jako nedočkavý 
plnokrevný hřebec,“ nebo: „Mraky nejprve 
na zkoušku olízly kopce, a když jim zachutna-
ly, spolkly je celé.“

Kam na tyhle výrazy chodíš?
Ty mne napadají samy. Vozím s  sebou 

takový malý deníček, a  když třeba čekáme 
někde na  jídlo, tak si zapíšu, co se od  rána 
všechno stalo, vyresetuju hlavu a  pak zase 
do večera střádám zážitky. Když si text zpět-
ně pročítám, vybavují se mi všechny podrob-
nosti. Přímé řeči se snažím zachytit přesně.

Milan nepatřil k  těm autorům prvotiny, 
kteří by vehementně prosazovali svůj názor 
a  muselo být, jak oni chtěli. Byl rozumný, 
nechal si poradit. Nepožadoval astronomický 
honorář, jako někteří jiní začínající autoři. Byl 
a  je skromný. Jen díky tomu se mohla zrodit 
jeho první kniha. A po ní druhá a teď i třetí.

 Milane, jak ses o literární soutěži dozvě-
děl? A měl už jsi tehdy něco napsáno nebo jsi 
začal tvořit až pro ni?

Dříve jsme jezdívali, a  pořád jezdíme, 
s klukama třeba do Rumunska, Černé hory, 
Norska, lezli jsme po horách, jezdili na kola. 
Potom jsme se sešli v  hospodě a  po  nějaké 
době jsme si už přestávali pamatovat, jak vše 

ROZHOVOR S MILANEM SILNÝM
autorem tří úspěšných knih o kopcích

Co tě vlastně pudí k tomu, abys svoje zá-
žitky sepisoval a předkládal je ostatním?

Už v dětství jsem čítával časopis Čtyřlístek. 
Asi ve třetí třídě jsem začal vydávat časopis 
Trojlístek. Byly to přeložené a sešité listy pa-
píru a do nich jsem psal a kreslil. Když jsem 
byl starší, chodil jsem ze školy za  mámou 
do práce a tam jsem psával na stroji, což mě 
hrozně bavilo. Na střední ekonomické škole 
jsem si udělal státnici z psaní strojem. Když 
jsem tvořil maturitní práci, vybral jsem si 
téma: Moje největší životní zklamání. Popsal 
jsem příhodu, jak jsem při hokeji za  stavu 
nula nula, deset vteřin před koncem, jel sám 
na  branku a  ten nájezd neproměnil. Tahle 
moje práce pak visela na nástěnce, že prý to 
byla nejpovedenější maturitní práce za  po-
sledních iks let. Teď v  poslední době je mi 
takovou sladkou odměnou, když potkám 
někoho, komu moje knížky změnily život. 
Přečetl si je, koupil kolo a začal taky jezdit.

Předkládáš svoje výtvory někomu k  po-
souzení?

Mámě. Většinou řekne, hmm, dobrý. Ale 
opraví mi pravopisné chyby. Manželka si také 
něco přečte, ale jen výpravy, na kterých byla 
ona, ostatní si nechává ke čtení až v knížce.

V knihách se místy dost navážíš do kámo-
šů, se kterými jezdíš. Dáváš jim do těla. Jak 
to snášejí?

Vrána k vráně sedá. Je to takový náš kolo-
rit. Zatím se nikdo nad ničím nepohoršoval. 
Známe se už dlouho a víme, co od sebe mů-
žeme navzájem čekat.

Jsi také pořadatel jedné zajímavé akce – 
Loudání. Ono to ve své podstatě žádné lou-
dání není, protože se jedná o  závod. Píšeš 
o  něm v  každé knize, představ ho našim 
čtenářům.

4 CYKLOČTENÍ



Milan Silný o sobě:
- už šestnáctým rokem mi je 26
- manželka Máča, syn Milan, dcera Eliška, kolo Jürgen
- zaměstnání obchodní manažer
- kolo mám Jürgena, což je takový nezkrotný plnokrevný divočák německé značky Canyon
-  Ročně jsem najezdil vždycky kolem 5 000 km. Pak ale jeden opravář kol ve Slaném prohodil, 

že amatérští cyklisté najezdí ročně tak do šesti tisíc. A to mě nakoplo, chtěl jsem si dokázat, 
že mám na víc než amatérský cyklista. Od té doby jezdím devět až deset tisíc km ročně. Dříve 
jsem hrával aktivně hokej, fotbal, futsal. Teď už jenom jezdím na kole.

-  Oblíbeným jídlem jsou těstoviny, těstoviny, těstoviny, knedlíky s vajíčkem anebo dobře ugri-
lovaná krkovička. Ale nejsem náročný, kromě zemlbáby a rýžového nákypu sním snad všech-
no, včetně ježků a šneků.

-  Rád piju coca-colu, pivo, ale třeba i acidofilní mléko. Pivo má tu výhodu, že u něj vznikají ty 
nejztřeštěnější nápady.

-  Za  nejhezčí knížku považuji samozřejmě „Každý kopec má své...NEJ“, protože byla moje 
první. Čtu ale všechny knížky od kohokoliv, o cyklistickém putování odkudkoliv, kamkoliv, 
pro cokoliv. Čtu i jiné, nejsem nijak vyhraněný. Teď jsem dočetl Saturnina a ještě ten samý 
večer načal Sbohem, armádo! 

− Nejoblíbenějším spisovatelem je asi Stephen King.

ROZHOVOR S MILANEM SILNÝM
autorem tří úspěšných knih o kopcích

KOPCE JSOU KOŘENÍM CYKLISTIKY
a Milan Silný vás o tom přesvědčí

Extrémní cyklistické závody jsou něco, co 
ve světě funguje. V Jihoafrické republice mají 
Cape Epic, v  Austrálii Crocodile Trophy, 
v Americe The Greath Divide Race. Největ-
ším extrémem je Iditarod, závod zimní Al-
jaškou. Všechny tyto závody jsou velkým 
lákadlem pro bikery nejdrsnější z  drsných. 
Účastníci si při nich sáhnou za hranici svých 
možností, někdy pořádně hluboko. Kromě 
krásné přírody, kterou závody vedou, pozna-
jí především sami sebe. A o to jde především. 
Je hodně bikerů, kteří by přesně tohle chtěli, 
ale je ještě víc těch, kteří nemají dostatečné 
množství peněz, sponzorů a  volného času, 
aby se závodů ve světě mohli zúčastnit.

S  kamarádem Čépou jsme v  roce 2007, 
inspirováni především závody The Greath 
Divide Race a Iditarod, uspořádali extrémní 
závod nazvaný Extrémní závod. Trasa vedla 
po Česku a byla dlouhá 600 kilometrů. Vý-
sledek se brzy dostavil. Na start se totiž skoro 
nikdo nedostavil, jen dva odvážlivci, což bylo 
tak řídké startovní pole, že se závod neusku-
tečnil. Nenechali jsme se však odradit. Ná-
strahy extrémního závodu jsme skryli pod 
romantický název Loudání českou krajinou 
a příští rok uspořádali závod znovu. Na start 
se přihlásilo 15 borců. Tradice byla založena, 
v roce 2013 se pojede již šestý ročník. Kapa-
cita závodu je omezena na 50 účastníků. Při 
spuštění přihlašování se jich přihlásilo přes 
100 a  místa ve  startovním poli byla roze-
braná během 1,5 vteřiny. Loudání si získává 
stále větší popularitu i bez reklamy v televizi, 
novinách, rádiu.

Loudání bylo skutečně prvním závodem 
svého druhu v celé Evropě. Podle řady ohla-
sů se již stalo kultovní záležitostí. Trasa zá-
vodu je do poslední chvíle tajná. Vede přede-
vším terénem, často opravdu velmi těžkým. 

Délka je obvykle mezi 500 a 700 kilometry. 
Plánovaná cizí pomoc na trase je zakázaná. 
Účastník si musí vystačit jen s  tím, co veze 
s sebou. Kde a kdy bude spát, co bude jíst, je 
čistě jen a  jen na  jeho rozhodnutí. Za  svou 
bezpečnost si každý ručí sám. Už jen prosté 
dokončení závodu je velkým osobním vítěz-
stvím a zcela jistě zážitkem na celý život. Sám 
za sebe můžu říci, že kdo se zúčastní Loudá-
ní, na trase pozná svobodu letícího orla.

Máš v zásobě nějaká další NEJ, co se kop-
ců týče?

Mám. Například nejsladší kopce Cukrák 
a  Medník. Nedávno jsem zjistil, že někde 
na  Moravě je další s  názvem Cukrmandle. 
Ověřil jsem si informaci přímo u  starosty. 
Byl jsem na nejteplejším kopci Boreč. Díky 
jeho struktuře je na  vrcholu v  létě zima 
a v zimě teplo. Já tam byl v zimě. Nebo třeba 
nejvulgárnější kopec. Favority jsem měl tři: 

Buzíček, Pičulín a Kokotsko. Vyhrálo Kokot-
sko, protože na jeho úpatí pramení Čůráček. 
V  Lužických horách leží Ortel, což je nej-
negativnější kopec. Nahoře bývala šibenice 
a popravovali tam. Zajímavých kopců je ještě 
dost. (JŘ)
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Sněžka, Černá hora, Říp, Poledník, Kleť, Klínovec, Ještěd, Střela, 
Zlaté návrší, Pancíř, Můstek, Milešovka, Lovoš, Špindlerova bouda, 
Praděd, Dlouhé Stráně, Luž, Hvozd, Studenec, Plechý, Třístoličník, 
Raná, Milá, Oblík, Bílá hora, Lysá hora, Smrk, Radhošť, Třemšín, 
Javořice, Královka, Slánská hora, Vinařická horka, Radobýl, Bořeň, 
Malý Javorník, Veľký Javorník, Přední Žalý, Zadní Žalý, ...

KAŽDÝ KOPEC
MÁ SVÉ  ...  NEJ  -  II.

Počet stran: 240
Formát: 167 × 230 mm
Vzhled:  pevná vazba, lesklé lamino, 

barevné přílohy
ISBN: 978-80-87193-21-1

Milan Silný

Motto knihy:
„Cyklista, kterýžto žádný kopec v sedle oře svého nepokořil, cyk-

listou nazývati se nemůže, neb teprve kopce skutečného cyklistu 
kují.“ 

Kniha Milana Silného, která získala ocenění v mezinárodní soutěži 
TOURMAP 2010 jako třetí nejlepší cestopis, byla již delší dobu vypro-
daná. Nyní se dočkala druhého vydání. 

Celkem 54 vrcholů Čech, Moravy a Slezska soustřeďuje v sobě ten-
to první díl trilogie. Svým způsobem ho lze považovat za netradičního 
cykloturistického průvodce po kopcích České republiky.

UKáZKa Z KNIhy:
Ve Vrchlabí máme naplánovanou přestávku na pivo.
„Pivo si rozhodně v žádném případě nedám,“ dušuje se Šelda.
„Máte broskvovou limonádu?“ zeptal se, když na něj u výčepu přišla 

řada.
„Ne!“
„Tak mi teda dejte pivo,“ nechal se snadno přesvědčit.
„Hele, Šeldo, že ty ses na tu broskvovou limonádu zeptal schválně, 

protože si věděl, že ji mít nebudou?“
Na okraji města pořádají vodáci na Labi nějaké závody, což přilákalo 

spoustu diváků. Na chvíli se ze zvědavosti zastavujeme i my. U zábradlí 
nad řekou je opřené archaické kolo pradědeček, které upoutává naši po-
zornost snad ještě více než vodáci na šplouchajícím Labi. Po chvíli na-
šeho okukování přichází majitelka, asi padesátiletá žena, se stydlivým 
ruměncem ve  tváři se začíná omlouvat, že na  tomhle kole normálně 
nejezdí, že ho má po  tatínkovi a že má doma jiné kolo lepší, ale teď 
náhodou vyrazila těch pár desítek metrů tady na tom.

„Pani, nemáte se vůbec za co stydět, vždyť to kolo je veterán a něco 
pamatuje. Téměř historický skvost.“

„Myslíte mládenci?“ podivuje se trochu zaraženě paní.
„No jasně a navíc, na starym kole se člověk naučí nejlíp jezdit.“
„No, když to říkáte, vy jste cyklisti, vy tomu musíte rozumět víc než 

Cena: 
299 Kč

ŽHAVÁ
NOVINKA
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druhé vydání úspěšné knihy,
oceněné v mezinárodní soutěži TOURMAP 2010

já. Tak to já na něm teda budu jezdit častěji.“
„Kluci, možná sme tu pani zbavili kom-

plexu cyklistický méněcennosti,“ chválíme 
se po jejím odjezdu.

Ve  Vrchlabí už začíná táhlé desetikilo-
metrové stoupání na  Přední Žalý, z  toho 
poslední dva kilometry vedou kamenitou 
lesní cestou. Každý nasazuje svoje tempo 
a snaží se jet tak, aby na vrcholu nebyl po-
slední.

„S váma se nemá cenu honit! Vy ste bláz-
ni! Navíc nemám skoro nic najeto! Doufám, 
že na mě nahoře počkáte!“ funí v polovině 
kopce zadýchaný Aleš.

Snažíme se při stoupání udržovat svižné 
tempo, ale není nám to nic platné proti cizí-
mu cyklistovi, který se kolem nás do kopce 
prohnal rychlostí blesku.

„Hoši, stačili jste si ho všimnout? To je 
úplně jiná výkonnostní kategorie než my.“

„Houby, byl nadopovanej, z  kapsy mu 
čouhala krevní konzerva.“

Z Předního na Zadní Žalý je to po hřebe-
nové cestě už jenom kilometr, skoro po ro-
vině a  s  luxusním výhledem na  sluncem 
zalité zasněžené vrcholky Krkonoš. Zadní 
Žalý, nejvyšší bod dnešní cyklistické výpra-
vy, je nejvyšším bodem Žalského kozího 
hřbetu. 

„Hele, proč je Žalský hřbet zrovna kozí?“
„No protože se na  něm v  historických 

dobách hodně pásávaly kozy.“
„Pánové, tohle má sice svou logiku, ale 

vůbec to tak neni. Kozí hřbet se mu říká 
proto, že z dálky vypadá jako prsa. Přední 
Žalý je pravý prso. Zadní Žalý je levý prso!“

„Vážně?“
„To víš, že né! Dělám si srandu…, je to 

obráceně. Přední Žalý je levý prso a Zadní 
Žalý je pravý prso.“

OBSah:

Nejvyšší hora Krkonoš
Nejvýznamnější kopec české historie
Nejutajenější hora Šumavy
Nejvyšší hora Blanského lesa
Nejvyšší hora Krušných hor
Nejvyšší hora Ještědského hřbetu
Nejvyšší kopec chatařské lokality Kalivody
Nejvýše položená silnice v Čechách
Nejvyšší hora Krušných hor na německé straně
Nejvyšší hora Šumavy
Nejvyšší hora Českého středohoří
Nejoranžovější horská chata Krkonoš
Nejvyšší hora na Moravě
Nejvyšší hora Lužických hor
Nejvyšší hora Šumavy na české straně
Nejvýznamnější kopec československého plachtění
Nejvyšší hora hlavního města Prahy
Nejvyšší hora západních Krkonoš
Nejvyšší hora v Beskydech
Nejvyšší hora v Brdech
Nejvyšší hora Vysočiny
Nejvyšší hora Jizerských hor 
Nejvyšší kopec mého rodného města 
Nejosudovější kopec básníka K. H. Máchy
Největší znělcová kopa střední Evropy
Nejvyšší hora Javorníků
Nejvyšší hora Žalského kozího hřbetu
Nejvyšší stolová hora České republiky
Nejvyšší hora České republiky

Vydání knihy podpořila firma:
WaRMPEaCE s. r. o.

DĚKUJEME

58    Zlaté návrší

Kamenná mohyla na hřebeni Krkonoš na Zlatém návrší byla postavena v roce 
1925 na paměť tragicky zemřelého lyžařského závodníka Bohumila Hanče a jeho 
přítele Václava Vrbaty, kteří zahynuli dne 24. 3. 1913 kvůli náhlé změně počasí 
při závodech na 50 kilometrů. Mohyla se nachází v nadmořské výšce 1411 metrů 
nad mořem, a to je pro cyklistu docela výzva. 

30. 8. 2004, pondělí
Pokochat se rozhledem ze Zlatého návrší se vydáváme ze Slaného v  brzkých 

ranních hodinách jen ve dvou, Jarda Babangida a já. Ostatním se do tohoto pozdně 
srpnového cyklistického dobrodružství nechtělo.

Se čtyřiceti radostně našlapanými kilometry v nohách stavíme na svačinku v re-
stauraci Na Štěpáně nedaleko Obříství a ládujeme do žaludků výbornou česnečku, 
teplou housku a domácí chléb se zapečeným uzeným. Personálu restaurace patří 
náš obrovský dík, ochotně nás obsloužili i přesto, že jsme za kliku vzali hodinu před 
oficiální otevírací dobou. 

Cyklostezkou podél Vltavy za sebou necháváme Mělník. Vjíždíme do nádherné-

Nejvýše polo ená
silnice v echách
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Katzenbuckel, Burgplatz, Signal de Botrange, Vaalserberg, Mytikos, 
Skolio, Kráľova Hoľa, Sümeg, Pantokrator, Sveti Jure, Buško Blato, 
Kamjonka, Stol, Kuk, Sveti Nikola, Vidova gora, Laghisoli, Passo 
Tremalzo, Mt. Chaberton, Colle Baset, Colle Sommeiller, Viehberg, 
Velká Javořina, Velký Lopeník, Čubův kopec, Makyta, Krkostěna, 
Malý Javorník, Veľký Javorník, Lemešná, Hostýn, Devět skal, ...

KAŽDÝ KOPEC 
SE ZVEDÁ  ...  VÝŠ 

Počet stran: 248
Formát: 167 × 230 mm
Vzhled:  pevná vazba, lesklé lamino, 

barevné přílohy
ISBN: 978-80-87193-22-8

Milan Silný

Motto knihy:
„Ti cyklisté, jež k  nebesům co nejvíce přiblížiti se touhu mají, 

musí za humna vlasti své obrátiti se, neb domovská Sněžka je jim 
limitem.“ 

Milovníci náročných stoupání a  fantastických sjezdů se mají nač 
těšit. Další kniha Milana Silného tentokrát přibližuje zahraniční kop-
ce, ale je tam i  několik tuzemských. Vtipné vyprávění nepostrádající 
nadsázku, dramata, při nichž adrenalin stříká na všechny strany, hlášky 
a špičkování kamarádů, to vše už je u autora standardem. Podle názvu 
některých kapitol i  výběru popisovaných kopců půjde o  opravdovou 
lahůdku.

UKáZKa Z KNIhy:
„Tak na to se můžu vysrat,“ nese k nám ozvěna odkudsi z údolí úlev-

ný výkřik. Podle hlasu poznáváme Beerhansla. Že by to chtěl zabalit 
a Chaberton vzdát?

„To není možný, ten když se zakousne, tak nepustí.“ Pátravě kouká-
me, respektive civíme ze srázu dolů, ale nikoho nevidíme.

Serpentiny skončily. Rezignovaně tlačíme. Vpravo skála, vlevo sráz. 
Patníky? Zábradlí? Zbytečný přepych! Kamenitá stezka metr a půl až tři 
metry široká tesaná rovnou do skály. Jsem zvědav, jestli tudy při cestě 
zpátky pojedu nebo potlačím. Řezňa jde v čele naší skupinky. Určitě si 
tenhle úsek náramně užívá. Jeho manželka o něm tvrdí, že nemá vyvi-
nutý pud sebezáchovy.

„Když se vrátí z vyjížďky a není vodřenej, tak to prej stálo za prd.“
Nastala jedna podstatná, přesto bezvýznamná změna. Jsme v nad-

mořské výšce 2400 metrů a  překročili jsme hranice. Z  Itálie jsme se 
propašovali do Francie. Vzdálený rachot pomalu sílí. Kolem nás frčí 
po stezce čtyři motorkáři na kroskách.

„Myslíte, že na těch mašinách vyjedou až na vrchol?“
Nacházíme se v kotli ze tří stran sevřeném strmými srázy. Na nebi se 

honí mraky a na okolních rozlehlých stěnách se honí jejich stíny. My 
to máme mnohem těžší. Suneme se pěšinkou vzhůru s kolem po boku.

Cena: 
299 Kč

ŽHAVÁ
NOVINKA
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volné pokračování knih  „Každý kopec má své ... NEJ“
a  „Každý kopec stojí za ... TO“

„Pitomci, tohle nemá s  cyklistikou nic 
společnýho. My tady provozujeme bike-
walking,“ ulevuje si Aleš a zároveň je rád, 
že nový druh sportu výstižně pojmenoval. 
Jsme v sedle Colle Chaberton 2 671 m n. m., 
částečně už fanatizováni pohledem na ne-
daleký vrchol. I když tvrdit, že nedaleký, je 
špatně. Pořád to ještě bude kurevská dřina.

Zatímco se kolem vrcholku Chaberto-
nu mraky hromadí, mně sil ubývá. Raději 
bych jel, než tlačil. Chůze mi nedělá dobře 
a na jízdu nejsou absolutně podmínky. Ka-
marádi se začínají vzdalovat. Došla mi voda. 
Koutky úst slepené od sladkých tyčinek. Pil 
bych, ale není co. Impozantně nádherných 
výhledů na zasněžené vrcholky hor v dálce 
se nenapiju. Soustředím se na  každý další 
krok. Hlava je čím dál tím těžší, až si nako-
nec uvědomuji, že mám jen ji a že je těžká 
až neskutečně. A  pak mám ještě hrudník, 

ale o číslo menší. Každý nádech zhluboka 
bolí. Plíce by se chtěly pořádně roztáhnout, 
ale hrudník jim to nedovolí. Slunce pálí 
do zátylku. Začíná pofukovat chladný vět-
řík. Vzdálený rachot pomalu sílí a odpověď 
zní ano. Motorkáři byli až na vrcholu, od-
kud se právě vrací.

„Hm, taky slušnej výkon, ale kolo je po-
řád kolo.“

Úzká stezka vyšlapaná v  kamení míří 
stále vzhůru. Zatáčka. Za ní to samé. Úzká 
stezka vyšlapaná v  kamení míří vzhůru 
a  další zatáčka. Rezavějící protipěchotní 
zátarasy se zbytky ostnatého drátu zůstáva-
jí pode mnou. Rozpadající se kasárna bez 
střechy nalepená ke skalnímu hřebeni. Vr-
chol musí přijít každou chvilku. Mrak po-
hltil vrchol Chabertonu a nás s ním. Krásné 
výhledy do krajiny jsou ty tam. Úzká stezka 
vyšlapaná v kamení míří stále vzhůru. Za-

OBSah:

Nejmenší kopce cestou k moři
Nejvyšší hora Řecka
Nejvýše položená silnice Slovenska
Nejnižší kopce Maďarska
Nejvyšší hora ostrova Korfu
Nejvyšší hora pohoří Biokovo
Nejromantičtější kopce Zakarpatské Ukrajiny
Nejvýše položená silnice Slovinska
Nejvyšší hora ostrova Hvar
Nejvyšší hora Jadranských ostrovů
Nejkultovnější výšlap cyklistického ráje
Nejvíc nejtěžší kopec
Nejvyšší vrchol pohoří Freiwald
Nejvyšší hora Bielych Karpat

Vydání knihy podpořily firmy:
CaThERINE s.r.o.

MěSTO SlaNý
hUDy sport - Kladno

eM SPORT - Slaný
DaCOM Pharma s.r.o.

DĚKUJEME

46    46    Kráľova hoľa (Slovensko)

Každý rok jezdíme s partou kamarádů na nějakou dobrodružně poznávací 
výpravu do exotických zemí. Letos padla volba na exotické Slovensko. Člověk 
ale nemůže stihnout všechno, co by chtěl. A tak zatímco já s kamarádem Spídem 
polezeme s  cepínem a  v  mačkách na  nejvyšší rakouskou horu Grossglockner, 
zbytek party bude v  sedle kola zdolávat stoupání na Kráľovu hoľu po nejvýše 
položené silnici Slovenska.

Hned na úvod bez mučení přiznávám, že mé účinkování na této cyklistické 
výpravě se omezuje pouze na pozici kdesi mezi Boženou Němcovou a Erichem 
von Dänikenem. Výpravy jsem se nezúčastnil, ale vše sepsal podle zápisků pří-
mých účastníků. Jen doufám, že až si kamarádi reportáž přečtou, nedopadnu 
jako Julius Fučík.

Pro zdar každé výpravy je důležitý už samotný název. Tato se jmenuje CYPUS 
2002. Takže pojďme na to. CY-klistické PU-tování S-lovenskem právě začíná.

NEJVÝŠE POLO ENÁ
SILNICE SLOVENSKA
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táčka a za ní to samé. Úzká stezka vyšlapaná 
v kamení míří stále vzhůru. Zatáčka a za ní už 
nic. Rovina. Jsme na  vrcholu. Jako průměr-
ná rychlost mi svítí na tachometru číslo 4,2. 
Nasedám na kolo a projíždím se po plochém 
vrcholu v nadmořské výšce 3136 metrů. Poci-
ty mám smíšené. Radost, že jsem na vrcholu. 
Úleva, že je dřina u konce. Smutek, že už není 
kam výš stoupat. Na vrcholu se ve větru plácá 
vlajka, polská.
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TŘI KNIHY KOPCŮ 
V PARÁDNÍM POUZDŘE
3 knihy ... 752 stran ... 130 kopců 
v České republice i v zahraničí
komplet všech tří knížek ve speciálním boxíku vyrobené 
v outdoorovém stylu

KOMPLET 

• čtení pro vyznavače náročných stoupání a fantastických sjezdů
• popisy cest, které nejsou příliš sjízdné
• vrcholy, na které většinou nevede asfaltová silnička
• vtipné vyprávění nepostrádající nadsázku 
• dramatické situace, při nichž adrenalin stříká na všechny strany
• hlášky a špičkování kamarádů
• mapky na předsádkách
• ocenění získané na mezinárodním veletrhu SVĚT KNIHY

Dobývat vysoké a turisticky atraktivní kopce je po cyklistické stránce 
mnohem jednodušší. Praděd, Klínovec, Lysá hora, tyhle všechny hory 
dosahují nadmořské výšky přes 1000 metrů a  až na  vrchol vede po-
hodlná asfaltka. I díky tomu už vrchol navštívily stovky a možná tisí-
covky cyklistů. Mnohem těžší je zdolávat nižší a nevýznamné vrcholy, 
na které žádná pohodlná silnička nevede. Člověk se ale nesmí nechat 
omezovat tím, co je na kole průjezdné a co ne. Když nejde kopec vyjet, 
může se kolo vytlačit.

UKáZKOVý TEXT:
Jedeme dolů co to dá, klopíme zatáčky, nezpomalujeme ani v  tu-

nelech, ve kterých není téměř vidět. Není čas myslet na to, že za níz-
kým zábradlíčkem už není nic a že jediná chybička může znamenat 
pěknou polízanici. Pohltil nás adrenalin jako prase. Pod kopcem jsme 
zastavili a podívali se mlčky na sebe. Oči stále ještě rozšířené od právě 
absolvované jízdy a začali jsme se nahlas strašně smát. Nemuseli jsme 
si vůbec nic říkat, protože jsme oba věděli. Právě jsme zažili cyklistiku 
z jiné dimenze. Jas-
ný důkaz toho, že 
po pokoření vrcho-
lu je každý sjezd 
za  odměnu. Kvů-
li těmto pocitům 
se vyplatí trochu 
té námahy a  potu 
obětovat.

KaŽDý KOPEC Má SVÉ ... NEJ 299 Kč
KaŽDý KOPEC STOJÍ Za ... TO 299 Kč
KaŽDý KOPEC SE ZVEDá ... VýŠ 299 Kč
pouzdro - boxík 35 Kč

celkem: 932 Kč 
KOMPlET (včetně krabičky) po slevě: 699 Kč

ŽHAVÁ
NOVINKA

Cena: 
699 Kč
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KNIŽNÍ DÁRKOVÝ POUKAZ
příjemně překvapí nejen na Vánoce

Rádi byste koupili někomu nějakou knihu z naší nabídky, ale neví-
te přesně jakou? Není nic snazšího, nežli zakoupit DáRKOVý POU-
KaZ a ten dotyčnému věnovat. On si pak vybere knihy podle svého 
gusta sám.

 V jakých hodnotách jsou knižní dárkové poukazy CyKlOKNIhy?
Knižní dárkové poukazy máme pro vás připraveny v  hodnotách 

500 Kč, 1000 Kč, 1500 Kč.
 Jak lze knižní dárkové poukazy CyKlOKNIhy objednat?

Knižní dárkové poukazy lze objednat pomocí našich internetových 
stránek, objednacím listem, e-mailem, poštou, nebo telefonicky (kontak-
ty jsou v tiráži Cykločtení).
 Jak objednané knižní dárkové poukazy CyKlOKNIhy zaplatit?

Knižní dárkové poukazy je možné uhradit buď dobírkou, nebo bez-
hotovostně jako kteroukoli knihu. V těchto případech přijde knižní dár-
kový poukaz poštou jako doporučená zásilka. Na vybraných veletrzích, 
výstavách, festivalech a cykloakcích, kterých se zúčastníme, bude možné 
zakoupit knižní dárkové poukazy přímo. 
 Kde a  jak mohou být knižní dárkové poukazy CyKlOKNIhy 
uplatněny?

Knižní dárkové poukazy mohou být uplatněny přímo na adrese vyda-
vatelství Cykloknihy (po předchozí telefonické domluvě). Při internetové 
objednávce stačí opsat unikátní kód do rubriky Poznámka, při objednáv-
ce knih poštou nebo e-mailem uvedete tento unikátní kód na objednáv-
ce, při telefonickém objednání ho stačí sdělit. Při osobním setkání postačí 
knižní dárkový poukaz předložit ke kontrole. Ve všech případech zůstává 
knižní dárkový poukaz majetkem obdarovaného. 
 Jak postupovat, když si budu chtít objednat knihy ve větší hodnotě, 
než na jakou zní knižní dárkový poukaz CyKlOKNIhy?

Pokud  budete chtít poslat knihy na dobírku, uhradíte rozdíl, který 
vznikne při odečtení hodnoty knižního dárkového poukazu od koneč-
né ceny. Pokud budete chtít cenový rozdíl uhradit jinak, je lépe vždy 
záležitost konzultovat s  vydavatelstvím Cykloknihy, telefonicky nebo 
mailem.
 Vracíte zbytkovou hodnotu z knižních dárkových poukazů CyK-
lOKNIhy, jestliže nebude celá vyčerpána?

Nikoli. Doporučujeme proto dobře si vybrat, abyste hodnotu knižního 
dárkového poukazu vyčerpali celou. 

 lze převádět nevybranou hodnotu z knižního dárkového poukazu 
CyKlOKNIhy na další nákupy?

Knižní dárkový poukaz můžete použít jen pro jeden nákup a nelze pře-
vádět nevybranou hodnou pro další nákupy.
 Mohu si za knižní dárkový poukaz CyKlOKNIhy koupit i  jiné 
knihy než jen z vašeho vydavatelství?

Ano, knižním dárkovým poukazem je možno realizovat nákup veške-
rého nabízeného sortimentu, tedy i knihy, které jsme nevydali my.
 Jak dlouho bude trvat dodání knižního dárkového poukazu CyK-
lOKNIhy?

Dodání knižních dárkových poukazů trvá cca 5 pracovních dní. 
 lze zakoupit knižní dárkové poukazy CyKlOKNIhy také na Slo-
vensku?

Prozatím ne, ale uvažujeme o tom. 
 lze knižní dárkové poukazy CyKlOKNIhy vyměnit za knihy také 
v knihkupectví?

Prozatím ne, ale pracujeme na tom. V budoucnu by měla být možnost 
výměny ve vybraných knihkupectvích. 
 Jaká je platnost knižních dárkových poukazů CyKlOKNIhy?

Platnost knižních dárkových poukazů je na nich vyznačena. Obvykle 
bývá půl roku, v ojedinělých případech se může změnit. 
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CYKLISTICKÝ KALENDÁŘ 2013
Žena a kolo na reklamních plakátech z 19. a 20. století

CYKLISTICKÝ KALENDÁŘ 2013
Žena a kolo na reklamních plakátech z 19. a 20. století

Leden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Leden

Březen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Brezen

Únor
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

unor

Duben
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Duben

Každoročně lákají fanoušky cyklistiky polonahé cyklistky ke koupi 
kalendáře Cyclepassion. Ten zachycuje přední světové sportovkyně 
spoře oděné v odvážných pózách. V  internetových obchodech si ho 
můžete objednat za zhruba devět stovek.

V letošním roce se v podobném duchu odhalily i české cyklistky, kte-
ré svým kalendářem chtějí vzbudit zájem o ženskou cyklistiku a získat 
finanční prostředky pro svoji činnost.

Náš kalendář je jiný. Žádnou ženu jsme nesvlékali ani nefotili. Pou-
ze jsme vybrali z velkého množství reklamních cyklistických plakátů 
z dřívější doby ty neskvostnější. Nejstarší z nich je hned ten první – 

lednový, kterému je rovných 118 let. A řekněte sami – není krásný? 
Stejně nádherné jsou i všechny ostatní.

Kalendář ŽENa a KOlO 2013 je celobarevný, obsahuje 15 listů ve-
likosti 30 × 42 cm (A3 na výšku), na matném křídovém papíru gramá-
že 200 g, s jednoduchým kalendáriem. Má kovovou spirálovou vazbu 
a vzadu kartón proti poškození při posílání.

Případným zájemcům bude zasílán ve velké kartónové obálce buď 
na dobírku, nebo po platbě převodem. Podrobnosti k objednání, vari-
anty plateb a způsob doručení jsou na straně 21. Objednávku je možno 
uskutečnit přes e-shop Cykloknihy.cz, telefonicky,  nebo e-mailem.

Zena 

A Kolo

reklamni cyklisticke plakaty z 19. a 20. stoleti

2013
Cena: 

399 Kč
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CYKLISTICKÝ KALENDÁŘ 2013
Žena a kolo na reklamních plakátech z 19. a 20. století

Květen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kveten Červen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cerven Červenec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cervenec Srpen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Srpen

Září
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zari Říjen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rijen Listopad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Listopad Prosinec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Prosinec

Dominantním motivem na reklamních plakátech kol byla žena
Reklamní plakáty jsou jedinečným svědectvím doby minulé a  vy-

povídají o společenské atmosféře v čase jejich vzniku. Jsou to doklady 
o formě a způsobu propagace velocipedů v konkurenčním boji usilují-
cím o přízeň zákazníků. 

Charakteristické pro ně je, že jejich hlavním motivem bývala žena. To 
platí v plné míře i pro plakáty s jízdními koly. Žena jako nadpozemská 
bohyně, žena jako elegantní dáma, žena jako emancipovaná sportov-
kyně. Bylo to jedinečné spojení průmyslového výrobku s ženskou krá-
sou. S ženou – mladou, atraktivní, elegantní, módně oblečenou nebo 

naopak jen úsporně oděnou, s lehkým nádechem erotiky. Typické byly 
různé alegorie nebo pseudomytologické motivy vycházející z řecké či 
římské mytologie. Tomu ostatně odpovídají i  názvy některých firem 
vyrábějících jízdní kola nebo samotné značky kol. Často nesou jména 
bohyň či bohů – Diana, Déesse, Phoebus, Mars, Hercules nebo Aurora.

Nelze opomenout ani silný prvek emancipace ženy prostřednictvím 
jízdního kola a prezentaci ženy jako svěží, vždy hezké a pěkně upra-
vené. Přitom optický vjem obrazového spojení ženy a kola nenásilně 
napovídá: jízda je tak jednoduchá a  fyzicky nenáročná, že ji snadno 
a pohodlně zvládá i žena.
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STARŠÍ TITULY Z VYDAVATELSTVÍ CYKLOKNIHY
stálá nabídka

Simona a Roman Sztulovi
JaK JSEM DOJEl

aŽ Na NORDKaPP
Cena: 199 Kč

Lucie Kovaříková a Michal Jon
Na hlINÍKOVÉM OŘI
DIVOKýM ZáPaDEM

Cena: 279 Kč

Jan Jícha
PŘÍPaD ZáJEZD

Cena: 199 Kč

Michal Ivasienko
Na KOlECh POD MT. BlaNC

Cena: 289 Kč

Jan Tomšíček
aFRIKOU DOMů Na KOlE

Cena: 299 Kč

Jan Vlasák
PESTRý ŽIVOT 

CyKlOTREMPa
Cena: 278 Kč

Jan Vlasák
VaNDRy S BEJKEM

Cena: 222 Kč

Jan Vlasák
TENKRáT Na VýChODě

Cena: 189 Kč

Jan Vlasák
ZE ŽIVOTa CyKlOTREMPa

Cena: 299 Kč

A.A. Charitanovskij
MUŽ SE ŽElEZNýM 

SOBEM
Cena: 299 Kč

Lucie Kovaříková a Michal Jon
Z úTUlKU aŽ K MOŘI

Cena: 199 Kč

63 dní
5 401 km
Ernest uběhl
871 km

Česko
Německo
Nizozemsko

Belgie
Francie
Švýcarsko

Lichtenštejnsko

Rakousko
Česko
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jak se Ernest učil plavataneb

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 speciál-
ním 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, Nizozem-
sko, Belgii, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Rakousko. Ernest naběhal průměrně kolem 20 kilomet-
rů denně. Celkem mu páníčkové napočítali 871 naběhaných kilometrů. Nejvíc za den jich bylo 29 po Inn-
ské cyklostezce před Passovem.
Kniha není jen obyčejným cestopisem, naleznete v ní vtipné komentáře k fotografi ím z psího pohledu 
a dojemné povídání o tom, jak se pejsek dostal do psího útulku a jak byl z něho 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 nepři-
hodily. Každý den pejsek něčím překvapí, nasmějete se víc, než kdybyste cestovali sami. Pes je také spo-
lehlivým 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. 

         CYK L O K
N
I H

Y

C O K
N
I

Y

C O K
N
I

Pes_prebal_Final.indd   1 15.3.2011   9:20:06

Jan Polášek
aDIEU, BIKE?

Cena: 199 Kč
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STARŠÍ TITULY Z VYDAVATELSTVÍ CYKLOKNIHY
stálá nabídka

Ivo Hrubíšek
100+1 OSOBNOSTÍ

& BICyKl
Cena: 399 Kč

Markéta Hroudová 
a Luděk Zigáček

CyKlOTOUlKy S DěTMI – I.
Cena: 259 Kč

Markéta Hroudová 
a Luděk Zigáček

CyKlOTOUlKy S DěTMI – II.
Cena: 299 Kč

Ivo Hrubíšek
ElEKTROKOla

NOVá DIMENZE CyKlISTIKy
Cena: 299 Kč

Ivo Hrubíšek
NEBEŠTÍ CyKlISTÉ

Cena: 299 Kč

Jiří Grygar a kol.
Na KOlE KE hVěZDáM

Cena: 349 Kč

Milan Martinec
KOlMO 

Na MOSKVU
Cena: 299 Kč

Jiří Jokl
OSTROV TISÍCE VůNÍ

Cena: 399 Kč

Jan Vlasák
V alBáNII NEJSOU lVI

Cena: 279 Kč

Vít Čenovský
RUMUNSKÉ PaSTORálE

Cena: 299 Kč

Lucie Kovaříková a Michal Jon
CyKlOSTEZKy EVROPy

Cena: 379 Kč

Jiří Štekl
RáJEM ROZhlEDNOVýM

třetí vydání 
Cena: 349 Kč
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Původní společnost Dalibor Cichý DA-
COM byla založena v  roce 1992 v  jihomo-
ravském městě Kyjov. Předmětem podnikání 
bylo přímé zásobování lékáren parafarma-
ceutiky a  přírodní kosmetikou, tehdy ne-
dostatkovým zbožím. Díky promyšlenému 
a  rychlému systému zásobování s produkty 
vysoké kvality se firma dobře zapsala u  zá-
kazníků. V  následujících letech se zaměřila 
na  dovoz chybějícího sortimentu zboží, ze-
jména na opalovací krémy a další potřebné 
parafarmaceutické přípravky.

V roce 1995 se firma rozhodla pro strate-
gický krok, který zásadně změnil její zamě-
ření. Na základě průzkumu trhu zjistila, že je 
velmi malý výběr kvalitních potravinových 
doplňků zaměřených na pohybový aparát – 
zejména na klouby. Proto se rozhodla pro vý-
robu vlastních, vysoce kvalitních přípravků. 
Z firmy distribuční se stala firmou výrobní.

SPOLEČNOST DACOM PHARMA
slaví 20. výročí od založení firmy

Po intenzivním vývoji se zrodil přípravek 
na klouby jménem COlaFIT, který se stal 
nosným produktem firmy a v téměř nezmě-
něné podobě se velmi úspěšně prodává do-
dnes. Colafit je díky velmi jednoduchému 
užívání a  vysoké účinnosti velmi oblíbený 
u uživatelů, o čemž vypovídají stále rostoucí 
prodeje tohoto přípravku. S rostoucí poptáv-
kou po  Colafitu firma rozšířila sortiment 
zboží o další přípravky nejen na kloubní pre-
paráty, ale i na opalovací krémy nebo repe-
lentní přípravky.

V  roce 2004 firma změnila právní for-
mu podnikání, a to na společnost DACOM 
Pharma, s.r.o.

V  letošním roce vyhlásila firma velkou 
soutěž, která je součástí oslav 20. výročí je-
jího založení. Nebývá zvykem, aby první dvě 
ceny byly automobily Škoda Octavia a Ško-
da Roomster. To už stojí za  úvahu, zda se 
do  soutěže zapojit. Přitom podmínky jsou 
velice jednoduché: stačí odpovědět na 3 jed-
noduché otázky a k odpovědi přiložit vystři-
žené čárové kódy z výrobků firmy DACOM 
Pharma. Kromě automobilů jsou ve hře ještě 
luxusní dovolené a zlaté šperky. Všichni vý-
herci získají k těmto výhrám i výrobky firmy 
DACOM Pharma.

Soutěž trvá do  31. 12. 2012 a  slosování 
proběhne 23. ledna 2013. K  odpovědi mů-
žete použít výstřižek ze zadní strany tohoto 
Cykločtení.

Další informace na www.dacom.cz.

Přípravky firmy DACOM používají dlou-
hodobě i  známí cykloturisté a  cyklisté. Na-
příklad lucie Kovaříková a  Michal Jon si 
svoje cesty bez Colafitu nedovedou dnes už 
ani představit. Tento výrobek je provázel 
po celou dobu tří let kolem světa a měl jistě 
nemalou zásluhu na  tom, že tuto náročnou 
cestu všemi kontinenty, při které našlapa-
li více než 68 tisíc kilometrů, jejich klouby 
vydržely.

Také ultramaratonec Svaťa Božák, kte-
rý jako první český cyklista úspěšně zdolal 
v  letošním roce nejdelší a  nejtěžší silniční 
cyklistický závod světa Race across Ameri-
ca (RAAM), používá doplňky stravy Cola-
fit a Artrofit. I díky jim absolvoval úspěšně 
vzdálenost 4818 km nonstop s  výškovým 
převýšením více jak 35 000 metrů a umístil 
se na fantastickém 6. místě v čase 255 hodin 
a 41 minut.

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 1 BW

Varianta 2 BW
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Francouzští cyklocestovatelé manželé 
Francoise a  Claude Hervéovi budou hlav-
ními hosty jarních festivalů Cyklocestova-
ní, které se budou konat v  Hradci Králové 
a ve Frýdku-Místku. Jejich povídání o neu-
věřitelném cykloputování nadchlo stovky di-
váků již na podzim v Brně, a tak si ho určitě 
nenechte ujít nyní.

Kdo jsou vlastně Hervéovi a o čem budou 
vyprávět?

Když 1. dubna 1980 vyjeli dva mladí Fran-
couzi na kolech na cestu kolem světa, která 
jak plánovali, měla trvat asi tři roky, netuši-
li, že se jejich dobrodružství ve  skutečnosti 
protáhne na čtrnáct let. Za tu dobu ujeli více 
než 150 000 kilometrů a projeli 66 zemí pěti 
kontinentů. Francoise, tehdy jednadvacetile-
tá studentka bytové architektury, a  Claude, 
tehdy pětadvacetiletý ortoped-protetik, se 
rozhodli opustit všechno, aby poznali svět 
vlastníma očima. Po  13 měsících cestování 
a  ujetí 20  000 km uzavřeli v  pákistánském 
Karáčí sňatek. Mimořádné však bylo hlav-
ně to, že se jim během cesty narodila dcerka 
Manon, s níž pokračovali v putování od je-
jich šesti týdnů věku až do šesti let, kdy už 
musela do školy.

V minulých dnech oslavil významné život-
ní jubileum náš dlouholetý spolupracovník

Ing. Ivo hrubíšek.
V plné fyzické i duševní svěžesti se dožil 

28. listopadu 2012 krásných 80 let.
Přejeme mu do  dalších roků především 

dobré zdraví, stálou aktivitu a  ještě hodně 
literárních počinů na poli cyklistické litera-
tury.

Jejich kniha KOlEM 
SVěTa Na  KOlE, která 
se stala cykloturistickým 
bestsellerem, byla přelože-
na do  několika jazyků, mj. 
i  do  češtiny. Vyšla ve  vy-
davatelství Cykloknihy, ale 
celý náklad je v  současné 
době beznadějně rozpro-
dán.

Festivaly Cyklocestování se budou konat 
2.–3. února 2013 v hradci Králové a 9.–10. 
února 2013 ve  Frýdku-Místku. Můžete se 
těšit na  zajímavý program od  spousty růz-
ných hostů jako např.: 
Jan Řepka – cyklocestovatel s kytarou kon-
certující během svých cyklocest po Evropě 
Sváťa Božák – účastník nonstop závodu 
RAAM napříč Amerikou
Martin leschinger – specialista na cyklový-
lety po naší vlasti
Renáta a Martin Stillerovi – cyklocestova-
telé a pořadatelé festivalů a akcí pro rodiny 
s dětmi
Radomír Krupa – cestovatel na  handbiku, 
který objel celou republiku bez podpory
Daniel Polman – cykloturista i extrémní vy-
trvalostní cyklista
Markéta hroudová a luděk Zigáček – rodi-
če, kteří cestují na kolech s dětmi
... a mnozí další

Více o festivalech Cyklocestování nalezne-
te na: www.cyklocestovani.cz

FRANCOISE A CLAUDE HERVÉOVI
legendární cyklodobrodruzi přijedou do ČR

BLAHOPŘEJEME

Ivo Hrubíšek při letošním setkání s J. Grygarem 

Hervéovi dnes
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STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
od jiných vydavatelů

Josef Kozák
Z CEST PO SVěTě

Cena: 289 Kč

Květa a Jan Mojžíšovi
ZE lhaSy DO KáThMáNDú 

PŘES EVEREST Na KOlE
Cena: 229 Kč

Květa a Jan Mojžíšovi
INDONÉSIE
Cena: 249 Kč

Miroslav Rozkošný
Z haNÉ DO JERUZalÉMa 

a ZPěT
Cena: 147 Kč

Zdeněk Berka a Antonín Červený
EXOTIKOU Na KOlE

Cena: 229 Kč

Jan Králík
ŽIVOT V JEDNOM KOlE
– JaROSlaVa CIhláŘE

Cena: 199 Kč

Lenka a Marcel Hrdličkovi
MaROKO Na KOlE

Cena: 150 Kč

Ivan Burkert
TaJNý VýlET

Za SVaTýM JaKUBEM
Cena: 299 Kč

Francesco Baroni
BICyKl hISTORIE, MýTy, 

POSEDlOST
Cena: 599 Kč

Antonín Červený
hORaMI I POUŠTÍ 

Na KOlE
Cena: 249 Kč

Holger Meyer a Thomas Rögner 
BIKE – DOKONalá JÍZDa 

V TERÉNU
Cena: 299 Kč

Johan Bruyneel a Bill Strickland
MOhlI ByChOM 

TaKÉ VyhRáT
Cena: 298 Kč
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STÁLÁ NABÍDKA
od jiných vydavatelů

Česká republika
aTlaS 

S CyKlOTRaSaMI
Cena: 159 Kč

Helena Marešová 
a kudrnokolektiv

SaRDINIE
Cena: 266Kč

Tobias Pehle a kol.
lEXIKON CyKlISTIKa

Cena: 269 Kč

Jerome Klapka Jerome
TŘI MUŽI Na TOUlKáCh

Cena: 189 Kč

Michal Embacher
CyKlOPEDIE

90 let designu jízdních kol
Cena: 499 Kč

William Saroyan
CyKlISTa V BERVERly 

hIllS
Cena: 149 Kč

Plzeň, Slovanská tř. 5
Tel.: 377 246 995 
www.intertrans.cz

FRANCIE
ITÁLIE
ŠPANĚLSKO
NĚMECKO
RAKOUSKO
ŠVÝCARSKO
ŘECKO
CHORVATSKO
SLOVINSKO
HOLANDSKO
MAĎARSKO

Speciální cyklovleky / Zkušení pruvodci / Pro skupiny zájezdy na míru

Cyklozájezdy po Evropě
Odjezdy z celé ČR / Doprava lux busy / Ubytování na pevném lůžku

Cyklocomputery, cyklistická obuv, brašny,
batohy, osvětlení, kazety a převodníky, 
duše, pláště ,  j ízdní kola, oblečení na kolo,
výž iva pro sportovce, nosiče.

SLEVOVÝ
P OUKAZ

zbož í  v akci. Více na www.cyklovybava.cz, info@cyklovybava.cz
yklovybava.cz Slevu uplatníte zadáním kódu v nákupním košíku, nelze ji  uplatnit na 

SLOUŽÍ PRO NÁKUP

zboží na

sleva  10%
PLATNOST DO:

KÓD: SP1001OB620

31.01.2013
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www.eurocykl.cz                    info@eurocykl.cz

Více než 50 destinací v Česku, Evropě i ve světě

CK Eurocykl Plzeň, 
Jablonského 3, 326 00

Tel.: 377 455 987
e-mail: plzen@eurocykl.cz

CK Eurocykl Ostrava, 
Kaminského 15, 724 00

Tel.: 596 714 002
e-mail: ostrava@eurocykl.cz

CYKLOZÁJEZDY
pro 

všechny 
generace

Již 20 let s Vámi

Ubytování v hotelech 
a penzionech

Klimatizované 
autobusy

Polopenze 
v restauracích

Čas na odpočinek 
a relaxaci

Pohodové výlety 
s podporou autobusu

Kata log  s  ak tuá ln í  nab ídkou Vám rád i  zdar ma zaš leme



FORMA OBJEDNÁNÍ, VARIANTY PLATEB 
A ZPŮSOBY DORUČENÍ

Forma objednání
Objednávky přijímáme telefonicky, e-mailem, poštou, faxem.
Všechny nabízené tituly máme na skladě, a proto mohou být okamžitě 
expedovány. Běžně knihy odesíláme do 2–3 dnů (při platbě převodem 
se počítá doba expedice od identifikace Vaší platby). 

Varianty plateb
1. Bezhotovostním převodem peněz 
• 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 50 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 99 Kč. Při objednávce nad 500 Kč (hodnoty zboží) účtu-
jeme poplatek pouze 79 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 poškození. 
Zatím jsme neměli žádnou reklamaci na poškozenou knihu. Vše do-
ručujeme 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 + 50 Kč +   0 Kč doporučený balík
Dobírka + 99 Kč + 79 Kč dobírka
Faktura +   0 Kč +   0 Kč doporučený balík

Pro nejjednodušší a  nejrychlejší objednání (na  dobírku) slouží vlo-
žený 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:
CyKlISTICKý VElETRh BIKE BRNO UŽ V ŘÍJNU.

Vylosováni byli: 
Miloš Kovařík, Praha, Pavel Navrátil, Zašová, e-mail: pavel.struha, Jana 
Kotlanová, Malenovice, Břetislav Srb, Hořice, e-mail: blaza.nova, Jiří 
Novotný, Kladno, Simona Stašová, České Budějovice, Karel Kadlec, Kar-
dašova Řečice, Božena Chaloupková, Brno, e-mail: honza.sedina, Miku-
láš Záhrobský, Špindlerův Mlýn, Michaela Tejčková, Chrudim, Emma 
Zedníková, Most, Zdeněk Polák, Koněprusy, Vratislav Bednář, Jistebník, 
e-mail: kolomar.jiri, Jana holá, Hradec Králové, Roman Brada, Choceň, 
Zdena Žádníková, Litomyšl.
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SLOVENSKY
"JINÁ"

MALÉ
ZRNO

ANGLICKY
"NEBO"

DOMÁCKY
ELIŠKA

PŘEDLOŽKA

PŘÍSTAVNÍ
HRÁZE

OMASTEK

SOUŘADICÍ
SPOJKA

PRACOVNÍ
STŮL

DESET
CENTŮ

DRUH
PALIVA

BÝK
(KNIŽ.)

ČAPKŮV
ROMÁN

STRANOU

NEZELENÁ
ROSTLINA

1. DÍL
TAJENKY

PRACOVNÍ
SKUPINA

PROUD

PĚVECKÁ
TĚLESA

KAJÍCNĚ
LITOVAT

TEXTILNÍ
SUROVINA

ZÁPOR
(KNIŽ.)

LATINSKY
"ZBOŽNÁ"

ÚKAZY

VULKÁN

VYZNAME-
NÁNÍ

POHODNÝ

KOPÁNÍM
ODSTRANIT

ČIN
(KNIŽ.)

JEMNÁ
OMÍTKA

LESNÍ
ZVÍŘE

SUNOUT
(KNIŽ.) TOUŠ PŘEDLOŽKA

ČESKÝ
SKOKAN

NA LYŽÍCH

GRATULO-
VAT

ZNAČKA
AKTINIA

ČÁST
VEMENE

ZDOBENÝ
KÁMEN

DROBNÝ
AKÁT

ITALSKÉ
MĚSTO

MUŽSKÉ
JMÉNO

HLE
(NÁŘ.)

2. DÍL
TAJENKY

ODBORNÍK
NA

ANALÝZU

PEVNÝ
JEZ

ZNAČKA
VYSAVAČŮ

POLYNÉSKÝ
NÁPOJ

IN. BÁSNÍKA
MEDKA

ASIJSKÝ
PĚVEC

ROZEPŘE

BARIÉRA

PENĚŽNÍ
POUKÁZKA

REVERS

PLANETA

VOJSKO

HLÁŠKA
V BRIDŽI

ČLEN PAŘÍŽ.
KOMUNY

TENKÝ
KABEL

ZNAČKA
HLINÍKU

KRUT

MAĎARSKÁ
ŘEKA

VÁPENCO-
VÉ ÚZEMÍ

OTEC
(KNIŽ.)

HOD

ŠPATNÁ

OTÁZKA
1. PÁDU

ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA

KULOVITÁ
BAKTERIE

BIBLICKÄ
PRAMÁTI

JEDEN
ZE SMYSLŮ

VRŠEK
MÍSTNOSTI

3. DÍL
TAJENKY

DRUH
OBILNINY

POMŮCKA
AC

AKYN
AMIDY

KATALPA
KODA

OE
PIA

TORSE

VADA
DŘEVA

DUMASŮV
MUŠKETÝR

SPZ
KOLÍNA

EXOTICKÝ
STROM

SPZ
KARVINÉ

DYCHTIVĚ
POLYKAT

ČESKÝ
LOUTKAŘ

SŮL
PRO

DOBYTEK

ČESKÁ
PŘÍRODNÍ

REZER-
VACE

ZDUŘE-
NINA

TÁZACÍ
ČÁSTICE

ZNAČKA
OERSTEDU

ODDÍL
LODÍ

PŘEDLOŽKA

VYROBENÁ
KAPÁNÍM

JSOUCÍ
V KONCÍCH

AKTA

SLOUČE-
NINY

AMONIAKU

Tajenku zasílejte 
do 31. března 2012 

na adresu: 
CYKLOKNIHY,

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

Třiceti vylosovaným 
luštitelům zašleme 

knižní novinky 
z nakladatelství 
CYKLOKNIHY.

CYKLOKNIHY

SLAVÍME30
 le

t v
yd

áv
án

í tiskovin pro vás
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mezinárodní
CYKLISTICK¯
veletrh

soubûÏnû probíhá
SPORT Life
Mezinárodní sportovní veletrh

Caravaning Brno
Mezinárodní v˘stava karavanÛ 
a obytn˘ch automobilÛ

Dance Life Expo
Trade & Show Dance Event

Kontakt: Veletrhy Brno, a.s. | V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 529 | Fax: +420 541 153 068 | E-mail: bike-brno@bvv.cz

7.–10.11.2013
BRNO – V¯STAVI·Tù

www.bike-brno.cz
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 1. osobní automobil Škoda Octavia
 2. osobní automobil Škoda Roomster
 3. luxusní dovolená u moře pro 2 osoby
 4. týdenní pobyt v lázních pro 2 osoby s procedurami 
 5. týdenní pobyt v lázních pro 2 osoby 
 6.-10. cena zlatý set řetízek s náramkem 
 11.-15. cena zlatý řetízek 
 16.-20. cena zlatý náramek

velká soutěž
Oslavte s námi 20.  výročí od založení firmy
Chcete-li se soutěže zúčastnit, pak Vaším úkolem je odpovědět na 3 jednoduché otázky a k odpovědi přiložit vystřižené čárové kódy z následujících výrobků firmy DACOM Pharma: 

4 ks čárového kódu z výrobku Colafit 60 kostiček       nebo     1 ks čárového kódu z výrobku Hyalfit a 1 ks Colafit 60 kostiček

Nezapomenout koupit:

Všichni výherci získají k těmto výhrám i výrobky firmy DACOM Pharma:
Colafit DUo, Hyalfit 60 tob., Colafit krém Akut, Colacal, Koenzym Q10 60 tob., Carbofit 60 tob.

doplněk stravy

Další informace na:

www.dacom.cz

cy
kl
o

2. Hyalfit je přípravek vhodný: 
a) pro podporu růstu vlasů
b) na klouby
c) na výživu svalů

Hlavní výhry do soutěže, automobil Škoda Octavia a Škoda Roomster,  zajišťuje společnost Vista car Hodonín, prodejce a  servis vozů Škoda.

 SOutěžní Otázky
1. Colafit obsahuje:
a) želatinový hydrolyzát 
b) krystalický kolagen čistoty 99,9 % 
c) glukosamin sulfát

3. Kolikrát denně se má Colafit
nebo Hyalfit užívat?
a) několik tablet několikrát denně
b) pouze jedenkrát denně 
c) 3x denně jednu tobolku 

Podmínky soutěže: Všechny správné odpovědi, s příslušným počtem čárových kódů, budou zařazeny do slosování o ceny. Odpovědi bez přiložených čárových kódů nebudou zařazeny 
do slosování! Soutěž trvá od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012.  Slosování proběhne 23. ledna  2013.  K odpovědi  můžete použít výstřižek (z časopisů, internetu nebo z příbalových letáčků), nebo stačí jen 
napsat číslo otázky a písmenko správné odpovědi + přiložit čárové kódy. Uveďte vždy svou zpáteční adresu. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci firmy a jejich rodinní příslušníci. Přivítáme 
i zkušenosti s Colafitem  či jinými našimi výrobky v písemné formě. Své odpovědi zasílejte poštou na adresu:  DACOM Pharma s.r.o., Svatoborská 365, 697 01 Kyjov.

Jméno a příjmení:

Ulice a číslo:

Město a PSČ:

K výstřižku se zaškrtnutými odpověďmi
nezapomeňte přidat i příslušné počty čárových kódů!!!

1)  4 ks čárového kódu z výrobku Colafit 60 kostiček nebo
2)  1 ks čárového kódu z výrobku Hyalfit a 1 ks Colafit 60 kostiček Ilustrační foto

o autO nebo
dOvOlenOu


