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Celý život jsme na cosi natěšení. 
Někdy skutečnost předčí všech-
ny představy, někdy očekávání 
zůstane nenaplněno. Určitě také 
znáte ten pocit: s napětím co-
si plánujete, žijete přípravami 
a najednou je to zde a za chvilku 
se vše stává minulostí. Zbydou 
vzpomínky, ale proces těšení 
zpříjemnil celý předchozí čas. 
Takhle jsem se těšil před několika 
dny na oslavu osmdesátých naro-
zenin Jiřího Grygara. A očekávání 
se naplnilo. Přes sto jeho kama-
rádů-cyklistů si užívalo celodenní 
akci v Praze. Podobně jsem se tě-
šil na nedávnou spolupráci s ním 
nad jeho další knihou, která mu 
právě vychází.

Těšíme se různě. Jako děti na 
hračky a hraní s nimi, na kama-

rády a kamarádky, někdo i na 
školu, jako dospělí pak na pose-
zení s přáteli, na společné vyje tí 
si na kole, na cyklistické akce, kul-
turní zážitky a jiné. Každoročně 
se těším na rozkvetlé šeříky, se 
kterými mám spojený květno-
vý Svět knihy. Po cestě ranní 
Prahou vždy zkoumám, zda ja-
ro přišlo včas, nebo se příroda 
o něco opozdila. Těším se, jak 
tam dopadnou naše knižní no-
vinky, které jsou právě v tisku,  

na zájem čtenářů o ně, na auto -
gramiády našich autorů a na 
prostředí tohoto veletrhu, kde 

je člověk obklopen lidmi, kteří 
knihy milují.

Těším se na účastníky společ-
ného Cyklovíkendu se Sport Ar-
senalem, na známé tváře i nové 
účastníky. Už poosmnácté se se-
jdeme a letos navíc překvapíme 
všechny jednou novinkou.

Těším se na letní týdenní cyklo-
turistické putování s astronomy, 
při kterém máme letos v plánu 
návštěvu hvězdáren na Moravě.

To by asi tak stačilo. Další tě-
šení už souvisí s podzimními ak-
tivitami a na ty je ještě příliš brzy.

Krásné těšení a naplněná oče-
káváním Vám přeje

Jiří Říha

VŠICHNI SE STÁLE 
NA NĚCO TĚŠÍME

CYKLOČTENÍ
časopis pro orientaci na cyklistickém 
knižním trhu, číslo 29, ročník XIV.
vydává CYKLOKNIHY s. r. o., 
Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň 
nové tel. číslo: 777 772 128
redakce@cykloknihy.cz
evidenční číslo MK ČR E 14711
ISSN 2464–5028 
vyšlo 5. května 2016
Na titulní straně nové rozhledny postavené 
v posledních měsících. Foto Jiří Štekl.

Cyklonostalgie Battaglia, která byla 
po tři roky součástí kraje, ve kte-
rém Christian Battaglia žil, se 
v loňském roce přesunula na jižní 
Plzeňsko do Merklína. Pro letoš-
ní rok ji pořadatel z technických 
důvodů zrušil.

Letos 24. srpna uplyne rovné 
čtvrtstoletí od úmrtí tohoto 
vel kého cyklisty. Na místě po-
blíž Strakonic, kde při jízdě na 
kole skonal, je u silnice skromný 
dřevěný kříž. V nedaleké obci 
Bratronice shlíží busta Christiana

z pomníku na zámek, ve kterém 
bydlel. V sousední obci Záboří je 
na místním hřbitově hrob rodiny 
Battaglia a v lese nedaleko odtud 
je veřejnosti poněkud skryta ro-
dinná neogotická hrobka. Ta byla 
nedávno restaurována, ale pří-
stupná veřejnosti není. Tato čtyři 
místa je možno celkem pohodlně 
spojit na cyklistickém výletu, tře-
ba zrovna k poctě tohoto výji-
mečného cyklisty, který za svůj 
život ujel na kole neuvěřitelných 
935 000 kilometrů.. (jř)

Každoročně se na počest býva-
lého závodníka koná cyklistický 
závod Memoriál Christiana Battag
lii. Je zařazen do Českého poháru 
mužů a zúčastňují se ho před-
ní čeští cyklisté kategorie Elite 
a U23. Letos se uskuteční v so-
botu 23. července. Start i cíl jsou 
v Blatné a 15kilometrový silniční 
okruh kolem tohoto města pro-
jedou závodníci 11krát, celkem 
tedy 165 km. (jř)

CYKloNoStalGIE 
BattaGlIa se letos nekoná

MEMORIÁL 
CHRISTIANA 
BATTAGLII 
potřinácté
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Autor Poutnického deníku, akade
mický malíř Jiří Bouda, který 
bohužel v loňském roce zemřel, 
má svůj vlak, resp. byl po něm 
pojmenován pár vlaků jezdících 
denně mezi Prahou a Pardubi-
cemi. Je to příznačné a logické, 
protože Jiří celý svůj život zasvě-
til železnici. Na jeho kresbách 
a litografiích se objevovaly loko-
motivy, nádraží, koleje a život 
kolem vlaků naprosto pravidelně 
a život na železnici zachycoval 
více než kterýkoli jiný umělec.

Rychlík R 899 Jiří Bouda vy-
jíždí denně ve 22:02 z Prahy hl. n. 
a přes zastávky Praha-Libeň, Ko-
lín a Přelouč přijíždí do Pardubic 

ve 23:07. Rychlík R 898 vyjíždí 
z Par dubic hl. n. denně v 5:01, 
aby přes stejné zastávky dora zil 
do Prahy hl. n. v 6:06 hodin.

Oba vlaky umožňují přepravu 
jízdních kol (s povinnou rezer-
vací), mají bezdrátové připojení 
k internetu, vůz pro přepravu 
cestujících na vozíku vybavený 
zvedací plošinou, oddíly vyhraze-
né pro cestující s dětmi do 10 let 
i dámské kupé (oddíl pro samo-
statně cestující ženy).

12. až 15. květen 2016

JIŘÍ GRYGAR
KNIHY A HVĚZDY
autogramiáda a představení nové knihy
sobota 14. 5. v 11.00 h, stánek Cykloknihy

JIŘÍ ŠTEKL
RÁJEM ROZHLEDNOVÝM
autogramiáda a představení 
nových rozhleden
sobota 14. 5. ve 12.00 h
stánek Cykloknihy

Nakladatelství Cykloknihy, Plzeň � www.cykloknihy.cz stánek P105

JIŘÍ BOUDA má svůj vlak
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Takže Juro, na úvod naivní otázka. 
Kolik těch knih už jsi za svůj život 
přečetl?
Nedělal jsem si žádnou statis-
tiku, takže jistě jsou to tisíce, 
i když zhruba od mých 25 let 
u mne postupně převážila četba 
odborných vědeckých časopisů 
nad čtením knih.
Měl jsi v rodičích nějaký čtenářský 
vzor, četli ti v dětství?
To je docela příběh. Rodiče mi 
četli do pěti let. Mne moc ale ne-

bavily obrázkové knížky pro děti, 
potřeboval jsem písmenka. Když 
jsem si hrál v kuchyni, kde máma 
vařila, tak nejraději jsem si vlezl 
na pedál šicího stroje, a protože 
se mu říkalo Singrovka, tak jsem 
pochopil, co znamenají písmena 
SINGER ozdobně vyvedená v ko-
vu na konstrukci pedálu. Tehdy 
v neděli vycházel deník Lidové 
noviny s přílohou Lido vé noviny 
dětem!, kam psali za války přední 
čeští spisovatelé. Když jsem byl 
celý týden hodný, tak mi táta 
po obědě celý ten vložený list 
novin přečetl. Psal tam třeba 
Ondřej Sekora o Ferdovi Mravenco
vi, ale nejvíc mne oslovil František 
Pilař a jeho román na pokračování 
Dýmka strýce Bonifáce. Jenže háček 
byl v tom, že když jsem hodný 
nebyl, tak táta nečetl. Proto jsem 
se rozhodl, že se číst naučím sám, 
a povedlo se to proto, že jsme žili 
v Brně, což je jediné město, kde 
na každém domě kromě jeho čísla 

je uveden i plný název ulice. Rodi-
če mne brzy naučili, jak se jmenu-
je ulice, ve které bydlíme, a číslo 
domu, kdybych se někde ztratil. 
Tak jsem pochopil princip písme-
nek a číslic a věděl jsem také, jak 
se jmenuje ulice, kde bydlela naše 
teta se strýcem. Pak jsem se při 
nedělních procházkách ptal rodi-
čů, jak se jmenuje ulice, po které 
právě jdeme. Za pár týdnů jsem 
uměl celou abecedu a mohl jsem 
zlobit do aleluja.
Vzpomeneš si na svoji první pře
čtenou knihu?
Byla to Babička Boženy Němcové, 
kterou jsem dostal pod strome-
ček, když mi bylo šest let.
A jací byli autoři tvého mládí?
Jednoznačně vedl Jaroslav Fog
lar, brzy jsem přelouskal Hochy 
od Bobří řeky, ale skoro stejně se mi 
líbil i jeho Tábor smůly. Jinak jsem 
přečetl hodně Mayovek a Verneo
vek. Četl jsem ale též knížky J. M. 
Trosky a až v dospělosti jsem se 
dozvěděl, že to byl pseudonym 
Jana Matzala. Byla to trilogie sci-fi 
o kapitánu Nemovi, a pak zejmé-
na Paprsky života a smrti, v nichž 
fakticky předpověděl lasery.
A kteří autoři jsou oblíbeni nyní?
Z českých autorů vede Karel Ča
pek, Vladislav Vančura, Bohumil 
Hrabal, ze zahraničních George 
Orwell, Thomas Mann, John Updike 
a Jerome Klapka Jerome. 
Jaká kniha nebo knihy v tobě za
nechaly nejhlubší stopu?

S JIŘÍM GRYGAREM
jsme si povídali o knihách a o čtení

Rozmlouvat s dr. Jiří Grygarem je radost. Dá se s ním bavit na jaké-
koli téma, nejen o astronomii a astrofyzice, které jsou jeho pracovní 
náplní. Má rozsáhlé vědomosti z historie, ví mnoho o umění, jeho 
zálibou je vážná hudba, stejně jako sport. Hovořit s ním o cyklistice 
by nemělo význam, o ní jsme si už povídali mnohokrát. Všichni 
vědí, že aktivně jezdí na kole, že stále zvládá stokilometrové etapy 
na akci zvané Ebicykl, kterou před dvaatřiceti roky spoluzakládal 
a které celou tu dobu šéfuje coby Polní Hejtman.
Tentokrát jsem se ho chtěl ptát na něco jiného: „Co pro něj zname-
nají knihy?“ Určitě jich přečetl za svůj život tisíce a více než čtyřicet 
jich i napsal. Asi už nikdo nespočítá, kolik knih odborně posuzoval, 
redigoval, lektoroval, překládal, do kolika knih napsal předmluvu 
či doslov, přičemž jejich texty musel bedlivě přečíst. Ani se už ne-
zjistí, ke kolika rukopisům pro různá nakladatelství se vyjadřoval. 
Přiznává, že od dětství byl knihomolem a že mu to zůstalo doteď. 
Každou sobotu nebo neděli jezdí ze svého bydliště v Praze do 
knihovny Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově, 
pochopitelně většinou na kole. Známe se už léta, prožili jsme na 
cykloakcích mnohé, nebudu tedy předstírat, že si vykáme.
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Silně mne oslovil Jirotkův Saturnin, 
Chestertonova Ortodoxie, knihy To
máše Halíka a Marka Orko Váchy 
a nedávno Jim Holt (Proč existuje 
svět?), Světlana Alexijevičová (Doba 
z druhé ruky. Konec rudého člověka) 
a Timothy Snyder (Černá zem).
Je nějaká kniha, ke které se opako
vaně vracíš?
Ano, jsou to Zákony profesora Par
kinsona.
Hodně cestuješ, bereš si knihy s se
bou?
Málokdy si beru knihu, většinou 
na cestách čtu odborné časopisy.
Máš nějaký čtecí rituál? Čteš všu
de, nebo jen v klidu kni hov ny či do
mova?
Nemám, čtu vestoje, vsedě, vkle-
če i vleže. Jakmile mám aspoň jed-
nu ruku volnou, tak čtu. 
Čteš si před spaním?
Ne, jdu spát ve chvíli, kdy už le-
haje spím.
Když čteš odbornou literaturu, 
děláš si poznámky nebo výpisky?
Ano, na to mám docela systém, 
který funguje už nějakých pade-
sát let.
Knihy nejen čteš, ale také píšeš, 
tvoje publikační činnost je nesmír
ně rozsáhlá, jaký byl její začátek?
První publikací byl článek v časo-
pise Říše hvězd v r. 1955 a jmeno-
val se Radar a meteory. První kníž-
ku Vesmír je náš svět jsem napsal 
na výzvu tehdejšího redaktora 
nakladatelství Orbis dr. Jaroslava 
Kubáta. Vyšla v roce 1973. K této 

knížce se váže půvabná historka. 
V té době jsem měl na starosti 
největší čs. dale kohled v Ondře-
jově a jednou mne požádala ně-
jaká hudební skupina z Prahy, zda 
by si mohla v jeho rozlehlé kopuli 
natočit videoklip. Točili pochopi-
telně ve dne, kdy se nepozoruje, 
ale netušili, že v kopuli je taková 
zima, jako v noci; topit se tam 
nesmí. Takže docela promrzlí se 
chodili ohřívat k nám do provoz-
ní budovy. Jeden takový typic-
ký mánička se mne zeptal, zda 
bych někdy nechtěl za ním přijet 
do Prahy, že má dobrou knihov-
nu a v ní řadu populárně-vědec-
kých knížek. Když jsem přijel, bylo 
hned vidět, že má dobrou ruku 
při výběru knih, a o nich jsme si 
pak povídali. Když jsem odchá-
zel, tak mi na rozloučenou řekl, 
že právě teď čte nějakou novou 
astronomickou knížku, kterou na-
psal nějaký Angličan, ale byla už 
přeložena do češtiny pod názvem 
Vesmír je náš svět, takže až ji dočte, 
že mi ji půjčí. Tak jsem se seznámil 
s Františkem Ringo Čechem. 
Na závěr obdoba foglarovské otáz
ky zda volíš Losnu nebo Mažňáka, 
resp. dáváš přednost papírové kni
ze nebo její elektronické podobě?
Beletrii čtu raději na papíře, ale 
odborné spisy ve čtečce.
Juro, děkuji za rozhovor a ještě jed
nou Ti přeji vše nejlepší k nedáv
ným osmdesátým narozeninám.
 Jiří Říha

Proč jsme se dnes bavili jenom o knihách? Protože jedna 
s názvem Knihy a hvězdy právě Jiřímu Grygarovi v našem 
vydavatelství vychází. Podrobnosti o ní se dočtete v tomto 
Cykločtení. Autogramiáda Jiřího Grygara se uskuteční 
v sobotu 14. května 2016 na mezinárodním veletrhu Svět 
knihy na Výstavišti v Praze–Holešovicích od 11 do 12 ho
din ve stánku vydavatelství Cykloknihy.
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Souborné vydání dvou knih, pod nimiž jsou podepsáni dva velikáni 
české literatury – Jiří Grygar a Jan Neruda. Na první pohled dosti 
nesourodé spojení. O Jiřím Grygarovi je známo, že je astronomem 
a astrofyzikem, ale co má s tematikou hvězd společného Jan Neruda? 
Kupodivu hodně. Navíc Jiří Grygar si tentokrát od svého oblíbeného 
tématu tak trochu odpočine. Vyznává se totiž ze svého vztahu ke 
knihám. A ne k ledajakým.

Představuje zde knihy, které ho během života něčím zaujaly, 
ovlivnily a které pro něho měly zásadní význam. Dozvíte se napří-
klad, která kniha způsobila, že už v osmi letech se po jejím přečtení 
rozhodl stát hvězdářem, což se mu opravdu podařilo. Nebo která 
česká kniha se dostala jako jediná na palubě kosmické lodi do vesmíru 
a 197krát obletěla Zemi. Či která z knih uvádí na pravou míru sto 
astronomických omylů. Přiblížení zajímavých knížek, ale i osudů jejich 
autorů, z nichž mnohé Jiří Grygar osobně znal nebo doposud zná, 
je podáno se šarmem a noblesou jemu vlastní. Nechybí ohlédnutí 
za dobou, kdy publikovat odvážná témata, která se nehodila teh-
dejší ideologii vlády jedné strany, bylo velice obtížné. S nadhledem 
podané příběhy, které vydávání tehdy provázely, působí dnes už 
legračně. Toto lehce humorné ladění se nese celou knihou.

A proč jsou součástí Písně kosmické od Jana Nerudy? Málokdo ví, že 
Jan Neruda měl ke hvězdám a k astronomii velice blízko. Dokonce se 
zapsal jako mimořádný posluchač astronomie na Univerzitu Karlovu, 
takže měl solidní znalosti v tomto oboru, a v jeho verších není ani 
z dnešního pohledu žádná odborná chyba. Navíc je to nadčasová 
sbírka krásných básní, kterou by měl znát každý Čech.

KNIHY A HVĚZDY 
a PÍSNĚ KOSMICKÉ
jiří Grygar a jan Neruda

279 KčNoVINKa

počet stran: 144 stran 
formát: 167 × 200 mm
vzhled: pevná vazba, ražba s fólií
ISBN: 978-80-87193-35-8
cena: 279 Kč
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Nyní představím vůbec nejúspěšnější knížku českých autorů tohoto žánru. Sepsali 
ji tři Zdeňkové — Horský, Mikulášek a Pokorný. Ta kniha se jmenuje STO ASTRONO-
MICKÝCH OMYLŮ UVEDENÝCH NA PRAVOU MÍRU, vyšla v roce ���� a je to kniha, 
která měla nejvyšší náklad v dějinách popularizace české astronomie. Vyšla totiž 
v omračujícím nákladu ��� ��� výtisků. A neseženete ji, je dávno rozebraná.

První ZDENĚK — HORSKÝ — byl historikem přírodních věd, pracoval v Historickém 
ústavu ČSAV a po sovětské invazi našel azyl v Astronomickém ústavu ČSAV v Praze. 
Vydání této knihy se bohužel nedožil, zemřel v roce ����. Další podrobnosti o něm 
najdete v kapitolce o knize VESMÍR z nakladatelství Mladá fronta.     Druhý 
ZDENĚK — MIKULÁŠEK — pracuje na katedře teoretické fyziky a astrofyziky 
Přírodovědecké fakulty MU v Brně, kde vychoval řadu studentů a sám je stále vě-
decký činný. Věnuje se zákrytovým dvojhvězdám a chemicky pekuliárním hvězdám, 
což jsou hvězdy s neobvyklým chemickým složením svých atmosfér, jejichž pova-
ha je dosti záhadná. Současně působí jako umělecký vedoucí Komorní dechové 

PhDr. ZDENĚK HORSKÝ, CSc. (����—����),
historik přírodních věd; je po něm pojmenována planetka 
č. ���� Zdeněk Horský

prof. RNDr. ZDENĚK MIKULÁŠEK, CSc. (narozen ����), 
pracovník katedry teoretické fyziky a astrofyziky v Brně, 
odborník na zákrytové dvojhvězdy a chemicky pekuliární 
hvězdy; je po něm pojmenována planetka č. ����� Mikulášek

doc. RNDr. ZDENĚK POKORNÝ CSc. (����—����) 
byl ředitelem Hvězdárny a planetária v Brně, podporoval 
školní vzdělávání, popularizaci a výzkum planet; 
je po něm pojmenována planetka č. ����� Pokorný

STO ASTRONOMICKÝCH OMYLŮ
uvedených na pravou míru

HORSKÝ — MIKULÁŠEK — POKORNÝ: STO ASTRONOMICKÝCH OMYLŮ
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fi lharmonie a klarinetista Komorní dechové fi lharmonie Brno, kterou založil v roce 
����.     Třetí ZDENĚK — POKORNÝ — byl ředitelem Hvězdárny a planetária 
v Brně, která dnes patří k nejlepším v republice. Věnoval se zejména školnímu vzdělává-
ní, popularizaci astronomie a výzkumu planet, napsal také další knížky, které jsou na 
pokraji beletrie a odborného popularizačního výzkumu planet.     Společná 
kniha tří Zdeňků je opravdu roztomilá. Pokud jste četli Jirotkova Saturnina, tak si 
jistě vybavíte, jak si ke konci románu dědeček se Saturninem vymysleli Kancelář pro 
uvádění románových příběhů na pravou míru. Tak přesně to v astronomii opravdu usku-
tečnila zmíněná trojice. Autoři dokázali vybrat sto popletených příběhů, které má 
sice laická veřejnost za pravdivé, ale které bylo nutně potřebí uvést na pravou míru. 
Autoři to dokázali s velkou noblesou.     Tehdejší náklady astronomických 
knížek byly opravdu astronomické. Tato kniha tří Zdeňků měla náklad absolutně 
nejvyšší, ale ani další knihy nezaostávaly. OKNA VESMÍRU DOKOŘÁN, která jsem na-
psal s VLADIMÍREM ŽELEZNÝM, měla ��� ��� a dvě vydání VESMÍRU �� ��� + �� ��� = 
�� ��� výtisků. V dnešní době něco těžko uvěřitel ného.     Kniha vyšla jako 
členská prémie nakladatelství Svoboda s předmluvou ILJI HURNÍKA. Text odlehčil 
svými typickými vtípky VLADIMÍR JIRÁNEK.

O jakých sto astronomických omylů uvedených na pravou míru že se jedná?

�/  Záhadný velechrám 
a zbloudilé kameny

�/ Hudba sfér
�/  Měsíc a Slunce jsou 

u obzoru větší
�/  Největší stavebnice 

světa
�/  Žhavý kámen velký jako 

Peloponnésos
�/  Rázem se stal hvězdou 

první velikosti
�/  Ve hvězdách je psáno …
�/  Ne ten, kdo maže, ale 

ten, kdo má motor, jede
�/  Miliardy hvězd na obloze
��/  A přece se točí!

��/ … a přece hází
��/  Výprava do 

souhvězdí Lva
��/  Správné výsledky 

podle chybné teorie?
��/  Už kdejaký středověký 

autor věděl, že Slunce 
je uprostřed planet

��/  Pouze pět planet 
obíhá kolem Slunce

��/  Nadějné vyhlídky
��/  Měsíc vzhůru nohama
��/  Trojitá planeta
��/  Nestálé stálice
��/  Padající hvězdy

��/  Proč nám Měsíc 
nespadne na hlavu

��/  Dvojhvězdy nesmějí 
existovat

��/  Ten okamžik trval 
celý světelný rok

��/  Osm přirozených 
spektrálních barev

��/  Astronomická přesnost
��/  Oheň na Měsíci
��/  Astronom ve dne spí 

a v noci pozoruje
��/  Na počátku byla 

katastrofa
��/  Hvězdy na dosah
��/  Měsíc se odtrhl od Země
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��/  Jak je teplé Slunce?
��/  Průsvitný Měsíc
��/  Trhliny v obloze
��/  Zmizelá planeta
��/  Bývalá dráha Slunce 

nebo stopa meteoru?
��/  Síriův temný průvodce
��/  Jedovaté komety
��/  Všechny hvězdy 

jsou stejné
��/  Když Měsíc dorůstá, 

bývá pěkné počasí
��/  Slunce je ve středu 

Galaxie
��/  Železné, vodíkové 

a héliové hvězdy
��/  Kanály na Marsu
��/  Kapalné a plynné 

hvězdy
��/  Spirální mlhoviny
��/  Planeta Vulkán
��/  Havárie kosmické lodi
��/  Zrození Slunce 

v mlhovině Andromedy
��/  Hélium, nebulium 

a spol.
��/  Objev Pluta — další 

triumf nebeské 
mechaniky

��/  Sluneční hodiny 
neukazují přesně

��/  Vydrží Slunce 
�� miliónů nebo 
�� biliónů let?

��/  Sci-fi  není žádná 
novinka

��/  Z obra vyroste trpaslík

��/  Nepodařená hvězda
��/  Bilióny atomových pum
��/  Od eliptických 

galaxií ke spirálním
��/  Sopky na Jupiteru 

vyvrhují komety
��/  Slunce — průměrná 

hvězda v Galaxii
��/  Planeta Pluto
��/  Země je starší 

než vesmír
��/  Bouřky na Jupiteru
��/  Hvězdy zrozené 
 z předhvězdné látky
��/  Ďábelská hvězda
��/  Ztracený ráj 

a nalezené peklo
��/  Srážka galaxií
��/  Příliš dlouhý rok
��/  Zakázané černé díry
��/  Milióny obydlených 

světů
��/  Objev první radiohvězdy
��/  Pozorování za dlouhých 

polárních nocí
��/  Falešná planeta
��/  Phobos a Deimos — 

umělé družice Marsu
��/  Věčný vesmír
��/  Slunce vybuchne 

jako nova
��/  Je desátý měsíc osmý 

nebo dvanáctý?
��/  V ��. století poletíme 

ke hvězdám
��/  Den na Merkuru trvá 

celou věčnost
��/  V noci musí být den
��/  Čtyřdenní rotace 

Venuše
��/  Věčný koloběh hmoty 

ve vesmíru
��/  Moře a pevniny 

na Měsíci
��/  Střed vesmíru
��/  Kra zmrzlého čpavku
��/  Neutrinový skandál
��/  Malí zelení mužíčci 

se konečně ozvali
��/  V létě jsme ke Slunci 

blíže než v zimě
��/  Hvězda-host
��/  Svět z antihmoty
��/  „Novodobá astrologie“
��/  Vesmír upadne 

do tepelné agónie
��/  Bezedný oceán 

měsíčního prachu
��/  Slunce prý vstoupilo 

do souhvězdí Berana
��/  Vzkaz lidem 

v kulové hvězdokupě
��/  Zabíjející Nemesis
��/  Nejtěžší omyl 

astronomie
��/  Pestrobarevná 

sluneční soustava
��/  Kdy že kdo přežije 

rok ����?
��/  Průsvitná hvězda
��/  Dobře utajené zdroje 

kosmického záření
���/  Hranice vesmíru
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Po nebi hvězdic je rozseto
lesem jak zvonců vřesných,
dech času je měrně provádí

v jásavých kruzích plesných.
Vidíme plesu jenom cíp —
zkoumej a čítej sebelíp,
mistře v početním cviku,

nespočteš tanečníků!

Vesele se Zemí Měsíc jde,
Země zas v mocném kruhu
se okolo Slunce otáčí

v zářivém planet pruhu.
A i to velké Slunce zas
kolem většího vede nás —
a toto slunce jeho

KDE JDE? — A KOLEM ČEHO?

� /
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��

Mysli se nejvýš — a nad tebou
hvězd jako vřesných zvonců —,
a kdybys byl jako Slunce stár,

nedomyslíš se konců!
Klečím a hledím v nebe líc,
myšlénka letí světům vstříc —
vysoko — převysoko —

a slza vhrkla v oko.

Grygar_Knihy_blok_s065-136.indd   85 11.04.16   9:46
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Delší dobu vyprodaná kniha, která zaznamenala díky sympatickým 
Francouzům velký úspěch, se dočkala druhého vydání. Je rozšířené, 
má dvojnásobné množství obrázků z cesty a na závěr přibyla ještě 
jedna kapitola. Jsou v ní vzpomenuty jejich dvě návštěvy České 
republiky, které se uskutečnily v letech 2011 a 2013, a odpovědi na 
otázky, které při čtení jejich knihy mohly vyvstat. Také se dozvíte, 
jak tyto francouzské cestovatelské legendy žijí nyní, co dělají a jak 
se má jejich dnes už dospělá dcera Manon.

Cesta kolem světa, kterou Françoise a Claude Hervéovi na kolech 
podnikli, stále patří k výjimečným cestovatelským počinům. Za 14 let 
ujeli více než 150 000 kilometrů a navštívili 66 zemí pěti kontinentů. 
Mimořádné bylo hlavně to, že se jim během cesty narodila dcerka 
Manon, s níž pokračovali v putování od jejích šesti týdnů věku až 
do šesti let, kdy musela do školy.

Françoise a Claude Hervéovi byli v Česku na pozvání Martina Stillera, po
řadatele festivalů Cyklocestování. A jak na ně Martin v knize vzpomíná?

Dostat na festival osobnosti takových velkých jmen — nazvěme si je klid
ně francouzskými „Hanzelkou a Zikmundem“, — to chce trošku „drzosti“ 
a „nebání se“. Však odmítnout mohou vždycky. Jenže nestalo se, ba naopak 
… o festivalu údajně už slyšeli a myšlenka stát se hosty ryze cyklocestova
telského festivalu je zaujala. Hned během prvních emailů a telefonátů jsme 
pochopili, že si rozumíme, i když jsme věkově od sebe celkem vzdáleni, ale že 
jsme na stejné vlně.

A jací že jsou Claude a Françoise povahově? Françoise je velmi klidná, 
dovolím si říci až bázlivá a tichá paní, která toho moc nenamluví, ze které 
ovšem cítíte ohromný klid, soustředěnost a rozvahu. Zato Claude je neskutečně 

KOLEM SVĚTA 
NA KOLE
Françoise a Claude Hervé

čtrnáctiletá odysea v sedlech bicyklů  
aneb ani narození dcery nepřerušilo cestu

349 Kč

počet stran: 256 stran 
formát: 167 × 230 mm
vzhled: pevná vazba, barevné přílohy, lesklé lamino
ISBN: 978-80-87193-36-5
cena: 349 Kč

NoVINKa
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82 — B — září 2006. Rodina Hervéových 
při oslavě Manoniných 18. narozenin.

83 — srpen 2012, Norsko. 
Z výletu na sever Evropy.

84 — srpen 2012, Norsko. 
Manon ráda fotografuje.

85 — září 2015, Francie. Francoise 
a Manon uprostřed vinic v kraji Beaujolais.

86–87 — červen 2010, Francie. 
Společné prázdniny v Paříži.

88 — červenec 2013, Francie. 
Pohoda u nás doma.

86

8683

88 87

85
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energický „týpek“, který neustále šprýmuje, střílí kolem sebe fórky a vůbec 
před nikým si nebere servítky, když si do něj velmi trefně, přesto ale stále 
vkusně rýpne. Z Clauda září energie, nadšení, život … je vidět, že vše bere 
s nadhledem a nenechá se ničím a nikým vyvést z míry. Oba dva jsou skvělý 
pár, vzájemně se doplňují. Za ty dlouhé dny strávené s nimi jsem pochopil, že 
jsou neskutečně skromní a milují setkávat se s lidmi a nepohrdnou žádnou 
pohostinností a té si neskutečně váží.

Mám ještě úsměvný příběh nazvaný: „Dáte si lyonské brambory, když jste 
z Lyonu?“Jak možná víte, Hervéovi bydlí na venkově kousíček od francouzské

ho Lyonu. Když byli u nás na týdenní návštěvě, snažil jsem se jim ukázat co 
nejvíce z naší domoviny a vzal je tedy po Beskydech, kde teď působím, a také 
na Broumovsko, odkud pocházím. No a v jedné nejmenované hospůdce měli 
na jídelním lístku tzv. „Lyonské brambory“. Tak jsem se Clauda zeptal, zda si 
je dá, když je z toho Lyonu. On se jen usmál, udiveně na mě koukal a pak řekl: 
„Nic takového neexistuje, žádný takový pojem francouzská kuchyně nezná…“. 
Tak jsem se tomu též zasmál, a abychom se dozvěděli, že se jedná o brambory 
lehce osmažené, prokládané cibulí, polité máslem a lehce rozmačkané, tak 
jsme si je objednali k večeři.
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Rozhledny stále přibývají. Od minulého vydání této knihy jich bylo 
postaveno dalších 12. Celkem tedy za tři a půl roku přibylo 77 vy
hlídkových staveb. A nejsou to už jen kovové stožáry telekomuni-
kačních operátorů, na nichž byla jakoby mimochodem vytvořena 
vyhlídková plošina, ale krásná architektonická díla zapadající do 
krajiny a mnohdy tvořící její dominantu.

Dotisk 12 nejnovějších rozhleden byl realizován formou dvojlistů 
se stejnou grafickou úpravou a tyto volné listy jsou vloženy do knihy. 
Na žádost čtenářů přibyl u rozhleden další piktogram, a sice zda se 
na rozhlednu platí vstupné. 

ROZHLEDNOVÝM 
RÁJEM 62  +  3  +  12
jiří Štekl

77 nejnovějších rozhleden  
České republiky, 2013—2016

počet stran: 100 stran, včetně 3 vložených dvojlistů
formát: větší B5, 165 × 240 mm
vzhled: šitá a lepená vazba V4 s klopami, lesklé lamino
ISBN: 978-80-87193-34-1
cena: 249 Kč

249 Kč

S SALAŠ
Futuristicky pojatá jedenadvacetimetrová ocelová rozhledna 
z roku 2015 ve tvaru hasáku nebo dvou proti sobě zakleslých 
sedmiček, částečně obložená modřínovými lamelami.
Nádherný výhled z otevřeného ochozu ve výšce 20 metrů 
je omezen severním směrem vrcholem vyššího zalesněné-
ho Jezuitského kopce (Velehrad, Uherské Hradiště, Bílé 
Karpaty s V. Javořinou a V. Lopeníkem, vrcholky Chřibů).
Z Velehradu stoupá do obce Salaš dobrá asfaltová silnice. 
Rozhledna leží na úbočí Chřibů nad obcí v části zvané 
Paseky. Obě přístupové cesty k věži jsou velice náročné. 

Ta o něco lepší odbočuje z horní části osady 
kousek před obecním úřadem doprava. Zeleně 
značenou strmou asfaltovou silničku vystřídá 
po 200 metrech úvozová hlinitokamenitá cesta, 
která pokračuje dalších 260 metrů až na konec 
obce. Kdo v těchto místech sesedne z kola, už 
se mu nepodaří znovu rozjet! Stoupání pokra-
čuje ještě dalších 200 metrů po písčité cestě 
mezi loukami a teprve poslední stovka je po 

rovině. Druhá cesta v opačném směru 
je neznačená, strmá téměř v celé dél-
ce 900 metrů a hodně poničená vodní 
erozí. Použitelná je spíše jako variantní 
ústupová cesta z rozhledny.
Sjízdné pouze na horském kole, velmi 

náročné i ve sjezdu! Suvenýry na obecním 
úřadě a ve třech místních hostincích.

Zlínský kraj
okres Uherské Hradiště
365 m n. m.

N 49.142894°
E 17.352256°

XII

trať č. 330 ; 12,9 km
žst. Staré Město u Uher. Hradiště

Rozhledny2016_12nove.indd   XII 27.04.16   20:56

Ukázka jedné  
ze 77 nových rozhleden

O které nové  
rozhledny se jedná?
Babina, Babka,
Brusná, Fajtův kopec,
Hláska, Hýlačka II,
Kelčský Javorník,
Kolín – vodárna,
Máminka,  
Rýdův kopec,
Salaš a Zadov



18. CYKLOVÍKEND
se SPort arSENalEM 
a CYKloKNIHaMI

lEtoS V NEdaMoVě u duBé
17. až 19. června 2016

 … a frčíme!
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Startovné 20 Kč
Startovné zavádíme poprvé a na zkouš-
ku. Bude vyplaceno všem účastní
kům bez rozdílu pohlaví a věku při 
prezentaci.

Vysvětlení: Špičkoví světoví i tuzemští 
cyklisté pobírají za svoje účasti na velkých 
cyklistických závodech startovné za to, 
že se postaví na startovní čáru. Proč by 
nemohli čeští cykloturisté na jedné z vý
znamných cykloakcí, která má už osm
náctiletou tradici, profesionály napodobit? 
Zatím s nesrovnatelně menší částkou, kte
rá je spíše symbolická, ale v dalších letech 
může být vyšší.

Nově zavedené startovné ne mění 
nic na tom, že každý účast ník obdr-
ží zdarma popis tras, upomínkový 
list, občerstvení (klo básu, pivo nebo  

 
limo), k dispozici bude příležitost-
né razítko. Vstup na večerní besedy 
s promítáním je také volný.

Místo konání
Autokemp Nedamov je součástí 
města Dubá, které leží na hlavní sil-
niční trase mezi Mělníkem a Českou 
Lípou. Nejbližší vlaková zastávka jsou 
Doksy, vzdálené od kempu 11 km. 
Samotný areál se nachází v údolí Li-
běchovky a jeho součástí je Černý 
rybník s možností koupání. V areálu 
jsou sprchy na žetony, kuchyňka, dět-
ské hřiště, minigolf, stolní tenis, hřiště 
na volejbal a jiné hry. Podrobnosti 
si můžete prohlédnout na stránkách  
www.autokempdubanedamov.cz.

18. CYKLOVÍKEND
se SPort arSENalEM a CYKloKNIHaMI

Letošním ročníkem dosáhne Cyklovíkend pomyslné 
plnoletosti. Už sedmnáct let společně poznáváme naši 
krásnou vlast v sedlech bicyklů. Za tuto dobu jsme 
projeli mnohá místa, zažili spoustu příhod a máme 
vzpomínky na setkání se zajímavými lidmi. Bylo by 
prima, kdyby i nadále mohlo být vše jako v letech mi-
nulých. Tentokrát vás zavedeme do kraje K. H. Máchy, 
do lokality plné úžasných pískovcových skal, bizarních 
skalních útvarů, tajemných roklí a překrásných jezí-
rek. Srazové místo leží v oblasti Dubské pahorkati-
ny, nazývané též Dubské Švýcarsko, přibližně 10 km 
od Máchova jezera.

Cyklovíkend 2016 se bude konat
v autokempu Nedamov,
který je součástí města dubá,
ve dnech 17.—19. června 2016

Nedamov, Černý rybník Nedamov, nové chatky
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Prezentace
V pátek 17. června 2016 od 17.00 do 22.00 ho-
din, případně v sobotu 18. června do 9.00 ho-
din. Příjezd do kempu dříve než v pátek je mož-
ný po dohodě se správcem.

Ubytování
Ve vlastních stanech, případně v obytných au-
tech. Lze si individuálně objednat spaní v mo-
derně řešených chatičkách. Poplatky platí kaž-
dý sám při příjezdu v recepci.
dospělí 40 Kč / osoba / noc
děti do 15 let 20 Kč / osoba / noc
stan do 6 m2 60 Kč / noc
stan nad 6 m2 110 Kč / noc
auto – parkovné 50 Kč / den
rekreační poplatek 11 Kč / osoba / noc
sprchy – žeton 20 Kč
psi bohužel do kempu nesmějí

Nocování v chatkách
V autokempu jsou k dispozici chatky starší 
i zajímavě řešené chatky nové. Ceny se pohy-
bují od 180 Kč / osoba / noc (chatky starší) do 

250 Kč / osoba / noc (nebo 1000 Kč chatka /  
5 lůžek) za ubytování v nových chatkách. 
Ubytování si lze zajistit přímo u správce kem-
pu pana Hrušky na tel.: 721 510 727 nebo 
emailem: autocampnedamov@mestoduba.
cz. Heslem pro přihlašování k ubytování v chat-
kách: CYKLOVÍKEND.

Stravování
Jídlo si účastníci zajišťují sami. V sobotu v pod-
večer dostanou všichni od pořadatelů zdarma 
opečenou klobásu a pivo, děti nealko. V areálu 
kempu jsou dva bufety a ve městě Dubá po-
traviny, dvě restaurace a cukrárna.

Trasy
Budou účastníkům doporučeny, ale nikomu 
nebráníme, aby si zvolil individuální. Neorga-
nizujeme žádný hromadný peloton, vyjíždí se 
po skupinkách. Místním znalcem navržené trasy 
zavedou účastníky do horní části CHKO Ko
kořínsko, kde v trochu tajemné krajině budeme 
hledat motivy nejznámější básně K. H. Máchy 
Máj. Cestou můžete vstoupit do hradu Houska, 

hrad Kokořín hrad Houska rozhledna na Vrátenském vrchu



16 CYKLOČTENÍ jaro—léto 2016

kde za socialismu natočili své al  - 
bum „Plastici“, ochutnat pi  vo 
v no  vě vzkříšeném pivovaru Lo  beč 
a pohlédnout do kraje z roz hledny 
na Vrátenském vrchu. Na ne děli si 
můžete nechat návštěvu hradu 
Bezděz a objezd Máchova jezera.

Večerní programy
Páteční i sobotní večer vyplní 
promítání a přednášky cykloces-

tovatelů, které se dojednávají. 
Pravděpodobně nás navštíví 
i někdo z pracovníků CHKO Ko-
ko  řínsko, aby nám řekl pár slov 
o zdejším kraji.

Další podrobnosti
Po celou dobu srazu bude mož-
nost zakoupit rozličné vybavení 
firmy Sport Arsenal za velice pří-
znivé ceny. Počítat můžete s od -

bornými radami, případně s na-
montováním brašen na vaše kolo 
zkušenými pracovníky firmy.

Tento víkend je také jedinou 
příležitostí v roce, kdy je možné 
zakoupit si knížky z vydavatel-
ství Cykloknihy s  50% slevou. 
Podmínkou je, že svůj požada-
vek nahlásíte předem na email: 
redakce@cykloknihy.cz. Knihy 
vám připravíme, nebudeme je po-
sílat a v kempu je předáme proti 
zaplacení.

Poznámka
Celý areál je rezervován jen pro 
náš Cyklovíkend. Přesto je nut né 
svoji účast nahlásit pořadatelům 
předem na email:   
obchod@sportarsenal.cz  
V případě naplnění kapacity kem-
pu bude vyhlášen STOP-stav.

Přejeme všem účastníkům 
plnoletého Cyklovíkendu 
mnoho příjemných zážitků.

parostrojní pivovar v Lobči u Mšena
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Po kalendáři rozhleden českého 
západu (2015) a kalendáři roz-
hleden českého severu (2016) 
bude třetí kalendář v řadě věno-
vaný rozhlednám středních Čech. 
Vyjít by měl v průběhu letošního 
léta.

Středočeský kraj, včetně hlav-
ního města Prahy, má svoje vý-
znamné kopce osazené také 
velmi zajímavými stavbami. Na 
jeho území se od roku 2016 na-
chází nejmladší chráněná krajinná 
oblast – Brdy. Tato donedávna 
za kázaná oblast se nyní otevírá 

široké turistické veřejnosti. A pro-
tože byla roky využívána naší ar-
mádou jako výcvikový prostor, 
nenajdete na jejích vrcholcích 
zatím žádnou rozhlednu. Přejme 
si, aby některý z těchto plochých, 
ale výjimečných vrcholů, se stal 
v dohledné době předmětem zá-
jmu podnikavých spolků či obcí 
a abychom si mohli dopřát vý-
hledy, které v našich podmínkách 
ne mají obdoby.

Autorem fotografií a grafic-
kého zpracování je opět Zde
něk Benedikt a autorem kreseb 

a textů je Jiří Štekl. Kalendář je 
kombinací krásných fotografií, 
kreseb, informací a podrobného 
kalendária. Fotografie na titulní 
straně představuje rozhlednu 
Pavlíkov na Senecké hoře, slav-
nostně otevřenou v loňském roce 
v okrese Rakovník.

Kalendář Rájem rozhledno
vým 2017 bude opět celobarev-
ný, bude mít 14 listů o velikosti 
30 × 42 cm na křídovém papíru 
gramáže 200 g. Bude mít tradič-
ně spirálovou vazbou a vzadu 

kartón proti poškození. Každý 
kalendář bude zataven do prů-
hledné fólie.

Cena je 250 Kč + poštovné.

RÁJEM ROZHLEDNOVÝM 2017
velký nástěnný kalendář  
rozhleden středních Čech

Děd, Beroun Máminka, Hudlice Kolín, vodárenská věž Velký Blaník, Louňovice pod Blaníkem

Pavlíkov, Senecká hora

250 Kč
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Pořadatel festivalu Martin Stiller 
jeho přednášku (Víťa ji při pro-
mítání četl) označil jako nejlep-
ší a nejúžasnější, která bě hem 
dvoudenního programu zazněla.

Víťa a Šárka Zigáčkovi spolu se 
svými rodiči Markétou a Luďkem 
se vydali v létě loňského roku na 
kolech do italských Benátek. Vy-
jížděli z Těchonína pod Orlickými 
horami, kde žijí v Lesovně, a celou 
2 754 km dlouhou trasu ujel os-
miletý Víťa sám. Šestiletá Šárka 

byla ještě občas tažena tatínkem, 
přesto i ona ujela neuvěřitelných 
2 300 km. Víťa pověděl přítom-
ným divákům v sále, jak náročné 
bylo zvládnout přejezd Alp, jaké 
to je, když na cestě několik dní 
v kuse prší, jak chutná koupání 
v moři, ke kterému dojedete sami 
na kole, a která z deseti projetých 
evropských cyklostezek se jim 
nejvíc líbila. Na závěr vylosoval 
v tombole jednoho z přítomných, 
který obdržel první z jejich dvou 
knih napsaných z předchozích 
cest Cyklotoulky s dětmi, vo
zíkem a nočníkem. A pak už se 
Šárkou prodávali a podepisovali 
knihy v předsálí jako zkušení cy-
klospisovatelé.

HISTORICKY PRVNÍ PREZENTACE CESTY 
OSMILETÝM KLUKEM
Na kole z těchonína do Benátek a zpět

Letošní festival Cyklocestová-
ní v Hradci Králové měl jednu 
premiéru. Poprvé cestu pre-
zentoval osmiletý chlapec – 
Víťa ZigáčeK.
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V Západočeském muzeu v Plzni 
se uskuteční ve dnech 30. června 
2016 až 25. září 2016 rozsáhlá 
výstava dokumentující historický 
vývoj kola od konce 18. století 
do poloviny 20. století. Zmapu-
je počátky cyklistiky v Čechách, 
ustavení cyklistických spolků, 
klu bů a vyznavačů vysokých kol. 
Návštěvníci si prohlédnou jak 
exponáty z  muzejních sbírek 
Zá padočeského muzea v Plzni 
(draisinu, vysoké kolo, prapor, 
fotodokumentaci, dobové odě-
vy), tak i exponáty z jiných muzeí 
a rovněž ze sbírek soukromých, 
např.: plzeňského rodáka, vel-
kého milovníka a nadšence cy-
k listiky Stanislava Cinka, který je 
dosud aktivním členem Klubu čes
kých velocipedistů v Praze, a Fran
tiška Babického, který půso bil ja-

ko mechanik při Závodu míru.  
Budou vystaveny jedinečné ori-
gi nální dresy, medaile a kola 
s oso bitou historií. Výstava také 
přiblíží vznik, působení a zánik 
Klubu cyklistů – turistů Český Lev Pl
zeň a jeho obnovení v roce 2015. 
Prezentovat se budou i některé 
mimoplzeňské kluby Veteran Bicyk
le Club Zbraslav, Spolek telčských ve
locipedistů, Klub velocipedistů Písek.

Expozice kol bude rozdělena 
tematicky: historie výroby kol 
(v Chebu, Plzni, Rokycanech), 
kola v období 1. republiky, vá-
lečná kola, turistická kola, silniční 
kola, závodní kola, úspěchy čes-
kého cyklistického sportu, kolo 
v přírodě a na výletě, kolo v dílně 
opraváře.

K vidění bude více než pade-
sát bicyklů všech typů, většinou 

mimořádné sběratelské hodnoty. 
Nejvzácnějším exponátem bu-
de bezesporu originál draisiny 
v původním stavu, dále několik 
vysokých kol, ale i kola význač-
ných závodníků, kteří na nich do-
sáhli řady sportovních úspěchů. 
Ve vitrínách potěší oko každého 
unikátní sbírka cyklistických od-
znaků, cen a medailí z pozůsta-
losti plzeňského sběratele Aloise 
Petáka. Stěny budou zdobit 
historické plakáty s cyklistickou 
tematikou.

Vernisáž se bude konat ve čtvr
tek 30. června 2016 od 17 hodin. 
Nejprve před muzeem proběh-
ne krátký doprovodný program 

a  poté budou moci první ná-
vštěvníci nahlédnout do pěti sálů 
plných unikátních exponátů.

Západočeské muzeum sídlí 
v Plzni v krásné novorenesanční 
historické budově v Kopeckého 
sadech (na dohled od vlakového 
nádraží) a je otevřeno denně kromě 
pondělí od 10.00 do 18.00 hodin.

PŘÍBĚH KOLA aneb  
od draisiny k favoritu
velká výstava  
v průběhu letošního léta v Plzni

Ilustrační foto z výstavy kol na zámku v Čekanicích při akci Cyklonostalgie Battaglia
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V loňském roce proběhlo v Liberci veleúspěšné Mistrovství světa 
orientačních bikerů na horských kolech (MTBO = mountain bike orien-
teering). Úspěšné bylo jak organizačně, tak z pohledu české repre-
zentační výpravy. Ziskem 6 medailí v elitních kategoriích se loňský 
šampionát stal nejúspěšnějším v historii českého MTBO. A opět 
mohou někteří jet Mistrovství světa.

Nejlepší orientační bikeři k nám zamíří letos v létě znovu. V mo-
ravském Šternberku se o posledním prázdninovém víkendu pojedou 
hned dva závody světového rankingu (WRE = World Ranking 
Event). Vzhledem k výhodné poloze České republiky a prestiži, 
jakou naši pořadatelé ve světě mají, se dá očekávat účast drtivé 
většiny světové špičky. 

Celý podnik pod názvem Holba & Litovel ORIENT EXPRESS 
MTBO obsáhne 4 závody: kromě již zmíněných dvou připravují 
organizátoři z klubu GIGANT Orienteering také páteční middle 

a jako doplněk k individuálním závodům i sobotní štafety. Shodou 
okolností půjde kromě domácího „mistráku“ také o tzv. World Mas-
ters Relay, tedy neoficiální veteránské Mistrovství světa. U všech závodů 
budou vypsány i tzv. OPEN kategorie, do kterých se mohou přihlásit 
i neregistrovaní bikeři bez licence s chutí vyzkoušet si své orientační 
schopnosti v kombinaci s jízdou na horském kole.

Titulární sponzoři jsou zárukou kvalitního pitného režimu, pivovary 
Holba a Litovel připravují ochutnávku zajímavých nealkoholických 
nápojů na bázi piva. O kulturní zážitek se již tradičně postará taneční 
studio orientálních tanců Aysun a olomoucká legenda punk-rocku, 
kapela Zatrest. Samozřejmostí na domácích MTBO závodech je 
dětská školka s programem pro malé bikery a bikerky.

Program a další informace najdete na www.bikeorientexpress.cz 
nebo na facebooku. Jedním z partnerů akce jsou CYKLOKNIHY.

Elitním MTBO jezdcům budou 
sekundovat nejlepší veteráni světa
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ŽENA A KOLO
reklamní cyklistické plakáty
z 19. a 20. století — série 2015

13 reprodukcí v pohlednicovém formátu

pohlednice_plakaty_kalendar-2015.indd   27 21.11.15   15:07

ŽENA A KOLO
reklamní cyklistické plakáty
z 19. a 20. století — série 2013

13 reprodukcí v pohlednicovém formátu

Vydavatelství Cykloknihy, Plzeň, 2016 | www.cykloknihy.cz | e-mail: redakce@cykloknihy.cz
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ŽENA A KOLO
reklamní cyklistické plakáty
z 19. a 20. století — série 2016

13 reprodukcí v pohlednicovém formátu

Vydavatelství Cykloknihy, Plzeň, 2016 | www.cykloknihy.cz | e-mail: redakce@cykloknihy.cz
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ŽENA A KOLO
reklamní cyklistické plakáty
z 19. a 20. století — série 2014

13 reprodukcí v pohlednicovém formátu

Vydavatelství Cykloknihy, Plzeň, 2016 | www.cykloknihy.cz | e-mail: redakce@cykloknihy.cz
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Úžasný prodejní úspěch kalendáře 2016 sestaveného z historických 
reklamních cyklistických plakátů vybraných výhradně s motivem Žena 
a kolo nás inspiroval k vydání sady pohlednic, na nichž jsou všechny 
motivy z kalendáře ve zmenšené podobě. Letošní sada pohlednic byla 
úspěšná, proto jsme šli dále do minulosti a podle kalendářů z let 2013, 
2014 a 2015, které jsou zcela rozebrány, jsme nechali vytisknout obdob-
né sady pohlednic. Každá sada obsahuje 14 pohlednic — 12 reprodukcí 
jednotlivých měsíců, titulní list a závěrečný přehled všech motivů. Výhodou je, že 
pohlednicí můžete potěšit nějakého milovníka této tematiky příjemným 
pozdravem, což je v době emailů a SMSek věc nevídaná.
Jednotlivé sady pohlednicového formátu stojí 140 Kč + poštovné.

140 Kč za sadu

ŽENA A KOLO
2016, 2015, 2014, 2013
reprodukce plakátů  
v pohlednicovém formátu

105 × 148 mm
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Cyklistický průvodce jedním z našich nejkrásnějších pohoří, který 
vyšel v roce 2013, volně navazuje na 300 dílů televizního pořadu 
Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem. Ten se na obrazovce objevoval 
pravidelně od roku 2008 (Public TV, TV Barrandov, Česká televize). 
Kniha částečně čerpá z natáčení šumavských dílů pořadu, ale pře-
devším autor vychází ze svých nesčetných cest oblíbenou Šumavou, 
kterou  pravidelně navštěvuje. Najdete tu 13 celodenních cyklovýletů, 
které autor považuje za své nejoblíbenější. 

Základem jsou čtivé texty – popisy tras a jednotlivých míst, kde se 
čtenář dozví nejen mnohé zajímavosti o přírodě a historii Šumavy, ale 
především konkrétní zážitky a postřehy autora. Atraktivita formátu 
spočívá právě v kombinaci průvodce a cestopisu – uživatel tu najde jak 
faktografické informace a popisy, tak se může začíst do „zážitkových“ 
pasáží a autentických pocitů autora známého z televizní obrazovky. 

Na cca 100 stranách najdete také množství kvalitních fotografií, 
což čtenáři umožňuje získat co nejlepší představu o navštívených 
místech. Každá trasa je vybavena detailní mapou, průřezem převýšení, 
označením náročnosti a tipy na občerstvení, eventuálně ubytování. 

Předností průvodce je praktický formát určený přímo na cesty. Ur-
čitě potěší nejen cyklisty a turisty, ale i všechny ty, kteří mají Šumavu 
rádi nebo ji chtějí poznat blíž.

Loňský cykloprůvodce Michala 
Jančaříka Na kole Českou Ka
nadou přibližuje jeden z nejhez-
čích, ale také nejméně známých 
koutů Čech: česko-moravsko
-rakouské pomezí.  Romantic-
kou krajinu, která leží mezi per-
lami renesance – Jindřichovým 
Hradcem a Slavonicemi, můžete 
objevit očima moderátora, kte-
rý v současné době provází na 
televizní obrazovce Počasím TV 
Nova a můžete ho znát také ze 
Snídaně s Novou.

Celkem 10 cyklovýletů, 432 km 
tras, detailní mapy, přes 250 fo-
tografií a především řada do-

poručení, osobních zkušeností, 
a postřehů autora. Vyražte na 
kole Českou Kanadou s Micha-
lem Jančaříkem!

CYKLOPRAMEŇ = CYKLOSOUTĚŽ
Věděli jste, že jeden z pramenů na Slovensku je Cyklo?
Položit vám otázku, kde se nachází, by bylo příliš jednoduché. Infor-
mace o něm se dá na internetu „vygůglovat“. Ale navštívit ho, to už 
je jiná. Proto se ptáme, zda někdo z vás už 
u něho byl a pil cyklovodu? Pochopitelně 
kromě Rosti Gregora, který nám tuto fotku 
poskytl.
Pokud nám zašlete mailem podobnou, ale 
na které se vodou občerstvujete, můžete 
být vylosováni a tři výherci se mohou tě
šit na pořádnou nálož cykloknih podle 
vlastního výběru. Fotit se můžete v prů
běhu celého letošního roku, případně 
můžete zaslat fotku staršího data.

NA KOLE S MICHALEM JANČAŘÍKEM
Šumavou a Českou Kanadou

Oba cykloprůvodci jsou v nabídce e-shopu www.cykloknihy.cz.

každý 
 149 Kč

!



CYKLOZÁJEZDY
s ubytováním
v hotelech a penzionech

s polopenzí
v restauracích

EVROPA – SVĚT

CK Eurocykl Herdegen s.r.o., 
Jablonského 3, 326 00 Plzeň

Tel.: 377 455 987, 596 714 002
e-mail: plzen@eurocykl.cz, www.eurocykl.cz

EVROPA – SVĚT
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TIPY NA KVĚTEN A ČERVEN
8.5. – 14.5. HOLANDSKO – za rozkvetlými tulipány

13.5 – 18.5. TOKAJ – východní termály

14.5. – 18.5. BALATON – 3 x termální lázně

27.5. – 5.6. KORČULA – jeden z krásných ostrovů 

7.6. – 16.6. ČERNÁ HORA – perla Balkánu

7.6. – 16.6. TOSKÁNSKO – relaxace v termálech

19.6. – 26.6. ISTRIE – zelená perla Jadranu

p r o  v š e c h n y  g e n e r a c e  c y k l o t u r i s t ů
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Úspěšným počinem se jeví osamostatnění stálé nabídky knih 
z našeho vydavatelství do brožurky kapesního formátu. Výhodou 
je daleko větší přehlednost a větší množství informací o daných 
knihách. Malý formát umožní mít ji při sobě a použít při výběru knih 
v knihkupectvích. Tentokrát je brožurka lehce inovovaná, o 15 mm 
vyšší a je přesně polovinou formátu Cykločtení, tedy 105 × 105 mm. 
Malinko jsme zvětšili písmo, takže je čitelnější.

Všechny naše tituly poskytujeme distribučním firmám, které je 
dávají do sítě knihkupectví po celé České republice a k dostání jsou 
i na Slovensku. Chceme, aby byly k dispozici co nejširšímu okruhu 
čtenářů a nemaskujeme malou prodejnost vydaných titulů výrazy 
jako limitovaná edice, omezený náklad a podobně.

Pokud se přece jen stane a nějakou knihu v knihkupectví nese-
ženete, je pravděpodobně u distributora zcela rozebraná, ale 
ještě je šance, že ji máme v našem skládku. Objednat si ji můžete 
prostřednictvím e-shopu cykloknihy.cz.

STÁLÁ NABÍDKA vydavatelství Cykloknihy
opět jako samostatná brožurka

CYKLOKNIHY
katalog knih s cyklistickou 

a cykloturistickou tematikou

www.cykloknihy.cz JA
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KOLMO NA MOSKVU
formát 145 × 205 mm
pevná vazba
288 stran, barevné přílohy
vyšlo 3—2012

ISBN 978-80-87193-20-4
299 Kč

KOLOSÁLNÍ CESTA 
KE KOLOSEU
formát 145 × 205 mm
pevná vazba
304 stran, barevné přílohy
vyšlo 5—2015

ISBN 978-80-87193-33-4
299 Kč

Milan Martinec

KOLMO NA MOSKVU
KOLOSÁLNÍ CESTA KE KOLOSEU

Dvě knihy z pera Milana Martince o jeho cestách na kole Evropou. V první 
popisuje výpravy za Severní polární kruh, na Balkán, do Moskva a na Cabo da 
Roca. Milan sice není profesionální cyklocestovatel, ale na kole už ujel přes 
350 000 km, což představuje více než osminásobné obkroužení zeměkoule. 
Všechny výpravy uskutečnil v rámci řádné dovolené. V druhé knize přibližuje, 
jak ho jednostopý oř vezl při dalších cestách do Moldavska, na Britské ostrovy, 
na Kurskou kosu a na Maltu. Svoje zážitky líčí s nadhledem a podává je 
s jemným osobitým humorem.
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František byl pro všechny, kteří 
měli kdy co do činění s jízdním 
kolem a s cyklistikou, naprosto 
zásadní a nepřehlédnutelnou 
postavou. V mládí sám závodil 
a věděl, jak tvrdý dovede být cyk-
listický chlebíček. Jeho celoživot-
ní povolání bylo spojeno s koly 
a celý život kola také sbíral. V ro-
kycanském Favoritu stavěl kola na 
míru reprezentantům, aby je pak 
doprovázel jako mechanik na Zá
vodu míru, na mistrovstvích světa i 
na olympiádách. Získané medaile 
a všechny úspěchy českých cyklis-
tů ve světě by bez jeho mravenčí 
práce v pozadí týmu nebyly mož-
né. Má na nich svůj podíl.

Jeho manuální zručnost a en-
cyklopedické znalosti ho před-
určovaly k tomu, že měl kolem 
sebe vždy obrovský okruh pří-
znivců. Chodili k němu pro ra-
du a on nikdy nikoho neodmítl. 
Pokud se někde ukázal, vždy byl 
obklopen kamarády a těmi, kteří 
na příhody s ním rádi vzpomí-
nali. Jsou prostě lidé, v  jejichž 
blízkosti je nám dobře. Franti
šek Babický mezi takové jedno-
značně patřil.

Zanechal zde trvalou hodnotu 
v podobě unikátní a jedinečné 
sbírky jízdních kol. Část z nich 
je umístěna na zámku v Luhově 
na severním Plzeňsku poblíž 
Hracholuské přehrady. Pokud 
někdy na svých cyklistických vý-
letech do těchto míst zavítáte, 
nenechte si návštěvu ujít. Uvidíte 
exponáty dokumentující vývoj 
jízdního kola od těch nejstarších 
po nejnovější. Mezi tím řadu do-
plňků, které k cyklistice neodmy-
slitelně patří.

Před časem jsme přáli Františ-
kovi brzké uzdravení. Bylo obdi-
vuhodné, jak bojoval se zlou ne-
mocí a bez ohledu na svůj zdra-
votní stav se zúčastňoval všech 
akcí historických kol. Jako člen 

Českého klubu velocipedistů ČKV 
1880 nemohl chybět na Pražské 
míli pořádané každoročně na 
podzim na Letenské pláni.  Jeho 
odchod hluboce zasáhl všechny, 
kteří ho znali. Ztráta kamaráda 
a blízkého přítele bolí vždycky 
strašně moc. Jiří Říha

FRANTIŠEK BABICKÝ Z ROKYCAN
už není mezi námi

Koncem března oslavil František Babický svoje osmdesáté naroze-
niny. Mrzelo mne, že jsem se této oslavy nemohl zúčastnit, právě 
v jejím termínu se v Praze konal cyklistický veletrh For Bikes. Když 
jsem Františkovi alespoň telefonicky gratuloval a omlouval jsem 
se, říkal, že se nic neděje, že se uvidíme někdy potom. Bohužel, 
už se neuvidíme. Ve středu 27. dubna 2016 zemřel.

Zámek Luhov ukrývá zajímavou sbírku jízdních kol.
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Normálně nemám s Franzem Lisz-
tem problém, ale když mě jeho 
skvělá hudba probudí ve 2:15, 
všechny sympatie jdou stranou. 
Mozek mi naskakuje pomalu jak 
zavirovaný počítač. Samé nepří-
jemné info. Za pár minut budu 
sedět na kole, teplota jemně pod 
nulou a severozápadní silný vítr. 
Asi tak 11 hodin intenzivní práce 
přede mnou. V 18 hodin mi začí-
ná přednáška v Nové Pace. Znám 

se. Celou cestu pojedu pod tla-
kem, abych to stihl. Ten stres má 
svoji výhodu. Zažene případné 
fyzické problémy kamsi do kouta. 
Stejně se mi klíží s přicházejícím 
ránem oči. Bože, jak já se těším 
na zimní měsíce. Žádné kolo, 
žádný pohyb. Jen budu přiklá-
dat do kamen a lepit si papírové 
hrady. Mám těch vystřihovánek 
nakoupíno na několik zim. Už to 
fakt nebudu dál odkládat. Život 
není jenom kolo.

Vytipoval jsem si několik kniho-
ven, které mám při cestě a které 
nevlastní moji knihu. Prvá se na-
chází v osadě Městec Králové.

„Cestopisy neberu.“
„Ale tohle je krapet zvláštní 

ces topis, nechcete se podívat?“
„Doopravdy ne, nezlobte se.“
Atmosféra jak v mrazáku při 

mí nus 15.
„A co u vás lidé nejvíc čtou?“
„Beletrii, kuchařky.“
„Tak fajn, můžu vám doporučit 

knihu Sex zero sex. Jemná eroti-
ka. Kvalitní beletrie.“

Teplota klesla o dalších aspoň 
10 stupňů. Paní knihovnice může 
být tak ve věku hlavní hrdinky. 
Konec představení. Jdu se ohřát 

do bufetu. Provozuje ho míst-
ní učňovské středisko. Hovězí 
polívka je poctivá, hutná. Mám 
mírnou depresi, tak si dám dvě 
a mrknu na mapu, zda se poblíž 
mé ideální trasy nenachází měs-
to, osada, kde bych vyrovnal ne-
příznivé skóre. Nový Bydžov. Jó 
jasně, to vypadá nadějně. Když 
sebou hodím, do 12 bych tam 
mohl být. Když budu mít kliku, 
budou mít otevříno.

„Máme sice už přestávku, ale 
pojď te dál,“ vítá mě s úsměvem 
mladá dívka u vchodu do fajnové 
vily. Dřevěné schodiště, na jeho 
konci kancelář. „Paní vedoucí vás 
očekává, pojďte dál.“

Doprčic, to zní jak ve filmu 
z prv ní republiky. Paní vedoucí, 
paní továrnice, vás očekává. K tý 
vile to docela sedí. Hu, toto není 
rozhodně typická paní vedoucí, 
továrnice. Štíhlá usměvavá žena, 
na pracovním stole trs banánů, 
hlávkové zelí, bonboniéra.

„Dáte si banán, nebo bonbón?“
Hu podruhé. Jasně, že bych se 

nejraději pustil do banánů. Jejich 
cena šla v poslední době prudce 
nahoru. No nejsem barbar. Jen 
tak krapet si uďobnu z bonbo-

niéry. Zaujaly mě boty u židle. 
Běžecký – Mizuna. Paní vedou-
cí, továrnice, listuje mojí knihou. 
Na ruce má takový ty hodinky, 
co jsou často chytřejší než jejich 
majitel. Tlaky, tepy, rosný body, 
vo-maxy, průměrný a maximál-
ní rychlosti atd., atd. Hu potřetí. 
No jasně, paní je běžkyně. Kni-
hovnice a běžkyně, to je vražed-
ná kombinace. Kdeže mínus 15. 
Teplota letí někam do kategorie 
pořádně vyhřáté indián ské sauny. 
Do Nové Paky to prý již není da-
leko. Jsem ale limitovaný otvírací 
dobou ve městě Lázně Bělohrad. 
V 15 hodin zavírají. Fakt mě tato 
návštěva vyvedla na chvíli z ryt-
mu, z tempa. Zase je vše O.K. 
Svět je plný chodících smajlíků. 
Jak jsem mimo hru, normálně 
jsem to zkusil hned v dalším ma-
lém městečku – Smidary.

„Jóó, cestopisy, ty my rádi.“
Lázně Bělohrad v podobném 

odstínu.
„A vy děláte i přednášky?“ 
Při každé kolomisi po knihov-

nách se pečlivě rozhoduji, kolik 
že vezmu knih. Přece jenom něco 
váží. A vždy miluji ten pocit, když 
se vracím bez knih zpět domů. 
Připadám si jako pilot bom-
bardéru vracející se z náletu na 
Berlín. Bomby shozené, letadlo 
odlehčeno, napětí povolilo. No 
tuším, že při této cestě se již na 
knihovny ve Vlašimi, Mladé Voži-
ci či Chýnově nedostane :)

Rosťa Gregor: 
ZE ŽIVOTA KOLOPÍSMÁKA,

který sám nabízí svoje knížky knihovnám

Rosťa Gregor je autorem 
knihy Šťastná to země, kte
rá vyšla v roce 2014.






