O HARRYM POTTEROVI, KNIŽNÍCH ČTVRTCÍCH
A LECČEMS JINÉM
O

dbíjí půlnoc. V tuto nezvyklou dobu se otevírají dveře některých našich knihkupectví a dovnitř se valí dav lidí, již několik hodin nervózně
přešlapujících ve frontě venku. Na pultech leží pátý díl knihy o obrýleném čarodějnickém učni Harrym Potterovi, jeho české vydání. Bombastická mediální
kampaň, vystupňovaná až k hysterii, se neminula účinkem. Její součástí bylo
půlnoční zahájení prodeje v den D, striktně dodržované. Podobný průběh jako
v Česku měl start této dětské knížky, vždy spojený s masivní reklamou, i v mnoha jiných zemích.
To přesné a jednotné načasování začátku prodeje možná někomu připomene
takzvané „knižní čtvrtky“, svérázný obyčej předlistopadového režimu. Alespoň
dnešním čtyřicátníkům (jak ten čas letí) a těm ještě starším. Týden co týden vždy
ve čtvrtek, se železnou pravidelností, se dostávaly na knihkupecké pulty knižní
novinky. Jednotně, podle příkazu shora, ve všech českých krajích, od Šumavy až
k Beskydám. S jejich prodejem se začínalo ve čtvrtek ráno v 8.00, kdy se obchody otevíraly. Už před osmou se tvořily fronty. Někdy delší, jindy kratší, případně
vůbec žádné. To záviselo na tom, jaké tituly se ten který týden očekávaly, jestli
mezi nimi byly bestselery a jakého kalibru. Propagační tiskovina perfektně informovala každý týden o tom, co se bude nejbližší čtvrtek prodávat.
Zkušení dokázali dost dobře odhadnout, s jakým časovým předstihem před
osmou je třeba se dostavit a zařadit do zástupu čekajících. Kdo chtěl mít jistotu, musel si přivstat, protože některých titulů bylo tak málo, že lidé na chvostu fronty odcházeli s nepořízenou. Knižní trh se tehdy choval velmi netržně.
Některých atraktivních knih by se bez problémů a okamžitě prodal trojnásobek jejich nákladu a dnes se zdá dost nepochopitelné, proč se tak nedělo.
Nakladatelství však měla různá omezení, například limitovaný příděl papíru,
knihy autorů, kteří sice nebyli vysloveně zakázáni, ale netěšili se přízni režimu,
musely být nízkonákladové, při schvalování edičních plánů ministerstvem kultury byly vyřazovány nežádoucí publikace, i když o jejich vysoké prodejnosti
nebylo pochyb. Ideologie měla prioritu.
A na co se ve frontách stávalo? Bylo toho dost. Na Hrabala, na Párala, na
Wericha (jeho knihy i knihy o něm), na Otu Pavla, na detektivky Odeonu z edice „3x“, na Horníčka, Suchého, Františka Nepila nebo Ludvíka Součka, na beletrii západních autorů, v předvánočním čase na úzkoprofilovou dětskou literaturu...
A kdo ve frontách stával? Výrazné byly tři sociální skupiny: vysokoškolští studenti
(nepřijít na přednášku nebyl žádný problém), důchodci vyslaní svými potomky (vybaveni papírkem s vypsanými tituly knih, které dostali za úkol opatřit) a lidé středního věku v zaměstnaneckém poměru (kteří měli ve frontě dost času přemýšlet nad
výmluvou, jaký závažný důvod jim zabránil dostavit se včas do práce). Každý musel stát sám za sebe. Bylo nemyslitelné získat dva výtisky jednoho titulu.
Frontě se dalo vyhnout jedině při dobré, velmi dobré známosti s vedoucím
prodejny. To umožňovalo nečekat do čtvrtka a přijít hned ve středu odpoledne. Vše probíhalo velmi konspirativně. Dotyčný využil chvilky, kdy nikdo nebyl
v doslechu, a ztišeným hlasem poprosil o žádané. Oslovený odešel někam dozadu a po chvilce přinesl již pečlivě zabalenou knihu, aby ji případný náhodně

přihlížející nežádal také. Při celé této operaci měl knihkupec provinilý výraz,
tvářil se nejistě, jako by páchal závažný trestný čin. Takovouto výsadu měl však
pouze vedoucí prodejny. Řadový prodavač nebo prodavačka by se něčeho podobného nikdy neodvážili.
„Knižní čtvrtky“ byly symptomem doby, kdy všechno bylo na povel, jednotně, podle direktiv nadřízeného orgánu. Z tohoto pohledu je jistě dobře, že
zanikly, stejně jako všechno to, čeho byly součástí. Zůstává však nostalgická
vzpomínka na časy, kdy byl o knihy a jejich četbu opravdu velký zájem. Jistě,
byla to jiná doba, která lidem nenabízela příliš široké pole vyžití. Dnes je vše
jinak, změnil se žebříček hodnot, rozhojnil výběr sfér činnosti a zájem o knihy,
na jejichž četbu chybí čas a co je horší i chuť, opadl. Nepřítelem knih je také
stále narůstající pohodlnost a duševní lenivost.
Přes klesající zájem o knihy jich stále vychází neuvěřitelně mnoho. Převis
nabídky nad poptávkou je obrovský. Z celkové nakladatelské produkce však
pořádný kus ukrajuje knižní bulvár ve svých četných podobách, více či méně skrývaných. Astronomicky narostl počet nakladatelství, pár desítek velkých
státních nakladatelských domů nahradily stovky a stovky soukromých vydavatelství, nezřídka provozovaných pouze v sídlištním bytě. Dramaticky poklesly
náklady knih, z desetitisíců na pár tisíc a ještě méně, někdy počítané pouze ve
stovkách. Dnes ohromující náklad 210 000 výtisků světového „trháku“, v úvodu vzpomenutého českého vydání posledního dílu Harryho Pottera, bledne ve
srovnání s tím, že stotisícový náklad byl běžným standardem pro kvalitní detektivky západních autorů (někdy i pro jejich druhá vydání!) a některé takové tituly
překročily i náklad 170 000 výtisků v jednom vydání. V posledních letech měly
u nás vyšší náklad než 20 000 kusů snad jen knihy Michala Viewega, nejčtenějšího současného českého autora, a ještě pár dalších. Rovněž distribuce knih se
zásadně změnila. Dřívější centrální se rozdrobila do přibližně čtyř desítek vzájemně si konkurujících distribučních firem. A sortiment knih v knihkupectvích
závisí na tom, na které distributory jsou napojeny.
Množí se obavy o budoucnost knihy v její klasické podobě. O její přežití
v silné konkurenci elektronických médií. Věřme, že se nenaplní ty nejpesimističtější představy, stejně jako se nenaplnily předpovědi o zániku filmu a biografů s rozšířením televize. Požitek z četby dobré knížky, graficky pěkně vypravené, je totiž nenahraditelný. KNIHA si i nadále uchová svůj půvab - vždyť je přece ženského rodu.
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OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍM VELETRHEM
SPORT PRAGUE

trhu zúčastnil též prezident republiky Václav Klaus, který si se zaujetím sobě vlastním prohlédl některé
expozice.
Poprvé na veřejnosti se prezentovalo i vydavatelství CYKLOKNIHY.
U našeho malého stánku s prozatím

N

ejvětšímu sportovnímu veletrhu
v České republice patří tradiční termín na konci února. Oproti minulým letům
se letos výstavní prostory zase o něco rozšířily, i když cyklistických firem se představilo méně. Přesto expozice 397 firem z 10
států světa na celkové ploše 17 500m2 měly
co nabídnout. Sportovního vybavení, módy,
doplňků, zdravé výživy zde bylo neuvěřitelné
množství. I proto většina z 38 500 návštěvníků odcházela spokojena. Bohatý byl také doprovodný program, kdy jedna akce střídala
druhou: módní přehlídky, exhibice sportovců,
vystoupení bikerů, ale i autogramiády sportovních hvězd jako Kateřiny Neumannové,
Pavla Pardnose a dalších. Osobně se veleFrantišek Babický (vpravo) diskutuje nad knihou
Kola, armády, války s jejím autorem Ivo Hrubíškem.

Bývalý prvotřídní cyklista
Antonín Bartoníček.

Autor knihy o alpských průsmycích Michal Třetina ochotně
předává zkušenosti a rady
zájemcům o vysokohorskou
cykloturistiku.

Šéfredaktor Pelotonu
Ondřej Vysypal s nejlepší
světovou fotografkou
dokumetující cyklistické
dění Markétou Navrátilovou.

Dva cestovatelé si vždycky mají co říci:
Víťa Dostál (vlevo) s Vlastimilem Svobodou.

ještě skromnou nabídkou knižních
titulů se zastavilo veliké množství
návštěvníků. Byli to zejména ti, kteří nás znali z dřívějška, z dob vydávání časopisu Cykloturistika. Ptali se,
svěřovali, diskutovali a my jsme měli
příjemný pocit, že se dřívější přízeň,
a v mnohých případech i přátelství,
přenesly do současnosti.

Zakladatel a jeden z majitelů cestovní kanceláře ADVENTURA Jaroslav Lhota v rozhovoru s Vlaďkou Říhovou.
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Michal Třetina
JAK SE JEZDÍ DO NEBE

ž h avá

KA
NOVIN

Počet stran: 200
Formát: 155 x 240 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
ISBN 80-86814-01-7
Nabízí popisy čtyř desítek převážně dvoutisícových silničních
i terénních sedel ve Francii, Švýcarsku, Rakousku a Itálii.
Ke každému horskému průsmyku speciální mapové vyobrazení
s vyznačením trasy.
Na předsádkách knihy je rozprostřena celková mapa Alp s lokalizací
jednotlivých průsmyků.
Místopisný rejstřík pro snadné vyhledávání obsahuje 462 hesel.
Označeny jsou ty průsmyky, přes které jezdí etapy Tour de France
a Giro d´Italia.
Text doplňuje přes 200 původních barevných fotografií.
Vše je na křídovém papíře a v barvě.

OBSAH

Cena:

349 Kč
Autor knihy absolvoval ve vysokohorském prostředí Alp více
než 60 cyklocest, při kterých 212krát vyjel nad hranici 2000
metrů nad mořem a celkově při tom najezdil přes 30 000 kilometrů. Všechny popisované průsmyky osobně na kole projel.
Pozoruhodné množství zážitků a zkušeností popisuje vkusně
a poutavě.
4

Vstupní brána do světa dvoutisícovek
Albulapass
2315 m

Fiktivní průsmyk
Col de la Bonette

Parková cesta nebo vysokohorská
silnice?
Passo Stalle
2052 m
Klammljoch
2284 m

Po sněhu přes (skoro) utajený průsmyk
Col de la Lombarde
2351 m

Kam jezdí veteráni
Passo Giovo

2094 m

Diplomované sedlo
Passo dello Stelvio

2758 m

Italská perla ve stínu Stelvia
Passo Gavia
2652 m
Francouzský mohykán
Col du Galibier

2645 m

Dobrodružství na „zastřešeném“
sedle
Col de Parpaillon
2643 m
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2802 m

Silnice z dob Napoleona
Col du Mont Cenis

2083 m

Kam jezdí rády i ženy
Col de la Cayolle

2326 m

Dvě odlišná sedla
Col des Champs
2087 m
Col d´Allos
2250 m
„Bronzový“ průsmyk, ale taky zabijácký kopec
Col Agnel
2748 m
Po silnici mnoha tváří do Dolomit
Passo Erbe
2004 m

nejvyšší a nejkrásnější alpské průsmyky
V českém i ve světovém měřítku originální kniha s cyklo-cestovatelskou tematikou.
Něco mezi průvodcem, cestopisem a obrazovou publikací dohromady.

Autogramiáda autora
V pátek 7. května 2004 a v neděli 9. května 2004 proběhne ve stánku vydavatelství CYKLOKNIHY na mezinárodním
knižním veletrhu SVĚT KNIHY 2004
v Praze na Výstavišti v Holešovicích autogramiáda Michala Třetiny. Přijďte si
jeho knihu nechat podepsat nebo přímo
zakoupit. K dispozici budou i další tituly
s cykloturistickou tematikou.
(Bližší podrobnosti o knižním veletrhu najdete
na straně 2.)

Motto knihy:
„Cyklista vnímá, že hory jakoby
ustupují pod něj a on sám se blíží
k modrému nebi. A to nebe je mu
čím dál blíž.“
Dolomitská dvojčata
Passo Falzarego
Passo Valparola

2117 m
2192 m

Kdo tu silnici stavěl?
Passo Giau

2236 m

Něco o létání
Passo Fedaia

2057 m

Famózní silniční trojboj
Passo Gardena
Passo Sella
Passo Pordoi

2137 m
2240 m
2239 m

Nejpestřejší cykloturistický okruh
v Dolomitech
Passo Duron
2188 m
Nečekané dobrodružství v jižních
Dolomitech
Passo Lusia
2055 m

Legendární hora - sny a skutečnost
Mont Chaberton
3136 m

Pojem v silniční cyklistice
Col d´Izoard

Dobrý den, představují se Bernské
Alpy
Grimselpass
2165 m
Prestižní průsmyk
Furkapass
2436 m

Od železného kříže po nejhorší silnici v Alpách
Col de la Croix de Fer
2067 m

Peklo a ráj
Sustenpass

2224 m

Cykloturistická perla Bernských Alp
Grosse Scheidegg
1962 m
Monstrózní etapa přes dvě sedla a tři
země
Col du Petit St.Bernard
2188 m
Col du Grand St. Bernard
2473 m
Jak se jezdí do nebe
Col de Iseran

2360 m

Tour de France (až nebezpečně)
zblízka
Col de la Madeleine
2000 m
Vše o Grossglocknerhochalpenstrasse
Hochtor
2504 m
Edelweissspitze
2571 m

2770 m
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Jan Němec
PŘÍBĚHY NA TŘECH KOLECH

ž h avá

KA
NOVIN

Počet stran: 96 (celobarevná)
Formát: 120 x 170 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
ISBN 80-86814-02-5

Doslov ke knize napsal náš doposud jediný cykloturista,
kterému se podařilo objet svět na kole – Vítězslav Dostál.
Milí čtenáři,
držíte v rukou knížku a možná si říkáte: zase jeden cykloturistický cestopis, jakých od doby, kdy se už může volně cestovat, vyšly desítky. Ty dosavadní jsou
si v mnohém podobné, i když nutno dodat, každý je originálem a každý z těch
cyklopisů je odšlapán nepochybnou osobností – cyklistickou i pisatelskou.
Takovou osobností je i autor této sympatické knížky – Jan Němec. Měl jsem
tu čest poznat Honzu a jeho ženu Miládku při svém návratu z tříletého putování světem. Na plzeňském náměstí mi je oba představil tehdejší šéfredaktor
Cykloturistiky a výborný kamarád Jirka Říha. Od okamžiku seznámení mě velice zaujali. Oba žijí s handicapem a o to víc mě překvapili svým optimistickým
postojem k životu, citlivým vnímáním okolního světa, láskou k cyklistice, k fotografii, k hudbě a Honza ještě mistrným ovládnutím psaného projevu.
Manželé Němcovi s Víťou Dostálem.

Cena:

149 Kč
MOTTO:
Tato knížka si neklade za cíl stát se literárním
bestselerem, chce jen pobavit čtenářskou obec
a úsměvnou formou ji seznámit se skutečností,
že i u nás žijí lidé s handicapem, jejž nehodlají
respektovat a jsou ochotni se s ním potýkat
na každém kroku, při každém šlápnutí do pedálů.

6
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Dvacet devět úsměvných povídek o cykloturistice provozované lidmi s handicapem

Autogramiáda
autora
V sobotu 29. května 2004 proběhne ve stánku vydavatelství
CYKLOKNIHY na XI. srazu
cykloturistů České republiky
v Plzni u Kamenného rybníka
autogramiáda Jana Němce.
Spolu s manželkou budou přítomni a představí veřejnosti
svoje tříkolové bicykly.

Při pročítání Příběhů na třech kolech si uvědomuji, že ani po objetí zeměkoule zdaleka nejde pochopit všechna tajemství, která před námi život ukrývá, a nelze ani spatřit všechny krásy světa.
Příběhy na třech kolech jsou cestopisem neobyčejným. Nebojím se říct, že
jsou cyklopisem velkým. I přesto, že mají menší formát a většina příběhů se
odehrává ponejvíce v okolí Plzně anebo v západních Čechách.
Jsem rád, že i disbalanční cyklistika je součástí kolečkářského dění a že
Honza a Milada jsou členy velké cykloturistické rodiny. Ukazují cestu kudy dál. Ať už lidem s podobným osudem, anebo nám, co občas roupama
nevíme coby.
A tak Ti, Honzo, děkuju za moc hezké čtení.
Přeji vám oběma stálý čerstvý vítr do zad nejen při cestách na kole.
Víťa Dostál

OBSAH
Místo úvodu - aneb jak se jezdí po třech
Noc na Kaceřově
„Rexi, hledej tříkolky!“
Mezi kopci - nahoru a dolů
Na skok do Bavor
Jestliže je sobota, musíme být v Úterý
Málem dostal vynadáno!
Špatně jsme se pomodlili
Jak jsem se „namazal“
„A jedeme, co to dá!“
Vítej, Víťo! (...a moc děkujeme)
Za prvomájovou pusou
Jen jeden šroubek utáhnu...
„Televizní hvězdy“ to nemají lehké

Není nad „čistou“ přírodu
Proč tam lezeš, když máš závratě?
Tříkolka, coby vánoční stromeček
Krajem vesnických muzikantů
Z města harmonik
Podruhé za hranicemi
Přednáška za dvě vodky
Jako ty krávy...
„Toreador“ z Kotousova
Když se z koníčka zrodí koníček
Není nad správný hec
„Jak je krásná ta česká zem...“
aneb když chybí nářadí
Naše šumavské „běsnění“
Šťastní blázni
Šest pohlednic pro Víťu
CYKLOČTENÍ

Vnit_cyklo_02.indd

7

6.4.2004, 21:20

7

KOLA, ARMÁDY, VÁLKY

Ivo Hrubíšek

K

niha se tematicky zabývá úlohou jízdních kol v armádách v dobách mírových i v dobách válečných. Mapuje široké časové rozpětí téměř půldruhého století od prusko-francouzské války, přes obě světové války a válku
ve Vietnamu, až po současnost. Přibližuje jízdní kola v situacích, kde bychom
je vůbec neočekávali. Při invazním vylodění v Normandii, při postupu wehrmachtu v třeskutých mrazech k Moskvě, v džunglích jihovýchodní Asie nebo
v pouštních podmínkách. S bicykly v armádách se počítá dodnes i v zemích
s nejvyspělejší vojenskou technikou, například v americké armádě.

Cena:

295 Kč

Kniha obsahuje více než 200 černobílých vyobrazení a šestnáctistránkovou
barevnou přílohu. Mnohé ilustrace a fotografie jsou naprosto unikátní a u nás
zcela neznámé. V závěru knihy jsou zařazeny překlady názvů kapitol a popisků ilustrací do angličtiny a němčiny, takže knize z velké části porozumí i zahraniční čtenář.

Počet stran: 224 (16 barevných)
Formát: 195 x 250 mm
Vzhled: pevná vazba, matné lamino,
křídový papír
ISBN 80-902661-8-5
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Lucie Kovaříková a Michal Jon

Z ČECH AŽ DO ZEMĚ
VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE
P

rvní část vyprávění Lucky a Michala o probíhající cestě kolem světa
na kolech. Popisuje trasu z České republiky přes Německo, Dánsko,
Grónsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Rusko, Mongolsko, Čínu, Jižní Koreu až do
Japonska. Kniha je pojata jako cestopis a obrazová publikace dohromady. Jsou
v ní kompletní texty, které musely být pro potřeby časopisu Cykloturistika kráceny, a objevuje se
v ní množství dosud nepublikovaných fotografií.
Každou projížděnou zemi doprovází mapka. Kniha
je většího formátu, je kompletně barevná a tištěná
na křídovém papíře.

Cena:

299 Kč
Počet stran: 200 (celobarevná)
Formát: 180 x 240 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino,
křídový papír
ISBN 80-86814-00-9

VÝROBKY, KTERÉ POUŽÍVAJÍ
LUCKA A MICHAL NA CESTĚ
KOLEM SVĚTA

www.sportarsenal.cz
CYKLOČTENÍ
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„Něco pro potěchu, něco pro slávu, něco pro peníze.“
Toto krédo vyznává majitel jednoho z největších českých nakladatelství PhDr. Ivo Železný.

Jaká je vlastně Vaše původní profese a jaké byly Vaše nakladatelské začátky?
Vystudoval jsem švédštinu a angličtinu, plus na střední ekonomické škole
jsem byl na oboru zahraniční obchod, takže původní profese vlastně není žádná, protože jsem rovnou začal jako překladatel a nakladatelský redaktor. Jen
tak pro zajímavost jsem si vlastně vydal první knížky v roce ’68 jako osmnáctiletý středoškolák v esperantu. Byly to například překlady Josefa Čapka, Josefa
Nesvadby a jedna učebnice.
Začátky soukromého podnikání u nás nebyly lehké, jaké byly ty Vaše?
My jsme začali de facto dva měsíce před revolucí, kdy jsme založili družstvo
Art Servis. V té době bylo družstvo jedinou možností jakéhosi kvazipodnikání.
Vydavatelské oprávnění jsme získali, tuším, 13. prosince roku ’89. První knížku
jsme vydali na jaře 1990, byl to vynikající román Hanzlová Zdeny Salivarové –
Škvorecké, kterým jsme přivítali manžele Škvorecké. Když tady v Praze přistáli,
tak dostali čerstvou, ještě teplou knížku z tiskárny.
Čím si myslíte, že bylo způsobeno, že jste se tak rychle stal jedním z největších nakladatelů v České republice?
Jak už to tak vždycky bývá, byla to směs náhody a dá se říci dobrého nápadu, protože vlastně v té době, a to už si asi málokdo pamatuje, byl papír na příděl, všechno se plánovalo roky dopředu. Začali jsme vydávat obnovené časopisy Večery pod lampou a Rodokaps, které se velice rychle zajely, a pak jsme
začali stejně rychle vydávat knížky. Nabubřelo to hrozným způsobem a velice
rychle, jak už to bývá.
Vaše vydavatelství vydává knihy téměř všech žánrů. Co osobně preferujete?
My jsme se samozřejmě vyvíjeli, jako se vyvíjí každý organismus. Naším krédem od začátku bylo: „Něco pro potěchu, něco
pro slávu, něco pro peníze“. A toho se snažíme držet, pokud nám
to situace umožní, do dneška. Jak už jsem se vlastně zmínil, vydáváme například spisy Josefa Škvoreckého, vydali jsme celou řadu encyklopedií a odborných knížek, vydali jsme poměrně hodně
české literatury, vydáváme edici poezie a na druhé straně děláme
celou řadu oborů a témat, která se různě co do počtu mění.
Vydávali jsme poměrně hodně vědecko-fantastické literatury,
vydávali jsme a vydáváme to, čemu my tady říkáme záhadologie,
to znamená různé otazníky světové historie, pokud bych mohl citovat, tak jsou to třeba Toulky českým tajemnem nebo Utajené
dějiny Čech.
Z překladové literatury jsme vydali poměrně hodně titulů jako
například Atlandita, Dutá země. Chystáme, nebo vlastně teď vyšla,
velice zajímavá kontroverzní kniha Spiknutí.
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To, co nás v současné době baví nejvíc, je humor, protože se povedlo vydat několik knížek, které měly na naše poměry veliký úspěch, to znamená, že
prodaný náklad přesáhl 10 000 výtisků a dotiskují se stále. Jsou to knihy Ivana
Krejčího Nezoufejte, jsou ještě horší děti než ty vaše.
Další obor, který jsme dělali a děláme, je poměrně velký, a jsou to militárie.
Zahrnují knihy, dalo by se říci odborné nebo historické, například máme knihu
Hitlerovy tajné zbraně nebo Churchillovy tajné zbraně. Budeme teď mít velmi zajímavou knížku o poslední plavbě německé ponorky do Japonska, která
vlastně dodnes zůstává tak lehce záhadnou, protože se tam našly součástky,
které měly pravděpodobně sloužit k výrobě atomové bomby. Relativně dobře
se prodává i vámi vydaná kniha spisovatele Ivo Hrubíška Kola, armády, války.
Vydáváme řadu knížek pro ženy, svým způsobem odborných. Měli jsem, dá
se říci, fantastický úspěch s knihou Olgy Struskové Metoda Ludmily Mojžíšové,
což je vlastně už legendární kniha, která se opět prodala v tomto roce během
několika měsíců v desetisícovém nákladu. Chystáme velice zajímavou knížku
britských autorek, která se bude jmenovat Pět v tom, což je takový, řekl bych,
nesmírně humorný a lidský pohled na to, co pro ženu znamená těhotenství.
Je to na jednu stranu příjemné čtení a na druhou stranu je to vlastně příručka.
A pak jsem určitě zapomněl na spoustu dalších věcí.
Jak vidíte z pohledu nakladatele knih a současně velkodistributora vstup
naší republiky do Evropské unie ?
Tady ten vývoj může být velmi rozdílný. Naše země je, dalo by se říci, taková anomálie v této oblasti. U nás je strašně velké množství nakladatelů. V roce
1948, před komunistickým převratem, u nás bylo přes 1400 nakladatelů, v současné době jich je kolem 2000, kteří jsou aktivní, to znamená, jako by se tady vůbec nic nezměnilo. V Maďarsku je nakladatelů asi 300, ve
Finsku také asi 300. Prostě by se chtělo říci: „Co Čech, to nakladatel.“ Druhá věc je například, že v Maďarsku i Polsku naprostá většina nakladatelství je ve vlastnictví velkým nakladatelských domů
ze západní Evropy, kdežto u nás ten podíl zahraničního kapitálu
ještě není zdaleka tak veliký. To znamená, jsou tady úspěšní čeští
nakladatelé, třeba právnické literatury, počítačové literatury, kteří
úspěšně konkurují velkým zahraničním gigantům. Z tohoto hlediska je opravdu těžké říci, jak se to bude vyvíjet. Z jazykového hlediska jsme zhruba stejně zajímaví jako ti Maďaři, to znamená, je
to rozvíjející se trh a samozřejmě ten zájem u řady zahraničních
firem tady bude, zejména v odborné literatuře, která se dá prodávat za podstatně vyšší ceny než beletrie. Na druhé straně jsme
teritoriem, které ve srovnání řekněme s německým, britským, španělským, francouzským je relativně malé, takže bude záviset především na hospodářské situaci v západní Evropě, zda budou nějaké peníze navíc, které by nakladatelské firmy chtěly někde investovat. Naše výhoda i nevýhoda je knižní trh, protože my tady
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IVO ŽELEZNÝ

INZERCE

nakladatelství a vydavatelství, s.r.o.
máme třeba proti Německu obrovské množství knihkupectví. Odhaduji, že na
počet obyvatel je to téměř dvojnásobek, na druhé straně jsou to knihkupectví
většinou velmi malá, která mohou čtenářům poskytnout pouze zlomek produkce. A není tady ještě příliš zvykem zákazníka rozmazlovat tím, že se mu knížky
shání. Samozřejmě, že to řada knihkupců dělá, ale není to obecný jev. Proto si
myslím, že se nedá vyloučit, že na náš trh vstoupí nějaká velká distribuční firma, která se pokusí vybudovat kupříkladu síť velkých knihkupectví, řekněme
v každém okresním městě, a vlastně změní rychle v jednom, dvou, třech letech
celý náš knižní trh tím, že si ho vlastně zmonopolizuje. To se samozřejmě nedá vyloučit.
Jaký vývoj předpovídáte Vaší firmě, čeho byste chtěl ještě dosáhnout?
Tady jsem trošku váhavý, protože podnikové trendy jsou jasné a už se vlastně odehrály. Znamená to, že jsme opustili výrobu časopisů nebo řekněme periodik, která byla distribuována do sítě kiosků a míst, kde se prodávají noviny.
Soustředili jsme se pouze na knížky, bohužel nás silně postihly povodně v předloňském roce a vloni zase došlo k situaci, kterou tady u nás nikdo nepamatuje, alespoň já ji nepamatuju, a to byly čtyři horké měsíce, kdy do knihkupectví
chodili pouze knihkupci. Takže když tyto dva roky po sobě sečteme, tak je to
velké minus, které musíme nějak nahradit a situaci překonat.
Máte při Vašem podnikání ještě čas na nějaké osobní záliby? Změnil se nějak okruh přátel během Vašeho podnikání?

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY
KLADE DŮRAZ NA PREVENCI
Zdravá pohybová aktivita bohužel dnes nepatří k životnímu stylu většiny populace. Statistiky uvádějí, že čtyři z deseti mužů a téměř polovina žen se vyhýbá jakékoli tělesné aktivitě. Pro podporu zdravého
životního stylu si dala Všeobecná zdravotní pojišťovna za cíl získat co
největší počet lidí bez rozdílu věku pro zdravý pohyb a sportování.
Už jste členy Klubu pevného zdraví?
Klub pevného zdraví je dobrovolné společenství klientů VZP, kteří si
uvědomují, že prevence je lepší než léčení a že včasným odhalením
skrytých zdravotních problémů lze předejít závažným onemocněním. S členstvím je spojena řada výhod, např. výhodné zdravotní
připojištění, zvýhodněná sazba cestovního zdravotního pojištění.
O výhodách jsou členové informováni klubovým bulletinem.
Potřebujete poradit, jak se stát členem Klubu?
Pokud jste pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny, pak je to velmi jednoduché - zavolejte modrou linku! Ze všech koutů republiky
se volá stejným číslem 844 11 77 77, a to za sazbu místního hovoru!
Pokud dáváte přednost elektronické poště, pak stejné informace získáte na adrese info@vzp.cz. Můžete také zvolit internetové stránky
pojišťovny, stačí pouze zadat adresu www.vzp.cz.

Vzhledem k tomu, že na podnikání člověk potřebuje nejméně 24 hodin denně, tak na koníčky samozřejmě nezbývá naprosto žádný čas. Okruh přátel, to
je ten samý problém, protože řada z nich má stejně málo času, jako máme my,
a tím pádem se ve srovnání s minulými dobami setkáváme velmi sporadicky,
ale o to raději.
Čeho si ceníte u svých obchodních partnerů a čeho u svých zaměstnanců?
To jsou takové, řekl bych, zcela obecné věci, které platí všude. To znamená
v prvé řadě spolehnout se na slušné slovo, na to, že všechno nemusí být na papíře, protože papírová práce je práce, kterou nikdo z nás stoprocentně nestíhá,
a pak za to tvrdě pyká, protože naše zákony, respektive naše soudy vycházejí
z toho, že co není na papíře, prostě neexistuje. Přitom není boha v tomto státě,
který by vyhověl všem předpisům, protože ani ten nejkvalifikovanější právník
není schopen si pamatovat úplně všechno a navíc řada věcí se i vylučuje.
Druhá věc, která s tím vlastně souvisí, a to je myslím dokonce moje specifikum, já mám rád lidi s mozkem, to znamená lidi, kteří ho jsou nejenom ochotni
ho používat, ale dělá jim radost, že ho používají.
Třetí věc je samozřejmá, to je loajalita k podniku, protože pokud podnik není, tak člověk nemá práci.

Pojišťovna pro celou rodinu

S PhDr. Ivo Železným rozmlouvala Vlaďka Říhová
CYKLOČTENÍ
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KNIHY JINÝCH
VYDAVATELŮ

všechny knihy je možné zakoupit
prostřednictvím naší zásilkové služby
Andrej Halada
NA KOLE KŘÍŽEM KRÁŽEM
PO ČECHÁCH

Cena:

Počet stran: 128 (100 fotografií a 45 mapek)
Formát: 148 x 210 mm
Vzhled: brožovaná, obálka se záložkami,
vnitřek celobarevný
Vydavatel: Fragment
Vyšlo: 2003

299 Kč

Petr Jahoda
S HORSKÝM KOLEM
NA DNO AFRIKY
Počet stran: 240 (120 fotografií)
Formát: 143 x 205 mm
Vzhled: vázaná, celá na křídovém papíře
Vydavatel: Akácie
Vyšlo: 2003
Poutavé vyprávění autora o jeho sólové expedici do rovníkové části Velkého afrického příkopu.
Kromě mnoha zajímavých a cenných informací
etnografických se autor zaměřil také na popis přírodních krás a na vlastní pocity během náročné,
ale dle jeho slov, také velmi krásné cesty. Výpravná
kniha má bohatý fotografický doprovod – 120 fotografií africké přírody, divoce žijících zvířat a příslušníků čtyř přírodních národů obývajících území
severní Keni v okolí jezera Turkana. Je to již v pořadí třetí autorova publikace z cyklu Nejdivočejší
místa světa (Nazí a divocí – Mladá Fronta 2001
a Kanibalové z hor – SVAN 2002).
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Cena:

195 Kč

Průvodce nabízí 45 cyklisticky nejzajímavějších regionů a oblastí Čech (Praha a okolí, Jizerské
hory, Krkonoše, Šumava, Třeboňsko, Český ráj,
Vysočina, Křivoklátsko, Posázaví aj.). Jednotlivé
tipy obsahují nabídku přírodních, kulturních a historických cílů, doporučují vhodné trasy, nabízejí informace o cyklistické náročnosti a terénech.
Uvedeny jsou internetové odkazy, u každého výletu je mapka. Ta sice konkrétní trasu nedoporučuje, ponechává ji na svobodné vůli každého cyklisty, ale v mnohém může inspirovat. Nechybí ani
praktické rady: jaké kolo si koupit, jaké je pro daný
terén nejvhodnější, co s sebou na cesty, podle jaké
mapy jezdit, jak se starat o kolo, atd.

Cena:

Petr Kafka
... ZE SEDLA KOLA
Počet stran: 88
(cca 60 barevných fotografií)
Formát: 155 x 218 mm
Vzhled: vázaná, celobarevná,
na křídovém papíře
Vydavatel: Nucleus HK
Vyšlo: 2003
Podtitulek knihy – čtení pro cyklistické nadšence a nejen pro ně - napovídá, že popisované
příběhy nemusejí zaujmout jenom cykloturisty.
Skutečně, vyprávění může být zdrojem poučení o daných zemích, přitom nepostrádá vtip i napětí. Petr Kafka procestoval se svým kamarádem
Jaroslavem Novákem celkem jednadvacet zemí
na čtyřech kontinentech. Najdete mezi nimi exotickou Malajsii, Mauritius, Keňu, Izrael a Palestinu,
Mexiko a další. Nechybí ani ohlédnutí za prvními
cestami do socialistických zemí. Ke každé kapitole
jsou přiřazeny fotografie a mapka. Doslov ke knize
napsal Víťa Dostál.

199 Kč
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KNIHY JINÝCH
VYDAVATELŮ

všechny knihy je možné zakoupit
prostřednictvím naší zásilkové služby
Ivo Hrubíšek
HORSKÉ KOLO od A do Z
5. aktualizované vydání

Miroslav Rozkošný
Z HANÉ DO JERUZALÉMA
A ZPĚT

Počet stran: 320 (330 obrázků, 6 tabulek)
Formát: 145 x 205 mm
Vzhled: brožovaná, s barevnou obálkou
Vydavatel: Sobotáles
Vyšlo: 2003

Počet stran: 150 (cca 100 fotografií)
Formát: 148 x 210 mm
Vzhled: brožovaná, s barevnou obálkou
Vydavatel: Topkám
Vyšlo: 2001

Během posledních deseti let vyšlo již 5. vydání
této knihy, což hovoří samo za sebe. Toto vydání
je opět aktualizované, doplněné o všechny novinky zásadnějšího významu z oblasti horských kol.
Stejně jako ta předcházející je bohatě ilustrované.
Obsahuje 330 obrázků, z toho sedm desítek nově
zařazených. Příručka byla rozšířena o další kapitoly, které pojednávají o technologiích zvyšujících
kvalitu ráfků, speciálních výpletech a zapletených
kolech, bezdušových pneumatikách, integrovaném ovládání Dual Control, brzdových destičkách
kotoučových brzd, spojkách řetězu, sedlech s výřezy a otvory, jednonohé vidlici Lefty, moderních
tendencích v pružicích systémech, cyklocomputerech s přenosem dat na PC a ještě o mnohém
jiném.

Staletí po křižáckých výpravách, posledního
dubna roku dva tisíce po Kristu, vyrazila z Hanáckých Athén výprava kolová. Jejím cílem byla
návštěva historických míst a poznání současného
života na Blízkém východě. Osamělý mírumilovný
poutník šlapal na svém bicyklu balkánskými státy,
dále přes Turecko do Sýrie, Jordánska a Palestiny.
Pak se přeplavil po Středozemním moři do Pirea
a po Egejském pobřeží dorazil opět do Cařihradu.
Tam se výprava rozrostla o dalšího člena - cyklistku, která z Hané přicestovala autobusem. Ve
dvou dojeli do Tróje a poté Řeckem, Bulharskem,
Rumunskem, Maďarskem a Slovenskem až do své
moravské domoviny. O tom, co zajímavého se na
kolové výpravě přihodilo, je právě tato knížka.

Cena:

189 Kč

Jan Tomšíček
V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE
NA KOLE
Počet stran: 208 (63 barevných fotografií)
Formát: 150 x 210 mm
Vzhled: vázaná, lesklé lamino na obálce
Vydavatel: Oftis
Vyšlo: 2002
Po první úspěšné Tomšíčkově knize Afrikou domů na kole následovala další s názvem Na jachtě
do světa, která popisovala plavbu do Jižní Afriky,
a tato, v pořadí třetí kniha, je zase ryze cykloturistická. Autor v ní popisuje své dvě velké výpravy
z Kapského Města. První nás zavede do Namibie,
do pouště Kalahari a proslulého města diamantů
Kimberley. Druhá pak do království Lesotho, v němž se nalézají nejvyšší hory jihu Afriky. Mimoto pojedeme s autorem k nejjižnějšímu bodu afrického
kontinetu. Kdo si oblíbil Tomšíčkův originální vypravěčský styl, jistě si nenechá ujít ani tuto knihu.
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Cena:
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Nejobsáhlejší, nejaktuálnější a nejpodrobnější turistické průvodce na
světě

Podrobné přiblížení nejvyššího
a největšího horského systému Evropy.
1000 str., 16 str. příloha
878 Kč

Od odlehlého vnitrozemí, tropických
pralesů Queenslandu až po pulzující
města Sydney a Melbourne.
1200 str., 20 str. příloha
998 Kč

Města a vesnice, počínaje Sofií
a zapadlými osadami konče.
482 str., 8 str. příloha
448 Kč

Přes Paříž, úžasnou Bretaň, zámky
na Loiře a burgundské vinice
až k svahům Alp a Pyrenejí.
1340 str., 16 str. příloha
998 Kč

Korsická města a hlavní přímořská letoviska.
Procházky po žulových horách
a zalesněných soutěskách ostrova.
352 str., 16 str. příloha
388 Kč

Od Budapešti až po zapadlé malebné
vísky Severomaďarského středohoří.
499 str., 8 str. příloha
598 Kč

Od zalidněného Osla
až po arktické město Tromso.
384 str., 16 str. příloha
348 Kč

Řada nádherných míst, písečných pláží,
vysokých hor, velkolepých fjordů.
Praktické rady pro cykloturistiku.
1264 str., 24 str. příloha
998 Kč

Obě strany horského hřebene
až ke Středozemnímu moři.
624 str., 24 str. příloha
598 Kč

Od Bukurešti až po moldavské
monastýry a hrady v Transylvánii.
400 str., 20 str. příloha
338 Kč

Skalní kostely v Kappadokii i mešity
a byzantské stavby v Istanbulu.
1012 str., 20 str. příloha
798 Kč

Nesmí chybět
v zavazadle žádného
cestovatele.
Objednávejte u nás
prostřednictvím objednacího lístku nebo
za pomoci internetového obchodu
www.cykloknihy.cz.
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JARO NA KORSICE
foto: Jiří Říha

Středomořský ostrov má neuvěřitelně mnoho podob. Je
krásný po celý rok, ale v květnu a v červnu vás na něm
zastihne příjemné klima, nádherně vonící příroda a minimální provoz na cestách.

Odpočinek a chvíle absolutní pohody.

Pod sedlem Vizzavona byste železniční přejezd nečekali.

Horské údolí Restonica je přírodním šperkem Korsiky.
V máji všechno kvete.
Romantický přístav Porto, kam jsme sjeli z okolních hor.

Nad městem Corte se tyčí mohutná citadela s orlím hnízdem.

TURISTICKÝ PRŮVODCE

Průvodce po Korsice z řady Rough Guides je nepřekonatelným turistickým průvodcem po jednom z nejúžasnějších ostrovů Středomoří, který zahrnuje:
čtivá pojednání o všech korsických městech a hlavních přímořských letoviscích; užitečné tipy na túry vč.
doporučených turistických tras a půjčoven kol; zevrubný popis významných historických pamětihodností; zajímavé informace o korsických dějinách, slavnostech,
projevech ostrovního nacionalismu i o přírodě.

Mnoho barevných fotografií a třicet map.
352 stran + 16 stran přílohy.

Cena: 388 Kč
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JARO NA KORSICE

Horské silničky, na nichž za celé desetikilometrové stoupání nepotkáte auto.

Příroda vás nutí každou chvíli zastavit
a přivonět.

Vápencové útesy na nejjižnějším místě ostrova a na nich starobylé Bonifacio.
V květnu můžete být
svědky etapového závodu.

INZERCE

Na ostrov vás spolehlivě
dopraví lodě společnosti
Corsica Ferries.

16
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Tenhle racek – manekýn nám trpělivě pózoval
v podvečer na hradbách Bonifacia.
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DOPRODEJ KNIHY
Vlastimil Svoboda
TOULÁM SE DÁL

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

ž
ě
t
u
o
S

SLEVA

Počet stran: 100 (16 barevných)
Formát: 150 x 215 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
Vyšlo listopad: 2001
ISBN 80-902661-7-7

původní cena: 159 Kč
nynější cena: 99 Kč
Kniha je rozdělena do dvou částí.
V té první se autor nejprve ještě ohlíží
za dřívějšími cestami, které mají v sobě
z dnešního pohledu nádech čehosi průkopnického až objevitelského (Tunis
1973, Island 1974, Nordkapp 1977). Tuto část nazývá STŘÍPKY A STŘÍPEČKY
a pojímá ji, jak on sám říká, jako jakési „Vzpomínky na Zbiroh“.
Ve druhé části se již věnuje svým novějším cestám, zejména toulkám po
Podkarpatské Rusi, kterou navštívil s kolem dvakrát. Podílel se i na humanitární
pomoci do tamních končin.

Že už má nejedno město v naší republice Cyklistickou ulici,
je celkem známo. Ale že by měli cyklisté přímo svoje náměstí?
Přesto je tomu tak. Ono to ve skutečnosti je spíše takové náměstíčko, dalo by se říci větší prostranství u jedné známé prodejny bicyklů. Věděli byste ale ve kterém městě? Napovíme
vám, že je to v západních Čechách.
Prvním deseti, kteří e-mailem správně odpoví, pošleme žhavé novinky z našeho vydavatelství - knihy Jak se jezdí do nebe
a Příběhy na třech kolech.
Zkusíte to?

Na závěr naznačuje, že jeho cykloturistické cesty rozhodně ještě nejsou
u konce a že nějaká ta velká na něho určitě ještě čeká.
Svérázně pojatou cyklistickou mluvu, hojně proloženou hovorovými výrazy,
vhodně doplnil kresbami a kreslenými vtípky Zdeněk Vitoň.

P.S.
Ze soutěže jsou předem vyloučeni soutěžící, kteří v daném
městě bydlí.
INZERCE

INZERCE

Cyklobusem z Prahy na Šumavu
za 360,- Kč
Bližší info na www.skitur.cz
nebo na adrese Matěchova 18, 140 00 Praha 4
Tel/fax: 241 440 126, mobil 724 102 507
18

CYKLOČTENÍ

Vnit_cyklo_02.indd

18

6.4.2004, 21:22

ž

Jan Vlasák chystá další knihu
ZE ŽIVOTA CYKLOTREMPA II.
Těsně před odevzdáním rukopisu je další kniha tohoto svérázného cestovatele a úspěšného autora knih. Jeho v pořadí již čtvrtá knížka má pracovní název prozatím shodný s tou poslední, liší se jen
pořadovým číslem (možná to tak zůstane).
Jednotlivé názvy kapitol hodně napovídají:
• BICYKLOVAČKA PŘES JIŽNÍ MEXIKO
• SKANDINÁVIE 2002
• LETMÝ POHLED NA JIHOZÁPADNÍ INDII A SRÍ LANKU
• K JADRANU PŘES HORY A DOLY
Na závěr nebude chybět shrnutí jeho noclehů realizovaných převážně ve volné přírodě. Všechny
si v duchu hesla Toho bohdá nebude, abych platil za nocleh pečlivě eviduje. Někdy je až s podivem,
kde všude se dá přespat.
A o čem nová kniha pojednává?
Samozřejmě o cestách na kole, o silném sepětí autora s přírodou, o setkávání s lidmi různých národností, povah, názorů. Zajímavá jsou srovnání současného vidění některých lokalit vzhledem k tomu, jak je vnímal při svých dřívějších
cestách. To se týká zejména Skandinávie, kterou navštívil v roce 1991, kdy dojel od své chaloupky v Moravské Knínici u Brna až na Nordkapp a zpět.
V jedné z kapitol se Honza představí i v nezvyklé roli galantního společníka,
který se v dámské společnosti spolucestovatelek cítí obdivuhodně dobře.
Kniha bude mít velké množství barevných fotografií a chybět nebudou ani
mapky s absolvovanými trasami.

Ilustrační foto z jeho cesty po Mexiku.

Ve vydavatelství CYKLOKNIHY vyjde kniha koncem letošního léta. Pokud
chcete mít jistotu, že ji dostanete, a nechce se vám sledovat, jestli už vyšla, můžete na přiloženém objednacím lístku zaškrtnout patřičný obdélníček a učinit
tak závaznou objednávku. Knihu vám zašleme ihned po jejím vydání na dobírku.
Předpokládaná cena knihy bude cca 270 Kč.

?

Jan Vlasák

ZE ŽIVOTA
CYKLOTREMPA
II.
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XI. SRAZ CYKLOTURISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY
pořádají OKČT TJ Lokomotiva Plzeň a OKČT TJ Rozvoj Plzeň v rámci 10. ročníku cykloakce Na kole z Plzně na hrady
ve dnech 29. - 30. května 2004
Ubytování pro vzdálenější účastníky je možné zajistit ve vlastním spacím pytli na
podlaze tělocvičny Bolevecké ZŠ už od pátku 28. 5. za 35,- Kč (nutnost telefonické
přihlášky do 30. 4.) nebo v okolních ubytovnách v ceně do 150,- Kč za noc (individuální domluva účastníka)
TJ Bílá Hora, Nad Štolou 716, tel. 377 562 084
TJ Lokomotiva, Úslavská 75, tel. 377 448 041
TJ Sokol Bolevec, K Prokopávce 45, tel. 377 520 987
V tombole budou vylosovány následující ceny: cyklocomputer, lahve na kolo, košíky, kódové zámky, čepice a jiný cyklomateriál

Informace o akci podá: Václav Kalina, Tachovská 15, 323 00 Plzeň, tel. 377 532 821
nebo 728 386423, e-mail: vaclavkalina@seznam.cz, případně Josef Sýkora, Brněnská 43,
32300 Plzeň tel. 605 538 975.
Podrobnosti na internetové adrese: www.volny.cz/kalinacyklo
Foto z minulého ročníku.

V sobotu bude v cíli u Kamenného rybníka stánek vydavatelství CYKLOKNIHY, v němž bude probíhat od 12.00 hodin autogramiáda Jana Němce, autora knihy PŘÍBĚHY NA TŘECH KOLECH. Zájemci budou moci zhlédnout i tříkolové kámošky manželů
Němcových a přesvědčit se, že jízda na nich vyžaduje dobrou fyzickou kondici a není až tak snadnou záležitostí.
Jedna z hlavních cykloturistických akcí letošního roku se uskuteční o posledním
květnovém víkendu v Plzni a v jejím okolí.
V sobotu 29. května budou účastníkům nabídnuty silniční trasy 35, 60, 100, 150
a 200 km, trasy pro horská kola 30, 55 a 80 km a dětská cyklotrasa 13 km dlouhá.
Start bude v průběhu 6.00 - 11.00 hodin u Kamenného rybníka (severní okraj města).
Odměnou pro účastníky bude barevný diplom, dřevěná turistická známka, samolepka a možnost zakoupení kovového odznaku akce.
Startovné pro dospělé 20,- Kč, pro děti do 10 let 10,- Kč.
V sobotu večer se uskuteční v Bolevecké škole beseda s cyklocestovatelem Janem
Vlasákem spojená s promítáním jeho diapozitivů.
Na neděli 30. května jsou připraveny další trasy v obdobných délkách.
Start je opět u Kamenného rybníka od 7.00 do 11.00 hodin.
Odměnou bude diplom a samolepka.
Startovné pro dospělé 10,- Kč, pro děti do 10 let 5,- Kč.
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MEMORIÁL JANA VESELÉHO & VÍŤA FARM TOUR
MEMORIÁL JANA VESELÉHO
Pořadatelem 1. ročníku memoriálu slavného českého cyklisty Jana Veselého je Česká nadace sportovní reprezentace. Jedná se o sportovně společenskou akci, na kterou jsou pozváni jako hosté i dřívější cyklistické hvězdy
(Ryszard Szurkowski, Antonín Bartoníček a další). Hlavního kritéria by se měli zúčastnit přední čeští i zahraniční
závodníci. V ostatních kategoriích bude soutěžit mládež, nevidomí na tandemech a vozíčkáři.
Akce se uskuteční v sobotu 19. června 2004 od 8 hodin do odpoledne (start hlavní kategorie v 15 hod.)
v Ostravě-Porubě, na Hlavní třídě u kruhového objezdu.
Ředitelem závodu je Vítězslav Dostál.
Přihlášky zašlete nejpozději do 7. června 2004 na adresu: SSK Vítkovice (Memoriál JV), Závodní ul. 1411,
706 03 Ostrava-Vítkovice.
První místa v kategoriích mládeže budou odměněna letem v horkovzdušném balónu,
vítěz kategorie elite obdrží 20 000 Kč a vítězové kategorií masters a amatérů dostanou zahraniční zájezd
pro 2 osoby od CK Eurocykl.
Další informace na internetových stránkách www.memorialjv.cz.

Součástí Memoriálu Jana Veselého bude v 10. 45 hod. křest knihy Jana Němce PŘÍBĚHY NA
TŘECH KOLECH. Víťa Dostál, coby kmotr knihy, provede za přítomnosti autora tento křest přímo stylově. Žádným šampaňským, ale čerstvě nadojeným mlékem z jeho ekologické farmy.
Foto z minulého ročníku.

VÍŤA FARM TOUR

5. ročník cyklistického závodu a cykloturistické akce
26. června 2004

BERNARD CUP

5. ročník cyklistické dvacetičtyřhodinovky dvojic
25. - 26. června 2004
Start všech tras: sobota 26. června 2004 v 8.30 hod.
Startovné: 100 Kč - mladší a starší žáci, 200 Kč vozíčkáři, 400 Kč ostatní
(pro všechny občerstvení na trati, sobotní snídaně, dvě teplá jídla a pozornost
pořadatelů).
Ubytování: školní tělocvična, stany poblíž startu a cíle nebo autokemp Hradec
nad Moravicí (tel.: 553 783 114).
Přihlášky: do 11. června 2004 poštou, telefonicky, faxem, e-mailem.
Start čtyřiadvacetihodinovky: pátek 25. června 2004 v 16.00 hod.
Kategorie: muži, ženy
Startovné: 400 Kč (sobotní snídaně, dvě jídla).
Informace a přihlášky na obě akce: Víťa Dostál, farma Šťastná planeta,
747 65 Hlubočec 31, tel./fax: 553 776 047, e-mail: vita.dostal@atlas.cz.
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CYKLISTICKÝ LOUVRE

Přijměte prosím pozvání do virtuální galerie, která má jednu zvláštnost. Jsou v ní soustředěny obrazy vesměs s motivem jízdního kola a cyklistiky. Obrazárna je pomyslná, ale
díla v ní vystavená, zde představená, jsou naprosto reálná.
Připravil Ivo Hrubíšek

⇐ Georges Braque: Bicykl
Olej na plátně rozměrů 147 x 100 cm, zobrazující bicykl, namaloval Braque,
přední představitel kubismu a spolu s Picassem jeho zakladatel, v letech 1961
až 1962, těsně před svou smrtí v roce 1963. V posledních letech života se značně rozšířil výběr námětů jeho obrazů o předměty, které nikdy předtím nemaloval. Patřil k nim i bicykl, jehož obraz je dnes v soukromé sbírce.

⇓ Theo Zasche: Lov na štěstí
Obraz z doby kolem roku 1900 nazval jeho tvůrce „Lov na štěstí“. Lovcem
je cyklista a štěstím unikající mu dívka. Obraz rakouského malíře, který žil v letech 1862 až 1922, nezapře vliv secese, v jejíž době vznikl - dekorativní květiny, dívčiny vlající kadeře rozpuštěné do mnoha pramenů, květiny vetknuté do
jejich vlasů, štíhlé kmeny břízek v popředí... A určitě nepostrádá značnou míru komična.

22
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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 a poštovní poukázkou se
počítá doba expedice od identifikace Vaší platby).

4. Platbou na fakturu
Tento způsob platby je určen pouze pro knižní obchody, knihovny a školy.
Objednané zboží bude zasláno spolu s fakturou k zaplacení na základě písemné objednávky (nezapomeňte uvést také IČO, případně DIČ). Poplatky za zaslání v tomto
případě neúčtujeme žádné. Je lepší se předem telefonicky domluvit.

Varianty plateb

Balné je u nás pro všechny zdarma!

1. Bezhotovostním převodem peněz
a) platebním příkazem
b) internet bankingem
c) GSM bankingem
Při této variantě doporučujeme uskutečnit objednávku přes náš internetový obchod
www.cykloknihy.cz. Tam se automaticky vygeneruje číslo objednávky = variabilní
symbol, který umožní bezproblémovou identifikaci Vaší platby. Také je možno uskutečnit objednávku telefonicky, variabilní symbol Vám sdělíme. Částku pak můžete
uhradit převodem ze svého účtu na náš účet číslo: 729699389/0800 u České spořitelny. Při tomto způsobu platby účtujeme k ceně objednávky poplatek za zaslání ve
výši 30 Kč. Při objednávce nad 400 Kč (hodnoty zboží) neúčtujeme žádný poplatek.
2. Posláním peněz poštovní poukázkou C
Také při této variantě doporučujeme uskutečnit objednávku přes náš internetový
obchod www.cykloknihy.cz. Ten automaticky vygeneruje variabilní symbol, který
umožní bezproblémovou identifikaci Vaší platby. I pro tento případ je možné uskutečnit objednávku telefonicky, variabilní symbol Vám bude přidělen. Poukázka typu
C je k dostání na každé poště. Jako odesílatele uveďte Vás a Vaši adresu, jako adresáta CYKLOTURISTIKA, s.r.o., Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň. Do kolonky Zpráva
pro adresáta napíšete variabilní symbol. K tomuto způsobu platby se vztahují stejné
poplatky jako u předchozích variant, tzn. cena zboží plus poplatek za zaslání 30 Kč,
při objednávce nad 400 Kč (hodnoty zboží) neúčtujeme žádný poplatek.
3. Dobírkou
Klasika pro tento způsob nákupu knih. Cenu zásilky zaplatíte až při převzetí zboží od poštovního doručovatele nebo na poště. Při tomto způsobu platby účtujeme
k ceně objednaného zboží poplatek za zaslání ve výši 60 Kč. Při objednávce nad
400 Kč (hodnoty zboží) účtujeme poplatek pouze 30 Kč. Pro tento případ je vložen
OBJEDNACÍ LÍSTEK, kde stačí doplnit požadovaný počet knih. Nemusíte ani lepit
žádnou známku.

NÁŠ DÁREČEK
Pokud si objednáte z naší nabídky knihy, jejichž hodnota přesáhne 400 Kč, dostanete
od nás tento dárek ZDARMA. Jde o cyklistické přáníčko, jehož rozměry jsou 5x7 cm, na
přední straně má nalepené vyřezávané dřevěné kolo a po rozevření se do něho může cokoli vepsat. Nechybí ani miniaturní kolíček, kterým přáníčko připevníte třeba právě ke knize,
kterou chcete někoho obdarovat.

Způsoby doručení

a) doporučeným balíkem – ve všech případech kromě dobírky
b) klasickou dobírkou
Zboží doručujeme prostřednictvím České pošty.
JAK REALIZOVAT OBJEDNÁVKU KNIH
telefonicky (ve všední dny v době od 9.00 do 16.00 hod.):
377 539 988
e-mailem (kdykoliv):
redakce@cykloknihy.cz
poštou (kdykoliv):
Cykloturistika, s.r.o., Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
faxem (kdykoliv):
377 539 977
POPLATKY ZA ZASLÁNÍ PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH PLATEB
Hodnota zboží
do 400 Kč
nad 400 Kč
způsob doručení
Bezhotovostně
+ 30 Kč
+ 0 Kč
doporučený balík
Poštovní poukázka C
+ 30 Kč
+ 0 Kč
doporučený balík
Dobírka
+ 60 Kč
+ 30 Kč
dobírka
Faktura
+ 0 Kč
+ 0 Kč
doporučený balík
Pro nejjednodušší a nejrychlejší objednání (na dobírku) slouží vložený OBJEDNACÍ
LÍSTEK. Obsahuje všechny zde zmiňované tituly. Stačí ho odeslat nevyplaceně (poštovné za Vás uhradíme).

VYLOSOVANÍ LUŠTITELÉ KŘÍŽOVKY
Z MINULÉHO ČÍSLA
Dostali jsme od vás neuvěřitelné množství odpovědí. Téměř tisíc korespondenčních lístků, pohlednic a e-mailů. Tajenka zněla: CYKLOČTENÍ PRO ZÁBAVU
A POUČENÍ.
Vylosováni byli: Josef Diblík, Sopotnice, František Kvapil, Hradec Králové,
Lenka Tumová, St. Město pod Sněžníkem, Miroslav Kuchař, Dolní Rožínka,
Karel Urban, Ostrava-Poruba, Karel Otoupalík, Brno, Jana Němcová, Cheb,
Pavla Součková, Strakonice, Šárka Musilová, Třeboň, Pavel Procházka,
Volary, Petr Štěpánek, Olomouc, Hana Kalošová, České Budějovice, Milada
Štefanová, Martinice v Krkonoších, Petra Mládková, Mladá Boleslav, Iva
Syslová, Velká Bíteš, Martin Hollý, Plzeň, Karel Hromada, Brno, Zuzana
Václavková, Havlíčkův Brod, Bohumil Křeček, Pardubice, Petr Adamčík, Zlín.
Všem dvaceti vylosovaným zasíláme knižní novinky z našeho vydavatelství
(Jak se jezdí do nebe a Příběhy na třech kolech). Blahopřejeme.
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Dvaceti vylosovaným
luštitelům zašleme výrobky firmy 3M a knižní novinky z vydavatelství CYKLOKNIHY.

3M Česko, spol. s r.o.

Tajenku zasílejte do
30. června 2004 na adresu:
CYKLOKNIHY,
Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
nebo redakce@cykloknihy.cz
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