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Mezinárodní 

Caravaning Brno
Mezinárodní
výstava karavanů 
a obytných 
automobilů  

boat Brno
Mezinárodní 
výstava lodí 
a vodních sportů

Současně probíhá:

www.sport-life.cz

10.-13.11. 2005
10. - 11. 11. dny pro obchodníky

Brno - Výstaviště

sportovní veletrh
MČR v biketrialu 
Freestyle MTB a BMX za účasti české špičky 
MERIDA SPORT Life CUP – závod MTB
lezecké stěny, lanové překážky, kmenové lezení
GRAND PRIX BRNO – pohár silných mužů 
SPINNING VUELTA RIDE
ATP SPORT Life Grand Prix
– soutěže v kulturistice, aerobiku a fitness
autogramiády a exhibice předních českých sportovců
módní show

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1

CZ – 647 00 Brno

Tel.: +420 541 153 350

Fax: +420 541 153 068

E-mail: sport-life@bvv.cz

www.sport-life.cz

Otevřeno denně: 
10:00 – 18:00 hodin

13.11. 10:00 – 16:00 hodin
Vstupné: 
10. – 11. 11. – pro obchodníky
• registrovaní 60,- Kč
• neregistrovaní 300,- Kč
12. – 13. 11.
• celodenní 60,- Kč
• zlevněné 30,- Kč
• rodinné 150,- Kč
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11. MEZINÁRODNÍ KNIŽNÍ VELETRH SVĚT KNIHY 2005
a setkání cyklospisovatelů s jejich čtenáři

Začátkem května se na pražském Výstavišti v Holešovicích uskutečnila 
tradiční velkopřehlídka současné české i zahraniční literatury. Pro ty, kte-

ří mají rádi knihy, byly tyto čtyři dny svátkem. 
Letošní hlavní téma veletrhu znělo „Knihy o cestách a na cesty“. Koresponduje 

to se skutečností, že o tuto literaturu je stále větší a větší zájem. Naši účast jsme 
proto pojali jako přehlídku toho, co lze v souvislosti s cykloturistikou a cyklis-
tikou u nás v knižním oboru nabídnout. Kromě výhodné koupě většiny titulů 

to byla i zajímavá setkání s autory, 
besedy, autogramiády.

Ve stánku u nás pobývali celé 
čtyři dny Lucka Kovaříková s Mi-
chalem Jonem, kteří se jen pár 
dnů předtím vrátili z cesty kolem 
světa na kolech. Rozdali stovky 
podpisů, uskutečnili desítky roz-
hovorů s novináři i s návštěvní-
ky, vyfotili se s mnoha zájemci. 
Podiskutovali i s významnými a za-
jímavými osobnostmi, například 
se slavným cestovatelem a auto-
rem mnoha cestopisných knih – 
Dr. Miloslavem Stinglem, či s fil-
movým režisérem a pohádkovým 
králem Zdeňkem Troškou.

Přímo na Světu knihy se konala první podojezdová beseda Lucky a Michala. 
Setkala se s velkým zájmem veřejnosti. Zájemci si mohli odnést hned tři jejich 
doposud vydané knihy i s podpisy.

V sobotu 7. května 2005 pak bylo na našem stánku pořádně rušno. Setkali 
se zde totiž autoři knih, kterým CYKLOKNIHY v poslední době vydali nějaký 
knižní titul. Kromě Lucie Kovaříkové a Michala Jona to byli Simona a Roman 
Sztulovi se svými syny Michalem a Markusem. Malý Michal Sztula se vloni stal 
nejmladším cyklopolárníkem a cyklonordkapníkem, když dojel až na nejsever-
nější mys Evropy ve vozíku za kolem svého tatínka. Velký Michal Jon také sever 
miluje a společně s Luckou Kovaříkovou na Nordkapp už dvakrát na kole dojeli 
a severní státy nemohli vynechat ani při své cestě kolem světa. Uskutečnil se 
i křest knihy Jak jsem dojel až na Nordkapp, o kterém píšeme na straně 8. 

Na setkání nechyběl ani veterán cykloturistiky Vlastimil Svoboda, dále man-
želé Němcovi, kteří provozují cykloturistiku pro svůj handicap na třístopých bi-
cyklech, a autor mnoha cyklistických publikací Ivo Hrubíšek. 

O svých plánech hovořil i Víťa Dostál – patron cesty Lucky a Michala, 
a Dr. Jiří Grygar, který chystá k vydání zajímavou knihu s cykloastronomickou 
tematikou. Vše skvěle moderovala paní Lýdie Procházková. 

Veletrh opět mile překvapil velkým množstvím návštěvníků.

AUTOGRAMIÁDY autorů CYKLOKNIH
na veletrhu SPORT LIFE, v hale A2, na stánku č. 24 

10.–13. listopadu 2005, v Brně na Výstavišti

Sobota 12. 11. 2005
11.00 – 12.00    Jan Vlasák – autor knih Vandry s bejkem a Pestrý život 

cyklotrempa
12.00 – 13.00    Lucie Kovaříková a Michal Jon – autoři čtyř knih o cestě 

kolem světa na kole
13.00 – 14.00    Simona Sztulová a Roman Sztula (+ možná kreslíř Ivan 

Křemeček) – autoři knihy Jak jsem dojel až na Nordkapp
14.00 – 15.00    Jozef Trabalka – autor slovenské knihy Cesta je cieĺ
V ostatních dnech – čtvrtek, pátek a neděle budou na stánku vydavatelství 
CYKLOKNIHY přítomni Lucka Kovaříková a Michal Jon, vždy mezi 12.00 – 
13.00. V ostatní hodiny také, ale bez konkrétního určení času. Také Honza 
Vlasák, který bude podepisovat svoji novou knihu, bude u nás v ostatních 
dnech k zastižení.



Cesta 
kolem 
světa 

www.luciemichal.cz

Lucie Kovaříková 
Michal Jon

1. 5. 2002–1. 5. 2005

Brašny a nosiče 
na cestu kolem světa
www.sportarsenal.cz
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SETKÁNÍ CYKLOTURISTŮ V ČESKÉM RÁJI
s přátelskou, srdečnou, krásnou atmosférou

Jsou akce, z nichž účastníci 
odjíždějí maximálně spoko-

jeni a slibují si, že příští rok urči-
tě zase... Zase přijedou, zase se 
zúčastní.

Tak nějak probíhalo loučení 
i na letošním Setkání cykloturis-
tů v Českém ráji, které uspořáda-
la firma Sport Arsenal. To letošní 
se neslo v duchu právě dokonče-
né velké cesty Lucky Kovaříkové 
a Michala Jona. Oba byli pří-
tomni, oba se aktivně zúčastnili, 
oba vedli sobotní trasu a ukáza-
li se nejen jako dobří průvodci, 
ale večer i jako skvělí společníci. 
Vyprávěli, odpovídali na dotazy, 
podepisovali své knihy.

Bez velké mediální propaga-
ce se srazu zúčastnilo na 150 cykloturistů. Vždy totiž záleží na tom, kdo lidi pozve, 
kdo je garantem organizace, zda za ním lidé, jak se říká, jdou. Firma Sport Arsenal 
je na trhu s cykloturistickým vybavením „velkým hráčem“, mnozí cykloturisté její 
výrobky používají při každodenním ježdění, někteří osadí kolo jejím vybavením 
jen o dovolené, při putováních. Poznávají solidnost jejich výrobků na cestách, zna-
jí i slušné jednání jejich výrobce. Lucka s Michalem ocenili toto vybavení na cestě 
kolem světa.

Setkání pořádal Sport Arsenal letos posedmé a naše vydavatelství mělo radost, 
že se na nás firma obrátila se žádostí o pomoc při zajištění účasti. Adresnými po-
zvánkami jsme oslovili lidi, o nichž víme, že je cykloturistika zajímá, protože si 

kupují námi vydávané knihy. 
Ukázalo se to jako velice šťast-
né řešení.

Nemá cenu podrobně po-
pisovat průběh akce, která by-
la jednoduše skvělá. Vyzdvihl 
bych spíše její atmosféru. Byla 
přátelská, srdečná, móóóc krás-
ná. Setkání lidí, kteří se mezi se-
bou znají z dřívějška, i těch, kteří 
se potkali třeba poprvé, se neslo 
v duchu vzájemných sympatií. 

Co by možná stálo za zmín-
ku, bylo to, že účastníci neplatili 
žádné startovné, žádný poplatek 
za svezení se krásnou přírodou, 
neplatili nic za postavení svého 
stanu na louce, ani za parková-
ní svého auta. Naopak, večer ješ-
tě každý dostal zdarma občerstvení v podobě pečeného masa a točeného piva. 
Prostě paráda.

Po skončení setkání jsme s hlavním pořadatelem akce panem Jiřím Suchým z fir-
my Sport Arsenal promýšleli, jak uspořádat další ročník. Místo konání prozatím ur-
čeno není, dost možná, že to opět bude Český ráj. Cykloknihy by se při příštím roč-
níku rády angažovaly ještě více. Dalo by se totiž tuto akci spojit se setkáním autorů 
našich knih, kteří by obohatili kulturní stránku akce. Večer by tak mohl nastat pro-
mítací a besedovací maraton se známými osobnostmi, s nimiž by se během dne 
mohl každý svézt na kole a nezávazně pohovořit. Termín by měl zůstat nezměněn, 
opět poslední víkend před prázdninami.                    text a foto: Jiří Říha 

Opékání masa byl nejen kulinářský, ale i estetický zážitek. Účastníci naslouchají poutavému vyprávění Lucky a Michala. Oba aktéři při večerní přednášce o své cestě kolem světa.

Lucka s Michalem zavedli účastníky k hradu Kost. Trosky nelze v Českém ráji vynechat.
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OD VLKŮ A SLONŮ ... 
... HURÁ DOMŮ!

Čtvrtá část vyprávění Lucie Kovaříkové a Michala Jona, kteří 1. května 2005 
triumfálně dokončili cestu kolem světa na kolech. Závěrečný díl přináší zážit-
ky z přejezdu celé Severní Ameriky, z Jižní Afriky a pak cestu Evropou domů. 
Součástí tohoto dílu je rozsáhlá příloha s generální statistikou výpravy, se vše-
mi nej..., popisující cykloturistické začátky obou autorů i jejich dřívější cesty. 
Příloha přináší také odpovědi na nejčastější dotazy, které jim lidé po dojezdu 
kladli. 

Počet stran: 264 
Formát: 180 x 240 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino, 
vnitřek celobarevný, křídový papír
ISBN 80-86814-07-6

Lucie Kovaříková 
a Michal Jon

GENERÁLNÍ STATISTIKA 
A VŠECHNA NAŠE NEJ...
Kilometry v jednotlivých zemích 
  a na jednotlivých kontinentech
Všechna naše nej, nej, nej...
Počasí, povrch cest, noclehy, atd.

SEDM KONTINENTŮ 
SEDM POHLEDŮ
Evropa I, Asie, Austrálie, Jižní  
  Amerika, Antarktida, Severní 
  Amerika, Afrika, 
  Evropa II – domů
Pohled cykloturistický
Pohled sportovní
Pohled partnerský
Pohled bezpečnostní
Pohled ekonomický
Pohled mužský
Pohled závěrečný

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY
Na co se nás lidé po dojezdu 
  nejčastěji ptali

STŘÍPKY NAŠÍ KARIÉRY
Jak jsme se naučili jezdit na kole
Jaká jsme sedlali kola
Jak jsme se seznámili
Jak jsme měli první rande
Jak jsme začínali cykloturisticky
Jak jsme prvně vyjeli s brašnami
Jak jsme se zdokonalovali
Jak jsem metal salta na Šumavě
Jak jsme jezdili do světa

NAŠE DŘÍVĚJŠÍ CESTY
Dunaj 1994
Nordkapp 1995
Island 1996
Skotsko 1997
Nordkinn 1998
Island 1999
Dánské ostrovy 1999
Irsko 2000
Pramen Dunaje 
  a Bodamské jezero 2000

žhavážhavá

NOVINKA
NOVINKA

Cena: 

333 Kč

Chcete se dozvědět, jak se Lucka s Michalem naučili jezdit na kole? 
Jak se seznámili? Kde měli první rande? 
Jak začínali s cykloturistikou? Jak prvně vyjeli s brašnami? 
Jak Michal metal salta na Šumavě? Jaké byly jejich dřívější cesty?
V tom případě si nesmíte nechat ujít přílohu ve čtvrtém dílu.

OBSAH PŘÍLOHY
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čtvrtá kniha o velké cestě kolem světa
tentokrát s obsáhlou přílohou Projížděné země 

popisované 
v tomto dílu:

Mexiko
USA

Kanada
Jihoafrická republika

Gibraltar
Španělsko

Portugalsko
Francie
Belgie

Nizozemsko
Německo
Rakousko
Slovensko

Česko

Nejdelší denní etapa
Nejtvrdší etapa
Nejdelší stoupání
Nejvyšší dosažená nadmořská výška
Nejvyšší rychlost ve sjezdu
Nejvyšší rychlost po rovině a zároveň asi nejrychleji 
  zajetý úsek
Nejdelší úsek bez dne odpočinku
Nejvíce ujetých kilometrů v měsíci a zároveň nejvyšší 
  hrubý i čistý měsíční průměr
Počet deštivých dnů/počet dnů, kdy jsme v tom dešti 
  šlapali
Počet dnů, kdy sněžilo/počet dnů, kdy jsme v tom 
  sněžení šlapali
Počet dnů, kdy padaly kroupy/počet dnů, kdy nám 
  bubnovaly na přilby
Nejvyšší naměřená denní teplota při jízdě a zároveň 
  nejvyšší naměřená teplota vůbec

Nejnižší teplota v noci ve stanu
Počet kilometrů najetých na sračkových cestách
Počet kilometrů najetých přímo po sněhu
Počet kilometrů najetých přímo po soli
Úplně totální součet defektů
Nejvíce píchnutých duší za den
Stát s největším počtem defektů
Země úplně bez defektů
Kolikrát jsme spali: pod širákem, v autobuse, na letišti, 
v letadle, na lodi, u stolu, na ambasádách a konzulá-
tech, v policejním hotelu, v autě, v karavanu, v hote-
lu, v ubytovně, pod střechou u kamarádů, pod stře-
chou u cizích lidí, pod střechou ve spacáku, ve stanu 
pod střechou ve stáji, ve stanu pod střechou v prádel-
ně, ve stanu v paneláku, ve stanu v přírodě 

Celkem noclehů placených/neplacených
Nejdražší a nejlevnější nocleh

NĚKTERÁ NEJ... TÉTO VELKÉ CESTY

Odpovědi na tato a další nej... se dozvíte v příloze čtvrtého dílu.
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Jan Vlasák
VANDRY S BEJKEM

Tato kniha vyšla poprvé před deseti roky, v roce 1995. V té době to byla oby-
čejná brožura, tištěná na dřevitém papíře, s několika nepříliš kvalitními fotogra-
fiemi. To ale vůbec nevadilo. Důležitý byl její obsah. Ten zaujal a zanedlouho 
se kniha stala pojmem mezi cykloturisty. Lidé ji hltali, citovali z ní pasáže, při-
pomínali v ní líčené historky a některé Honzovy výrazy zdomácněly v hovoro-
vé řeči cyklotrempů. Například pojem „Bejk“, což značí důvěrné pojmenování 
jeho kola – bajku. Neutuchající zájem si vynutil toto druhé vydání. Je aktuali-
zované, jsou v něm dopsané nebo rozšířené některé kapitoly, například ta do 
Maroka nebo do Banátu. Abychom zachovali atmosféru doby, v níž byly ces-
ty absolvovány, a nesetřeli pel jejich obyčejnosti, rozhodli jsme se ponechat 
ilustrační obrázky černobílé. Pouze jsme jich zařadili více a jsou samozřejmě 
vylepšené s ohledem na dnešní technické a tiskové možnosti. „Kabát“ dostala 
knížka nový. Pevné desky jí lépe sluší a obrázek na obálce si tentokrát nakreslil 
autor sám. Stejně jako úvodní malůvky k jednotlivým kapitolám. 

Počet stran: 180 
Formát: 150 x 215 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
ISBN 80-903677-0-4

Z MORAVY AŽ NA KONEC SVĚTA
(ukázka z knihy)

Je to už mnoho let, co jsem spal naposledy v kempu. Bylo to ve švýcarském 
Zermattu. Angličtí puberťáci ve vedlejším stanu hráli se vzrušeným ječe-

ním karty dlouho do noci a můj stan nebyl zvukotěsný. A ještě několik let nato 
v turbáze gruzínského města Zugdidi pod Kavkazem. Tady zase burácela disko-
téka hluboko přes půlnoc. Již nikdy, umínil jsem si tenkrát. Zanedbatelná není 
ani ta okolnost, že nejlevnější nocleh u kapitalistů stojí totéž, co 8 kg chleba.

Já vlastně na vandrech žiju stylem bezdomovce, ale na rozdíl od klasického 
„homelesáka“ nemám vyležené místečko na větráku metra ani pod keříkem 
před nádražím. Každý den popojedu na svém bicyklu o 100 kiláků dál.

Občas se mě někdo zeptá, proč, když už jsem se nechal inspirovat cestou 
pana Lva z Rožmitálu na Konec světa (uskutečněnou po roce 1465), jsem nejel 
přesně po jeho stopách. Ač, dle mínění jiných, drsňák, teritoriím tolik přetvo-
řeným k obrazu lidskému, jako je Benelux a okolí, se raději vyhnu. Počítám, že 
útrap bude i tak dost.

Od rodné chalupy jsem 7. dubna namířil přímo k Alpám. Tudy lze pronik-
nout na jih přes nižší průsmyky – maximálně 1250 m vysoké. Začátkem dubna 
nebude ani tam vhodné prostředí pro bicyklování, ale nějak se snad přes ně 
dostanu. Do výbavy jsem zařadil jedno staré odřené tričko navíc. Až sjedu do 
teplých krajin, rozloučím se s ním. Prvních několik dnů vezu na zádech batů-

žhavážhavá

NOVINKA
NOVINKA

Cena: 

222 Kč
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druhé vydání – doplněné a aktualizované

žek plný buchet a jitrnic od kamarádů a kamarádek. Je zatraceně nepříjemný, 
ale co by jeden nepodstoupil pro kousek žvance. Až něco jídla ujím, vleze se 
vše na nosiče.

Do podhůří už jaro proniklo. Sedláci s celými rodinami kmitají po polích 
a sbírají kamení. Ale pracovat koně, jak se stává moderním u nás, jsem nespat-
řil. Jen traktory. Koně jsou na parádu.

Hned za Dunajem jsem začal nabírat výšku. Relativně brzo jsem byl na prvním 
hřebenu. Sedlo se jmenuje Wastlwald a má 1100 metrů. Začalo mokře sněžit.

Spal jsem v mělkém výklenku u prázdného domu. Při nepříznivých závanech 
mi lehce chumelilo do obličeje, ale skutečně jen lehce.

Ráno jsem se babral v deseti centimetrech sněhu. Tohle jsem teda neodhadl. 
Myslel jsem, že z dolin zima definitivně ustoupila, a ono zatím tohle. Na silnici 
se hemží sněhové pluhy. Tváří se, že vánice není nic mimořádného, a kalamitu 
s přehledem zvládají.

Má cesta vede přes staroslavné poutní místo Mariazell. Chrámy jsou kdesi 
v mlze, seníky taky. Možná, nedej bože, nejsou vůbec. Celý kraj je bílý. Obloha 
přestala existovat.

Kupy rozpouštějícího se sněhu ve městech brání vodě, aby odtekla z cesty. 
Já jsem taky občas postříkal nějaké auto, ale častěji ono mne.

Traduje se, že když sněží, je nejčistší vzduch, protože na vločky se lepí prach. 
Snesl bych i trochu špinavější. Zřejmě jsem vyrazil moc brzo. Naštěstí v Ra-
kousku, oplývajícím seníky a kůlničkami, je vždycky kde spát.

Zato ptáci jsou zatraceně protivní. Zpívají, jako by se nechumelilo. Studené 
vlhko brzy po ránu pronikne až na kůži. Rty už mám načnuté a brzo začnou 
praskat.

Za tři dny se nečas vyřádil a vysvitlo slunce. Prsty zebou v mokrých botkách. 
Obul jsem suché ponožky a ty mokré sušil navlečené na rukou.

OBSAH

AUTOSTOP JE PRIMA, 
ALE V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH 

MI NEVYHOVUJE

POPRVÉ V ALPÁCH  (1990)  

ZNOVU NA CESTĚ  (1991) 

SPECIFIKA CYKLISTIKY V MAROKU  
(1992) 

KDE BOLŠEVIK DÁVÁ 
DOBROU NOC  (1992) 

V LŮNĚ BALKÁNU  (1993) 

NEJKLIKATĚJŠÍ VANDR  
(SRPEN 1993) 

Z MORAVY AŽ NA KONEC SVĚTA  
(1994) 
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JAK JSEM DOJEL 
AŽ NA NORDKAPP

Putování s dvouletým klučinou na nejsevernější mys Evropy 
Manželé Sztulovi si v roce 2001 přivezli z měsíčního cykloputování Dánskem 

krásný dáreček. Na svět vykoukl 18. dubna 2002, byl blonďatý s modrýma oči-
ma a nikdo mu neřekl jinak než Olaf, přestože dostal jméno Michal. Protože 
pověsit cykloturistiku na hřebík pro ně bylo nepřijatelné, koupili Olafovi-
Michalovi vozík za kolo. Myšlenka dojet až za polární kruh se zdála mnoha 
lidem troufalá a riskantní. To ale ještě netušili, že v hlavách aktérů dříme sen 
o Nordkappu... Milé a úsměvné vyprávění psané především srdcem je okoře-
něno postřehy jakoby z pohledu dvouletého caparta. K nim se výborně hodí 
kresbičky od známého kreslíře Ivana Křemečka. Doslov ke knize napsali ještě 
cestou kolem světa Lucka Kovaříková a Michal Jon. Ti malému Míšovi gratulují 
k takovým bezvadným rodičům, kteří mu odmalička dávají ochutnat krásy ces-
tování. V knize je množství pěkných barevných fotografií.

Počet stran: 100 
Formát: 215 x 215 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino, 
vnitřek celobarevný, křídový papír
ISBN 80-86814-05-X

Simona a Roman 
Sztulovi

Na 11. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze se uskutečnil 
křest knihy JAK JSEM DOJEL AŽ NA NORDKAPP, kterou malému Michalovi 
(Sztulovi) polil sunarem z kojenecké lahve kmotr – velký Michal (Jon). Ten 
popřál malému kolegovi mnoho dalších krásných cest, ať ještě ve vozíku za 
kolem svého tatínka nebo později na svém kole. 

letošníletošní

NOVINKA
NOVINKA

Cena: 

199 Kč

Ohlasy na knihu:
Už dlouho jsem se tak dobře u knihy nepobavila. Smála jsem se i brečela záro-

veň a je mi strašně líto, že už je konec knihy. První stránky jsem začala číst v servi-
su, kde jsem čekala na opravu auta, jelikož mě tak zaujala, četla jsem ji celý den 
a v práci jsem si musela vzít volno. Obdivuji Vás celým srdcem. Zdraví K. F.

Paní Sztulová, jste jediný spisovatel, kterého znám alespoň od vidění a ostat-
ní tvůrce tohoto skvělého cestopisu také. Od této knihy se prostě nedá odejít 
a čte se jedním dechem. Určitě bude patřit k těm nejvzácnějším v naší veliké 
knihovně. Vaše kniha je zaručený recept na dobrou náladu a na to, jak se skvě-
le odreagovat. Mockrát Vám za to děkujeme. Manželé N. 

Vaše kniha se na dlouhou dobu stane tou nejoblíbenější v naší knihovně. 
Zuzanka chce neustále prohlížet obrázky a já ji hltavě u toho čtu. Nemám totiž 
šanci se k ní dorvat. Tak ji s sebou beru na WC a alespoň tady mi ji malá nebe-
re z ruky. Obdivujeme vás a smekáme. Jste fakt dobří. Už dlouho jsem se při 
knize tak dobře nebavila. Díky Pavla a dvouletá Zuzka
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NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Květa a Jan Mojžíšovi
ZE LHASY DO KÁTHMÁNDÚ 
PŘES EVEREST NA KOLE

Počet stran: 112
Formát: 145 x 210 mm
Vzhled: brožovaná, celo-
barevná, na křídě
Vydavatel: vl. nákladem
Vyšlo: 2005

Průvodce Tibetem s přilo-
ženým CD obsahujícím ví-
ce než 400 fotografií.
Půvabné povídání o cestě 

7 lidí, kteří si splnili jeden ze svých cestovatelských 
snů. Svoje putování popisují den po dni a doprová-
zí ho množstvím zajímavých fotografií. Ty jsou pak 
ještě k dispozici na samostatném CD, které je při-
loženo jako bonus zdarma. Na závěr je itinerář ce-
lé trasy a profil. Nechybí pár slov o historii Tibetu 
a o buddhismu. Na to, že je kniha vydána vlastním 
nákladem, působí více než slušně.

Cena: 229 Kč

Jitka Lišková
KOLO A DĚTI

Počet stran: 92 + 6 stran 
barevné přílohy
Formát: 145 x 207 mm
Vzhled: brožovaná
Vydavatel: Grada
Vyšlo: květen 2005

Ojedinělá publikace, kte-
rá poradí všem rodičům, 
jak vyrazit na cyklistický 
výlet s dětmi téměř od na-

rození. Pomůže s výběrem správného kola a vhod-
ného vybavení, ale také ukáže možnosti přívěs-
ných vozíků, dětských sedaček a závěsných kol. 
Autorka seznamuje se základními principy výuky 
malého cyklisty s přihlédnutím k jeho maximální 
bezpečnosti, poradí, jak se připravit na cyklistický 
výlet a kde najít v Čechách vhodné terény pro rodi-
ny s dětmi. Čtenáři v publikaci naleznou i přehled 
u nás dostupných cyklodoplňků pro pasivní jízdu 
dětí na kole – od závěsných vozíků, přes sedačky 
až po teleskopické tandemy.

Cena: 119 Kč

Jan Králík
ŽIVOT V JEDNOM KOLE

Počet stran: 140 stran
Formát: 140 x 200 mm 
Vzhled: brožovaná
Vydavatel: V-Press
Vyšlo: únor 2005

Kniha o životě největší osob-
nosti historie české cyklistiky 
PhDr. Jaroslava Cihláře.
Autorem je Jan Králík, bý-
valý motoristický novi-

nář, spoluautor mj. oceněných výpravných publi-
kací o historii mladoboleslavské škodovky, který se 
až nyní plně věnuje historii jízdního kola. Několik 
let se ptal, naslouchal a zapsal vyprávění člověka, 
„který byl dlouhá léta naším nejlepším dráhovým 
sprinterem i podezřelým živlem, jehož vyvedli z vla-
ku, když jel reprezentovat republiku do zahrani-
čí. Zaváděl v Československu zkušenosti z Francie, 
stál u zrodu domácí výroby galusek, cyklistické obu-
vi i závodních kol Favorit, účastnil se olympiád jako 
závodník i jako trenér, přednášel na vysoké škole. 
Na osudu Jaroslava Cihláře se odráží nejen šedesát 
let tohoto sportu, ale především šedesát let nadějí 
a proher naší společnosti“. Řada dobových fotogra-
fií, vyprávění, vzpomínky a úvahy.

Cena: 199 Kč

Pierre Ballester a Davis Walsh
TAJEMSTVÍ LANCE ARMSTRONGA

Počet stran: 256 stran
Formát: 140 x 210 mm
Vzhled: vázaná, s přebalem
Vydavatel: Olympia
Vyšlo: červenec 2005

„Jestli je Lanceův příběh 
pravdivý, pak je to ten největ-
ší comeback v dějinách spor-
tu. Jestli pravdivý není, pak se 

jedná o největší podvod.“
Tato slova vyřkl Armstrongův krajan a trojnásob-
ný vítěz Tour de France Greg LeMond v rozhovo-
ru pro Sunday Times v červenci 2001. Autoři kni-
hy LeMondův výrok použili a snaží se rozkrýt po-
zadí úspěchů fenomenálního cyklisty. Ve své knize 

vycházejí především z výpovědi bývalé fyziotera-
peutky US Postal Emmy O‘ Reillyové, která obviňu-
je Armstronga ze systematického užívání krevního 
dopingu. Armstrong zažaloval autory i vydavatele 
knihy ve Francii. Text označil za bulvární honbu za 
senzací a kampaň proti své osobě.

Cena: 269 Kč

Linda Armstrong-Kellyová
ZROZENÍ ŠAMPIONA

Počet stran: 264 stran
Formát: 145 x 205 mm
Vzhled: vázaná, s barev-
nou přílohou
Vydavatel: Triton
Vyšlo: červenec 2005

„Za každým silným mužem 
stojí ještě silnější žena.“ 
V případě sedminásobné-
ho vítěze Tour de France 

je to Lanceova matka, Linda Armstrong-Kellyová. 
Je jako přírodní živel; pouze s pevnou vůlí, optimis-
mem a prostou radostí ze života nejen vychovala 
jednoho z největších sportovců naší doby, ale sa-
ma se vypracovala ze samoživitelky na chudinském 
předměstí Dallasu ve vzor matek po celém světě. 
Ve svých pamětech o tom všem mluví s vtipem 
a porozuměním. V sedmnácti těhotná, vyhozená 
z domova, zakopaná v zoufalém vztahu byla na 
nejlepší cestě do neštěstí. S vírou ve vlastní mož-
nosti a láskou k synkovi se ale Linda vzepřela sta-
tistikám a stala se jak ředitelkou, tak nesentimen-
tální matkou, plnou nakažlivé touhy vyniknout. Ve 
svém odhodlání najít „diamant v popelnici, požeh-
nání v průšvihu“ byla Lanceovi vzorem, stejně jako 
všem matkám, které se nebojí snít a jít si za svým. 

Cena: 279 Kč

Lance Armstrong 
a Chris Carmichael
CESTA 
K VÍTĚZSTVÍ
Počet stran: 256 stran
Formát: 150 x 220 mm
Vzhled: brožovaná, šitá 
a lepená vazba
Vydavatel: Altimax
Vyšlo: červenec 2005
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Jestliže chcete trénovat způsobem jako sedminá-
sobný vítěz Tour de France, jen stěží uděláte lépe, 
než když pochytíte jeho tréninkové metody. Lance 
Armstrong nemá ve světě cyklistiky s nikým srov-
nání – účastník dvou olympiád, mnohonásobný ví-
těz nejprestižnějších závodů a sedminásobný vítěz 
Tour de France. K závodění se vrátil po překonání 
pokročilé rakoviny. V této knize prozrazuje trénin-
kové postupy, které jeho nepřekonatelný tým vede-
ný osobním trenérem Chrisem Carmichaelem vy-
pracoval. Kniha stručně a jasným stylem vysvětlu-
je, jakým způsobem může každý cyklista – rekreač-
ní i profi – tyto zásady využít k vlastnímu tréninku.  

Cena: 279 Kč

Daniel Baal
TOUR de FRANCE 
– SNY A SKUTEČNOST

Počet stran: 220 stran
Formát: 150 x 220 mm
Vzhled: brožovaná, šitá 
a lepená vazba
Vydavatel: Altimax
Vyšlo: červenec 2005

Profesionální cyklistika je 
sportem, který je již dlou-
há léta v centru pozornos-
ti. Nejen pro obrovskou 

popularitu, kterou cyklistika mezi profesionální-
mi i rekreačními sportovci má, ale i pro celou řa-
du skandálů, které profesionální cyklistiku neustá-
le pronásledují. I taková Tour de France, nejpres-
tižnější světový závod, se jeví zranitelná ve světle 
hrozby, kterou představuje doping. Daniel Baal, 
někdejší prezident Francouzské cyklistické federa-
ce, později jeden z ředitelů závodu, nám umožňu-
je proniknout do zákulisí Tour de France – závodu, 
který každým rokem fascinuje stovky milionů divá-
ků. Pohled člověka, který se dlouhá léta pohyboval 
v zákulisí nejslavnějšího závodu světa přináší neče-
kaná odhalení.

Cena: 279 Kč
Lance Armstrong
NÁVRAT DO ŽIVOTA
Počet stran: 240
Formát: 145 x 205 mm
Vzhled: vázaná, s přebalem
Vydavatel: Triton    Vyšlo: 2002

Životní peripetie Lance 
Armstronga, závodníka, kte-
rý se musel utkat s rakovi-
nou, aby dosáhl na absolut-
ní vrchol cyklistického spor-
tu – na vítězství v Tour de 
France. Otevřená výpověď 
muže, který pohlížel tváří 
v tvář smrti a přece se jí ne-
vzdal. Nejprodávanější kni-

ha na světě v roce 2003.
Cena: 229 Kč

Lance Armstrong
KAŽDÁ VTEŘINA SE POČÍTÁ 

Počet stran: 216
Formát: 145 x 205 mm
Vzhled: vázaná, s přebalem
Vydavatel: Triton
Vyšlo: květen 2004

Pokračování megabestsel-
leru NÁVRAT DO ŽIVOTA. 
Pětinásobný vítěz Tour de 
France Lance Armstrong 

vypráví o svých osobních i profesních vítězstvích 
(a prohrách) a svěřuje se s vlastní niternou zkuše-
ností: teprve když málem zemřel, naučil se skuteč-
ně žít.

Cena: 219 Kč

Chris Carmichael a Jim Rutberg
ROZHODUJÍCÍ JÍZDA

Počet stran: 360
Formát:  150 x 225 mm
Vzhled: brožovaná, 
s černobílými obrázky
Vydavatel: Pragma
Vyšlo: červen 2004

O zrod knihy se postaral od-
borník nad odborníky, osob-
ní kouč šestinásobného vítě-

ze Tour de France – Lance Armstronga. Obohacen 
letitými zkušenostmi pojednává jasně a přehledně 
o tréninkových praktikách, o správné výživě i pé-
či o zdraví. Knihu provází řada tabulek, fotografií 
a grafů blíže upřesňujících vlastní textovou náplň. 
Nevynechává ani líčení různých technických fint 
a manévrů jezdce snažícího se zvítězit. Kniha je ur-

čena všem, kteří se aktivní cyklistikou zabývají ne-
jen z čistě rekreačního hlediska.

Cena: 229 Kč

Chris Sidwells
VELKÁ KNIHA O CYKLISTICE

Počet stran: 240
Formát: 220 x 280 mm
Vzhled: vázaná, 
celobarevná, 
na křídovém papíře 
Vydavatel: Slovart
Vyšlo: květen 2004

Výpravná publikace velké-
ho formátu z pera zná-
mého anglického auto-

ra. Nahlíží do historie tohoto sportu, učí základům 
ježdění na kole, radí při nákupu správného vyba-
vení a oblečení a seznamuje s důležitými bezpeč-
nostními zásadami jízdy. Podrobně a názorně po-
pisuje údržbu kola, opravy a péči o něj. Najdete 
zde také rady týkající se správné výživy a tréninku. 
Vše doprovázejí detailní barevné fotografie.

Cena: 399 Kč
Jozef Trabalka
CESTA JE CIEĽ

Počet stran: 152
Formát: 210 x 297 mm
Vzhled: brožovaná, 
s barevnými přílohami
Vyšlo: listopad 2004 
Vydavatel: T-tour
(slovensky)

Asi žádný slovenský cesto-
vatel neuskutečnil v posled-
ním desetiletí tolik zajíma-

vých cest na kole, aby z toho vytěžil takové množství 
cykloturistických knih. Tato je pátá a autor v ní shrnuje 
svoje cesty od roku 1992 až do současnosti. Zvláštní 
potěšení nachází v dálkových trasách, a tak si počtete 
o expedici TransCanada měřící 6531 km, o transevrop-
ské cestě z Gibraltaru na Nordkapp dlouhé 5821 km, 
o přejezdu Austrálie z východu na západ – 5001 km, 
ale i o expedici Patagónia, o cestě Čínou, o průjez-
du Madagaskarem, o objetí Islandu i o dalších zají-
mavých cestách. Kniha nezvykle velkého formátu A4 
s efektním barevným přebalem.

Cena: 265 Kč

NOVINKA
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Josef Kozák
Z CEST PO SVĚTĚ

Počet stran: 200
Formát: 165 x 240 mm
Vzhled: vázaná, 
s barevnými přílohami
Vydavatel: Akcent
Vyšlo: květen 2004

Autor, který se právě vrátil z ces-
ty kolem světa, seznamuje po-
drobně se svými expedicemi 

na východ a jihovýchod. Ta první vedla z Olomouce 
do Vladivostoku přes Mongolsko a obávanou Čínu, 
kde ho samozřejmě také postihly problémy s ome-
zením volného pohybu. Druhá cesta mohla být ne-
plánovaně cestou kolem světa. Vedla z Olomouce 
do Austrálie a ještě kousek dál. Tím kouskem myslí 
autor Japonsko, Ameriku a Kanadu, kde ho na sa-
motném konci kontinentu porazilo auto a on puto-
val do nemocnice a pak letadlem domů. V knize je 
velké množství černobílých fotografií a několik ba-
revných příloh. 

Cena: 289 Kč
Miroslav Pavelka
JAK JSME NA KOLECH 
NEDOJELI DO VIETNAMU

Počet stran: 200
Formát: 165 x 240 mm
Vzhled: vázaná, 
s barevnými přílohami
Vydavatel: Akcent
Vyšlo: květen 2004

Tuto cestu absolvoval au-
tor spolu s kamarádem 
Miroslavem Mádrem v le-

tech 2000–2001. Trvala rok a tři dny a najeli při 
ní 23 577 km. Trasa vedla přes Kazachstán, Čínu, 
Laos do Thajska a poté z Indie přes Pákistán, Írán 
a Turecko domů. Místy až neuvěřitelné přího-
dy popisuje skromně, jako by byly samozřejmos-
tí. Například operaci slepého střeva, kterou musel 
podstoupit v Íránu, a kdy po pár dnech opět seděl 
na kole a pokračoval v cestě. Černobílé fotografie 
v textu doplňují barevné přílohy.

Cena: 279 Kč

Miroslav Pavelka
DO EGYPTA NA KOLE

Počet stran: 288 
(63 fotografií)
Formát: 143 x 205 mm
Vzhled: vázaná, 
celá na křídovém papíře
Vyšlo: 2004
Vydavatel: Akácie

Podtitul knihy „s vlaštovkami 
za teplem“ jako by vyjadřo-

val smysl cesty mladého cyklocestovatele z Přero-
va, od něhož už máme v nabídce knihu JAK JSME 
NA KOLECH NEDOJELI DO VIETNAMU. Tentokrát 
ho devítiměsíční cesta zavedla přes Slovensko, 
Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Sýrii 
a Jordánsko k egyptským pyramidám a ještě dál až 
do Luxoru. Domů se pak vracel přes Izrael a jeho 
kibucy. Kniha o jeho obdivuhodném výkonu však 
není pouhým cestopisem. Najdete v ní množství 
poznatků o zemích a o pohybu v nich, o lidech, 
o možnostech nouzového přenocování i příleži-
tostného zaměstnání.                    

Cena: 399 Kč

Petr Jahoda
S HORSKÝM KOLEM 
NA DNO AFRIKY

Počet stran: 240 (120 foto-
grafií)
Formát: 143 x 205 mm
Vzhled: vázaná, celá na kří-
dovém papíře
Vydavatel: Akácie
Vyšlo: 2003

Poutavé vyprávění autora 
o jeho sólové expedici do 

rovníkové části Velkého afrického příkopu. Kromě 
mnoha zajímavých a cenných informací etnogra-
fických se autor zaměřil také na popis přírodních 
krás a na vlastní pocity během náročné, ale dle je-
ho 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 svě-
ta (Nazí a divocí – Mladá Fronta 2001 a Kanibalo-
vé z hor – SVAN 2002).

Cena: 299 Kč
Petr Kafka
... ZE SEDLA KOLA

Počet stran: 88 
(cca 60 barevných fotografií)
Formát: 155 x 218 mm
Vzhled: vázaná, celobarev-
ná, na křídovém papíře
Vydavatel: Nucleus HK
Vyšlo: 2003

Podtitulek knihy – čtení 
pro cyklistické nadšen-

ce a nejen pro ně – napovídá, že popisované 
příběhy nemusejí zaujmout jenom cykloturisty. 
Skutečně, vyprávění může být zdrojem pouče-
ní o daných zemích, přitom nepostrádá vtip i na-
pětí. Petr Kafka procestoval se svým kamarádem 
Jaroslavem Novákem celkem jednadvacet zemí 
na čtyřech kontinentech. Najdete mezi nimi exo-
tickou 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. 

Cena: 195 Kč
Urs Gerig a Thomas Frischknecht
JEZDÍME NA HORSKÉM KOLE

Počet stran: 128
Formát: 155 x 205 mm
Vzhled: brožovaná, 
s barevnými obrázky 
Vydavatel: Kopp
Vyšlo: květen 2004

Autoři knihy, z nichž jeden 
je známá legenda světo-
vé cyklistiky, si kladou za 
cíl seznámit čtenáře s his-

torií horské cyklistiky, moderními způsoby tréninku 
a jeho metodami. Charakterizují jednotlivé disciplí-
ny, zabývají se typy kol, oblečením a stravováním. 
Kniha obsahuje desítky barevných obrázků, grafů 
a schémat, která názorně a zajímavě vysvětlují a do-
plňují informace uvedené v knize.

Cena: 199 Kč
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všechny knihy je možné zakoupit prostřednictvím 
naší zásilkové služby KNIHY JINÝCH VYDAVATELŮ 

Pavel Landa
CYKLISTIKA  (nové vydání)

Počet stran: 128
Formát: 150 x 210 mm
Vzhled: brožovaná, 
s barevnou přílohou
Vyšlo: únor 2005
Vydavatel: Grada

Po překonání začátečnických 
problémů se mnoho cyklistů 

snaží využívat kolo jako prostředek nejen ke zdolá-
vání vzdáleností, ale především ke zvyšování nebo 
alespoň udržování kondice a zlepšování vlastní vý-
konnosti. Jak přistupovat k tréninku této velmi širo-
ké a výkonností i věkem různorodé kategorie spor-
tovců, tzv. hobíků, pro které je kolo již téměř kaž-
dodenním společníkem? Jak si naplánovat, realizo-
vat a kontrolovat vlastní trénink? Jaké jsou hranice 
výkonnosti? Na všechny tyto a další otázky odpoví 
knížka, ve které autor uvádí čtenáře srozumitelnou 
formou do tajů teorie tréninku, následné regene-
race organizmu a nezapomíná ani na doporučení 
vhodné stravy.

Cena: 119 Kč

Pavel Landa a Jitka Lišková
REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Počet stran: 96 + 12 stran 
barevné přílohy
Formát: 145 x 208 mm
Vzhled: brožovaná, 
s barevnými přílohami
Vydavatel: Grada
Vyšlo: květen 2004

Užitečná brožura pro všech-
ny, kteří se chtějí dozvě-

dět nejzákladnější věci o kole, o výběru doplňků, 
o technice jízdy, o stravování, pitném režimu, re-
generaci a hygieně. Nechybí ani základní návody 
k údržbě kola a desatero cykloturisty.

Cena: 99 Kč
Jan Hnízdil, Jiří Kirchner, 
Dana Novotná
SPINNING
Počet stran: 104
Formát: 150 x 210 mm

Vzhled: brožovaná, 
s barevnou přílohou
Vyšlo: listopad 2004
Vydavatel: Grada

První kniha na českém trhu, 
která přibližuje celosvětový 
fenomén s názvem spinning 
z různých pohledů a úhlů. 

Přístupnou formou přináší všem zájemcům základ-
ní principy spinning programu. Stávajícím i poten-
cionálním zájemcům o spinning program ukazuje 
základní postupy tvorby vhodných pohybových re-
žimů, ať už za účelem redukce hmotnosti, posílení 
kardiovaskulárního aparátu, nebo jen pro pouhou 
radost z pohybu. Profesionálním instruktorům mů-
že nabídnout nové postupy při vytváření tréninko-
vých jednotek s ohledem na jejich přesné zacílení. 
Součástí publikace je také kapitola pojednávající 
o dramaturgii, výběru a použití hudby jako nedílné 
součásti spinning programu.

Cena: 119 Kč

Daniel Balogh a Filip Balogh 
NEJKRÁSNĚJŠÍ TRASY PRO 
HORSKÁ A TREKINGOVÁ KOLA 
V ČECHÁCH

Počet stran: 112
Formát: 150 x 210 mm
Vzhled: brožovaná, 
celá na křídovém papíře
Vydavatel: T.I.S.
Vyšlo: květen 2004

Průvodce formátu A5 obsa-
huje 50 tipů na výlety roz-
dělené do turistických ob-

lastí v Čechách. Celkem popisuje 1824 km tras. Ke 
každému výletu je schematická mapka, podrobný 
popis, profil a turistické zajímavosti. Vše doprovoze-
no množstvím kvalitních fotografií.

Cena: 229 Kč
Andrej Halada
NA KOLE KŘÍŽEM KRÁŽEM 
PO ČECHÁCH
Počet stran: 128 
(více než 100 fotografií a 45 mapek)
Formát: 148 x 210 mm 

Vzhled: brožovaná, 
obálka se záložkami, 
vnitřek celobarevný
Vydavatel: Fragment
Vyšlo: 2003

Průvodce nabízí 45 cyklis-
ticky nejzajímavějších regio-
nů 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 cyk-
listické náročnosti a terénech.

Cena: 199 Kč

CYKLOATLAS ČESKO
aktualizované vydání
Formát: 215 x 310 mm
Vzhled: kroužková vazba
Vydavatel: SHOCart
Vyšlo: 2005

Podrobné cykloturistické 
mapy celé republiky v mě-
řítku 1 : 100 000. 
Nepostradatelná pomůcka 

cykloturistů pro plánování výletů a cest z dílny kar-
tografického vydavatelství SHOCart. Podstatných 
změn doznala mapová část, ve které se nachází ví-
ce než 34 000 km značených cyklotras.
PŘÍLOHA: 99 tipů na cykloturistické výlety

Cena: 499 Kč

Pavel Knebl
PUTOVÁNÍ PRO NIC – ZA NIC

Počet stran: 168 + bar. přílohy
Formát: 148 x 210 mm
Vzhled: vázaná 
Vydavatel: vl. nákladem
Vyšlo: 2000

Svérázný způsob cestování té-
měř bez jakýchkoli nákladů 
nemusí být každému čtenáři 

této knihy po chuti. Rok a půl dlouhé putování na 
kolech na východ a zpátky jen s 250 dolary na oso-
bu se dokonce může zdát neskutečné. 

Cena: 161 Kč



D ů m  U  b í l é h o   j e d n o r o ž c eDům U bílého jednorožce, Staroměstské náměstí 15/603, Praha 1 – Staré Město 

Dům U bílého jednorožce je starým pražským měšťanským domem. První písemné zmínky o něm jsou až z polovi-

ny jedenáctého století. Za staletí prošel mnoha změnami stavebními i majetkovými. Vznikl spojením tří sousedních 

domů – románského, který byl přestavěn goticky, renesančního a novodobá fasáda je z dvacátého století. V roce 1990 

byl zcela vybydlen. V současnosti byl navrácen v restituci a nemalým úsilím i nákladem generálně opraven rodinou 

Šabatů v létech 1991–1994. Nyní slouží kromě bydlení i k podnikání.

V přízemí domu je obchod se suvenýry. Najdete v něm největší sortiment bižuterie v Praze, chodskou, jihočeskou a tu-

peskou keramiku, výběr betlémů, dárkové předměty vážící se k Praze, koženou galanterii, knihy, pohledy, DVD o Pra-

ze, panenky v krojích a stovky dalších upomínkových předmětů.

V podloubí domu, hned vedle prodejny, je kavárna U Týna s předzahrádkou do Staroměstského náměstí. Kavárna nabízí 

8 druhů zrnkové kávy, používané v sortimentu více než dvaceti kávových nápojů, zeleninové a ovocné saláty, velký výběr 

pohárů, vlastní slané i sladké pečivo, dorty, kavárenský sortiment jídel. Pozoruhodná je výroba z vlastního ovoce a zele-

niny, pěstované v biokvalitě na pozemku v CHKO Český kras na plantáži Bílý jednorožec. Specialitou podniku je výbor-

né sudové a lahvové víno z vinařství Šabata v Zaječí na Moravě. Čepuje se také Krušovický ležák, světlý i tmavý. Kavárna 

hostila už řadu významných hostů, mj. i Víťu Dostála těsně po jeho triumfálním dojezdu na Staroměstské náměstí.

Rozhodnete-li se k návštěvě kavárny v sezoně, t.j. od 1. 4. do 30. 9., získáte po předložení kuponu z tohoto výtisku ve 

vnitřních prostorách kavárny 30% slevu z celkového účtu.

V prvém a druhém podzemním podlaží se nachází galerie užitného umění a výrobků z ručně malovaného hedvábí, 

dodávaného výhradně českými umělci za velmi přijatelné ceny. Jsou zde pořádány pravidelně autorské výstavy malí-

řů malujících na hedvábí.

V prvém patře domu je stálá galerie fotografií Jana Saudka a ve druhém výtvarných děl Alfonse Muchy.

Dům 

U bílého 

jednorožce

KUPON
na 30 % slevu 

v kavárně U Týna

Staroměstské náměstí 
15/603, 110 00 Praha 1 

– Staré Město

platí od 1. 4. do 30. 9. každého 

roku při konzumaci ve vnitřním 

prostoru kavárny.
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NAŠE KNIHY                         SE SLEVOU

Celobarevná kniha nabízející popisy čtyř desítek převážně dvoutisíco-
vých silničních i terénních sedel ve Francii, Švýcarsku, Rakousku a Itálii. Ke 
každému horskému průsmyku mapka s vyznačením trasy. Na předsádkách 
knihy vpředu i vzadu rozprostřena celková mapa Alp s lokalizací jednotli-
vých 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.

Ivo Hrubíšek
KOLA, ARMÁDY, VÁLKY
Počet stran: 224 (16 barevných)
Formát: 195 x 250 mm
Vzhled: pevná vazba, matné lamino
ISBN 80-902661-8-5
Původně: 295 Kč
Po slevě: 249 Kč

Kniha se tematicky zabývá úlohou jízdních kol v armádách v dobách mí-
rových i v dobách válečných. Mapuje široké časové rozpětí téměř půldru-
hého 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 ne očekávali. Při invazním vylodění v Normandii, při postupu wehr-
machtu 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.

Kniha obsahuje více než 200 černobílých vyobrazení a šestnáctistránkovou ba-
revnou 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.

Jan Němec
PŘÍBĚHY NA TŘECH KOLECH

Počet stran: 96 (16 barevných)
Formát: 120 x 170 mm

Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
ISBN 80-86814-02-5

Původně: 149 Kč
Po slevě: 99 Kč

Dvacet devět úsměvných povídek o cykloturistice provozované lidmi s han-
dicapem. Knížka si neklade za cíl stát se literárním bestsellerem, chce jen po-
bavit 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 potý-
kat na každém kroku, při každém šlápnutí do pedálů.

Michal Třetina
JAK SE JEZDÍ DO NEBE
nejvyšší a nejkrásnější alpské průsmyky
Počet stran: 200 
Formát: 155 x 240 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino 
ISBN 80-86814-01-7
Původně: 349 Kč
Po slevě: 298 Kč

Po slevěPo slevě      298 Kč298 Kč

Původně 

349 Kč

Původně 

295 Kč

Původně 

149 Kč
Po slevěPo slevě      249 Kč249 Kč

Po slevěPo slevě      99 Kč99 Kč
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Honzu Vlasáka, autora knížek o cyklotrempském životě, není potřeba nijak 
zvlášť představovat. Mluví za něj čtyři vydané tituly, z nichž dva se dočkaly 

druhých vydání. Právě nyní mu vychází podruhé jeho Vandry s Bejkem. Ty zahr-
nují jeho první porevoluční cesty a staly se jakousi kultovní knihou české cyklo-
turistiky. Lidé ji hltali, citovali z ní pasáže, připomínali si líčené historky a některé 
Honzovy výrazy zdomácněly v hovorové řeči cykloturistů.
Při příležitosti autorových kulatých naro-
zenin, které oslavil první srpnový den le-
tošního roku, jsem si s ním povídal tento-
krát ne přímo o cestách, ale spíše o kníž-
kách, o psaní.
Jak tvoje knihy vlastně vznikají? Rodí se 
pasáže z budoucí knihy už během cesty, 
nebo vše tvoříš až doma po příjezdu?
Na cestě tvořím v rychlosti jen takový 
body do zápisníčku, co nezapomenout. 
Píšu ob stránku a na tu volnou dopisu-
ju to, na co jsem si vzpomněl dodateč-
ně, aby to mělo chronologiku. Nedovedu 
si představit ten mišmaš, kdybych použí-
val diktafonek. Bez papírového sešítku se 
zřejmě nelze obejít. Když mě za jízdy na-
padne dobrý fór, musím zastavit a hned 
to zapsat, neboť, jak říká největší Čech 
(děte se vypchat s vaším oficiálním po-
řadníkem) Jára Cimrman: „Dovedu uchopit myšlenku, ale nedovedu ji udržet.“ 
Ze stejného důvodu mám na dosah u lůžka papír a tužku. S pomocí deníčku 
a fotek si i po letech vybavím všechny detaily.
Jsi pověstný svojí statistikou noclehů, které máš pečlivě evidované, mnohé 
z nich jsou kuriózní, ale hlavně se nesou v duchu hesla: „Toho bohdá ne-
bude, abych platil za nocleh.“ Nevymýšlíš si, nepřeháníš, nepřikrašluješ ve 
svých knížkách?
Všechno je čistá pravda a nic než pravda. Až na tu historku z Vysokých Tater, 
jak jsme v zimě večer a v děsným mrazu jeli lanovkou dolů ze Soliska a ona se 
zastavila, široko daleko nebylo živáčka a lanovka stála a my jsme si po hodině 
řekli: lanovkáři si vypočítali, že všichni pasažéři jsou už dole, a skončili šichtu. 
Naštěstí jsme s sebou měli dvě lana, tak jsme z těch sedaček slanili do závě-
je, načež se lanovka rozjela. Nezapomněli na nás. Asi se dost divili, že nejsme. 
Mezi lanovkářema tam byl jeden fundovaný ufolog, tak ten jim to, počítám, vy-
světlil. Ale ta není o noclehu.
Před několika lety jsi psal na historickém psacím stroji. Teď vidím, že už to 
mydlíš na počítači. Mnozí v tvém věku se mu brání. Jak ses s ním skamarádil 
ty, takový odpůrce technických vymožeností?
Jsem odpůrce pouze debilních pokrokových vymožeností, jako jsou třeba mo-
tory ve foťákách (slibuju, že se brzo přeorientuju na digi), rychloupínáky na ne-
závodních bicyklech, nebo smrdící špinící automobily, ke všemu jezdící rychleji 

než šedesátkou. Bez počítače to dnes nejde. Nemůžu po tobě chtít, abys texty 
po mně datloval písmenko po písmenku. A kromě toho je psaní na počítači fakt 
zábavný. První verzi ale píšu na stroji, stejně jako Martin Vopěnka – autor moc 
fajn knížky o Antarktidě. Takovej papír se všema vsuvkama a škrtama je přímo 
grafické dílo. Tahle první verze mi jde strašně ztuha. Čučením do blba strávím 
hodiny. Při psaní na stroji tím čučením ušetřím kupu elektřiny.

Jsi jedním z mála cykloturistů, a trouf-
nu si říci i spisovatelů, kteří se psaním 
docela slušně živí. Samozřejmě proto, 
že si část nákladu knih sám prodáváš. 
Prozraď začínajícím autorům, kteří by 
za svoji prvotinu nejraději inkasovali de-
setitisícové honoráře, co úsilí se za tím 
skrývá?
Začínal jsem článkama do horolezecké-
ho časopisu Montana, a ta mi, vzhledem 
k jejich úrovni, nabídla vydání knihy. Byly 
to pověstné „Vandry s Bejkem“. Jako ho-
norář jsem dostal pár výtisků.
K tomu úsilí: spisování, které má šmrnc, 
vtip a tak, se nedá naučit. Znám cesto-
vatele, jejichž podniky jsou fakt úžasné. 
Píšou o nich, jenže i ta cca sedmá kníž-
ka, člověk by řekl, že už by se to psaní 
mohl naučit, je stejně nudná, jako ta prv-

ní. Radši budu jmenovat ty dobrý píšící cestovatele. Nemá smysl někoho popu-
zovat. Šmíd, Holcová, Jícha, Lhota... Lucka s Michalem se taky dají číst. On ten 
vkus lidskej, pokud jde o knížky, je tak neuvěřitelně všelijakej, že někdy člově-
kovi zůstává rozum stát, co se někomu může líbit. Říkám to proto, abys moje 
soudy nebral moc vážně.
Tvoje „obchodní mise“, jak nazýváš své cesty na kole s knihami po českých 
knihkupectvích, bývají mimořádně úspěšné. Prodáš více, než zavedení distri-
butoři. Čím to je? Kouzlo osobnosti?
První a nejdůležitější předpoklad je – být přesvědčen, že ta knížka je dobrá. 
Vždycky zdůrazňuji, jak jsem skromný, takže nemůžu moc nahlas říkat, že je to 

Cykloturista, tulák, horal, spisovatel, cyklotremp    



CYKLOČTENÍ 19

  JAN VLASÁK 
parádní počtení. Že nejezdíte na kole, 
takže tohle není pro vás? Vždyť hroma-
da lidí čte kovbojky a přitom v životě 
nejezdili na koni ani po sobě nestříleli! 
Nesmírně bohatá je i tvoje osvětová 
činnost. Přednášíš, promítáš, besedu-
ješ. Jak to všechno stíháš?
Beru si těch akcí tolik, abych je stih.
Jaké knihy máš vlastně rád ty? Co čteš, 
pokud zrovna nesedíš nad sazbou svo-
jí další knížky a neprovádíš její korek-
tury, jako je tomu teď?
Jenom pěknou literaturu. V poslední 
době třeba Školu Malého stromu od 
Forresta Cartera, Šabachovo Hovno 
hoří, Roznese tě na kopytech Simony 
Monyové, Vyhnanci z ráje od Jaroslava 
Váchy... Občas beletrii dokonce i koupím, i když je mi jasný, že tu knížku pře-
čtu a moc se k ní vracet nebudu. Abych ji mohl půjčovat kamarádům.
V souvislosti se šedesátkou se odchází téměř do důchodu. Tys do zaměstnání 
nechodil, tak v úvahu připadá leda cykloturistický důchod? Asi ale plánuješ 
ještě někam vyrazit, že jo?
Náhodou jsem klasicky chodil do zaměstnání hodně dlouho. Jsem totiž zpož-
děn ve vývoji, takže biologicky jsu zatraceně mladší, než matematicky. Na 
tradiční 24hodinovce, co pořádá Jirka Havel na Vysočině, urážím 400 km. 
V zahraničí jsem byl po prvé v 28 letech – kde jinde, než v Rumunsku – tenkrát 
za bolševika. Od té doby nejmíň třicetkrát. Pár let nato jsem se odstěhoval do 
Vysokých Tater a tam už ty poměry, jako pracovní, byly takový volnější. Na ko-
le jsem začal jezdit prakticky až po převratu. Proč je to nejlepší způsob vandru 
probírám v úvodu „Vandrů s Bejkem“. Každopádně v důchodu už jsem. Beru 
2860 kaček, takže jsu, jak se říká, za vodou. Fakt je příjemné nemít starosti, jak 
vyjít s penězma.
A ještě někam vyrazit – to víš, že jo. Teď razím na zahradu trhat japka, abych 
měl celou zimu co ohryzávat.
Dík za rozhovor.              Jiří Říha

SPORT PRAGUE 2006 jaro 
již 30. ročník a plný změn!

Jubilejní již 30. ročník veletrhu SPORT PRAGUE přinese mnoho změn v ko-
nání akce. Tou hlavní a nejdůležitější je úplné rozdělení veletrhu na obory 
vystavující za účelem obchodních setkání a obory zaměřené převážně na 
zájem veřejnosti. Za tímto účelem bude SPORT PRAGUE 2006 jaro probí-
hat ve dvou navzájem navazujících etapách, a to:

Obory zaměřené převážně na obchodníky: 22.–24. 2. 2006  (st – pá)
SPORTOVNÍ MÓDA, MÓDA PRO VOLNÝ ČAS, ZIMNÍ SPORTY, 

MÍČOVÉ SPORTY, JINÉ SPORTY NA HŘIŠTÍCH A V HALÁCH, 
KEMPING, TURISTIKA A HOROLEZECTVÍ

Obory zaměřené převážně na veřejnost: 24.–26. 2. 2006  (pá – ne)
CYKLISTIKA, FITNESS, VODNÍ SPORTY, HRY A ZÁBAVA

Obory pro obchodníky a veřejnost budou rozděleny do samostatných hal, 
čímž se zajistí nerušený průběh činnosti obou sekcí. Tímto rozložením celé 
akce se na jedné straně vychází vstříc odborné a obchodnické veřejnosti, 
kdy ve všedních dnech je dostatek klidu a času pro tolik důležitá obchod-
ní jednání, na druhé straně bude široká veřejnost obohacena o řadu exhi-
bic, velkolepých show, autogramiád a dalších doprovodných akcí v daleko 
širším rozsahu oproti minulým ročníkům. Pátek 24. 2., jakožto pomyslný 
„styčný den“ pro obě skupiny oborů, umožňuje zájemcům shlédnout celý 
veletrh se všemi expozicemi. 

Toto kolo není slavný „Bejk“. Na tomto 
bicyklu jezdí Honza na nákup.



S LUCKOU A MICHALEM NA KOLE VŠEMI KONTINENTY
celý komplet pohromadě se slevou + dárek ZDARMA

Všechny čtyři díly obsahují:
808 stran poutavého textu 
578 barevných fotek, mnohdy velkého formátu
  48 ilustračních mapek s vyznačením trasy
Všechny knihy jsou většího formátu 180 x 240 mm, tištěné na křídovém papíru, 
v pevné vazbě s lesklým laminem na povrchu a pochopitelně celobarevné.
I. –  IV. díl stojí celkem 1220 Kč
nyní sleva na celý komplet 

za 999 Kč všechny čtyři díly + stolní kalendář 
s Luckou a Michalem na rok 2006 ZDARMA *)
Jednotlivé díly je možné objednat i samostatně:
I. díl      299 Kč
II. díl     289 Kč
III. díl    299 Kč
IV. díl    333 Kč

Objednávky:
CYKLOKNIHY, Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň, tel.: 377539988, fax: 377539977, 
e-mail: redakce@cykloknihy.cz, internetový obchod: www.cykloknihy.cz

*) Platí jen při objednání přímo z vydavatelství CYKLOKNIHY

SOUTĚŽ O ZAJÍMAVOU A ORIGINÁLNÍ VÝHRU
Chtěli byste se projet po oblíbené tuzemské trase Lucky Kovaříkové a Micha-
la Jona a mít celý den oba cestovatele jenom pro sebe? Chtěli byste si s nimi 
od rána do večera sami nerušeně povídat? A co takhle si cestou zajít společ-
ně na nějaký prima oběd do restaurace na trase, kam by vás oba pozvali na 
účet vydavatelství Cykloknihy?
Může se vám to splnit. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít tro-
chu štěstí při losování. To proběhne veřejně na jarním veletrhu SPORT PRAGUE 
ve stánku našeho vydavatelství. Vylosovaný výherce, či vylosovaná výherkyně, 
si budou moci s sebou vzít na vyjížďku celou rodinu (manželku, manžela, děti). 
Trasa vyjížďky a její termín budou vybrány po společné domluvě tak, aby vše 
vyhovovalo oběma stranám. 

Teď už slíbený úkol: Napište, jakých dvou hesel se Lucka s Michalem 
drželi během své cesty kolem světa. Oba tvrdí, že díky těmto životním 
moudrostem si cestu užili a zdárně ji dokončili. 
Napovíme vám, že požadovanou odpověď naleznete v příloze právě vyda-
ného čtvrtého dílu jejich knihy. Svoje odpovědi můžete poslat jakoukoli for-
mou (písemně, e-mailem, SMSkou) na adresu vydavatelství do 31. ledna 2006. 
Nezapomeňte uvést svoji zpáteční adresu, případně telefon.
CYKLOKNIHY, Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň, e-mail: redakce@cykloknihy.cz, 
telefon pro SMS: 603 282 189.

AUTOGRAMIÁDY LUCKY A MICHALA
CYKLOKNIHY Vás zvou na následující setkání, na nichž budou přítomni Lucka s Michalem a kde budete moci všechny jejich knihy zakoupit

10.–13. listopadu 2005  Brno – Výstaviště  Mezinárodní sportovní veletrh SPORT LIFE
Každý den od 12.00 do 13.00 na stánku vydavatelství CYKLOKNIHY

25. listopadu 2005 (pátek)  Praha – Palác knih LUXOR (Václavské náměstí), křest ve 2. patře této největší prodejny knih v republice od 18.30 hodin
Jejich další besedy spojené s autogramiádami knih můžete sledovat na stránkách www.luciemichal.info
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Soutěž CYKLOKNIH 
s COLAFITEM

Nabízíme Vám jako jedni z prvních v České republice unikátní dárkový 
předmět vysoké hodnoty. Díky nejnovější technologii laserového záře-

ní vzniká uvnitř skleněného hranolu 3D-obraz ve vysokém stupni rozlišení. 
Jedná se o hranol z křišťálového skla o rozměrech 40 x 40 x 60 mm, který 

má ve svém středu laserem vypálené trojrozměrné historické kolo – tzv. drai-
sinu. Může posloužit jako unikátní těžítko na pracovním stole nebo jako pěkný 
dekorativní předmět.

A jak se takový obraz do skla dostane?
Laserový systém vytváří kónický svazek světelných paprsků, který proniká po-

vrchem skla a v bodu uvnitř skla, na který je zaostřen, dosahuje teploty okolo 
20 000 °C. Přirozeně pouze na zlomek sekundy a na nejmenším možném pro-
storu. Průběh této akce je srovnatelný s mikroexplozí. Výsledkem je krystalizace 
(odskelnění, devitrifikace) o minimální velikosti, ze které vybíhají nepatrné trh-
linky, které je možno opticky rozeznat jako „třpytivý bod“. Tato velice moderní 
technologie umožňuje pomocí jednotlivých bodů vyrýt – vygravírovat libovolné 
motivy do průhledných materiálů, jako je sklo nebo umělá hmota, aniž by do-
šlo k porušení povrchu gravírovaného materiálu. Motiv se nachází uvnitř hmoty, 
a to tak, že neexistuje žádný otevřený styk mezi motivem a okolním prostředím. 
Z tohoto důvodu nemůže dojít k znečištění vygravírovaného motivu kontamina-
cí s vnějším prostředím. 

Tolik sděluje odborná literatura. Laicky řečeno: jedná se o moc pěknou vě-
cičku, nad kterou člověk žasne a jen nevěřícně kroutí hlavou. Proto, máte-li 
někoho známého, kdo je „blázen“ do všeho kolem cyklistiky a udělá mu ra-
dost každý předmět s vyobrazením kola, dopřejte mu to potěšení, ať nevěřícně 
kroutí hlavou i on.

Neváhejte a napište si o tento unikátní dárek. Stojí pouhých 390 Kč a je do-
dáván v pěkné krabičce s magnetickým uzávěrem. 

K objednávce můžete použít OBJEDNACÍ LÍSTEK, případně zatelefonovat 
na číslo: 377 539 988 nebo poslat objednávku e-mailem na adresu: 
redakce@cykloknihy.cz. 

Pošleme Vám tento vánoční dárek důkladně zabalený – na dobírku.

Buďte originální s vkusným vánočním dárkem pro své známé!

SKLENĚNÁ FANTAZIE
originální vánoční dárek pro příznivce kola

Kyjovská firma DACOM Pharma byla generálním sponzorem cesty Na ko-
le všemi kontinenty a má velké zásluhy na tom, že se Lucce a Michalovi 

podařilo expedici uskutečnit a dokončit. Cestovatelskou dvojici vybavila pří-
pravky na klouby Colafit, podporovala oba finančně a patřila mezi ty sponzory, 
kteří přispěli i na vydání všech jejich knih. I díky ní proto mohou být tak výprav-
né, barevné, na pěkném papíře, s pevnou vazbou.

V letošním roce uplyne 10 let od zahájení výroby přípravku Colafit a firma 
vyhlásila k tomuto výročí velkou soutěž o zajímavé ceny. Podmínky soutěže si 
můžete přečíst v našem Cykločtení na předpo-
slední straně. Chtěli bychom se k tomuto výročí 
také připojit s obdobnou soutěží, v níž budou 
ale ceny skromnější. Rozdáme komplety knih 
Lucky a Michala i s jejich podpisy a také dárko-
vá balení s výrobky firmy DACOM. Stačí správ-
ně odpovědět na tři jednoduché otázky.
Otázky:
1) Kolik kilometrů měřila velká cesta Lucky a Michala?
2) Na jakých kolech tuto cestu absolvovali?
3) Který den cesta započala a který den skončila?
Ceny:
- 5 kompletů knih Lucie Kovaříkové a Michala Jona o velké cestě kolem 
  světa na kole
- 5 dárkových balení s výrobky firmy DACOM Pharma
Výhry vylosují Lucka s Michalem na jarním veletrhu Sport Prague 2006. 
Odpovědi zašlete písemně na adresu: 
Cykloknihy, Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň nebo e-mailem na adresu: 
redakce@cykloknihy.cz nejpozději do 31. ledna 2006.

VYLOSOVANÍ LUŠTITELÉ KŘÍŽOVKY 
Z MINULÉHO ČÍSLA

Tajenka zněla:  NA CESTU KOLEM SVĚTA S BRAŠNAMI SPORT ARSENAL.
Z velkého množství korespondenčních lístků, pohlednic a e-mailů jsme vyloso-
vali dvacet výherců, kteří od nás dostávají knižní novinky z našeho vydavatelství 
(Od vlků a slonů ... hurá domů! a Vandry s Bejkem).
Vylosováni byli: Jiří Tušek, Kladno, Mirek Kupec, Praha 4, Ladislav Kratochvíl, 
Přeštice, e-mail: kolousek, Vladimír Wnuk, Lipník nad Bečvou, e-mail: jholas, 
Antonín Houška, Přibyslav, e-mail: jiri.kolar, Kamila Houdková, Jistebnice, 
e-mail: mksp, Jiří Mlejnský, Týnec nad Sázavou, Miloš Balcar, Karviná, Jiří 
Samek, Pardubice, e-mail: cyklohonza, Václav Vavřička, Plzeň, e-mail: dubsky, 
Petr Šimandl, Sušice, e-mail: standa.sokol, Michal Polák, Heřmanův Městec, 
Libuše Nohovcová, Praha. Blahopřejeme.
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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 se počítá doba expedice 
od identifikace Vaší platby). 

Varianty plateb
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 sym-
bol, 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 500 Kč (hodnoty zboží) neúčtujeme žádný poplatek. 
2. Dobírkou 
Klasika pro tento způsob nákupu knih. Cenu zásilky zaplatíte až při převzetí zbo-
ží od poštovního doručovatele nebo na poště. Při tomto způsobu platby účtujeme 
k ceně objednaného zboží poplatek za zaslání ve výši 69 Kč. Při objednávce nad 
500 Kč (hodnoty zboží) účtujeme poplatek pouze 49 Kč. Pro tento případ je vložen 
OBJEDNACÍ LÍSTEK, kde stačí doplnit požadovaný počet knih. Nemusíte ani lepit 
žádnou známku.
3. Platbou na fakturu
Tento způsob platby je určen pouze pro knižní obchody, knihovny 
a školy. Objednané zboží bude zasláno spolu s fakturou k zaplacení na 
základě písemné objednávky (nezapomeňte uvést také IČO, případně 
DIČ). Poplatky za zaslání v tomto případě neúčtujeme žádné. Je lepší se 
předem telefonicky domluvit.

Způsoby doručení
a)  doporučeným balíkem – ve všech případech kromě dobírky 
b)  klasickou dobírkou
Knihy balíme do kartonových obalů, v případě více titulů je dáváme do kartonových 
krabic, kde jsou dostatečně chráněné proti poškození. Zatím jsme neměli žádnou 
reklamaci na poškozenou knihu. Vše doručujeme prostřednictvím České pošty. 

JAK REALIZOVAT OBJEDNÁVKU KNIH
telefonicky (ve všední dny v době od 9.00 do 16.00 hod.):  377 539 988
e-mailem (kdykoliv):  redakce@cykloknihy.cz
poštou (kdykoliv):  CYKLOKNIHY, Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň  
faxem (kdykoliv):  377 539 977

POPLATKY ZA ZASLÁNÍ  PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH PLATEB
Hodnota zboží do 500 Kč nad 500 Kč způsob doručení
Bezhotovostně + 30 Kč +   0 Kč doporučený balík
Dobírka + 69 Kč + 49 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 (poš-
tovné za Vás uhradíme).

*) při bezhotovostní platbě a při hodnotě zboží nad 500 Kč

Neplaťte žádné další poplatky, 
když nemusíte

Poštovné ZDARMA *)

Balné ZDARMA ve všech případech

STOLNÍ KALENDÁŘ
ZDARMA

Kolem světa na kolech s Lucií a Michalem
•  kalendář na jeden a půl roku 

   (červen 2005 – prosinec 2006)
• exkluzivní fotografie z cesty
• limitovaná série

ZDARMA ho můžete získat automaticky při objednání 
kompletu čtyř dílů L+M nebo při objednání jakýchkoli 

tří titulů z naší nabídky.
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Tajenku zasílejte do 
31. ledna 2006 

na adresu: 
CYKLOKNIHY, 

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

Dvaceti vylosovaným 
luštitelům zašleme 

knižní novinky 
z vydavatelství 
CYKLOKNIHY.





...kolo, na kterém objedete svût
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DURALOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY COLUMBUS ZONAL

S INTEGROVANÝM HLAVOVÝM SLOŽENÍM RITCHEY /

MAGNEZIOVÁ OLEJOVÁ VIDLICE MANITOU AXEL SUPER

S NASTAVENÍM ZDVIHU 70-100mm, TLUMENÍ A SE ZAMYKÁNÍM /

STŘ. SLOŽENÍ SHIMANO OCTALINK S MNOHOHRANNOU OSOU /

PŘEVODNÍK SHIMANO LX / MĚNIČ SHIMANO XT / ŘAZENÍ DUAL

CONTROL SHIMANO LX, 27 RYCHLOSTÍ / MECHANICKÉ DISKOVÉ

BRZDY HAYES / DISKOVÉ NÁBOJE AUTHOR SE ZAPOUZDŘENÝMI

LOŽISKY / RÁFKY RITCHEY PRO / PLÁŠTĚ PANARACER SPEED

BLASTER 26"X 1.95" / PŘÍSLUŠENSTVÍ RITCHEY COMP /

PŘEDSTAVEC A ŘÍDÍTK A RITCHEY S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM

31.8mm / NÁŠLAPNÉ PEDÁLY AUTHOR / ELASTOMEROVÁ

DRŽÁTK A AUTHOR SHOCK ABSORB / NOVÉ BOVDENY 

A OCHRANNÉ PRVKY JAG WIRE / CENA 34.990 Kč


