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Lucie Kovaříková a Michal Jon

Vážení,
Cykločtení, váš časopis pro orientaci na cyklistickém knižním
trhu, je majákem, který mne vždy spolehlivě dovede do přístavu pohodových chvil. Stačí si jen vybrat.
Posledním podzimním číslem seznamujete své čtenáře s jubilejním rokem své existence a nezapomínáte na ně ani svými dárky.
Samozřejmě se těšíme a už předem za ně děkujeme, ale...
Jaký dárek bychom měli dát my Vám?
Někdo přijde s kytičkou, jiný s bonboniérou či lahvinkou něčeho ostřejšího, ti vítanější, jimž bylo shůry dáno, i s rukopisem nové
knížky. Ale co my ostatní?
Stačilo opětovně prolistovat Cykločtením a nápovědou se mi stala
věta úvodní stránky: „Magická pětadvacítka nás bude provázet celým příštím rokem.“
A jednu „25“ k tomu slavení zkusím přidat i já...
Svou osobní gratulaci bych rád doplnil o dárek trochu netradiční,
věřím však, že Vás potěší.
Chtěl bych během letošního roku na svých cyklotoulkách v našem
kraji při nejrůznějších příležitostech oslovovat ty, kdo nejen rádi šlapou do pedálů, ale i čtou a z jakýchkoliv důvodů z vydavatelství Pod
Vinicemi neměli možnost ochutnat ještě ani doušek.
Zkrátka pokusím se získat z řad cykloturistů a duší spřízněných
25 vašich dalších, věřím, že pilných a spokojených čtenářů!
Tak mi držte palce, ať se nemusím závěrem roku červenat za svou
neschopnost.
A pokud by Vám pár Cykločtení zbylo, budu rád, když mi nějaká
přibalíte k objednávaným knihám. Váš časopis by měl být v mém
snažení přesvědčivější než já sám.
Závěrem Vám ze srdce přeji co nejvíce edičních počinů a tím pádem i gratulantů u slavnostně prostřeného stolu s velkým dortem
a pětadvaceti svíčkami. Bude se prohýbat nejen pod ním, ale pomyslně i pod tíhou veškeré poctivé práce, kterou jste obětavě a s láskou
dělali pro nás, Vaše čtenáře.
Děkujeme!
Miroslav Pekárek, Nová Paka
Co k takovému dopisu, který jsme dostali do redakce, dodat? Snad
jen, že i nějaká ta slza ukápla.
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SVĚTOVÝ DEN KNIHY
23. duben je symbolickým datem pro světovou literaturu. Téhož
dne (v roce 1616) zemřeli tací velikáni literatury jako Miguel de Cervantes y Saavedra, William Shakespeare a Inca Garsilaco de la Vega.
Je také datem narození a úmrtí mnoha dalších významných spisovatelů: Maurice Druon, Halldór Laxness, Vladimír Nabokov, Joseph Pla
a Manuel Mejía Vallejo.
Rozhodnutí o tom věnovat celosvětově tento den na počest knihám
a autorům padlo na zasedání Všeobecné konference UNESCO v roce
1995. Účastníci zasedání tím chtěli povzbudit k četbě zvláště mladé
lidi, aby nalezli potěšení z četby a zároveň i získali respekt vůči nenahraditelnému přínosu těch, kteří se podíleli a podílejí na sociálním
a hlavně kulturním vzestupu lidstva.
Tento návrh byl předložen španělskou vládou, v jejíž zemi má knižní
svátek hlubokou tradici. V Katalánsku již od 20. let minulého století
v tento den obdarovávali prodejci za každou zakoupenou knihu růží.
Vzdejme tedy v tento den (den před začátkem letošního mezinárodního veletrhu knih Svět knihy) hold nejen těm, kteří knihy píší, ale
i těm, kteří se podílejí na jejím vzniku a cestě ke čtenáři. Třeba tím,
že navštívíme právě letošní veletrh Svět knihy a koupíme si na něm
některou z množství prezentovaných knih.

ČTENÁŘSKÁ VĚRNOST
bude odměněna
Letošní rok je pro nás ve znamení čtvrtstoletí
vydávání tiskovin pro cykloturisty. Slíbili jsme vám,
že pro nejvěrnější čtenáře máme připravené zajímavé
počiny. To stále platí. Vše směřuje k podzimu, kdy oslavy vyvrcholí. Už teď ale můžete začít prohledávat své archivy a hledat první
tiskoviny, které jsme před mnoha lety vydali. Jedná se o zpravodaje
Cykloturista i první čísla časopisu Cykloturistika. Pokud je najdete,
budou se vám moc hodit. Více ale naznačovat v tuto chvíli nebudeme.
Vše se dočtete v příštím Cykločtení.

Kde se můžete setkat s CYKLOKNIHAMI v nejbližší době:
Ve dnech 24.- 27. dubna 2008 na mezinárodním knižním veletrhu
Svět knihy v Praze v Holešovicích.
Ve dnech 20.- 22. června 2008 na akci CYKLOVÍKEND se Sport Arsenalem a s Cykloknihami v Českém ráji na Malé Skále.
K oběma akcím najdete podrobnosti uvnitř tohoto čísla.
CYKLOČTENÍ
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VELKÝ ROZHOVOR S VELKÝMI CYKLOCESTOVATELI
Françoise, Claude a Manon Hervéovi
Autoři knihy KOLEM SVĚTA NA KOLE – Françoise a Claude Hervéovi poskytli našemu
Cykločtení exkluzivní rozhovor. Zajímaly nás podrobnosti o jejich čtrnáctileté cestě kolem
světa, o knize, která se stala cykloturistickým bestsellerem, o jejich pocitech po návratu, jak
se vyrovnávali s běžným životem, co dělají dnes, jak na cestu vzpomíná dcera Manon, zda se
někam chystají a zda by přijeli i k nám.

O KNIZE

PO NÁVRATU

 Otázka na úvod – jak se vám líbí česká
podoba vaší knihy?
Je podařená. Máme rádi pevnou vazbu
a velká mapa podle našeho itineráře na začátku knihy je velmi jasná. Už jsme zaznamenali
i ohlasy od vás. Lidé, kteří knihu četli, nám
poslali pozdravy. Dokonce i ze Slovenska.
 Do jakých jazyků už byla přeložena?
Do řečtiny, čínštiny a nyní vaší péčí do
češtiny.
 S jakým přijetím se setkala vaše kniha
ve Francii?
Ohlas byl obrovský, protože nás po návratu několik měsíců zvaly všechny francouzské
televizní stanice.
 V jakém vyšla u vás nákladu?
Ze všech nákladů dohromady se prodalo
okolo 100 000 výtisků. Ve velkých knihkupectvích se prodává stále.

 Jak dlouho jste se po návratu vyrovnávali s běžným životem bez cestování?
Na adaptaci jsme nepotřebovali žádný čas,
protože skutečnými cestovateli jsme již byli
jednak v našich myslích a také naším způsobem života. Byli jsme schopni se přizpůsobit
všemu. A proto se i dnes můžeme v každém
okamžiku nacházet bez problémů kdekoli na
světě.
 Kolik besed jste od příjezdu absolvovali?
Desítky a desítky.
 Jakou nejčastější otázku vám lidé na besedách kladli?
Jak jste dokázali financovat 14 let cesty?
Nebylo od vás nezodpovědné cestovat s miminkem na kole?
 Poznávají vás lidé na ulici i v jiných městech Francie?
V prvních měsících to bylo velmi často,

Mezi tučňáky na poloostrově Valdés.

zvlášť když jsme jeli na kolech. Dokonce
i dnes si mnoho lidí na naši cestu vzpomene.
 Podnikli jste po skončení oné velké cesty
ještě nějaké další společné výpravy?
Rok po návratu jsme s Françoise odjeli na
dvouměsíční cestu na kole po Jemenu. Manon zůstala doma s babičkou a dědečkem,
a potom jsme obvykle odjížděli do zahraničí
všichni tři.

O CESTĚ
 Byla ve světě místa, kde jste tušili nebezpečí a raději jste tam nejeli?
Naším cílem rozhodně nebylo navštěvovat
země, kde probíhaly konflikty, ale je velmi těžké se tomu zcela vyhnout, když cestujete tak
dlouho. Když jsme projížděli Irák, byla válka
spíš v Íránu. Udělali jsme roční přestávku na
kambodžských hranicích, když Khmérové
bojovali proti Vietnamcům. V Salvadoru
probíhala skrytá občanská válka. V Kolumbii nám říkali, že to bude nebezpečné, a přesto to byla jedna z nejpřívětivějších zemí naší
cesty! Françoise měla strach jet do Peru, protože tam byla velmi krutá partyzánská válka.
Ochránila nás naše šťastná hvězda!

Manon si užívá svou siestu i přes všechny otřesy.
CYKLOČTENÍ
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 Proč jste se pouštěli v Panamě přes téměř neprůchodný prales? Nechtěli jste se
vrátit, když jste první den viděli, jak těžká
to bude cesta?
Mysleli jsme si, že lidé jako obvykle o obtížnosti přechodu tohoto pralesa přehánějí.
Navíc jsme znali své možnosti a věděli jsme,
že jsme schopni čelit mnoha problémům.
Věděli jsme také, že ona šťastná hvězda stojí
při nás a že nás v případě potřeby ochrání.
Zpočátku se to zdálo mnohem snazší, a když
jsme zjistili, že to bude opravdu velmi obtížné, říkali jsme si, že se to určitě zlepší, a pokračovali jsme dál. Ve skutečnosti se ukázalo, že čím víc jsme postupovali, tím více
problémů se objevovalo, ale my už jsme se
dostali do bodu, odkud nebylo návratu a neměli jsme jinou možnost než pokračovat. Je
třeba ale také podotknout, že jsme měli již
ověřenou morálku a to, že jsme byli všichni
tři pohromadě, nás motivovalo.
 Ke konci už jste se přesunovali hodně
pomalu. Byla v tom únava, nebo nějaký
úmysl?

Přejezd východní Afriky byl velmi fyzicky
náročný jednak kvůli pískovým cestám a také Manon byla už těžší.
 Kterou ze všech zemí světa máte nejraději?
Není země, kterou bychom preferovali, ale
ta, která nás nejvíce poznamenala, je bezesporu Indie. Všechno je tam nadměrné, příliš mnoho lidí, mnoho násilí a mnoho zdravotních problémů. Není to tak, že když tuto
zemi jednou opustíte, vypořádáte se vším,
co jste se dozvěděli o sobě samých, o smrti,
o životě.
 Ve které zemi jste našli nejlepší přátele?
Ostatní lidé jsou vždy odrazem nás samých,
a proto jsme si udělali přátele, a často více přátel, prakticky ve všech zemích, protože jsme
žili v rodinách, které obecně nikdy nepoznali cizince. V mnoha zemích jsme měli citově
velmi silné vztahy s rodinami, které se nám
staly velmi blízkými. Thajci, Brazilci a Novozélanďané byli extrémně přívětiví.
 Jak často na svoji velkou cestu vzpomínáte?
Musíme říct, že velmi málo. Minulý týden
jsme vystupovali v malém divadelním sále
nedaleko místa, kde bydlíme, a měli jsme
velkou radost z toho, že jsme to zase viděli.
Diváci jsou vždycky také nadšeni, protože to,
co jsme prožili, předčí často jejich chápání
a představivost. Momentálně máme dojem,
jako by to bylo v jiném životě.
 Nakolik cesta ovlivnila váš budoucí život?
Ta cesta velmi silně ovlivnila celý náš život,
protože v našich myslích jsme skutečnými
kočovníky schopnými přizpůsobit se všude
a rychle.

jako cestovatelka se vším, co to obnáší. Ale
když jí bylo osm a půl, připravili jsme představení „Manon, cestovatelské dítě“, kde to
byla ona, kdo vyprávěl o své cestě kolem světa. A přestože si na to nepamatovala, dobře
věděla, co během cesty zažila. Dnes je to pro
ni cesta jejích rodičů. Uvědomuje si ale, že co
se odehrálo, ovlivnilo její rané dětství.
 Jak se zapojila Manon do dětského kolektivu ve škole?
Během naší cesty, všude kudy jsme projížděli, nepotřebovala Manon nikdy víc než
pár minut, aby si sehnala kamarády, a tak to
bylo i po našem návratu do Francie. Hodinu
poté, kdy se seznámila se svými bratranci, to
vypadalo, jako by se znali odjakživa. Naopak
problémy měla s tím, aby spala sama ve svém
pokoji, protože na cestě spala vždy s námi.
Dalším problémem bylo „skamarádit se“
s mikroby, kterými se to hemžilo ve francouzských školách. Byla zvyklá na jiné viry a bacily,
a tak prvních šest měsíců po návratu byla každých čtrnáct dní u doktora s nějakou nemocí,

MANON – CESTOVATELSKÉ DÍTĚ

Každý den se Manon setkávala s jinými dětmi.
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 Vzpomíná Manon ještě na cestu?
Manon si na cestu nevzpomíná, protože
pro ní bylo samozřejmostí žít po celou dobu

Manon s maminkou dnes.

Françoise, Claude a Manon Hervéovi

30. duben 1994. Příjezd do Paříže po čtrnácti letech
dobrodružství.

kterou měli její malí francouzští kamarádi od
narození – jako chřipka, angína atd.
 Zůstala jí z dětství znalost cizích jazyků,
které se naučila cestou?
Nevzpomíná si na jazyky, kterými mluvila
plynně: španělštinu a portugalštinu, protože
je po návratu nepoužívala. Dodnes mi říká
Daddy, protože to bylo první slovo, které
řekla na Floridě. Velmi mnoho čte, ale nemluví spisovně.
 Podědila vaše cestovatelské geny?
Nemyslíme si to, přestože od té doby, co
jsme se vrátili, už toho hodně procestovala:
Turecko, Nový Zéland, Egypt, Estonsko.
 Myslíte, že za pár let uskuteční také nějakou podobnou cestu jako vy?
Asi ne, ale člověk nikdy neví.

zyčná obchodní asistentka. Ze mě (Claude
– pozn. red.) se stal fotoreportér-publicista,
a tak po všechny ty roky jezdím do ciziny dělat fotoreportáže a potom jezdím se svou prezentací po celé Francii. Manon je dnes 19 let.
Má ráda matematiku a fyziku a připravuje se
na získání inženýrského diplomu.
 Jezdíte stále ještě na kole?
Ano, téměř denně při pojíždění po naší
vesnici, ale jinak málo, protože jako sport
provozujeme běh a Françoise ještě k tomu
plave a hraje ping pong.
 Jaký je váš žebříček hodnot? Co stavíte
úplně nejvýš?
Vždy dáváme přednost hodnotám lidským. Nejzajímavější je čas strávený s lidmi,
ať už je známe či nikoliv. Sdílet čas s jinými
lidmi, kteří vzešli z jiných kultur, je nesmírně
obohacující.
 Co byste si od života ještě přáli?
Jednoduše si užívat drobných radostí po
všechny další dny. Úsměv nám vždycky takovou radost udělá.
 Nechystáte se ještě na nějakou kratší cestu?

Teď ne, ale víme, že ještě oba pojedeme některé země na kole navštívit. Když jezdím dělat reportáže do zahraničí, tak často používám
kolo, protože je to fantastický prostředek, jak
vidět zemi a ještě při tom dělat fotky.
 Byli jste někdy v České republice?
Zatím jsme neměli to potěšení navštívit vaši
krásnou zemi. Ve Francii všichni touží po tom
jet do Prahy. Během naší cesty kolem světa
bylo velmi obtížné projíždět zeměmi Východu, protože byla povinnost vyměnit si na každý den pobytu u vás velké množství peněz.
 Takže se chci zeptat, zda byste přijali
naše pozvání k návštěvě České republiky
a uspořádali zde nějaké besedy s promítáním o vaší cestě?
Myslíme si, že je to možné. Máme nahraný pořad o naší cestě kolem světa, který trvá
hodinu a pět minut. Můžeme ho přednést ve
francouzštině, angličtině nebo španělštině.
V češtině bohužel ne, ale to bychom nějak
vyřešili.
 Děkuji za rozhovor a budeme se těšit na
vaši návštěvu.
Kateřina Rubášová

SOUČASNOST A BUDOUCNOST
 Můžete prozradit, co v současnosti děláte, jaké máte zaměstnání, co dělá Manon?
Françoise pracuje několik let jako dvouja-

Současnost. Celá rodinka při oslavě Manoniných 18. narozenin.
CYKLOČTENÍ
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Motto:
Rozhledna je dáma, při jejímž dobývání se chvějeme vzrušením
z očekávaného, abychom se posléze třásli vyčerpáním z právě
objeveného!
Počet stran: 268
Formát: 145 × 205 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
ISBN: 978-80-87193-00-6

Cena:

299 Kč
AUTOGRAMIÁDA AUTORA
se uskuteční v sobotu 26. dubna 2008 od 12 do 13 hodin na veletrhu
Svět knihy v Praze, ve stánku vydavatelství CYKLOKNIHY.
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Že je Česká republika rozhlednovým rájem, o tom už v dnešní
době nikdo nepochybuje. Spoustu rozhleden nám zanechali naši
předkové, mnohé se budují v poslední době.
O rozhlednách už bylo napsáno několik knih, Českou televizí
byl odvysílán úspěšný seriál, ale pro cyklisty a cykloturisty dosud
žádný průvodce vydán nebyl. Uvažovali jsme o něm už několikrát, ale stále jsme nevěděli, jak ho výrazně odlišit od všech ostatních knížek. Až přišla nabídka autora, který všechny existující
rozhledny v České republice na kole opravdu navštívil, a pokud
se dalo, tak k nim vyjel na kole. Předložil před nás fantastický
soubor kreseb, v němž každá z rozhleden byla věrně vyobrazena,
mnohdy lépe, než to umožňuje fotografie. Nakreslil i plánky všech
přístupových cest. Něco tak výjimečného jsme doposud neviděli,
proto rozhodnutí o knižním vydání bylo dílem okamžiku.
Tato ojedinělá publikace není průvodcem po rozhlednách v pravém slova smyslu. Neseznamuje podrobně s historií výstavby
rozhledny, s jejími staviteli ani majiteli, neuvádí údaje o tom, kdy
vyhořela, kdy byla opravena, rekonstruována apod. Stránky této
knihy jsou zaměřeny především na to kudy a jak se k rozhlednám
dostat na kole, pěšky i jinak. Ani sebelepší mapa neurčí na první pohled nejlepší přístupovou cestu pro kolo a nevypoví mnoho
o nesjízdném terénu. Z toho pak mnohdy vyplývá bloudění na cestě k vrcholu i zklamání nad plánovaným výletem. Někdy dokonce
uváděná cyklotrasa v mapě je tou nejhorší z přístupových variant.
Údaje o rozhlednách vystihuje jen krátká charakteristika, nadmořská výška a výška rozhledny samotné, možnosti výhledu – co
a kam je za dobré viditelnosti vidět. Pro unavené a žíznivé je uváděna možnost případného občerstvení a pro ty, kteří si nechávají
stvrzovat návštěvu razítkem nebo sbírají turistické známky či kupují pohlednice, je uvedena i možnost nákupu suvenýrů.

po sl

na kole, pěšky, lanovkou i tramvají
243 kreslených rozhleden a 243 mapek s popisem tras

e

224 Kvčě:

Rukopis této knihy získal 1. cenu
v literární soutěži pořádané
vydavatelstvím CYKLOKNIHY
v roce 2007.
Ať už však k návštěvě vámi vybrané rozhledny zvolíte jakýkoliv způsob dopravy,
přeji vám jasné nebe bez mraků, ostrý
výhled, cyklistům dobrý vítr a všem pak
šťastný návrat. Protože jenom v takovém
případě pojedete příště znovu.

Vydání knihy podpořily
tyto firmy:
KadeL Data servis, spol. s r.o.
UKÁZKA Z TEXTU
Ve své paměti mám velmi dobře zapsané datum 15. září 1990. Ten den jsem se totiž s kamarádem vypravil dobýt šumavský Poledník. Bylo to necelý rok po pádu železné opony. Jeli jsme bez
mapy, která by nám v této čtyřicet let nepřístupné oblasti stejně nebyla moc platná – a cykloturistické mapy tehdy neexistovaly. Jeli jsme samozřejmě na silničních kolech, o horských jsme tehdy
ještě neměli ani nejmenší tušení. A protože zde byly ještě zhusta rozmístěny vojenské posádky,
turistické značky sem zatím nikdo nestačil namalovat.
Z téměř vzorového příkladu bloudění a hledání správné cesty jsem usoudil, že by bylo dobré si
nejen zapamatovat, ale i zapisovat přístupové cesty na vrcholy, potažmo na rozhledny. Výsledek
mého dlouholetého snažení právě držíte v ruce. V této knížce jsem se pokusil zachytit alespoň
ty nejzákladnější cesty, které jsou – v lepším případě – sjízdné na silničním kole. Na mnohé rozhledny se však dá vyjet pouze na horském kole. Ale jsou i takové, kam budete rádi, když vyjdete
alespoň pěšky, neboť cesta je tak kamenitá a strmá, že na žádném kole jednoduše vyjet nejde.
Při svém putování také jistě narazíte na pohodlnější způsob přepravy sedačkovou nebo dokonce kabinovou lanovkou. Raritou mezi rozhlednami, co do způsobu dosažení, jsou bezpochyby
Lidové sady v Liberci, kam vás z centra města spolehlivě doveze jedna z tramvajových linek.

3M Česko, spol. s r.o.
Supellex centrum, s.r.o.
Sokolovská uhelná,
právní nástupce, a.s.
Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE
Litera Plzeň, s.r.o.
ŠROUBÁRNA MAREK s.r.o.
Nacházel, s.r.o.
DĚKUJEME
CYKLOČTENÍ
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OSTROV TISÍCE VŮNÍ

Jiří Jokl
ŽHAVÁ
NOVINKA

Počet stran: 312
Formát: 230 × 170 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé
lamino, vnitřek celobarevný,
křídový papír
ISBN: 978-80-87193-01-3

Cena:

399 Kč
Vydání knihy podpořily
tyto firmy:

CK Alpina
CK POZNÁNÍ

Île de Beauté Voyages s.r.o.

CK OK TOUR

OEHLING CZ s.r.o.

ALL-IZOLL – stavební a tech. materiály

CK EUROCYKL Herdegen

DĚKUJEME

AUTOGRAMIÁDA AUTORA
se uskuteční v sobotu 26. dubna 2008 od 12 do 13 hodin na veletrhu
Svět knihy v Praze, ve stánku vydavatelství CYKLOKNIHY
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Tato kniha je určena zejména
těm návštěvníkům Korsiky, kteří
ji chtějí poznat jinak než z lehátek u hotelových bazénů a z oken
aut či autokarů. Léty ověřený
způsob jak toho dosáhnout je vydat se po
ostrově na kole, občas z něj také sesednout a dojít pěšky tam,
kam ani kolo nevyjede.
Popisy tras jsou řazeny následovně: Cap Corse, západní
pobřeží, střed ostrova, jižní část a východní pobřeží. Jednotlivé trasy lze navzájem navazovat a kombinovat. Některé mají
charakter sotva půldenní projížďky, jiné jsou na celý den.
Nejvhodnějším obdobím k návštěvě Korsiky je druhá polovina května a červen. To je již teplo, obvykle prší jen zřídka,
na vrcholcích hor je dostatek sněhu, všechny potoky a prameny mají dostatek vody, po silnicích se pohybuje relativně
málo aut a autobusů. Krajina je svěže zelená, flóra je v plném
květu, kempy jsou volné, diskotéky a hluční konzumenti zábavy a alkoholu vás neruší. Uvidíte Korsikou takovou, jakou
se vám kniha snaží popsat.

První český cykloprůvodce Korsikou
Pozvání na ostrov zaslíbený cykloturistice

po sl

e

299 Kvčě:
39

39 Přejezd Plateau Coscione – bonbónek pro MTB
– Zonza. Druhou alternativou je Zicavo, kde jsou dvě turistické
ubytovny. Tam zavítá spíše jen turista individuální, projíždějící
Korsiku středem od severu k jihu. Pro něho je výhodná trasa
Zicavo – Plateau Coscione – Quenza – Zonza.
Ze Zonzy k Zonze přes Plateau Coscione
Protože se za několik let, které uplynuly od mého prvního
přejezdu, leccos změnilo, popíšu vám trasu z opačného směru. Zde uvedené informace jsou aktuální. Nyní vám přiblížím
výše uvedenou okružní trasu. Jak dojet ze Zonzy do Quenzy
vám řekne kapitola 49. V Quenze (800 m) pár desítek metrů za
parčíkem s kašnou, ohraničeným kostelem a dvěma hospodami,
odbočuje šikmo doprava ulička označená ukazatelem „Giallicu“.
Dál se držíme spíše doleva, stále po asfaltu. Za vsí následuje
krátký sjezd a nepříliš kvalitní úzká asfaltka začíná stoupat lesem kaštanovníků s dostatkem vody mezi „korsickými zahradami“ s vepři, ohrazenými plůtky a ostnatým drátem. Silnice
každou chvíli mění sklon, což je docela příjemné.
Na kótě 1 061 metrů se silnička loučí s údolím potoka Codi
a obrací se k východu. Přijíždíme do osady Jallicu. Nad větším hospodářstvím s chovem prasat a dobytka je nevelká Gîte
équestra. Poskytuje ubytování. O něco výše leží nad silnicí
auberge Funtaine Bianca, poslední možnost občerstvení před
přejezdem Plateau Coscione. Rozhodneme-li se pro její návštěvu, dáme se po stoupající, poněkud kamenité příjezdové cestě,

Na Plateau Coscione jsou cesty dobré.

Plateau Coscione nabízí jedinečnou možnost majitelům
MTB nebo trekingových kol poznat zcela jinou tvář Korsiky. Dostatek na kole sjízdných cest zpřístupňuje tuto svéráznou krajinu
pastevců a turistů „srdcařů“ i průměrným cyklistům. Rozhodně cestou každý
ocení odpruženou vidlici.
Plateau Coscione můžeme docela
dobře projet za jediný
den. Pro většinu českých cyklistů se jako
nejvhodnější místo nástupu rýsuje Zonza.
Tam v místních kempech přenocuje většina cyklozájezdů
po Korsice a využívají je i turisté individuální.
V tom případě doporučuji okruh Zonza – Quenza – Plateau
Coscione – Col de la Vaccia – Aullène – Quenza

178

Autor je nadšený cykloturista, zkušený cestovatel a milovník Korsiky. V 66 kapitolách vás na kole provede jedinečným středomořským
ostrovem, který spolu s pohnutou historií dostal do vínku neuvěřitelně pestrou paletu přírodních krás. Vyjedete pod horské štíty, poznáte pastviny plné krav, koní a polodivokých vepřů, překonáte silniční
sedla. Osvěžíte se v chladných křišťálově čistých bystřinách a jezírkách. Před paprsky letního slunce vás ochrání borovicové i smíšené
lesy. Uzříte nádherné soutěsky, kaskády i fantastické skalní útvary.
Vstřebáte pohodu starobylých horských vesniček obklopených háji
kaštanovníků jedlých a svéráznými korsickými zahradami. V nižších polohách budete atakováni opojnou vůní neprostupné macchie.
Z dolmenů, menhirů, prehistorických hradišť, románských kaplí
a kostelů, středověkých soumarských mostů a strážních věží do vás
vstoupí tajemný genius loci. Občas necháte kola odpočinout a vydáte
se pěšky. Vystoupíte na vrcholky hor a necháte se okouzlit výhledy.
Svěříte-li se v zátokách pod divokými útesy i na písečných plážích
mořským vlnám, ještě v červnu vás ohromí pohled na zasněžené vrcholky Korsických Alp. Navštívíte rázovitá městečka a vesnice, ochutnáte znamenité korsické víno i místní lahůdky. Budete mít dostatek
příležitosti ke kontaktu s hrdými Korsičany a s jejich jazykem. Tak
tedy andemu – pojďme!

179

Stránky tohoto originálního průvodce netrpělivě čekají na své čtenáře. Až se na Korsiku skutečně vydáte, budete dobře připraveni. Kniha se vám na cestě stane výborným rádcem a společníkem a později
podpoří vaši paměť, když budete doma o své pouti po Korsice vyprávět. Samozřejmostí jsou mapy ke všem popisovaným trasám a zajímavostem. Četné fotografie vás uvedou do krajiny dříve, než tam
dorazíte. Kniha je zčásti také cestopisem a obrazovou publikací.

Rukopis této knihy získal 1. cenu v literární soutěži pořádané vydavatelstvím CYKLOKNIHY v roce 2007.
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Víťa Dostál
a Milan Švihálek

PANAMERICANA
MÁ LÁSKA

ŽHAVÁ
NOVINKA

• ALASKA HIGHWAY
• CARRETERA INTERAMERICANA
• CARRETERA AUSTRAL
Počet stran: 216
Formát: 210 × 210 mm
Vzhled: pevná vazba, vnitřek celobarevný
Vydal: Grafis
ISBN: 978-80-254-0517-8
Po deseti letech od svého triumfálního dojezdu na
Staroměstské náměstí, kam se vracel z cesty kolem světa, uskutečnil Víťa Dostál další cestu, neméně významnou. Projel na kole od severu Severní Ameriky až na jih
Jižní Ameriky. Celkem 26 233 kilometrů za 223 dnů.
Z cesty posílal namluvené magnetofonové kazety, které
společně s novinářem Milanem Švihálkem „přetavili“
do knižní podoby. Výpravná publikace čtvercového
formátu, celobarevná a na křídovém papíře, je doprovozena velkým množstvím fotografií a mapek.
Aljaška
Kazeta
č. 1

Cena:

345 Kč
V

lastně ani nevím, kdy se v mé hlavě zrodila myšlenka na
panamerickou expedici. Jak už to tak bývá, na některé
otázky se odpovědi hledají obtížně, na jiné snadno. A některé
otázky zůstávají dokonce bez odpovědi.
Myšlenka projet napříč třemi Amerikami se v mé hlavě nezrodila ani při četbě některého z romantických cestopisů, ani
při sledování některého z barvitých televizních geografických
filmů, ba ani na základě vyprávění některého z mých cestovatelských vzorů. Jsem farmář a tak jsem o Panamericaně začal
přemýšlet jednoho všedního dne docela obyčejně - při kydání hnoje. Možná vám tahle málo voňavá činnost nebude pro
takovou myšlenku připadat příliš vznešená, ale musím vám
říci, že kydání hnoje je stejně důstojná práce, jako třeba krájení chleba. Lidé ji vykonávali po tisíciletí a myslím, že věci,
které při ní vymysleli, by dokázaly zlepšit svět více než některé
nápady zběsilých politiků či vojevůdců. Nemyslete si tedy, že
když v ruce držíte vidle, jste méněcenným člověkem.
Panamericana se mou láskou
stala na první pohled. Vždyť je
to nejdelší souvislá silnice světa.
Nekonečně dlouhý pruh asfaltu,
betonu, štěrku, ale i bláta a písku, který vede pustinami i hustě
obydlenými místy, překračuje
stovky vodních toků, brodí se
bažinami a stoupá vysoko do
hor. Pro cyklistu veliké lákadlo
a současně velká výzva. Když se
rozhodnete projet Panamericanu na kole od severu až k jihu,
musíte počítat s tím, že propotíte
nekonečné množství triček a vy-

13

12

CYKLOČTENÍ

sloužíte si řadu modřin. Když
se však odhodláte podstoupit tu
námahu, za odměnu získáte možnost důvěrně poznat stovky
zajímavých lidí a zblízka nahlédnout do prostředí, v němž tito
lidé žijí. Tenhle výměnný obchod mám rád. Námahy se nebojím a životy obyčejných lidí mě zajímají. Ze sedla bicyklu
k nim mám rozhodně blíž, než od volantu automobilu či z kabiny letadla.
Teď tedy stojím na začátku cesty. Osm měsíců budu muset
usilovně šlapat do pedálů, abych z jednoho konce Ameriky
dojel na druhý. Do odjezdu z Hlubočce jsem musel stihnout
na farmě vykonat všechny práce, které normálně dělám až
v září nebo v říjnu. Statek ale musí fungovat po celou dobu mé
nepřítomnosti, a protože nebudu doma vlastně celou zimu,
musel jsem o pomoc požádat své přátele, známé, rodinné příslušníky a kamarády. Naštěstí jich mám dost. Někteří z nich
mě přišli vyprovodit i na mošnovské letiště. Ale naše rozloučení nebylo nijak velkolepé. Tak jsem si to přál. Nemám příliš

Zlatonosná řeka Tanana

te přitom ale být dobře viděn. Proto mám nad zadním kolem
upevněn dlouhý prut, na němž je zavěšena nejenom česká
vlajka, ale také vlajka Alpisportu. Je na ní vyobrazeno logo jednoho z mých významných sponzorů, ale hlavně má výraznou
bezpečnostní žlutou barvu. Přesahuje do silnice a už z dálky
ji může zahlédnout každý řidič. Je zkrátka nepřehlédnutelná.
Jak říkám – na kole je důležité, aby člověk nejenom viděl, ale
aby taky byl sám dobře viděn.
Můj kamarád Roman (řečený Stopař), už více než šest desítek let náruživý skaut, mě požádal, abych mu ze své cesty
přivezl nějaký kámen nebo kamínek. Nejlépe prý z konce cesty v Ohňové zemi. Myslím, že nemá v úmyslu nechat si ten
kamenný suvenýr pro sebe, ale že jej hodlá vynést v Beskydách do sedla Ivančeny a uložit jej do mohyly vztyčené tam na
památku ostravských skautů umučených na konci války nacisty. Je to opravdu zvláštní mohyla. Jsou v ní už uložené celé
vagóny kamenů, které mladí skauti, trampové a turisté z celé

země i ze zahraničí vynesli k vrcholku Beskyd. Do některých
z kamenů jsou vyryty pamětní nápisy a vzpomínkové texty.
A v mohyle je prý uložen i kámen z Měsíce, který na Ivančenu
vynesl jeden z amerických astronautů. Nebudu se stydět, když
mezi statisíci kamenných vzpomínek bude uložen i suvenýr
z mé expedice.
Když teď odpočívám na břehu řeky Tanana nedaleko hranic
s Yukonem, připomínám si Stopařovu zvláštní prosbu. Inspiruje mne k tomu skutečnost, že se nacházím přesně v místech,
kde před mnoha desítkami let dobrodruzi a prospektoři rýžovali zlaté nuggety. Zamyšleně se dívám do bystře proudící
vody a myslím na nešťastné skauty, kteří v nesvobodné okupované zemi na sklonku strašné války snili stejně jako jejich
hrdinové zlatokopové o volnosti, dobrodružství a romantice.
Pod hladinou zlatonosné řeky jakoby se míhaly stíny jejich
tváří. Ale v podstatě jsou to odlesky kamenů ohlazených vlnami statisíce let staré vody. Hledím upřeně do proudu a vzpomínám na kamaráda Stopaře a na tisíce ostatních skautů, kteří
už desítky let vrší kámen ke kameni, aby vznikla ta zvláštní
mohyla. A tak ruka zaloví pod hladinou a v mé dlani se objevuje vlhký oblázek. Na památku i pro vzpomínku. Ten příští
kamínek už bude z Ohňové země. Samozřejmě dojedu-li tam
a bude-li všechno v pořádku. Víc kamínků cestou sbírat nemíním. Nejsem přece cestář, který vozí v zavazadle balvany.
Ale vlastně teprve kdesi tady, na břehu zlatonosné řeky
Tanana, se začíná odvíjet skutečná historie mé expedice.

Srub připomínající zašlou slávu
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AUTOGRAMIÁDA S DOBŘE UTAJENOU SVATBOU
aneb Lásky Víti Dostála...
Desítky podpisů rozdával na autogramiádě své nové knihy PANAMERICANA
MÁ LÁSKA cestovatel Víťa Dostál v úterý 12. března letošního roku v ostravském
domě knih Librex. První z podpisů však byl
nejzávažnější. Byl totiž podpisem svatebním.
Před zraky totálně překvapených rodičů,
přátel i fanoušků, těsně před křtem nové knihy, řekl své ANO půvabné nevěstě Andree
a jejich dvouleté dcerce Annemarii.
Nasazování prstýnků.

Podobnost nápisu na transparentu s názvem knihy
není náhodná.

Sluší jim to. Dvojrole Jiřího Grygara: nyní svědek,
za chvilku kmotr knihy.

To však nebylo jediné překvapení úterního odpoledne. Ženichův svědek, známý astronom Jiří Grygar, věnoval Víťovi vloni objevenou planetku, jejíž pojmenování do této
chvíle veřejnosti striktně tajil – planetka se
jmenuje Dostal.
Poblahopřát k nové knize osvědčené dvojici Dostál-Švihálek přijela z Ameriky i mořeplavecká legenda Richard Konkolski.
A co čeká Víťu v letošním roce?
„Na žádnou velkou cestu se již nechystám,
to přenechám jiným,“ odvětil za dotaz. „Dost
času mi zabere příprava dvou cyklistických
akcí ‚Memoriál Jana Veselého‘ i ‚Farm tour‘,“
dodává čerstvý novomanžel.
Lýdie Procházková

První manželský polibek, dcera Annemarie pozorně přihlíží.

Jiří Grygar předává Víťovi certifikát k jeho planetce
15902 Dostal.

Knihu pokřtil Jiří Grygar stylově. Vodou z cyklistického bidonu.

Ostravský dům knihy byl plný diváků.
CYKLOČTENÍ
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KNIŽNÍ NOVINKY
v nabídce naší zásilkové služby
Pomáháme lidem být vidět

PRAHOU PODÉL POTOKŮ (A DVOU ŘEK)
Jiří Juřík
Náš dlouholetý spolupracovník z dob
vydávání časopisu Cykloturistika, nyní
šéfredaktor časopisu GRAND Turistika
Jiří Juřík, sestavil průvodce, který popisuje trasy podél 30 pražských vodních
toků. Jsou určeny jak pěším uživatelům, tak i cykloturistům. Pro cyklisty
jsou u každé trasy uvedena doporučení
a rady. Popisované trasy obsahují zajímavosti nacházející se v okolí. Publikaci
doprovázejí barevné fotografie a mapky
od firmy Žaket.
Cena: 279 Kč

Reﬂexní

PRŮVODCE SKLEPNÍMI ULIČKAMI
JIŽNÍ MORAVY

materiály

Výpravná publikace přibližuje formou
poutavého vyprávění historii a současnost 62 nejzajímavějších sklepních
uliček na jižní Moravě. Sklepní uličky
jsou v knize rozděleny podle příslušných vinařských podoblastí (Znojemská,
Mikulovská, Velkopavlovická, Slovácká), přičemž každé kapitole předchází
stručné shrnutí charakteru krajiny a vín
dané podoblasti. Nechybí tipy na výlety po Moravských vinařských stezkách,
pozvánky na vinařské akce a odkaz na
vinaře, u nichž je možné v jednotlivých
lokalitách víno ochutnat. Na vnitřní
straně rozkládací obálky naleznete mapy
vinařských podoblastí a Moravských vinařských stezek. Plnobarevná
publikace je tištěná na křídovém papíře, obsahuje mnoho fotografií
a ke každé oblasti je připojena i miniaturní mapka.
Cena: 245 Kč

3MTM ScotchliteTM

3M Česko, spol. s r.o.
Volejte zdarma: 800 122 212
e-mail: oop.cz@mmm.com
www.3m.com/cz/oop

Scotchlite reflexe 92 x 190_new.1 1
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TŘETÍ KNIHA
o Josefu Zimovčákovi
LA VUELTA ESPAŇA 2007
Osminásobný mistr světa na vysokém
kole na 1 míli i na 100 mil, držitel světového rekordu na 24 hodin a dalších prvenství, absolvoval v loňském roce závod,
který mu doposud v jeho sbírce triumfů
chyběl. Po roce 2005, kdy jako první na
světě objel na vysokém kole 3584 km
dlouhou trasu slavné Tour de France ve
stejných denních dávkách jako profesionální závodníci, a po roce 2006, kdy
se utkal s nástrahami dalšího etapového
závodu světového věhlasu Giro d´Italia,
dovršil v roce 2007 svůj „hattrick“ a zdolal 3 241 km dlouhou trasu
závodu kolem Španělska.
Cena: 220 Kč

MAPY NA VÍKEND
nová edice pro vaše cestování

169,mapa s průvodcem

GIRO D´ITALIA 2006
Druhá kniha přiblíží druhý nejstarší cyklistický
etapový závod v Evropě ze sedla vysokého kola.
Pojednává mj. o velké sportovní tragédii, kdy
jednoho člena výpravy postihla dopravní nehoda, jejíž obětí se stal mladý motocyklista. Josef
Zimovčák se proto rozhodl pouhou jednu etapu
před dosažením cíle v Miláně celou akci předčasně ukončit.
Cena: 295 Kč

TOUR DE FRANCE 2005
Na trasu nejslavnějšího cyklistického závodu
světa Tour de France se vydal nejúspěšnější český jezdec na vysokém kole. Absolvoval celkem
3 608 km dlouhou trasu ve stejných dávkách jako
profesionální jezdci. Na jeho cestě jej doprovázeli
kamarádi, kteří s ním prožívali nezapomenutelné chvíle dřiny, úsilí, únavy a nakonec i bolesti
a strachu po dramatickém pádu.
Cena: 295 Kč
Novinky i další knihy si můžete zakoupit prostřednictvím
internetového obchodu www.cykloknihy.cz.

1
2
3
4
5

Jižní Čechy - Jindřichův Hradec
Šumava - Prachaticko
Šumava - Plzeňsko
Krušné hory - Slavkovský les
Krušné hory - Chomutovsko

6 Českosaské Švýcarsko
7 Krkonoše
8 Orlické hory a Jeseníky
9 Jeseníky - Olomoucko
10 Beskydy

www.mairs.cz
CYKLOČTENÍ
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STARŠÍ TITULY Z VYDAVATELSTVÍ CYKLOKNIHY
tentokrát se slevou

sleva

-25 %
NA HLINÍKOVÉM OŘI
DIVOKÝM ZÁPADEM
Lucie Kovaříková a Michal Jon
Kniha obsahuje kromě zážitků velice podrobné informace o jednotlivých národních
parcích USA, o pohybu cykloturistů v nich,
info o příjezdových komunikacích, o možnostech nocování, vstupech do NP, o mapách, cenách, letenkách, pojištění, vybavení,
celkových nákladech apod. Celobarevná kniha se 179 fotografiemi.
původně 279 Kč, nyní 209 Kč

PŘÍPAD ZÁJEZD
Jan Jícha
Další z humorně laděných knih mladého spisovatele a cykloprůvodce Jana Jíchy.
Příběh o nejneuvěřitelnějším zájezdu všech
dob, založený na skutečných událostech,
o tom, co se může stát obyčejným lidem,
když se ocitnou v neobyčejných situacích.
Knihu doprovázejí ilustrace Ivana Křemečka.
původně 199 Kč, nyní 149 Kč

CESTAMI TROLLŮ
Radovan Kunc

Radovan Kunc

JAK JSEM DOJEL
AŽ NA NORDKAPP
Simona a Roman Sztulovi

Netradiční cyklistický průvodce
Norskem. Celkem 30 kapitol předCESTAMI TROLLŮ
stavuje více než 30 trollích cest od
těch známých až po absolutně neznámé. Na úvod je zařazen jakýsi
miniprůvodce hlavním městem
Oslem, kde většina výprav na sever
začíná. Kniha je obohacena velkým množstvím barevných fotografií,
které krásy norské přírody přibližují. Nechybějí ani mapky s vyznačenou a doporučenou trasou.
původně 299 Kč, nyní 224 Kč

Putování s dvouletým klučinou
na nejsevernější mys Evropy. Milé
a úsměvné vyprávění psané především
srdcem je okořeněno o postřehy jakoby
z pohledu dvouletého caparta. K nim
se výborně hodí kresbičky od známého
kreslíře Ivana Křemečka.
původně 199 Kč, nyní 149 Kč

Netradiční cyklistický průvodce Norskem

6.4.2006 1:36:57

JAK SE JEZDÍ DO NEBE
Michal Třetina
Nejvyšší a nejkrásnější alpské průsmyky.
Celobarevná kniha nabízející popisy čtyř desítek převážně dvoutisícových silničních i terénních sedel ve Francii, Švýcarsku, Rakousku a Itálii. Ke každému horskému průsmyku
je mapka s vyznačením trasy. Na předsádkách
knihy je rozprostřena celková mapa Alp s lokalizací jednotlivých průsmyků.
původně 298 Kč, nyní 223 Kč

BAGÓ, HOP!
Jan Polášek
Děj knihy se odehrává většinou v prostředí cyklistických závodů. Na pozadí
epizod sledujeme zrání dospívajícího mladíka Martina, který zcela propadl cyklistice a obětuje jí veškerý volný čas. Zažíváme
s ním prohry, zranění i vítězství. Díky pomoci a obrovskému fandovství rodičů, kteří
jeho zálibu všemožně podporují, se vypracovává ve stále lepšího závodníka.
původně 199 Kč, nyní 149 Kč

Kompletní přehled všech knih i s novými cenami naleznete na www.cykloknihy.cz
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Jan Polášek

JAK VZNIKAJÍ UMĚLECKÉ LITOGRAFIE A BIBLIOFILIE
na návštěvě litografické dílny Martina Boudy a Jiřího Lípy v Praze
kyselinou. První barvou (většinou čerPo instruktážním článku JAK SE
nou) se obraz takzvaně postaví. Kámen
DĚLÁ KNIHA, ve kterém jsme vám
se základní kresbou se poté upne do
přiblížili celý proces výroby našich
tiskařského stroje. První barva se nejknih v Tiskárnách Havlíčkův Brod,
dříve vytiskne na všechny listy a potom
a po článku JAK SE DĚLÁ KNIHA
i na astralonovou fólii, která se používá
PRO NEVIDOMÉ, kdy jsme byli spojako pomůcka při kreslení dalších balečně na exkurzi v Knihovně a tiskárně
rev. Vápencová deska se musí vždy po
K. E. Macana v Praze, vás v tomto čísle
dokončení tisku jedné barvy přebrousit
zavedeme do litografické dílny, ve ktekarborundovým pískem, omýt a osušit.
ré vznikají krásné obrázky mj. i s cyklistickou a cykloturistickou tematikou.
Před tiskem další barvy nastoupí výNavštívíme litografickou dílnu Martina
tvarník a na kámen pevně upnutý v neBoudy a Jiřího Lípy, kteří v Praze na
měnné pozici ve stroji musí nakreslit
Malé Straně realizují představy výtvarkresbu pro další barvu. Pomáhá mu
níků a pomáhají jim vytvářet jejich
k tomu onen obtah fólie, kterou si na
umělecká díla. Podobnou technikou se Akademický malíř Jiří Bouda (vpředu) se svým synem Martinem
začátku
vytvořil. Pozice umělce u stroje
zde tisknou i knižní unikáty, tzv. biblio- u tiskového stroje.
jsou kolikrát krkolomné a vyžadují při
filie.
malíř Jiří Bouda, kterého znají čtenáři Cykkreslení značné fyzické úsilí.
ločtení z rozhovoru v jednom z minulých číMáme štěstí. Budeme moci sledovat zrod
Barvy, které mistr tiskař spolu s umělsel. Sám je aktivním cykloturistou a na svých
jednoho půvabného obrázku s cykloturisticcem
vyberou a namíchají, se nanáší na vácestách si skicuje motivy, které pak přetvákou tematikou. Jeho autorem je akademický
ří do pěkných obrázků. Své představy bude
dnes realizovat v litografické dílně společně
se synem Martinem, tiskařem, který je také
akademickým malířem.
Princip litografie je geniálně jednoduchý.
Je všeobecně známo, že voda a mastnota se
vzájemně nesnesou. Co je mastné, nemůže
být mokré a naopak, co je mokré, na tom nic
mastného neulpí. Pro praktické využití tohoto poznatku v tiskové technice zbývalo už jen
najít materiál, který dobře saje. Kupodivu to
byl kámen – vápenec. A právě kámen – lithos dal technice název – lithographie – tisk
z kamene, kamenotisk.

Papír se musí založit do stroje na setinu milimetru
přesně.

Litografický kámen – vápencová deska se
nejprve obrousí a zdrsní (nazrní) a pak se na
ni může kreslit mastnou litografickou křídou, tuší, může se do ní škrábat nebo ji leptat

Po každém průchodu se musí litografický kámen
otřít vodou.
CYKLOČTENÍ
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Před tiskem další barvy je potřebné tiskový válec
důkladně umýt od předchozí barvy.

lec, který při každém tisku přejíždí přes
kámen a naválí barvu tam, kde je nakreslena kresba. Přenosový válec pak kresbu
přenese vedle na papír. Ten musí být na
setinu milimetru přesně zapasovaný, aby
nedošlo k posunu barev, tzv. roztištění.
Před každým navalováním barvou, se kámen musí otřít vodou, aby se mastná barva zachytila jen na nakreslených linkách
nebo plochách. Každý list papíru jde do
stroje tolikrát, kolik se tiskne barev. Většinou se jeden den tiskne jedna, maximálně
dvě barvy. Ta předchozí musí vždy dokonale zaschnout. Celkový počet barev, ze
kterých je výsledný obrázek složen, není
nijak přesně dán. Podle povahy kresby se
někdy tiskne jen jednobarevná litografie.
Některý výtvarník volí menší počet soutisků, jiný žádá až dvanáct barev. To znamená dvanáct průchodů strojem na každý
list papíru. Naštěstí se dnes už nemusí točit žádnou klikou (i když i takové stroje by
se ještě našly), vše je na elektrický pohon.
Přesto je výroba jedné litografie záležitost
zhruba týdenní usilovné práce.

Přebroušený a vyčištěný kámen je připraven pro
kreslení další barvy.

Tiskne se jen omezený počet listů, maximálně 200 kusů. Litografie, jako každý
originální grafický list, se vždy vlevo dole
označují číslem listu lomeno počtem výtisků (např. 36/100), vedle je název obrazu.
Vpravo bývá podpis autora a rok vytvoření.
Pokud tedy autor podepíše list a očísluje ho
36/100, máte jistotu, že jich více než 100
není. Maximálně se vyrobí jen několik autorských tisků navíc.

Litografický kámen se musí před každou další barvou přebrousit.
18
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Je důležité, aby si výtvarník zvolil hned na
počátku, kolik kusů grafických listů si přeje,
protože každá další barva ruší barvu předešlou (kámen se po ní přebrousí) a není mož-

Nastupuje výtvarník a na litografický kámen kreslí
speciální křídou nebo tuší kresbu pro další barvu.

na návštěvě litografické dílny Martina Boudy a Jiřího Lípy v Praze

Litografie neboli kamenotisk je
stará a pracná tiskařská technika,
při které se kreslí a maluje na kámen
(vápenec) mastnými křídami nebo
tuší. Techniku vymyslel pražský rodák Alois Senefelder, který potřeboval rychlý způsob tisku, aby si mohl
tisknout své noty a divadelní hry.
Technika si velice rychle získala velkou oblibu pro neomezené barevné
možnosti a vyjádření všech výtvarných záměrů autora.

Pozice umělce jsou kolikrát nepohodlné a vyžadují
při kreslení i značné fyzické úsilí.

Ještě je třeba horkým vzduchem kresbu do kamene
„zapéci“.

né dotisknout ještě pár kousků, pokud se obrázek líbí a prodává. Musel by se nakreslit na
kámen znovu a začít od první barvy.

dostupné „originály“, a umožnit tak více lidem, kterým se díla nějakého autora líbí, aby
je mohli mít doma. Olejové obrazy jsou při
malování daleko jednodušší, protože se dají
donekonečna předělávat. U litografie je vše
definitivní a velice těžko se dá cokoliv napravit. Vždy je to proces s výsledkem nejistým
a možná právě to je na litografii pro některé
umělce tak lákavé.

Litografie je pracná tiskařská technika,
ale je to jediná možnost, jak udělat cenově

Jak už jsme předeslali, podobnou technikou vznikají i některé knihy, tzv. bibliofilie.
Tisknou se také v omezeném nákladu, bývají
číslované a podepsané autorem, jsou jedinečné, velmi drahé a stávají se spíše předmětem
sběratelského zájmu. Jednu z takových, dokonce s cykloturistickou tematikou, budeme
moci nabídnout čtenářům v nejbližší době.
V případě menších kreseb se využívá plocha kamene pro více obrázků.

Napsal a nafotil: Jiří Říha

Výsledná cykloturistická litografie s názvem „Podél
Canalu-di-Midi“.
CYKLOČTENÍ
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Jubilejní 10. CYKLOVÍKEND
se SPORT ARSENALEM a s CYKLOKNIHAMI
Znáte v České republice nějakou jinou cykloakci, kde
by účastníci neplatili žádné startovné? Ani žádné vstupné
na večerní promítání – vlastně do letního kina?
A navíc ještě dostali mapku s doporučenými trasami, upomínkový list, razítko akce a sobotní občerstvení
– opečenou klobásu a pivo? A ještě každá rodina, či partnerská dvojice nebo i účastník samotný jednu cykloknihu
zdarma?
Že tomu tak může být, je zásluhou firem: Sport Arsenal, který tento podnik pořádá už podesáté, a vydavatelství Cykloknihy, které v tomto roce slaví 25 let vydávání
tiskovin pro cykloturisty.
Platí se pouze snížený poplatek za stanování a za auto
– vybere si provozovatel kempu sám. Případné ubytování
v chatkách či karavanech si účastníci také hradí sami.
Poslední tři ročníky akce se konaly v Českém ráji na
břehu Komárovského rybníka u obce Branžež. Tuto lokalitu však zakoupili Holanďané a budou tam prý stavět velký rekreační komplex. Museli jsme tedy hledat náhradní
místo konání. Protože devadesát pět procent účastníků
loňského ročníku si přálo Český ráj, vyhověli jsme jim.
Jubilejní desátý ročník akce bude mít základnu v Malé
Skále označované za perlu Českého ráje. Bude nám vyhrazena část kempu na břehu řeky Jizery. Místo je dosti
veliké, takže nebude nutné vyhlašovat stop-stav účastníků jako vloni.
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Příjezd a prezentace:
V pátek 20. června od 16 hodin nebo v sobotu 21. června 2008 do 9 hodin.
Malá Skála se nachází nedaleko od Turnova a staví v ní i přímé rychlíky od
Prahy (přepravující kola).
Nocování:
Ve vlastních stanech nebo v obytných autech. Platí se poplatek 40 Kč za stan
a 40 Kč za osobu a 40 Kč za auto (ceny za jednu noc). Veškeré hygienické zázemí
kempu bude k dispozici.
Stravování:
Účastníci si zajišťují sami. V sobotu odpoledne dostanou od pořádající firmy
zdarma opečenou klobásu a pivo. U kempu je restaurace, kde bude možnost zakoupení jídla, případně v Malé Skále je několik restaurací. Na trasách je dostatek
„záchytných bodů“ pro občerstvení.
Úschovna zavazadel a kol:
Kemp nabízí úschovu zavazadel a kol za přijatelné ceny. Pro internetové závisláky je dokonce možnost připojení.
Trasy:
Budou doporučeny po nádherných a zajímavých místech okolí. Výhodou je, že
účastníci poznají další lokality Českého ráje, případně mohou vyrazit jinam do
Pojizeří. Obcí Malá Skála prochází Zlatá stezka Českého ráje a několik značených
cyklotras.

Český ráj – MALÁ SKÁLA – autokemp OSTROV
pátek až neděle 20. – 22. června 2008

Křemeček, který některé z cykloknih ilustroval a na srazu
bude též malovat a kreslit – do knih i na těla účastníků.
Upozornění:
Přestože je místa letos relativně dost, je potřebné svou
účast nahlásit pořadatelům předem (kvůli zajištění občerstvení apod.). Volejte na číslo: 325 551 962 nebo e-mailujte na adresu: obchod@sportarsenal.cz. Uveďte počet,
kolik vás má přijet.
Po celou dobu srazu bude možnost zakoupit rozličné
vybavení firmy Sport Arsenal za velice příznivé ceny.
Sledujte podrobnosti o akci na webových stránkách
www.sportarsenal.cz a www.cykloknihy.cz, na nichž
budou průběžné informace.
Jen namátkou vybíráme možné cíle: Pantheon přímo nad Malou Skálou, strážní
hrad Vranov, Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova i nedávno opravený Boučkův statek ve Vranovém – oba patří k nejčistším ukázkám pojizerské architektury,
vrch Kozákov s rozhlednou a chatou KČT, Suché skály, Besedické skály, zřícenina
hradu Frýdštejn a mnohé další.
Volba tras je individuální, žádný společný peloton neplánujeme.
Doporučujeme velkou cykloturistickou mapu Český ráj 1:60 000 od vydavatelství SHOCART.

Ilustrační fotky jsou z loňského ročníku.

Večerní programy:
Páteční večer vyplní video a povídání Simony a Romana Sztulových, kteří v loňském roce podnikli se dvěma syny další cestu na sever. Čtyřletý Míša už prý není
takový andílek, jako při cestě na Nordkapp. Tehdy mu byly dva roky a ve vozíčku
seděl jako přibitý. Koukal z okýnka, pozoroval okolí a sem tam vyhodil za jízdy
třeba boty. Nyní už je starší a vymýšlí mnohem mazanější vylomeniny.
V sobotu večer zasednou k projektoru Lucka Kovaříková s Michalem Jonem,
kteří v loňském roce podnikli cestu netradičně ve třech. Jejich parťákem byl pes
Ernest, kterého si vzali z útulku a vyrazili s ním na velkou cestu po Evropě. Chtěli
mu ukázat moře a naučit ho plavat. Jaké příhody společně zažili, co čtyřicetikilový
Erníček prováděl a jak celou cestu snášel, o tom bude jejich povídání a obrázky. Na akci nebude chybět ani kreslíř, karikaturista a především cykloturista Ivan
CYKLOČTENÍ
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DALŠÍ CYKLOKNIHY
se slevou

sleva

-25 %

KNIHY
HONZY VLASÁKA

KNIHY
LUCKY A MICHALA

PESTRÝ ŽIVOT
CYKLOTREMPA
Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Švédsko, Finsko,
Norsko, Dánsko, Německo,
Indie, Srí Lanka, Albánie,
Černá Hora, Bosna-Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko,
Rakousko
po slevě 208 Kč

Z ČECH AŽ DO ZEMĚ
VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE
Česko, Německo, Dánsko, Grónsko,
Švédsko, Finsko, Norsko, Rusko, Mongolsko, Čína, Jižní Korea, Japonsko
po slevě 224 Kč

VANDRY S BEJKEM
Rakousko, Německo, Itálie,
Švýcarsko, Francie, Španělsko,
Portugalsko, Švédsko, Finsko,
Norsko, Polsko, Maroko,
Slovensko, Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko,
Slovinsko, Turecko, Řecko,
Makedonie, Srbsko
po slevě 166 Kč

PŘES LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
DO ZELENÉHO PEKLA
Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile, Ohňová
země, Antarktida, Argentina, Paraguay,
Brazílie, Uruguay
po slevě 224 Kč

TENKRÁT NA VÝCHODĚ
hory Gruzie a Ruska
po slevě 141 Kč
ZE ŽIVOTA
CYKLOTREMPA
Slovensko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Bělorusko, Maďarsko,
Rumunsko, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Německo,
Dánsko, Faerské ostrovy,
Island, Norsko, Švédsko,
Polsko, Albánie, Makedonie,
Bulharsko, Srbsko
po slevě 224 Kč

POD OBLOHOU JIŽNÍHO KŘÍŽE
Austrálie, Tasmánie, Nový Zéland, Fidži
po slevě 216 Kč

OD VLKŮ A SLONŮ
... HURÁ DOMŮ! + PŘÍLOHA
Mexiko, USA, Kanada, Afrika, Gibraltar,
Španělsko, Portugalsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Slovensko,
Česko + příloha se statistikami, se všemi
předchozími cestami, s úplnými začátky,
s odpověďmi na různé otázky atd.
po slevě 249 Kč

Všechny knihy vydalo
vydavatelství CYKLOKNIHY.
Možno je objednat dle pokynů
na straně 35.

www.vzp.cz

infolinka 844 117 777

PODZIMNÍ KNIŽNÍ VELETRH
Havlíčkův Brod
18. Podzimní knižní veletrh se bude konat v pátek a v sobotu
10. a 11. října 2008 v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Na veletrhu se každoročně představuje více než 180 nakladatelů
a účastní se ho asi 13 000 návštěvníků.
Podzimní knižní veletrh se koná již po osmnácté, je tedy „plnoletý“,
a jeho mottem proto je láska a její podoby v literatuře. Stejně zní
i název cyklu autorských čtení PEN klubu, který bude probíhat po
celou dobu veletrhu.
Literární soutěž pro veřejnost se jmenuje Dopište Obermannovou!
a úkolem je dopsat povídku populární spisovatelky Ireny Obermannové. Více informací na stránkách Krajské knihovny Vysočiny - www.
kkvysociny.cz.
Odborné veřejnosti jsou určeny dva hlavní programy: seminář
s provokativním názvem Nakolik potřebujeme knižní distribuce?, při
němž se bude mluvit o potřebnosti a problémech knižních distribucí
z pohledu nakladatelů, knihkupců, knihovníků a samozřejmě i distributorů (v pátek 10. října ve 13 hodin) a již tradiční seminář Tiskáren

Havlíčkův Brod, a.s. o nových trendech v technologii (pátek 10. října
v 11 hodin).
Tradiční je i cena Littera Astronomica a soutěž o ceny za nejkrásnější
knihy veletrhu: kraje Vysočina za
nejkrásnější naučnou knihu, města
Havlíčkova Brodu za nejkrásnější
beletristickou knihu, Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za nejkrásnější dětskou knihu a Evropské akademie pro
demokracii za nejpřínosnější knihu
z oblasti politické literatury...
Hlavním sponzorem 18. Podzimního knižního veletrhu jsou Tiskárny
Havlíčkův Brod, a.s.
Uzávěrka přihlášek je 31. srpna
2008. Více informací lze nalézt na
adrese www.hejkal.cz.

CYKLOČTENÍ
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CYKLOCESTOVÁNÍ
dostane „bratříčka“
Jediný festival specializovaný výhradně na
cyklocestovatelská a cykloturistická promítání
známých i méně známých českých cyklocestovatelů, si úspěšně odbyl koncem února letošního roku ve Frýdku-Místku svůj druhý ročník.
Program byl rozšířen na dva dny a promítání
probíhala po celý víkend od rána do pozdního večera. Přes tři stovky spokojených diváků
shlédlo celkem 12 představení, která každé jednotlivě byla příjemným zážitkem. Celek pak
znamenal skvěle strávený víkend v perfektním
prostředí uprostřed spousty známých lidí.
Martin Stiller
Vyjmenování si zaslouží všichni účinkující:
Libor Hnyk s manželkou, Honza Galla, Josef Kozák, Honza Vlasák,
Josef Zimovčák, Martin Stiller, Simona a Roman Sztulovi, Josef Honz
a Martin Vejmělka, Jozef Trabalka, Lucka Kovaříková a Michal Jon,
Jirka Bošek a Katka Hejnová. Speciálními hosty s jediným necykloturistickým příspěvkem byli manželé Kateřina a Miloš Motani s podmanivou diashow Amerika inkognita.
O přestávkách mezi jednotlivými promítáními probíhaly různé
soutěže, autogramiády autorů, prodej cykloknih i prodej cykloturistického vybavení za výhodné ceny.
Jeden z organizátorů festivalu Martin Stiller byl po skončení dvoudenního maratonu velice spokojen. Ohledně budoucnosti akce překvapivě sdělil: „Samozřejmě se uskuteční další ročník festivalu Cyklocestování opět zde ve Frýdku-Místku. Ale pro velký úspěch a zájem
veřejnosti festival dostane „bratříčka“. S podobnou skladbou programu se bude konat vždy na podzim v Čechách, v letošním roce to bude
v Hradci Králové.“
Takže kdo nestihl přijet do Frýdku-Místku, nebo pro koho to bylo
příliš daleko, může si poznamenat do diáře.

Festival CYKLOCESTOVANÍ – Čechy 2008

15.–16. listopadu 2008
Hradec Králové, Východočeské muzeum
Podrobnější informace o celém projektu Cyklocestování
naleznete na: www.cyklocestovani.cz
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TENKRÁT NA VÝCHODĚ
dostalo pět hvězdiček
Internetový portál Horydoly.cz občas hodnotí knižní novinky. Bývá
nekompromisní a už několikrát jsme byli jeho přísným posudkem zaskočeni. Stalo se, že výpravná cykloturistická publikace, jejíž předtisková příprava dala spoustu práce, byla podrobena tvrdé kritice.
Tentokrát tomu bylo jinak. Na pohled skromná, a obsahem zatím jediná necykloturistická knížka, kterou jsme vydali, dostala ocenění nejvyšší. Pět hvězdiček značí v mluvě serveru Horydoly publikaci, kterou
prostě musíte mít. Takového ocenění se dostane zhruba jedné až dvěma
publikacím do roka. Potěšilo to nás i autora Honzu Vlasáka.
Stupně hodnocení Horydoly
*
zhola zbytečná publikace
**
je dobře, že něco takového vůbec vyšlo
***
za pozornost to stojí
****
výborná a poučná publikace
*****
to musíte mít
Podrobnosti na: http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=1108

Ukrajina, Černá Hora, Francie,
Korsika, Norsko, Rumunsko ...

CK ALPINA, Provazníkova 39, 613 00 Brno, Po-Čt: 9:00 - 17:00
tel.: +420 548 522 652, +420 777 257 462, e-mail: ck@alpina.cz
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
má své vítěze
Závěr roku byl pro nás ve znamení pilné četby
a posuzovaní došlých rukopisů. Některé byly natolik kvalitní, že rozhodnutí o jejich knižním vydání
bylo okamžité. Přeskočily v pořadí i dlouhodobě
připravované tituly. Se dvěma takovými se můžete
seznámit už v nabídce tohoto Cykločtení.
V jednotlivých kategoriích se umístili tito autoři a jejich díla:

CYKLOCESTOPISY
První cenu a hotovostní finanční odměnu
20 000 Kč získává Michal Ivasienko s rukopisem
o neuvěřitelné cestě se třemi malými dětmi Na
kolech k nejvyššímu vrcholu Evropy.
Druhou cenu získává Milan Silný s příspěvkem
Každý kopec má své Nej...
Třetí cena nebyla udělena.
Čestné uznání navíc obdrží Petr a Hana Baníkovi za příspěvek Svatební cesta a Ursula a Petr
Svobodovi za cestopisnou črtu Rakousko 2007.

CYKLOPRŮVODCE
První cenu a hotovostní finanční odměnu
20 000 Kč si rozdělí autoři Jiří Štekl s dílem Rájem rozhlednovým a Jiří Jokl za cykloprůvodce
Korsikou Ostrov tisíce vůní.
Druhá cena nebyla udělena.
Třetí cenu získává Ĺubomír Tükör za Cyklovýlety medzi Bratislavou a Viedňou (příspěvek je
ve slovenštině).

JAK ZÍSKAT DVACET TISÍC KORUN?
Stačí poslat kvalitní rukopis
Dvacátý únor letošního roku byl
pro rodinu Ivasienkových jistě nezapomenutelným dnem. Přijeli si totiž
do redakce Cyloknih přebrat finanční
prémii 20.000 korun za vítězství jejich
příspěvku v literární soutěži pro začínající autory. Rukopis se jmenuje „Na
kolech k nejvyššímu vrcholu Evropy“
a pojednává o pětitýdenní cestě se třemi
malými dětmi z Čech až pod vrchol Mt.
Blancu.
Při osobní návštěvě nám manželé Michal a Petra s holčičkami Barčou, Kačkou a Aničkou mohli povědět ještě více,
než bylo napsáno v textu. Zážitky mají
všichni skvělé. Toto putování je vůbec
neodradilo, naopak. Namotivovalo je
k další cestě, která bude letos směřovat
do Benátek.
Když vloni vyjížděli, ani jedno z dětí
ještě nechodilo do školy. Barče bylo 6 let,
Kačce 3 roky a nejmladší Aničce 1 rok.
Obě mladší holky se vezly ve vozíku za
kolem svého tatínka, nejstarší Barča už
šlapala na svém malém kolečku sama.
O tom, že velice zdatně, svědčí pohled

do statistiky výpravy, podle níž ujela
i nejdelší etapu, měřící 70 km.
Rukopis je moc zajímavý, čtivý, fotodokumentace výborná, takže celé by si
zasloužilo knižní vydání. Budeme o něm
s aktéry výpravy jednat.

V cíli putování pod vrcholem Mont Blancu …

… a obdobná póza v redakci Cykloknih.

Michal Ivasienko přebírá finanční prémii
20 000 Kč.

CYKLISTICKÁ BELETRIE
První cena nebyla udělena.
Druhou cenu získává František Mládek za soubor povídek Když vítězí ten druhý.
Třetí cenu získává Milada Jonášová s románem
Máš na to!
Oceněným autorům blahopřejeme a postupně jim nabídneme knižní vydání jejich děl.
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STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
OD JINÝCH VYDAVATELŮ

Chris Sidwells
VELKÁ KNIHA
O CYKLISTICE
Cena: 399 Kč

Ivan Křemeček
NA TOULKÁCH
S KRESLÍŘEM
Cena: 259 Kč

Kolektiv autorů
NA KOLE KŘÍŽEM
KRÁŽEM PO MORAVĚ
Cena: 199 Kč

Andrej Halada
NA KOLE KŘÍŽEM
KRÁŽEM PO ČECHÁCH
Cena: 199 Kč

Josef Kozák
Z CEST PO SVĚTĚ
Cena: 289 Kč

Petr Jahoda
S HORSKÝM KOLEM
NA DNO AFRIKY
Cena: 299 Kč

Miroslav Pavelka
DO EGYPTA NA KOLE
Cena: 399 Kč

Miroslav Rozkošný
Z HANÉ DO JERUZALÉMA
A ZPĚT
Cena: 147 Kč

Květa a Jan Mojžíšovi
ZE LHASY DO KÁTHMÁNDÚ
PŘES EVEREST NA KOLE
Cena: 229 Kč

Květa a Jan Mojžíšovi
PERU
Cena: 239 Kč

Petr Kafka
ZE SEDLA KOLA
Cena: 195 Kč

Zdeněk Berka a Antonín Červený
EXOTIKOU NA KOLE
Cena: 229 Kč

CYKLOČTENÍ
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STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
OD JINÝCH VYDAVATELŮ

Man. Rochi a Gian. Josti
MARCO PANTANI
Cena: 249 Kč

Urs Gerig, Thomas Frischknecht
JEZDÍME
NA HORSKÉM KOLE
Cena: 199 Kč

Ivo Hrubíšek
HORSKÉ KOLO od A do Z
Cena: 179 Kč

Jan Králík
ŽIVOT V JEDNOM KOLE
– JAROSLAVA CIHLÁŘE
Cena: 199 Kč

Lance Armstrong
NÁVRAT DO ŽIVOTA
Cena: 229 Kč

Linda Armstrong-Kellyová
ZROZENÍ ŠAMPIONA
Cena: 279 Kč

Pierre Ballester a Davis Walsh
TAJEMSTVÍ LANCE
ARMSTRONGA
Cena: 269 Kč

Chris Carmichael a Jim Rutberg
ROZHODUJÍCÍ JÍZDA
Cena: 229 Kč

Pavel Landa
CYKLISTIKA (nové vydání)
Cena: 119 Kč

Pavel Landa a Jitka Lišková
REKREAČNÍ CYKLISTIKA
Cena: 99 Kč

Jan Hnízdil, Jiří Kirchner,
Dana Novotná
SPINNING
Cena: 119 Kč

Jitka Lišková
KOLO A DĚTI
Cena: 119 Kč
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STÁLÁ NABÍDKA
OD JINÝCH VYDAVATELŮ

Jozef Trabalka
CESTA JE CIEĹ
Cena: 265 Kč
(slovenská)

CYKLOTURISTICKÝ
ATLAS SLOVENSKA
Cena: 349 Kč
(slovenská)

Kamil M. Haťapka
Z CYKLISTIKY
DO POLITIKY
Cena: 299 Kč (slovenská)

Česká republika
AUTOATLAS
S CYKLOTRASAMI
Cena: 154 Kč

AKTIVNÍ DOVOLENÁ
DO HOTELU
I POD STAN

CYKLOTURISTIKA NA BALKÁNĚ
Á Ě
Národní parky a moře Černé Hory na kole
Rumunskou Moldavii a Bukovinskými
Karpatami na kole
Podkarpatskou Rusí na kole
po cestách i necestách
Albánie, Černá Hora
- Na kolech sedmi
prokletými údolími
Makedonské putování na kole

POHODOVÉ TÝDNY
V ALPÁCH NA KOLE

Klammstein, Romantickými Alpami kolem
jezer, Divoké Alpy - Lofer, Rozmanité Alpy,
Altenmarkt, Zahradou Dolomit

CENTRÁLA:
CENT
NT
TR
RÁ
ÁLA tř.
ř 17.
17
7 listopadu
l
li
d 22
2
229,
9 P
Pardubice,
d bi
tel.: 466 535 401, 466 535 777
Antónia Vymazalová
MIROSLAV VYMAZAL
Cena: 350 Kč

Plzeňský kraj
CYKLOTURISTICKÉ MAPY
Cena: 400 Kč

Pobočka BRNO: Nám. Svobody 10 (nádvoří pasáže Alfa), tel.: 542 213 676
Pobočka PRAHA 1: Krakovská 18, tel.: 222 211 756

Pobočka BRATISLAVA: CK Atlas Adria, Račianská 3, +421 244 633 561

Poznani-SKY-92x190.indd 1

www.poznani.cz
CYKLOČTENÍ
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HISTORICKÉ BICYKLY NA ZÁMKU LUHOV
ze sbírek Františka Babického a jeho rodiny

Nedaleko Hracholuské přehrady, asi 20 km
severozápadně od Plzně, se nachází zámek
Luhov. Původně krásná renesanční stavba
se stala za minulého režimu ruinou. V roce
1996 ji zakoupil pan Petr Němec z Prahy
a celý objekt začal postupně opravovat. Za
pomoci dvou synů obnovil fasády, přeložil
a vyspravil střechu, opravil všechna okna
a dveře, obnovil původní dlažbu v přízemí,
položil parketové podlahy v patře a kompletně zrestauroval vnitřní prostory.
Pro takto zrekonstruované interiéry už jen
zbývalo najít vhodné využití. Nabídl rodině
Babických z Rokycan, že by v zámeckých
pokojích mohla dostat důstojné místo jejich
sbírka historických velocipedů. A tak se také
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cestu na Plzeňsko a spojit krásný výlet s návštěvou tohoto místa. V zámku je možné
zakoupit i drobné občerstvení a jeho konzumace v nádherném prostředí zámeckého
parku tak završí krásný sportovně-kulturní
zážitek.
stalo. Už třetí sezónu zde budou v jednotlivých místnostech vystaveny stroje, dokumentující vývoj jízdního kola od draisin, přes
kola Michaux, vysoká kola až po závodní bicykly z doby nedávno minulé. Vše doplněno
rytinami a dobovými obrazy z cyklistickou
tématikou.
Za cyklistickými muzei už nemusíte
jezdit nikam do ciziny, stačí si naplánovat

Text a foto: Jiří Říha

Otevírací doba od května letošního
roku bude následující:
květen, září, říjen:
soboty a neděle

10–17 hodin

červen, červenec, srpen:
denně mimo pondělí 10–17 hodin

g
alo
kat ezdù
i
j
zá e rád
m
dá arma
zd
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Co je nového a zajímavého na místech,
kam jste dojeli?

časopis
základ výbavy na výlet
Předplatné –

68, 312 00 Plzeň
225 985 225 Redakce – Školní
tel.: 374 802 148, 602 932 933
 send@send.cz ukázky na: e-mail: turista@literaplzen.cz
 www.send.cz www.literaplzen.cz/turista

NETRADIČNÍ SOUTĚŽ

DALŠÍ „SRANDA SOUTĚŽ“

s obrovským ohlasem

od Cykloknih

O tom, že je cykloturistická komunita národem soutěživým a se smyslem pro humor, nás přesvědčila netradiční soutěž vyhlášená v minulém
Cykločtení. Obávali jsme se, že některé z vás pohoršíme jejím tématem,
ale žádnou negativní reakci jsme nezaznamenali. Naopak. Na otázku,
která se týkala cedule jednoho českého městečka, kterou nějaký vtipálek
upravil do nelichotivého názvu, přišlo neuvěřitelných 1 024 odpovědí na
korespondenčních lístcích a dalších 1 356 odpovědí bylo e-mailových. Takový ohlas nezaznamenala doposud žádná naše soutěž, ani křížovka o sebelákavější ceny, s jízdním kolem jako cenou hlavní.
Všichni soutěžící (až na jednoho) poznali, že na ceduli obce byl původně nápis VŠERUBY.
Vylosovaní účastníci soutěže,
kteří obdrží knihy Lucky a Michala Honzy Vlasáka:
Miroslav Horský, Ostrava-Poruba, Zdeňka Švecová, Roudnice nad Labem, Harald Hrozek,
Kadaň, Jana Sehnoutová, Žďár
nad Sázavou, e-mail: blanka.
podrouskova, Karel Dolanský,
Děčín, Marie Zvonková, Blansko, e-mail: honzicek555, Božena Smazalová, Františkovy
Lázně, Karel Veverka, Lázně
Lipová.

Dostali jsme pro obveselení do redakce několik „modifikovaných“ titulních stran poměrně známých knižních titulů. Uhodnout jejich původní názvy nebylo příliš složité, což jistě zjistíte z připojených obrázků sami. Dostali
jsme ale při tom nápad. Což si udělat legraci tak trochu ze sebe?
Názvy některých námi vydávaných knih se jistě také dají „modifikovat“
podobným způsobem. Zkuste proto popřemýšlet a vymyslet něco pro obveselení nás i ostatních. Pokud vás napadne nějaký originální a legrační název
jakékoli naší cykloknihy, neváhejte a pošlete ho. Bude-li se nám líbit, dostanete za něj knížku dle vlastního výběru.
O stupeň výš budou hodnoceni ti, kterým se podaří nějaký legrační název
přímo graficky ztvárnit a zakomponovat do stávajícího titulního obrázku.
Nebo když sami vytvoří obálku cykloknihy, která ještě lépe a úsměvněji vystihuje název. Autor takového návrhu si bude moci vybrat hned tři z námi
nabízených titulů.
Ze soutěže jsou předem vyloučeny vulgární a hrubé výrazy, i takové slovní obraty a obrázky, které by
nějak nevhodným způsobem urážely autora či samotnou knihu.
Své nápady posílejte poštou nebo
e-mailem na adresu redakce Cykločtení do 31. srpna 2008. Vybrané
příspěvky zveřejníme pro obveselení ostatních.
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FORMA OBJEDNÁNÍ, VARIANTY PLATEB
A ZPŮSOBY DORUČENÍ
-25 %
-25 %
sleva

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

Varianty plateb
1. Bezhotovostním převodem peněz
• platebním příkazem • internet bankingem • GSM bankingem
Při této variantě doporučujeme uskutečnit objednávku přes náš 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 40 Kč. Při objednávce nad 500 Kč (hodnoty
zboží) neúčtujeme žádný poplatek.
2. Dobírkou
Klasika pro tento způsob nákupu knih. Cenu zásilky zaplatíte až při
převzetí zboží od poštovního doručovatele nebo na poště. Při tomto
způsobu platby účtujeme k ceně objednaného zboží poplatek za zaslání ve výši 79 Kč. Při objednávce nad 500 Kč (hodnoty zboží) účtujeme poplatek pouze 59 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

sleva

Poštovné ZDARMA *)
Balné ZDARMA ve všech případech
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:
377 539 988
(ve všední dny v době od 9.00 do 16.00 hod.)
e-mailem (kdykoliv):
redakce@cykloknihy.cz
poštou (kdykoliv): CYKLOKNIHY, Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
POPLATKY ZA ZASLÁNÍ PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH PLATEB
Hodnota zboží
do 500 Kč
nad 500 Kč
způsob doručení
Bezhotovostně
+ 40 Kč
+ 0 Kč
doporučený balík
Dobírka
+ 79 Kč
+ 59 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 10 Kč za Vás uhradíme).
*) při bezhotovostní platbě a při hodnotě zboží nad 500 Kč

VYLOSOVANÍ LUŠTITELÉ KŘÍŽOVKY
Z MINULÉHO ČÍSLA
Tajenka zněla: KOLA AUTHOR JÍZDA ZA SUPER CENU.
Z velkého množství korespondenčních lístků, pohlednic a e-mailů jsme
vylosovali dvacet výherců, kteří od nás dostávají knižní novinky z našeho
vydavatelství.
Vylosováni byli:
Václav Straka, Zbůch, Stanislav Kupčík, Přerov, Jaroslav Pachta, Pelhřimov, e-mail: karel.prouza, Jiří Holan, Ústí nad Labem, Milan Markvart,
Únětice, e-mail: hanule.bojka, Karel Runda, Brno, Miroslav Šustr, Parbubice, e-mail: zvolanek.m, Jiří Vinický, Strakonice, Zdenka Kopřivová,
Nové Strašecí, e-mail: karel.novotny.zvl, František Bulka, Klatovy, Jana
Čmeláková, Milevsko, e-mail: cislerova.kvetuse, Stanislav Petr, Hustopeče, Pavel Jičínský, Králův Dvůr, e-mail: stanicek.benes, Jiří Nedvěd,
Broumov.
CYKLOČTENÍ

37

Dvaceti vylosovaným
luštitelům zašleme
knižní novinky
z nakladatelství
CYKLOKNIHY.

Tajenku zasílejte
do 31. srpna 2008
na adresu:
CYKLOKNIHY,
Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
nebo redakce@cykloknihy.cz
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Brašny a nosiče
na vaše cesty světem
www.sportarsenal.cz

Carretera Austral, Chile, Patagonie

Lucie Kovaříková a Michal Jon

Skutečná Authorita

„Tajemství úspěchu – jsme na to dva.“
„Pokud se zeptáte úspěšného sportovce na tajemství jeho úspěchu, pravděpodobně Vám sdělí, že vše vězí
v důkladné přípravě. Já mám ale ještě jedno tajemství – jsme na to dva. Jeden na lyžích a druhý na kole.“

www.author.eu

Lukáš Bauer – vítěz Světového poháru

Author kol

