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vytříbeným spisovným mateřským jazykem. Měly by být 
zdrojem znalostí a smysluplné zábavy. A také by měly 

šířit úctu k jiným dětem, lidem a ostatním živým 
bytostem, zvířatům, přírodě, zemi a uznávaným 

společenským normám. Předčítání musí přinášet 
radost a potěšení.

Během dvou let se do kampaně zapojily desítky 
škol, školek, knihoven, obcí i soukromých osob. 
O ohromném významu předčítání pro osobnost 
mladého člověka se společnost snaží přesvědčit 

řada známých osobností českého veřejného života. 
Celostátní kampaň Celé Česko čte dětem aktivně 

podpořili: Václav Havel, jeho žena Dagmar, Michal Ho-
ráček s manželkou Rut, Zdeněk Svěrák, Jan Hřebejk, Emma 

Srncová, Barbora Špotáková, Petr Nárožný, Jaromír Nohavica, 
Aneta Langerová, Michal Viewegh s ženou Veronikou, Petr Hapka, On-
dřej Vetchý, Ivana Chýlková, Aňa Geislerová, Ondřej Pavelka, Monika 
Žídková, Martin Dejdar, Jan Přeučil, Vanda Hybnerová, Saša Rašilov, 
Petr Kostka, Jaroslav Dušek, Ester Janečková, Richard Krajčo, Arnošt 
Goldfl am, Pavel Zuna, Kateřina Neumannová, Viktor Preiss, Libuše 
Šafránková a Helena Třeštíková.

Naprosto zásadní je však 
to každodenní malé čtení 
doma. K četbě může při-
vést dítě i škola, dobrý uči-
tel. Nikdo však nezastoupí 
tátu nebo mámu, kteří sedí 
na okraji postele a neoká-
zale ukazují svou lásku. 

Celé Česko čte dětem
obecně prospěšná
společnost

Celé Česko čte dětem je název celostátní kampaně, kte-
rá nabádá rodiče, aby denně předčítali svým dětem. 
Věta „Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!“ 
obsahuje vše, co kampaní chceme říci. Pokud se 
dítěti věnujete, pokud mu pravidelně předčítáte, 
pokud s ním sdílíte pocity, vyroste z něj zdravá 
a emocionálně vyrovnaná osobnost. 

Právě kniha může být tím pojítkem, díky 
kterému se táta a dítě nebo máma a dítě vy-
dají společně do světů, kde nic není nemožné. 
Dítě po tuto dobu patří jen vám a vy jemu, cítí se 
důležité a milované. Společné čtení není přínosné 
jen pro dítě, ale i pro předčítajícího. Díky příběhům 
se můžete dostat velice blízko i k dospívajícím dětem. 
Můžete společně řešit problémy dospívání a navázat kontakt, 
který bývá v pubertě často zastíněn tím, že dítě má jiný pohled na svět 
než dospělý. 

Hlasité předčítání učí dítě myšlení, rozvíjí jeho paměť, obohacuje 
jeho slovní zásobu a obrazotvornost. Dále upevňuje vzorce morální-
ho chování a posiluje jeho sebevědomí. Tím vším se vytváří pevné 
pouto mezi rodičem a dítětem. Je to nejjednodušší investice do úspěš-
né budoucnosti dítěte. 

Správná volba knihy 
pro danou věkovou kate-
gorii je zásadní. Knížka 
musí pojednávat o ně-
čem, co je pro dítě a jeho 
zdravý rozvoj podstat-
né, přiměřené jeho věku 
a citlivosti, hlavně nesmí 
vzbuzovat strach a ne-
klid. Dětské knížky musí 
být napsány či přeloženy 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
aneb výlet do světů, kde nic není nemožné
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Kde se můžete setkat s CYKLOKNIHAMI v nejbližší době:
Ve dnech 14.- 17. května 2009 na mezinárodním knižním veletrhu

SVĚT KNIHY v Praze v Holešovicích.
Ve dnech 19.- 21. června 2009 na akci CYKLOVÍKEND

se Sport Arsenalem a s Cykloknihami v Českém ráji na Malé Skále.
K oběma akcím najdete podrobnosti uvnitř tohoto čísla.
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Na počátku byl bláznivý nápad. Byli jsme 
zvědaví, kolik lidí z dnešních čtenářů námi 
vydávaných knížek, a tím pádem i čtenářů 
CYKLOČTENÍ, si může pamatovat naše 
úplné začátky, kdy jsme před mnoha lety za-
čali vydávat zpravodaj CYKLOTURISTA, ze 
kterého se zrodil časopis CYKLOTURISTI-
KA. Vždyť ta doba je vzdálená už pětadvacet 
let. Slíbili jsme proto každému, kdo ve svém 
archivu objeví první číslo časopisu, a přine-
se ho k nám do stánku na veletrh Sport Life, 
že si bude moci vybrat jednu knihu z naše-
ho vydavatelství a dostane ji zdarma. Navíc 
ten, kdo s tímto prvním číslem přiběhne na 
stánek v každý ze čtyř výstavních dnů jako 
první, dostane jednu Boženu Němcovou. Ni-
koli Babičku ani žádnou jinou knížku od ní, 
ale bankovku s jejím portrétem. Přiznáváme, 
že jsme na podzimní veletrh čekali s trochou 
obav. Může vůbec někdo přijít? Má tak staré 
časopisy ještě někdo doma schované? Vždyť 
už by dávno měly skončit ve sběru.

Je čtvrtek 6. listopadu 2008 a v 9:00 se 
otevírají brány brněnského Výstaviště. Přes-
ně v 9:01 stojí před naším stánkem první čte-
nář, pan Jaroslav Šafránek z Hradce Králové. 
Má celý první ročník CYKLOTURISTIKY 
vzorně svázaný. Dostává od nás knihu dle 
výběru a 500 Kč. Přibíhají další, ale ti už do-
stávají pouze knížku. S některými si dlouze 

povídáme. Je zajímavé, na jaké detaily si ještě 
z dávné doby vzpomínají. 

Pátek 7. listopadu. Na prvního věrného 
čtenáře čekáme tentokrát asi patnáct mi-
nut. Libor Lacný z Ostravy přichází volným 
krokem, netuší, že je první. O to větší je 
jeho překvapení, když si odnáší pětistovku. 
Vybírá si Korsiku – prvního českého cyklo-
průvodce tímto ostrovem. Dostavují se další, 
s některými se léta osobně známe.

Osmý listopad. Sobota bývá vždy dnem 
největšího náporu návštěvníků. Je třeba se 
na něj připravit, nachystat zásoby knížek, 
vše upravit, urovnat. Přicházím do stánku 
zhruba hodinu před otevřením a kolem už 
netrpělivě prochází elegantní pán v dlouhém 
kabátu s velkým kloboukem na hlavě. 

„Dobrý den, přinesl jsem vám tu první 
Cykloturistiku.“

„To jste hodný, ale my ještě nefungujeme. 
Projděte se zatím kolem a přijďte prosím až 
na devátou.“

„Ale já jsem si přišel pro tu pětistovku.“
„Nebojte se, já si vás budu pamatovat a ne-

přijdete o ni.“

Ještě chvilku přechází kolem našeho stán-
ku, jakoby se bál, že ho někdo předběhne, 
pak se odebírá na obchůzku pavilonu F, ve 
kterém sídlíme. V 8.55 už stojí před námi 
se svázaným ročníkem v podpaží. Dostává 
pětistovku a může si vybrat zdarma knížku. 
Chvilku si ještě povídáme. Také pan Hasal 
z Prostějova odchází evidentně spokojen.

Neděle 9. listopadu už byla klidnějším 
dnem. S časopisem přišlo méně lidí, jakoby 
už ani nedoufali, že něco dostanou.

Podobná situace se opakovala o několik 
dnů později 29. listopadu 2008 v Praze, kde 
jsme dali příležitost těm, kteří do Brna na ve-
letrh nejezdí, aby si mohli vybrat za věrnost 
knihu zdarma. Vše proběhlo na festivalu 
Cyklofest, který pořádali Lucka Kovaříková 
s Michalem Jonem.

Ukázalo se tedy, že to nebyl až tak špat-
ný nápad. Těch pár desítek lidí, kteří nám 
časopis přinesli ukázat, znamenalo také pár 
desítek příjemných setkání s lidmi, které 
jsme mnohdy osobně neznali, ale oni znali 
prostřednictvím časopisu nás. Bylo milé až 
dojemné, jak si někteří dřívějších čísel CYK-
LOTURISTIKY dodnes váží. Svázané roční-
ky opatrují a prý si v nich dodnes ještě listují. 
Může si vydavatel časopisu přát něco víc?

 Jiří Říha

ČTENÁŘSKÁ VĚRNOST BYLA ODMĚNĚNA
na veletrhu Sport Life v Brně
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10. ročník veletrhu turistických možnos-
tí se konal letos 13. – 14. března v Hradci 
Králové opět na dřívějším místě v Kongre-
sovém centru ALDIS. Prezentovaly se na 
něm kraje, města a regiony České republiky 
i zahraničí. Z oblasti průmyslu cestovního 
ruchu byly zastoupeny cestovní kanceláře, 
agentury, ubytovací zařízení a jiní poskyto-
vatelé služeb v oblasti volného času a ces-
tovního ruchu. Média zastupovaly časopisy 
TIM a TRAVEL, vydavatele knížek CYK-
LOKNIHY.

Když při zahajování veletrhu zaznělo, že 
se jedná o jubilejní desátý ročník, nechtělo 
se nám tomu ani věřit. V roce 2000 jsme se 
prvního ročníku pochopitelně zúčastnili, 
protože jsme tehdy považovali za symbolic-
ké, být přítomni s časopisem Cykloturistika 
veletrhu téhož jména. Následovalo několik 
let naší pravidelné účasti, pak krátká odml-
ka, abychom se na něj vrátili, tentokrát s cyk-
loturistickými knížkami.

O slavnostní přestřižení pásky a sym-
bolické zahájení dvoudenního programu 
byl požádán Mons. Dominik Duka, biskup 
královéhradecký. Proč právě on? Hlavní 
téma letošního veletrhu totiž bylo: Zvony 
a církevní památky v cestovním ruchu. 
K němu byla uspořádána i odborná kon-
ference a návštěvníci si mohli prohlédnout 

modely zvonů, dozvědět se o jejich výrobě, 
zvonovém řádu, i o problematice obnovy 
zvonů. 

Program dalších přednášek a besed byl 
bohatý. Cykloturisty nejvíce zajímala před-
náška Lucie Kovaříkové a Michala Jona 
„S Ernestem po Evropě“. Na ní se dostavil 
i hlavní aktér osobně a na závěr „podepiso-
val“ zajemcům knihy o svém psím putování 
otiskem tlapky. 

Dvoudenní královéhradecký veletrh ne-
patří mezi největší, ale je sympatický svojí 
„rodinnou“ atmosférou a pozoruhodný tím, 
kolik příznivců cykloknížek mezi návštěvní-
ky má. Zkrátka a dobře: do Hradce Králové 
na Infotour & Cykloturistiku jezdíme rádi 
a je nám tam dobře.

 JŘ

Ačkoli už se I. ani II. díl této cestopisné 
tetralogie Lucie Kovaříkové a Michala Jona 
jednotlivě neprodává (pouze autoři mají 
několik výtisků pro své besedy), ponecha-
li jsme několik výtisků pro vážné zájemce. 
Nabízíme je však pouze v kompletu. 

Všechny čtyři díly obsahují dohromady 
808 stran poutavého textu, 578 barevných 
fotek, mnohdy velkého formátu a 48 ilu-
stračních mapek s vyznačením projeté tra-
sy. Jsou tištěné na křídovém papíru, v pev-
né vazbě s lesklým laminem na povrchu 
a pochopitelně celobarevné. 

Celý komplet všech čtyř knih pohro-
madě stojí 1220 Kč.

INFOTOUR & CYKLOTURISTIKU
navštěvujeme rádi

S LUCKOU A MICHALEM
kolem zeměkoule
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JIŘÍ BOUDA – NA CESTÁCH
výstava, kterou si nenechte ujít

Výstava akademického malíře a cyklo-
turisty Jiřího Boudy zaměřená na motivy 
z jeho cest právě probíhá v Galerii české 
grafi ky Hollar. Pokud se chcete potěšit pří-
jemnými obrázky s cykloturistickou tema-
tikou (ale nejen jimi), případně si na místě 
nějakou krásnou litografi i koupit, neváhej-
te. Výstava potrvá jen do 3. května 2009.

Galerii Hollar najdete na adrese: Smeta-
novo nábřeží 6, Praha 1 a podrobnosti o ní 
na stránkách www.hollar.cz. Otevřeno je 

denně mimo pondělí 10–13 a 14–18 hodin. 
Současně probíhá v Poštovním muzeu, 

Nové mlýny 2, Praha 1, další výstava Jiřího 
Boudy s názvem: Pošta, vlaky, cesty. Ta je ve-
řejnosti přístupná denně mimo pondělí a stát-
ních svátků až do 7. června letošního roku.

Fotografi e jsou ze zahájení výstavy Na ces-
tách, které se konalo 8. dubna za přítomnosti 
cca 150 obdivovatelů díla Jiřího Boudy.

KLENOT V NAŠÍ NABÍDCE
Unikátní publikace Jiřího Boudy s ná-

zvem CESTA DO COMPOSTELY vydaná 
v počtu 150 číslovaných a autorem pode-
psaných výtisků je lahůdkou pro milovníky 
a sběratele bibliofi lií. Jde o přepis poutnic-
kého deníku z putování autora do Santiaga 
de Compostely, během něhož si autor kreslil 
půvabné obrázky, které později převedl lito-
grafi ckou technikou na papír. Publikace jich 
obsahuje celkem 23. Kromě obrázků tema-
ticky spjatých s kolem obsahuje text spoustu 
zajímavostí o cestě samotné, o možnostech 
ubytování a je dobrým návodem pro ty, kte-
ří mají v úmyslu návštěvu tohoto slavného 
poutního místa ve Španělsku uskutečnit. 
Podlouhlý, štíhlý formát (150 × 270 mm) 
s volně vloženými listy v tuhých deskách 
(64 stran) dává knize reprezentativní ráz. 
Může to být mimořádně vhodný dárek pro 
milovníky kola i umění. Cena je 1 950 Kč.
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CYKLISTICKÉ PÍSNĚ VEČERNÍ
soutěž cyklistické poezie

Přilítlo jaro z daleka
a všude plno touhy,
i bicykl se objevil – 
vždyť v zimě spal sen dlouhý.

A na něm vyjel cyklista,
svou pyšnou hlavu nese – 
leč do vršku to špatně jde, 
a noha se mu třese.

Však statně šlape přece dál 
a nedbá nohou bolu,
vždyť ony zas se rozšlapou – 
a s vrchu to jde dolů!

Věnováno prvnímu mistru českému Jose-
fu Kohoutovi v důkaz úcty a obdivu.

Napsal Jindřich Leminger.
Vydáno v Praze v roce 1889.
Básnická sbírka s názvem Cyklistické 

písně večerní, ze které je naše ukázka, je 
skvostným literárním dílkem, ve kterém je 
radost listovat. Na to, že je brožurce letos 
rovných 120 let, jsou některé verše obdivu-
hodně aktuální. Například:

On s vrchu tuze prudce jel
a není mu teď volno,
že příliš přišláp lituje,
a kol žeber mu bolno.

Nebo vyznání kolu by dnes snad nikdo 
lépe nenapsal:

Když Bůh byl nejvíc rozkochán,
tu bicykl nám stvořil,

a řek´: jdi nyní na ten svět, 
by lid se tobě kořil.

Napadlo nás, že by nebylo špatné zane-
chat odkaz současné doby cyklistické našim 
následovníkům, kteří by se mohli začíst do 
soudobých veršů za dalších 120 let. 

Vyhlašujeme proto soutěž v poezii na 
cyklistické téma. Účastníci nebudou roz-
děleni do žádných kategorií podle věku ani 
pohlaví. Není také podstatné, zda někdo 
napíše jednu básničku nebo odevzdá celou 
básnickou sbírku. Vybereme verše, které se 
nám budou líbit nejvíce a ty vydáme knižně. 
To bude také jediná odměna pro soutěžící.

Skládejte, pište, básněte. Uzávěrka soutěže 
je 30. září 2009, aby mohly novodobé Cyklis-
tické písně večerní vyjít ještě do Vánoc.
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RÁJEM
ROZHLEDNOVÝM

AUTOGRAMIÁDA AUTORA
se uskuteční na cykloakci Západočeským regionem za 17 hodin,
která se koná v sobotu 20. června 2009 v Plzni.

Počet stran: 288
Formát: 145 × 205 mm
Vzhled:  pevná vazba, lesklé lamino
ISBN: 978-80-87193-04-4

Jiří Štekl

Proč druhé vydání a ne dotisk prvního?
Ještě žádná kniha našeho vydavatelství nezaznamenala takový 

úspěch jako tato. Po necelých dvou měsících byl celý náklad té-
měř rozebrán. Podle ohlasů čtenářů se jedná v dnešní „přeroz-
hlednované době“ o ojedinělý počin, jemuž napomohlo i to, že 
autor všechny objekty nejen osobně navštívil (na kole), ale všech-
ny je nakreslil a pořídil k nim mapky příjezdových tras.

Jeden z velmi cenných ohlasů jsme obdrželi od největšího od-
borníka na rozhledny v naší republice, autora mnoha rozhledno-
vých publikací a především spoluautora úspěšného dokumentár-
ního cyklu České televize „Rozhlédni se, člověče“.

Je to hezky a originálně udělaná kniha.
Cením si, že autor je cykloturista, podobně jako já, a že všechny 

rozhledny navštívil na kole. V tom máme společného koníčka a asi 
i podobně sportovního ducha. Cítím tu knihu jako určité osvěžení 
mezi záplavou podobných knih a článků, kde autoři píší o tom, že „ 
...auto zaparkujeme tam a tam a pak už nám zbývá jen 100 m chů-
ze k rozhledně...,“ jako by snad už ani jiný způsob návštěv rozhle-
den (i jiných památek) než autem neexistoval. Cením si také toho, 
že autor nezvolil cestu opisování jako někteří jiní.

Tuto knihu budu proto rád doporučovat.
 S pozdravem prof. ing. Jan Nouza, CSc.
Logicky se nabízelo provést okamžitě dotisk. Tam by ovšem ne-

byly zahrnuty nově postavené rozhledny, které vyrostly od uzávěr-
ky prvního vydání. Proto jsme se rozhodli připravit vydání druhé, 
zásadně pozměněné. Kromě 23 nově zařazených objektů nakreslil 
autor stejný počet obrázků znovu a kvalitnější kresby nahradily ty 
původní. Totéž se týká přibližně stejného počtu aktualizovaných ma-
pek. V dnešní době, kdy orientace podle navigačních přístrojů za-
číná být samozřejmostí, se stává uvádění GPS souřadnic u objektů 
nezbytností. Řídili jsme se tím i my. Přiložená mapa České republiky 
s rozmístěním rozhleden lokalizuje jednotlivé objekty a číslo u pikto-
gramu informuje, na které straně se o rozhledně dočtete. Přehledná 
tabulka na druhé straně mapy obsahuje přes dva tisíce údajů o všech 
rozhlednách v ČR. Druhé vydání je tedy vylepšené, bohatší a mno-
hem kvalitnější, než by byl dotisk prvního vydání.

Cena: 
299 Kč

ŽHAVÁ
NOVINKA
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II. rozšířené vydání s GPS souřadnicemi
a velkou vloženou mapou s přehlednou tabulkou

Čím se liší první vydání od druhého?
•  Je v něm o 23 rozhlednových objektů 

více. 
•  U každé rozhledny jsou uvedeny GPS 

souřadnice.
•  Do knihy je vložena velká mapa ČR 

s rozmístěním všech rozhleden. U pik-
togramu rozhledny je vždy uvedeno 
číslo stránky, na níž se v knize o roz-
hledně dočtete.  

•  Na zadní straně mapy je souhrnná 
tabulka s více než dvěma tisíci údaji 
o rozhlednách.

•  Mnoho kreseb a mapek z prvního 
vydání bylo překresleno.

Čím se neliší první vydání od druhého?
• Stejnou cenou!
• Opět pouhých 299 Kč.

Vydání knihy podpořily tyto fi rmy:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

UNIVERSE AGENCY spol. s r.o.

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

síť prodejen gpscentrum
(provozuje eNav s.r.o.)

UPEX – Chemie Čechy, spol. s r.o.
Safety Kleen Europe Group

invelt-elektro s.r.o.

Veletrhy Brno, a.s.

DĚKUJEME

Ukázka z mapy,
skutečná velikost

594 × 360 mm
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KAŽDÝ KOPEC
MÁ SVÉ ... NEJ

AUTOGRAMIÁDA AUTORA
se uskuteční v sobotu 16. května 2009 od 12 do 13 hodin na veletrhu Svět 
knihy v Praze, ve stánku vydavatelství CYKLOKNIHY.

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

barevné přílohy
ISBN: 978-80-87193-05-1

Milan Silný

Mladý autor, který přihlásil svůj rukopis do naší literární sou-
těže a dostalo se mu nejen ocenění, ale došlo i na vydání knihy, 
je slibným příslibem do budoucna. Píše velice poutavě, o čemž 
svědčí uveřejňované články na různých internetových serverech. 

Kromě České republiky procestoval větší část Evropy od Islandu 
po Řecko, navštívil Afriku či Střední Východ a své zážitky z cest 
dokáže podat zajímavým, sobě vlastním a hlavně nezaměnitel-
ným stylem. Formou deníku, doplněného o faktografi cké údaje, 
okáže pobavit, ale také vzbudit či zvýraznit chuť na cestování.

A co si myslí o autorovi knihy jeho kámoši?
„Dobrodruh, cestovatel, sportovec a kamarád, který poslední 

dobou čím dál více přirůstá k několika svařeným trubkám. Bě-
hem cest, které absolvuje pěšky nebo autem, sleduje a tipuje, jak 
by se tudy asi jelo na kole, jestli ten kopec už někdo vyjel, jak moc 
by to bylo náročné...“ 

„V některých, zejména tzv. adrenalinových sportech bývá údaj-
ně nejlepší hodnocení, když o vás řeknou: to je magor, šílenec 
nebo blázen... O Milanovi to říci můžu.“

„Cyklomagor – v tom nejlepším slova smyslu. Slovo, které ho 
nejvíce vystihuje.“

Kniha soustřeďuje popisy cest na kole na nejzajímavější vr-
choly Čech, Moravy a Slezska. Svým způsobem ji lze považovat 
za netradičního cykloturistického průvodce po kopcích České 
republiky.

Cena: 
299 Kč

ŽHAVÁ
NOVINKA

Dědeček Pítrs JožánekSpído
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kopce jsou kořením cyklistiky a tato kniha vás o tom přesvědčí

Nejvyšší hora Krkonoš
Nejvýznamnější kopec české historie
Nejutajenější hora Šumavy
Nejvyšší hora Blanského lesa
Nejvyšší hora Krušných hor
Nejvyšší hora Ještědského hřbetu
Nejvyšší kopec chatařské lokality Kalivody
Nejvýše položená silnice v Čechách
Nejvyšší hora Krušných hor na německé 
straně
Nejvyšší hora Šumavy
Nejvyšší hora Českého středohoří

Uhodnete podle názvů kapitol, o kterých kopcích se v knize píše?
Nejoranžovější horská chata Krkonoš
Nejvyšší hora na Moravě
Nejvyšší hora Lužických hor
Nejvyšší hora Šumavy na české straně
Nejvýznamnější kopec československého 
plachtění
Nejvyšší hora hlavního města Prahy
Nejvyšší hora západních Krkonoš
Nejvyšší hora v Beskydech
Nejvyšší hora v Brdech
Nejvyšší hora Vysočiny
Nejvyšší hora Jizerských hor 

Nejvyšší kopec mého rodného města 
Nejosudovější kopec básníka
K. H. Máchy
Největší znělcová kopa střední Evropy
Nejvyšší hora Javorníků
Nejvyšší hora Žalského kozího hřbetu
Nejvyšší stolová hora České republiky
Nejvyšší hora České republiky

Pomůžeme vám: Sněžka, Říp, Poled-
ník, Kleť, Klínovec, Ještěd, Střela, Zla-
té návrší, Fichtelberg, Grosser Arber, 
Milešovka, Špindlerova bouda, Praděd, 
Luž, Plechý, Raná, Bílá hora, Vyso-
ké kolo, Lysá hora, Třemšín, Javořice, 
Smrk, Slánská hora, Radobýl, Bořeň, 
Velký Javorník, Žalý, Děčínský Sněž-
ník, a ještě jednou Sněžka. 
Kopců je v knize popisováno ve skuteč-
nosti ještě více, toto jsou jen ty hlavní. 

Vydání knihy podpořily tyto fi rmy:

Severočeské doly a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

CATHERINE s.r.o.

DĚKUJEME

58    Zlaté návrší

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

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

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

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

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

Nejvýše polo ená 
silnice v echách

au
to

r 
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RUMUNSKÉ PASTORÁLE

Počet stran: 104
Formát: 230 × 170 mm (naležato)
Vzhled:  pevná vazba, lesklé lamino,

vnitřek celobarevný,
křídový papír

ISBN: 978-80-87193-06-8

Vít Čenovský

V životě se každý člověk ocitne 
jednou za čas na rozcestí několika 
cest. Častokrát váhá a nemůže se 
rozhodnout kudy a kam se vydat. 
Přemýšlí, dumá a přešlapuje na 
místě. Někdy pomůže k rozhodnu-
tí malá informace nebo poskytnutí 
rady kolemjdoucího člověka. Tato 
kniha by měla rozhodování ulehčit 
všem, kteří ještě váhají a zvažují, 
zda se do Rumunska vydat či ni-
koliv. Měla by přispět ke kladnému 
rozhodnutí těm, kteří rádi vymění 

jistotu západního cestovatelského blahobytu za mírnou 
nejistotu balkánského typu. Odměnou jim budou zážitky z nádherné 
a neporušené přírody, kde žijí sice chudší, ale o to upřímnější lidé 
s otevřeným srdcem. Přijměte naše pozvání, nasedněte na svá kola 
a posuďte sami. Inspirací vám budiž tento „inspiromat“, ve kterém na-
jdete skoro třicet cyklistických tras, jejichž absolvování vám usnadní 
speciálně nakreslené mapky.

OD FAGARAŠE PO BANÁT (ukázka z knihy)
Pršelo celou noc a déšť neustal ani po rozednění. To nám ta dovo-

lená pěkně začíná! Nasnídali jsme se a doufali, že déšť brzy vystřídá 
slunce. Další přeháňka ale umocnila špatnou náladu. Přes kola zase 
přehazujeme plachtu a před deštěm se schováváme do auta. Počasí 

OBSAH 
I. OD FAGARAŠE PO BANÁT
II. CYKLISTIKA V POHOŘÍ APUSENI
III. NA KOLECH RUMUNSKÝM BANÁTEM 
IV. CYKLISTIKA V POHOŘÍ PARING
V. TRASY V OBLASTI MARAMUREŠ A RODNEI

Cena: 
299 Kč

ŽHAVÁ
NOVINKA
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hé čtyři roky. Provoz na této vysokohorské silnici je velmi ovlivňován 
výškou sněhové pokrývky v průběhu zimy. V nepříznivých letech tak 
může být průjezd omezen jen na prázdninové měsíce. 

Nasedáme na kola a po průjezdu malým rekreačním střediskem 
v podhůří začínáme stoupat po mokré silnici vzhůru do hor. Nejedeme 
sice rychle, ale přesto jsme za chvíli mokří. Za každým autem, které 
projíždí kolem, se tvoří vodní clona, která nás nepříjemně provlhčuje. 
Šlapeme kolem nepříliš upravených parkovišť, kde Rumuni grilují ane-
bo se zrovna snaží rozdělat oheň. Chystají se právě na piknik spojený 
s grilováním. Počasí se bohužel ale ještě neumoudřilo. Po hodině jízdy 
začíná opět vytrvale pršet. Nedojeli jsme ani nad horní hranici lesa. Na-
štěstí naše auto s řidičem je nedaleko. Schováváme se pod betonovou 
stříšku sloužící jako ochrana motoristů před padajícím kamením.

 Rumunským národním 
zvykem je činnost, kterou 
bych nazval „piknikování“. 
Někdy tento zvyk hraničí se 
závislostí. Osoby postižené 
touto chorobou je možné 
najít na různých místech 
dostupných nejen osobním 
automobilem. 

inspiromat nejen pro cyklisty
další z řady netradičních cykloprůvodců

se umoudřilo až před polednem. Konečně nasedáme na kola a vyjíž-
díme. Čeká nás asi 25 kilometrů stoupání s výškovým rozdílem cca 
1 500 metrů do vrcholového sedla k jezeru Bilea Lac. Docela „výživ-
ný“ plán na dnešní odpoledne. 

 Transfagarašská silnice s označením 7c je dlouhá 95 kilometrů. 
Byla postavena relativně nedávno v letech 1970–1974 a nechal ji vy-
budovat Nikolaj Čaučesku jako strategickou vojenskou silnici po vpá-
du vojsk Varšavské smlouvy do České republiky. Považoval totiž za 
moudré zajistit přechod Karpat v místě tradiční hranice mezi Valaš-
skem a Sedmihradskem pro případ vpádu novodobých okupačních 
vojsk. Konkrétně se prý Čaučesku obával vpádu sovětských vojsk, 
neboť rumunská armáda se jako jediná nepodílela na obsazení Čes-
koslovenska v roce 1968. Podle nejnovějších pramenů je prý ale také 
produktem Čaučeskova fanatismu při překonávání překážek, a to ne-
jenom přírodních. Kromě toho, že je nejvýše položenou silnicí v Ru-
munsku, pyšní se i dalšími stavebními rekordy. 

Cituji: „Projet tuto silnici v celé délce je dobrodružství samo o sobě, 
jež umocňuje dech beroucí scenerie v každé z desítek jejích zákrut 
a ohybů.“ Kromě toho na ní najdeme 28 mostů a 550 můstků. Ve 
výšce 2 040 m n.m. prochází tunelem, který je 885 metrů dlouhý. Při 
náročné stavbě zemřelo 38 vojáků a bylo spotřebováno asi 6 tisíc tun 
dynamitu. Přes vysokou náročnost stavby byla silnice hotova za pou-

Vydání knihy podpořily tyto fi rmy:

CK Kudrna

CK Alpina

CK Poznání

DĚKUJEME

Pokud se píše o Rumunsku, nelze opominout ani oblast ma-
lebných českých vesniček, kde žijí milí lidé hovořící stále ještě 
staročesky. Nakoukněte tam s námi a posuďte sami!

Až do roku 1989 věděl málokdo, že v rumunském Banátu 
žijí čeští krajané. Tito lidé, kteří zde našli novou vlast na 
začátku 19. století, byli již od svého přesídlení utlačova-
nou menšinou. Nejinak tomu bylo i za diktátora Čaučes-
ka. Snad i díky tomu předčí pracovitostí své rumunské 
sousedy. Až nyní se tedy dá říci, že se „blýská na lepší 
časy“. Tato malá enkláva totiž zažívá v současnosti 
turistický boom. Bohužel probíhá současně 
s dobrovolným vysídlováním českých vesnic, 
neboť většina mladých lidí odchází za lepším 
životem do větších rumunských měst nebo 
zpět do Čech. A kde najdeme tuhle oblast, kde 
se zastavil čas?

Na jihozápadě Rumunska, mezi městy Oradea 
a Drobeta Turnu Severin je oblast nazývaná obecně 
Banát. Nejzajímavější oblastí je ale pro nás především již-
ní část tohoto území, vymezená na západní straně protékajícím 
Dunajem a na východě silnicí E 70, která spojuje města Drobeta 
Turnu Severin a Caransebeš. Tuto oblast před více než sto pade-
sáti lety osídlili Češi. Odešli za lepší budoucností do daleké ciziny. 
Maďarský podnikatel Magyarly je zlákal nabídkou úrodné půdy 

a pří-
slibem osvo-
bození od vojenských 
povinností za osídlení tehdej-
šího pohraničního pásma rakouské 
monarchie. Přesně podle přísloví 

NA KOLECH RUMUNSKÝM BANÁTEMIII
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Z ÚTULKU AŽ K MOŘI
recenze časopisu PES přítel člověka

NA KOLECH POD MT. BLANC
recenze portálu Horydoly.cz

Další z cyklistických 
cestopisů o dlouhé cestě 
na kole vydalo plzeňské 
nakladatelství Cyklokni-
hy. Tentokrát vyrazila 
pětičlenná rodinka ze 
západních Čech do Cha-
monix. Věřte-nevěřte: 
máma s tátou koupi-
li kola, absolvovali pár 
krátkých výletů, posadili 
do vozíku dvě dcerky, 
třetí jela na vlastním dět-
ském bicyklu a po pěta-
čtyřiceti dnech šlapání 
dorazili pod Mont Blanc.

Zkušený cestovatel se 
nad strastmi a slastmi 
pěti Ivasienkových na 
cestě usměje, expediční 
cestovatel se může popa-

dat za břicho, ale oni si to pořádně užili! 
První noc v Německu kousek za hranicemi byla žalostná. Pršelo, 

rodinka se bála přespat na parkovišti, z obav před policií si ani neudě-
lala teplé jídlo a druhý den sedla na kola za svítání. 

O pár dní později se z nich stali protřelí cykloturisté, kteří rychle 
stavěli i balili stan, objevili správný rytmus spaní – čůrání – jídlo, za-
bydleli se v každém kempu, kde zakotvili na noc. 

Jejich sotva nabyté sebevědomí ovšem za dalších pár dní srazila 
nemoc, nastuzení a migréna. Tři dny se rozhodovali, jestli se nemají 
vrátit. Nevrátili. Opřeli se do pedálů a přes Švýcarsko dorazili do Mar-
tigny. Odtud se nechali zubačkou převézt přes vysokohorský průsmyk 
a po pár kilometrech se ocitli v cíli. Nazpátek se protloukali dva dni 
po železnici od přestupu k přestupu, jedním vlakem za druhým. 

Doma potom táta napsal cestopis a nabídl ho vydavateli. My, čtená-
ři, můžeme oběma jenom poděkovat. 

Jakub Turek
šéfredaktor Horydoly.cz

Kniha Z útulku až k moři mě hned zaujala svým názvem a námě-
tem. A ve chvíli, kdy jsem z fotografi í zjistila, že „útulkáč“ Ernest 
není žádný drobeček do košíku na kolo, mě i nadchla. Vždyť koho 
z nás by napadlo cestovat se čtyřicetikilovým pesanem? Vlastně – 
kolik lidí napadne jet dobrovolně na kole více než 5400 km? A na-
padlo by vůbec někoho absolvovat to s tím obr-psem a ještě si to 
užít? Autoři knihy k této takřka nulové skupině patří. Možná ji do-
konce tvoří sami a svůj příběh napsali a nafotili jen ve snaze nalákat 
další „šílence“... 

Kniha má švih a spád, a to i tehdy, když naše trojka zdolává kop-
ce vskutku úctyhodné. Zdánlivé maličkosti při líčení každodenních 
zážitků se psem jistě uvítají možní následovníci. Stejně tak praktická 
je i poslední kapitola knihy – Rady a tipy pro cyklovýpravy se psem. 
A pěkné fotografi e 
najdete v knize oprav-
du všude.

Pro každého, kdo 
se psem a na kole rád 
cestuje, i pro ty, kte-
ří se chtějí se psem 
vydat do zahraničí 
či na dlouhé túry, 
bude kniha jistě ví-
taným průvodcem 
a rádcem. Pro nás 
ostatní pak příleži-
tostí k příjemnému 
snění o tom, jaké by 
to bylo ...

Stanislava Jansová
šéfredaktorka
časopisu
PES – přítel člověka

y y py p y ýp y p

AUTOGRAMIÁDA autorů se uskuteční na veletrhu SVĚT 
KNIHY v Praze, ve čtvrtek 14. května 2009, od 11 do 13 hodin, 
ve stánku vydavatelství CYKLOKNIHY.
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CYKLISTICK¯
veletrh
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JAK SE KRESLÍ ROZHLEDNY

■ Vzpomenete si ještě na první navštívenou 
rozhlednu?

To už asi ne, protože to bylo v dobách škol-
ních výletů, tedy hodně dávno. Ale byla to ur-
čitě jedna z těchto tří: Javorník, Pancíř nebo 
Bolfánek.

■ Kdy jste vlastně začal se systematickým 
navštěvováním rozhleden?

Tak to si naopak pamatuji docela přesně. 
Bylo to v roce 1998 po odvysílání úspěšného 
seriálu scénáristy Bedřicha Ludvíka „Rozhléd-
ni se člověče“, který tak skvěle uváděl Luděk 
Munzar. A také když jsem poté začal plnit tu-
ristický odznak „Rozhledník“.

■ A jak jste se dostal k jejich kreslení?
Chtěli jsme přijít s něčím originálním. Místo 

zveřejnění někdy nedokonalých fotografi í jsem 
navrhl kreslené obrázky. To jsem ale netušil, 
čemu jsem se vlastně upsal. Celý rok jsem ne-

dělal nic jiného, než kreslil. Objetí všech rozhle-
den na kole pro mě rozhodně nepředstavovalo 
takovou zátěž, jako jejich zvěčnění na papír.

■ Kreslíte si stavby na místě nebo až doma?
Kdybych měl kreslit na místě, čtenáři by se 

knížky dočkali nejdříve za čtyři roky. Měl jsem 
vždy přesně stanovený rozpis trasy, který kdy-
bych nedodržel, tak by se mně zhroutil celý vý-
let. Zvlášť patrné by to bylo při dvoudenních 
výletech z Plzně do odlehlých částí severový-

chodní Moravy. Pamatuji se, že jsem měl na 
přestup mezi vlaky vždy nejvíce 5 minut, ale 
přesto jsem třeba za dva dny za pomocí deseti 
rychlíků zvládl navštívit na kole několik chy-
bějících rozhleden ve východních Čechách, na 
severní i jižní Moravě. 

■ Která rozhledna se kreslila nejobtížněji?
Jednoznačně Smrk v Jizerských horách. Po-

tíže mně totiž dělají přesné geometrické tvary, 
zde navíc doplněné dvěma půlkruhovými vy-
hlídkovými ochozy. S kresbou jsem byl spoko-
jen asi až po sedmé nebo osmé variantě.

■ Pro knihu jste maloval i mapky?
Samozřejmě. Zjistil jsem totiž, že ve skuteč-

ných mapách je mnohdy rozhledna zanese-
na například na opačné straně silnice, než ve 
skutečnosti stojí! Jednu jsem dokonce našel na 
sousedním vrcholu! Navíc doporučované pří-
stupové trasy mnohdy neodpovídají těm mým. 
Zvláště cesty značené jako turistické, ve dvou 
případech dokonce vedené jako cyklotrasy, bý-
vají na kole zcela nesjízdné.

■ K rozhlednám vede většinou několik cest, 
to je vždy všechny projedete?

Pokud mne to časové možnosti umožní, 
tak samozřejmě ano. I když se mně už stalo, 
že jsem doma při podrobném prohlížení foto-
mapy zjistil vyjeté koleje i z opačné strany, než 
jsem k rozhledně stoupal. 

Málokdy se stává, aby první kniha autora zaznamenala hned takový ohlas. Když CYKLOKNI-
HY pomáhaly na svět této prvotině, nikdo netušil, že za pár týdnů po jejím vydání bude celý 
náklad vyprodán. Z Jiřího Štekla udělala tato výjimečná kniha „mediální hvězdu“. O rozhovor 
s ním projevovaly zájem celostátní deníky, např. MF DNES. V čem spočívá výjimečnost tohoto 
literárního počinu? Určitě i v tom, že autor zvolil neuvěřitelně pracnou metodu, když téměř tři 
stovky rozhleden vlastnoručně nakreslil. K tomu ještě přidal stejný počet náčrtků přístupových 
tras. To, že všechny naše rozhledny osobně navštívil, bere jako samozřejmost. Při svých cestách 
za rozhlednami kombinuje jako správný „nádražák“ (civilním povoláním je výpravčím Čes-
kých drah) přesuny vlakem s výjezdy k rozhlednám na kole. V souvislosti s druhým vydáním 
knihy jsme se Jiřího Štekla zeptali, jak vlastně kresby vznikaly.
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■ Kolik se dá objet na kole rozhleden za den?
Jednou, když jsem potřeboval dofotit fi lm, 

jsem jich zvládl rovných deset. Ale to bych ni-
komu nedoporučoval, protože to byl hon s ča-
sem a dohromady jsem z toho nic neměl. Navíc 
to bylo v začátcích, kdy každá rozhledna byla 
pro mě nová, takže to už dnes naštěstí nemůžu 
zopakovat.

■ Která je vaše oblíbená rozhledna?
Mám rád všechny rozhledny, ze kterých 

jsou hezké výhledy. A také mám rád klasické 
kamenné věže z minulého století. Paradoxně 
miluji Javorník na Šumavě, přestože dlouhou 
dobu nesplňoval ani jednu tuto podmínku. 

Vzpomínám si na 
tu krásnou starou 
věž ještě z doby, kdy 
se z ní dalo rozhlížet 
těsně nad vrcholky 
vysokých smrků. Po 
necitlivém navýšení 
z roku 2003 už to 
sice není jako dřív, 
ale to prostředí ko-
lem, zvláště výjezd 
po nádherné louce 
ze stejnojmenné 
vesničky, zůstal na-
štěstí pořád stejný.

■ Na které rozhledně jste byl nejvíckrát?
Vedu si přesné záznamy. Takže mohu po-

tvrdit, že to byl šumavský Pancíř navštívený 
18krát, těsně následovaný Poledníkem, na kte-
rém jsem byl 16krát.

■ Váže se k nějaké rozhledně výjimečná 
příhoda?

Ano, bylo to zrovna na Poledníku v době, kdy 
ho sice už opustila armáda, ale zároveň v době, 
kdy ještě „nepatřil nikomu“. Vstup do areálu 
objektu byl možný pouze dírou ve zdvojeném 
plotu z ostnatého drátu a do věže pak vykopa-

ným otvorem ve zdi. Při pozorování krásného 
okolí z ochozu věže jsme v liduprázdné kraji-
ně spatřili blížící se dvojici uniformovaných 
mužů. Když jsme se s nimi pak setkali na scho-
dišti, zjistili jsme, že se jedná o pohraniční po-
licii, která se spíš než o nás zajímala o běžence 
přes nedalekou zelenou hranici. Po vyjasnění 
našich vzájemných pozic byla úleva na obou 
stranách více než patrná.

■ Ovlivnily nějak rozhledny váš život?
Myslím, že ano. Je to totiž koníček na celý 

život a při současném „rozhlednovém boo-

mu“ je stále co objevovat. Díky Klubu přátel 
rozhleden, jehož jsem rovněž členem, došlo 
v poslední době k vybavení téměř všech roz-
hleden pamětními razítky a také tzv. „žlutými 
pohledy“ od manželů Fukalových. Jenom mě 
mrzí, že moje rodná Plzeň si svých rozhleden 
vůbec neváží. Nejen, že jsou ve špatném stavu 
(Chlum), ale jsou i dlouhodobě uzavřené (Kr-
kavec). Pouze Sylván bývá s přestávkami ote-
vřen, to podle toho, komu je momentálně pro-
najat. Světlou výjimkou je pouze Radyně, která 
už je ale vlastně „staroplzenecká“. Bohužel také 
plzeňská infocentra, na náměstí Republiky 
a na hlavním nádraží, o rozhlednách 
dosud neposkytují jakýkoliv infor-
mační materiál oproti „íčkům“ 
v ostatních městech. Jinými 
slovy, to co jinde považují 
za historický odkaz svých 
předků, v Plzni jakoby ne-
existovalo. 

■ Děkuji za rozhovor 
a přeji mnoho dalších 
příjemných zážitků z do-
bývání rozhleden.

Kateřina Rubášová

rozhovor s Jiřím Šteklem – autorem knihy Rájem rozhlednovým
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VELETRH SPORT PRAGUE
ve spojení s dalšími čtyřmi veletrhy

Tím, že se veletrh sportovního vybavení 
Sport Prague spojil s dalšími veletrhy – Lodě 
& karavany a s trojlístkem dalších: 4x4 expo, 
Aviatic expo a Čtyřkolky expo (terénní au-
tomobily, sportovní vozy, letouny, rogala, 
paragliding, balónové létání, čtyřkolky, vod-
ní a sněžné skútry), přišlo do PVA v Praze-
Letňanech nezvyklé množství lidí. Ti všichni 
pak zavítali i k našemu stánku s cyklokníž-
kami, které mnozí z nich viděli poprvé. Z to-
hoto pohledu byla účast na veletrhu pro nás 
velice přínosná.

Vlastní veletrh Sport Prague, tak jak jsme 
ho znali z dřívější doby, už je jiný. Nedominu-
jí na něm jízdní kola, ale ve dvou výstavních 
halách letos převažovalo fi tness vybavení, 
potravinové doplňky a sportovní oblečení. 
Na pódiu uprostřed probíhaly exhibice bo-
jových umění, kulturistiky, aerobiku a tance. 
Na posilovacích strojích v expozicích zase 

běžely ukázkové hodiny na tre-
nažerech, doprovázené hlasitou 
hudbou. 

Cyklistika zabírala zhruba 
čtvrtinu jedné haly. K vidění byly 
značky Trek, Gary Fisher, Kellys, 
Merida, Felt nebo Marin Bikes. 
Skládací kola zastupovala znač-
ka Dahon. Většina z nich byla ve 
znamení „barevnější“ nabídky – 
rozšíření počtu modelů pro ženy 
a děti. Zaujalo nás kolo Erectus-
bike, což je krátké jízdní kolo se 
středem šlapání v ose zadního 
kola. Hodí se pro individuální dopravu na 
menší vzdálenosti ve městech a na sídlištích, 
na výlety, kondiční městské sportování a pro 
volné a extrémní ježdění. Řídítka jdou lehce 
sklopit, a tak lze kolo bez problému přepra-
vovat v zavazadlovém prostoru jakéhokoliv 
auta nebo ve veřejné dopravě. Letošní Sport 
Prague byl poměrně bohatý na doplňky – 
brašničky, dětské i dospělé helmy, zámky 
na kola, cyklistické dresy, oblečení apod. 
Zajímavé byly např. dětské přilby se zabu-
dovanou blikačkou nebo „nepřeštípnutelné“ 
zámky německé značky ABUS.

I pro cyklistu bylo přínosné projít si sou-
sední haly s úžasnou nabídkou obytných aut, 

z nichž většina je se svými obrovskými úlož-
nými prostorami vhodná pro uložení kol. 
Bez povšimnutí nešlo minout ani expozice 
malých letadel. Ty obdivovali staří i mladí 
bez rozdílu věku. Zajímavostí byl také pro-
gram v hale číslo 7, kde bylo pro veřejnost 
připravené první halové bruslení v České 
republice na 100metrovém oválu s možností 
zdarma otestovat in-line brusle.

Sice jsme odjížděli po třídenním marato-
nu, a hlavně po hlučných produkcích v sou-
sedních expozicích, jako totálně neslyšící, 
ale celkově jsme byli s průběhem letošního 
veletrhu Sport Prague spokojeni.

             JŘ
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NEJDOKONALEJŠÍ CYKLOTURISTIČTÍ PRŮVODCI
v nabídce vydavatelství CYKLOKNIHY

Pokud si chcete v klidu a s předstihem naplánovat trasu svých zahraničních dovolenkových 
cest, je lepší opatřit si dobré mapové podklady u nás a nespoléhat na jejich koupi až na místě. 
Nabídka je dnes opravdu veliká a kvalita jedinečná.

Cykloturistické průvodce bikeline od ra-
kouské fi rmy Esterbauer – dnes největšího 
evropského vydavatele cykloturistických map 
a průvodců, charakterizuje podlouhlý formát 
se spirálovou vazbou a vhodně volený hřbet, 
takže se dají přeložit a nemusí se v nich za jíz-
dy listovat. Mapové listy jsou přehledné, úda-
je čitelné a dostatečně veliké, což mnohdy na 
mapách nebývá. Důležité je, že jsou připojeny 
podrobné průjezdy větších měst, podle kterých 
se dá město bezproblémově projet a navštívit 
v něm to nejzajímavější. I když je cykloznače-
ní na západ od nás na solidní úrovni, kolikrát 
stačí ve městě jedna chybějící značka a bloudí-
me. Kromě dalších údajů o trase nechybí velké 
množství adres ubytovacích zařízení a infor-
mačních center.

Od letoška nabízejí CYKLOKNIHY velké 
množství těchto průvodců. 

MTB cykloprůvodce od fi rmy Esterbauer, 
to už je opravdu něco mimořádného. Měřítko 
mají většinou 1 : 35 000, jen Mallorka má menší 
(1 : 50 000). Formát je podobný jako u přede-
šlých cykloturistických průvodců, ale mají ve-
lice pevné desky se zavíráním buď na suchý zip 
nebo gumičku. Kroužková vazba umožňuje vy-
jmutí jednotlivých dvojlistů. Ty mají uprostřed 
naznačen lom pro přehnutí, takže se dají složit 
do malého formátu a zasunout třeba do kap-
sičky dresu. Ke všemu jsou ještě oboustranně 
zalaminovány, aby se neponičily od potu, deš-
tě, bláta atd. Prostě luxusní záležitost a obdivu-
hodná dokonalost. Nabízejí se tyto lokality:
RAKOUSKO
MTB Národní park Vysoké Taury 1:35T 449 Kč
(Krimmel – Grossarltal)
MTB Reschenpass – Nauders 1:35T 449 Kč
(Pfunds – Nauders – Reschensee)

NĚMECKO
MTB Oberbayerische Alpen 1:35T 569 Kč
(jižní Bavorsko)
MTB Bike Arena Sauerland 1:35T 599 Kč
MTB Allgäu (JZ Německo) 1:35T 569 Kč

ŠVÝCARSKO  
MTB ENGADIN (Východní Švýcarsko) 1:35T 449 Kč

ŠPANĚLSKO  
MTB MALLORCA 1:50T 419 Kč

ITÁLIE  
MTB Gardasee (okolí Lago di Garda) 1:35T 599 Kč
MTB VINSCHGAU – SÜDTIROL 1:35T 449 Kč
(Severní Itálie)

Cyklomapy a cykloprůvodce si můžete ob-
jednat prostřednictvím naší zásilkové služby. 
Aktuální nabídka je na stránkách:
 www.cykloknihy.cz
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11. CYKLOVÍKEND
se SPORT ARSENALEM a s CYKLOKNIHAMI 

Protože v loňském roce se účastníkům ju-
bilejního 10. CykloVíkendu na novém místě 
líbilo, rozhodli jsme se letošní ročník zopa-
kovat tamtéž. Opět budeme mít základnu 
v Malé Skále v srdci Českého ráje, opět nám 
bude vyhrazena část kempu na břehu řeky Ji-
zery. Místo dostatečně veliké a jako stvořené 
pro stanování i pro večerní program.

Sice se jedná o lokalitu nacházející se upro-
střed velice kopcovitého terénu, ale to naopak 
mnozí loni hodnotili kladně. Doporučeny bu-
dou zase jiné trasy, tentokrát vedoucí sever-
ním směrem až do podhůří Jizerských hor.

Tradičně k akci patří večerní promítání, 
občerstvení, plánek tras, upomínkový list, 
příležitostné razítko akce a jedna cyklokniha. 
A tradičně se za to všechno nic neplatí!

Vybírá se pouze snížený poplatek za stano-
vání a za auto – inkasuje provozovatel kempu 
při příjezdu.

Příjezd a prezentace:
V pátek 19. června od 16 hodin do 22 hodin 

nebo v sobotu 20. června 2009 do 9 hodin.
Malá Skála se nachází nedaleko Turnova 

a staví v ní i přímé rychlíky od Prahy (přepra-
vující kola). Vjezd do kempu je mírně kom-
plikovaný, mezi domy, proto jeďte přes Malou 
Skálu krokem, ať odbočku neminete.

Nocování: 
Ve vlastních stanech nebo ve vlastních 

obytných přívěsech či autech. Platí se popla-
tek 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 vpod-

večer dostanou všichni zdarma opečenou 
klobásu a pivo, děti nealko. U kempu je ob-
chůdek, kde je možné zakoupit základní po-
traviny, i menší restaurace. V Malé Skále je 
restaurací i obchodů několik. Na trasách je 
dostatek „osvěžoven“. 

Trasy:
Budou doporučeny opět nové, ale nikomu 

nebráníme, aby si projel ty loňské. Například 
trasa na Kozákov byla hodnocena jako vysoce 
atraktivní. Letos by měla být vrcholová prémie 
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Český ráj – MALÁ SKÁLA – autokemp OSTROV
pátek až neděle 19. – 21. června 2009

na dlouhé trase u rozhledny Černá Studnice. 
Kratší trasa povede k zámku Sychrov a do 
Turnova. Navštívit je možné opět Pantheon 
přímo nad Malou Skálou, strážní hrad Vra-

nov, zříceninu hradu Frýdštejn, Dlaskův sta-
tek v Dolánkách i nedávno opravený Boučkův 
statek nedaleko kempu.

Volba tras je individuální, žádný společný 
peloton neplánujeme.

Doporučujeme velkou cykloturistickou 
mapu Český ráj č. 112 v měřítku 1 : 60 000 od 
vydavatelství SHOCART. 

Večerní programy:
Páteční večer vyplní povídání světoběžní-

ků Lucky Kovaříkové a Michala Jona, kteří 
budou mít s sebou opět parťáka psa Ernesta. 
Promítat budou průřez z jejich dosavadních 
cest, včetně té poslední, kterou podnikli na 
přelomu loňského a letošního roku po Sever-
ní Americe. 

V sobotu večer budou mít první velkou 
premiéru sympatičtí manželé Michal a Petra 
Ivasienkovi s dcerami Barčou, Kačkou a Anič-
kou. V loňském roce jim vyšla kniha Na ko-
lech pod Mt. Blanc, kterou budou na místě 
prodávat a podepisovat. Vyprávět a promí-
tat budou jednak o cestě v knize popisované 

a jednak o další, která 
vedla do Benátek. Mož-
ná poodhalí i tajemství 
jejich další velké cesty, 
kterou uskuteční letos.

Přítomen bude také 
Milan Silný, autor velice 
zajímavé knižní novinky „Každý kopec má 
své ... Nej“. Můžete si knihu nechat od něj po-
depsat (bude možné ji i koupit).

Upozornění:
Je potřebné nahlásit svou účast pořada-

telům předem (kvůli zajištění občerstvení 
apod.). Volejte na číslo: 325 551 962 nebo 
e-mailujte na adresu: obchod@sportarsenal.
cz. Uveďte počet, kolik vás přijede. Nepřihlá-
šení účastníci se vystavují nebezpečí, že na ně 
nezbyde občerstvení, plánky tras, diplomek 
a cyklokniha.

Po celou dobu srazu bude možnost zakou-
pit rozličné vybavení fi rmy Sport Arsenal za 
velice příznivé ceny.

Ilustrační fota z loňského ročníku.
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Cyklomapy nejznámějších zahraničních cyklostezek z nakladatel-
ství Freytag & Berndt jsou v měřítku 1:125 000 a mapový list je potiš-
těn oboustranně. Jsou vhodně přeskládány do podoby, ve které se dá 
listovat i za jízdy. Obsahují graf výškového profi lu. Popisy zajímavostí 
na trasách jsou v němčině a v angličtině. Vloženy jsou v umělohmot-
ném nepromokavém pouzdře. V nabídce jsou:

DONAURADWEG – Danube Bike Trail
INNRADWEG – Inn Bike Trail
MOZARTRADWEG – Mozart Bike Trail 
SALZKAMMERGUT RADWEG – Salzkammergut Bike Trail
TAUERNRADWEG – Tauern Bike Trail
DRAURADWEG – Drava Bike Trail

Cena jednotlivých map je 158 Kč, komplet šesti map je s výraz-
nou slevou za 799 Kč (sleva 149 Kč). Všechny je možné objednat 
prostřednictvím naší zásilkové služby.

MAPY CYKLOSTEZEK
z nakladatelství Freytag & Berndt
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Ojedinělý námět, u nás dosud ni-
kým nezpracovaný, lákal už roky na-
šeho předního odborníka na techniku 
bicyklů Ing. Ivo Hrubíška. Zpracoval 
ho opět s pečlivostí sobě vlastní. 

Publikace nás bude provázet historií 
lidských tužeb vznést se vlastní silou 
a překonat zemskou přitažlivost. Vždyť 
létat jako ptáci, bylo snem lidí odedáv-
na. Svědčí o tom kresebné a písemné 
nálezy objevené v kulturním dědic-
tví starých národů. Odráží se to také 
v mnoha bájích, mýtech a legendách.

Po stručném nahlédnutí do nejdáv-
nější minulosti se autor zaměřil především na šedesátá až osmdesátá 
léta 20. století, kdy snahy o létání silou lidských svalů kulminovaly.

Byla to především Velká Británie, v níž se v těchto letech šedesá-
tých zabývalo několik skupin nadšenců stavbou letadel poháněných 
lidskou silou HPA (Human Powered Aircraft ). Pak se jejich vývoj 
přenesl do USA, kde měli konstruktéři k dispozici moderní materi-
ály „kosmické éry“, a tak nastal posun jejich stavby a létání s nimi 
od nadšeného amatérismu k solidnímu vědeckému přístupu. Vznikla 
šlapací letadla, která byla schopná ve své době těch nejlepších výkonů, 
aniž by nacházela v ostatních zemích konkurenci.

Den, který se zapsal do historie létání, byl 12. červen 1979. Tehdy 
pilot-cyklista Bryan Allen překonal vlastní silou na stroji Gossamer 
Albatross kanál La Manche od britských břehů k francouzským za 
2 hodiny a 29 minut. Získal tak Kremerovu cenu spojenou s vysokou 
peněžitou prémií 100 000 liber.

Brzy po něm následoval skvělý triumf letadla MIT Daedalus při 
památném letu z Kréty směrem k řecké pevnině. Tyto a další úspě-
chy vyvolávaly až přehnaně optimistické vize o budoucnosti šlapacích 
letadel. Úvahy na toto téma téměř vždy končívaly otázkou: „Čeho se 
dočkáme příště?“ Toť otázka, na níž není jednoduché odpovědět. 

Počet stran: cca 250 stran
Formát: B5 – 170 × 240 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino, barevné přílohy
Vyjde: v létě 2009

NEBEŠTÍ CYKLISTÉ
aeroplány poháněné šlapáním
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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

Květa a Jan Mojžíšovi
ZE LHASY DO KÁTHMÁNDÚ 

PŘES EVEREST NA KOLE
Cena: 229 Kč

Petr Jahoda
S HORSKÝM KOLEM 

NA DNO AFRIKY
Cena: 299 Kč

Květa a Jan Mojžíšovi
PERU

Cena: 239 Kč

Miroslav Pavelka
DO EGYPTA NA KOLE

Cena: 399 Kč

Květa a Jan Mojžíšovi
INDONÉSIE
Cena: 249 Kč

Antonín Červený
INDOČÍNOU NA KOLE

Cena: 265 Kč

Zdeněk Berka a Antonín Červený
EXOTIKOU NA KOLE

Cena: 229 Kč
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Miroslav Rozkošný
Z HANÉ DO JERUZALÉMA

A ZPĚT
Cena: 147 Kč

STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
od jiných vydavatelů

Lance Armstrong
NÁVRAT DO ŽIVOTA

Cena: 229 Kč

Chris Carmichael a Jim Rutberg
ROZHODUJÍCÍ JÍZDA

Cena: 229 Kč

Linda Armstrong-Kellyová
ZROZENÍ ŠAMPIONA

Cena: 279 Kč

Pierre Ballester a Davis Walsh
TAJEMSTVÍ LANCE 

ARMSTRONGA
Cena: 269 Kč

Jan Králík
ŽIVOT V JEDNOM KOLE
– JAROSLAVA CIHLÁŘE

Cena: 199 Kč

Man. Rochi a Gian. Josti
MARCO PANTANI

Cena: 249 Kč

Jiří Ježek, Michaela Zindelová
FRAJER

Cena: 249 Kč

Josef Honz
PŘES ANDY

ZA SLUNCEM INKŮ
Cena: 195 Kč

Jan Tomšíček
V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE 

NA KOLE
Cena: 189 Kč

Jan Tomšíček
DO VLADIVOSTOKU

NA ZMRZLINU
Cena: 219 Kč

Daniel Baal
TOUR de FRANCE 

– SNY A SKUTEČNOST
Cena: 279 Kč
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STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
od jiných vydavatelů

Fred Milson
BIKE MANUÁL

Cena: 449 Kč

MALÁ
CYKLOVÝLETNÍ KNIHA

s kapesním průvodcem
Cena: 499 Kč

Tobias Pehle a kol.
LEXIKON CYKLISTIKA

Cena: 269 Kč

Jerome Klapka Jerome
TŘI MUŽI NA TOULKÁCH

Cena: 189 Kč

Dalibor Záruba
NA TOULAVÉM KOLE

Cena: 399 Kč

William Saroyan
CYKLISTA V BERVERLY 

HILLS
Cena: 149 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

Urs Gerig, Th omas Frischknecht
JEZDÍME

NA HORSKÉM KOLE
Cena: 199 Kč

Ivo Hrubíšek
HORSKÉ KOLO od A do Z

Cena: 179 Kč

Víťa Dostál, Milan Švihálek
PANAMERICANA MÁ LÁSKA

Cena: 345 Kč
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STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
od jiných vydavatelů

Daniel Polman
ALPENTOUR & ŠTÝRSKO

Cena: 160 Kč

Martin Janoška
NEJKRÁSNĚJŠÍ
VODOPÁDY ČR

Cena: 435 Kč

Jarmila Ligasová
JOSEF ZIMOVČÁK NA

TRASE GIRO D´ITALIA
Cena: 295 Kč

Kamil M. Haťapka
Z CYKLISTIKY
DO POLITIKY

Cena: 299 Kč (slovenská)

PRŮVODCE SKLEPNÍMI 
ULIČKAMI JIŽNÍ MORAVY

+ 10 pohlednic
Cena: 245 Kč

Česká republika
AUTOATLAS

S CYKLOTRASAMI
Cena: 159 Kč

Jan Králík
LA VUELTA ESPAŇA 2007

Cena: 220 Kč

Antónia Vymazalová
MIROSLAV VYMAZAL

Cena: 350 Kč
(česko-slovenská)

Jarmila Ligasová
TOUR DE FRANCE

NA VYSOKÉM KOLE
Cena: 295 Kč

Jozef Trabalka
CESTA JE CIEĹ

Cena: 265 Kč
(slovenská)

Jiří Juřík
PRAHOU PODÉL POTOKŮ

(A DVOU ŘEK)
Cena: 279 Kč

CYKLOTURISTICKÝ 
ATLAS SLOVENSKA

Cena: 349 Kč
(slovenská)
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Fred Milson
BIKE MANUÁL
Světový bestseller – prodáno více než 
800 000 výtisků 

Vše, co potřebujete vědět o svém kole, 
naleznete v této velmi úspěšné publikaci, 
která v originále vyšla s aktualizacemi již 
popáté. Bikerům, cyklistům a servisma-
nům přináší jedinečný, podrobně ilu-
strovaný a popsaný návod, jak si bicykl 
udržovat a případně i opravit. Na více než 
osmi stech barevných fotografi ích najdete mnoho zajímavých tipů, jak 
vyměnit a seřídit jednotlivé komponenty, jak provést základní a nutnou 
údržbu i jaké nářadí k tomu použít. 

Cena: 449 Kč

Jan Tomšíček
DO VLADIVOSTOKU NA ZMRZLINU
Kniha o lásce nejen k cestování... 

Honzovi Tomšíčkovi jsme vydali před 
lety jeho první knihu „Afrikou domů na 
kole“. Byla úspěšná, takže vznikly další. 

Dočteme se v ní, jak ho napadla myš-
lenka na tak neobvyklou cestu a proč 
zrovna s tak nezvyklým cílem. Podívá-
me se s ním do Volgogradu, překonáme 
Ural, větřík nás bude společně unášet 
přes nedozírnou Sibiř, abychom alespoň 
letmo zhlédli Omsk, Novosibirsk a ně-
která další města i vesnice. Po mizer-
ných a chatrných mostech podél BAMu 
se dostaneme k Bajkalu a pak budeme pokračovat na Dálný východ 
do Komsomolska na Amuru. Podél řeky Ussuri dojedeme do cíle, 
tedy do Vladivostoku. Tam Honza dorazil po 126 dnech šlapání. 

Během sedmi měsíců celkově strávených na této cestě odšlapal 
Honza Tomšíček na svém 30 let starém favoritu asi 22 000 kilometrů 
a ještě se k tomu svezl vlakem 3000 km.

Cena: 219 Kč

KNIŽNÍ NOVINKY
v nabídce naší zásilkové služby

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

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

KIWI_inz_92x92_KIWI_krivky.indd   1 30.3.09   11:19
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Květa a Jan Mojžíšovi
INDONÉSIE
Bali, Flores, Lombok, Rinca, Komodo, 
Gili Air, Jáva 

Další z brožur manželské dvojice ces-
tovatelů. Předcházející „Ze Lhasy do Ká-
thmándú přes Everest na kole“ a „Peru“ 
znají čtenáři z naší nabídky. Psáno opět 
deníkovou formou se spoustou dobrých 
fotografi í. Nechybí zkušenosti na závěr: 
stravování, rozpočet, očkování, poča-
sí, doprava, služby, nákupy, atd. Vše je 
tištěno na kvalitním křídovém papíře, 
škoda, že není použita pevná vazba. 

Cena: 249 Kč

William Saroyan
CYKLISTA V BEVERLY HILLS
Literární skvost od nositele Pulitzerovy ceny 

Cyklista v Beverly Hills je vzpomínko-
vá kniha z roku 1953, z doby, kdy William 
Saroyan ještě s nadějí očekával návrat na 
výsluní literární scény. Nadějí jsou tedy 
prodchnuty i jeho vzpomínky, přesto-
že občas vypovídají o skutečnostech tak 
truchlivých, jako byla náhlá smrt otce, 
roky prožité v sirotčinci, chudoba. Autor 
se coby zralý muž hrouží do řeky minu-
losti a z jejího dna vynáší hladké oblázky: 
drobnokresby postav a krajiny, žánrové 
obrázky viděné očima naivního chlapce. 

„Tato kniha nemá začátek ani konec. 
Kdybych nebyl začal dřív, než se dosta-
nu na začátek, nezačal bych nikdy. Kdybych nebyl skončil dřív, než 
dospěju ke konci, nikdy bych neskončil. Protože tématem té knihy ne-
jsem ani tak já sám – nyní a před nějakým časem –, ale konání lidské 
duše, pro kterou neexistuje žádný začátek ani konec.“

Cena: 149 Kč

KNIŽNÍ NOVINKY
v nabídce naší zásilkové služby

AKTIVNÍ DOVOLENÁ 
DO HOTELU 
I POD STAN

www.poznani.cz

CYKLOTURISTIKA NA BALKÁNĚ
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: tř. 17. listopadu 229, Pardubice, 
tel.: 466 535 401, 466 535 777, 466 510 074

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-92x92 04.09.indd   1 23.3.09   10:20

GPS cyklocomputer
Garmin Edge 705

mputer
e 705

www.gpscentrum.cz

světem navigacíVáš průvodce
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STARŠÍ TITULY Z VYDAVATELSTVÍ CYKLOKNIHY
stálá nabídka

Radovan Kunc
CESTAMI TROLLŮ

Cena: 299 Kč

Jan Vlasák
PESTRÝ ŽIVOT

CYKLOTREMPA
Cena: 278 Kč

Jiří Jokl
OSTROV TISÍCE VŮNÍ

Cena: 399 Kč

Jan Vlasák
VANDRY S BEJKEM

Cena: 222 Kč

Jan Polášek
BAGÓ, HOP!
Cena: 199 Kč

Jan Vlasák
TENKRÁT NA VÝCHODĚ

Cena: 189 Kč

Francoise a Claude Hervéovi
KOLEM SVĚTA NA KOLE

Cena: 289 Kč

Michal Třetina
JAK SE JEZDÍ DO NEBE

Cena: 298 Kč

Simona a Roman Sztulovi
JAK JSEM DOJEL

AŽ NA NORDKAPP
Cena: 199 Kč

Lucie Kovaříková a Michal Jon
NA HLINÍKOVÉM OŘI
DIVOKÝM ZÁPADEM

Cena: 279 Kč

Jan Jícha
PŘÍPAD ZÁJEZD

Cena: 199 Kč

Jan Vlasák
ZE ŽIVOTA CYKLOTREMPA

Cena: 299 Kč

R a d o v a n  K u n c

C E S T A M I  T R O L L Ů

Netradiční cyklistický průvodce Norskem

Prebal_CT_01.indd   1 6.4.2006   1:36:57

Jan Polášek
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Havlíčkobrodský knižní veletrh se letos uskuteční ve dnech 9. a 10. 
října 2009 už podevatenácté. Hlavní téma je jako stvořené pro nás a pro 
naše knihy. Cesty, cestování, to k našim knížkám nejvíce patří. Rádi by-
chom do podzimu připravili další zajímavé tituly našich i zahraničních 
cyklocestovatelů, a pokud to bude možné, tak je na veletrh i pozvali. Au-
togramiády a besedy s autory bývají žádané a doprovodný program obo-
hacují. I když je tento veletrh pouze dvoudenní, přijde na něj vždy takové 
množství lidí, že mnohdy je jejich koncentrace na hranici únosnosti. Ale 
to právě činí atmosféru v Kulturním domě Ostrov jedinečnou. Tady se lze 
opravdu přesvědčit, že s kulturností našeho národa to není tak zlé. Kdy 
jindy si to uvědomit, než při pohledu na davy knihchtivých návštěvníků.

Loňský Podzimní knižní veletrh se konal 10. a 11. října a představilo se 
na něm přes 170 nakladatelů. Navštívilo ho asi 12 000 návštěvníků. Jeho 
mottem byla láska a její podoby v literatuře. V rámci cyklu „PEN klub čte 
o lásce“ četlo své prózy i básně 23 českých spisovatelů a spisovatelek. Na 
veletrhu byl zájem o všechny doprovodné programy – dlouhá fronta lidí 
čekala na podpis Zdeňka Svěráka, nakladatelé a knihkupci se doslova ne-
mohli vejít na seminář Nakolik potřebujeme knižní distribuce?, soutěžilo 
se a udílely se ceny. Nejlepší nakladatelé mohli získat některou z násle-
dujících: cena České astronomické společnosti Littera Astronomica za 
popularizaci astronomie, cena Kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou 
knihu, cena města Havlíčkova Brodu za nejkrásnější beletristickou knihu 
a cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za nejkrásnější dětskou knihu.

Přijeďte se také do Havlíčkova Brodu přesvědčit, že být obklopeni kni-
hami, nakladateli, spisovateli a lidmi, kteří mají knihy rádi, je příjemná 
i povznášející záležitost.

PODZIMNÍ KNIŽNÍ VELETRH
jehož tématem budou „cesty“
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„Na rozdíl od úspěšného listopadového Cyklofestu 2008, který byl 
zaměřen na promítání z cest předních českých cyklocestovatelů, by 
si měl každý příznivec cykloturistiky na nadcházející jarní Cyklofest 
vzít s sebou určitě i kolo,“ vzkazuje ředitel Cyklofestu cyklosvětoběž-
ník Michal Jon. 

Jarní Cyklofest 2009 se uskuteční v Benešovském mlýně u Heřma-
ně na Písecku ve dnech 22. – 24. května. Na účastníky víkendového 
srazu čekají vyjížďky krajinou jihočeských rybníků, Píseckých hor 
i po stezkách podél Blanice, Otavy i Vltavy. Cílem výletů se může stát 
v Písku stojící nejstarší kamenný most v Čechách, místo slavné hu-
sitské bitvy u Sudoměře, malebná Švejkova Putim, hrady Helfenburk 
i Zvíkov, zámky Orlík i Kratochvíle, dojet můžete za Janem Husem do 
Husince a zanotovat si při šlapání kolem Tálínského rybníka, u Bavo-
rova a Vodňan či na místě Putimské brány v Písku. Na kole se bude 
možné střetnout i s divokou přírodou: hřebčín uvidíte v Novém Dvo-
ře, hojně zastoupené vodní ptactvo na rybníku Řežabinec, kance po-
tkáte v polesí Hůrka, bažantnicí projedete nedaleko Humňan a o kus 
dál narazíte na velbloudy. Doporučených tras pro všechny věkové 
i výkonnostní kategorie bude přichystáno mnoho.

Ubytování bude možné pod střechou v posteli, ve vlastním stanu či 
přímo pod hvězdnou oblohou. Nebude chybět možnost výměny zku-
šeností mezi vyznavači cestování na kole či konzultací se zkušenými 
cyklocestovateli a cyklofotografy. Součástí programu budou i večerní 
promítání známých cyklocestovatelů, tombola, soutěže o ceny a pře-
devším dobrá zábava. 

Závěrem ještě jedna horká aktualita. „Cyklofestu se zúčastní něko-
likanásobný mistr Rakouska a mnohonásobný medailista, takže jarní 
Cyklofest 2009 dostává punc mezinárodního setkání!“ neskrývá nad-
šení Michal Jon. A zúčastní se srazu i místní vodník? A vejdou se mu 
vůbec do brašen všechny hrníčky? Nebo má nákladní vozík? 

Více informací a přihlášky na www.cyklofest.cz. 

Cykloturistický oddíl Cykloharant Pecka je hlavním organizátorem 
letošního Mezinárodního a XV. celostátního srazu cykloturistů, který 
se bude konat ve dnech 10. – 14. 6. 2009 v městysu Pecka.

Hlavním dějištěm celého srazu bude Rekreační areál Pecka, který 
mimo ubytování nabízí koupání, řadu sportovišť a mnohé další ak-
tivity. 

Městys Pecka leží na úpatí Krkonoš v malebném kraji Podzvičinska. 
Nad Peckou je stejnojmenný hrad, jehož nejvýznamnějším majitelem 
byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, který tam pobýval v 17. stole-
tí. V roce 1830 však hrad vyhořel, ale po částečných opravách je opět 
přístupný veřejnosti.

Individuálně i během společných vyjížděk budou moci účastníci 
navštívit mnoho zajímavých míst, např. zámek Kuks s barokními so-
chami Matyáše Brauna, vrch Zvičinu, odkud jsou pěkné výhledy na 
Krkonoše, zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem, vodní 
nádrž Les Království, město kamenné krásy Hořice, rodiště K.V.Raise 
Lázně Bělohrad a mnoho jiných míst. Doporučené trasy pro silniční, 
treková a horská kola budou připraveny v délkách od 20 do 140 km.

Ubytování si mohou zájemci vybrat buď dvou až pětilůžkových po-
kojích v budově rekreačního areálu nebo ve čtyřlůžkových chatkách, 
či ve vlastních stanech. Stravování je nabízeno formou polopenze.

Účastnický poplatek ve výši 250 Kč pro neorganizované, členové 
KČT platí 200 Kč. V ceně poplatku je turistická známka, účastnická 
vlaječka, pamětní list a seřízení kola. Během srazu totiž proběhne 
„technický den kola“, což je seřízení kol přítomným cyklistům za úče-
lem zvýšení jejich bezpečnosti v silničním provozu. 

Kromě vyjížděk je připraven i bohatý kulturní program. Například 
beseda se slovenskými  cestovateli – Peterem Patschem a Braněm Sý-
korou, vystoupení skupiny ART rosa (originální soubor mužoretů), 
hudební kapela hrající k tanci a poslechu atd.

Program bude postupně upřesňován na stránkách:
www.cyklopecka.unas.cz.

JARNÍ CYKLOFEST
tentokrát i s koly

Mezinárodní a celostátní
SRAZ CYKLOTURISTŮ
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VYDEJTE SI KNIHU VLASTNÍM NÁKLADEM
rady začínajícím autorům

Bohužel, jen v minulém roce jsme museli odmítnout vydání 13 nabí-
zených rukopisů. Většinou se jednalo o kvalitní dílka, jen některá byla 
trochu slabší a muselo by se na nich ještě zapracovat. Několik jsme jich 
posunuli na pozdější dobu, jiné možná vyjdou jinde a pár z nich pravdě-
podobně zůstane v šuplících autorů napořád. Důvody k odmítnutí byly 
v zásadě tři: kapacitní – nechceme chrlit knihy na úkor jejich kvality, 
fi nanční – každý titul znamená nemalé investice, námětové – ne každý 
rukopis snese přísná měřítka, určovaná přesyceným knižním trhem.

Chtěli bychom potencionálním spisovatelům poradit jednu variantu, 
při které odmítnutí rukopisu nepřipadá v úvahu. Je to v dnešní době 
naprosto bezproblémové vydání knihy vlastním nákladem. Má několik 
výhod. Za prvé – nezažijete rozčarování z odmítnutí. Za druhé – ko-
nečná podoba knihy bude zcela odpovídat vašim představám. Za třetí 
– nebudete muset přistupovat na navrhované a pro vás třeba nepřijatelné 
podmínky. 

Někdy mohou být opravdu jedinou překážkou vydání knihy ne-
reálné požadavky autora. Za celou dobu se nám to sice stalo jen jednou, 
ale bylo to dost poučné. Jednalo se tehdy o absolutního začátečníka, 
kterému předtím nevyšlo nic jiného než dva články pochybné kvality 
v jednom cykloturistickém časopise. Ve věku přes 60 let absolvoval ja-
kousi delší cestu se svým vrstevníkem a dotazoval se nás, jak vlastně má 
knihu sepsat. Asi po roce předložil výsledek svého snažení. Kromě ně-
kolika stovek pravopisných chyb, které bývají běžné a nepozastavujeme 
se nad nimi, jsme narazili na takové „perly“ jako například:

„V historii Norimberka je zaznamenáno také poměrně hodně událostí, 
které jsou spojeny s historií naší země. Sněm v roce 1431 tady vyhlásil 
pátou křížovou výpravu proti husitům, kteří pak byli poraženi v bitvě 
u Domažlic. Historické údaje také uvádějí, že Norimberk vlídně přijal 
poselstvo, které vyslal český král Jiří z Poděbrad k západoevropským pa-
novníkům, v jehož stopách a s jeho myšlenkami po 540 letech putujeme.“

Každý žák základní školy, trochu znalý dějepisu, by nejspíš oponoval, 
že husité v bitvě u Domažlic přece poraženi nebyli. Tento a jiné podobné 
nesmysly jsme také bez řečí opravili, je to naše práce. Nastala konečná fáze 
domluvy. Při ní jsme se ale nestačili divit. Autor si nejspíš zjistil, jaký ho-
norář od nás dostávají zavedení autoři, a za svoji prvotinu požadoval totéž. 
Pokud by se jednalo o něčím výjimečné dílo, snažili bychom se s ním asi 
domluvit. Zde však o výjimečnosti nemohlo být ani řeči. 

V podstatě je to podobné, jako by přišel někdo začínající a nezku-
šený do kteréhokoli podniku, ucházel by se o zaměstnání a hned by 
požadoval plat ředitele, náměstka nebo alespoň vedoucího. Řeknete si: 
pěkná blbost! Ne ne, s takovým vykukem jsme se opravdu setkali. Po 

odmítnutí pak naštvaně rozhlašoval, že jsme mu nabídli zcela nevýhod-
né podmínky a že role neznámých autorů mezi tzv. „profl áknutými“, je 
velice těžká a i zneužitelná. To už jsme se smíchy popadali za břicho. 

Tímto tvrzením byl totiž vedle jak ta jedle. Stačí se podívat na jména 
autorů námi vydaných knih a je zřejmé, že se na začínající a neznámé 
autory téměř specializujeme. Pouze 3! z nich měli za sebou vydání kni-
hy jinde než u nás (Ivo Hrubíšek, Jan Vlasák, Jan Jícha). Ostatních pat-
náct byli debutanti, které jsme uvedli na literární scénu, na níž se řada 
z nich velice rychle a úspěšně etablovala, a tak nezůstalo jen u jednoho 
titulu. Mnohé knihy těchto autorů získaly dokonce ocenění v různých 
soutěžích. 

Sebevědomí některých pisálků je prostě bezbřehé. Naštěstí ti, kteří 
jsou jen trochu zkušení a znalí současné reality, jsou daleko skromnější. 
Jsou schopni přijmout pro začátek i méně výhodné podmínky, napří-
klad odměnu ve formě určitého počtu vydaných knih. V literární bran-
ži není nic výjimečného ani to, že si někteří autoři vydání svých knížek 
spolufi nancují. 

Vážíme si všech, kteří nám svůj rukopis nabídnou k vydání. Pokud si 
ho vybereme, snažíme se autorům navrhnout ohodnocení úměrné kva-
litě jejich díla. Jsme jim vděční, když přistoupí v dnešní nelehké době 
na dosti tvrdé podmínky. Ceníme si pak zejména těch, kteří se k nám 
po čase vracejí, přicházejí s dalším rukopisem, protože byli prostě a jed-
noduše spokojeni. 

    Jiří Říha

P.S.
V některém z dalších CYKLOČTENÍ přineseme podrobný manuál 

„Jak si vydat knihu vlastním nákladem“. 

Vyobrazeny jsou knihy, které si autoři vydali vlastním nákladem. Od-
koupili jsme je od nich, propagujeme je a prodáváme. Všechny, včetně 
řady dalších, najdete v nabídce našeho e-shopu.
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Pořádáte nějakou cykloakci pro veřejnost? Sháníte dárky pro vy-
hodnocení nejmladších, nejstarších, nejvzdálenějších a dalších 
nej... účastníků? Nebo potřebujete ceny do tomboly? Či pro různá 
vyhodnocení celoročních seriálů a klubových soutěží? V dnešní 
době sponzoři spíše šetří, a tak se ceny shánějí obtížněji. 
Rozhodli jsme se pomoci. Můžeme nabídnout pořadatelům cyklo-
turistických akcí námi vydané knihy.

Co požadujeme:
-  očekávanou účast (dle předchozích ročníků) min. 100 účastníků
-  uvedení CYKLOKNIH jako partnera akce
-  logo CYKLOKNIH v propozicích, příp. na plakátech nebo na dal-

ších propagačních materiálech akce
-  uvedení kontaktu na CYKLOKNIHY s jejich www adresou 
-  zmínka při vyhodnocování akce a v tiskových zprávách
-  pokud má daná akce své webové stránky, umístění loga CYKLO-

KNIH a kontaktu 
-  po akci zaslání 3–5 obrázků s několika řádkami o průběhu akce
Pokud jste ochotni a schopni dostát těmto podmínkám, ozvěte se. 
Počet knih, který pro akci věnujeme, bude závislý na tom, jak krea-
tivně popíšete svůj záměr a co dalšího můžete nabídnout. Každá žá-
dost bude posuzována individuálně. Některé z akcí můžeme navštívit 
i osobně.

V současnosti spolupracujeme s těmito akcemi, kluby a festivaly:
- Mezinárodní a XV. celostátní sraz cykloturistů – Pecka 
-  CYKLOVÍKEND se Sport Arsenalem a s Cykloknihami
- Prázdniny na kole
- Západočeským regionem za 17 hodin
- Le MANS – aneb 24 hodin na kole bez řevu motorů a smogu
- Cykloklub Plzeň
- Sdružení cyklistické všestrannosti Blatná
- Mezinárodní festival OUTDOOROVÝCH fi lmů
- Cyklocestovatelský festival CYKLOFEST
- Cyklocestovatelský festival CYKLOCESTOVÁNÍ
- Cestovatelský festival KOLEM SVĚTA

Chcete patřit také mezi vyjmenované? Napište nám nebo mejlujte:
CYKLOKNIHY, Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň,
redakce@cykloknihy.cz

NABÍDKA CYKLOKNIH
pořadatelům akcí
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KDE SE NACHÁZÍ
tento památník?

ŽELEZNÍ CYKLISTÉ
identifi kováni

Soutěžní otázka uveřejněná v podzimním CYKLOČTENÍ byla 
zřejmě velice těžká, protože na ni správně odpovědělo jen 7 soutěží-
cích. Nemuseli jsme ani losovat, všem byla zaslána odměna ve formě 
knižních novinek. Správná odpověď byla: 

Kovová plastika cyklistů se v létě 2008 nacházela na Spišském 
hradě na Slovensku. 

Knihy obdrželi: 
Ing. Josef Berger, Petra Mikušíková, Radovan Hnilica, Ladislav 

Holuša, Hana a Hynek Vorlovi, Petr Ungrád.
Ke vyobrazené plastice ještě uvádíme podrobnosti. 
Peloton železných cyklistů byl součástí výstavy Kameň a kov pol-

ského sochaře Bronisława Chromyho. Tento umělec je polským so-
chařem, medailistou, malířem a profesorem na Akademii výtvarných 
umění v Krakově. Narodil se v roce 1925 a vystudoval Střední školu 
výtvarných umění a Akademii výtvarných umění v Krakově. Jeho 
díla jsou ve sbírkách Národního muzea ve Varšavě, Národního muzea 
v Krakově, Muzea umění a medaile ve Vratislavi a řady dalších muzeí 
ve světě: v Paříži, Kodani, Moskvě, Helsinkách, Barceloně a dalších 
městech. Peloton cyklistů vystavený vloni na Spišském hradě není je-
diným toho druhu. Cyklistů vytvořil celou řadu, mj. je autorem me-
daile k Závodu míru konaného v roce 1958. Profesor Bronisłav Chro-
my má svoji vlastní galerii v Krakově. 

Bližší podrobnosti o jeho životě a díle se dozvíte na stránkách: 
http://www.chromy.art.pl 

Možná, že se na svých letošních cestách setkáte s tímto jedinečným 
objektem, který je nádhernou oslavou cyklistiky. Je 18 metrů vysoký 
a vyroben byl z hliníku a z oceli. Realizace se dočkal v roce 1995 na 
počest Tour de France a také se tak nazývá. Pokud víte, v které zemi a 
mezi kterými městy se nachází, máte velkou šanci dostat od nás nové 
cykloknížky.

Odpovědi posílejte do 31. srpna 2009 nejlépe e-mailem na adresu: 
redakce@cykloknihy.cz, nebo písemně na: CYKLOKNIHY, Pod Vini-
cemi 2, 301 00 Plzeň.
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Neváhejte a pořiďte si cykloturistický speciál časopisu Peloton.

Najdete v něm mimo jiné:
– seznam všech certifikovaných zařízení Cyklisté vítáni
– tipy na zajímavé trasy
– přehledy navigací, cykloturistických kol, oblečení, brašen a dětských vozíků
– rady od cestovatelů Lucie Kovaříkové a Michala Jona
– vše o geocachingu na kole
– informace o pojištění Alpenverein

Speciál Cyklopedie je k dostání ve všech dobrých cykloobchodech a ubytovacích
zařízeních Cyklisté vítáni za 69 Kč. Předplatitelé jej mohou získat za 44 Kč! 
Více informací získáte na peloton @peloton.cz.



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 okamži-
tě expedovány. Běžně knihy odesíláme do 2–3 dnů (při platbě převo-
dem se počítá doba expedice od identifi kace Vaší platby). 

Varianty plateb
1. Bezhotovostním převodem peněz 
• platebním příkazem  • internet bankingem  • GSM bankingem
Při této variantě doporučujeme uskutečnit objednávku přes náš inter-
netový obchod www.cykloknihy.cz. Tam se automaticky vygeneruje 
číslo objednávky = variabilní symbol, který umožní bezproblémovou 
identifi kaci Vaší platby. Také je možno uskutečnit objednávku tele-
fonicky, variabilní symbol Vám sdělíme. Částku pak můžete uhradit 
převodem ze svého účtu na náš účet číslo: 729699389/0800 u České 
spořitelny. Při tomto způsobu platby účtujeme k ceně objednávky po-
platek za zaslání ve výši 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 za-
slání ve výši 89 Kč. Při objednávce nad 500 Kč (hodnoty zboží) účtu-
jeme poplatek pouze 69 Kč. Pro tento případ je vložen OBJEDNACÍ 
LÍSTEK, kde stačí doplnit požadovaný počet knih. Nemusíte ani lepit 
žádnou známku.
3. Platbou na fakturu
Tento způsob platby je určen pouze pro knižní obchody, knihovny 
a školy. Objednané zboží bude zasláno spolu s fakturou k zaplacení 
na základě písemné objednávky (nezapomeňte uvést také IČO, pří-
padně DIČ). Poplatky za zaslání v tomto případě neúčtujeme žádné. 
Je lepší se předem telefonicky domluvit.

Způsoby doručení
a)  doporučeným balíkem – ve všech případech kromě dobírky 
b)  klasickou dobírkou

Knihy balíme do kartonových obalů, v případě více titulů je dáváme 
do kartonových krabic, kde jsou dostatečně chráněné proti poškoze-
ní. 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 + 89 Kč + 69 Kč dobírka
Faktura +   0 Kč +   0 Kč doporučený balík

Pro nejjednodušší a nejrychlejší objednání (na dobírku) slouží vlože-
ný OBJEDNACÍ LÍSTEK. Obsahuje všechny zde zmiňované tituly. 
Stačí ho odeslat nevyplaceně (poštovné 10 Kč za Vás uhradíme).
*) při bezhotovostní platbě a při hodnotě zboží nad 500 Kč

Neplaťte žádné další poplatky, 
když nemusíte

Poštovné ZDARMA *)
Balné ZDARMA ve všech případech

VYLOSOVANÍ LUŠTITELÉ KŘÍŽOVKY 
Z MINULÉHO ČÍSLA

Tajenka zněla: NA VAŠE CYKLOVÝLETY S KOLEM OD AUTHORA.
Z velkého množství korespondenčních lístků, pohlednic a e-mailů jsme 
vylosovali dvacet výherců, kteří od nás dostávají knižní novinky z našeho 
vydavatelství.
Vylosováni byli: 
Miluše Domalípová, Studánka, Jitka Stillerová, Broumov, Marie Fukso-
vá, Moravská Třebová, e-mail: jan.spidlen@volny.cz, Bohumil Vondra, 
Olomouc, e-mail: mhadravská@seznam.cz, e-mail: karel.jez@email.
cz, Jana Polanská, Zruč, Karel Bárta, Břeclav, Bohumil Nyklas, Svatava, 
Petr Bezchyba, Bruntál, e-mail: jakub.mares@seznam.cz, Kateřina Sto-
česová, Pardubice, Pavel Novák, Praha 6, Jiří Dědeček, Valašské Meziříčí, 
e-mail: jajapaja@seznam.cz, Petr Kovařík, Plzeň, e-mail: kralova.vera@
centrum.cz, Ivo Mareš, Litoměřice, e-mail: vorisekpavel@seznam.cz.
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Tajenku zasílejte
do 31. srpna 2009

na adresu:
CYKLOKNIHY,

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

CYKLOVÍKEND
19. – 21. 6. 2009

Malá Skála

Dvaceti vylosovaným 
luštitelům zašleme

knižní novinky
z nakladatelství
CYKLOKNIHY.
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