www.author.eu
rám triple butted dural 6061 700C / velikost 16“, 18“, 20“, 22“, 24“ / vidlice RST Vogue Air, zdvih 60 mm / převodník
FSA Comet Mega Exo / měnič SHIMANO XT / přesmykač SHIMANO SLX / řazení SHIMANO SLX, 30 rychlostí / brzdy
TEKTRO MT-14 / brzdové páky TEKTRO CL-530 / náboje SHIMANO Deore / pláště AUTHOR PANARACER Silk Road Cross
700 x 35c / pedály AUTHOR jednostranně nášlapné / řídítka RITCHEY Comp / představec RITCHEY / sedlovka RITCHEY
Comp 2B / sedlo AUTHOR Ergo Gel / hmotnost 12,2 kg / 20“
doporučená cena: 23.990,-

Doporučená
D
oporučená ccena:
ena: 49.990
4
49.990,9.990
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AKTIVNÍ DOVOLENÁ
DO HOTELU
I POD STAN
CYKLOTURISTIKA NA BALKÁNĚ

mezinárodní
SPORTOVNÍ
veletrh

mezinárodní
CYKLISTICK¯
veletrh

mezinárodní v˘stava
LODÍ A VODNÍCH
sportÛ

mezinárodní v˘stava
KARAVANÒ
a obytn˘ch automobilÛ

www.sport-life.cz

www.bike-brno.cz

www.boat-brno.cz

www.caravaning-brno.cz

Národní parky a moře Černé Hory na kole
Na kole zeleným srdcem Srbska
Makedonské putování na kole
Z Durmitoru přes Sinjajevinu do Komov
a Prokletije
Na kole sedmi prokletými údolími
Podkarpatskou Rusí na kole po
cestách i necestách
Korsika na kole v pohodě
Na kole od jihu k severu Skotska

POHODOVÉ TÝDNY
V ALPÁCH NA KOLE
Kleinarl – Krimml – Klammstein – Zugspitze
– Lago di Garda – Dachstein

www.poznani.cz

CENTRÁLA: tř. 17. listopadu 229, Pardubice,
tel.: 466 535 401, 466 535 777, 466 510 074

10. – 13. 11. 2011 BRNO – V¯STAVI·Tù
Kontakt: Veletrhy Brno, a.s. / V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno / Tel.: +420 541 152 923 / Fax: +420 541 153 068 / E-mail: sport-life@bvv.cz / www.sport-life.cz
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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-210x210 11.10.indd 1
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NOVÉ CYKLODRESY OD CYKLOKNIH
chcete mít pěkný dres a ještě k tomu zdarma?

S předstihem jsme pro vás připravili nabídku cyklistických dresů
na příští sezónu, které můžete využít již teď. Mnohým pomůže vyřešit
pořízení vhodných vánočních dárků pro své blízké. Nejen, že zakoupíte
hodnotné knihy, ale pro sebe (nebo pro někoho jiného) získáte ještě
pěkný cyklodres. A dostanete ho ke knihám zcela zdarma!
Dlouho jsme si lámali hlavu, v jaké podobě nové dresy zhotovit.
Rozhodně jsme nechtěli nějaký obrovský firemní nápis přes celá prsa
nebo na zádech od hlavy až do pasu. Hledali jsme podobu, která by
byla decentní, barevně sladěná a současně vyjadřovala činnost, kterou
děláme už od roku 1983, tedy dvacátým osmým rokem. Tak dlouho
vydáváme tiskoviny pro cyklisty a cykloturisty. A co jiného by ji mohlo lépe vyjádřit, nežli litery,
čili písmenka, různě neuspořádaná, ale i uspořádaná do názvu vydavatelství. Naši grafici vtiskli této
myšlence konkrétní podobu a výsledek vám předkládáme. Doufáme, že se vám
bude líbit stejně, jako se líbí
nám.
Dresy vyrobila plzeňská
firma CANARD, dynamická společnost lidí s letitými
zkušenostmi v oblasti vývoje a prodeje oblečení pro
přední strana
sport, outdoor a volný čas.
Pracuje s kvalitními světovými materiály a zpracovává je výhradně tuzemskými profesionály. CANARD spolupracuje na vývoji nových produktů s předními českými sportovci.
Dresy pro CYKLOKNIHY jsou vyrobeny ze 100% polyesteru, v gramáži 160 g/m2 a ušity metodou plochých švů. Barevná kombinace sestává z bílé, červené, černé a stříbrné. K dispozici máme velikosti M, L,
XL, XXL. Cena dresu je 1249 Kč.
Materiál, ze kterého je dres vyroben, se používá při výrobě funkčního oblečení. Minimálně absorbuje pachy a ideálně splňuje požadavky
na transport kapaliny od těla. Může se dokonce i žehlit.
Následující nabídce se snad nedá ani odolat. Můžete totiž tento dres
získat zcela ZDARMA. Co pro to stačí udělat? Objednat si knihy z na-

bídky vydavatelství CYKLOKNIHY v hodnotě nejméně 1900 Kč. Nic
víc. Jak při tom postupovat?
a) Pomocí OBJEDNACÍHO LISTU z tohoto CYKLOČTENÍ si
vyberete knihy z vydavatelství CYKLOKNIHY a uvedete jejich počet
do příslušných kolonek. Součtem zjistíte jejich celkovou cenu. Pokud
přesahuje částku 1900 Kč, zaškrtnete velikost dresu, kterou požadujete. Tituly jiných vydavatelů můžete k objednávce připojit, ale nebere se
na ně ohled, co se celkové ceny pro získání dresu týče.
b) V internetové nabídce na stránkách Cykloknihy.cz postupujete
obdobně: vybíráte knihy z vydavatelství CYKLOKNIHY. Pokud vám
součet vychází nad 1900 Kč, můžete objednávku ukončit, případně
můžete v ní pokračovat a objednat
tituly od jiných vydavatelů. Před
odesláním objednávky napíšete
do poznámky, jakou velikost dresu si přejete.
c) V případě, že vaše objednávka knih nebude dosahovat částky
1900 Kč a budete dres požadovat
nebo budete chtít dres získat samostatně, je možné ho zakoupit
za cenu 1249 Kč. Stačí zaškrtnout
velikost na objednacím listu nebo
objednávku uskutečnit telefonicky
(přes web není samostatná objedzadní strana
návka dresu zatím možná).
Ve všech případech (objednacím listem i na webu) můžete objednávky spojit se zavoláním k nám do redakce, tel.: 377 53 99 88 a domluvit si
případné nuance. Současně budete mít jistotu, že vámi zvolená velikost
dresu je ještě k dispozici.
Objednávky s nárokem na získání dresu lze uskutečnit pouze u titulů z vydavatelství CYKLOKNIHY. Nelze přitom využívat dalších
slevových záležitostí, například knižních balíčků. Výsledná cena, minimálně 1900 Kč, musí být součtem plných cen jednotlivých titulů.
Objednávky nechceme limitovat letošními Vánocemi, protože víme,
že mnozí řeší ještě začátkem příštího roku nákupy za peníze od Ježíška.
Proto tuto nabídku rozšiřujeme do 15. ledna 2011. Vyhrazujeme si ale
právo ukončit ji dříve z důvodu vyprodání dresů nebo nedostatku určitých velikostí. Děkujeme za pochopení.
CYKLOČTENÍ
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Po úspěšném přeletu Kanálu převzala Gossamer Albatross americká NASA, aby v rámci
výzkumného programu ověřovala jeho letové vlastnosti ve svých střediscích v Drydenu
a Langley (snímek z roku 1980).

Gossamer Penguin, zmenšená verze Gossamer Albatrossu, opatřený panelem
se solárními články.

86
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NAROZENINY
Co je výprask, to už víme.
Ale co je láska, to ještě nikdo nevypátral.
Heinrich Heine

Martin Liberda nastoupil do rychlíku minutu před odjezdem. Hned
zkraje chodbičky vpadl do volného kupé, stáhnul okno a natáhl ruku
k Radce. Ta se na okamžik dotkla jeho prstů, vlak se dal do pohybu, a jak
nabíral rychlost, její postava se vzdalovala, až zmizela docela. Martin
zavřel okno a pohlédl na hodinky.
Má devět minut na to, aby chytla dvojku, napadlo ho. Představil si,
jak Radka opouští nástupiště, jde po schodech dolů, prochází chodbou
pod kolejišti, pak vstupuje do nádražní budovy a z ní míří k nástupnímu
ostrůvku tramvaje. Stihne to!
Po dvaceti minutách jízdy z Olomouce do Přerova vystoupil. Jeho další
vlak stál na sousední koleji. V kupé, které si vybral, seděly dva manželské
páry ve věku jeho rodičů. Když vstoupil a zeptal se, zda je u nich volno,
všichni přikývli. Posadil se ke dveřím, a jakmile se vlaková souprava
ve dvanáct rozjela, zavřel oči.
Dál než do Brna nejede, řekl si spokojeně. Tam přestoupím...

Polasek_predsadky.indd 1
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O dva dny dřív, v pátek osmadvacátého září dvatisíce jedna, byl Martin
od rána celý nesvůj. Aby mohl odjet za Radkou už v poledne, řekl doma,
že seminář z angličtiny mají přeložený na úterý a z tělocviku mu profesor
dovolí odejít o něco dřív.
Skutečnost byla trochu jiná. Předpokládal, že tělocvikář, s kterým vycházel dobře, mu vyhoví, s angličtinářem to bylo horší, vůbec nevěděl,

5
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Tanzánie – Rybářská vesnice u Dar es-Salaamu.
Tanzánie – Pravděpodobně budoucí královna krásy své země.
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Děj knihy se odehrává v prostředí cyklistických závodů. Na pozadí jednotlivých epizod sledujeme zrání dospívajícího 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. Nechybí
pochopitelně ani první láska, tak krásná a romantická, jak jen ve věku dospívajících může
být. Zajímavostí je, že i Martinova dívka Radka jezdí závodně na kole, a tak mnohé závody
prožívají společně. Je to také příběh o vztahu k psímu kamarádovi, se kterým Martin v jakési
snové rovině rozmlouvá a radí se s ním.

Jan Polášek
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MINIANKETA
k budoucnosti CYKLOČTENÍ
Papírová média jsou prý na ústupu, budoucnost mají jejich internetové verze. Tvrzení, které je hodně pravděpodobné, stačí si připomenout pár příkladů ze současné mediální scény: výborný časopis TREKING se letos omezil pouze na dvě čísla, v příštím roce má v plánu
vyjít čtyřikrát; internetový portál Horydoly.cz oznámil konec tištěného časopisu HORYDOLY a nadále se soustřeďuje jen na internetovou
verzi; vydavatelství Snow omezilo lyžařský časopis FREESKI na jedno
vydání ročně. A našla by se řada dalších. Ale ještě než dojde k naplnění onoho tvrzení a k úplnému zániku tištěných novin a časopisů,
nějaký čas to potrvá.
Všimli jste si, že letos v druhé polovině roku vyšla CYKLOČTENÍ
dvě? Podzimní a zimní.
V době, kdy většina periodik snižuje periodicitu, ubírá počty stran,
jsme se rozhodli, že půjdeme opačnou cestou. Chtěli bychom v příštím roce vypravit CYKLOČTENI alespoň čtyřikrát. Zatím váháme, zda
všechna čísla budou mít tištěnou podobu, nebo zda vyrobíme dvě čísla tištěná a další dvě v elektronické podobě. Ta by byla k prolistování
i ke stáhnutí na našich stránkách Cykloknihy.cz, ale i na spřátelených
webech, jako jsou v tuto chvíli např. Cyklotoulky.cz a Horydoly.cz.
Rádi bychom se vás proto zeptali na dvě věci. Jakou variantu CYKLOČTENÍ preferujete a kolik čísel ročně byste viděli jako optimální.
Pokud nám pošlete vaše vyjádření mailem, několik z vás odměníme
novými knihami.
Preferuji:
CYKLOČTENÍ
v papírové podobě
CYKLOČTENÍ
v elektronické podobě

Pohodová i aktivní
dovolená nejen na kole

Albánie • Dunajská cyklostezka • Rumunsko • Korsika • Maroko • Norsko • svět

pěšmo kolmo loďmo lyžmo
... za poznáním a romantikou
Katalog zájezdů pošleme zdarma a rádi!

www.kudrna.cz

CK KUDRNA • Dornych 33 • 663 14 Brno • tel.: 542 216 764 • mob.: 777 583 762 (777 KUD RNA) • kudrna@kudrna.cz

Chtěl/a bych:
4 čísla ročně
6 čísel ročně
12 čísel ročně

CYKLOČTENÍ
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OBJEDNACÍ LIST
LÍST
Ivo Hrubíšek
Jan Polášek
Jan Tomšíček
Milan Silný
Kovaříková, Jon
Jan Vlasák
Ivo Hrubíšek
A.A. Charitanovskij
Vít Čenovský
Milan Silný
Michal Ivasienko
Kovaříková, Jon
Jiří Jokl
Jan Vlasák
Kovaříková, Jon
F. a C. Hervéovi
Jan Vlasák
Jan Vlasák
Jan Vlasák
Jan Jícha
S. a R. Sztulovi
Jan Polášek
Kovaříková, Jon
Kovaříková, Jon
Jan Němec

NEBEŠTÍ CYKLISTÉ
ADIEU, BIKE?
AFRIKOU DOMŮ NA KOLE
KAŽDÝ KOPEC STOJÍ ZA ... TO
CYKLOSTEZKY EVROPY
V ALBÁNII NEJSOU LVI
100+1 OSOBNOSTÍ & BICYKL
MUŽ SE ŽELEZNÝM SOBEM
RUMUNSKÉ PASTORÁLE
KAŽDÝ KOPEC MÁ SVÉ…NEJ
NA KOLECH POD MT. BLANC
Z ÚTULKU AŽ K MOŘI
OSTROV TISÍCE VŮNÍ
ZE ŽIVOTA CYKLOTREMPA
NA HLINÍKOVÉM OŘI DIVOKÝM ZÁPADEM
KOLEM SVĚTA NA KOLE
TENKRÁT NA VÝCHODĚ
VANDRY S BEJKEM
PESTRÝ ŽIVOT CYKLOTREMPA
PŘÍPAD ZÁJEZD
JAK JSEM DOJEL AŽ NA NORDKAPP
BAGÓ, HOP!
OD VLKŮ A SLONŮ … HURÁ DOMŮ
PŘES LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ DO ZELENÉHO PEKLA
PŘÍBĚHY NA TŘECH KOLECH

299 Kč
199 Kč
299 Kč
299 Kč
379 Kč
279 Kč
399 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč
289 Kč
199 Kč
399 Kč
299 Kč
279 Kč
289 Kč
189 Kč
222 Kč
278 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
333 Kč
299 Kč
99 Kč

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

součet
Pokud je součet cen větší než 1900 Kč (bez knižních balíčků a bez knih jiných vydavatelů), máte nárok na cyklistický dres ZDARMA.
Uveďte požadovanou velikost zaškrtnutím příslušného okénka. Nabídka je platná pouze do 15. ledna 2011 nebo do vyprodání zásob.
☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL
Podrobnosti na vedlejší straně.

Knižní balíček „NOVINKY“
Knižní balíček „HRUBÍŠEK“
Knižní balíček „SILNÝ“
Knižní balíček „POLÁŠEK“
Knižní balíček „LUCKA A MICHAL“
Knižní balíček „VLASÁK“
Další titul
Další titul
32

796 Kč
498 Kč
448 Kč
298 Kč
1 289 Kč
967 Kč

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
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FORMA OBJEDNÁNÍ, VARIANTY PLATEB
A ZPŮSOBY DORUČENÍ
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 89 Kč. Při objednávce nad 500 Kč (hodnoty zboží) účtujeme poplatek pouze 69 Kč. Pro tento případ je na vedlejší straně
OBJEDNACÍ LIST, kde stačí doplnit požadovaný počet knih a poslat
vyplaceně na adresu Cykloknih.
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

Poštovné ZDARMA *)
Balné ZDARMA ve všech případech
Knihy balíme do protinárazových 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
+ 89 Kč
+ 69 Kč
dobírka
Faktura
+ 0 Kč
+ 0 Kč
doporučený balík
*) při bezhotovostní platbě a při hodnotě zboží nad 500 Kč

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ OBJEDNACÍHO LISTU
OBJEDNACÍ LIST na protější straně buď vystřihněte nebo okopírujte
a vyplněný vložte do obálky, kterou vyplaceně odešlete na adresu:
CYKLOKNIHY, Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň.
Připojte k němu údaje, na jakou adresu má být zásilka poslána:
jméno a příjmení:
ulice, číslo:
PSČ, město nebo obec:
příp. telefon, e-mail:
Knihy budou zaslány na dobírku. K zásilce do 500 Kč (hodnoty zboží)
bude připočteno poštovné 89 Kč, nad 500 Kč (hodnoty zboží) jen 69 Kč.
Balné neúčtujeme.
Objednávky s nárokem na získání dresu lze uskutečnit pouze výběrem
titulů z vydavatelství CYKLOKNIHY, přičemž nelze využívat slevových záležitostí v podobě knižních balíčků. Výsledná cena, minimálně
1 900 Kč, musí být součtem plných cen jednotlivých titulů. Objednávku
můžete spojit se zavoláním do redakce na tel.: 377 53 99 88 a domluvit
si případné nuance. Budete mít jistotu, že vámi zvolená velikost dresu je
ještě k dispozici.
CYKLOČTENÍ
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více na str. 5

Třem vylosovaným
luštitelům zašleme
cyklistický dres
CYKLOKNIHY.
Budou si moci
vybrat požadovanou
velikost.

Tajenku zasílejte
do 31. ledna 2011
na adresu:
CYKLOKNIHY,
Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
nebo redakce@cykloknihy.cz

34

CYKLOČTENÍ
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AKTIVNÍ DOVOLENÁ
DO HOTELU
I POD STAN
CYKLOTURISTIKA NA BALKÁNĚ

mezinárodní
SPORTOVNÍ
veletrh

mezinárodní
CYKLISTICK¯
veletrh

mezinárodní v˘stava
LODÍ A VODNÍCH
sportÛ

mezinárodní v˘stava
KARAVANÒ
a obytn˘ch automobilÛ

www.sport-life.cz

www.bike-brno.cz

www.boat-brno.cz

www.caravaning-brno.cz

Národní parky a moře Černé Hory na kole
Na kole zeleným srdcem Srbska
Makedonské putování na kole
Z Durmitoru přes Sinjajevinu do Komov
a Prokletije
Na kole sedmi prokletými údolími
Podkarpatskou Rusí na kole po
cestách i necestách
Korsika na kole v pohodě
Na kole od jihu k severu Skotska

POHODOVÉ TÝDNY
V ALPÁCH NA KOLE
Kleinarl – Krimml – Klammstein – Zugspitze
– Lago di Garda – Dachstein

www.poznani.cz

CENTRÁLA: tř. 17. listopadu 229, Pardubice,
tel.: 466 535 401, 466 535 777, 466 510 074

10. – 13. 11. 2011 BRNO – V¯STAVI·Tù
Kontakt: Veletrhy Brno, a.s. / V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno / Tel.: +420 541 152 923 / Fax: +420 541 153 068 / E-mail: sport-life@bvv.cz / www.sport-life.cz
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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-210x210 11.10.indd 1
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www.author.eu
rám triple butted dural 6061 700C / velikost 16“, 18“, 20“, 22“, 24“ / vidlice RST Vogue Air, zdvih 60 mm / převodník
FSA Comet Mega Exo / měnič SHIMANO XT / přesmykač SHIMANO SLX / řazení SHIMANO SLX, 30 rychlostí / brzdy
TEKTRO MT-14 / brzdové páky TEKTRO CL-530 / náboje SHIMANO Deore / pláště AUTHOR PANARACER Silk Road Cross
700 x 35c / pedály AUTHOR jednostranně nášlapné / řídítka RITCHEY Comp / představec RITCHEY / sedlovka RITCHEY
Comp 2B / sedlo AUTHOR Ergo Gel / hmotnost 12,2 kg / 20“
doporučená cena: 23.990,-

Doporučená
D
oporučená ccena:
ena: 49.990
4
49.990,9.990
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