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„Kniha, to je pro mě vedle dálniční známky a ponožek ten nej-
ideálnější dárek. Krom toho je z těchto věcí nejestetičtější a nejtr-
valejší. Známka a ponožky poslouží maximálně rok, k dobré knize 
se člověk vrací i po letech.“

Tato slova, která by se mohla tesat do kamene, použil v naší vzájem-
né korespondenci Milan Martinec, autor další knihy, kterou v těchto 
dnech připravuje do tisku. Ještě doplnil: „Myslím, že pokud koupím 
vaše novinky, budu mít s dárky na Vánoce vystaráno.“

Jeho slova mně připomněla atmosféru Vánoc doby mého mládí, 
kdy kniha byla opravdu tím nejhezčím dárkem. A jsem rád, že v ně-
kterých rodinách je tomu tak doposud.

V současné době se kniha stává tak trochu solitérem převálcova-
ným virtuálním světem internetu. Nic proti pokroku, ale tištěná kníž-
ka je pořád nenahraditelná. Svět počítačů, televizí a videí je samozřej-
mě velkým konkurentem, ale je to jiný druh sdělení. Film vás vtáhne 
do svého světa, jasně vám ho defi nuje, vidíte v něm, kde se co odehrá-
vá a jak co vypadá. Knížka vám naproti tomu dává volnost. Dá vám 
jen příběh, který si každý čtenář zasadí do svého prostředí, do svého 
světa. Knížka vás jen naťukne a zbytek nechá na vaší fantazii. Každý 
čtenář vidí postavy i prostředí trochu jinak, každý si může libovolně 
zvolit tempo příběhu. V tom vidím krásu četby.

Velmi bych si přál, abyste i vy prožili svá dobrodružství společně 
s našimi knihami a abyste s nimi udělali hodně radosti svým bližním. 
Pokud se nedovedete rozhodnout, kterou konkrétní knihu jim z na-
bídky vybrat, zkuste jim dát pod stromeček Dárkový poukaz. Ať si pak 
knihy vyberou sami.

Krásné Váno-
ce a pohodu 
při čtení 
knížek nejen 
o vánočních 
svátcích přeje

 Jiří Říha

Ani letos nebudou chybět na mezinárodním veletrhu BIKE BRNO 
knížky s  cyklistickou tematikou. Zúčastňujeme se veletrhu praktic-
ky od samého začátku, hned poté, co se tato akce – tehdy ještě pod 
názvem BIKE VYSOČINA – přestěhovala ze Žďáru nad Sázavou 
do Brna. Letos tam tedy budeme účinkovat už poosmé.

Samozřejmostí bývá u nás výhodný nákup knížek za nižší ceny než 
obvykle, tentokrát jsme nachystali na některé knižní tituly až 70pro-
centní slevy. Určité knihy máme už jen v několika exemplářích, na-
příklad NA KOLE KOLEM SVĚTA. Tuto lahůdkovou záležitost o čtr-
náctileté cestě manželů Hervéových s dcerkou Manon si budete moci 
nechat hned podepsat, protože francouzští cestovatelé budou hosty 
festivalu Cyklocestování, který se v rámci veletrhu uskuteční.

A jací hosté budou přímo u nás? Klasika: Lucka s Michalem, Honza 
Vlasák, tentokrát i Markéta a Luděk s dětmi Víťou a Šárkou. Určitě se 
zastaví i někteří další.

K dispozici budou také Dárkové poukazy a cyklistické dresy Cyk-
loknihy. Ty jinak běžně neprodáváme, dáváme je zdarma k  větším 
nákupům.

Přijďte si vybrat nějakou knížku jako dárek pod stromeček nebo se 
jen stavte na kus řeči. 

Najdete nás v pavilonu F, ve stánku číslo 111.

CO DÁT CYKLISTOVI
POD VÁNOČNÍ STROMEČEK?

CYKLOKNIHY
NA VELETRHU BIKE BRNO

Časopis pro orientaci na cyklistickém knižním trhu
číslo 18, ročník IX.
Vydává: CYKLOKNIHY, s.r.o.
Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 539 988
E-mail: redakce@cykloknihy.cz

Sazba: Know-how studio s.r.o.
Evidenční číslo: MK ČR E 14711
Kresba na obálce: Ivan Křemeček
Vyšlo: 1. listopadu 2011
www.cykloknihy.cz

AUTOGRAMIÁDY autorů CYKLOKNIH 
na veletrhu BIKE BRNO 2011

sobota 12. listopadu 2011
09:00 – 10:00 Lucie Kovaříková a Michal Jon
  autoři sedmi cyklocestopisných knížek
10:00 – 11:00 Jan Vlasák
  cyklotremp a šoumen
11:00 – 12:00 Markéta Hroudová a Luděk Zigáček s dětmi
  autoři knížky Cyklotoulky ... s nočníkem

EBI_Obalka.indd   1 1.11.2011   12:16:35
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NEBEŠTÍ CYKLISTÉ SI DOLÉTLI PRO OCENĚNÍ
další kniha autora Ivo Hrubíška mezi nejlepšími 

Na  letošním mezi-
národním knižním 
veletrhu Svět knihy 
se jako každoročně 
vyhlašovaly Ceny 
Miroslava Ivanova 
za  literaturu faktu. 
Tuto literární soutěž 
pořádá Klub auto-
rů literatury faktu 
(KALF) a  v  letošním 
jedenáctém ročníku 

se v pěti kategoriích sešlo 55 publikací, což bylo nejvíce ze všech dosa-
vadních ročníků.

Kromě hlavní ceny za celoživotní dílo v  literatuře faktu, která byla 
udělena spisovateli, scénáristovi, publicistovi a muzikologovi Zdeňku 
Mahlerovi, bylo předáno dalších 17 cen. 

Zvláštní čestné uznání poroty obdržel Ivo Hrubíšek za knihu Ne-
beští cyklisté – aeroplány poháněné šlapáním, kterou vydalo naklada-
telství CYKLOKNIHY.

Tento ojedinělý námět, u nás dosud nikým nezpracovaný, zaujal od-
bornou porotu v  čele s  jejím předsedou doc.  PhDr.  Janem Haladou, 
CSc., především hutným textem a  bohatým ilustračním vybavením. 

Autorovi se podařilo přiblížit téma 
beletristickým způsobem, četba 
je i pro neznalce letecké tematiky 
snadná a zajímavá.

Pro autora (i  nakladatele) je to 
již druhý významný úspěch během 
krátké doby na poli literatury faktu.

MIROSLAV IVANOV (1929–
1999), rodák z  Jaroměře, byl 
od počátku 60. let jedním z nejvý-
raznějších autorů české literatu-
ry faktu. Tematicky se zaměřoval 
na  čtenářsky atraktivní historické 
náměty, v  nichž s  oblibou vyhle-
dával tajemství a  záhady. K  jeho 
nejvýznamnějším knihám patří 
„Důvěrná zpráva o  Karlu Hynku Máchovi“, „Novosvětská“ (o  Antoní-
nu Dvořákovi), „Vražda Václava, knížete českého,“ „Tajemství Rukopisů 
Královédvorského a Zelenohorského“, „Atentát na Reinharda Heydricha“, 
„A hořel snad i kámen“ (o Lidicích a Ležákách), „Požár Národního di-
vadla“ nebo „Záznam o zkoumání života a smrti Jana Žižky“. To je však 
pouze stručný výčet z jeho bohaté literární činnosti.

Úvodní slovo předsedy poroty doc. PhDr. Jana Halady, CSc. Cenu předává tajemník poroty Miroslav Kučera (vpravo).
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KNIŽNÍ DÁRKOVÝ POUKAZ
příjemně překvapí nejen na Vánoce

Rádi byste koupili někomu nějakou knihu z naší nabídky, ale neví-
te přesně jakou? Není nic snazšího, nežli zakoupit DÁRKOVÝ POU-
KAZ a ten dotyčnému věnovat. On si pak vybere knihy podle svého 
gusta sám.

 V jakých hodnotách jsou knižní dárkové poukazy CYKLOKNIHY?
Knižní dárkové poukazy máme pro vás připraveny v  hodnotách 

500 Kč, 1000 Kč, 1500 Kč.
 Jak lze knižní dárkové poukazy CYKLOKNIHY objednat?

Knižní dárkové poukazy lze objednat pomocí našich internetových 
stránek, objednacím listem, e-mailem, poštou, nebo telefonicky (kontak-
ty jsou v tiráži Cykločtení).
 Jak objednané knižní dárkové poukazy CYKLOKNIHY zaplatit?

Knižní dárkové poukazy je možné uhradit buď dobírkou, nebo bez-
hotovostně jako kteroukoli knihu. V těchto případech přijde knižní dár-
kový poukaz poštou jako doporučená zásilka. Na vybraných veletrzích, 
výstavách, festivalech a cykloakcích, kterých se zúčastníme, bude možné 
zakoupit knižní dárkové poukazy přímo. 
 Kde a  jak mohou být knižní dárkové poukazy CYKLOKNIHY 
uplatněny?

Knižní dárkové poukazy mohou být uplatněny přímo na adrese vyda-
vatelství Cykloknihy (po předchozí telefonické domluvě). Při internetové 
objednávce stačí opsat unikátní kód do rubriky Poznámka, při objednáv-
ce knih poštou nebo e-mailem uvedete tento unikátní kód na objednáv-
ce, při telefonickém objednání ho stačí sdělit. Při osobním setkání postačí 
knižní dárkový poukaz předložit ke kontrole. Ve všech případech zůstává 
knižní dárkový poukaz majetkem obdarovaného. 
 Jak postupovat, když si budu chtít objednat knihy ve větší hodnotě, 
než na jakou zní knižní dárkový poukaz CYKLOKNIHY?

Pokud  budete chtít poslat knihy na dobírku, uhradíte rozdíl, který 
vznikne při odečtení hodnoty knižního dárkového poukazu od koneč-
né ceny. Pokud budete chtít cenový rozdíl uhradit jinak, je lépe vždy 
záležitost konzultovat s  vydavatelstvím Cykloknihy, telefonicky nebo 
mailem.
 Vracíte zbytkovou hodnotu z knižních dárkových poukazů CYK-
LOKNIHY, jestliže nebude celá vyčerpána?

Nikoli. Doporučujeme proto dobře si vybrat, abyste hodnotu knižního 
dárkového poukazu vyčerpali celou. 

 Lze převádět nevybranou hodnotu z knižního dárkového poukazu 
CYKLOKNIHY na další nákupy?

Knižní dárkový poukaz můžete použít jen pro jeden nákup a nelze pře-
vádět nevybranou hodnou pro další nákupy.
 Mohu si za knižní dárkový poukaz CYKLOKNIHY koupit i  jiné 
knihy než jen z vašeho vydavatelství?

Ano, knižním dárkovým poukazem je možno realizovat nákup veške-
rého nabízeného sortimentu, tedy i knihy, které jsme nevydali my.
 Jak dlouho bude trvat dodání knižního dárkového poukazu CYK-
LOKNIHY?

Dodání knižních dárkových poukazů trvá cca 5 pracovních dní. 
 Lze zakoupit knižní dárkové poukazy CYKLOKNIHY také na Slo-
vensku?

Prozatím ne, ale uvažujeme o tom. 
 Lze knižní dárkové poukazy CYKLOKNIHY vyměnit za knihy také 
v knihkupectví?

Prozatím ne, ale pracujeme na tom. V budoucnu by měla být možnost 
výměny ve vybraných knihkupectvích. 
 Jaká je platnost knižních dárkových poukazů CYKLOKNIHY?

Platnost knižních dárkových poukazů je na nich vyznačena. Obvykle 
bývá půl roku, v ojedinělých případech se může změnit. 
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NA KOLE KE HVĚZDÁM

Počet stran: 232
Formát: 170 × 230 mm
Vzhled:  celobarevná, pevná vazba, 

lesklé lamino, křídový papír
ISBN: 978-80-87193-17-4

Jiří Grygar a kol.

Astrofyzika RNDr. Jiří Grygara, CSc., není třeba příliš představo-
vat. Je známým popularizátorem přírodních věd a za  svou profesní 
činnost získal již celou řadu ocenění. Je ale také aktivním sportovcem 
– především cykloturistou. Každoročně spoluorganizuje a vede ojedi-
nělou akci, která má už téměř třicetiletou tradici. V knize se dozvíte, 
co její poněkud tajemný název Ebicykl vlastně znamená. Ve zkratce 
jde o světově ojedinělé propojení astronomie s cykloturistikou. V pe-
lotonu se spolu scházejí vynikající vědci, univerzitní profesoři, ale 
i amatérští zájemci o astronomii a lidé nejrůznějších dalších zaměst-
nání, aby během týdenního letního putování po hvězdárnách a pa-
mětihodnostech strávili báječný čas. Toto společenství si postupně 
vytváří svůj jedinečný folklór; většina účastníků si vysloužila nějakou 
doživotní funkci a jí odpovídající přezdívku a všichni se jak na Ebicy-
klu a přidružených akcích, tak i při jejich přípravě a následném audio-
vizuálním hodnocení náramně baví. Zdaleka totiž nejde o nenáročné 
putování od hospody k hospodě nebo od cukrárny k cukrárně. Nao-
pak, během týdne se ebicyklisté pořádně zapotí, protože na cestách 
doslova přes hory a doly urazí v sedle nezřídka za den i přes sto ki-
lometrů „v dešti, větru aj i v parně“, jak se zpívá v hymně Ebicyklu.

Ebicyklisté projeli za uplynulá léta křížem krážem několikrát Če-
chy, Moravu, Slezsko i Slovensko a tyto trasy o souhrnné délce přes 
17 tisíc kilometrů mohou být inspirativní pro podobná týdenní puto-
vání na kole. V knize najdete 28 mapek tras všech dosavadních roční-
ků s podrobnými itineráři.

Zatím se asi moc neví, že hvězdárny a planetária mohou být i vý-
bornými výletními cíli nejen cykloturistů. Vyšlo již mnoho průvodců 
po  hradech, zámcích, rozhlednách a  jiných pamětihodnostech, ale 
nikoho ještě nenapadlo napsat průvodce po početných českých a slo-
venských hvězdárnách a planetáriích, což přináší až tato Ebikniha. 

Protože Jiří Grygar je skvělým vypravěčem, není text suchopárným 
výčtem odborných poznatků z astronomie, ale koření ho i jeho lehce 
fi lozofi cké pohledy na  život a  historky z  cest jeho i  mnoha dalších 
účastníků Ebicyklu.

AUTOGRAMIÁDA AUTORA
se uskuteční v  sobotu 3. prosince 2011 v  průběhu festivalu 
cyklistiky CYKLOFEST, který se koná v KD Krakov v Praze 8.

NA KOLE KE HVĚZDÁM

Počet stran:
Formát:

Jiří Grygar a kol.
ŽHAVÁ

NOVINKA

Cena: 
349 Kč
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co to je EBICYKL + tipy na týdenní cykloputování
+ průvodce po hvězdárnách a planetáriích

POKŘIK EBICYKLU

Pokřikem zahajujeme a  končíme Ebicykly, Reje 
a Ski & Teleskopy.

Může být pokřičen i  při dalších příležitostech, 
shromáždí-li se dostatek ebicyklistů a je záhodno si 
důstojnost okamžiku připomenout.

Před kopulí někdo sykl,
že se řítí Ebicykl.
Hvězdářové zblízka, zdáli,
tencí, tlustí, velcí, malí,
po silnici uhání
hore dole po stráni.
Že to byla řádná túra,
křičíme teď všichni:
.. .. .. Hůla !

Pokřik je bujará oslava cyklistiky, ebicyklistů a as-
tronomie. Nepřátelé Ebicyklu, jsou-li nějací, v děsu 

prchají, slyší-li ho. 
A na konci se opravdu nekřičí „Hurá!“, ale „Hůla!“ To na počest 

jednoho (jsou to dva bratři Hůlové) hostitele Ebicyklu v galerii v Kos-
telci pod Černými lesy, kteří nám navrhli logo Ebicyklu.

Vydání knihy podpořily � rmy:
IKEMA BOMEMIA s.r.o., Pražská teplárenská a.s.,
KONTRON ECT design s.r.o., Miroslav Suchý.
 DĚKUJEME

POKŘIK EBICYKLUPOKŘIK EBICYKLUPOKŘIK EBICYKLU
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AUTOGRAMIÁDA AUTORA
se uskuteční v  sobotu 3. prosince 2011 v  průběhu festivalu 
cyklistiky CYKLOFEST, který se koná v KD Krakov v Praze 8.

ELEKTROKOLA

Počet stran: cca 200
Formát: 170 × 240 mm
Vzhled:  celobarevná, pevná vazba

lesklé lamino, křídový papír
ISBN: 978-80-87193-18-1
Kniha vyjde v prosinci  2011, aktuální informace
na webu www.cykloknihy.cz

Ivo Hrubíšek

První česká publikace o elektrokolech uvede zájemce do problema-
tiky kol, u nichž je šlapání do pedálů podporováno elektropohonem. 
Tato kola v poslední době získávají na oblibě, což se odráží na jejich 
stoupající prodejnosti. Představeno je několik desítek elektrokol růz-
ných typů a  různých značek z  let 1995 až 2010, která jsou jakýmsi 
„novověkem“ tohoto druhu kol. Na  jeho počátku byla v  polovině 
devadesátých let konstrukčně velmi zdařilá kompaktní pohonná jed-
notka (motor + baterie) koncernu Yamaha, která se vyráběla v  po-
měrně velkých sériích a  montovala do  elektrokol různých značek 
mnoha fi rem – v Asii i v Evropě. Japonská Yamaha tak prolomila ba-
riéru nedůvěry k elektrokolům a ukázala cestu, která vedla až k jejich 
současnému boomu. Do vývoje elektrokol se zapojili vedle Yamahy 
i další velmi známí výrobci motocyklů – Honda, Suzuki, velká jména 
z branže bicyklů (z dálněvýchodních například Merida, Giant, Dahon 
a celá řada evropských fi rem, převážně německých a nizozemských) 
a  v  neposlední řadě také elektronické koncerny – Panasonic či Sa-
nyo. Elektrokola postupně ztrácela svou robustnost a jejich hmotnost 
(včetně baterie) značně klesala.

V uvedené typologii elektrokol je nastíněna různorodost typů kol 
s  přídavným elektropohonem podle jejich převažujícího účelu. Vy-
jmenovány jsou oblasti, v  nichž je využívání elektrokol nesporným 
přínosem pro různé věkové skupiny populace, kterým mohou zpří-
jemnit a obohatit život. Podrobně jsou popsány hlavní komponenty 
elektropohonu – motory, řídicí jednotky, baterie a  ovládací prvky. 
Opomenuty nejsou ani elektrosady či „kity“, kterými lze elektrifi kovat 
běžná jízdní kola. Cenné jsou rovněž rady, jak si počínat a co nepře-
hlédnout při koupi elektrokola, včetně seznámení s elektrokoly, která 
jsou nabízena na našem tuzemském trhu. A nechybí normy týkající 
se elektrokol, především jejich bezpečnosti. Čtivost publikace, která 
uvede čtenáře do světa elektrokol a usnadní jim orientaci v něm, zvy-
šují různé zajímavosti, experimenty a kuriozity.

Na závěr nebude chybět přehled elektrokol nabízených na českém 
trhu.

Cena: 
300 Kč

Počet stran:
Formát:

ŽHAVÁ
NOVINKA
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nová dimenze cyklistiky
první česká publikace o elektrokolech

Z OBSAHU:
DLOUHÁ CESTA OD  EMI/ PHILIPS K  MODERNÍMU ELEK-
TROKOLU
Stručný nástin historie elektrokol – Pedelec a E-Bike: v čem je rozdíl 
– Pedelec = pedal + electro – Yamaha prolomila bariéru
SOUČÁSTI ELEKTROPOHONU – MOTORY, ŘÍDÍCÍ JEDNOT-
KY, BATERIE, OVLÁDÁNÍ
Elektromotory podle druhu – Centrální elektromotory – Nábojové 
elektromotory – Elektromotory v trubce rámu – Elektronické řídící 
jednotky – Baterie, články a jejich zapojení – Druhy baterií podle ma-
teriálu elektrod – Kapacita baterie a související parametry – Umístě-
ní baterie na elektrokole – Nabíjení, manipulace a skladování baterií 
– Vliv baterie a dalších faktorů na dojezd elektrokola – Rekuperace 
energie – Vzájemná poloha motoru a baterie – Veřejné dobíjecí sto-
jany a stanice – Panely s ovládacími a informačními prvky – Kabeláž 
SADY K ELEKTRIFIKACI BĚŽNÉHO KOLA
Pro a proti elektrosadám v krabicích – Desítky výrobců elektrosad
RÁMY, VIDLICE A KOMPONENTY ELEKTROKOL
Rámy elektrokol – Neodpružené i odpružené vidlice – Kola a jejich 

výplety – Spolehlivé brzdy – Změny převodů a jejich řa-
zení – Osvětlení a jeho zdroje proudu
TYPOLOGIE ELEKTROKOL
Městská elektrokola – Skládací elektrokola – Sportovní 
elektrokola – Trekkingová elektrokola – Horská elektro-
kola – Třístopá elektrokola – Transportní elektrokola – 
Tandemová elektrokola – Elektro-lehokola
GALERIE TYPŮ A MODELŮ ELEKTROKOL
Lehčí život s Yamaha PAS XPC 26 – Modifi kace elektro-
kol Yamaha PAS – Honda - japonský konkurent Yamahy 
– Sanyo s nábojovými motory – Pedcon - Taiwan Excel-
lent Products – Lafree - pozdní probuzení Gianta – Del-
fín z Basileje – Mercedes to je extratřída – Flyer - název 
evokující let – Piagio, La Prima a Italwin – Made in Swiss 
– Estelle od Heinzmanna – Sram „Sparc“ - nerealizovaný 
projekt – Elektrokola z francouzské automobilky – Širo-
ký sortiment elektrokol Bridgestone – Tři německá K: 
Kalkhoff , Kettler, Kynast – Maďarská elektrokola Gepi-
da – „Flotila“ nizozemských elektrokol – Vlajkovou lodí 
Winory je „town exp“ – Skládací elektrokola Dahon – 
Nečínsky znějící značka čínských elektrokol – Helkama 

skandinávskou jedničkou – KTM „e-Cross“ - elektrokolo do terénu 
– Elektrokola Gruber Assist s  pohonem v  sedlové trubce – Horské 
elektrokolo se vším všudy – Terénní Corratec „E-Bow“ s velmi silným 
elektromotorem – Panasonic - nejen pohonné jednotky – Shimano 
vstupuje do  světa elektrokol – Bosch dalším velikánem na  scéně – 
Jednonohá Cannondale „Left y“ s motorem Bosch – Americký Scott 
rovněž s motory Bosch – Také lehokola s elektropohonem – Přehled 
nejznámějších zahraničních značek elektrokol.
CO NEOPOMENOUT A NA CO SE ZAMĚŘIT PŘI KOUPI ELEK-
TROKOLA
Kde nakupovat – Ve městě nebo i v terénu? – Zkušební testovací jízda 
– Součásti elektropohonu – Ostatní komponenty, ...

Vydání knihy podpořily � rmy:
Pražská energetika, a. s.
DACOM Pharma s.r.o.
ekolo.cz, s.r.o.
 DĚKUJEME
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Po  první úspěšné knize Markéty Hrou-
dové a Luďka Zigáčka o jejich cestě po cyk-
lostezce ODRA–NISA k  moři na  Rujanu 
a  Polskem zpět domů je na  obzoru kniha 
další. Bude přibližovat putování uskutečně-
né o rok později, kdy předchozí dobrodruž-
ství byla jen slabým odvarem toho, co násle-
dovalo. Vše se odehrávalo v  jihovýchodní 
Evropě, kam se vydat s  dětmi, vyžaduje již 
samo o sobě docela odvahu. A že třeba ani 
nevíte, kde leží Podněsterská republika? Ne-
jste sami.

K  rozhodnutí o  vydání další knihy na-
pomohly i  pochvalné dopisy čtenářů, které 
nám autoři pod příslibem anonymity pisate-
lů poskytli.

Dobrý den,
včera jsem dočetla Vaše Cyklotoulky s dět-

mi, vozíkem a nočníkem. Knihu jsem si kou-
pila právě z  důvodu, že jsem o  zmiňované 
cyklostezce již zaslechla a  chtěla jsem znát 
podrobnosti. Jde o  zajímavé čtení a  máte 
můj velký obdiv! Zrovna včera jsme se vrátili 
z vody – deštivý víkend na Otavě, kvůli větru 
a  dešti jsme vařili v  malém stanu, tak jsem 

vzpomínala na vaše poznámky v knize o va-
ření ve stanu. Byla jsem s šestnáctiletou dce-
rou a stále jsem ji upozorňovala, ať nekopne 
do vařiče ... nedovedu si představit, jak jste to 
zvládala se dvěma malými dětmi!!!

Ještě jednou moc děkuji za  chvíle strávené 
nad vaší knihou a přeju mnoho dalších šťast-
ných kilometrů na kole. Budu se těšit na vaši 
další knihu.

Milá Markéto,
nedá mi to, abych ti (já kůže líná, co všechno 

odkládá) pěkně hned a  teď nenapsala. Důvo-
dem je zhruba před půlnocí dočtená knížka 
o vašem putování z Těchonína až na Arkonu 
a zpět, která mě tááák hezky nakopla, že mys-
lím už ani spát nejdu a usmívám se od ucha 
k uchu, protože od půlnoci rozklikávám další 
a další stránky, počínaje vaší krásnou Lesovnou 
přes ePastorky a usmívám se víc a víc, jak pro-
nikám do vašeho světa a světa vašich přátel.

Díky tobě jsem si uvědomila, že nic není ne-
možné, a že co chceš, to dokážeš. Sice nejsem 
žádná velká cyklistka, ale ježdění na kole fakt 
miluju a právě kolo jsem si pořídila za svoje 
první peníze. Mám ráda tu volnost, ten vítr 
ve  vlasech. Akorát jsem s  příchodem dětí 
to kolo zaparkovala (ne do  stodoly, máme 

jen garáž) a  ten stan taky zůstal zahrabanej 
ve skříni a stala jsem se pohodlnou (pod vli-
vem svého manžela ... prší, tak jsme doma, 
ze stanu je „už celej rozlámanej“ a na pivo si 
skoro nezajdem, protože dětičky dělají děsnej 
binec a vůbec si to pak neužijem). Zkrátka se 
čeká, až děťátka povyrostou a  budeme moct 
tohle a  tohle ... a hnijeme. Což naštěstí není 
tvůj a Luďkův případ.

Tvoje (vaše) knížka mě dostala právě z po-
hledu mámy. To rodinný blaho při večerním 
kuchtění a baštění před stanem, západy sluníč-
ka a prostě idylka. Společná. Fakt jsem slzela 
při nějaké pasáži, jak jsi to zmiňovala v prů-
běhu cesty, a mnohem víc jsem slzela z vašeho 
návratu domů, že jste to prostě dokázali. A holt 
někdo má ještě ten dar to tak pěkně napsat.

P.S. Fotka Víti a Šárky na zadní předsádce 
je nepřekonatelná.

 Cestování s dětmi je dnes v módě, čemuž 
napomáhají i  možnosti, které dřív nebyly - 
dětské sedačky na kolo, tažné tyče pro dětská 
kola, vozíky pro děti a další vybavení. Ale nic 
z tohoto by nebylo platné, kdyby rodiče ne-
měli cestovatelského ducha, netoužili ukázat 
dětem svět kolem sebe. Společné prožitky 
strávené na cestách nic nenahradí a jsou vět-
ším bohatstvím než modely aut na dálkové 
ovládání nebo skříně plné barbín.

Pokud budete chtít poznat tuto skvě-
lou cestovatelskou rodinku osobně, přijďte 
na CYKLOFEST. Budou tam mít svoji pro-
mítací premiéru! Mají trochu trému, ještě 
nikdy tak velkému publiku nepřednášeli, tak 
k  nim buďte shovívaví. První knihu budou 
mít pochopitelně s sebou na prodej.

CYKLOTOULKY S DĚTMI, VOZÍKEM A NOČNÍKEM
druhé dějství: Rumunsko – Moldávie – Podněstří – Ukrajina

Připravujeme

Dětičky už povyrostly.

10 CYKLOČTENÍ



Milan Martinec je dalším dosud nezná-
mým autorem, který nikdy nikde nepubliko-
val a rovnou si troufnul na knížku. Nedávno 
nám nabídl k vydání svůj rukopis. A ne leda-
jaký. Přibližuje v něm čtyři výpravy do čtyř 
světových stran: na  východ, sever, západ 
a jih Evropy. Přitom rozhodně není žádným 
začátečníkem, letos při cestě na Balkán najel 
300 000. kilometr své cyklistické kariéry.

V  názvu knihy je trochu dvojsmysl-
nosti. Kolmo – ve  smyslu přímo, a  kolmo 
– ve  smyslu na  kole. On opravdu usedne 
na svůj bicykl a za tři týdny řádné dovolené 
si střihne Moskvu zpáteční a natočí přitom 
4136 km.

Přiznává, že není profesionálním cestova-
telem, který by se toulal po světě několik mě-
síců. Chodí normálně do práce a jeho cesty 
jsou takovými dovolenkovými výpady. To 

by mohlo být inspirativní 
pro všechny, kteří nemo-
hou cestovat jinak. Prav-
dou je, že na  Milanovo 
denní kilometráže by 
museli následovníci hod-
ně potrénovat. U něho se 
ovšem nezapře závodnic-
ká minulost, i  dneska si 
občas zajede nějaký ten 
hobby závod.

A  jaký vyznává styl 
cestování?

„Jezdím pomalu, ale 
dlouze, to znamená, že 
dvacítkou jedu denně 
třeba deset hodin čistého 

času. Jsem vstávací typ, rád vidím vycházet 
Slunce. Zásadně spím ve volné přírodě, cam-
ping jsem použil pouze jednou, v Rumunsku 
v roce 1987, v rodině u dobrých lidí jsem spal 
třikrát, v NSR 1988, v Rakousku 1991 a  teď 
v Moldavsku. Dříve jsem bral cyklotrempink 
trochu jako horolezectví, cíl byl někam dojet 
a udělat si čáru na mapě, teď mě to baví také 
kvůli přírodě, památ-
kám, různým zají-
mavostem, setkání 
s lidmi.“
Názvy čtyř kapitol 
knihy znějí stručně:
Severní polární 
kruh
Balkán
Moskva
Cabo da Roca

Skrývá se ale za  nimi pěkná řádka zemí, 
o kterých se v knize píše: Albánie, Andorra, 
Bělorusko, Bosna a  Hercegovina, Estonsko, 
Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Litva, 
Lotyšsko, Monako, Německo, Polsko, Portu-
galsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Slovinsko, 
Srbsko a  Černá Hora, Španělsko, Švédsko, 
Ukrajina.

Kromě toho, že Milan své zážitky skvěle 
podává, je neskutečně skromný, jak ostatně 
bývá většina velkých cestovatelů. Máte se 
opravdu nač těšit.

KOLMO NA MOSKVU
a další cyklocesty po Evropě

Připravujeme

Cabo da Roca

Chrám Vasila Blaženého v Moskvě.
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Uvedený obrázek se objevil na předsádce 
druhé knihy Milana Silného „Každý kopec 
stojí za ... TO“, která je volným pokračová-
ním jeho prvotiny „Každý kopec má své ... 
NEJ“. Ta byla oceněna v  mezinárodní sou-
těži a získala na veletrhu Svět knihy 3. místo 
v kategorii cestopisů.

Čtenáři měli uhádnout, který z  těchto 
cyklistů je autor knihy Milan Silný?

Autor nejvtipnější odpovědi si mohl vy-
brat: buď startovat na  Loudání českou kra-
jinou (autorem pořádaném) gratis, nebo zís-
kat obě knížky s jeho věnováním taky gratis.

Podle Milana Silného bylo vtipných od-
povědí a hlavně příjemných reakcí na knihu 
více, ale jeho favorité jsou: Tomáš Hrubý 
a Miroslav Pekárek.

Zdravím a přeji hezký den.
Každý snímek má své ... NEJ
1. snímek – neunavitelnej cykloturista
2. snímek – nadanej spisovatel
3. snímek – zřejmě bezvadnej chlap
4. snímek – nejspíš Milan Silný
Takže každý snímek stojí za … TO. 
 Tomáš Hrubý, Opava

Píši i přesto, že jsem autora v tom cyklis-
tickém „balíku“ přes velkou snahu NEPO-
ZNAL, ale takových bude určitě víc! K sou-
těžní otázce mne napadá:

Logicky vzaTO,
všichni mají na TO,
být Milanem Silným,
cyklolezcem pilným.
 Miroslav Pekárek, Nová Paka

Soutěž trvá dál, takže stále je naděje, že bu-
dete mezi dalšími deseti vylosovanými a bu-
dete si moci vybrat: buď libovolnou knihu 
z vydavatelství Cykloknihy, nebo den stráve-
ný s  Milanem Silným v  sedle kola na  něja-
kém z jeho výšlapů na méně známé kopce.

Ze zaslaných dopisů a e-mailů dále vybí-
ráme.

Dobrý den redakce,
spěchám Vám sdělit, že jsem právě doče-

tl druhou knihu od Milana Silného „Každý 
kopec stojí za  ... TO“ a jsem stejně nadšený 
jako po první knize. Ten kluk má schopnost 
věrně vystihnout atmosféru cykloturistic-
kých výletů, rozhovorů a k tomu nenápadně 
nabídne poučení z  historie, zeměpisu, po-
věstí a  legend míst, kde se právě nacházíte. 
Je to spisovatel všech cykloturistů, troufám 
si napsat.

Z toho všeho vyplývá moje prosba. Vydej-
te ještě třetí díl, on má určitě v šuplíku ještě 
hodně kopců. Děkuji Vám za Vaši práci, kte-
rá nám čtenářům přináší spoustu hezkých 
zážitků.

S pozdravem „děláte to dobře“.
 Ing. Josef Dušák, Cheb

Soutěžní otázka: Který z těchto cyklistů je 
autor knihy Milan Silný?

Odpověď zní: Po dobrém achtlíku čerstvě 
vypálené slivovice vidím Milana Silného 4 x.

 Marie Strakošová, Jeseník nad Odrou

Objednané knihy Milana Silného jsem ob-
držel, jsou OK, první díl už znám z dřívějška, 
od druhého jsem se znechucením (že musím 
přerušit čtení ) ráno odešel do práce, něco 
mi naštěstí ještě zůstalo na večer.

BUDOU MÍT „KOPCE“ MILANA SILNÉHO
třetí pokračování?
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Také jezdím (na  horáku), a  přestože 
mám nějakým administrativním nedopat-
řením o něco víc roků než Milan (tipuji tak 
asi o  20), nejraději mám stále také ty hory, 
kopce a brdky, ke štěstí mi stačí Čechy a Slo-
vensko a  nejbližší okolní státy, protože ty 
poskytují neskutečné množství nádherných 
míst (a  hor, kopců, vyvýšenin, brdků, roz-
hledových míst), kam je možné kdykoliv 
s  kýmkoliv (ochotným podstoupit tu dřinu 
a  pot, špínu, spaní pod širákem, pokousá-
ní blbým psem, horko a  zimu, déšť a  vítr 
v protisměru...) vyrazit. Také občas vyfasuji 
nelichotivou přezdívku u kolegů, ba i doma, 
protože jezdím celoročně a  za  jakéhokoliv 
počasí podle názoru „znalců“ na nejnemož-
nější místa, která naopak mně přinášejí velké 
potěšení ze zdolání, z dojetí, z prožitku. No 
a už konečně k té fotce:

Domnívám se, že fotka – 4 x Milan Sil-
ný je správná, nejedná se o  žádnou hádan-
ku, ale o  nástin budoucnosti, kdy obdobné 
borce ( jako je on, ale i  mnozí druzí) bude 
třeba naklonovat. Ti potom vyrazí na  ces-
ty – na  4  světové strany, aby posílili pozice 
nás dalších stejně postižených, aby ukazovali 
dalším nevěřícím, jak se dá na pár svařených 
trubkách prožít kousek fantastického, dob-
rodružného, spokojeného... života na  rela-
tivně malém plácku uprostřed Evropy, a  to 
i  třeba bez drahého auta, jachty, dovolené 
v  nejluxusnějších destinacích a  dalších vy-
možeností čím dál konzumnější společnosti.

Takže mu vyřiďte, ať mu to šlape, i  těm 
jeho kamarádům, těším se na další díl (určitě 
bude mít mnoho vděčných čtenářů a kopců 
je kolem stále plno) a za tu fantastickou prá-
ci, co zatím svými knihami odvedl, smekám 
cyklopřilbu...

 Z Hané zdraví Pepa Hebr

A co můžeme prozradit na závěr? Autor už 
dokončuje třetí pokračování a má i jasno, jak 
se bude tento díl jmenovat. Pokud vše dobře 
dopadne, mohla by další část jeho „bohatýr-
ské trilogie“ vyjít na jaře příštího roku.

Zkuste se na  chvilku vžít do  role autora 
a promyslet, jak by se třetí kniha mohla jme-
novat. Je více než jisté, že název bude začínat 
slovy: Každý kopec...

Kdo bude podle autora významově nej-
blíže skutečnému názvu, dostane třetí knihu 
i  s  jeho věnováním. Psát můžete na e-mail: 
redakce@cykloknihy.cz.

Obě knihy Milana Silného jsou v  nabíd-
ce našeho e-shopu, každá jednotlivě stojí 
299 Kč. Pokud si objednáte obě najednou 
jako tzv. Knižní balíček Silný, zaplatíte jen 
448 Kč + poštovné. A  získáte celkem 504 
stran poutavého čtení.

zkuste si tipnout, jak se bude třetí díl jmenovat 
... NEJ, ... TO, ... XXX ?

Připravujeme
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VÝHODNÁ PŘEDVÁNOČNÍ NABÍDKA
slevy na knihy z vydavatelství CYKLOKNIHY

Francoise a Claude Hervéovi
KOLEM SVĚTA NA KOLE

Cena: 299 Kč

Lucie Kovaříková a Michal Jon
NA HLINÍKOVÉM OŘI
DIVOKÝM ZÁPADEM

Cena: 220 Kč

Jan Jícha
PŘÍPAD ZÁJEZD

Cena: 100 Kč

Michal Ivasienko
NA KOLECH POD MT. BLANC

Cena: 190 Kč

Jan Tomšíček
AFRIKOU DOMŮ NA KOLE

Cena: 250 Kč

Jan Vlasák
PESTRÝ ŽIVOT 

CYKLOTREMPA
Cena: 278 Kč

Jan Vlasák
VANDRY S BEJKEM

Cena: 222 Kč

Jan Vlasák
TENKRÁT NA VÝCHODĚ

Cena: 100 Kč

Jan Vlasák
ZE ŽIVOTA CYKLOTREMPA

Cena: 190 Kč

Jan Polášek
ADIEU, BIKE?

Cena: 199 Kč

Jan Polášek
BAGÓ, HOP!

Cena: 80 Kč

Jan Polášek

Děj knihy se odehrává v prostředí cyklistických závodů. Na pozadí jednotlivých epizod sle-
dujeme 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 rodi-
čů, 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. 

A.A. Charitanovskij
MUŽ SE ŽELEZNÝM

SOBEM
Cena: 220 Kč

Platí jen do 23. 12. 2011.
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VÝHODNÁ PŘEDVÁNOČNÍ NABÍDKA
slevy na knihy z vydavatelství CYKLOKNIHY

Lucie Kovaříková a Michal Jon
Z ÚTULKU AŽ K MOŘI

Cena: 140 Kč

Milan Silný
KAŽDÝ KOPEC MÁ SVÉ... NEJ

Cena: 299 Kč

Ivo Hrubíšek
100+1 OSOBNOSTÍ

Cena: 280 Kč

Jiří Štekl
RÁJEM

ROZHLEDNOVÝM III.
Cena: 349 Kč

63 dní
5 401 km
Ernest uběhl
871 km

Česko
Německo
Nizozemsko

Belgie
Francie
Švýcarsko

Lichtenštejnsko

Rakousko
Česko
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jak se Ernest učil plavataneb

Celkově již šestá kniha nejpilnějších českých cyklocestovatelů a cyklospisovatelů Lucie Kovaříkové 
a Michala Jona, kteří v letech 2002–2005 objeli na kolech svět a našlapali při tom 68 175 km, se od těch 
předchozích v mnohém liší. 
Tentokrát nejeli sami, společnost jim dělal další člen rodiny, Sir Ernest Henry Shackleton, zvaný prostě 
Ernest. Tento dvouletý 40kilový kříženec, kterého si jako štěně přivezli z psího útulku, se vezl ve speciál-
ním psím vozíku za svým páníčkem, ale velkou část denních etap naběhal po vlastních tlapkách.
Na cestě byli všichni přes 60 dní, navštívili 7 zemí a ujeli více než 5 400 km. Projeli Německo, Nizozem-
sko, Belgii, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Rakousko. Ernest naběhal průměrně kolem 20 kilomet-
rů denně. Celkem mu páníčkové napočítali 871 naběhaných kilometrů. Nejvíc za den jich bylo 29 po Inn-
ské cyklostezce před Passovem.
Kniha není jen obyčejným cestopisem, naleznete v ní vtipné komentáře k fotografi ím z psího pohledu 
a dojemné povídání o tom, jak se pejsek dostal do psího útulku a jak byl z něho vysvobozen. Nechybí tu 
rady a tipy jak cestovat se psem na kole, jakou výbavu mu pořídit, jaký cestovní doklad do zahraničí musí 
mít, co vzít do psí lékárničky a podobně. 
Cesta se psím kamarádem přináší samozřejmě spoustu legrace a kuriózních situací, které by se jindy nepři-
hodily. Každý den pejsek něčím překvapí, nasmějete se víc, než kdybyste cestovali sami. Pes je také spo-
lehlivým zprostředkovatelem kontaktů, díky němu se s vámi každou chvíli někdo dá do řeči. Zpočátku si 
sice budete muset zvykat na trošku jiný rytmus jízdy a v řadě věcí se přizpůsobovat psovi, ale nakonec se 
z vás stanou rovnocenní partneři. 
Lucka s Michalem vás v této knize přesvědčí, že cestu si pes vyloženě užívá, že ho baví objevovat každý 
den nové věci a nové pachy, je veselý a spokojený. 
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Milan Silný
KAŽDÝ KOPEC STOJÍ ZA...TO

Cena: 299 Kč

Jiří Jokl
OSTROV
TISÍCE VŮNÍ
Cena: 399 Kč

Vít Čenovský
RUMUNSKÉ
PASTORÁLE
Cena: 200 Kč

Jan Vlasák
V ALBÁNII
NEJSOU LVI
Cena: 250 Kč

Ivo Hrubíšek
NEBEŠTÍ CYKLISTÉ

Cena: 190 Kč

VÝHODNÁ PŘEDVÁNOČNÍ NABÍDKA
Platí jen do 23. 12. 2011.
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První prosincovou sobotu opět usednou 
do pohodlných sedaček před velké promíta-
cí plátno natěšení diváci, kteří budou chtít 
vidět a  poslechnout si zajímavé přednášky 
našich předních cyklocestovatelů. Položi-
li jsme tři otázky řediteli festivalu Michalu 
Jonovi.

• Po kolikáté se vlastně Cyklofest koná?
Úplně první jednodenní promítací Cyklo-

fest se konal v  roce 2008, ten nadcházející 
bude jeho čtvrtým pokračováním. Bere-
me-li však v úvahu všechny Cyklofesty do-
hromady, tak je celkově osmý. Ještě třikrát 
jsme totiž organizovali Jarní Cyklofest jako 
víkendový cyklosraz a letos jsme premiéro-

vě pořádali Cyklofest Plus jako doprovodný 
program pražského veletrhu ForBikes.
 • Můžete přiblížit nové místo konání?

Po třech letech si Cyklofest zaslouží změ-
nu – stěhujeme se na Prahu 8, do Bohnic, ni-
koliv k dr. Chocholouškovi, ale do KD Kra-
kov. Věřím, že tam Cyklofest najde solidní 
zázemí a diváci i hosté budou spokojeni.
 • Co návštěvníky čeká kromě promítání?

Letos bude mít Cyklofest čtyři bloky, 
v každém z nich kromě dvou cyklocestova-
telských projekcí pozvu na podium nejedno-
ho zajímavého hosta spjatého určitým způ-
sobem s  velkým světem cyklistiky. Nebude 
chybět tradiční tombola se spoustou atrak-

tivních cen, těmi úplně hlavními budou: 
kolo od  Authora a  cyklozájezd od  CK Ku-
drna. Každým rokem podporujeme nějaký 
charitativní projekt pořádáním dobročinné 
dražby, kdy nabízíme divákům možnost zís-
kat zajímavé cyklistické artefakty. Letos opět 
připravujeme diváckou soutěž a  jako vždy 
nemůžeme prozradit, o co půjde, aby nikdo 
nemohl předem trénovat. V předsálí budou 
probíhat autogramiády, bude zde několik 
stánků partnerů festivalu, kde bude možné 
zakoupit knihy i další produkty za zajímavé 
ceny. Jednáme opět s Ethnocateringem, kte-
rý divákům zajistí přísun energie a nabídne 
opět rozličné cizokrajné pokrmy.

PODZIMNÍ CYKLOFEST 2011
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CYKLISTICKÝ DRES 
potěší pod stromečkem každého cyklistu

CK Livingstone a Karel Wolf pořádají
cestovatelský festival

 DOKUMENTÁRNÍ PROJEKCE FILMŮ A FOTOGRAFIÍ 
     Z CEST PŘEDNÍCH CESTOVATELŮ 

 MEZINÁRODNÍ ÚČAST  SETKÁNÍ S OSOBNOSTMI 
 BESEDY S AUTORY  EXOTICKÉ TANCE 
 CESTOVATELSKÝ VELETRH  AUTOGRAMIÁDY 
 VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ  TOMBOLA

11. – 13. 11. 2011 [Brno]
26. – 27. 11. 2011 [Praha] 

KOLEM SVĚTA

www.kolemsveta.cz Fo
to

: K
ar

el
 W

ol
f 

POD ZÁŠTITOU 
hl. m. PRAHY

SPOLUPOŘÁDÁ
GENERÁLNÍ PARTNER

Doposud jsme dávali dresy k větším náku-
pům knížek ZDARMA nebo je prodávali za 
1 249 Kč. Pro letošní Vánoce jsme nachystali 
speciální, časově omezenou příležitost. Nabí-
zíme je za 750 Kč.

Dresy vyrobila plzeňská fi rma CANARD ze 
100% polyesteru, v gramáži 160 g/m2 a ušity 
jsou metodou plochých švů. Barevná kombi-
nace sestává z bílé, červené, černé a stříbrné. 
Podobný materiál se používá také při výrobě 
funkčního oblečení. Minimálně absorbuje pa-
chy a ideálně splňuje požadavky na transport 
kapaliny od těla. Může se dokonce i žehlit.

Objednávku lze uskutečnit telefonicky na 
čísle: 377 539 988. Tato varianta je nejjistější, 
protože umožňuje domluvit, zda vámi zvole-
ná velikost je ještě k dispozici (momentálně 
máme S, M, L, XL, XXL).

Platí jen do 23. 12. 2011.
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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: 229 Kč

Andrej Halada
NA KOLE KŘÍŽEM

KRÁŽEM PO ČECHÁCH
Cena: 229 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

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

Miroslav Rozkošný
Z HANÉ DO JERUZALÉMA

A ZPĚT
Cena: 70 Kč

Zdeněk Berka a Antonín Červený
EXOTIKOU NA KOLE

Cena: 229 Kč

Aktuální nabídka je na webu Cykloknihy.cz.
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STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
od jiných vydavatelů

Johan Bruyneel a Bill Strickland
MOHLI BYCHOM

TAKÉ VYHRÁT
Cena: 298 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

Lenka a Marcel Hrdličkovi
MAROKO NA KOLE

Cena: 150 Kč

Víťa Dostál,Milan Švihálek
PANAMERICANA

MÁ LÁSKA
Cena: 345 Kč

Česká republika
ATLAS

S CYKLOTRASAMI
Cena: 159 Kč

PRŮVODCE SKLEPNÍMI 
ULIČKAMI JIŽNÍ MORAVY

+ 10 pohlednic
Cena: 245 Kč

Helena Marešová
a kudrnokolektiv

SARDINIE
Cena: 266Kč

CYKLOTURISTICKÝ 
ATLAS SLOVENSKA

Cena: 349 Kč
(slovenská)
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STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
od jiných vydavatelů

MALÁ
CYKLOVÝLETNÍ KNIHA

s kapesním průvodcem
Cena: 499 Kč

Tobias Pehle a kol.
LEXIKON CYKLISTIKA

Cena: 269 Kč

C. Calvin Jones 
VELKÁ MODRÁ KNIHA
O SERVISU JÍZDNÍCH

Cena: 490 Kč

Jerome Klapka Jerome
TŘI MUŽI NA TOULKÁCH

Cena: 189 Kč

Kolektiv autorů
CYKLISTIKA 

1001 FOTOGRAFIÍ
Cena: 299 Kč

William Saroyan
CYKLISTA V BERVERLY 

HILLS
Cena: 149 Kč

Jitka Lišková
KOLO A DĚTI

Cena: 119 Kč

Holger Meyer a Th omas Rögner 
BIKE – DOKONALÁ JÍZDA 

V TERÉNU
Cena: 299 Kč

Urs Gerig, Th omas Frischknecht
JEZDÍME

NA HORSKÉM KOLE
Cena: 199 Kč

Florian Haymann a Ulrich Stanciu
JAK DOKONALE ZVLÁD-

NOUT HORSKÉ KOLO
Cena: 249 Kč

J. Sekera a O. Vojtěchovský
CYKLISTIKA –

PRŮVODCE TRÉNINKEM
Cena: 299 Kč

Jan Hnízdil, Jiří Kirchner, 
Dana Novotná

SPINNING
Cena: 119 Kč

Aktuální nabídka je na webu Cykloknihy.cz.
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STÁLÁ NABÍDKA KNIH
od jiných vydavatelů

NOVÉ KNIHY
jiných vydavatelů

Antónia Vymazalová
MIROSLAV VYMAZAL

Cena: 350 Kč
(česko-slovenská)

Michal Embacher
CYKLOPEDIE

90 let designu jízdních kol
Cena: 499 Kč

Jozef Trabalka
CESTA JE CIEĹ

Cena: 265 Kč
(slovenská)

Antonín Červený
HORAMI I POUŠTÍ

NA KOLE
Cena: 249 Kč

Jarmila Ligasová
JOSEF ZIMOVČÁK NA

TRASE GIRO D´ITALIA
Cena: 295 Kč

Jarmila Ligasová
TOUR DE FRANCE

NA VYSOKÉM KOLE
Cena: 295 Kč

Francesco Baroni
BICYKL
Historie, mýty, posedlost

Výpravná publikace obřích roz-
měrů sleduje hlavní fáze techno-
logického vývoje jízdního kola, 
od  90. let 18. století do  součas-
nosti. Přibližuje čtenářům barvitý 
příběh sahající od  legendárních 
historických kostitřasů přes silnič-
ní a ostatní specializovaná kola až 
po futuristické vize současných de-
signérů. Mapuje také nejvýznam-

nější světové cyklistické závody. To vše je doprovázeno bohatou 
obrazovou přílohou.

rozměry knihy: 260 × 360 mm, počet stran: 304
pevná vazba, přebal, velké množství kvalitních barevných ce-
lostránkových fotografi í a unikátní historické snímky, přehled 
nejvýznamnějších světových cyklistických závodů, rejstřík
Cena: 599 Kč

Ivan Burkert
TAJNÝ VÝLET
za svatým Jakubem
Kniha o  cestě na  vysokém kole 
z  Hradce Králové na  Cabo Fister-
ra (přes Santiago de Compostela). 
O Svatojakubské cestě už vyšlo hodně 
knížek, i v češtině, tahle je ale odlišná, 
rozhodně dosud nejbarevnější, přitom 
„syrová“ autentickým přepisem Iva-
nova deníku, který vznikal během tři-

ceti dnů vždy večer okolo půlnoci po odšlapaných 100–140 km...

formát: 165 × 235 mm
počet stran: 192
pevná vazba, celobarevná
Cena: 299 Kč

21CYKLOČTENÍ



V  letošním roce se konala v  Praze zají-
mavá výstava fotografi í polského cestova-
tele, který procestoval před osmdesáti roky 
na kole Afriku. Jmenoval se Kazimierz No-
wak.

Tento velký polský cestovatel, znovu-
objevený v  posledních letech, se narodil 
v roce 1897 ve městě Stryja v oblasti Podolí. 
Po 1. světové válce se přestěhoval do Pozna-
ně a  tam také pracoval v  jedné pojišťovací 
fi rmě. Od útlého dětství byl fascinován ces-
továním a fotografi í. První jeho cesty na kole 
se odehrály přímo v Polsku.

V  roce 1922 se Kazimierz Nowak oženil 
s Marií Gorcik a v témže roce přišla na svět 
jejich dcera Elžbieta a v roce 1925 syn Ro-
muald.

První dvě cesty po Evropě absolvoval ces-
tovatel v  roce 1925, v  dobách světové hos-
podářské krize. Rozhodl se, že vydělá pe-
níze pro rodinu jako tiskový korespondent 
a fotograf. Na kole projel kromě jiných stá-
tů třeba Maďarsko, Rakousko, Itálii, Belgii, 
Holandsko, Rumunsko, Řecko a  Turecko. 
V roce 1928 se dostal do Tripolisu. Zdravot-
ní a fi nanční důvody a stesk po rodině při-
nutily Kazimierze Nowaka k návratu do Pol-
ska. To krátké setkání s černým kontinentem 

v něm ale probudilo obrovskou touhu cesto-
vat a poznat tento kontinent ze severu na jih 
a  nazpět. Po  návratu dále cestoval na  kole 
po Polsku a po Francii, ale zároveň se při-
pravoval na svojí životní výpravu.

V roce 1931 vyrazil do Afriky. Svou ces-
tu začal v Tripolisu (Libye) a zamířil na jih 
Afriky, ke Střelkovému mysu. Projel Egypt, 
Súdán, Belgické Kongo, Rwandu, Rhodésii, 
jižní Afriku, jihozápadní Afriku až dosá-
hl Střelkového mysu. Odsud zamířil znovu 
na  sever Afriky přes jihozápadní Afriku, 
Angolu, Belgické Kongo, rovníkovou Afriku 
a  západní Afriku. Výpravu zakončil v  roce 
1936 v Alžíru.

Po návratu do Polska zorganizoval před-
nášky věnované kultuře černého kontinentu 
bohatě ilustrované fotografi emi: v Poznani, 
ve  Varšavě, v  Krakově na  Jagellonské uni-
verzitě. Plánoval vydat knihu se svými vzpo-
mínkami a už měl také nápad, kam povede 
jeho další výprava – do Indie a jihovýchodní 
Asie. Neustálé záchvaty malárie ale způsobi-
ly oslabení jeho organizmu a následně zápal 
plic a předčasnou smrt.

Zemřel v říjnu 1937, necelý rok po návra-
tu z cesty po Africe a kniha vyšla až po jeho 
smrti.

Kazimierz Nowak zdolal více než 40 tisíc 
kilometrů na  kole a  částečně také na  koni 
a  lodí. Vytvořil více než 10 tisíc fotografi í, 
část z  nich poslal ve  formě fotografi ckých 
reportáží s  četnými komentáři polskému 
a zahraničnímu tisku a rodině.

Byl vynikajícím pozorovatelem. Na svých 
fotografi ích zachytil neobyčejnou kulturu 
a bohatství přírody černého kontinentu.

Česká republika má také svého afrikanis-
tu–cyklocestovatele, který několik let pobý-
val v Africe, jezdil tam na kole a na závěr se 
rozhodl projet celou Afrikou od jihu na se-
ver. Je jím Honza Tomšíček, kterému jsme 
vloni na podzim vydali už potřetí jeho kni-
hu AFRIKOU DOMŮ NA  KOLE. Honza 
je těžký svéráz, a když něco pochválí, to už 
musí být. O to víc hřeje, jak se vyjádřil k ino-
vované podobě obálky svojí knihy:

„Nezaujatě musím konstatovat, že obálka 
třetího vydání „Afrikou domů...“ je z  nabí-
zených knižních titulů v CYKLOČTENÍ nej-
přitažlivější. Takže ještě jednou dík. Jestliže 
na ní má podíl i váš gra² k, vyřiď mu má slova 
uznání. Myslím, že by mohla vyhrát nějakou 
cenu.“

Kniha je v nabídce našeho e-shopu a stojí 
250 Kč (do 23. 12. 2011).

AFRIKA ODJAKŽIVA LÁKALA CYKLOTURISTY
aneb, co mají společného Kazimierz Nowak a Jan Tomšíček?
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kudrnovské výpravy

za snìhem

lyžování v alpách
SCHLADMING  • ÖTZTAL  • HOCHZILLERTAL/HOCHFÜGEN 
TYROLSKO   • MÖLLTALSKÝ LEDOVEC

skialpinismus
KURZY  SKIALPINISMU

  prodejskipasù

na bìžky do Evropy
NORSKO  • RAKOUSKO  • ŠVÝCARSKO • ITÁLIE

jednodenní lyžaøské zájezdy
STUHLECK  • SEMMERING • HOCHKAR  • LACKENHOF

kolmopěšmo loďmo lyžmo

POHODOVÁ I AKTIVNÍ DOVOLENÁ

silvestrovské radovánky
RAKOUSKO – DACHSTEIN • ŠTÝRSKO • SCHLADMING • RUMUNSKÝ BANÁT

telemarková škola
WORKSHOPY  • KURZY V TUZEMSKU A RAKOUSKÝCH ALPÁCH

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

Toto Španělsko, které 
rozhodně neleží na  Py-
renejském poloostrově, 
poznalo poměrně hodně 
čtenářů. Enkláva se stráž-
ní budkou a  se závorou, 
kterou ale žádný ochránce 
hranic nehlídá, se nachá-
zí v  západních Čechách 
u obce Zdemyslice v okre-
se Plzeň-jih.

Vylosování byli a balíček jarních knižních novinek získávají: 
Taťána Frondlová, Plzeň, Přemysl Kubišta, Nepomuk a Jaromír 

Meduna, Strakonice.

Jistě také na svých cestách občas uzříte nějaký ten unikátní výtvor 
lidského ducha. Pokud je vtipný, nic proti němu. Každý se rád za-
směje. Otiskujeme unikátní obrázek z jižních Čech, který nedaleko 
obce Plástovice zdobí okraj lesa. A přicházíme s následující výzvou: 
pošlete nám podobná vyobrazení. Každé bude odměněno knihou 
z našeho vydavatelství. Připište vždy, kde se nachází a svoje jméno 
a adresu.

KDO POZNAL
kde leží Španělsko?
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Každoročně vydává německé vydavatelství Delius 
Klasing obří nástěnný kalendář pro milovníky kol a sta-
rých plakátů v retro stylu. Celkem 13 barevných vyobra-
zení, na silném kartonovém papíru, formátu 47 x 67 cm, 
se spirálovou vazbou a úchytem k pověšení na zeď.

Kalendář letošního roku 2011 byl lahůdkový, ten 
na  příští rok slibuje také pěknou podívanou. Obrázky 
z něho pro lepší představu přetiskujeme.

Cena kalendáře  je 29,90 EUR a podrobnější informa-
ce, včetně možnosti objednání, jsou na adrese:

http://www.delius-klasing.de.

HISTORICKÉ CYKLISTICKÉ PLAKÁTY
skvostný kalendář jako hodnotné výtvarné dílo
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FORMA OBJEDNÁNÍ, VARIANTY PLATEB 
A ZPŮSOBY DORUČENÍ

Forma objednání
Objednávky přijímáme telefonicky, e-mailem, poštou, faxem.
Všechny nabízené tituly máme na skladě, a proto mohou být okamži-
tě expedovány. Běžně knihy odesíláme do 2–3 dnů (při platbě převo-
dem 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 inter-
netový obchod www.cykloknihy.cz. Tam se automaticky vygeneruje 
číslo objednávky = variabilní symbol, který umožní bezproblémovou 
identifikaci 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 50 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 99 Kč. Při objednávce nad 500 Kč (hodnoty zboží) účtu-
jeme poplatek pouze 79 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 + 50 Kč +   0 Kč doporučený balík
Dobírka + 99 Kč + 79 Kč dobírka
Faktura +   0 Kč +   0 Kč doporučený balík

Neplaťte žádné další poplatky, 
když nemusíte

Poštovné ZDARMA *)
Balné ZDARMA ve všech případech

VYLOSOVANÍ LUŠTITELÉ KŘÍŽOVKY 
Z MINULÉHO ČÍSLA

Tajenka zněla: POJEďTE S NÁMI DO NETOLIC NA KOLA.
Vylosováni byli: 
Pavel Lenický, Louny, Jan Marx, Zvíkovec, Miroslav Milý, Prostě-
jov, Zdeněk Honzík, Hluboká, Jana Kazdová, Horní Poustka, Naďa 
Jirásková, Třebíč, Jaromír Strejc, Trutnov, e-mail: brandos.ota, Daniel 
Reichelt, Praha 4, Jan Hubata, Ondřejov, e-mail: vla.kozakova, Dušan 
Gabáni, Chabařovice, Klára Novotná, Hradec Králové, Ctirad Böhm, 
Vojtanov, Vladimír Růžička, Spálence, 
e-mail: hardy88, Jana Kopecká, Kra-
síkov, e-mail: poliklinika.most, Kamil 
Šubrt, Předměřice, Pavel Voříšek, 
Praha 10.
Jako mimořádnou prémii zasíláme 
cyklistické dresy následujícím luštite-
lům: Oldřich Škach, Plzeň, František 
Brabec, Soběšice, Vratislav Šubrt, 
Mlýnky.
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VELKÁ
DVORANA

SLOH

ZÁPOR
(KNIŽ.)

PLANÁ
BAVLNA

HMOT-
NOSTI

SPZ
MĚLNÍKA

VYTVÁŘETI
TETOVÁNÍ

CITOSL.
BOLESTI

HEBKÉ
TKANINY

PACIČKA

HROMADA

ROCKOVÁ
SKUPINA

DOTÝKAT
SE NĚČEHO

CHŮZE
KONĚ

ANGLICKÁ
SPOJKA

DROBNÉ
PORANĚNÍ

3. DÍL
TAJENKY

ČLENSKÝ
STÁT USA

PŘÍRODNÍ
BARVIVO

POMALU SI
ZVYKAT

OSOBNÍ
ZÁJMENO

PLÁŠŤ
BEDUÍNŮ

UKOLÉBAT

DOMÁCKY
INKA

MRCHO-
ŽROUTI

KOVOVÝ
PRVEK

PEŘEJ

ROSOL

NEZMĚRNÉ
PITÍ

ALKOHOLU

VELKÁ
MNOŽSTVÍ

HLE
(NÁŘ.)

ZNÁMÁ
OSOBNOST

MZDY

OSADA NA
KAVKAZE

BOČNÍ
ZEĎ

DVOJICE
CVIČENCŮ

ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ

LATINSKÁ
SPOJKA

ÚŽAS

VÝZVA
KOČÍHO

ŘÍMSKÝCH
51

POPĚVEK

SLOVENSKY
"JMÉNO"

ZBYTEK
PO HOŘENÍ

VLOŽKA
DO

POLÉVKY

MUŽSKÉ
JMÉNO

RODOVÝ
ZNAK

SPORTOVNÍ
ZKRATKA

PLÉSTI

MĚŘENÍ
VÝŠEK

NÁZEV
HLÁSKY

USEDAT

SLOVEN-
SKY

"OVES"
ROH

INICIÁLY
HERCE

VÍZNERA

POMŮCKA
AAL
ABA
AUL

HENA
KAS

LEMEŠE
TROT

SPZ
MOSTU

CUCÁNÍM
ZMENŠIT

PŘEDLOŽKA

4. DÍL
TAJENKY

ZNAČKA
ASTATU

ČESKÝ 
LOUTKAŘ

PRODEJNÍ
STŮL

ZMATEK

CHATRNÁ
VOZIDLA

IN. MALÍŘE
LACINY

KUJNÁ
ŽELEZA

ROVNĚŽ
(Z LATINY)

2. DÍL
TAJENKY

ROZTA-
VENÁ

HMOTA

ARABSKÉ
ÚZEMÍ

RADLICE
(ZAST.)

VÝHRY
V ŠACHU

ČÁST
PIVOVARU

VSUNUTÍ

POČETNÍ
JEDNOTKA

ANGLICKY
"VEN"

VĚZENÍ

TALISMANY

POVIJNICE

VYZNAVAČ
SKAUTINGU

SOUŘADICÍ
SPOJKA

ZRUČNOST
(ZAST.)

DÁMSKÝ
KLOBOUK

1. DÍL
TAJENKY

PŘEDLOŽKA

SMYČKY

SPŘEŽENÍ

NĚMECKY
"ÚHOŘ"

UZENÁ
SLANINA

SPZ
PRACHATIC

EVROPSKÉ
POHOŘÍ

ST. SOLMIZ.
SLABIKA

ZNAČKA
AMERICIA

VOJENSKÝ
ÚTVAR

Tajenku zasílejte 
do 31. ledna 2012 

na adresu: 
CYKLOKNIHY,

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

Dvaceti vylosovaným 
luštitelům zašleme 

knižní novinky 
z nakladatelství 
CYKLOKNIHY.

CYKLOKNIHY

ne
jv

ět
ší

 v
ýb

ěr

knih s cyklistickoutém
atikou v ČR
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p o h o d o v é  v ý l e t y  n a  k o l e c h
S NÁMI SE TO ŠLAPE!

ubytování v hotelech a penzionech
polopenze v restauracích

37 destinací
16 zemí

3 světadíly

p r o  v š e c h n y  g e n e r a c e
C Y K L O Z Á J E Z D Y

E V R O P A   –  Č E S K O   –  S V Ě T

E V R
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W W W . E U R O C Y K L . C Z

Katalog rádi zašleme zdarma.

CK Eurocykl, Jablonského 3, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 455 987, 596 714 002

e-mail: plzen@eurocykl.cz

www.eurocykl.cz




