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PODZIMNÍ VELETRHY S ÚČASTÍ CYKLOKNIH
Bike Brno a Podzimní knižní Havlíčkův Brod

Mezinárodní cyklistický veletrh Bike Brno je největší a nejvýznamnější veletržní akcí svého druhu ve střední Evropě. Na posledním
ročníku zde prezentovalo 190 vystavovatelů výrobky od více než 300
českých a zahraničních značek. Díky svému rozsahu a rozvětvenému doprovodnému programu vytváří veletrh každoročně jedinečné
místo pro oborové setkání. Veletrhu se pravidelně účastní také přední
české i světové osobnosti ze světa cyklistiky.
Termín konání:
4. – 7. října 2012
Místo konání:
Brno – Výstaviště
Otevírací doba:	čtvrtek až sobota: 9.00 – 18.00 hod.,
neděle 9.00 – 16.00 hod.
Vstupné:
základní 160 Kč, zlevněné (předregistrovaní
na webu, studenti s dokladem o studiu, děti 6 – 15 let, invalidní
a starobní důchodci, při registraci na vstupu) 130 Kč.
Ani letos nebude chybět na mezinárodním cyklistickém veletrhu
Bike Brno stánek Cykloknih.
Najdete nás v pavilonu V, stánek číslo 025.
Opět u nás bude bohatý výběr knížek s cyklistickou a cykloturistickou tématikou, všechny se speciální veletržní slevou. Jako každoročně
se v průběhu čtyř dní dostaví známí autoři knížek, například Honza
Vlasák, Ivan Křemeček, Lucka a Michal Jonovi, Markéta Hroudová
a Luděk Zigáček s dětmi Víťou a Šárkou, Ivo Hrubíšek a další. Nebudou chybět ani jejich autogramiády.
I když Vánoce jsou ještě daleko, přijďte si vybrat nějakou knížku
pod stromeček i s podpisem či věnováním autorů.

AUTOGRAMIÁDY autorů cykloknih
na veletrhu Bike Brno 2012
sobota 6. října 2012
09.00 – 10.00 Jan Vlasák
cyklotremp, autor pěti knižních titulů
10.00 – 11.00 Lucie a Michal Jonovi
cyklocestovatelé, autoři sedmi knižních titulů
11.00 – 12.00 Markéta Hroudová a Luděk Zigáček
cyklocestovatelé s dětmi, autoři dvou knižních titulů
12.00 – 13.00 Milan Martinec
cyklotremp, autor prozatím jedné knihy

Podzimní knižní veletrh se v Havlíčkově Brodě koná od roku 1991.
Jeho prvotním cílem bylo zprostředkování kontaktů mezi nově vznikajícími nakladateli a knihkupci a odborné kontakty a kontrakty jsou
dodnes důležitou součástí trhu. Druhým důležitým momentem je velká účast malých, začínajících a exkluzivněji zaměřených nakladatelů,
díky níž se veletrh stal přehlídkou současné české knižní produkce.
V průběhu let se k Podzimnímu knižnímu veletrhu přidružilo
mnoho doprovodných programů, pořádaných kulturními institucemi jak z Havlíčkova Brodu, tak celostátního významu. Součástí akce
je velké množství autogramiád a autorských čtení řady významných
českých spisovatelů.
Odborníci dnes oceňují Podzimní knižní veletrh jako místo, kde
je možné potkat na malé ploše a v krátkém časovém úseku všechny
důležité lidi ze světa českého knižního obchodu – spisovatele, ilustrátory, překladatele, novináře, nakladatele, knihkupce a knihovníky.
Návštěvníci zase oceňují množství doprovodných programů a přátelskou a inspirativní atmosféru svátku knihy.
Dvacátý druhý Podzimní knižní veletrh se bude konat v Kulturním domě Ostrov v pátek a v sobotu 19. a 20. října 2012. Na letošek
je přihlášeno více než 150 vystavovatelů.
Hlavní téma – Knihy a sny – veletrhu dal nový román jednoho
z nejvýznamnějších evropských spisovatelů Jiřího Kratochvila Dobrou noc, sladké sny, který bude na veletrhu představen ve světové
premiéře. Sny jsou i mottem letošního ročníku festivalu Free the
Word!, pořádaného při veletrhu českým a mezinárodním PEN klubem ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny.
V doprovodném programu se návštěvníci veletrhu mohou setkat
s Michalem Vieweghem, Irenou Obermannovou, Ludvíkem Vaculíkem, Tomiem Okamurou, Irenou Douskovou, Martinem Hilským,
Jiřím a Danielem Reynkovými a s mnoha dalšími zajímavými autory.
CYKLOKNIHY budou mít své místo jako obvykle na balkóně,
označené číslem 200.

Časopis pro orientaci na cyklistickém knižním trhu
číslo 20, ročník X.
Vydává: CYKLOKNIHY, s.r.o.
Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 539 988
E-mail: redakce@cykloknihy.cz
www.cykloknihy.cz

Sazba: Know-how studio s.r.o.
Tisk: Tiskárna Bílý slon s.r.o.
Evidenční číslo: MK ČR E 14711
Doporučená cena: 10 Kč
Kresba na obálce: Ivan Křemeček
Vyšlo: 27. září 2012
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ČTRNÁCTÝ CYKLOVÍKEND
se Sport Arsenalem a s Cykloknihami

Zopakovali jsme letošní Cyklovíkend
na stejném místě jako vloni, protože tehdy
nám nepříznivé počasí neumožnilo projet všechny plánované trasy. Dělali jsme si
legraci, že jsme pro letošek objednali lepší počasí, ale ono skutečně vyšlo naprosto
perfektně. Ještě v týdnu před akcí všudemožně pršelo, v kempu byl vodou tak nasáklý trávník, že tam nebylo možno vjet se
sekačkou, ale těsně před začátkem akce se
počasí jako zázrakem proměnilo. V sobotu
už bylo takové vedro, že ti, kteří si vybrali
výjezd na Kleť, byli rádi, že většina stoupání
vede lesem.
Celkově se do autokempu Podroužek
v Netolicích sjely téměř dvě stovky účastníků, kteří se ubytovali buď ve vlastních stanech, karavanech nebo v chatkách, jejichž
výběr je tam přebohatý. V pátek v podvečer nejprve shlédli zábavné představení
mladého kouzelníka Milana Silného, syna
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dnes už známého cyklospisovatele, autora
knih o kopcích. Po něm promítl své obrázky a doprovodil je vyprávěním Marcel
Hrdlička, který účastníky pomyslně přenesl do Himálaje, kde absolvoval před časem
jednu extrémně náročnou cestu na kole.
Tím navnadil a dodal odvahy účastníkům,
kteří ještě nebyli rozhodnuti, zda další den
dají přednost rovinatějším trasám nebo
královské etapě na Kleť.
V sobotu někteří opouštěli místo ubytování už brzy ráno, aby se vyhnuli meterology hlášeným tropickým teplotám. Udělali
dobře, protože kolem poledne se teploměr

vyšplhal hodně dílků přes třicítku. Ve vyšších polohách Blanského lesa kolem tisíce
metrů nad mořem ale bylo celkem příjemně.
Tentokrát si snad nikdo z těch, kdo zdolali
dlouhé stoupání na Kleť, nemohl nechat ujít
pohled z osmnáctimetrové rozhledny, která je nejstarší kamennou rozhlednou u nás.

JIŽNÍ ČECHY – NETOLICKO
tentokrát byly vidět i Alpy

Byla postavena už v roce 1825 a je z ní kruhový rozhled jako z letadla. Lze přehlédnout
celou jihočeskou pánev i s její dominantou
jadernou elektrárnou Temelín, jižní a centrální Šumavu, Novohradské hory a zadařilo
se, že v dálce byly vidět i rakouské Alpy. Tak
úžasná byla toho dne viditelnost.

Cestou z Kleti je několik dalších zajímavostí. Za zajížďku stojí klášter Zlatá Koruna
i Holašovice, typická jihočeská vesnice, která je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO.
Příjemný podvečer v kempu byl opět
věnován grilování domácích klobás, které
účastníci akce doslali společně s pitím jako
pozornost od pořadatelů.
Po setmění pokračoval večer promítáním. Pozvali jsme dvojici cyklocestovatelů, manžele Moniku a Jiřího Vackovi, kteří
nám vyprávěli o jedné ze svých expedic,

tentokrát to bylo Japonsko a Jižní Korea. Jejich přednáška měla velký úspěch.
V neděli účastníci volí většinou nějakou z kratších tras po okolí, které skýtá
i v bezprostřední blízkosti kempu spoustu
zajímavostí. Například zámek Kratochvíle,
archeopark přímo nad Netolicemi, poutní
místo Lomeček, trošku dál je zámek Hluboká. Konečně bylo počasí i na koupání,
takže někteří mohli zůstat v kempu a využít chladivých vod stejnojmenného rybníka
Podroužek. Ti, kteří mířili směrem na České Budějovice, mohli v jedné z vesniček
shlédnout natáčení filmu Babovřesky pod
režisérským vedením Zdeňka Trošky.
I když se nám na Netolicku moc líbilo,
místo je pěkné a personál kempu tak příjemný, že kemp vloni i letos někteří účastníci zvolili jako místo své letní dovolené,
dohodli jsme se, že v příštím roce zavedeme
účastníky zase jinam.
Příští Cyklovíkend 2013 by měl proběhnout v tradičním termínu předposlední
víkend v červnu a uvažujeme o rovinatém
Polabí.

CYKLOČTENÍ

5

KAŽDÝ KOPEC MÁ SVÉ ... NEJ – druhé vydání
Milan Silný – jeho první kniha opět bude
Cyklista, kterýžto žádný kopec v sedle oře svého nepokořil,
cyklistou nazývati se nemůže, neb teprve kopce skutečného cyklistu kují.

Počet stran: 240
Formát: 167 × 230 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino,
barevné přílohy
Cena: 299 Kč
Kniha Milana Silného, která získala ocenění v mezinárodní soutěži TOURMAP 2010
jako třetí nejlepší cestopis roku, byla již delší dobu vyprodaná. Nyní se dočká druhého
vydání. Úspěšnost této prvotiny inspirovala
autora k sepsání dalšího pokračování s názvem „Každý kopec stojí za ... TO“, která vyšla vloni a zanedlouho vyjde jeho třetí kniha
s názvem „Každý kopec se zvedá ... VÝŠ“.
Málokterý autor se může pochlubit třemi vydanými knihami během tří let. Snad jen Michal Viewegh vydává ročně jeden titul. Jeho
knihy ale nejsou tak poutavě napsané jako ty
Milana Silného.
Celkem 54 vrcholů Čech, Moravy a Slezska soustřeďuje v sobě tento první díl trilogie. Svým způsobem ho lze považovat
za netradičního cykloturistického průvodce
po kopcích České republiky.
6
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Kopce popisované v knize:
Sněžka
Černá hora
Říp
Černé jezero
Jezero Laka
Poledník
Kleť
Klínovec
Ještěd
Střela
Zlaté návrší
Fichtelberg
Grosser Arber (Německo)
Pancíř
Můstek
Milešovka
Lovoš
Špindlerova bouda
Praděd
Dlouhé Stráně
Luž
Hvozd
Studenec
Plechý
Třístoličník
Raná
Milá
Oblík
Bílá hora
Lysá hora
Smrk (Beskydy)
Radhošť
Tanečnice (Beskydy)
Třemšín
Autor Milan Silný
Javořice

Smrk (Jizerské hory)
Stóg Izerski (Polsko)
Královka
Slánská hora
Vinařická horka
Radobýl
Bořeň
Malý Javorník
Veľký Javorník
Přední Žalý
Zadní Žalý
Vrch Tří pánů
Komáří Vížka
Děčínský Sněžník
Ronov
Liščí hora
Modré sedlo (nejvýše položené sedlo ČR)
Dívčí kameny
Přední pláň

KAŽDÝ KOPEC SE ZVEDÁ ... VÝŠ – první vydání
Milan Silný – jeho třetí kniha je v tiskárně
Ti cyklisté, jež k nebesům co nejvíce přiblížiti se touhu mají,
musí za humna vlasti své obrátiti se, neb domovská Sněžka je jim limitem.

Počet stran: 240
Formát: 167 × 230 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino,
barevné přílohy
Cena: 299 Kč
Milovníci náročných stoupání a fantastických sjezdů se mají nač těšit. V tisku je
další kniha Milana Silného, ve které tentokrát přiblíží zahraniční kopce (bude tam
ale i několik tuzemských). Vtipné vyprávění
nepostrádající nadsázku, dramata, při nichž
adrenalin stříká na všechny strany, hlášky
a špičkování kamarádů, to vše už je u autora
standardem. Podle názvu některých kapitol
i výběru popisovaných kopců půjde o opravdovou lahůdku.
Vnější i vnitřní podoba knihy bude korespondovat s doposud vydanými díly:
Každý kopec má své ... NEJ
Každý kopec stojí za ... TO
takže vlastnit všechny tři knížky bude znamenat mít doma pěkný komplet obsahující
popisy výjezdů na celkem 131 kopců.

Kopce popisované v knize:
Katzenbuckel (Německo)
Burgplatz (Lucembursko)
Signal de Botrange (Belgie)
Vaalserberg (Nizozemsko)
Mytikos (Řecko)
Skolio (Řecko)
Kráľova hoľa (Slovensko)
Sümeg (Maďarsko)
Pantokrator (Řecko)
Sveti Jure (Chorvatsko)
Buško Blato (Bosna a Hercegovina)
Kamjonka (Ukrajina)
sedlo pod Mangrtom (Slovinsko)
Stol (Slovinsko)
Kuk (Slovinsko)
Sveti Nikola (Chorvatsko)
Vidova gora (Chorvatsko)
Laghisoli (Itálie)

Passo Tremalzo (Itálie)
Mt. Chaberton (Francie)
Colle Baset (Itálie)
Colle Sommeiller (Itálie)
Viehberg (Německo)
Velká Javorina (Slovensko)
Velký Lopeník
Čubův kopec
Makyta
Krkostěna
Malý Javorník
Veľký Javorník (Slovensko)
Lemešná
Vysoká (Vsetínské vrchy)
Vsacká Tanečnice
Hostýn
Devět skal
Žákova hora
Tisůvka

Autor Milan Silný
CYKLOČTENÍ
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PRAPLEČKA ...

nejstarší kolo na světě ...

Stejně jako ostatní ebicyklisté byl i Jiří Grygar
(vlevo) uvítán domácí slivovicí.

Ivan Křemeček je nejen známým kreslířem,
spisovatelem, ale hlavně příjemným člověkem.

Když v létě roku 2004 byly v katastru
obce Bílovice na Včelarských Čupech započaty výkopové práce na stavbě rodinného
domu, nikdo ještě netušil, jaké překvapení
je pod vrstvou hlíny čeká. Ze země byl vytažen zvláštní nález ze železa, kamení a kostí.
A tak po mnoha a mnoha letech byl znovu objeven, dle všeho, nejstarší dopravní
prostředek světa. Stáří tohoto ojedinělého
a naprosto unikátního nálezu lze datovat
do doby někdy v přelomu doby kamenné
(neolit) až doby bronzové, tzn. 3. až 1. tisíciletí před Kristem.
Společnost Plečkařů (plečkař – rozuměj
pohodový, nikam nespěchající cyklista
na starém kole) se sídlem ve Včelarech, se
rozhodla vystavět této unikátní památce
pomník. Byl vybudován na cyklotrase mikroregionu „Za Moravú“, u místního hřiště
Na luži.
Slavnostní odhalení proběhlo 21. 5. 2005.
Kmotry této prehistorické památky se stali
8
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dva naši slavní cyklocestovatelé Lucie Kovaříková a Michal Jon, kteří do Včelar přijeli hned po absolvování své tříleté (1. 5. 2002
– 1. 5. 2005) cesty kolem světa.
Iniciátorem této akce i jedním z těch,
kteří rozhýbávají kulturního dění v obci
Včelary, byl známý kreslíř, ilustrátor, karikaturista, cyklospisovatel a srandista Ivan
Křemeček. Důvodem, proč to vše se svým
bratrem a kamarády dělá, je prý jakýsi únik
To je ona – Praplečka v plné parádě.

Malá Ivula Křemečková již bravurně zvládá
nalévání pohárků.

od všeobecného chaosu, který nás v dnešním světě obklopuje.
Podobnou filosofii vyznává další spolek,
který je složen z astronomů i amatérských

... EBICYKL

... spanilá jízda astronomů

Zasvěcený výklad o historii Praplečky od amatérského historika Ivana Křemečka.

Účastníci Ebicyklu využili příležitosti a nechali
si od Ivana Křemečka podepsat své itineráře.

hvězdářů nebo jen sympatizantů s tímto
vědním oborem. Říkají si ebicyklisté a každoročně vyrážejí v době kolem úplňku
na kolech na svoji týdenní spanilou jízdu

po republice od hvězdárny ke hvězdárně.
Některé body jejich programu jsou pojaty
recesisticky a cílem všech je společně se
pobavit. Proto po vzoru husitských tradic
doprovází ebicyklisty pohyblivá vozová
hradba (doprovodné auto na bagáž), proto
mají svůj pokřik, hymnu, korouhev, morálČást pelotonu ebicyklistů, kteří se zastavili
ve Včelarech u pomníku Praplečky.

Hejtman Ebicyklu Dr. Jiří Grygar ujíždí na Praplečce před mamuty.

ní kodex, ebislovník, dokonce i ebioperu.
Bylo jen otázkou času, kdy se tyto dva
recesistické tábory potkají a kdy ebicyklisté navštíví na svém putování Včelary.
Tato příležitost se naskytla letos, kdy jedna
z etap Ebicyklu vedla z Veselí nad Moravou
do Prostějova. Naplánovat mírnou zajížďku
do Včelar nebyl vůbec žádný problém. A tak
se jednoho srpnového dne kolem jedenácté
hodiny dopolední sjela část ebicyklistů pod
vedením svého hejtmana Dr. Jiřího Grygara
u pomníku Praplečky. Zde je uvítal domácí
slivovicí osobně Ivan Křemeček. Jeho archeologický výklad by mu musel závidět sám
polyhistor Jára Cimrman. Nastalo hromadné focení a Jiřímu Grygarovi se dostalo té
cti, že mohl osobně usednout na Praplečku
a předstírat, že ujíždí před mamuty. Všichni
se náramně bavili, ale bylo nutno pokračovat dál, neboť denní etapa měřila kolem sta
kilometrů, což značí, že Ebicykl má i docela
slušnou sportovní úroveň.
CYKLOČTENÍ
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STARŠÍ TITULY Z VYDAVATELSTVÍ CYKLOKNIHY
Z útulku až k moři
aneb

jak se Ernest učil plavat

63 dní

5 401 km
Ernest uběhl
871 km

CY

NI

HY

Česko
Německo
ko
Nizozems
Belgie
Francie
o
Švýcarsk
ejnsko
Lichtenšt
Rakousko
o
Česk

K

Lucie Kovaříková a Michal Jon

Z útulku až k moři

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 speciálním 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, Nizozemsko, Belgii, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Rakousko. Ernest naběhal průměrně kolem 20 kilometrů denně. Celkem mu páníčkové napočítali 871 naběhaných kilometrů. Nejvíc za den jich bylo 29 po Innské cyklostezce před Passovem.
Kniha není jen obyčejným cestopisem, naleznete v ní vtipné komentáře k fotograﬁím 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 nepřihodily. Každý den pejsek něčím překvapí, nasmějete se víc, než kdybyste cestovali sami. Pes je také spolehlivým 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.

aneb jak se Ernest učil plavat

stálá nabídka

KLO

Lucie Kovaříková a Michal Jon

Pes_prebal_Final.indd 1

Lucie Kovaříková a Michal Jon
NA HLINÍKOVÉM OŘI
DIVOKÝM ZÁPADEM
Cena: 279 Kč

Jan Vlasák
PESTRÝ ŽIVOT
CYKLOTREMPA
Cena: 278 Kč

Jan Jícha
PŘÍPAD ZÁJEZD
Cena: 199 Kč
10
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Lucie Kovaříková a Michal Jon
Z útulku až k moři
Cena: 199 Kč

Jiří Grygar a kol.
NA KOLE KE HVĚZDÁM
Cena: 349 Kč

Simona a Roman Sztulovi
JAK JSEM DOJEL
AŽ NA NORDKAPP
Cena: 199 Kč

Jan Vlasák
VANDRY S BEJKEM
Cena: 222 Kč

Jan Vlasák
TENKRÁT NA VÝCHODĚ
Cena: 189 Kč

Jan Vlasák
ZE ŽIVOTA CYKLOTREMPA
Cena: 299 Kč

Michal Ivasienko
na kolech pod Mt. Blanc
Cena: 289 Kč

A.A. Charitanovskij
Muž se železným
sobem
Cena: 299 Kč

Jan Tomšíček
Afrikou domů na kole
Cena: 299 Kč

STARŠÍ TITULY Z VYDAVATELSTVÍ CYKLOKNIHY
stálá nabídka

Milan Silný
každý kopec
má své... nej
Cena: 299 Kč

Ivo Hrubíšek
100+1 Osobností
& BICYKL
Cena: 399 Kč

Jiří Jokl
Ostrov tisíce vůní
Cena: 399 Kč

Milan Silný
Každý kopec
stojí za...to
Cena: 299 Kč

Markéta Hroudová
a Luděk Zigáček
CYKLOTOULKY S DĚTMI – I.
Cena: 259 Kč

Ivo Hrubíšek
nebeští cyklisté
Cena: 299 Kč

Ivo Hrubíšek
ELEKTROKOLA
NOVÁ DIMENZE CYKLISTIKY
Cena: 299 Kč

Vít Čenovský
Rumunské pastorále
Cena: 299 Kč

Jan Vlasák
V Albánii nejsou lvi
Cena: 279 Kč

Markéta Hroudová
a Luděk Zigáček
CYKLOTOULKY S DĚTMI – II.
Cena: 299 Kč

Milan Martinec
Kolmo
na Moskvu
Cena: 299 Kč

Lucie Kovaříková a Michal Jon
Cyklostezky Evropy
Cena: 379 Kč
CYKLOČTENÍ
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Ivo Hrubíšek

KOUZLO CYKLISTICKÝCH PLAKÁTŮ

VYJDE
V PROSINCI

Počet stran: cca 200
Formát: velký formát 242 × 332 mm
Vzhled: p
 evná vazba, matné lamino,
celobarevná
Cena: 999 Kč

• více než 300 reklamních plakátů s cyklistickou tématikou
• rozměrově největší cyklistická kniha, která kdy byla u nás vydána
• reprezentativní publikace vhodná jako luxusní dárek

Kouzlo
plakátuº

Dosud nejrozsáhlejší publikovaná kolekce reprodukcí reklamních plakátů s motivy jízdních kol
a cyklistiky zasahující do tří století. Publikace, která potěší nejen každého milovníka cyklistické
historie, ale zaujme i výtvarnou hodnotou prezentovaných děl reklamních grafiků a jejich nápaditostí při vzájemném propojování textů a ilustrací. Některé reklamní plakáty jsou skutečnými
uměleckými díly. Svým atraktivním grafickým zpracováním a velkým formátem je tato publikace
vhodná jako dárek pro široký okruh milovníků nádherných knih.

Ivo Hrubísek

CK Livingstone a Karel Wolf vás zvou na CESTOVATELSKÝ FESTIVAL

KOLEM SVĚTA
5. - 7. 10. 2012 Brno [Kongresové centrum BVV]

17. - 18. 11. 2012 Praha [KD Ládví]
PROMÍTÁNÍ FILMŮ A FOTOGRAFIÍ
Foto: Karel Wolf

REPORTÁŽE Z DALEKÝCH ZEMÍ SVĚTA
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EXOTICKÉ TANEČNICE
ZNÁMÍ CESTOVATELÉ

www.kolemsveta.cz
CYKLOČTENÍ

GENERÁLNÍ PARTNER

SPOLUPOŘÁDÁ

Plzeň, Slovanská tř. 5
Tel.: 377 246 995

SLEVOVÝ

www.intertrans.cz

Cyklozájezdy po Evropě

POUKAZ

Odjezdy z celé ČR / Doprava lux busy / Ubytování na pevném lůžku

FRANCIE
ITÁLIE
ŠPANĚLSKO
NĚMECKO
RAKOUSKO
ŠVÝCARSKO
ŘECKO
CHORVATSKO
SLOVINSKO
HOLANDSKO
MAĎARSKO

SLOUŽÍ PRO NÁKUP
zboží na

sleva

10%

Cyklocomputery a pulsmetry, cyklistická a treková obuv,
brašny, batohy a hydrapaky, osvětlení na kolo, měniče
a přesmykače, kazety a převodníky, duše, pláště, galusky,
jízdní kola Galaxy a Viaggio, oblečení na kolo, výživa pro

PLATNOST DO:

31.12.2012

sportovce, nosiče kol na auto, stavba kol na zakázku

KÓD: SP1012OB297
yklovybava.cz

Slevu uplatníte zadáním kódu v nákupním košíku, nelze ji uplatnit na
zboží v akci. Více na www.cyklovybava.cz, info@cyklovybava.cz

KUDRNOVSKÉ
VÝPRAVY
ZA SNĚHEM
TESTOVÁNÍ LYŽÍ V RAKOUSKU
NA BĚŽKY DO EVROPY
JEDNODENNÍ LYŽOVAČKY
SKIALPINISMUS
LYŽOVÁNÍ V ALPÁCH

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

www.kudrna.cz
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Speciální cyklovleky / Zkušení pruvodci / Pro skupiny zájezdy na míru

CYKLOČTENÍ
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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

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

Miroslav Pavelka
DO EGYPTA NA KOLE
Cena: 399 Kč

Antonín Červený
INDOČÍNOU NA KOLE
Cena: 265 Kč

Květa a Jan Mojžíšovi
INDONÉSIE
Cena: 249 Kč

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

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

Květa a Jan Mojžíšovi
ZE LHASY DO KÁTHMÁNDÚ
PŘES EVEREST NA KOLE
Cena: 229 Kč
14
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STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
od jiných vydavatelů

LABSKÁ CYKLOTRASA
V ČESKÉ REPUBLICE
Cena: 199 Kč

Martin Vítek
POD KOLY
SE ZVEDÁ EVROPA
Cena: 229 Kč

Ivan Burkert
TAJNÝ VÝLET
ZA SVATÝM JAKUBEM
Cena: 299 Kč

Francesco Baroni
BICYKL HISTORIE, MÝTY,
POSEDLOST
Cena: 599 Kč

Jan Králík
ŽIVOT V JEDNOM KOLE
– jaroslava Cihláře
Cena: 199 Kč

Antónia Vymazalová
MIROSLAV VYMAZAL
Cena: 350 Kč
(česko-slovenská)

Lenka a Marcel Hrdličkovi
Maroko na kole
Cena: 150 Kč

Víťa Dostál,Milan Švihálek
PANAMERICANA
MÁ LÁSKA
Cena: 345 Kč

Helena Marešová
a kudrnokolektiv
SARDINIE
Cena: 266Kč

PRŮVODCE SKLEPNÍMI
ULIČKAMI JIŽNÍ MORAVY
+ 10 pohlednic
Cena: 245 Kč

Česká republika
ATLAS
S CYKLOTRASAMI
Cena: 159 Kč

Antonín Červený
Horami i pouští
na kole
Cena: 249 Kč
CYKLOČTENÍ
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STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
od jiných vydavatelů

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

C. Calvin Jones
VELKÁ MODRÁ KNIHA
O SERVISU JÍZDNÍCH
Cena: 490 Kč

Michal Embacher
Cyklopedie
90 let designu jízdních kol
Cena: 499 Kč
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Holger Meyer a Thomas Rögner
BIKE – DOKONALÁ JÍZDA
V TERÉNU
Cena: 299 Kč

Florian Haymann a Ulrich Stanciu

JAK DOKONALE ZVLÁDNOUT HORSKÉ KOLO
Cena: 249 Kč

CYKLISTIKA –
PRŮVODCE TRÉNINKEM
Cena: 299 Kč

Tobias Pehle a kol.
Lexikon cyklistika
Cena: 269 Kč

Kolektiv autorů
Cyklistika –
1001 fotografií
Cena: 299 Kč

Johan Bruyneel a Bill Strickland
MOHLI BYCHOM
TAKÉ VYHRÁT
Cena: 298 Kč

Jerome Klapka Jerome
TŘI MUŽI NA TOULKÁCH
Cena: 189 Kč

William Saroyan
CYKLISTA V BERVERLY
HILLS
Cena: 149 Kč

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

J. Sekera a O. Vojtěchovský

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 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 zaslání ve výši 99 Kč. Při objednávce nad 500 Kč (hodnoty zboží) účtujeme 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, 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 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
+ 50 Kč
+ 0 Kč
doporučený balík
Dobírka
+ 99 Kč
+ 79 Kč
dobírka
Faktura
+ 0 Kč
+ 0 Kč
doporučený balík
Pro nejjednodušší a nejrychlejší objednání (na dobírku) slouží vložený OBJEDNACÍ LÍSTEK. Obsahuje všechny zde zmiňované tituly.
Stačí ho odeslat nevyplaceně (poštovné 10 Kč za Vás uhradíme).
*) při bezhotovostní platbě a při hodnotě zboží nad 500 Kč

VYLOSOVANÍ LUŠTITELÉ KŘÍŽOVKY
Z MINULÉHO ČÍSLA
Tajenka zněla:
NA SHLEDANOU V LEPŠÍCH ČASECH.
Vylosováni byli:
Otto Nevěčný, Hradec Králové, Jiří Slouka, Brno, Pavel Fait, Slaný,
František Mištera, České Budějovice, Jaroslav Holický, Radnice, Miroslav Pelán, Hořovice, Věra Štolbová, Praha, Jitka Brůjová, Ústí nad
Labem, Vlastimil Lokajíček, Sušice, jiri.kral@email.cz, Ladislav Filek,
Prostějov, honza1956@4seznam.cz, Jan Skopeček, Uherské Hradiště,
Eva Kratochvílová, Plzeň, Petr Němeček, Polička, hanka.jarova@centrum.cz, Petr Jelínek, Chrastava, Eva Zikmundová, Protivín, cyklista.
jarek@seznam.cz, Eva Cajthamlová, Hořice.
CYKLOČTENÍ
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ŘECKÝ
OSTROV

2. DÍL
TAJENKY

SARMAT

TÍMTO
ZPŮSOBEM

OSOBNÍ
ZÁJMENO

NAPOMÍNAT

KYPŘITI
PŮDU

PŘEDLOŽKA

AFRIČAN

SOUHLAS

ČÁST
MOLEKULY

HROMADA

ITALSKÝ
PROZAIK

SILNÝ
PROVAZ

HÁJOVÁ
BYLINA

ZÁKLADNÍ
VÝROBEK

SEVERSKÝ
PAROHÁČ

NU

KÓD SVATÉ
HELENY

VÝZTUŽNÉ
PRKNO

VĚK
(BÁSN.)

POCHOUTKA

BÝV. ITAL.
MĚNA

LISTNATÝ
STROM

PERUÁNSKÝ
KEŘÍK

SLOVENSKY
"JINAM"

JEDNATI

POCTA

NEPATRNÝ
OBNOS

ČLENSKÝ
STÁT USA

POŽIVATINA

LATINSKY
"ZBOŽNÁ"

NE TAK

POKOJOVÝ
KEŘÍK

knih s cyklistickou

JAKÝM
ZPŮSOBEM
POPLACH
NA BURZE

JEŽIBABA
(NÁŘ.)
GERMÁNSKÝ ZNAK

ČESKÝ
LITERÁT

ČÁSTEČNÝ
VÝLOV

tématikou v ČR

ZNAČKA
OERSTEDU

SYMBOL
KRUTOSTI

největší výběr

Dvaceti vylosovaným
luštitelům zašleme
knižní novinky
z nakladatelství
Cykloknihy.

CYKLOKNIHY

ZTRATITI
LISTÍ

SPZ
STRAKONIC

VELKÝ
PAPOUŠEK

DOMÁCKY
EDUARD

ZTRÁCETI
SE

ŽENSKÉ
JMÉNO

ČÁSTI
LODÍ

ESTONEC
(ZAST.)

ŽENSKÉ
JMÉNO

NEVODIVÝ
MATERIÁL

PODOBA

OBEHNATI

1. DÍL
TAJENKY

NECUDA
GAL

ZNAČKA
DECIBELU

SADA

PRES

SLOVENSKY
"OKR"

HARABURDÍ

PŘITAKÁNÍ

INICIÁLY
HUDEBNÍKA
ROKLA

ZVOLÁNÍ
KOČÍHO
KÓD NEW
YORKU
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OBTÍŽNÝ
HMYZ

AFRICKÁ
ŠELMA

ÚVODNÍ
HESLA

TÁHLE
NAŘÍKAT

REPTÁNÍ
(KNIŽ.)

BOUŘE
(BÁSN.)

VĚTŠÍ
KOLÁČ

KAJUTA

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

HLUK
(EXPR.)

OBYVATEL
PRUSKA
ROLETY

VODIT
NA PASTVU

ŽITA
(NÁŘ.)

ANGLICKY
"INKOUST"

VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

ČAJ
(ZAST.)

OBYVATELÉ
IRSKA

VZOREC
NITRIDU
URANU

CITOSL.
PODIVENÍ

PŘEDLOŽKA

3. DÍL
TAJENKY

PORUCHA
RYTMU

ZN. KOŇSKÉ SÍLY

ÚSTNÍ
TEKUTINA

SUŠENKA

POMŮCKA
AEON
ÁRON
ECO
ILEK
SH
STRIKA
ŠRUM
UN

Tajenku zasílejte
do 30. listopadu 2012
na adresu:
CYKLOKNIHY,
Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
nebo redakce@cykloknihy.cz

TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD, a. s.

www.hejkal.cz

Knihy a sny

22.

Podzimní
knižní veletrh
19. – 20. října 2012
Havlíčkův Brod, Kulturní dům Ostrov

19. října od 12 do 19 hodin
(pro odbornou veřejnost již od 10 hodin),
20. října od 9 do 17 hodin

