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CYKLO čtení
knihyo cyklistice, cykloturistice a cestování





Vážení čtenáři,
v roce 2003 jsme hledali způsob, jak dávat 
na vědomí zájemcům podrobné informace 
o nově vydaných knihách. Sice jsme měli už 
své webové stránky, ale čtenáři knížek byli 
stále ještě zvyklí na informace v tištěné po-
době. Zrodila se tiskovina, která neměla být 
pouhým katalogem knih, jaký tisknou jednou 
ročně snad všechna nakladatelství. Chtěli 
jsme informovat o knižních novinkách i ji-
ných vydavatelů, přinášet rozhovory s autory 
knížek, psát o vybraných cyklistických a cyk-
loturistických akcích, o festivalech, veletrzích, 
výstavách a také přinášet soutěže, křížovku 
o ceny a podobně. Na vše časem došlo.  

Vstoupili jsme tedy do druhého desetile-
tí a přišel čas na změnu. Na první pohled je 
patrná z titulní strany. Ještě než toto číslo vy-
šlo, zaznamenali jsme ohlasy od těch, kterým 
jsme novou podobu obálky, s trochou obav, 
předložili. Jednalo se především o zástupce 
firem, jimž jsme nabídli v jarním Cykločtení 
prezentaci. Honza Galla z firmy AZUB BIKE na-
psal: „Jsem nadšen vaším novým stylem. Ivan je 
sice klasika, ale tohle je moderní a má to šťávu.“

Ano, Ivan Křemeček byl a je klasika. Nakreslil 
titulní obrázek prvního Cykločtení a pak nás 
jeho poetické a úsměvné kresbičky prováze-
ly titulními stranami až k předchozímu číslu. 
Svoji práci vždy odvedl perfektně, přesně po-
dle našich představ. Za ty roky vytvořil celou 
galerii obrázků, které jsou naprosto originální 
a třeba se někdy dočkají nějaké výstavky. Iva-
ne, mnohokrát děkujeme.

Další změnou je modifikace názvu. Mnohokrát 
se stalo, že se čtenáři ptali, kdy už vyjdou CY-
KLOKNIHY, a měli tím na mysli CYKLOČTENÍ. 
Takže jsme učinili drobnou grafickou úpravu 
a zahrnuli tyto pojmy do názvu oba.

Nedávno jsem v jedné internetové diskuzi, 
která se věnovala polemice o přeskupování 
časopiseckého trhu titulů pro cyklistiku, četl 
pod nadpisem „8 časopisů pro cyklisty a šest 
vydavatelů“ toto hodnocení:

„Devátým titulem je Cykločtení, které vychází 
dvakrát ročně a pohybuje se na hranici mezi 
propagačním katalogem nakladatelství Cyklo-
knihy (zakladatel časopisu Cykloturistika) a se-
riozním časopisem.“

Bylo zajímavé sledovat, jakou diskuzi článek 
vyvolal. V jednom příspěvku zaznělo: „Cyklo-
čtení je „katalog s přidanou hodnotou.“ To je 
poměrně výstižné pojmenování. Nehrajeme 
si na velký časopis, z toho už jsme vyrostli. 
Připravujeme do tisku tento „katalog s přida-
nou hodnotou“ podle potřeby, většinou dva-
krát ročně, někdy i třikrát. Vždy se jeho vydání 
řídí vycházejícími knižními novinkami nebo 
naší chystanou účastí na některé významné 
akci – například na veletrhu, na Cyklovíken-
du apod. V dnešní době, kdy mnohé časopisy 
snižují roční periodicitu, se ji snažíme držet. 
Není legrace zvládnout rozeslání na cca 9 700 
adres, které máme v databázi. Poštovné vyso-
ko překračuje náklady na samotný tisk. Je ale 
úsměvné, jak s blížící se dobou vydání nám 

volají do redakce téměř stejní čtenáři a dota-
zují se, kdy už Cykločtení vyjde. Už nějakou 
dobu je možné si stáhnout kompletní podo-
bu Cykločtení nebo si v ní zalistovat na něko-
lika webových portálech. To je trend, který 
do budoucna pravděpodobně převáží nad 
tištěnou podobou většiny periodik. Ostatně 
už teď jsou čtenáři, a není jich málo, kteří pre-
ferují informace o chystaných knihách pouze 
v elektronické podobě. O tom, zda budou i sa-
motné knihy v budoucnu tištěné, elektronic-
ké nebo obojí, nechci na závěr tohoto ohléd-
nutí polemizovat. Osobně jsem přesvědčen, 
že tištěná kniha ještě nějaký čas vydrží. A jak 
říká můj přítel, spisovatel Ivo Hrubíšek, který 
v loňském roce oslavil osmdesátku: „Jsem rád, 
že se doby, kdy tištěnou knihu nahradí elektro-
nická, už nedožiju.“ Proto intenzivně ještě pra-
cuje a připravuje do tisku několik svých titulů.

Shrnutí na závěr: když jsme před deseti roky 
s Cykločtením a s knihami začínali (za tu dobu 
jsme jich vydali přes padesát), o elektronické 
podobě tiskovin tehdy nikdo nic moc nevě-
děl. Docela by mne zajímalo, jak tomu bude 
za dalších deset let. Nechme se ale překvapit.
 Jiří Říha

před deseti roky vyšlo první CYKLOČTEní
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Stavebnice Merkur byla pro několik před-
chozích generací kluků (a děvčat) pojmem. 
Daly se z ní sestavovat náročné a složité kon-
strukce, většinou i s nějakým mechanickým 
pohonem. Po určitém útlumu její výroby 
a tvrdém vybojování pozic v těžkém konku-
renčním prostředí v tuzemsku i na světových 
trzích, nastává dnes renesance této stavebni-
ce, která vysoce překračuje roli pouhé hračky 
pro děti.

Na úspěšnou výstavu Já, Merkur, kterou po-
řádalo Muzeum hlavního města Prahy před 
dvěma lety, nyní navazuje podobná výstava, 
ale cíleně zaměřená na konkrétní stavby. Má 
název Věže z Merkuru a k vidění je v suteré-

Věže z Merkuru – výstava o rozhlednách 
přímo na PetřínSké rozhledně

nu Petřínské rozhledny v Praze. Představu-
je modely vyhlídkových věží zhotovených 
ze stavebnice Merkur i přibližuje okolnosti 
vzniku Petřínské rozhledny. Ukazuje klí-
čovou roli Klubu českých turistů a fakt, že 
rozhledna byla přímo inspirována pařížskou 
Eiffelovou věží.

Návštěvníci mají také možnost vžít se 
do role konstruktérů a stavitelů těchto 
vyhlídkových staveb a postavit si vlastní 
model v hernách, kde jsou k dispozici díly 
stavebnice. Jako inspirace jim mohou po-
sloužit vystavené obří modely Petřínské 
rozhledny a Eiffelovky, dále model současné 
rozhledny Strážný vrch, která reprezentuje 
dnešní technicko-estetické počiny a mode-
ly dalších českých rozhleden – Kozlovský 
kopec, Granátník, Čestice a Čermákův vrch. 
Všechny byly zhotoveny z dílů stavebnice 
„nekonečných možností“.

Výstava není jen pěknou podívanou, ale 
účastníci mohou také stavebnici Merkur 
vyhrát. Současně probíhá soutěž, v níž 

budou zdařilé modely rozhleden oceněny 
a stanou se součástí výstavy. Jejich autoři 
budou uveřejněni na webových stránkách 
Muzea hlavního města Prahy. Fotografie 
svých modelů postavených ze stavebnice 
Merkur mohou účastníci soutěže zasílat 
do 30. 8. 2013 na adresu: muzeum@muzeum- 
prahy.cz. Modely posoudí odborná komise 
v čele s autory výstavy.

Věže z Merkuru budou k vidění na Petřínské 
rozhledně až do 30. března příštího roku 
2014 a můžeme je vřele doporučit.

Vernisáž výstavy přímo pod Petřínskou rozhlednou.
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Fascinují vás rozhledny a rádi je navštěvujete? 
Uchvacují vás výhledy z nich do krajiny? Pak 
jistě už máte některé vydání knížky rájem 
rozhlednovým od  Jiřího Štekla, a pokud 
ne, možná uvažujete o jejím zakoupení. Pří-
ležitosti máte nyní hned dvě. První je soubor-
né dílo téměř encyklopedického charakteru, 
soustřeďující všech 333 rozhleden České re-
publiky. Druhá je útlejší brožura, která zahr-
nuje 70 nejnovějších rozhleden postavených 
nebo přestavěných v posledních čtyřech le-
tech. Obě knihy mají stejného autora, který 
se stal vyhledávaným odborníkem na kresby 
rozhleden u nás. Nejen že všechny osobně 
navštívil, většinu z nich mnohokrát, ale všech-
ny svým nezaměnitelným stylem nakreslil. Že 
je opravdu známým a respektovaným auto-
rem, dokazuje následující příběh.

Jiří Štekl se stal vyhledávaným a respektovaným 
kreSlířeM rozhleden

originální kresba autora knihy rozhleden může být vaše
Nejcennějšími díly umělců bývají vždycky originály. Jsou jedinečné, jsou nezaměnitelné, jsou 
nejdražší a časem ještě získávají na hodnotě. Zvláště, když jsou od autorů známých, kterým se 
dostává nějakého uznání. Jiří Štekl se vypracoval jako kreslíř rozhleden na absolutní špičku a mít 
jeho kresbu v originále bude jednou velmi cenné.

Už nyní od něho můžete mít všechny kresby rozhleden České 
republiky pohromadě v knize „333 výletů po rozhlednách...“ 
nebo 70 nejnovějších rozhleden v knize „Rájem rozhledno-
vým“. To jsou však reprodukce. Chcete-li mít originál, ke vše-
mu takový, jaký v knize nenajdete, přijďte na knižní veletrh 
Svět knihy v sobotu 18. května 2013 v pravé poledne, kdy tam 
bude mít Jiří autogramiádu svých dvou nových knih ve stán-
ku vydavatelství Cykloknihy (P105). Při zakoupení obou kní-
žek za zvýhodněnou cenu vám autor osobně předá jeden 
speciálně nakreslený originál i s věnováním ZDARMA.

Poznáte nejen sympatického chlapíka, ale i styl, jakým kreslil 
do svých knížek grafické podklady s neuvěřitelnými detaily. 
Jedná se o jedinečnou příležitost, která se hned tak nebude 
opakovat.

Když se Muzeum hlavního města Prahy 
chystalo uspořádat v letošním roce výstavu 
o rozhlednách s názvem Věže z Merkuru, ne-
vybralo si pro vyobrazení rozhleden žádné fo-
tografie uměleckých fotografů, žádné kresby 
akademických malířů, ale grafické ztvárnění  
Jiřího Štekla. Dostala se jim totiž do rukou 
jeho kniha a usoudili, že je to to pravé, co 
potřebují. Následovalo vyjednávání s naším 
vydavatelstvím, poskytování podkladů vyho-
vujících scénáristovi i grafikovi výstavy a ně-
kolikeré korektury. Samotným finále byla ver-
nisáž výstavy 5. března v podvečer přímo pod 
Petřínskou rozhlednou. Kresby i texty Jiřího 
Štekla posloužily jednak k vytvoření několika 
velkoplošných panelů a také k tisku manuálu, 
podle něhož mohou děti i dospělí tvořit ze 
stavebnice Merkur své stavby rozhlednového 
charakteru.

Eiffelovka z Merkuru je tak velká,  
že se celá na fotku nevešla.

Jiří Štekl s jednou ze svých kreseb na výstavě.
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Počet stran: 352
Formát: zvětšený B5 170 × 240 mm
Vzhled:  pevná vazba, lesklé lamino
iSBn: 978-80-87193-24-2
Cena včetně mapy: 399 Kč

Jiří štekl 333 výLETů pO rOzhLEdnáCh
Čech, moravy a slezska

•  čtvrté, rozšířené a aktualizované vydání 
knihy  rÁJeM rozhlednoVÝM

• vložena velká mapa s přehlednou tabulkou 

Po předchozích třech úspěšných vydáních RÁJEM ROZHLEDNOVÝM 
je čtvrté vydání kreslených rozhleden zcela inovované. Změnil se 
název, zvětšil se formát a přibylo dalších 33 nově postavených roz-
hleden.
Důvody jsou zřejmé: ještě více vyniknou skvělé kresby, jejichž počet se 
navýšil na magických 333, zpřehlední se mapky a díky novému názvu 
se zájemcům nebude plést, které vydání už mají.
Naprostou novinkou jsou u každé rozhledny údaje o její dostupnosti 
vlakem: číslo železniční tratě, nejbližší železniční zastávka a vzdá-
lenost od ní k rozhledně.
Všechny rozhledny autor osobně navštívil a přístupové trasy v nakres-
lených mapkách projel na kole a ověřil.
Opět nechybí vložená velká mapa VŠeCh rozhleden České republiky 
s přehlednou tabulkou, obsahující již tři tisíce údajů: název rozhledny 
(vč. druhého názvu), kraj, okres, rok vzniku, typ rozhledny, nadmořskou 
výšku, výšku rozhledny, GPS souřadnice.
Kniha se jistě stane nejen užitečným průvodcem na cestách, ale i velmi 
inspirativním rádcem při plánování výletů. Množstvím informací se blí-
ží encyklopedicky pojatým dílům.

AutoGrAMiÁdA AutorA se uskuteční 18. května 2013 od 12 
do 13 hodin na veletrhu SVĚT KNIHY, který se koná v Praze na Vý-
stavišti v Holešovicích. Stánek vydavatelství CYKLOKNIHY najdete 
v pravém křídle Průmyslového paláce pod označením P 105.

Když jsem před pěti lety finišoval s prvním vydáním knihy o rozhlednách 
Rájem rozhlednovým, netušil jsem, že po tak krátké době budu sbírat ma-
teriály již ke čtvrtému vydání. A domnívám se, že tento bouřlivý vývoj asi 
nepředpokládal ani ten největší optimista. Z původních 243 rozhleden 
jsme se dostali na magické číslo 333. Tento počet by mohl být ještě vyš-
ší, ale jedna z nejpůvabnějších dřevěných rozhleden – Hýlačka u Tábora, 
podlehla na Nový rok 2012 ničivému požáru. Potěšitelné je, že byla zalo-
žena peněžní sbírka a v dohledné době se plánuje její náhrada. Oproti mi-
nulým vydáním jsem rovněž vyřadil dvě trvale uzavřené rozhledny: Slavín 
v Tupadlech a Barrandovské terasy. V té první hospodaří buddhisté a v té 
druhé zatím ještě potkani, ale ani s jednou komunitou jsem doposud ne-
našel společnou řeč.

399 Kč

nOvInKA
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Vydání knihy podpořily firmy:
České dráhy, a.s. / BP lumen / Severočeské doly a.s. /
dACoM Pharma s.r.o. / elron Cz s.r.o. / invelt - elektro s.r.o.
internetový portál nakole.cz DĚKUJEME

Proti předchozím letům, kdy se převážně stavěly ocelové věže mobilních 
operátorů, se nyní začínají prosazovat rozhledny dřevěné. Má to své opod-
statnění. Rozhledny jsou méně náročné na výstavbu a hlavně jsou levněj-
ší, takže na ně mohou dosáhnout i malé obce nebo dokonce i jednotlivci. 
Nevýhoda se projeví časem, tak jako to bývalo i v minulém, či dokonce 
předminulém století. Bez důkladné údržby bohužel nepřežije, zvláště v ná-
ročných klimatických podmínkách, ani jedna. Takže je docela možné, že 
neustále vzrůstající počet rozhleden, který se datuje od posledního deseti-
letí minulého století, bude po pár letech zase klesat.
Rozhledny postupně začaly vyplňovat bílá místa na mapě naší vlas-
ti. Začaly se dostávat z hor i na zcela bezvýznamné kopce a začaly růst 
i na místech, kde by je doposud nikdo nehledal. V sedlech a na úbočí kop-

ců, na kraji lesů i uprostřed obcí. Díky novému trendu je nyní snazší objet 
více objektů na jeden zátah a nemusíme se už za nimi plahočit na nějaké 
vzdálené a opuštěné tisícovky.
Přeji vám, vážení čtenáři, hodně zážitků z cest na naše rozhledny. 

 Jiří Štekl
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Počet stran: 80
Formát: A5 – 145 × 205 mm
Vzhled:  vazba V4 s klopami, 

lesklé lamino
iSBn: 978-80-87193-25-9
Cena včetně mapy: 199 Kč

Jiří štekl ráJEM rOzhLEdnOvýM
70 nejnovějších rozhleden Čr

•  70 nejnovějších rozhleden České republiky 
• vložena mapa VŠeCh rozhleden Čr

Kniha je určena především pro ty zájemce, kteří už vlastní první, druhé 
nebo třetí vydání této úspěšné knihy a nechtějí si kvůli nově zařaze-
ným rozhlednám kupovat čtvrtou knihu. Obsahuje všechny nově po-
stavené nebo přestavěné rozhledny za poslední čtyři roky (od roku 
2009).
Naprostou novinkou jsou u každé rozhledny údaje o její dostupnosti 
vlakem: číslo železniční tratě, nejbližší železniční zastávka a vzdálenost 
od ní k rozhledně.
Nechybí vložená velká mapa VŠeCh rozhleden České republiky 
s přehlednou tabulkou, obsahující již tři tisíce údajů: název rozhledny 
(vč. druhého názvu), kraj, okres, rok vzniku, typ rozhledny, nadmořskou 
výšku, výšku rozhledny, GPS souřadnice.
Všechny rozhledny autor osobně navštívil a přístupové trasy v nakres-
lených mapkách projel na kole a ověřil.
Kniha se jistě stane nejen užitečným průvodcem na cestách, ale i inspi-
rativním rádcem při plánování výletů.

na kole, pěšky, vlakem i lanovkou

nOvInKA

Vydání knihy podpořila firma BP lumen. DĚKUJEME

Když jsem se na svých cestách po rozhlednách ptal zastupitelů na obec-
ních úřadech na důvody postavení rozhledny v jejich katastru, vždy jsem 
dostal přibližně stejnou odpověď: „Rozhledny jsou momentálně už několik 
let v módě a my se tím snažíme přilákat turisty do míst, kam by se jinak bez 
důvodu těžko vydávali.“ S tím je pak samozřejmě spojen i určitý finanční 
efekt z případného ubytování, stravování nebo nákupu rozličných suve-
nýrů. Zkrátka a dobře, kdo nemá svoji rozhlednu, v turistickém světě jako 
by neexistoval!

199 Kč

AutoGrAMiÁdA AutorA se uskuteční 18. května 2013 od 12 
do 13 hodin na veletrhu SVĚT KNIHY, který se koná v Praze na Vý-
stavišti v Holešovicích. Stánek vydavatelství CYKLOKNIHY najdete 
v pravém křídle Průmyslového paláce pod označením P 105.
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Vyhlídkové věže se tak z významných hor dostaly i na zcela bezvýznamné, 
někdy dokonce i bezejmenné kopce a návrší, louky nebo i na okraje lesů, 
odkud je samozřejmě jen omezený výhled. A díky tomu, že se zpřístupnily 
i dlouho nevyužívané technické objekty, jako jsou například vodárenské 
věže, dostaly se rozhledny z kopců až na úplné roviny.
To všechno je zcela v pořádku. Jako milovníka hor mě však velice mrzí, že 
pořádná rozhledna se doposud úspěšně vyhýbá jednomu velice význam-
nému kopci, nebojím se říci přímo hoře. A tou horou je zatím nejvyšší vol-
ně přístupný vrchol Brd – Třemšín. Ne, že by na vrcholu žádná rozhledna 
nikdy nestála. Naopak, a dokonce ji můžete najít i v této knize, ale ze sta-
řičké a neudržované dřevěné konstrukce s velmi nebezpečným výstupem 
již není téměř žádný výhled. Rozhodně ne takový, jako se uvádí ve starých 

záznamech z konce 19. století. Tehdy totiž stály vyhlídkové stavby i na dal-
ších významných brdských kopcích, jako je třeba Tok či Písek. A v těch 
dobových dokumentech se můžeme dočíst, že za dobré viditelnosti bylo 
odsud možné spatřit všechna naše pohraniční pohoří od Šumavy přes 
Krušné hory až po Krkonoše, a za velmi dobré viditelnosti dokonce i Alpy!
Na Písku sice stojí vysoká a zdaleka viditelná radarová věž řízení letového 
provozu, na Praze pak meteorologický radar. Na oba objekty však platí 
přísný zákaz vstupu. Takže je na vás, páni radní, do jejichž územní působ-
nosti spadají tyto kopečky, kdy se i my, široká turistická veřejnost, z brd-
ských vrcholů budeme moci opět pořádně rozhlédnout.

 Jiří Štekl
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netradiČní CykloturiStiCké PrůVodCe
Po koPCíCh České republiky i v zahraniČí

Motto knihy:

„Cyklista, kterýžto žádný kopec v sedle oře 
svého nepokořil, cyklistou nazývati se ne-
může, neb teprve kopce skutečného cyklistu 
kují.“

kopce popisované v knize:
Sněžka, Černá hora, Říp, Černé jezero, Jezero 
Laka, Poledník, Kleť, Klínovec, Ještěd, Střela, 
Zlaté návrší, Fichtelberg, Grosser Arber (Ně-
mecko), 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, Javořice, Smrk (Jizerské hory), Stóg 
Izerski (Polsko), Královka, Slánská hora, Vina-
řická horka, Radobýl, Bořeň, Malý Javorník, 
Veľký Javorník , Přední Žalý, Zadní Žalý, Vrch 
Tří pánů, Komáří Vížka, Děčínský Sněžník, Ro-
nov, Liščí hora, Modré sedlo (nejvýše polože-
né sedlo ČR), Dívčí kameny, Přední pláň ...

Motto knihy:

„Ti, kdož kopce vynechávají, polovičními 
cyklisty zdají se býti, neb zejména kopce pe-
přem a solí cyklistiky jsou.“ 

kopce popisované v knize:
Rohatec, Louštín, Černá Studnice, Slovanka, 
Bramberk, Vysoké kolo, Medvědín, Džbán, 
Vítkov, Tábor, Buková hora, Boubín, Grosser 
Rachel (Německo), Velký Blaník, Zebín, Veliš, 
Sedlo, U Slepice, Varhošť, Smrk, Královecký 
Špičák, Tanečnice, Vestec, Spálava, Lysečina, 
Dyleň, Radeč, Koráb ...

Motto knihy:

„Ti cyklisté, jež k nebesům co nejvíce přiblí-
žiti se touhu mají, musí za humna vlasti své 
obrátiti se, neb domovská Sněžka je jim li-
mitem.“

kopce popisované v knize:
Katzenbuckel (Německo), Burgplatz (Lucem-
bursko), Signal de Botrange (Belgie), Vaal-
serberg (Nizozemsko), Mytikos (Řecko), Sko-
lio (Řecko), Kráľova Hoľa (Slovensko), Sümeg 
(Maďarsko), Pantokrator (Řecko), Sveti Jure 
(Chorvatsko), Buško Blato (Bosna a Hercego-
vina), Kamjonka (Ukrajina), sedlo pod Mangr-
tom (Slovinsko), Stol (Slovinsko), Kuk (Slovin-
sko), Sveti Nikola (Chorvatsko), Vidova gora 
(Chorvatsko), Laghisoli (Itálie), Passo Tremal-
zo (Itálie), Mt. Chaberton (Francie), Colle Ba-
set (Itálie), Colle Sommeiller (Itálie), Viehberg 
(Německo), Velká Javořina, Velký Lopeník, Ču-
bův kopec, Makyta, Krkostěna, Malý Javorník, 
Veľký Javorník, Lemešná, Vysoká ...

tři představované knihy Milana Silného výborně doplňují knihy o rozhlednách Jiřího Štekla. Jsou také zaměřené na zdolávání kopců 
a hor a autor v nich zase trochu jiným způsobem zavede čtenáře na vrcholky, na kterých většinou nějaká rozhledna stojí. 

Cena jednotlivých knih je 299 kč.
Objednávky jsou možné přes web Cy-
kloknihy.cz nebo na telefonním čísle 
377 539 988.

AutoGrAMiÁdA AutorA se uskuteční 
18. května 2013 od 11 do 12 hodin na ve-
letrhu SVĚT KNIHY.
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tři knihy kopcŮ 
v parádním pouzdře
3 knihy ... 752 stran ... 130 kopců 
v České republice i v zahraničí
komplet všech tří knížek ve speciálním boxíku vyrobeném 
v outdoorovém stylu

KOMpLET 

• čtení pro vyznavače náročných stoupání a fantastických sjezdů

• popisy cest, které nejsou příliš sjízdné

• vrcholy, na které většinou nevede asfaltová silnička

• vtipné vyprávění nepostrádající nadsázku 

• dramatické situace, při nichž adrenalin stříká na všechny strany

• hlášky a špičkování kamarádů

• mapky na předsádkách

• ocenění získané na mezinárodním veletrhu SVĚT KNIHY

Dobývat vysoké a turisticky atraktivní kopce je po cyklistické stránce 
mnohem jednodušší. Praděd, Klínovec, Lysá hora, tyhle všechny hory 
dosahují nadmořské výšky přes 1000 metrů a až na vrchol vede poho-
dlná asfaltka. I díky tomu už vrchol navštívily stovky a možná tisícovky 
cyklistů. Mnohem těžší je zdolávat nižší a nevýznamné vrcholy, na které 
žádná pohodlná silnička nevede. Člověk se ale nesmí nechat omezovat 
tím, co je na kole průjezdné a co ne. Když nejde kopec vyjet, může se 
kolo vytlačit.

ukázka z textu:
Jedeme dolů co to dá, klopíme zatáčky, nezpomalujeme ani v tune-
lech, ve kterých není téměř vidět. Není čas myslet na to, že za nízkým 
zábradlíčkem už není nic a že jediná chybička může znamenat pěknou 
polízanici. Pohltil nás adrenalin jako prase. Pod kopcem jsme zastavili 
a podívali se mlčky na sebe. Oči stále ještě rozšířené od právě absolvo-
vané jízdy a začali jsme se nahlas strašně smát. Nemuseli jsme si vůbec 
nic říkat, protože jsme oba věděli. Právě jsme zažili cyklistiku z jiné di-
menze. Jasný důkaz toho, že po pokoření vrcholu je každý sjezd za od-
měnu. Kvůli těmto 
pocitům se vyplatí 
trochu té námahy 
a potu obětovat.

kAždÝ koPeC MÁ SVé ... neJ 299 kč
kAždÝ koPeC StoJí zA ... to 299 kč
kAždÝ koPeC Se zVedÁ ... VÝŠ 299 kč
pouzdro - boxík 35 kč

celkem: 932 kč 
koMPlet (včetně krabičky) po slevě: 699 kč

699 Kč
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ChrISTIAn BATTAGLIA by měl radost

V  minulém roce se uskutečnila na  zámku 
v  Čekanicích poblíž jihočeské Blatné za-
jímavá akce pojmenovaná po  bývalém 
slavném českém závodníkovi: BAttAGliA 
– CyklonoStAlGie.

Jednalo se o setkání jezdců a sběratelů histo-
rických závodních kol, kteří ale nepřijeli pro-
to, aby pouze nostalgicky vzpomínali na dáv-
né časy, ale aby se také projeli po místech, 
která Krista tak dobře znal a kudy mnohokrát 
jezdil. Akce byla pojata odlišně od cyklovete-
ránských akcí, kterých je v kalendáři hodně. 
Podmínkou účasti byla závodní silnička s hor-
ním vedením brzdových bowdenů, tzv. opra-
tě, řazení na rámu kola, žádné nášlapné pe-
dály apod. Tedy takové kolo, na jakém ve své 
době Christian a jeho vrstevníci závodili. Ob-
lečením měl být pokud možno dres z té doby, 
dalším doplňkům se meze nekladly. Takže 
byly k vidění různé Helyetky, Peričovky, ale 
také závodní Favority z dílny mistra Františka 
Babického. Ten také, ač byl hodně nemocen, 
přijel a byl všemi velice srdečně vítán. Mezi 
hosty nechyběly takové osobnosti jako Jaro-
slav Brož z Plzně, jeden z posledních žijících 
účastníků vůbec prvního ročníku Závodu 
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CYKLOnOSTALGIE

míru z roku 1948, profesor Pavel Pafko, který se proslavil operací a zá-
chranou života Václava Havla, Václav Novák, současný trenér mládež-
nických cyklistů v Plzni, jehož rady akceptoval v minulosti jako mladí-
ček i náš nejlepší současný cyklista Roman Kreuziger, a mnoho dalších.

Jízda byla pojata jako společná projížďka krajinou. Po nezbytném fo-
tografování na nádvoří zámku všichni vyrazili velice svižně a bylo znát, 
že staré závodky stále dobře jedou. Po nově položeném asfaltovém 
koberci za Mečichovem to byla naprostá euforie. Trasa vedla přes Laža-
ny, Doubravici, Nahošín, Mečichov, Čečelovice, Lnářský Málkov, Kadov, 
Vrbno, Lažánky a Záboří do Bratronic. Tady na návsi u pomníku Chris-
tiana Battaglii byla občerstvovačka a jezdci měli možnost se rozhod-
nout, zda si dají ještě jeden okruh nebo po krásné cyklostezce pojedou 
zpět do Čekanic. V prvním případě to bylo 60 km, ve druhém 35 km.

Po dojezdu připravili obětavé manželky některých účastníků přímo 
na zámku občerstvení, a kdo chtěl, mohl zůstat do večera případně 
do druhého dne. Pohodové odpoledne vyplnila burza kol a náhrad-
ních dílů a byla také připravena výstavka historických bicyklů. K vidění 
byly opravdové unikáty, kterým vévodila silnička vítěze Závodu míru 
z roku 1964 Jana Smolíka. Večer se ještě hodnotilo, vzpomínalo a při 
hudební produkci harmonikáře Zdeňka Vitoně i zpívalo.

Byla to moc vydařená akce, kterou umocnilo nádherné počasí. Téměř 
stovka účastníků včetně jejich doprovodu odjížděla navýsost spokoje-
na a už nyní je jisté, že první ročník Cyklonostalgie bude mít v letošním 
roce pokračování. Startovních čísel bude ale vydáno pouze 100, tak ne-
váhejte! Podrobnosti jsou na webu: cyklonostalgie@seznam.cz.

 1 Poznávací zájezdy s turistkou
 a cykloturistikou do celého světa
 1 Pohodové týdny v Alpách a v exotice
 pěšky  na kole
 1 Horská turistika
 1 Pobyty s výlety a další

ČERNÁ HORA | ALBÁNIE | MAKEDONIE
BOSNA A HERCEGOVINA | KOSOVO | SRBSKO 
BULHARSKO | RUMUNSKO | UKRAJINA
BĚLORUSKO | SKOTSKO KORSIKA | NORSKO…

Zájezdy za          SUPER CENU
       a další nabídka na

Centrála   1 CK POZNÁNÍ, PARDUBICE, Palackého třída 2744, tel.: 466 535 401, 466 510 074
Pobočky 1 PRAHA 1, Krakovská 18, tel.: 222 211 756, fax: 222 211 762   | BRNO, Nám. Svobody 10, tel.: 542 213 676
 HRADEC KRÁLOVÉ, Tomkova 911,  tel.: 495 513 816, 605 538 365
 LIBEREC, Adrenalin Centrum, Na Bídě 657/8a, tel.: 486 112 250
Prodejní místo na Slovensku   1 ATLAS Adria, cest. kancelária s.r.o., BRATISLAVA, Račianská 3, tel.: 00421 2 446 33 561

cyklocteni_92x190.indd   1 25.04.13   23:57

Občerstvovačka přímo u pomníku Christiana Battaglii v Bratronicích.
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cyklistický kAlendÁř 2014
ŽEnA A KOLO na reklamních plakátech z 19. a 20. století

V diskuzi na portálu NaKole.cz je možné si pod titulkem Cyklistický 
kalendář, jaký tu ještě nebyl přečíst následující:

Staré plakáty vždy fascinují, tento kalendář je velmi povedený.
Autor: Mitch55

Tak tohle je daleko lepší než to, co bylo inzerováno pod Cyclepassion 2013 
– ženy a kola. Tyto plakáty jsou nápadité, jak má umění být.
Autor: cyklopalmovka

Řeč byla o kalendáři žena a kolo na rok 2013. Protože byl během pár 
týdnů vyprodán a dvakrát jsme ho museli nechat dotisknout, rozhodli 
jsme se v této tematice pokračovat a připravujeme kalendář 2014.

Ze všech plakátů bude opět na majitele kalendáře celoročně shlížet 
žena, jednou jako elegantní dáma, podruhé jako emancipovaná spor-
tovkyně, vícekrát jako nadpozemská bohyně. Pokaždé propagující fir-
mu vyrábějící jízdní kola nebo oslavující značku velocipedu.

Cyklistické plakáty z dřívější doby jsou skvostná výtvarná díla, dalo by 
se říci, čím starší, tím lepší. Nejstaršímu plakátu bude v roce platnosti 
kalendáře bez jednoho roku 120 let. Je to ten na titulní straně a jeho 
tvůrce by měl jistě radost, že jeho dílo i po tak dlouhé době někdo 
obdivuje. To je pravé poslání umění a asi i veškerého lidského koná-
ní: zanechat po sobě něco, co člověka přežije a bude hodno obdivu 
i po mnoha letech.

Autorem úvodního plakátu byl v Paříži žijící reklamní grafik rumun-
ského původu Jean de Paléologue (1860–1942). Ve své době patřil 
k nejplodnějším afišistům a jeho značku PAL najdeme na reklamních 
plakátech celé řady předních výrobců velocipedů. Tento plakát byl 
inspirován názvem a znakem francouzsko-americké firmy Falcon, což 
znamená Sokol. Na bicyklu této značky uhání potemnělou fantaskní 
noční krajinou sličná sokolnice se svým opeřeným chráněncem sedí-
cím na její natažené ruce. Snad ujíždí před bouří, kterou věstí temně 
rudá mračna na obzoru a zvedající se vítr.

Kromě titulního plakátu jsou od téhož tvůrce i lednový a únorový. Ná-
sleduje březnový od Alfonse Muchy (1860–1939). Světoznámý umělec 
zanechal ve své přebohaté tvorbě, čítající šest desítek reklamních pla-
kátů, pouze dva s reklamami na velocipedy. Jeden vytvořený na zakáz-
ku pro Waverley Cycles a druhý pro Cycles Perfecta. U obou uplatnil 
svůj osobitý a nezaměnitelný secesní styl s dominujícím motivem 
ženy. Na plakátu pro Cycles Perfecta je to tvář mladé dívky, až smyslně 
krásné, která se předkloněna opírá o řídítka svého kola a zasněně hledí 
někam do dálky. S vlasy rozevlátými do až neskutečného množství pra-
menů a pramínků, vykrývajících spolu s jejím nařaseným oděvem ce-

lou plochu plakátu. Navozuje to atmosféru ničím nespoutané volnosti, 
svobodného rozletu mládí. Velký červený nápis CYCLES PERFECTA za-
bírá celou šířku plakátu a je ještě zdůrazněn orámováním.

Následují další pěkné plakáty méně známých autorů. Někdy se jejich 
tvůrce nepodařilo vypátrat a jsou označeny jako anonymní.

Kalendář ženA A kolo 2014 bude opět celobarevný, dokonce ještě 
ve větší velikosti než posledně – 32 × 45 cm, s 15 listy na lesklém kří-
dovém papíru gramáže 200 g a s jednoduchým kalendáriem. Bude mít 
spirálovou vazbu a vzadu kartón proti poškození při posílání.

Zájemcům bude zasílán ve velké kartónové obálce buď na dobírku, 
nebo po platbě převodem. Objednávku bude možno uskutečnit přes 
e-shop Cykloknihy.cz, telefonicky nebo e-mailem.

Cena zůstává stejná 399 kč.
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15. CykloVíkend
Se SPort ArSenAleM A S CykloknihAMi

Chcete zažít pohodový víkend na kolech, projet se po parádní cyklostezce kolem labe, odpočinout si, 
vykoupat se, pobavit a poznat prima lidi? Máte chuť si poslechnout zajímavá vyprávění známých cyklo-
cestovatelů? Přijeďte tedy poslední předprázdninový víkend na následující cykloturistickou akci.

jaro 2013



Startovné: 0 kč 
Jako žádný předchozí rok ani letos startovné nevybíráme. Jedná se o pozornost obou pořádajících firem 
svým zákazníkům. Každý obdrží popis tras, upomínkový list, poukázky na občerstvení (pivo nebo limo, klo-
bása), k dispozici bude příležitostné razítko. Vstup na večerní besedy s promítáním je také zdarma.

Místo konání: 
A.T.C. Autokemp Golf ležící na jihovýchodním okraji Poděbrad na pravém břehu Labe. Bližší informace 
o kempu jsou na: http://www.kemp-golf.cz

Prezentace: 
V pátek 21. června od 17.00 hodin do 22.00 hodin, případně v sobotu 22. června do 9.00 hodin. Příjezd 
do kempu je možný už od pátečního dopoledne.

Poplatky za nocování: 
Platí si každý sám při příjezdu v recepci kempu.

Poplatek za osobu: do 12 let – 40 kč, nad 12 let – 70 kč 
Poplatek za stan: 70 kč 
Parkovné za auto: 70 kč
Poplatek za obytný automobil: 120 kč 
Lázeňský poplatek: 15 kč 
Ceny se rozumí za jednu noc.

Veškeré hygienické zázemí kempu bude pro účastníky naší akce k dispozici.

bude se konat v rOvInATéM pOLABí
u lázeňského města pOdĚBrAdY
v AuTOKEMpu GOLf
ve dnech 21. – 23. ČErvnA 2013
dvakrát za sebou jsme s Cyklovíkendem pobývali v jižních Čechách a měli základnu u malebných ne-
tolic. Předloni nás provázel téměř celou sobotu doslova monzunový liják, v loňském roce jsme se zase 
schovávali před sluníčkem a vedrem v hlubokých lesích kolem kleti (nebo v hospůdkách na trasách). 
obojí mělo své kouzlo a je nač vzpomínat.
Letos bychom si měli užít rovinaté Polabí kolem lázeňského města Poděbrady. Měla by to být pohoda a příle-
žitost pro účast i méně zdatných účastníků, kteří si do kopcovitého podhůří Blanského lesa netroufali. Hlavně 
rodiny s dětmi jsou srdečně zvány s ohledem na naprosto bezpečnou Labskou cyklostezku, která prochází 
v bezprostřední blízkosti místa nocování. Zajímavostí k vidění bude kolem dokola dost: samotné Poděbrady 
a jejich pamětihodnosti, Slavníkovské hradiště v Libici nad Cidlinou, soukromé muzeum historických bicyklů 
a motorek v Přerově nad Labem nebo nepříliš vzdálené Hrabalovo Kersko. Tam na nás dýchne nostalgie Hra-
balových knih, ucítíme vůni klobás, ochutnáme lahodné postřižinské pivo a vybaví se nám scény z filmu Slav-
nosti sněženek.

Základnou Cyklovíkendu bude kemp přímo u řeky Labe, který v poslední době prošel celkovou rekonstrukcí. 
Dvě tamní restaurace jistě zvládnou nápor žíznivých a hladových účastníků naší akce.

Pro účastníky Cyklovíkendu chystáme také překvapení – plavbu parníkem a možnou návštěvu firmy Sport 
Arsenal. Bližší informace dostanete při příjezdu.

nezbývá, než objednat počasí podobné tomu loňskému a popřát příjemné zážitky všem účastníkům.
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Nocování v chatkách: 
V kempu je možnost ubytování ve dvou-
lůžkových a čtyřlůžkových chatkách. Větší 
jsou vybaveny sprchovým koutem, WC, 
kuchyňkou, ledničkou, televizorem a novým 
nábytkem, menší chatky novým nábytkem 
a ledničkou. Fotogalerie a ceník jsou na inter-
netových stránkách kempu. Máme zamlu-
venou rezervaci těchto chatek do 20. května 
2013. Zájemci si mohou domluvit ubytování 
přímo na tel.: 602 330 204. Jak se budou 
chatky postupně zaplňovat, bude této 
možnosti ubytování ubývat, proto kdo dřív 
zavolá... Heslo: CYKLOVÍKEND.

Jinak jsou k dispozici místa pro stanování, 
případně pro nocování v obytných autech.

Vstup do kempu je na čipy, které budou 
účastníkům vydány za zálohu 200 Kč. 

Stravování: 
Účastníci si zajišťují sami. V sobotu v podve-
čer dostanou všichni od pořadatelů zdarma 
opečenou klobásu a pivo, děti nealko. V kem-
pu jsou dvě restaurace a pizzerie s dostateč-
ným výběrem jídla a pití.

trasy: 
Budou doporučeny, ale nikomu nebráníme, 
aby si zvolil individuální. Neorganizujeme 
žádný hromadný peloton. Trasy povedou 

zčásti po Labské cyklotrase, která je ideální 
pro rodiny s dětmi v přívěsných vozících 
a zejména pro malé prcky, kteří mohou svoje 
první metry na vlastních kolech či odrážed-
lech absolvovat zcela bezpečně.

Doporučujeme velkou cykloturistickou 
mapu Okolí Prahy, Nymbursko č. 111 v mě-
řítku 1: 60 000 z vydavatelství SHOCART, 
případně atlas LABSKÁ CYKLOTRASA, který 
bude k dostání na místě.

Večerní program: 
Páteční i sobotní večer vyplní přednášky cyk-
locestovatelů a promítání, která se v těchto 
dnech dojednávají.
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upozornění: 
Je potřebné nahlásit svou účast pořadatelům předem (kvůli zajiš-
tění organizace, občerstvení apod.). Volejte na číslo: 325 551 962 
nebo mailujte na adresu: obchod@sportarsenal.cz. Uveďte počet, 
kolik vás přijede. Nepřihlášení účastníci se vystavují nebezpečí, že 
na ně nezbyde klobása, plánky tras, diplomek a podobně. 
Po celou dobu srazu bude možnost zakoupit rozličné vybavení 
firmy Sport Arsenal za velice příznivé ceny.

Také máte jedinečnou příležitost zakoupit knížky z vydavatelství 
CYKLOKNIHY s 50procentní slevou. Podmínkou je, že nám svůj 
požadavek nahlásíte předem (telefonicky – 377 539 988, mailem – 
redakce@cykloknihy.cz) a my Vám knihy připravíme. Nebudeme je 
posílat, ale v kempu je předáme proti zaplacení.

 Těšíme se na vás.
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starší tituly z vydavatelství cykloknihy
stálá nabídka

Simona a Roman Sztulovi
JAk JSeM doJel

Až nA nordkAPP
Cena: 199 Kč

Lucie Kovaříková a Michal Jon
nA hliníkoVéM oři
diVokÝM zÁPAdeM

Cena: 279 Kč

Jan Jícha
PříPAd zÁJezd

Cena: 199 Kč

Michal Ivasienko
nA koleCh Pod Mt. BlAnC

Cena: 289 Kč

Jan Tomšíček
AFrikou doMů nA kole

Cena: 299 Kč

Jan Vlasák
PeStrÝ žiVot 
CyklotreMPA

Cena: 278 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

A. A. Charitanovskij
Muž Se železnÝM 

SoBeM
Cena: 299 Kč

Lucie Kovaříková a Michal Jon
z útulku Až k Moři

Cena: 99 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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Jan Polášek
Adieu, Bike?
Cena: 199 Kč
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starší tituly z vydavatelství cykloknihy
stálá nabídka

Ivo Hrubíšek
100+1 oSoBnoStí

& BiCykl
Cena: 299 Kč

Markéta Hroudová 
a Luděk Zigáček

Cyklotoulky S dětMi – i.
Cena: 259 Kč

Markéta Hroudová 
a Luděk Zigáček

Cyklotoulky S dětMi – ii.
Cena: 299 Kč

Ivo Hrubíšek
elektrokolA

noVÁ diMenze CykliStiky
Cena: 299 Kč

Ivo Hrubíšek
neBeŠtí CykliSté

Cena: 299 Kč

Jiří Grygar a kol.
nA kole ke hVězdÁM

Cena: 349 Kč

Milan Martinec
kolMo 

nA MoSkVu
Cena: 299 Kč

Jiří Jokl
oStroV tiSíCe Vůní

Cena: 399 Kč

Jan Vlasák
V AlBÁnii neJSou lVi

Cena: 279 Kč

Vít Čenovský
ruMunSké PAStorÁle

Cena: 299 Kč

Lucie Kovaříková a Michal Jon
CykloStezky eVroPy

Cena: 379 Kč

Jiří Štekl
rÁJeM rozhlednoVÝM

třetí vydání 
Cena: 349 Kč
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první Československá cykloturistická 
expedice TunIS 1973

V  letošním roce uplyne 40 let od  cesty 
i.  československé cykloturistické expedi-
ce, která v  roce 1973 směřovala do  tuni-
su. 1800 kilometrů dlouhý okruh tunis-
kem, pokus o přejezd severní části Sahary 
a soustavy solných jezer – to představova-
lo nosný program tohoto náročného pod-
niku. denní průměr 90 km po  hrubozrn-
ných asfaltkách, po pistách, písku, kamení 
a ztvrdlém bahně, celkové převýšení sko-
ro 7000 metrů. trasa zahrnovala návštěvy 
zajímavých míst, především nesmírného 
množství antických památek. A  tak se je-
den den jelo třeba čtyřicet km, druhý den 
až 150 kilometrů.
Dnes už do této země vozí cestovní kance-
láře klienty svých cykloturistických zájezdů, 
ale před čtyřmi desítkami let to byla nezná-
má exotika. Nikdo nevěděl, do čeho jde, zda 
vydrží extrémní vedra, jaké tam budou cesty, 
jaké mohou nastat komplikace. Všichni účast-
níci byli průkopníky, objeviteli a posunuli 
možnosti tehdejší turistiky na kole o pořádný 
kus dopředu.

Jak na expedici vzpomíná jeden z přímých 
účastníků Vlastimil Svoboda?

„Dostat se na expedici nebylo jednoduché. 
Svoje místo si musel každý z 20 budoucích 
účastníků, mezi nimiž byly i tři ženy, tvrdě 
vybojovat. Absolvovali jsme náročné fyzické 
testy, museli jsme se zúčastnit několika cyk-
listických akcí, například časovka na Ještěd 
důkladně všechny prověřila. Povinností kaž-
dého, kdo chtěl jet, bylo sehnat určitý finanč-
ní obnos od podniků a firem. V té době slovo 
„sponzorství“ nebo „reklama“ prakticky ne- 
existovaly. Představitelé státu usoudili, že 
když je všeho nedostatek, tak přece není tře-

ba cokoli propagovat. Bylo nutné najít cestič-
ky k podnikům zahraničního obchodu, jako 
byl Motokov, Exico, Rapid a podobné. Neby-
lo to jednoduché, ale podařilo se. Tehdejší 
tělovýchovná organizace ČSTV dala pouze 
souhlas k této akci a nepřispěla žádnou fi-
nanční částkou. Jako mimořádný počin se 
ukázalo vyjednání doprovodného autobusu, 
který doslova vyprosil vedoucí expedice Hel-
muth Waldstein. V podniku ČSAD Ústí nad La-
bem ho ještě nechal pro účely osm tisíc kilo-
metrů dlouhé cesty upravit. Vešli se do něho 
nejen účastníci, ale i jejich bicykly, neuvěřitel-
né množství proviantu a materiálu a ještě tam 
bylo místo vyhrazené pro ordinaci lékaře.“ 

V tehdejším tisku bylo úspěšné expedici vě-
nováno poměrně hodně prostoru. Celostrán-
kovou reportáž přinesl deník Československý 
sport, několikastránkové povídání s barevný-
mi fotografiemi otiskl časopis Stadión a zmín-
ky byly i v dalších novinách a časopisech.

Úryvek z poutavého vyprávění dalšího účast-
níka Jiřího Kotlanda, otištěného v tehdy jedi-
ném cyklistickém časopise Cyklistika, hodně 
o expedici vypovídá.

„Solné jezero. Něco jako cílový štít himálajské 
výpravy, zlatý hřeb naší expedice, o němž jsme 
do poslední chvíle nevěděli, zda 
bude překonán, zda ho bude 
vůbec možné uskutečnit. 
Naše pozornost byla upřena 
k největšímu tuniskému sol-
nému jezeru – Chott-el-Djerid. 
Pětačtyřicet kilometrů dlouhý 
úsek ztvrdlé solné kůry, která je 
v dobách dešťů zaplavena vo-
dou a dalších 40 km přístupových 
cest, byly zahaleny tajemstvím. 

Knihy a historky místních hovoří o velbloudích 
karavanách, které sešly z cesty a zmizely beze 
stopy v nenasytných bažinách šotu.

Nikdo si nedovedl představit, co nás čeká. Ve-
dení výpravy stanovilo, že útok bude zahájen 
již v půl čtvrté ráno. Oči si rychle přivykly spo-
rému osvětlení svítání. Nástup se podařil, jed-
na ze tří možných cest dovedla skupinku až 
k vlastnímu solnému jezeru. Pista, která vede 
napříč jezerem, je plná soli, kamení a písku, 
terén se často mění, tmavé plochy vyznačují 
nebezpečná místa, která hrozí propadnutím 
a utonutím, cestu lemují tůňky plné vody. 
Protržené hráze, chránící vyznačenou cestu, 
odsunují skupinku přímo na solný povrch 
jezera. Každé vybočení znamená zabořit se 
do solného bahna a tahat kolo i s jezdcem 
zpátky na cestu. Řidiči dvou speciálních te-
rénních automobilů jedoucích v protisměru 
kroutí napůl nedůvěřivě, napůl obdivně hla-
vami. A naše vybraná jedenáctka začíná věřit 
v konečný úspěch. Po namáhavé cestě se to 
podařilo! Jedenáct Čechoslováků, prvních 
cyklistů na světě, zdolalo po šestihodinové 
jízdě největší tuniské solné jezero!“

„nikdo si nedovedl představit, co nás čeká“
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Tehdy nebylo zvykem po akcích pořádat 
několikrát do roka besedy spojené s promí-
táním, jako je tomu dnes. Rozhodně by ale 
i po tolika letech byly zážitky přímých účast-
níků (ještě jich několik žije) ozdobou nejed-
noho cykloturistického festivalu. Existuje 
dost bohatá černobílá i barevná fotodoku-
mentace, byly natočeny tři amatérské filmy, 
jen dát všechno dohromady.

A zajímavost na závěr. Jeden z účastníků 
expedice – Jiří Říha, učitel z Jihlavy – sepsal 
po příjezdu zážitky do knihy s názvem „Když 
zavane Scirocco“. Nabídl ji nakladatelství 
Olympia, které tehdy jako jediné vydáva-
lo knihy sportovně-turistického zaměření. 
Proces zrodu knihy nebyl jednoduchý, text 
musel projít několikerým schvalováním, zda 
neobsahuje něco závadného. Byla to záleži-
tost na roky a Jirkova kniha se snad dostala až 
do nakladatelského plánu. Jenže autor těžce 
onemocněl a po nějakém čase zemřel. Z vy-
dání sešlo a od té doby leží rukopis tohoto 
prvního cykloturistického cestopisu „v šuplí-
ku“. Není ale vyloučeno, že se knižního vydání 
přece jen dočká. Zajímavý by rozhodně byl 
i po 40 letech.

 Jiří Říha z Plzně
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stálá nabídka knih s cyklotematikou
od jiných vydavatelů

Josef Kozák
z CeSt Po SVětě

Cena: 289 Kč

Květa a Jan Mojžíšovi
ze lhASy do kÁthMÁndú 

PřeS eVereSt nA kole
Cena: 229 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

Jan Králík
žiVot V JednoM kole
– JAroSlAVA CihlÁře

Cena: 199 Kč

Lenka a Marcel Hrdličkovi
MAroko nA kole

Cena: 150 Kč

Ivan Burkert
tAJnÝ VÝlet

zA SVAtÝM JAkuBeM
Cena: 299 Kč

Francesco Baroni
BiCykl hiStorie, MÝty, 

PoSedloSt
Cena: 599 Kč

Antonín Červený
horAMi i PouŠtí 

nA kole
Cena: 249 Kč

Holger Meyer a Thomas Rögner 
Bike – dokonAlÁ JízdA 

V terénu
Cena: 299 Kč

Johan Bruyneel a Bill Strickland
Mohli ByChoM 

tAké VyhrÁt
Cena: 298 Kč
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stálá nabídka
od jiných vydavatelů

Česká republika
AtlAS 

S CyklotrASAMi
Cena: 159 Kč

Helena Marešová 
a kudrnokolektiv

SArdinie
Cena: 266Kč

Tobias Pehle a kol.
leXikon CykliStikA

Cena: 269 Kč

Jerome Klapka Jerome
tři Muži nA toulkÁCh

Cena: 189 Kč

Michal Embacher
CykloPedie

90 let designu jízdních kol
Cena: 499 Kč

William Saroyan
CykliStA V BerVerly hillS

Cena: 149 Kč

Plzeň, Slovanská tř. 5
Tel.: 377 246 995 
www.intertrans.cz

FRANCIE
ITÁLIE
ŠPANĚLSKO
NĚMECKO
RAKOUSKO
ŠVÝCARSKO
CHORVATSKO
SLOVINSKO
HOLANDSKO
MAĎARSKO

Speciální cyklovleky / Zkušení průvodci / Pro skupiny zájezdy na míru

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

24
. s

ez
ón

a
CK ALPINA, Kotlářská 5, 602 00 Brno, Po-Čt: 9:00 - 17:00

tel.: +420 548 522 652, +420 777 257 462, e-mail: ck@alpina.cz

www.alpina.cz

Francie - Korsika - Rakousko 
Ukrajina - Černá Hora

Bulharsko

CCCyyykkklllooozzzááájjjeeeeezzzzzzzddddddddyyyyyyyyyyy
  aaaa aakkttiivvnníííí
CCyykklloozzájj
            ddoovvoolleennáááá
      aaaa aaktivvnníí 
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7. – 8. 9. 2013  
Drahanská vrchovina centrum závodů Vilémov 

GIGANT Orienteering Vás zve na

 The North Face ORIENT EXPRESS Adventure 2013 
bodovací závod dvojic na horských kolech pro sportující veřejnost, součást seriálu SHOCart Ligy 

&

  HOLBA & Litovel ORIENT EXPRESS MTBO 2013 
Mistrovství ČR v MTBO na klasické a krátké trati 

Český a Slovenský pohár MTBO.

www.bike-orientexpress.cz

rozhledny nA koleJíCh
Kromě toho, že se rozhledny nachází na zcela obvyklých místech, jako 
jsou hory či kopce, stožáry mobilních operátorů, vodárenské, vojenské 
a radniční věže, mosty přes řeky a v neposlední řadě i třeba skokanské 
můstky, od ledna se s nimi můžete potkat i ve vlacích Českých drah. 
V rámci projektu představování zajímavostí jednotlivých krajů Za krá-
sami Česka se rozhledny Jiřího Štekla dostaly i do reklamního maga-
zínu Čd pro vás. Protože se jedná o drážní časopis, nemohou v něm 
chybět údaje o nejbližší železniční stanici a její kilometrické vzdálenos-
ti od rozhledny.

Časopis je možno získat zdarma při jízdě v nějakém z vlaků vyšší kvali-
ty, jako jsou IC a EC, a je k sehnání i v ČD centrech ve všech větších sta-
nicích. Součástí této prezentace je i soutěž o ceny, jak jinak než o knihy 
z našeho vydavatelství.
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s kolem KOLEM prAhY Již pOČTvrTé
4. mezinárodní sraz cykloturistŮ a 17. cyklosraz klubu Českých turistŮ

termín konání: 2. – 7. července 2013
Srazový prostor: areál České zemědělské univerzity v Praze - Suchdole
ubytování: na kolejích ČZU s možností stravování v menze ČZU
úschova kol: kola budou uschována hromadně a zabezpečena

V jednotlivých dnech bude možné využít nabídky tematických výjezdů 
do jednotlivých regionů Středočeského kraje, kam zájemce dovezou ob-
jednané cyklobusy. Návštěva samotné Prahy i okolí Suchdola nabídne také 
dostatek atraktivních cílů. Pro zájemce bude možné objednat ubytování již 
od 29. 6. 2013 s individuálním programem v Praze a okolí.

Program
úterý 2. 7.  Zahájení cyklosrazu, prezence účastníků, individuální vý-

lety
středa 3. 7.  Den Rakovnicka (Rakovník, zámek Slabce, Lužná u Rakovní-

ka, hrad Křivoklát)
čtvrtek 4. 7.  Den Ladova kraje (Mnichovice, Hrusice, Ondřejov, zámek 

Berchtold a Dětský ráj Kunice-Vidovice)
pátek 5. 7.  Den Polabí (zámek Loučeň, Dobrovice, Dobšice, Jabkenice, 

Mcely, Labská stezka,)
sobota 6. 7.  Den Prahy + zakončení srazu (společná manifestační jízda 

po pražských cyklostezkách)
neděle 7. 7.  Individuální výlety, odjezd účastníků

den rakovnicka
Královské město Rakovník je město gotiky. Je také hlavním rozcestím 
cyklotras v regionu. Křivoklátské lesy jsou protkány desítkami přírod-
ních lesních cest ideálních pro cykloturistiku. Za návštěvu určitě stojí 
zámek Slabce se zámeckým parkem a gotická perla mezi hrady, hrad 
Křivoklát. Pro posezení využijte Hostinec U rozvědčíka, kultovní místo 
trampů, vodáků, cyklistů a motocyklistů. V železničním muzeu v Lužné 
u Rakovníka pak můžete obdivovat um našich předků.

den ladova kraje
Den začíná v Turistickém informačním centru v Mnichovicích s akre-
ditací Cyklisté vítáni. Na trasách pak můžete navštívit Ladovy Hrusice 
nebo Ondřejovskou hvězdárnu. Cílem tras je zámek Berchtold s unikát-
ním střediskem pro sport, relaxaci, kulturu, zábavu i poučení.

den Polabí
Začátek bude v Loučeni na Nymbursku u zdejšího zámku. Na zámku se 
projděte rozlehlým parkem a jeho labyrintáriem. Během dne můžete 

navštívit například Dobrovice s expozicí města, cukrovarnictví, lihovar-
nictví a řepařství. Navštívit můžete také Hrubý Jeseník s jednou z nejní-
že položených rozhleden v ČR Romankou, nedaleký zámek Mcely nebo 
Jabkenice Bedřicha Smetany.

den Prahy
Historické hlavní město České republiky má také cykloturistům co nabíd-
nout. Projedete se s doprovodem po netradičních pražských cyklostezkách 
a dalšími zajímavými místy Prahy. Nebo můžete absolvovat část trasy Praž-
ské kolo, kterou navrhl Klub českých turistů. Trasa sleduje hranice Prahy 
a celá měří 135 km. V Praze se bude konat i manifestační cyklojízda se slav-
nostním zakončením cyklosrazu.

informace a přihlášky:
Turistické infocentrum KČT
Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2
email: cyklo.praha@kct.cz
web: www.prahouturistickou.cz
mobil: 736 754 105, 736 754 030
tel./fax: 224 498 355

Šlápněte do pedálů a přijeďte na významnou akci kČt!  (PI)

Foto z minulého ročníku.



SpECIáLní BALíČKY
aneb knihy za korunu

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 1 BW

Varianta 2 BW

Balíček VlASÁk
zelená + žlutá + červená + modrá
+ Albánie ... za 1 Kč
před slevou: 278 + 222 + 189 + 299 + 279 Kč = 1267 Kč
po slevě: 278 + 222 + 189 + 299 + 1 Kč = 989 Kč
ušetříte: 278 kč

CeStoVAtelSkÝ balíček
Rumunsko + Albánie
+ Korsika ... za 1 Kč
před slevou: 299 + 279 + 399 Kč = 977 Kč
po slevě: 299 + 279 + 1 Kč = 579 Kč
ušetříte: 398 kč

Balíček děti
Cyklotoulky I + Cyklotoulky II + Na kolech pod Mt. Blanc
+ Jak jsem dojel na Nordkapp ... za 1 Kč
před slevou: 259 + 299 + 289 + 199 Kč = 1046 Kč
po slevě: 259 + 299 + 289 + 1 Kč = 848 Kč
ušetříte: 198 kč

Balíček hruBíŠek
Nebeští cyklisté + Elektrokola
+ 100+1 Osobností & bicykl ... za 1 Kč
před slevou: 299 + 299 + 399 Kč = 997 Kč
po slevě: 299 + 299 + 1 Kč = 599 Kč
ušetříte 398 kč

BonuS k většímu nákupu: Máte příležitost získat vel-
mi zajímavé DVD jako dárek k většímu nákupu knih. 
Jedná se o titul indiCkÝM hiMÁlAJeM nA koleCh 
aneb V sedle vlastního kola za poznáním nejen exo-
tických kultur hinduismu a buddhismu. DVD vydala 
Cestovní kancelář CK RAJBAS Outdoor Travel, která 
cyklozájezdy do této exotické oblasti pořádá. Při náku-
pu knih v hodnotě 1 000 Kč a více dostanete toto DVD 
zcela zdArMA.
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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 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 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 Čes-
ké 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 pře-
vzetí zboží od poštovního doručovatele nebo na poště. Při tomto způ-
sobu 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, případ-
ně DIČ). Poplatky za zaslání v tomto případě neúčtujeme žádné. Je lep-
ší 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 poškození. 
Zatím jsme neměli žádnou reklamaci na poškozenou knihu. Vše doru-
čujeme 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

neplaťte žádné další poplatky, 
když nemusíte

Poštovné zdArMA *)
Balné zdArMA ve všech případech

VyloSoVAní luŠtitelé křížoVky 
z Minulého ČíSlA

V minulém čísle jsme slíbili rozdání 30 knih vylosovaným luštitelů. Dostávají 
od nás novinku RÁJEM ROZHLEDNOVÝM s podpisem autora.
Tajenka zněla: třiCet let VydÁVÁní tiSkoVin Pro VÁS.
Vylosováni byli: Pavel Fait, Slaný, karel Vacek, Zdice, Antonín Veis, Zábřeh, 
Jan kavalec, Mohelno, Jan Vrána, Radnice, Břetislav Pojman, Praha 8, Pa-
vel trávníček, Brno, František klapka, Bohumín, Jana novotná, Opočno, 
zdena Šafrová, Čelákovice, Samuel Bednář, Ústí n. Lab., Veronika Bláho-
vá, Suchdol nad Odrou, Pavel Struha, Dobruška, Magdalena reinochová, 
Polička, Vít Suchan, Blansko, Josef kašpar, Pardubice, kristýna klapalová, 
Příbram, Jan Vala, Vimperk, Stanislav neveselý, Židlochovice, Bruno ho-
řava, Olomouc, helena Mastníková, Sezemice, Marcel Moržol, Polná, Ja-
roslav Pelán, Břeclav, Jana kratochvílová, Klatovy, Marie loupalová, Tře-
bíč, zbyněk Valda, Kladno, Simona trefná, Zahořany, Václav rojík, Plzeň, 
František kypr, Frenštát pod Radhoštěm, Věra Břízová, Havlíčkův Brod.
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CYKLISTICK¯

veletrh
pro v‰echny

soubûÏnû probíhá

SPORT Life
Mezinárodní sportovní veletrh

Caravaning Brno
Mezinárodní v˘stava karavanÛ 
a obytn˘ch automobilÛ

Dance Life Expo
Trade & Show Dance Event

7. –10. 11. 2013
Brno–V˘stavi‰tû

www.bike-brno.cz
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