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VLASTIMIL SVOBODA
Povídání s Vlastíkem Svobodou je vždycky příjemná záležitost. Sedíme v jeho oblíbené
hospůdce na Smíchově, která má poetický název Oáza. Scházeli jsme se tady v poslední
době poměrně často a diskutovali nad rukopisem jeho nové knihy. Vlastovi bude v prosinci letošního roku osmdesát a po výměně obou kolen už mu to tolik neběhá. Na kolo
musel zapomenout úplně, což ho mrzí ze všeho nejvíc. Ke všemu se ještě přidal revmatismus a prsty obou rukou se mu zkroutily do nepřirozené polohy. Sotva uzvedne půllitr,
řízek jsem mu musel nakrájet. Bolavá kolena i ruce jsou zčásti důsledkem jeho severských
cest, jízdy v oblíbeném deštivém a chladném počasí. Měl rád „chlejstáky“, jak nazýval ledové lijáky, kdy silný vítr metá proudy vody do obličeje. Inu, každý máme v oblibě něco
jiného. Svěřil se, jak obtížně píše na stroji dvěma prsty. Rukopis, který dokončil, je doslova
„vydřený“, stejně jako byly vydřené mnohé z jeho úžasných objevitelských cest.
Vlasto, tvoje jméno jsou dvě nádherná slova: křestní Vlastimil je odvozeno od vlasti
milování a příjmení Svoboda vyjadřuje
nejvyšší lidskou hodnotu, jejíž ztráta znamená největší možný trest. Co pro tebe
znamená láska k vlasti a svoboda?
Tééda, díky za otázku, kterou mi ještě nikdy
nikdo nepoložil. O křestní jméno se zasloužila moje tetička, která se jmenovala Vlastimila, a protože nemohla mít děti, stala se mojí
kmotrou a považoval jsem ji za svou druhou
maminku. Svobodu ve jménu i v srdci mám
po svém tatínkovi. O tom, že byl v odboji,
jsem se dozvěděl až po válce v šestačtyřicátém roce, kdy přebíral od prezidenta doktora
Edvarda Beneše ve Štefánikových kasárnách
na Smíchově medaili „Za chrabrost“. Mám ji
uschovanou spolu s jeho mobilizačním kufříkem z roku 1938, kdy velel rotě v Mostě.
Svému křestnímu jménu jsem neudělal nikdy
žádnou ostudu, a i když jsem se později oženil, splnil jsem přísahu v pražském Sokole, že
na cykloturistiku po celý život nezanevřu.
Když jsme u naší vlasti, která místa máš
nejraději?
Nejraději jsem jezdíval z Trutnova od rodičů mé ženy na Žacléř až do míst, odkud Jan
4
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Ámos Komenský po Bílé hoře v roce 1628
opouštěl vlast. Taky do Jánských lázní,
na Špindlerovku nebo na Pomezní boudy.
A na které ze svých cest jsi se cítil nejsvobodněji?
Byl to Island, kde jsem se poprvé na cestách
cítil jako dospělý, kde jsem si musel všechno
obstarat sám a spoléhat se jen na štěstí, že
se mi robinsonádu podaří přežít.
Dlouhatánských cest na kole jsi uskutečnil mnoho, na kterou nejraději vzpomínáš?
Na cestu z Aše až do Jasini, na někdejší součást naší republiky Podkarpatskou Rus. Táta
mi vyprávěl, jak při mobilizaci v roce 1938
si vojáci prozpěvovali popěvek: „Z Jasini až
do Aše, republika je naše!“ Úplně až na samých hranicích mi jeden pamětník v roce
1996 v Lazeščině ukázal vysvědčení z české
školy a z radosti, že jsem dojel na kole až
tam, mě oblékl do slavnostního huculského
kroje!
Je nějaká cesta, na kterou bys chtěl zapomenout?

V roce 1966 jsem se vracel z Trutnova
do Prahy. Za soumraku u Nehvizd slyším
za sebou zvuk motorky, ale nevidím žádné
světlo. Brzy nato jsem byl sražen, zaplachtil
jsem vzduchem a přistál v oranici. Cestou
jsem málem objal kmen stromu. Řidič zastavil, zeptal se, jestli nejsem zraněn, a když
viděl osmičku na zadním kole, dal mi svou
vizitku a že škodu zaplatí. Já se obrátil pěšky do vesnice a v půl desáté jsem i s kolem
mohl nastoupit do autobusu a dostat se tak
domů.
Je o tobě známo, že máš rád nevlídné počasí, kdy shůry padají proudy vody. Jezdit v takovém počasí je ale přece o zdraví.
Neboj, mám taky rád sluníčko a teplo, ale
ne příliš velký hic. Ale severské počasí má
svoje kouzlo, déšť tam přijde strašně rychle,
není kam se schovat, takže nezbývá, než se
podzim 2013

CYKLISTA, DOBRODRUH, ŠÍFÁK, SPISOVATEL
ho naučit mít rád (smích). Zažil jsem spousty prochladnutí, která se nejspíš podepsala
na mém současném zdravotním stavu. Poslední hřebík do cyklistické rakve jsem si zatloukl v roce 2000, když jsem jel za Jakubem
Janem Rybou do Rožmitálu pod Třemšínem.
Byl pozdní podzim, já jel jen v kraťasech, kolena trpěla, i když jsem měl na nich kapsicinové náplasti. Ale můj revmatismus je spíše
důsledkem cest na lodích, kdy jsme museli
pracovat v dešti, ve sněhu a kolikrát jsme byli
durch mokří a museli na palubě makat dál. Je
to vlastně nemoc z povolání.
Tvoje nejnovější knížka bude nejen o cestách na kole. Jak tě napadlo spojit kolo
s plavbou na lodích?
Na kole jsem jezdil od raného mládí, a zejména když jsem byl u strýce řezníka v Jenči,
jezdil jsem se vzkazy k jeho známým do okolních vsí. Když jsem začal šífařit, tak mne napadlo, že si vezmu na loď kolo a po fajruntu se
budu moci podívat i někam dál mimo oblast
přístavu. Nesmělo to ale být víc než třicet kilometrů od toku Labe.
Co bys k nové knize pověděl? Zkus ji čtenářům představit.
Věřím, že když se řekne do třetice všeho dobrého, že se snad bude líbit jako dvě předchozí. Necítím se jako spisovatel, jen jako sepisovatel svých zážitků, který tuto svou poslední
práci pětkrát předělával a snažil se ji vylepšit.
Aby má výpověď o cestách byla poutavá.
Když se ohlédneš po svém cyklocestovatelském životě, asi nejbolestnější bylo
zmaření naplánované společné cesty kolem světa na kole nějakým šmejdem, který
tebe a tvého parťáka udal, že chcete emipodzim 2013

grovat. Jakých lidských vlastností si nejvíc
vážíš a jakými lidmi pohrdáš?
Opovrhuji těmi, kteří lžou a ubližují slabším.
Od těch dobrých, se kterými jsem se v životě
setkal, jsem se snažil vždycky něco pochytit.
Dost mne naučil Jaroslav Foglar – Jestřáb
prostřednictvím Rychlých šípů a jeho skautského oddílu Pražské Dvojky, s nimiž jsem se
kamarádil. Od Jestřába jsem získal čestnou
přezdívku Plameňák. V roce 1987 jsem navštívil na kole jejich tábor, který se konal na Slovensku poblíž Pribyliny.
Kde tě budeme moci v blízké době vidět
a koupit si tvoji novou knihu?
Až knížka vyjde, tak v „mé hospůdce“ v děčínské restauraci Na Kocandě při setkání s vysloužilými šífáky. A možná ještě někde jinde
(smích).
Vlastíku, díky za rozhovor a přeju ti
za všechny čtenáře tvých knížek k nadcházejícím osmdesátým narozeninám hlavně
dobré zdraví.

TOULAT SE SILNICÍ (1995)
První knížka Vlastimila Svobody byla laděna na romantickou
notu, vedena touhou po robinsonádě
na Islandu a snahou
dojet na kole na nejsevernější bod Evropy na Nordkapp. Byla
skromná,
vydaná
vlastním nákladem
a byl to vlastně první
novodobý cykloturistický cestopis.
TOULÁM SE DÁL (2001)
Druhá kniha obsahuje
nejprve jakési „Vzpomínky na Zbiroh“. Autor píše o tom, co zažil
a úmyslně vynechal
v prvotině. V druhé
části knížky se věnuje
novějším
cyklocestám, zejména toulkám
po Podkarpatské Rusi,
kterou navštívil s kolem několikrát. Podílel se i na humanitární pomoci do tamějších končin.
V obou knihách, které jsou beznadějně vyprodané, se to hemží svérázně pojatou cyklistickou mluvou, hojně proloženou hovorovými výrazy, které přidávají textu na syrovosti
a autenticitě.

80

Všechno nejlepší,
hodně štěstí
a dobré zdraví
CYKLOČTENÍ
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PETER PRVNÍ ŽENA Annie Londonderry
ZHEUTLIN NA KOLE KOLEM SVĚTA
Počet stran: 224 (barevná příloha)
Formát: A5 – 145 × 205 mm
Vzhled: pevná vazba, retro styl
ISBN: 978-80-87193-26-6
Cena: 299 Kč
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• jedna z nejpozoruhodnějších cest, kterou kdy žena podnikla
• poprvé v českém překladu s dobovými fotografiemi
Kdo vlastně byla první žena, která objela svět na kole? Do současnosti se o ní u nás nikdo nezmínil ani slovem. A to přesto, že byla
v Americe jednou z nejslavnějších žen 19. století. Byla volnomyšlenkářkou spojující v sobě sportovkyni, odvážnou obchodnici a světoběžnici.
Onou první ženou, která na bicyklu obkroužila zeměkouli, byla Annie
„Londonderry“ Cohen Kopchovská. Narodila se jako Annie Cohen
v židovské rodině v Rize v dnešním Lotyšsku v roce 1870 a ještě jako
dítě emigrovala s rodiči do Spojených států. V osmnácti letech se provdala za Maxe Kopchovského a měla s ním v následujících čtyřech
letech tři děti.

299 Kč
KŘEST KNIHY A AUTOGRAMIÁDA jejích překladatelů Kateřiny
a Jaroslava Rubášových se uskuteční v sobotu 30. listopadu 2013
na CYKLOFESTU. Tento jednodenní festival cyklistiky se bude konat v kongresovém sále FTVS UK v Praze 6, ulice José Martího 31,
od 10:00 do 20:00 hodin.
6
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V roce 1894 dočasně opustila manžela a své malé děti ve věku 5, 3 a 2
roky a 25. června odstartovala v Bostonu před davem 500 lidí na cestu
kolem světa. Jejím cílem bylo objet zeměkouli za 15 měsíců a navíc si
vydělat 5000 dolarů. Cestou vyměnila vlající sukni a korzet za pánské
podkasané kalhoty sahající pod kolena a svůj ženský 42 liber vážící bicykl Columbia za pánský Sterling vážící pouhých 21 liber. Kvůli zimě
stočila směr své cesty více na východ a poté už směřovala do Evropy.
Do francouzského Le Havru připlula 3. prosince 1894. I přes byrokratické překážky a přesto, že byla severně od Marseille přepadena a okradena, vzpomínala Annie, že cesta přes Francii byla vrcholem jejího
putování. Z Paříže na jih země se přesunula za dva týdny. Parníkem
se přepravila přes Středozemní moře do Egypta, kde podnikla krátké
výlety. Pak pokračovala do Jeruzaléma, do současného Jemenu a přes
Ceylon stále na východ až do Singapuru. Přes Koreu se dostala do Japonska a z Jokohamy se plavila lodí zpět na americký kontinent do San
Franciska. Cestou si musela v hlavních městech obstarávat podpisy
amerických konzulů, aby dokázala, že země skutečně navštívila.
podzim 2013

Kapitola třetí

Odvážná žena
POJÍZDNÁ REKLAMNÍ KANCELÁŘ – NOSÍ DÁMSKÉ
PUMPKY A JEDE NA PÁNSKÉM KOLE

Podél cest prašná oblaka,
a dívka v kraji nepohody,
však vzdát se, to ji neláká,
na kole, které nemá vady.
Nevnímá posměch, který vzbuzuje,
když pumpky zdobí její nohy,
zmrzlá až na kost a přitom se raduje,
snad ke štěstí má jisté vlohy.
London Judy, Buffale Illustrated Express, 29. července 1894

Když Annie přijela koncem září roku 1894 do Chicaga, oficiálně přiznala porážku. Columbie byla překážkou, její sukně
byly těžké a ona byla vyčerpaná z jízdy z New Yorku. Už nebyla
možnost překonat Velké pláně, pohoří Rockies a národní park
Cascades, než začne padat sníh, a delší jižní cesta vzbuzovala
také spíše obavy.
Annie se zdálo, že bude muset udělat nový plán cesty, navzdory tomu, co uvedla v New York Herald začátkem července,
a její rozhodnutí jet na západ se od začátku zdálo být osudovou
chybou. Ani v nejmenším si to na své pohodové, ale náročné
tříměsíční cestě do Chicaga nepřipustila. „Slečna Londonderry, která se vydala na cestu kolem světa na kole před několika
50

Do San Franciska připlula 23. března 1895 a pokračovala do Los Angeles a na sever do Denveru. Během cesty měla četné obecenstvo, které
o ní často vyprávělo někdy až smyšlené příběhy. Někteří se dokonce
ptali, zda je vůbec žena. Nazpět dorazila opravdu po 15 měsících. I přes
kritiku, že cestovala více s kolem než na něm, dokázala, že byla impozantní cyklistkou. Nebyl to jen fyzický výkon, nebyla to jen zkouška
psychické odolnosti a odvahy ženy, byl to test schopností postarat se
sama o sebe v tehdejším světě.

Kniha vyšla v USA teprve před nedávnem, přesto v ní autor Peter
Zheutlin poutavě popisuje příběh starý bezmála sto dvacet let. Čirou
náhodou se mu podařilo zachránit sbírku diapozitivů, které Annie poslala z cesty domů, a dokonce vypátral její vnučku Mary.
DĚKUJEME
firmě AZUB bike s.r.o. za podporu při vydání této knihy,
internetovému portálu NaKole.cz za mediální partnerství

ANNIE OBJELA SVĚT V LETECH 1894 – 1895
podzim 2013

CYKLOČTENÍ
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VLASTIMIL
SVOBODA

ŘEKOU A SILNICÍ
s otlačenou zadnicí
Počet stran: 112 (barevné přílohy)
Formát: A5 – 145 × 205 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
ISBN: 978-80-87193-27-3
Cena včetně mapy: 259 Kč
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• předchozí dvě knihy autora jsou beznadějně vyprodané
• tato kniha vychází k autorovým osmdesátým narozeninám,
které bude mít v prosinci letošního roku
Třetí knížka Vlastimila Svobody není jen o kole, je i o jeho soužití se
živlem, v němž se našel a jenž ho živil. Je také o vodě. O Vltavě, Labi
a Odře, o řekách, po nichž se plavil na lodích Československé plavby
labsko-oderské. Své milované toky v myšlenkách neopustil, ani když
mu byla odebrána plavecká knížka a on dosluhoval jako vazač břemen
v holešovickém, mělnickém, smíchovském a radotínském přístavu.
Při těžké práci, ke které se dostal zradou kolegy, si čistil hlavu touhou
po dálkách v sedle svého kola, jemuž přezdíval Bludný Holanďan podle
jeho oblíbené opery Richarda Wagnera.
Kolo a lodě se v této knize prolínají, mnohokrát loď posloužila k dopravě tam, kde začala autorova cyklistická cesta. Poznáme svérázný svět
šífáků, lidí od vody, chlapů tvrdých, ale přímých. Zaznamenané historky nepostrádají humor a jsou čtivé. Na závěr zažijeme, jaké to je, když
se přihlásí zdravotní potíže a cykloturista se musí smířit s tím, že nastal
definitivní konec jeho kariéry. Když může cestovat už jenom ve vzpomínkách. Ty jsou ale v případě autora tak zajímavé, že se s nimi rozhodl
ve své třetí knize se čtenáři podělit.

259 Kč
KŘEST KNIHY A AUTOGRAMIÁDA AUTORA se uskuteční v sobotu 30. listopadu 2013 na CYKLOFESTU. Tento jednodenní festival
cyklistiky se bude konat v kongresovém sále FTVS UK v Praze 6,
ulice José Martího 31, od 10:00 do 20:00 hodin.

Díky Ti, Islande!

(ukázka z knihy)

Sotva jsem ujel první kilometr, už jsem na kamenech poskakoval jako konipas a brašny tancovaly odzemek. Zprvu jsem byl dost naivní, a když mne
míjelo auto, tak jsem zažil kamenný déšť na nohou a jednou i na tváři. Pro
řidiče jsem tu byl opravdu něco jako mimozemšťan. V takovém terénu
jsem se rozhodl odmontovat přehazovačku a jet jen na lehký převod a ujel
jsem za hodinu pouhých šest kilometrů. Bláto vytváří na kolech silnou

ČÍM SILNĚJŠÍ TĚLO, TÍM VÍC POSLOUCHÁ...
8
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podzim 2013

CYKLOTURISTIKA, MÁ LÁSKA
Velké ideály nepotřebují pouze křídla,
ale i terény, odkud by mohly vzlétnout.
Hemingway
Ve výhni Sahary
Když zavane Scirocco, tak se měla jmenovat knížka, kterou hodlal
vydat můj jihlavský kolega a kamarád na kole, učitel češtiny, kreslení a tělocviku Jiří Říha. Jeho předčasná smrt v roce 1992 jeho plány
překazila. Seznámili jsme se jako členové první československé cykloexpedice TUNIS 1973. V této expedici nás bylo dvacet, sedmnáct
chlapů a tři ženy. Duší akce byl ten, kdo ji na ČSTV prosadil – Helmuth Waldstein z Ústí nad Labem, letitý cykloborec a činovník. Znal
se s doktorem Otou Cíchou, jenž jako lékař několik let v Tunisu pracoval, a požádal ho, zda by byl pro znalost země a prostředí lékařem
expedice. Ota s námi pak i některé etapy na kole jel. Protože jsem si
psal, jako snad každý z nás deník, mohu nyní ke čtyřicátému výročí této první, a jak se později ukázalo i naší poslední cykloexpedice,
z něho něco připomenout.
Fyzičku před nominací jsme si prověřovali pod vedením Ládi Dostrašila na cyklorallye v okolí Liberce s dojezdem až k patě televizní
věže na Ještědu. Helmuth Waldstein zajistil v Ústí na ČSAD autobus
na dalekou cestu, v jehož útrobách jsme se vezli i se svými bágly. Doktor Cícha si dokonce na zadních sedadlech upravil malou ordinaci.
Výborný nápad byl obrátit se na pivovar v Hurbanovu, kde začali
vyrábět naše první pivo v plechovkách, zda mají zájem ho otestovat
ve vysokých, téměř tropických teplotách. To pivo se jmenovalo Zlatý
bažant a vedení pivovaru nám rádo vyhovělo a věnovalo tisíc plechovek. Chtělo od nás jediné: po návratu poslat do Hurbanova tři plechovky, aby je bylo možno umístit do archivu s dopisem, v němž dok-

Příprava k odjezdu z Děčína do Hamburku po připojení prázdného sila na
obilí.
První kilometry po startu z Děčína u Dolního Žlebu.

57

56

omeletu a každou chvíli ho musím z vidlic a blatníků odstraňovat. Celé
dva dny putuju v samých chlejstácích a navíc musím ještě nasazovat novou gumu. Na chvíli začínám pochybovat o smyslu svého počínání, ale až
další průšvih, od odskočivšího kamene rozbité sklíčko na hodinkách poté,
co mne míjelo další auto, a zastavivší se strojek zapůsobily na moji psychiku tak, že jsem skousl zuby a začal si říkat: „Nebuď chcípák měkejši, tak
nefňukej, jede se dál, tady přece šlape Vlasta! Nechtěl si bejt Robinsonem
náhodou? Chtěl, co? A měl Robinson hodinky? Neměl. Tak mlč a jeď dál!“

Přehlédl jsem směrovku a chci se zeptat jak dál, ale tu jsem zkoprněl hrůzou!!! Nemám brašnu s mapou, pasem i penězi!!? Začínám zoufale masírovat mozek. Nemasíroval jsem ho dlouho. Co nejrychleji jsem se vrátil
k benzinové pumpě, kde jsem si kupoval zmrzlinu. Děvče mne spatřilo dřív,
než já je, a mávalo vzduchem brašnou. Jsem zachráněn, moc a moc děkuju a chci jí dát odměnu, ale to ona odmítla, a tak jsem ji políbil a pohladil
po vlastech a pomalu, pomalu odjížděl se stále zdravící rukou a na dálku
posílaným polibkem.

... ČÍM STARŠÍ TĚLO, TÍM VÍC POROUČÍ.
podzim 2013

CYKLOČTENÍ
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RÁJEM ROZHLEDNOVÝM
PUTUJEME V NOVÝCH KNIHÁCH JIŘÍHO ŠTEKLA
Po předchozích třech úspěšných vydáních
dostalo čtvrté vydání kreslených rozhleden inovovanou podobu. Změnil se název,
zvětšil se formát a přibylo dalších 33 nově
postavených rozhleden. Tím ještě více vynikly skvělé kresby, jejichž počet se navýšil
na magických 333, zpřehlednily se mapky
a díky novému názvu se zájemcům neplete,
které vydání už mají. Naprostou novinkou
jsou u každé rozhledny údaje o její dostupnosti vlakem: číslo železniční tratě, nejbližší
železniční zastávka a vzdálenost od ní k rozhledně.
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.

Jiří Štekl

333 Kč

333 VÝLETŮ PO ROZHLEDNÁCH ČECH,
MORAVY A SLEZSKA
na kole, pěšky, vlakem, lanovkou i tramvají
• č tvrté, rozšířené a aktualizované vydání
• vložena velká mapa s přehlednou tabulkou
Počet stran: 352 stran
Formát: zvětšený na B5 – 170 × 240 mm
Vzhled: pevná vazba, lesklé lamino
Cena včetně mapy: 333 Kč

Druhou knihu si kupující sami překřtili na jakýsi dodatek. A mají pravdu. Je určena především pro ty zájemce, kteří už vlastní první,
druhé nebo třetí vydání této knihy a nechtějí si kvůli nově zařazeným rozhlednám
kupovat knihu čtvrtou. Dodatek obsahuje
všechny nově postavené nebo přestavěné
rozhledny za poslední čtyři roky (od roku
2009).
Obě knihy se staly nejen užitečným průvodcem na cestách, ale také inspirativním
rádcem při plánování výletů. Množstvím
informací se blíží encyklopedicky pojatým
dílům.

Jiří Štekl

199 Kč

RÁJEM ROZHLEDNOVÝM
na kole, pěšky, vlakem i lanovkou
• 70 nejnovějších rozhleden České republiky
• vložena mapa VŠECH rozhleden ČR
Počet stran: 80 stran
Formát: A5 – 145 × 205 mm
Vzhled: vazba V4 s klopami, lesklé lamino
Cena včetně mapy: 199 Kč

AUTOGRAMIÁDA AUTORA se uskuteční
na veletrhu SPORT Life 2013 v Brně na Výstavišti ve stánku nakladatelství CYKLOKNIHY v sobotu 9. listopadu 2013 od 12.00
do 13.00 hodin. Kromě podpisu autora
získají kupující jeho nové knihy i jednu
originální kresbu rozhledny.
10
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podzim 2013

NETRADIČNÍ CYKLOTURISTICKÉ PRŮVODCE
PO KOPCÍCH ČESKÉ REPUBLIKY I V ZAHRANIČÍ

Motto knihy:

299 Kč

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

Motto knihy:

299 Kč

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

Motto knihy:

299 Kč

„Ti cyklisté, jež k nebesům co nejvíce přiblížiti se touhu mají, musí za humna vlasti své
obrátiti se, neb domovská Sněžka je jim limitem.“

Dobývat vysoké a turisticky atraktivní kopce je po cyklistické stránce mnohem jednodušší. Praděd, Klínovec, Lysá hora, všechny tyto hory
dosahují nadmořské výšky přes 1000 metrů a až na vrchol vede pohodlná 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.
• 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

podzim 2013

Kopce jsou
kořením cyklistiky
AUTOGRAMIÁDA AUTORA se uskuteční
na veletrhu SPORT Life 2013 v Brně na Výstavišti ve stánku CYKLOKNIHY v sobotu
9. listopadu 2013 od 11.00 do 12.00 hodin
a na festivalu CYKLOFEST 2013 v sobotu
30. listopadu 2013. Zde se bude v 17:30
promítat krátký film „Cesta za rekordem
aneb dobře naplánovaný výlet“ o rekordní jízdě z nejnižšího na nejvyšší bod ČR
„Z Bíliny na Sněžku“.

699 Kč
Komplet tří knih Milana Silného
v parádním pouzdře
3 knihy ... 752 stran ... 130 kopců
cena kompletu vč. krabičky: 932 Kč
cena kompletu po slevě: 699 Kč
(vč. krabičky)
mimořádně vhodné jako DÁREK
pro každého bikera
CYKLOČTENÍ
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15. CYKLOVÍKEND
SE SPORT ARSENALEM A S CYKLOKNIHAMI ...
Za výběr místa letošního Cyklovíkendu jsme
byli pochváleni. Rovinatý terén kolem lázeňského města Poděbrady uspokojil hlavně
méně trénované cyklisty a cyklistky, případně jejich děti. Manželky si pochvalovaly, že
stačí tempu svých protějšků, které jim v kopcích ujíždějí. Navíc parádní Labská cyklostezka, která vedla bezprostředně kolem místa
našeho nocování, a mnohá zajímavá místa
na trasách, splnily představu o pohodovém
víkendu na kole víc než dostatečně. Počasí,
které nám až neskutečně přálo, všechny zážitky jen umocnilo. V příjemné atmosféře celého víkendu nastalo snad jen jediné dilema
ve stylové hospodě v Hrabalově Kersku, kde
nebylo snadné se rozhodnout, zda si dát vyhlášenou specialitu ze Slavností sněženek se
zelím nebo se šípkovou.
Více než 150 účastníků si letos přijelo na Cyklovíkend odpočinout, pobavit a poznat další
bezvadné lidi. Také si poslechnout vyprávění těch, kteří na kole projeli zajímavá místa.

Autokemp Golf na okraji Poděbrad byl dobrou základnou pro letošní Cyklovíkend.
Sobotní večer vyplnilo promítání a poutavá
přednáška Aleny Šimčíkové na téma: Žena
na kole Kurdistánem. Posluchači měli možnost obdivovat putování horami Íránu a severního Iráku.

Cyklospisovatel Milan Martinec se svými
dcerami vyráží na trasu.
12
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Stálý účastník pan Bohumír Hynek z Prahy
slavil osmdesátiny, gratulujeme.

Šéf firmy SA Jiří Suchý právě namontoval
přední brašničku Jitce Vrtalové z NaKole.cz.
podzim 2013

... V ROVINATÉM POLABÍ
U PODĚBRAD
Účastníci měli také možnost pořídit si na místě nejrůznější vybavení
od firmy Sport Arsenal se zajímavou slevou, případně si nechat namontovat nosiče a brašny na kolo přímo od ředitele firmy ing. Jiřího
Suchého. Docela dost účastníků také využilo možností předobjednání
cykloknih se speciální slevou, které si pak na místě jen vyzvedli.
Termín příští ročníku zůstává tradiční: opět předposlední předprázdninový víkend, tedy 20. až 22. června 2014.
Místo konání je ale v tuto chvíli otevřenou záležitostí. Zkoušíme proto
experimentovat: vyhlašujeme konkurz, jakési výběrové řízení na nejvhodnější místo pořádání Cyklovíkendu 2014. Účastníci, kteří se
naší akce po léta zúčastňují, vědí, jaké podmínky by mělo splňovat.
Romantický, slušný a klidný kemp, s možností vyhrazení samostatného
místa pro stanování našim účastníkům, vhodné místo pro večerní program pod hvězdnou oblohou, v areálu nebo někde poblíž restaurační
zařízení s dostatečnou kapacitou, možnost pronájmu chatek pro ty,
kteří nechtějí stanovat, a hlavně zajímavou a něčím výjimečnou krajinu
kolem pro kratší i delší vyjížďky na kolech. Máte-li tip – neváhejte nás
kontaktovat. Na jaře příštího roku ho společně prověříme.
Těší se na vás pořadatelé z firem Sport Arsenal a Cykloknihy.

POUŽIJTE UNIKÁTNÍ KÓD
WK3E94

Večerní promítání Aleny Šimčíkové diváky velmi zaujalo.

podzim 2013

FACEBOOK.COM/MOJEKOLO.CZ
CYKLOČTENÍ
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PODZIMNÍ KNIŽNÍ VELETRH V HAVLÍČKOVĚ
BRODĚ S REKORDNÍ ÚČASTÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ
Už podesáté jsme se zúčastnili s našimi cykloknihami knižního veletrhu v Havlíčkově
Brodě. Jezdíme tam velice rádi kvůli jeho nezaměnitelné atmosféře, kvůli setkávání s prima lidmi a také proto, že se tam prodá až neskutečné množství knížek. Je to způsobeno
i vysokou návštěvností. Jen považte, za dva
dny (pátek a sobota) přijde do poměrně stísněných prostor bývalého kulturního domu
více než 16 000 návštěvníků. A všichni tam
míří kvůli knihám. Není to báječné?
na podzim
Kromě tohoto letošního návštěvnického rekordu je možno uvést, že na 23. Podzimním
knižním veletrhu vystavovalo 165 nakladatelů a v doprovodném programu se představilo více než 100 spisovatelů a dalších tvůrců
knih. Kromě očekávaného obrovského zájmu
o autogramiády Michala Viewegha, Zdeňka
Svěráka či Václava Klause, vzbudil velký ohlas
i čínský exilový básník Yang Lian – jak čtení
jeho básní, tak „nečernobílá“ diskuse o sou18.
až 19.
října
časné Číně. I takoví hosté
na veletrh
zavítali.

v Havlíčkově Brodě

23.

U nás na stánku se setkal s velkým zájmem
nástěnný kalendář Žena a kolo 2014 a pak
komplet tří knih o kopcích Milana Silného.

2013
23.

na podzim v Havlíčkově Brodě

18. až 19. října 2013

na jaře v Ostravě
na jaře v Ostravě

Ostravský

Ostravský

4.

4.

7. až 9. března 2014

Informace a přihlášky na www.hejkal.cz

7. až 9. března 2014
HB_inzerat_univerzalni.indd 1
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Bylo vidět, že lidé už přemýšlejí, čím obdarovat své blízké o Vánocích a sahají po hodnotných dárcích.
24. Podzimní knižní veletrh se bude konat
17. a 18. října 2014 a jeho mottem budou
Knihy a hvězdy. To je příležitost pro prezentaci jedné z našich úspěšných knih „Na kole
ke hvězdám“ od renomovaného autora
dr. Jiřího Grygara. Zkusíme ho požádat, zda
by našel ve svém nabitém diáři volno a mohl
se veletrhu v příštím roce zúčastnit.
Ještě předtím se ale bude konat na jaře 4. Ostravský knižní veletrh, který se uskuteční 7. až
9. března 2014. Letošní třetí ročník tohoto veletrhu ukázal, že lidé o něj mají zájem.
Osvědčilo se jak posunutí termínu na březen,
tak spojení s oblíbenými veletrhy Dovolená
a region a Svatba. Za tři dny veletrhy navštívilo 12 719 lidí. Měli zájem jak o knížky, tak
o doprovodný program. Zdá se, že tento nový
veletrh vykročil správným směrem.
podzim 2013

®

CYKLISTICKÝ KALENDÁŘ 2014
ŽENA A KOLO NA REKLAMNÍCH PLAKÁTECH Z 19. A 20. STOLETÍ
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Po úspěchu kalendáře Žena a kolo 2013, který byl během pár týdnů
vyprodán a dvakrát jsme ho museli nechat dotisknout, jsme připravili
obdobný kalendář i pro příští rok.
Ze všech plakátů bude opět na majitele tohoto kalendáře celoročně
shlížet žena, jednou jako elegantní dáma, podruhé jako emancipovaná sportovkyně, vícekrát jako nadpozemská bohyně. Vždy však propagující firmu vyrábějící jízdní kola nebo oslavující značku velocipedu.
Cyklistické plakáty z dřívější doby jsou skvostná výtvarná díla a dalo by
se říci, čím starší, tím lepší. Nejstarším plakátem je ten na titulní straně, je mu bez jednoho roku 120 let. Jeho autorem byl v Paříži žijící re16

6.8.2013 15:50:22
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klamní grafik rumunského 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 sedícím na její natažené ruce. Snad ujíždí před bouří, kterou věstí temně rudá mračna na obzoru a zvedající se vítr.
Kromě titulního jsou od téhož tvůrce jak lednový, tak i únorový plakát. Následuje březnový od Alfonse Muchy (1860–1939). Světoznápodzim 2013

LEDEN – Jean de Paléologue; Cycles Clément; 1898
ÚNOR – Jean de Paléologue; Déesse; cca 1898
BŘEZEN – Alfons Mucha; Cycles Perfecta; 1902
DUBEN – Fritz Schoen; Styria; cca 1900
KVĚTEN – Anonym; Cycles Wolf American
ČERVEN – Anonym; NSU Pfeil-Fahrräder; 1925

4

3 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Kalendar_2014.indd 4

5 2014

2014

Kalendar_2014.indd 5

9 2014

6.8.2013 15:50:35

Kalendar_2014.indd 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6.8.2013 15:50:40

Kalendar_2014.indd 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6.8.2013 15:50:57

Kalendar_2014.indd 11

6.8.2013 15:50:44

12

10 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6.8.2013 15:51:01

mý umělec zanechal ve své přebohaté tvorbě, čítající šest desítek
reklamních plakátů, pouze dva s reklamami na velocipedy. Jeden vytvořený na zakázku 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 pramenů a pramínků, vykrývajících spolu s jejím nařaseným oděvem celou plochu plakátu. Navozuje to atmosféru
ničím nespoutané volnosti, svobodného rozletu mládí. Velký červený
podzim 2013
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ČERVENEC – Anonym; Stoewer´s Greif Fahrräder; cca 1900
SRPEN – René Leverd; Cycles Clement; cca 1900
ZÁŘÍ – Alfred Choubrac; Cycles Humber; cca 1895
ŘÍJEN – Fritz Rehm; Victoria Fahrrad-Werke; cca 1910
LISTOPAD – G. Fournery; Cycles De Dion-Bouton; 1925
PROSINEC – Anonym; Dürkopp Diana; cca 1910
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nápis CYCLES PERFECTA zabírá 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 je opět celobarevný, obsahuje 15 listů
velikosti 30 × 42 cm (A3 na výšku), na lesklém křídovém papíru gramáže 250 g, s jednoduchým kalendáriem. Má spirálovou vazbu a vzadu
kartón proti poškození při posílání.
Cena zůstává stejná jako v loňském roce 399 Kč.
CYKLOČTENÍ
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NOVÉ KNIHY O CYKLISTICE
KTERÉ BY NEMĚLY UNIKNOUT VAŠÍ POZORNOSTI
Pro cyklisty a příznivce cyklistiky vyšlo v poslední době několik knížek, ale tyto čtyři všechny ostatní převyšují svojí kvalitou.
Žebříček prodejnosti českých knih v nedávné době vedla výpravná publikace o stoleté
historii největšího cyklistického závodu světa
Tour de France. Kniha PŘÍBĚHY STARÉ DÁMY
autora Tomáše Macka své čtenáře rozhodně
nezklame. Je to opravdu veledílo, nejlepší publikace toho druhu u nás.
Inspirováni nedávno skončenou Tour můžete
zatoužit po podobných špičkových výkonech
nebo jen po tom, jak zdokonalit svoji fyzičku.
K tomu vám může být užitečná další kniha –
TRÉNINKOVÁ BIBLE PRO CYKLISTY. Dozvíte se v ní, jak naplánovat cestu k co největší
radosti z ujetých kilometrů a spoustu dalších
praktických rad a tipů.
Cyklistika ve vrcholové podobě má ale i svoji
odvrácenou tvář. V posledním období si musela projít odhalením drsných praktik, které ji
provázely, šokujícím přiznáním několika špičkových jezdců k užívání zakázaných látek. Strhující kniha TAJNÝ ZÁVOD přináší otevřený
pohled do světa profesionální cyklistiky a dopingu.
Jak se vlastně člověk stane vítězem Tour de
France a zároveň olympijským vítězem? O tom
vypráví v autobiografické knize MŮJ ČAS Bradley Wiggins, kterému se obojí v předminulém
roce podařilo. Zajímavé čtení, kterak se ze závodníka, který se ocitl na samém dně, stane
díky nezdolné houževnatosti a píli fenomenální sportovec.
Všechny čtyři knihy si můžete objednat přes
náš e-shop a obohatit tak svoji cyklistickou
knihovničku o zajímavé tituly.

Sto ročníků Tour de France v unikátní
publikaci poprvé v českém vydání
Autor: Tomáš Macek
Název: PŘÍBĚHY STARÉ DÁMY
Počet stran: 616 stran
Formát: 165 × 235 mm
Vzhled: měkká vazba bez přebalu
Cena: 497 Kč
Výpravná
kniha
s obsáhlým fotografickým doprovodem
vyšla u příležitosti
konání 100. ročníku Tour de France
a jako vůbec první česká publikace mapuje historii
i současnost tohoto
nejslavnějšího cyklistického závodu.
Na základě dobového tisku a literatury, jakož
i osobních svědectví pamětníků přibližuje nejzajímavější příběhy z Tour de France, její hrdiny,
záhady, tragické události i úsměvné historky.
Jádro knihy tvoří pětačtyřicet kapitol z historie
Tour, doprovázených čtyřmi stovkami unikátních dobových fotografií. Další oddíl zachycuje
československou a českou stopu na Tour, a to
prostřednictvím osobních vzpomínek všech
sedmi našich cyklistů, kteří kdy v minulosti
Tour absolvovali. Knihu uzavírá bohatý statistický přehled: vítězové Tour, majitelé trikotů,
rekordy a zajímavosti.
Jedná se o ojedinělou knihu, co se rozsahu
týče, a je to také nejhmotnější česká kniha
o cyklistice, která kdy byla u nás vydaná – váží
1 620 g.

Nejprodávanější cyklistická kniha světa
Autor: Joe Friel
Název: TRÉNINKOVÁ BIBLE PRO CYKLISTY
Počet stran: 344 stran
Formát: 210 × 280 mm
Vzhled: brožovaná vazba bez přebalu
Cena: 399 Kč
Nezáleží na tom,
jestli sníte o velké
cyklistické kariéře
nebo chcete jen
zdokonalit svou
fyzičku: Joe Friel
ukazuje
všem
cyklistům, jak si
snadno naplánovat cestu k dokonalosti,
spokojenosti a větší
radosti z ujetých kilometrů. Jak rozvíjet cyklistické schopnosti? Jak cíleně zdokonalovat
jízdu do kopců, rychlost a vytrvalost? Jak
intenzivní má být trénink, jaký má mít objem a jakou délku? Jak se vyhnout přetrénování? Jak urychlit regeneraci po náročném
tréninku? Jak si naplánovat roční, sezónní
nebo denní tréninkový plán? Na všechny
tyto a stovky dalších otázek odpoví nejúspěšnější a nejprodávanější kniha o cyklistice a tréninku posledního desetiletí. Kniha
obsahuje množství praktických rad a tipů,
příklady správné výživy a regenerace, stejně
jako spousty příkladů a tréninkových metod
světových cyklistických hvězd.

VŠECHNY KNIHY MOŽNO OBJEDNAT V OBCHODU
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Nejlepší britská sportovní kniha roku 2012
Autor: Tyler Hamilton a Daniel Coyle
Název: TAJNÝ ZÁVOD
Počet stran: 280 stran
Formát: 155 × 232 mm
Vzhled: pevná vazba s přebalem
Cena: 299 Kč
Otevřený pohled
do světa profesionální cyklistiky
a dopingu, který
tento sport provází. Strhující kniha
vznikla na základě
rozhovorů bestsellerového autora
Daniela Coyleho
s bývalým olympijským vítězem
Tylerem Hamiltonem a prolamuje desetiletí mlčenlivosti kolem záludných
metod a intrik, neskutečný svět bezcharakterních doktorů, všehoschopných týmových
manažerů a závodníků ženoucích se za úspěchem tak neúprosně, že by udělali cokoli –
a podstoupili jakékoli riziko – fyzické, duševní
nebo morální, aby dosáhli úrovně potřebné
k vítězství. Mnohé špičkové závodníky dohnal tento systém zneužívání zakázaných
látek k depresím, dokonce k sebevraždám.
Překvapivým aktuálním vyvrcholením příběhu je doznání Lance Armstronga k užívání
zakázaných látek.
Hamilton vůbec poprvé popisuje boj s klinickou depresí a zcela na rovinu mluví o trýznivé
volbě související s rozhodnutím závodit na
světové úrovni. Je to poutavé, odvážné svědectví muže, který je odhodlaný odhalit tvrdou pravdu stejně tak, jako kdysi toužil vyhrát
Tour de France.

Detailní a důvěrná zpověď nejslavnějšího
britského cyklisty všech dob o trnité cestě
k úspěchu
Autor: Bradley Wiggins
Název: MŮJ ČAS
Počet stran: 272 stran + 24 stran přílohy
Formát: 145 × 210 mm
Vzhled: pevná vazba s přebalem
Cena: 348 Kč
Cyklista Bradley Wiggins patří k nejpopulárnějším
sportovcům současnosti.
Do historie se zapsal
22. července 2012,
kdy jako první britský
cyklista vyhrál Tour
de France. O deset
dní později získal zlatou olympijskou medaili v časovce v Londýně a stal se nejúspěšnějším olympionikem
své země. „Wiggo“, chlapec z londýnského Kilburnu, se tak v mžiku stal národním hrdinou.
Cesta k vítězství však nebyla jednoduchá. Pouhé dva roky před tímto triumfem stál Wiggins
na okraji propasti. Jeho halasně propagovaný
pokus o dobytí Tour de France v roce 2010
skončil fiaskem. Kvůli chabým výsledkům Michal
a nevalné formě mu hrozil vyhazov z týmu
Ruda
Sky, a navíc ho velmi zasáhla tragická
zpráva
o smrti dědečka George, který ho odmala vychovával a vedl k cyklistice. Wiggins se ocitl
na samém dně a musel překonat sám sebe,
aby našel sílu, která by mu pomohla probojovat se zpět na výsluní. Z nezdolné houževnatosti a píle se zrodil fenomenální sportovec,
díky němuž získala cyklistika v Británii ohromnou popularitu a vystoupila ze stínu tradičních
ostrovních sportů – fotbalu a kriketu.
Na kole s Michalem Jančaříkem
atd, atd.........

Otevřený, upřímný, inteligentní a nebojácný
Wiggins je oslavovaný jako lidový šampión.
V autobiografii vypráví příběh o pozoruhodné
cestě, jež ho dovedla až k vítězství v nejobtížnějším cyklistickém závodě na světě.

www.cykloknihy.cz
podzim 2013

Jiří Juřík – Výlety na kole pro rodiny s dětmi
Chcete podniknout rodinný výlet na kole, ale nejste
si jistí, zda ho zvládnou
i vaše ratolesti? Máme pro
vás řešení v podobě nového průvodce, ve kterém
naleznete 29 cyklovýletů
mapujících celé území České republiky. Zkušený autor
Jiří Juřík všechny trasy tentokrát vybral s největším ohledem na jízdu s malými cyklisty, tedy
na bezpečnost a nízkou fyzickou náročnost, ale
zároveň na co největší atraktivitu navštívených
míst – zkrátka tak, aby výlet děti bavil.
V knize naleznete:
• 29 tipů na cyklovýlety s orientační mapkou
a popisem jednotlivých tras,
• veškeré informace pro naplánování výletu,
• přírodní a historické zajímavosti, které by
vám neměly uniknout,
• tipy na atrakce pro děti v podobě koupališť,
cukráren, zábavních parků atd.
• 156 stran, formát 148 × 210 mm, vazba brožovaná, šitá
Cena 299 Kč
Na kole s Michalem Jančaříkem – Šumava
Cyklistický průvodce jedním
z našich nejkrásnějších poNAs KOLE
hoří volně navazuje na 300
Michalem Jancaríkem
� �
dílů televizního pořadu „Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem“, který se na obrazovce
objevuje pravidelně od roku
2008. Kniha částečně čerpá
z natáčení šumavských dílů
Šumava pořadu, ale především autor
vychází ze svých nesčetných
cest oblíbenou Šumavou, kterou pravidelně
navštěvuje. Najdete tu 13 celodenních cyklovýletů, které autor považuje za nejoblíbenější.
Základem jsou čtivé texty – popisy tras a jednotlivých míst, kde se čtenář dozví nejen mnohé zajímavosti o přírodě a historii Šumavy, ale
především konkrétní zážitky a postřehy autora. Na cca 100 stranách najdete mimo jiné také
množství kvalitních fotografií. Každá trasa je
vybavena detailní mapou.
Cena 149 Kč
CYKLOČTENÍ
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Z útulku až k moři
aneb

jak se Ernest učil plavat

63 dní

5 401 km
Ernest uběhl
871 km

CY
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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 VYDAVATELSTVÍ CYKLOKNIHY
starší tituly

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
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Lucie Kovaříková a Michal Jon
Z ÚTULKU AŽ K MOŘI
Cena: 99 Kč

Jan Polášek
ADIEU, BIKE?
Cena: 199 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
podzim 2013

STÁLÁ NABÍDKA VYDAVATELSTVÍ CYKLOKNIHY
starší tituly

Jiří Štekl
RÁJEM ROZHLEDNOVÝM
třetí vydání
Cena: 349 Kč

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

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

Ivo Hrubíšek
100+1 OSOBNOSTÍ
& BICYKL
Cena: 299 Kč

Ivo Hrubíšek
NEBEŠTÍ CYKLISTÉ
Cena: 299 Kč

Ivo Hrubíšek
ELEKTROKOLA
NOVÁ DIMENZE CYKLISTIKY
Cena: 299 Kč

Jiří Jokl
OSTROV TISÍCE VŮNÍ
Cena: 399 Kč

podzim 2013

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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JAROSLAV ŠNEK KRÁL
NA CESTĚ KOLEM SVĚTA NA KOLE
Téměř půl roku už je na cestě kolem světa další Čech. Tentokrát Plzeňan Jaroslav Král, přezdívaný Šnek. Jarda si pomalu lezoucího tvorečka namaloval i do znaku. A aby lidé, kteří
ho ve světě potkají, věděli, s kým mají tu čest,
napsal si na triko kromě nápisu AROUND THE
WORLD TOUR 2013–2018, ještě SNAILTOUR.
Snail je anglicky šnek, tedy něco jako šnečí
cesta.
Jarda ale zas tak pomalý není. Pravda, v dětství se musel hodně šetřit, protože se narodil s vrozenou srdeční vadou. Nesportoval,
dokonce byl osvobozen od tělocviku. Šikovné ruce lékařů dětského kardiocentra v Praze-Motole mu v 15 letech všily do srdíčka
umělou goretexovou chlopeň a rázem mohl
běhat po kopcích. Sice ne tak doslova, čekala
ho ještě jedna operace, ale už nemusel sedět
doma a tiše závidět kamarádům, když jeli třeba na školní výlet nebo lyžařský kurz. Stále by
měl docházet na kontroly, takže cesta, kterou
má před sebou, je svým způsobem velký risk.
Cestovatelem-začátečníkem ale rozhodně
není. Projezdil na kole celou Evropu a nejdelší
cesta vedla z Plzně do Afriky. Za 3,5 měsíce
zvládl Maroko zpáteční. Teď si troufl na cestu
větší, mnohem delší.
Jarda Král sice není prvním českým cykloturistou,
který1 se na cestu kolem světa vydáVarianta
vá, ale je prvním hendikepovaným. A nikdo
z předchozích světoběžníků neplánoval svoji
cestu na tak dlouhou dobu. Na jakou, odpovídá lakonicky: „Oficiálně prohlašuji, že cesta
by měla trvat pět let, ale je možné, že se někde
zapomenu, že se mi někde bude hodně líbit a už
se třeba nevrátím.“
Varianta 2

Jaroslav Král odstartoval z plzeňského Náměstí Republiky v sobotu 11. května 2013
a v plánu měl trasu přes Českou republiku
na Slovensko, dále na Ukrajinu, do Ruska
a pak Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán,
Tádžikistán, Turkmenistán, Írán, Pákistán až
do Indie. Na jihu Indie chtěl přežít první zimu
na cestě.
Už teď je ale jasné, že směr své cesty pozměnil. Ačkoli o sobě moc zpráv nepodává, z jeho
webu víme, že v současné době se nachází
v Turecku a do Indie pravděpodobně v nejbližší době nedorazí. Poslední zprávy z jeho
internetového deníku jsou ze začátku října.
Tehdy projel Istanbulem a v Ankaře čekal
na vízum do Íránu.

Byl jsem jedním z mnoha, kteří vyprovázeli
Šneka z plzeňského náměstí. Každý si s ním
chtěl potřást rukou, prohodit pár slov, takže
prostor na žádný velký rozhovor nebyl. Jen
na několik nepříliš duchaplných otázek.
JŘ: „V čem speciálně spočívala tvoje příprava?“
JŠK: „Zametl jsem doma, zametl jsem v práci
a vyjíždím.“
JŘ: „Co tomu říkají tvoji nejbližší?“
JŠK: „Rodiče sice s mojí cestou nesouhlasí, ale
smířili se s ní.“
JŘ: „Proč jedeš sám, uvažoval jsi o nějakém parťákovi?“
JŠK: „Ano, ale žádného jsem na pětiletou cestu
nesehnal.“
JŘ: „Nebude se ti stýskat po Plzni, po pivě,
po domově?“
JŠK: „Tohle je od teď můj domov,“ a ukázal
na nabalené, téměř sedmdesát kilogramů vážící kolo, speciálně upravené pro tuto cestu.
JŘ: „Jaké pocity má cyklista bezprostředně před
odjezdem na tak dlouhou cestu? Je nervózní?“
JŠK: „Nervozita to ani není, spíš jsem trochu
naměkko.“
Možná bylo lepší, že odjezd provázely první
kapky začínajícího deště. Na ty se dá ledacos
svést. Jak u přihlížejících, tak u aktéra samotného.
Jarda Král odstartoval od „Andělíčka“, což je
známá plzeňská ikona v zadní části katedrály
sv. Bartoloměje. K té přistupují lidé s velkou
pokorou. Podle pověsti, kdo si na hlavičku
andělíčka sáhne a něco si přitom myslí, přání
se mu určitě splní. Šnek mačkal notně ohmataného andělíčka pro přítomné fotografy dostatečně dlouho. Co si při tom přál, neprozradil. Pouze šalamounsky odpověděl, že něco
hodně důležitého.
Tak ať se Ti, Šneku, vyplní nejen toto přání, ale
i všechna ostatní!
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Jiří Říha
podzim 2013
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STÁLÁ NABÍDKA KNIH S CYKLOTEMATIKOU
od jiných vydavatelů

Francesco Baroni
BICYKL HISTORIE, MÝTY,
POSEDLOST
Cena: 999 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
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Ivan Burkert
TAJNÝ VÝLET
ZA SVATÝM JAKUBEM
Cena: 299 Kč

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

Holger Meyer a Thomas Rögner
BIKE – DOKONALÁ JÍZDA
V TERÉNU
Cena: 299 Kč

Lenka a Marcel Hrdličkovi
MAROKO NA KOLE
Cena: 150 Kč

Antonín Červený
HORAMI I POUŠTÍ
NA KOLE
Cena: 249 Kč

Jan Králík
ŽIVOT V JEDNOM KOLE
– JAROSLAVA CIHLÁŘE
Cena: 199 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

podzim 2013

STÁLÁ NABÍDKA
od jiných vydavatelů

AUTOGRAMIÁDY autorů cykloknih
na veletrhu SPORT Life 2013
sobota 9. listopadu 2013
10.00 – 11.00

Jan Vlasák

cyklotremp, autor pěti kultovních knih o cyklocestování; kromě
nezaměnitelného podpisu budete moci ochutnat i produkty
z Honzovy zahrádky
11.00 – 12.00

Česká republika
ATLAS
S CYKLOTRASAMI
Cena: 159 Kč

Helena Marešová
a kudrnokolektiv
SARDINIE
Cena: 266Kč

Milan Silný

biker, autor už tří úspěšných knih o kopcích, které jsou kořením
cyklistiky; kromě jednotlivých dílů bude k dispozici i komplet
v pouzdře, vhodný jako vánoční dárek
12.00 – 13.00

Jiří Štekl

cyklista, velký znalec rozhleden a autor veleúspěšných knih
o nich; kromě podpisu autora získají kupující jeho nové knihy
i jednu originální kresbu rozhledny

NAKLADATELSTVÍ

FLÉTNA

Jerome Klapka Jerome
TŘI MUŽI NA TOULKÁCH
Cena: 189 Kč

Novinka z Flétny

Tobias Pehle a kol.
LEXIKON CYKLISTIKA
Cena: 269 Kč

CYKLOVÝLETY
PO ČESKU a okolí
Luxusní barevný
cykloprůvodce,
368 str., 299Kč.
Objevujete s naším
předešlým titulem
Cyklovýlety po Česku
krásy naší vlasti?
Máme pro Vás dalších
64 výletů za poznáním.

Michal Embacher
CYKLOPEDIE
90 let designu jízdních kol
Cena: 599 Kč

podzim 2013

William Saroyan
CYKLISTA V BEVERLY HILLS
Cena: 149 Kč

ŠEDESÁT ČTYŘI VÝLETŮ ZA POZNÁNÍM

Nakladatelství Flétna
Říčky 101
562 01 Ústí nad Orlicí
fletnazavináčfletna.cz,
tel. 736 681 735
www.fletna.cz
CYKLOČTENÍ
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VYŠLA NEJPODROBNĚJŠÍ
CYKLOTURISTICKÁ
MAPA PLZNĚ A OKOLÍ
Nová cyklomapa v měřítku 1 : 25 000 zahrnuje území od Vejprnic po Rokycany a od Třemošné
po Šťáhlavy. Kromě turistického značení pro pěší i cyklisty přináší též aktuální síť polních a lesních cest, rozdělených podle kvality jejich průjezdnosti, což bývá pro cyklistu v terénu to nejdůležitější. V mapě jsou vyznačeny také naučné stezky, a to včetně těch nových podél plzeňských
řek. Zachycuje podrobnou aktuální síť cyklotras a cyklostezek. Najdete v ní mnoho přírodních
i historických zajímavostí, se kterými vás seznámí text (stručně i anglicky a německy) na zadní
straně mapy.
Nově je terén zvýrazněn nenásilným stínováním. Pro cyklisty je užitečné, že v takto podrobné
mapě města jsou i vrstevnice. Plzeň leží na soutoku řek v údolí mezi kopci, kde vrstevnice o vybrané trase mnohé napoví.
Mapový podklad je originálem plzeňské mapové firmy RAMAP a vychází z dobré znalosti samotného města a jeho okolí. „Změny, které za dobu od prvního vydání v terénu nastaly, jsme sbírali
průběžně a snažili jsme se také projet na kole co nejvíc míst, abychom ověřili stávající stav v terénu
s naším mapovým podkladem,“ uvádí jeden z autorů mapy Stanislav Rauch.
Mapový komplet je doplněn čtyřmi cyklistickými okruhy různé obtížnosti.
Cyklomapa stojí 79 Kč a můžete si ji objednat i prostřednictvím našeho e-shopu Cykloknihy.

Karel Wolf
olf a CK Livingstone vás zvou na CESTOVATELSKÝ FESTIVAL

8. - 10. 11. 2013 Brno [Kongresové centrum BVV]
16. - 17. 11. 2013 Praha [KD Ládví a Multikino Ládví]
PROMÍTÁNÍ FILMŮ A FOTOGRAFIÍ
REPORTÁŽE Z DALEKÝCH ZEMÍ SVĚTA
EXOTICKÉ TANCE
ZNÁMÍ CESTOVATELÉ

www.kolemsveta.cz
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GENERÁLNÍ PARTNER

SPOLUPOŘ ÁDÁ

podzim 2013

CYKLOFEST 2013
SE KŘTEM DVOU NAŠICH NOVÝCH KNÍŽEK
Cyklocestovatelé a autoři sedmi cykloknih Lucie a Michal Jonovi pořádají ke konci roku opět jednodenní festival cyklistiky o cestování
na kole CYKLOFEST 2013. Celodenní setkání nabídne divákům nabitý
program plný prezentací z cyklovýprav i zajímavé hosty ze světa cyklistiky. Promítání fotek a filmů, přednášky, besedy i rozhovory doplní
tradiční divácké soutěže, tombola, dobročinná dražba, autogramiády a letos i křty dvou nových publikací z našeho vydavatelství
CYKLOKNIHY. Mezi nejvýraznější osobnosti, které letos vystoupí,
bude bezpochyby patřit Josef Zimovčák, známý propagátor jízdy
na vysokém kole.
CYKLOFEST 2013 se koná v sobotu 30. listopadu od 10:00 do 20:00
na stejném místě jako loni – tj. v kongresovém sále Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (alias Vokovické Sorbonně) v Praze
6, ulice José Martího 31. Podrobné informace, program a předprodej
vstupenek na Cyklofest 2013 najdete na www.cyklofest.cz, v krajním
případě lze vstupenky rezervovat pomocí textové zprávy i na telefonu
775 368 175.
ryze cyklistický festival • promítání cyklocestovatelů • setkání osobností ze světa cyklistiky • besedy • autogramiády • křty nových knih •
divácké soutěže • tombola • dobročinná dražba
Vokovická Sorbonna

V programu CYKLOFESTU 2013 uvidíte:
Kolem Polska na lehokole (Martin Adámek v zemi severních sousedů), Na kole do Santiaga po Via de la Plata (Slávka Chrpová na jedné
z poutních cest do Santiaga de Compostela), Ekvádor, Peru, Bolívie
– andská trojka v sedle kola (Lucie a Michal Jonovi při nejnáročnější
části tříleté cesty kolem světa), Tři chlapi v Himálaji (Radim Jebavý,
David Novotný a hokejová legenda Dominik Hašek na cestě z Bhútánu přes Indii do Nepálu), Andalusie – na kole k Herkulovo sloupům
(Jaromír Krejčí španělským Středomořím), Z Bíliny na Sněžku (bikeři
Milan Silný a Josef Janča se svou rekordní jízdou z nejnižšího na nejvyšší bod ČR), Cyklotremp v Kazachstánu a Kyrgyzstánu (zábavný
vypravěč Jan Vlasák na další ze svých východních anabází) a Tour de
France na vysokém kole (Josef Zimovčák jako předjezdec na nejznámějším závodě silničních profesionálů).
A jako speciální hosté vystoupí:
Vlastimil Svoboda, velký cestovatel, průkopník české cykloturistiky,
kterému společně poblahopřejeme k jeho osmdesátým narozeninám.
K nim dostává dárek v podobě své třetí knihy s originálním názvem
„Řekou a silnicí ... s otlačenou zadnicí“. Knihu pokřtí sám ředitel festivalu Michal Jon.
A možná přijede i „nová žena“ Annie Londonderry. Uskuteční se
pokus o vyvolání ducha této první ženy, která před 120 roky objela
na kole svět. Zároveň proběhne křest českého překladu knihy za účasti
jejích překladatelů. Zkuste si tipnout, kdo bude knihu křtít?

Kongresový sál FTVS UK
podzim 2013

CYKLOČTENÍ

27

MILAN SILNÝ, AUTOR ÚSPĚŠNÝCH KNIH
O KOPCÍCH, VYTVOŘIL DALŠÍ REKORD

Místo startu – dno Dolu Bílina, nadmořská výška 20 m n. m.
Nejnižším bodem České republiky je místo, kde Labe opouští naše území. Nachází se u Hřenska a má nadmořskou výšku 115 metrů. Nejvyšším bodem je pak Sněžka se svými 1 602 metry. To jsou nevyvratitelná
fakta, o kterých se učí už děti ve škole.
Odvážlivci Milan Silný a Josef Janča však tato fakta odmítli respektovat
a svou jízdou chtěli překonat ještě větší převýšení, než je rozdíl těchto výšek. Ojedinělou cestu za rekordem odstartovali v pátek 2. srpna
2013 ze dna uhelného Dolu Bílina. Dno tohoto dolu si cyklisté nevybrali náhodou. Leží totiž v nadmořské výšce 20 metrů nad hladinou
Baltského moře a jde o nejnižší místo v České republice (nepočítaje
hlubinné uhelné doly). Odstartovali v 19:20 hodin a na nejvyšší českou
horu dojeli druhý den v sobotu 3. srpna ve 23:00 hodin.
A co nám řekl Milan Silný k rekordnímu pokusu bezprostředně po jeho
vytvoření:

Na rozdíl od vstřícného přístupu Severočeských dolů a majitelů
Poštovny na Sněžce k této ojedinělé akci, byl přístup Správy
Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí zcela opačný:
„Na Sněžku na kole nelze!“ Oba účastníci proto kola poslušně vytlačili.
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Místo cíle – střecha České poštovny Anežka na Sněžce, 1 607 m n. m.
„První a druhou fotku dělí 27 hodin nonstop jízdy, 237 ujetých kilometrů a 1 587 výškových metrů. V Česku už víc nelze. Nastoupaných metrů
máme asi 4 400. V noci byla strašná zima, ale byli jsme stateční – zuby
jsme drkotali potichu. Přes den bylo strašné horko – asfalt na silnici tekl,
mozek v hlavě bublal. A na závěr ty strmé krkonošské kopce! Trpěli jsme
halucinacemi z nedostatku spánku a nashromážděné únavy. Odměnou
nám byl potlesk asi třiceti turistů čekajících na vrcholu Sněžky na východ
slunce. Pocity jako při dojezdu etapy Tour de France.“
Nový cyklistický rekord byl ustanoven a bude zapsán v Knize českých
rekordů, které pečlivě eviduje Agentura Dobrý den v Pelhřimově, jejíž
komisař byl rekordnímu pokusu osobně přítomen, společně s fotografem časopisu Hornické listy.
Celá akce se uskutečnila s laskavým svolením vedení Severočeských
dolů, a.s. a majitelů České Poštovny Anežka.

Autorem fotek je Ondřej Jungmann.
podzim 2013

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).

Poštovné ZDARMA *)
Balné ZDARMA ve všech případech
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

1. Bezhotovostním převodem peněz

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

• platebním příkazem • internet bankingem • GSM bankingem

POPLATKY ZA ZASLÁNÍ PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH PLATEB

Varianty plateb

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
Knihy balíme do kartonových obalů, v případě více titulů je dáváme
podzim 2013

Hodnota zboží

do 500 Kč

nad 500 Kč

způsob doručení

Bezhotovostně
Dobírka

+ 50 Kč

+ 0 Kč

doporučený balík

+ 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

SMUTNÁ ZPRÁVA
Od samého začátku vydávání CYKLOČTENÍ
jste se mohli setkávat vždy na poslední straně
s křížovkami, které vytvářel náš spolupracovník Ing. Pavel Nový. Zhotovoval nám je i dříve do časopisu CYKLOTURISTIKA, který jsme
až do roku 2002 vydávali. Byl vždy
naprosto svědomitým a zodpovědným autorem, který spolehlivě splnil
jakékoli naše přání ještě v předtermínu. Bohužel, od 12. srpna letošního roku už žádnou křížovku nesestaví. Zemřel
ve věku 71 let. Rádi bychom se malou vzpomínkou s tímto slušným a příkladným člověkem
rozloučili.
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CYKLONOSTALGIE BATTAGLIA 2013
DRUHÝ ROČNÍK BYL OPĚT PARÁDNÍ
Ještě více účastníků než v loňském premiérovém ročníku se sjelo v sobotu 17. srpna
letošního roku na zámek do Čekanic poblíž

Blatné, aby svou jízdou na starých typech
silničních kol vzdali hold velkému cyklistovi
let minulých, Christianu Battagliovi.

mi fotografiemi. Příští ročník se uskuteční
opět v termínu kolem poloviny srpna.


Jiří Říha

Start proběhl tentokrát přímo na návsi v Bratronicích, takže Christian přímo z pomníku
zhlížel na přibližně stovku účastníků, kteří
se nejdříve společně před ním vyfotili a pak
vyjeli ve stopách jeho tréninkových vyjížděk
malebnou krajinou jihočeských rybníků.
Cestičky mezi poli s perfektním novým asfaltovým povrchem se v tomto kraji zařadily
mezi nejlepší cyklotrasy v republice. Ideální
místo pro rodinnou dovolenou, případně
pro první samostatné jízdy malých cyklistů.
Pořadatelé připravili letos dvě různé trasy
v délce 35 a 70 km, jejichž projetí v ideálním
letním počasí bylo skvělým zážitkem. V cíli
čekal na účastníky výborný guláš a další pochutiny přichystané obětavými ženami. Přímo na zámku v Čekanicích nemohla chybět
výstavka kol z let minulých, které letos dominoval původní bicykl Christiana Battaglii RIH
i s jeho vítěznými trofejemi a vzpomínkovýCyklonostalgie se účastní i krásné ženy.

foto: Martin Křikava
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Christianův bicykl s vítěznými trofejemi.

Účastníci Cyklonostalgie 2013 na návsi v Bratronicích. Vpravo pod velkým kaštanem je pomník Christiana Battaglii.
podzim 2013

TADY MUSÍTE B¯T!
ky
✔ prestiÏní sportovní znaã
✔ ‰piãkové vybavení
✔ exhibiãní závody
✔ doprovodná show
✔ známí sportovci

SPORTOVNÍ
veletrh
pro v‰echny

7. – 1 0 . 11. 2 0 13
B rn o – V ˘ st a v i‰ tû
ww w. sp or t-l ife .cz
soubûÏnû probíhá
Caravaning Brno
Mezinárodní v˘stava karavanÛ a obytn˘ch automobilÛ

Dance Life Expo
Trade & Show Dance Event
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AUTHOR BICYCLES 2013

author.cz

rám double butted dural 6061 700c
vidlice RST Vita TnL, zdvih 60 mm
převodník Suntour NCX-T418
měnič Shimano Deore
řazení Shimano Deore, 27 rychlostí
brzdy Tektro Draco WH
pláště Author Panaracer Rolling Stone Cross 700 x 42c
hmotnost 13,6 Kg / 20“
cena 21.990,-
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