


www.sport-life.cz

VELETRH SPORTOVNÍCH POTŘEB 
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Trade & Show
Dance Event

Festival zábavy
games / music & fun

Veletrh divadelní
a jevištní techniky

Mezinárodní výstava karavanů
a obytných automobilů

6.-8.11. 2015
BRNO-VÝSTAVIŠTĚ

souběžně probíhající akce:



 podzim 2015 CYKLOČTENÍ 3

Letošní mrazivý CYKLOVÍKEND
připomínal Novoroční vyjížďku

Páteční večer ve společné tábo
rové jídelně, která je úžasným 
architektonickým dílem z třicá
tých let minulého století, vyplnil 
nejprve křest knihy Milana Mar
tince Kolosální cesta ke Koloseu. 
Pak se ujal slova Honza Vlasák 
a přednáška s promítáním o je
ho největším dobrodružství, 
kdy skončil se zlomeným krčkem 

v běloruské nemocnici, byla vy
pravěčským koncertem.

Sobotní ráno nevěstilo nic dob  
rého. Celonoční déšť sice ustal, 
ale hrozil stále. Přitom trasa sli
bovala tolik zajímavostí. Nejprve 
nasměrovala účastníky kolem řeky 
Sázavy do Sluneční zátoky. Když 
se řekne „kolem řeky“ znamená to 
v tomto případě nahoru a dolů. 

Ve Sluneční zátoce jako zázrakem 
vykouklo na chvilku sluníčko, jen 
ale při společném focení našeho 
pelotonku. Kultovní loučka všech 
„foglarovců“ se navždy zapsala 
do literatury pro mládež díky Ja
roslavu Foglarovi, který zde pořá
dal se svými chlapci prázdninové 
tábory a příhody z nich pak vložil 
do několika svých knih, zejména 
do Hochů od Bobří řeky.

Polední přestávku ve Vilémo
vicích vyplnil opět prudký déšť, 
a tak jsme s povděkem přijali po 
hostinství místní restaurace. 
Vi lé  movice mají jednu zvlášt
nost, v zá meckém parku  roste tis 
červe ný, údajně nejstarší strom 
toho druhu ve střední Evropě. Je

ho stá ří se odhaduje na 1 500 až 
2 000 let.

Po vydatných deštích jsme byli 
nuceni změnit plánovanou trasu 
a místo terénních úseků více vy
užívat vedlejší silničky. Mělo to 
výhodu, že jsme se mohli bez
pečněji schovávat před deštěm 
v autobusových zastávkách.

V Číhošti se vše připravovalo 
na velkou událost, kterou mělo 
být příští týden uložení ostatků 
pátera Josefa Toufara v místním 
kostele. Páter Toufar byl knězem 
v této vesničce a v 50. letech se při 
jednom jeho kázání pohnul křížek 
na oltáři. Tato událost se rychle 
roz nesla po okolí a lidé ji pojme
novali jako Číhošťský zázrak. To 

Kdyby před letošním Cyklovíkendem někdo prohlásil, že kon-
cem června bude počasí stejné jako v lednu či v únoru, nejspíš by na 
něj nikdo nepřijel. Ale bohužel to byla pravda. Místo konání bylo 
pečlivě vybráno v nesmírně romantické lokalitě řeky Sázavy, která 
od nepaměti přitahovala vodáky, trempy a turisty a je tak nějak 
spjata s letními radovánkami. Rekreační zařízení Familik u Kounic 
bylo kouzelné, personál vyhověl všem našim požadavkům.

Jiří Suchý vítá účastníky Cyklovíkendu. Tipněte si. Jsou tyto obrázky z Novoroční vyjížďky cyklistů na Vysočině nebo fotky z konce letošního června v Posázaví?
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se ovšem vůbec nelíbilo tehdejší 
Státní bezpečnosti, která si pro 
Josefa Toufara přijela, vyslýchala 
ho a ten po nelidském zacházení 
zakrátko zemřel. Byl pochován 
kdesi ve společném hrobě a až 
nedávno se jeho ostatky podařilo 
identifikovat a nyní i pietně ulo
žit. V kostele Nanebevzetí Panny 
Marie se nám dostalo o celé udá
losti zasvěceného výkladu.

V Číhošti mají ještě jednu za
jímavost a  tou je geografický 
střed České republiky. Ten jsme 

navštívili za krásného slunečného 
počasí, ale temná mračna na ob
zoru se blížila. Jen tak tak jsme se 
opět nasoukali do malé autobu
sové zastávky (bylo nás skoro 30) 
a rozpoutalo se peklo. Bouřka, 
krupobití, vichr. Za chvilku bylo 
všude bílo. V lese pak nastal úkaz, 
který se naskytne cyklistovi, který 
se projíždí přírodou v lednu nebo 
v únoru. Vrstva ledu, kam se oko 
podívá. Teplota klesla asi tak, jako 
když člověka šoupnou do lednice. 
Opětovně jsme se museli ujišťo

vat, že dnes je poslední jarní den 
a zítra začíná astronomické léto.

V tomto počasí zůstala uzavře
na i  rozhledna Bohdanka  nad 
Bohdančí, kterou jsme měli v plá
nu. Také sklárnu v Tasicích, kde se 
točil televizní seriál Synové a dcery 
Jakuba Skláře s Luďkem Munza
rem v hlavní roli, jsme už nestihli. 
Do tábora jsme přijeli akorát včas, 
když se začínaly grilovat klobásy, 
které k této akci pokaždé patří.

Díky zázemí rekreačního areálu 
Familik jsme mohli zbytek večera 
trávit v suchu a teple s přednáš
kou cestovatele Martina Adámka.

Nedělní trasu si většina zvolila 
in dividuální. Okolí Sázavy skýtá 
řadu zajímavých míst. Zámky ve 
Zruči nad Sázavou, v Kácově, mu
zeum Včelí svět v Hulicích a další.

Jistě se ptáte – kam příští rok? 
Vytipované lokality jsou, ale 
definitivně vybraná zatím žád
ná není. Nejvážněji se uvažuje 
o konání v okolí Bezdězu.

Jedna změna ale přece jen na
stane. Po loňském chladném po
časí a letošním takřka mrazivém 
se další Cyklovíkendy nebudou 
konat koncem června, ale kon
cem února. Příroda je celá pople
tená, počasí s kalendářem nesedí, 
snad bude v únoru tepleji.

Oltář kostela v Číhošti.

Na shledanou ve dnech 30.–31. 2. 2016.

Grilované klobásy byly vynikající. Kostel Nanebevzetí Panny Marie — místo Číhošťského zázraku.
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Redakce MF DNES si vyžádala do sobotní přílohy 
Víkend kresby Jiřího Štekla, aby jimi doprovodila 
dvoustránkový článek o rozhlednách s názvem To je 
výhled! Kromě krátkého představení autora byl dán 
prostor 10 jeho kresbám. Také doprovodný text byl 
čerpán z jeho knih. Zkrátka nádherná prezentace 
autora, kreseb i knih. Posuďte sami.

Něco podobného učinil o dva týdny později i De
ník, který sestavil z Jirkových nejnovějších kreseb 
celostranu.

V obou případech posloužila některá z miniatur 
na titulní straně jako upoutávka.

JIRKA ŠTEKL
opět v celostátních médiích

Pomalu se z Jirky Štekla stává celeb
rita. Teď už může očekávat jen pozvání 
do příští série StarDance ;)
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počet stran: 88 – tisk duplexem 
formát: větší B5, 165 × 240 mm
vzhled: šitá a lepená vazba V4 s klopami, lesklé lamino
ISBN: 9788087193341
cena: 249 Kč

Co je to za záhladné počty, mohl by si říci nejeden čtenář. 
Kniha 62 + 3 vyšla letos na jaře a byla během krátké doby roze
braná. V knize bylo představeno 62 rozhleden + 3 bonusové, které 
byly postavené po uzávěrce v Plzni.

Nyní byl realizován dotisk, který obsahuje další 4 nejnovější 
rozhledny postavené v nedávné době – Babinu, Máminku, Rýdův 
kopec a Zadov. Formou dvojlistu se stejnou grafickou úpravou ho 
vkládáme do knihy. Na žádost čtenářů přibyl u rozhleden další 
piktogram, a sice zda se na rozhlednu platí vstupné. A papírový 
pruh přes knihu – to je jen takový bonbónek navíc.

249 Kč

ROZHLEDNOVÝM  
RÁJEM 62 + 3 + 4
Jiří Štekl

Čtyři nejnovější rozhledny: 
bývalý skokanský můstek na Zadově,  
Babina na Babí hoře u Tábora,  
Máminka na Krušné hoře u Hudlic  
a rozhledna na Rýdově kopci u Děbolína
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O Honzovi toho bylo napsáno 
mnoho, o jeho cestách si každý 
může přečíst některou z celkem 
pěti vydaných knih. Nemá cenu 
tahat z něho moudra, spíš mne 
zajímalo, jestli je nějaké místo, 
kam by se rád vrátil. S takovou 
otázkou mne většina cestovatelů 
posílá do háje nebo říkají, že těch 
míst je fůra. Honza nedělá dra

hoty a hned říká, že jedno takové 
má. Je ve vesnici Olszanka ležící 
v Polsku u hranic s Litvou. Stavěl 
se tam na noc u zajímavých lidí. 
V tom zapadlém koutu chtěli 
z jedné usedlosti zbudovat ha
ciendu dlja agroturistiky. Honza 
byl jejím prvním klientem. Večer 
pak popili pálenku z papírové 
krabice, v jakých se u nás pro

dává mléko a víno. To prý je tak 
zrádné, že „furt dobrý, furt dob
rý a najednou seš mrtvej“. Na 
ráno druhého dne nerad vzpo
míná. Přesto by se rád podíval, 
jak se projekt zdařil.

Honza proslul svými minimalis
tickými nároky na cestách. Noc
lehy realizoval v přírodě nebo 
u dobrých lidí, nikdy ne placené. 

Teď se přiznal, že asi tím věkem 
už není tak oražený. Na Sloven
sku má v poslední době respekt 
z medvědů.

A Honzův jídelníček? Kam se 
hrabou všichni Hruškové, Po
hlreichové a další. Jeho puding 
s nudlemi a česnekem už sice 
k snídani být nemusí, ale ráno 
a večer bujónová kostka a do 
toho zavaří kupu vlasových nudlí. 
Toho se prý spolehlivě najíš. Ně
kdy ještě zamíchá vajíčko nebo 
udělá na sladko s rozpuštěnou 
čokoládou.

V poslední době se na cestách 
už hodně těší domů, na bačko
ry, na gauč. No není to krás né 
těšení?

Tak Honzo, ať se těšíš domů 
z cest ještě mnohokrát.

P.S.
A kolikáté narozeniny Honza sla-
vil? Nemá se to prozrazovat, tak si 
nechte pro sebe, že sedmdesáté.

HONZA VLASÁK
je stále mlád

„Být stále mlád…“ zpívá ve své písni Karel Gott.
Honza Vlasák by mohl směle prohlásit: „Jsem stále mlád.“
Honza zraje jako víno. Čím starší, tím lepší. Alespoň co se cyk-
listických výkonů týče. Jezdí extrémní závody, na kterých bý-
vá absolutně nejstarším účastníkem. Letošní sezónu měl ale 
smolnou. Celkem třikrát havaroval vinou něčeho nataženého 
přes cestu. Nejzávažnější následky měl pád kvůli neviditelnému 
elektrickému ohradníku na Loudání v Jeseníkách, které musel 
se dvěma zlomenými žebry a pochroumaným ramenem vzdát. 
Zhmožděný kloub bolí dodnes.

Honza – cyklotremp duší i vizáží.
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S Jiřím Boudou jsem spolupraco
val v posledních deseti letech. Byl 
to vzácný člověk. Potkat něko
ho tak skromného, pracovitého 
a vlídného je dar. Ve svém věku 
si mohl užívat odpočinku, ale 
on stále ještě v litografické díl
ně svého syna Martina vytvářel 
jedinečná grafická díla. Aby jimi 
dělal lidem radost.

Jsem nesmírně rád, že se nám 
loni podařilo společně vydat Pout 
nický deník, což jsou autentické 
přepisy jeho tří deníků z po  sledních 
velkých výprav s jedineč nými ob
rázky, které si cestou kreslil.

Byl údajně nejaktivnějším vý
robcem exlibris, což jsou drobné 
grafiky, tzv. knižní značky. Zho
tovil jich pro své známé hodně 
přes tisícovku. Věděl jsem, že je 
v poslední době už moc dělat 
nechce, tak jsem si ani netroufnul 
požádat ho. O to větší překvape
ní mne čekalo letos začátkem ro
ku, kdy přede mne položil balíček 
zabalený prostě do novinového 
papíru a řekl, že mi dává opož
děný vánoční dárek. Při rozbalení 
jsem oněměl. Byla v něm exlibris 
s motivem, který spojuje kolo, 
knížky a Plzeň. Vždycky říkával, 
že nejtěžší je vystihnout činnosti 
a záliby obdarovávaného. Zde se 
mu to povedlo dokonale.

Děkuji Ti, Jiří.
V poslední době si stěžoval na 

bolesti nohy, které byly násled
kem jeho pádu z kola při poslední 
velké cestě do Francie. Fraktura 

pánve se sice zahojila, pět let mu 
dala pokoj, až letos na  jaře se 
ozvaly bolesti, které ho donutily 
jít na operaci, na výměnu kyčelní
ho kloubu. Než odcházel do ne
mocnice, volali jsme si, říkal jsem, 
že mu všichni držíme palce, že 
všechno dobře dopadne. Slíbil, 
že v rámci rehabilitace bude pilně 
šlapat a přijede za námi na kole. 
Bohužel, už se tak nestane.

Jiří Bouda rozdával lidem ra
dost. Chtěli bychom rozdat tro
chu té radosti i čtenářům Cykloč
tení, proto vkládáme do tohoto 
čísla obrázek z titulní strany jeho 
knihy Poutnický deník. Je na něm 
katedrála svatého Jakuba v Santia

gu de Compostela, kam Jiří dopu
toval z Prahy na stařičkém kole 
zn. Favorit po 38 dnech a po více 
než 3 300 kilometrech. Bylo mu 
tehdy téměř 70 let. Na obrázku 
před davem turistů stojí cyklotu
rista s naloženým kolem. Že by to 
byl Jiří? Určitě je to on.

JIŘÍ BOUDA a MICHAL TŘETINA
odešli, ale díky svým knihám jsou stále s námi

Konec letošního léta byl nečekaně smutný. V průběhu pouhých 
deseti dní jsme přišli o dva naše kamarády, dva autory knížek.

Stále usměvavý Jiří, jiného jsem ho neznal.

Se synem Martinem při práci v litografické dílně.
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Druhý den po pohřbu Jiřího 
Boudy, kdy jsme se s ním loučili 
ve velké smuteční síni strašnické
ho krematoria, se stala tragédie, 
které jsem zprvu odmítal uvěřit. 
Michal Třetina měl dopravní ne
hodu, při jízdě na kole ho smetlo 
auto, které přejelo stokilomet
rovou rychlostí do protisměru. 
Neměl šanci přežít.

S Michalem jsem se znal o něco 
déle. Je tomu téměř dvacet let, 
kdy publikoval svoje první články 
z cest v časopisu Cykloturistika, 
který jsme v té době zakládali. 
Patřil tehdy k našim stálým spo
lupracovníkům. Když jsme spo
lečně hledali nová témata, která 
by časopis obohatila, nabídl sérii 
článků o výjezdech na alpská sed
la (dvoutisícová a vyšší), kterých 
měl už zdoláno 82, mnohá z nich 
vícekrát. Seriál odstartoval v čís
le 4 ročníku 2000 a jmenoval se 
Jak se jezdí do nebe aneb Alpské 
průsmyky na kole. V první části 
byl popis nejimpozantnější sil
nice v celých Alpách s výjezdem 
na Passo dello Stelvio. Tento se
riál si získal obrovskou populari
tu a z Michala udělal uznávanou 
osobnost. V roce 2002 jsme vy
dávání časopisu ukončili, ale tím 
neskončila naše spolupráce.

Připravovali jsme jeho prv
ní knihu, která vyšla jaře roku 
2004. Pojmenována byla stejně 
jako úspěšný seriál, tedy Jak se 
jezdí do nebe. Mohl jsem společ

ně s ním zažívat radostné chví le, 
když svoji novotou vonící knížku 
podepisoval na první autogra
miádě na  veletrhu Svět knihy 
v Praze. Bylo vidět, jakou z ní má 
radost. Není to tak dlouho, kdy 

zavítal k nám do Plzně a bavili 
jsme se o druhém vydání a také 
o pokračování. Tehdy jsme se vi
děli naposledy.

Michal miloval cestování a jeho 
záliba ho přivedla k průvodcová
ní cykloturistických zájezdů. Jed
nou z jeho oblíbených destinací 
byla Korsika. Vodil na ní každo
ročně skupinky a stále mne zval, 
ať jedu s nimi. Vyhovovalo mně, 
že se cestovalo jeho obytnou 
avií v malém počtu 8 až 10 lidí, 
kteří byli operativnější a akčnější 
než velké autobusové zájezdy. 
Na tento ostrov tisíce vůní nikdy 
nezapomenu. Byl to jeden z nej

hezčích zahraničních zájezdů, ja
ké jsem absolvoval. Objeli jsme 
na kolech téměř celý ostrov, zajeli 
i do kopců ve vnitrozemí. Michal 
byl skvělý organizátor, na spous
tě míst už měl své známé, takže 
jsme měli výhodnější ceny v kem
pech i třeba na vyhlídkové lodi.

Michale, teď už nejspíš víš, jak 
se jezdí do nebe. Dojel jsi do ně
ho ale nečekaně brzy. Takhle 
jsme si naplnění tvého sloganu 
nepředstavovali. Tak ať se Ti tam 
jezdí lehce a žádný kopec není tak 
velký, abys ho musel jít pěšky.

Jiří Říha

Michal netradičně v kravatě na 
autogramiádě své knihy.

Poslední výtisky knihy Jiřího Boudy Poutnický deník si můžete 
objednat prostřednictvím eshopu Cykloknihy.cz.
Kniha Michala Třetiny Jak se jezdí do nebe je bohužel už vyprodaná 
a její objednání možné není.

Kopce byly Michalovou doménou. 
Zde „vítězí“ na horské prémii na Korsice.

Cestování, přírodu a lidi – to vše 
Michal miloval.
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Kalendář ŽENA A KOLO 2016
reklamní cyklistické plakáty z 19. a 20. století

ŽENA A KOLO
reklamní cyklistické plakáty

z 19. a 20. století
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Fritayre: CyCLES ONyx, 1925

Walter Thor: THE BEESTON HUMBER, kolem 1918 B. Vennenderg: SCHLADITZ — FAHRRäDER, 1898 René Leverd: GLADIATOR, kolem 1910 Gumpert: „HELLAS“ — CyCLES, kolem 1900

Čtvrtý cyklistický kalendář v řa
dě doznal pro příští rok velkých 
změn. Především má zase jiný 
formát, který dá ještě více vy
niknout skvostným výtvarným 
dílům z dřívější doby. Na délku 
měří rovných 60 cm. Papír byl 
tentokrát zvolen více přírodní, 
aby se přiblížil materiálům pla
kátů z dřívější doby. Na titulní 
straně je působivý a nádherně 
probarvený plakát propagující 
kola Onyx. Ani se nechce věřit, 

že od jeho zhotovení uplynulo 
letos 90 let. Je zajímavé, že znač
ka Onyx přetrvává až do dnešní 
doby. Návrháři z firmy Peugeot 
Cycle vytvořili koncepční podo
bu jízdního kola Bike Onyx, která 
svým moderním stylem a maxi
mální efektivitou posouvá značku 
do daleké budoucnosti.

Velký nástěnný kalendář ŽeNa 
a kolo 2016 je opět celoba
revný, obsahuje 14 listů velikosti 
60 × 32 cm, tištěný je na kvalit

ním ofsetovém papíru gramáže 
250g/m² a obsahuje  jednoduché 
kalendárium. Poslední list je oto
čený a zobrazuje miniatury všech 
otištěných plakátů se jmény jejich 
autorů, názvy a rokem zhotovení. 
Kalendář má spirálovou vazbu 
a vzadu kartón proti poškození. 
Každý výtisk kalendáře je zaba
len do průhledné fólie.

Cena kalendáře zůstává stej
ná jako v loňském roce 399 kč + 
poštovné.

399 Kč
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B. Wenneberg: CLESS & PLESSING, kolem 1898 Ernest Thelem: GRIFFON CyCLES, kolem 1905 Anonym: MARS RAD, 1925 A. Wilquin, CULOTTE „VÉLO –SKI“, kolem 1946

Walter Thor: PEUGEOT, kolem 1910 L. E. Jardon: CLÉMENT PARIS, kolem 1896 Anonym: DÜRKOPP’S FAHRRäDER, 1910 Henri (Gray) Boulanger: Cycles Brillant, 1899
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Pokud by se zdál někomu kalendář reklamních cyklistických plakátů moc velký, může si objed
nat sadu pohlednic ŽeNa a kolo, kde jsou všechny plakáty ve zmenšené podobě. Výhoda je 
v tom, že pohlednicí můžete potěšit nějakého milovníka této tématiky příjemným pozdravem. V době 
emailů a SMSek věc nevídaná. Sada 14 reprodukcí pohlednicového formátu stojí 140 kč + poštovné.

ŽENA A KOLO
reprodukce plakátů v pohlednicovém 
formátu, série 2016 140 Kč za sadu
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Po úspěchu kalendáře rozhleden 
českého západu pro rok 2015 
přicházíme s nabídkou kalendá
ře rozhleden českého severu pro 
rok 2016.

Dříve se o severních Čechách 
hovořilo jako o energetickém, 
uhelném či chemickém srdci 
Československa. Dnes však toto 
tvrzení můžeme směle rozšířit 
a Ústecký kraj nazvat také krajem 
rozhlednovým. Dokonce, a to ani 
trochu nepřeháníme, bychom 
o zdejším kraji mohli hovořit jako 
o pravém Ráji rozhlednovém.

Autorem fotografií a grafic
kého zpracování je opět Zde
něk Benedikt a autorem kreseb 
a textů je Jiří Štekl, kterého není 
třeba našim čtenářům více před
stavovat. Kalendář je kombinací 
krásných fotografií, oceňovaných 
kreseb, informací a podrobné
ho kalendária. Jsou zastoupeny 
všechny typy staveb od dřevě
ných přes cihlové, kamenné či be
tonové, až po zcela nové ocelové 
konstrukce.

Titulní stranu kalendáře zdo
bí rozhledna Chmelový maják 

v Žatci, která se řadí v  tomto 
oboru k architektonickým skvos
tům. Čtyřicetimetrová čtyřboká 
ocelová věž z r. 2010 s vnějším 
schodištěm a výtahem uprostřed 
je součástí celého komplexu 
historických staveb spojených 
s vývojem chmelařství od rané
ho středověku do současnosti. 
Z ochozu ve výšce 36 metrů je 
nádherný kruhový výhled.

Kalendář Rájem rozhlednovým 
2016 je celobarevný, obsahuje 14 
listů o velikosti 30 × 42 cm na kří

dovém papíru gramáže 200 g. Má 
spirálovou vazbu a vzadu kartón 
proti poškození. Každý kalendář 
je zataven do průhledné fólie.
Cena je 250 kč + poštovné.

RÁJEM ROZHLEDNOVÝM 2016
velký nástěnný kalendář  
rozhleden českého severu

Schillerova rozhledna, Kryry Letná, Teplice Jedlová, Jiřetín pod Jedlovou Tanečnice, Mikulášovice

Chmelový maják, Žatec

250 Kč
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Inovovanou podobu má v tomto Cykločtení stálá nabídka knih 
z našeho vydavatelství. Nenajdete ji už na stránkách uvnitř čísla, 
ale v podobě malé brožurky přiložené zvlášť. Výhodou je daleko 
větší přehlednost a větší množství informací o dané knize. Kapesní 
formát ji umožní mít při sobě i při výběru knih v knihkupectvích. 

Všechny naše tituly dáváme do distribuční sítě, aby byly k dispozici 
co nejširšímu okruhu čtenářů. Pokud nějakou knihu neseženete, je 
pravděpodobně u distributora vyprodaná, ale můžete si ji objednat 
prostřednictvím našeho eshopu. Pokud ji nenajdete ani tam, je 
zcela vyprodaná.

STÁLÁ NABÍDKA vydavatelství Cykloknihy
tentokrát jako samostatná brožurka

CYKLOKNIHY
katalog knih s cyklistickou  

a cykloturistickou tématikou

www.cykloknihy.cz

www.cykloknihy.cz 5
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KOLMO NA MOSKvU
formát 145 × 205 mm
pevná vazba
288 stran, barevné přílohy
vyšlo 3—2012

ISBN 978-80-87193-20-4
299 Kč

KOLOSÁLNÍ CESTA  
KE KOLOSEU
formát 145 × 205 mm
pevná vazba
304 stran, barevné přílohy
vyšlo 5—2015

ISBN 978-80-87193-33-4
299 KčMilan Martinec

KOLMO NA MOSKVU
KOLOSÁLNÍ CESTA KE KOLOSEU
Dvě knihy z pera Milana Martince o jeho cestách na kole Evropou. V první popisuje 
výpravy za Severní polární kruh, na Balkán, do Moskva a na Cabo da Roca. Milan sice není 
profesionální cyklocestovatel, ale na kole už ujel přes 350 000 km, což představuje více než 
osminásobné obkroužení zeměkoule. Všechny výpravy uskutečnil v rámci řádné dovolené. 
V druhé knize přibližuje, jak ho jednostopý oř vezl při dalších cestách do Moldavska, na 
Britské ostrovy, na Kurskou kosu a na Maltu. Svoje zážitky líčí s nadhledem a podává je 
s jemným osobitým humorem.

Honza Bicek MOJE CESTA NA KOLE DĚTEM 
vázáná, 165 × 235 mm, cca 144 stran, mnoho barevných foto
Kniha Honzy Bicka, mistra ČR v časovce i silničním závodě hendikepovaných cyklistů nám poutavě představuje pra
videlnou Cyklotour Josefa Zimovčáka: Na kole dětem. Ta pomáhá onkologicky nemocným dětem a jejich rodi nám. 
Výtěžek z prodeje této knihy poputuje nadačnímu fondu Klíček pro dětský hospic v Malejovicích. Honza Bicek pro 
projekt Pepy Zimovčáka žil, protože sám prožíval boj se zákeřnou nemocí. Největší cyklistické úspěchy Honzy Bicka 
jsou paradoxně spojené s fází jeho života, kterou absolvoval jen s jednou zdravou nohou. Postřehy z několika Cyk
lotour, Giro d’Italia 2014, i prosté úvahy o smyslu našich životů nás ubezpečují, že MVDr. Jan Bicek (1977–2015) 
byl nejen sportovní a lidskou, ale i literární hvězdou. Více informací na www.knihajanbicek.webnode.cz

225 Kč
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Dostat se do vládního salónku 
na Hlavním nádraží v Praze se jen 
tak někomu nepodaří. Sezvat do 
něho kolem 60 lidí a uskutečnit 
v něm křest knihy je přímo husar
ským kouskem. Obojí se povedlo 
Františku Tylšarovi, který sestavil 
už druhou antologii píšících že
lezničářů s názvem literáti na 
trati II. V ní představuje autory, 
které nějakým způsobem spojuje 
železniční prostředí. Pracují jako 
strojvedoucí, výpravčí, průvodčí, 
dispečeři, traťoví dělníci i v admi
nistrativě na Generálním ředitel
ství. Někteří z nich jsou zkušení 
publicisté, mají na kontě několik 
vydaných knih, většinou se ale 

jedná o příležitostné přispěva
tele do oborových časopisů. Je 
potěšitelné, že dva z těchto lite
rátů jsou i autory námi vydaných 
knih.

Jedním z nich je Jiří Štekl, po
voláním výpravčí v železniční 
sta nici Nezvěstice, kterého záli
ba v rozhlednách učinila jedním 
z největších odborníků na tyto 
stavby v republice. Jeho perokres
by si žádají renomované deníky 
a časopisy, aby jimi doprovodily 
své články o rozhlednách. Vyšlo 
mu už šest knih, které se celkovou 
výší nákladu řadí k bestsellerům.

Druhým autorem je Rosťa Gre
gor, povoláním provozní elektri

kář a držitel licence strojvedoucí
ho. Na kontě má sice teprve svoji 
prvotinu Šťastná to země, která 
mu vyšla v našem vydavatelství 

vloni na jaře, ale díky jeho před
náškám se stává postupně zná
mým. V textu, kterým se v knize 
představuje, se mi líbí věta: „Píši, 
protože mě to baví a dají se tím vydě-
lat docela zajímavé peníze.“

Samotné pokřtění knihy pro
vedl šéfredaktor časopisu Že
lezničář Václav Rubeš. Přestávky 
vyplňovalo sympatické Řehečské 
kvarteto. Na závěr se všichni pří
tomní autoři vzájemně do knih 
svých kolegů podepisovali.

František Tylšar prozradil, že 
už připravuje třetí knihu píšících 
železničářů, která se bude jme
novat Literáti bez hranic. Bude 
obsahovat příspěvky i sloven
ských autorů.

Knihu vydalo nakladatelství 
Epika a je možné si ji objednat: 
frantisek.tylsar@seznam.cz

František Tylšar, editor knihy, vítá přítomné autory i hosty. Píšící železničáři – profesí či srdcem, pózují společně a s novou knihou.

LITERÁTI NA TRATI II
antologie píšících železničářů
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Jezdci v doprovodu svých ctěných rodin, přátel a příznivců 
se sejdou v sobotu 7. listopadu 2015 už po dvaadvacáté na 
tradičním místě uprostřed Letenské pláně za kyvadlem.

Program Pražské míle 2015:
10.00 Reje pánů velocipedistů
10.20 Ostrý start jízdy po trati míle
10.30 Dojezd do cíle
11.00 Závod vysokých kol v jízdě na pomalost „Letenský šnek“
11.30 Fotografování jezdců

Český klub velocipedistů 1880 jest klubem tradičním, a proto přísně v du
chu stanov našich bude jízda umožněna pouze pánům na vysokých kolech 
ve vhodném oblečení! Nízká kola a šaškovská oblečení buďtež ponechána 
doma a nebudiž jimi hyzděna trať míle.
Každý účastník Pražské míle 2015 si je vědom, že zapravením startovného 
Kč 100, a přihlášením se k jízdě vědomě se zříká případných všech nároků 
na pořadatele jízdy a jeho start i činnost po trati jest již pouze na jeho 
vlastní nebezpečí.
Po skončení jízdy zveme všechny jezdce, jejich rodiny, přátele i obecenstvo 
do klubové hospůdky „Na Závěrce“ (Šlikova ulice 3, Praha 6 – Břevnov). 
Zde budou o 14. hodině odměněni účastníci jízdy.
Případné dotazy na telefonním čísle 602 425 160.

PRAŽSKÁ MÍLE 2015
tradičně uprostřed Letenské pláně
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Pražská míle, 
sobota 7. listopadu 2015 

na tra dič ním mís tě
upro střed Le ten ské plá ně 

za kyvadlem v 10 hodin

XXII

Každoročně zakončuje Pražskou míli společné focení pánů jezdců na vysokých kolech.
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I letos se v rámci podzimních sportovních veletrhů na brněnském 
výstavišti uskuteční ve dnech 7.– 8. 11. 2015 festival Cykloces
tování, jehož promítající nás zavedou do různých koutů světa.
Jedním z největších lákadel bude letos bezesporu projekce „med
vědí ženy = bear girl“ kamily kielar, která nás zasvětí do zimního 
cyklocestování po Aljašce. Tahákem bude také 2. díl filmu Jaro
slava krále z cesty na kole kolem světa. Stálicí na scéně je kaž
doročně Honza Vlasák, který nám povypráví o tom, jak se z kola 
lze dostat velmi rychle do běloruské nemocnice. Opomenout 
nesmíme leu Vargovčíkovou, specialistku na cykloturistiku ve 
Skandinávii, a její nové povídání o finské Karélii. A ani letos nebu
de chybět cyklocestovatelská rodinka Stillerových a mnozí další.

Festival 
CYKLOCESTOVÁNÍ
opět v Brně na veletrhu Sportlife

Sobota 7. 11. 2015 – Výstaviště, sál Morava – pavilon a
Jaroslav král: Český šnek na cestě kolem světa 2 – FILM 2. díl
Michal Gordiak: Bicyklom za 100 € z Bratislavy do Lisabonu
Martin Stiller: Jaroléto bez kola, přesto na horách  
aneb nová výzva…
SPeCIÁl: kamila kielar – yukon – severokanadskou  
zimou na kole
Petr Bartoš: Jízda Evropou aneb jak se z pěti stane deset
Broňa Nágel: 80 dní kolem vody naležato

Neděle 8. 11. 2015 – Výstaviště, sál Morava – pavilon a
Martin Matěj: Kam až dojedu na kole? – FILM
lea Vargovčíková: Finská Karélie
lea Vargovčíková: workshop – Jak na kole po Skandinávii
Martin Stiller: Aktivní víkendy pro rodiny s dětmi
Honza Vlasák: Největší dobrodružství mého života

Podrobnější informace naleznete na www.cyklocestovani.cz

10.00 — Blok I (rozhovory, komentovaná promítání a přednáška)
Jaroslav „Šnek“ král: Návrat z nedokončené cesty kolem světa
Tomáš Horák: Na jednokolce kolem ČR
lucie a Michal Jonovi: Labská cyklostezka
Jiří Sázavský: Dagestán – na kole v zemi hor
Ivan Rybařík: Správná výživa nejen v cyklistice
Michal Třetina: Jak se jezdí do nebe (in memoriam)

14.00 — Blok II (rozhovory, film a komentovaná promítání)
Čeští krokodýlové: účastníci Crocodile Trophy 2015
Fullface Productions: Gringos and Rapidos
lucie a Michal Jonovi: Florida – na kole v zemi aligátorů
anna Šafářová: Do Skotska na koloběžce
Markéta Peggy Marvanová: Tour Divide Race 2015
Hanka ebertová: Konec kariéry nejlepší české ultracyklistky

18.00 — Blok III (film a komentované promítání)
Radim Jebavý, David Novotný: Cesta jako v bavlnce
lucie a Michal Jonovi: Čína – na kole za mříže 

Podrobnosti a rezervaci vstupenek najdete na www.cyklofest.cz

Kinosál hotelu Pyramida (Bělohorská 24, Praha 6) přivítá v sobotu 
14. listopadu 2015 tradiční promítací festival cyklistiky a cestování na 
kole Cyklofest. Hlavní součástí 8. ročníku budou filmy i živé komento
vané prezentace s promítáním obrázků z cest po celém světě. 
V programu jsou i besedy, přednášky a rozhovory s „cyklo“osobnostmi. 
Mezi taháky bude jistě patřit vyprávění Markéty Peggy Marvanové 
o extrémním MTB závodě napříč Skalistými horami a lucie a Michal 
Jonovi do programu zařadili i tři svá témata. Na závěr Cyklofestu bude 
již tradiční losování vstupenek a dobročinná dražba, jejíž výtěžek 
letos věnujeme na vybudování pomníku nedávno tragicky zesnulému 
Michalu Třetinovi.

Do Prahy na 

CYKLOFEST



18 CYKLOČTENÍ podzim 2015

CYkloČTeNÍ
časopis pro orientaci na cyklistickém knižním 
trhu, číslo 28, ročník xIII.
vydává CyKLOKNIHy s. r. o., Pod Vinicemi 2, 
301 00 Plzeň, tel. 377 539 988 
redakce@cykloknihy.cz
evidenční číslo MK ČR E 14711
ISSN 2464–5028 vyšlo 30. října 2015

Jubilejní oslavy 70. výročí osvobození Plzně 
americkou armádou a oslavy konce 2. svě
tové války byly letos v Plzni velkolepé. Pestrý 
kulturní program, tematické výstavy i setkání 
s válečnými veterány probíhaly několik květno
vých dní. Celé město se ponořilo do atmosféry 
roku 1945, na mnoha místech včetně náměstí 

Republiky byla prezentována dobová vojenská 
technika. Plzní projížděl jedinečný Convoy 
of liberty s více než 300 vozidly, ve kterém 
nechyběli ani cyklisté. Anglický letec, výsadkář 
i zdravotník v dobovém oblečení na kolech 
odpovídajících typů. V dobách válečných byla 
jízdní kola ve výzbroji armád samozřejmostí.

ZVEME VÁS
na veletrh
SPORT Life 2015

Koná se ve dnech 6. až 8. listopadu 2015 
v Brně na Výstavišti. Jako každoročně na
jdete náš stánek CYklokNIHY mezi 
vystavovateli v pavilonu V pod čís. 088.
Přijďte si popovídat s autory knížek, kou
pit si některou z novinek nebo skvělý ka
lendář na příští rok. Těšíme se na Vás.

CYKLISTÉ V KONVOJI
při oslavách 70. výročí konce druhé světové války



K dostání u prodejců tisku nebo objednávejte na zaruba@svet-sportu.com (+420 602 215 564). 

svět:sportu
 :magazín plný emocí

Nový sportovní časopis pro všechny, pro které 
sport neznamená jen souhrn výsledků a statistik.

svět:sportu
: magazín plný emocí

: fenomén : Bohemians 1905
: téma : Peugeot se vrací na Dakar
: profil : Fabian Cancellara

www.svet-sportu.com

02 : 2014
cena : 79 Kč

3,69 EUR
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Najdete nás na

Chaos v F1

Maraton v Paříži 
na vlastní kůži

Interview: 
Kiki a Maki
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Supersport
Honda NSX

MS 2015
v hokeji

Maratonské 

příběhy

Můžeme být nejlepší
Kiki&Maki

FORMA OBJEDNÁNÍ, VARIANTY PLATEB 
A ZPŮSOBY DORUČENÍ
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 VŽDY SPOLÉHÁM
 NA MAXXMOTION“ 

KAREL LOPRAIS
úspešný závodník 
Rallye Paríž-Dakar
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Karel Loprais
Vzpomínky na Afriku

Válečnice
Ronda Rousey

Interview
Martin Šonka

British Superbike
Jakub Smrž




