o cyklistice, cykloturistice a cestování

CYKLO knihy
čtení

Jezdím na kole a čtu

Prosíme, vyplňte jednoduchý dotazníček.

konkurz na nápad k podpoře čtení a jízdy na kole,
resp. na odměnění těch, kteří na kole jezdí a čtou



Romantická obálka minulého čísla (jaro/léto 2017) byla
mnohými z vás označena za vůbec nejhezčí titulní stranu
všech dosud vydaných Cykločtení (bylo už jednatřicáté). Dívka posetá květy jedoucí s grácií na kole, které je
taktéž celé květované. Byl to ideální jarní námět.

Inspiroval nás i k výrobě připínací
placky se stejným motivem, ke kte
rému jsme přidali slogan: Jezdím na
kole a čtu. Premiéru měla placka na
mezinárodním veletrhu Svět knihy.
Tam chodí návštěvníci, pro něž je
čtení samozřejmost, osvětu dělala
spíš cyklistice. Pokračování osvěty
bylo na Cyklovíkendu se Sport Arsenalem a Cykloknihami, který je pro
změnu o ježdění na kole. Tyto dvě
disciplíny (čtení a ježdění) se vý
znamně propojují právě v knihách
s cyklistickou a cykloturistickou
tématikou, které berou do rukou
čtenáři, kteří jsou zároveň cyklisté.
Proč tedy nepřipravit něco, co by
čtení i ježdění na kole nejen spo
jovalo, ale i podporovalo. Nějaká
kampaň, která by lidem přinesla
něco navíc a ještě přesahovala do
savadní komunitu, která už obě
činnosti provozuje. Co by to moh
lo být? Bonus, který by odměnil ty
stávající a podpořil ty nové.
Tak nás napadlo: Co kdybyste
nějakou aktivitu navrhli vy sami?
Takovou, která by vám byla nejvíc

Jméno a příjmení: 
(Nebude nikde zveřejněno, pokud si nebudete přát.)

Ročně najedu     kilometrů na kole.
Ročně přečtu     knih.
Ročně přečtu     knih s cyklistickou
a cykloturistickou tématikou.
Nejoblíbenější kniha z vydavatelství
Cykloknihy:


Navrhoval bych následující aktivitu:




(Můžete se rozepsat a poslat vše e-mailem do redakce.)

Přál bych si zaslat zdarma knihu:

sympatická. Časem by z toho mohla být iniciativa,
která by se dala podpořit v různých médiích a která
by mohla rozšířit společenství lidí čtoucích i jezdí
cích. Dáme prostor a čas vašim nápadům. Třeba se
výsledná podoba zrodí společně z několika návrhů,
po vzájemné diskuzi nebo až za nějaký čas. Uvidíme.
Každopádně bychom uvítali vaše náměty spolu
s vyplněním krátkého dotazníčku. Všechny aktivní
respondenty odměníme knihou dle vlastního výběru
(pokud o to budou stát). Na autora námětu, podle
kterého bude kampaň Jezdím na kole a čtu vyhlášena
a spuštěna, čeká zvláštní a velice hodnotná odměna.

Vybírejte pouze z aktivní nabídky vydavatelství
Cykloknihy. Zde uveďte nejen svoje jméno, ale také
adresu pro zaslání (nebude nikde zveřejněna).



Na vaše náměty se budeme těšit do konce
letošního roku. Vyhodnocení a zveřejnění se
uskuteční na jaře příštího roku. Vše zasílejte
na adresu vydavatelství Cykloknihy (kontakty
jsou v tiráži).
(red)
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Letošní CYKLOVÍKEND neměl chybu
putovali jsme Husí cestou po stopách Járy Cimrmana
Dobré počasí bývá z poloviny zárukou úspěchu. Vyšlo perfektně.
Druhá polovina je tvořena několika faktory: výběrem lokality,
zajímavými trasami, dobrým zázemím, doprovodným programem
a perfektními účastníky. Tohle vše bylo letos namícháno v odpovídajícím poměru a výsledek se dostavil :)
V páteční podvečer jsme se tě
šili na příjezd legendy českého
sportu, bývalého hokejového
brankáře Dominika Haška. Tento
nejúspěšnější gólman naší histo
rie, olympijský vítěz z Nagana,
je totiž také zdatným cykloturis
tou. Absolvoval se dvěma parťá
ky cyklovýpravy na Balkán a do
Himálaje. S jedním z kamarádů,
s Radimem Jebavým, měli spo
lečnou přednášku právě o těch
to cestách. Potom následovalo

focení účastníků s Dominikem
a podepisování knihy Kolo, sny
a dobrodružství, která o výpravách
na kole pojednává. Dominik se
ukázal jako velice sympatický
společník.
Sobotní trasa do okolí Ho
lanských rybníků, které jsou
rozložené pod majestátnými
homolovitými kopci, kterým do
minuje z dálky viditelný Ronov,
měla jedno velké lákadlo. Byla
jím Husí cesta, klikatící se po

U prezentace je vždy spousta legrace, zvlášť když se vyplácí startovné.
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hřebeni nad hlubokými roklemi
Kokořínska. Asi osmikilometrový
úsek, opravdu parádní cesta, kam
nesmí auta, jenom pěší turisté
a cyklisté. Ale nebylo tomu tak
vždy. V určitých letech, už je to
mu opravdu hodně dávno, tam
auta jezdila. Dá se to odvodit ze
svědectví o životě a skonu velké
ho českého génia Járy Cimrma
na. Na pamětní tabuli v polovině
cesty stojí psáno:

Odtud jsme jeli ukázněně v řa
dě za sebou, abychom uctili pa
mátku nejen Járy C., ale i přeživ
ších hus.
Dalším objektem našeho zá
jmu byl hrad Helfenburg. K němu
jsme se neškrábali do kopce, jak
bývá k hradům zvykem, ale neu
stále sjížděli dolů do údolí. Mělo
to pak jednu nevýhodu, z jeho
vysoké hradní věže nebylo téměř
nic vidět. Jinak to je hrad impo

Dne 12. 5. 1921 tudy projížděl z dobytčího trhu z Mělníka, kde
koupil 10 husí. Tento den právě testoval svůj nový vynález, automobil
s motorem na stlačený vzduch a vodu. Bohužel však došlo k poruše
hydrogenerátorového izolátoru WP.1 a následnému výbuchu, který
Jára nepřežil. Explozi přežilo pouze 6 husí, které zde byly k vidění
ještě v červnu roku 1924. Odtud se začíná nazývat tato cesta Husí.
Dominik trpělivě podepisuje stohy knih, ve kterých se o něm píše.

zantní, který v posledních letech
ožívá díky obětavé práci a úsilí
mnoha dobrovolníků.
Město Úštěk je známé svý
mi Ptačími domky, které si zde
v 19. století postavili italští děl
níci, kteří tu stavěli železnici. Jsou
to místnosti s malinkými okénky,
vyhloubené ve skále a opatřené
dřevěnými přístavky, které připo
mínají přilepená ptačí hnízda. Po
dobrém obědě s neskutečně vel
kými porcemi v bufetu na náměstí
jsme s plnými žaludky šplhali na
protilehlý kopec do vesničky Os
tré, nad kterou se nachází návrší
Kalvárie se skupinou tří kaplí.
Celý barokní areál je krásně zre
novovaný s jedinečnými výhledy
do krajiny. České středohoří je
odtud jako na dlani.
Dál to bylo na naši základnu
víceméně z kopce. Základnou,
kde jsme letos měli po celý Cyk
lovíkend zázemí, bylo rekreační
zařízení Jachta Holany. Naprosto
perfektní místo pro konání tak
velké akce. Mimochodem, po
delší době jsme zaprezentovali
více než dvě stovky účastníků.
Spaní ve stanech v borovico
vém lese i ubytování v chatkách
na břehu Milčanského rybníka
bylo parádní. Vlídný personál
restaurace, kde jsme měli zajiš
těné snídaně i večeře, se staral
též o doplňování tekutin, takže
ke spokojenosti nikomu nic ne
chybělo. Zvlášť když ještě v pod

večer dostali všichni jedinečnou
grilovanou obří klobásu a pivo
jako pozornost pořadatelů.
V loňském roce měl na Cykloví
kendu promítací premiéru Milan
Silný, který se velmi osvědčil, a tak
jsme ho pozvali i letos, aby vypl
nil svým povídáním sobotní ve
čer. Jeho vyprávění o akci zvané
Loudání, při kterém se ale nikdo
neloudá, předcházel křest jeho
nové knihy Každý kopec bere …
DECH. Knihu pokřtil již tradičně
pivem majitel firmy Sport Arsenal
Ing. Jiří Suchý. Je to už Milanova
čtvrtá kniha o kopcích a pátá cel
kem. Milča nezahálí, jezdí, píše
a knihy seká jako Baťa cvičky :)
V neděli se vždy vyjíždí pozdě
ji. Sobotní večer bývá náročnější
a protahuje se většinou dlouho
do noci, mnozí se spolu setkávají
jen jednou v roce, právě na Cyk
lovíkendu. Všechny letošní trasy,
stejně jako v loňském roce, navr
hl místní znalec Mirek Malinovský

Jiří Suchý křtí knihu
Milanovi Silnému.

Zastavení na Husí cestě v místech, kde skonal Jára Cimrman.

a byl za ně účastníky chválen.
Nedělní vedla do nedaleké ob
ce Zahrádky, kde místní zámek
(v současné době bohužel vyho
řelý) proslavil Mireček z Básníků.
Dříve se zde totiž učili zahraniční
studenti češtinu před jejich studi
em na českých vysokých školách.
V těsné blízkosti Zahrádek se
rozkládá obrovský Novozámecký
rybník, který je známou ornitolo

gickou oblastí, proto je na jeho
břehu vybudována rozhledna co
by pozorovatelna ptactva.
Tradiční otázka na závěr: Kde
bude Cyklovíkend v příštím roce?
Místo přepečlivě vybíráme. Proč?
Protože se bude jednat o jubi
lejní dvacátý ročník. A ten si za
slouží, aby byl něčím výjimečný.
Termín bude ale obvyklý, předposlední nebo poslední víkend v červnu.

Kalvárie nad
Ostrým u Úštěku.

Výdej občerstvení.
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Cyklotoulky III.
s dětmi, vozíkem a nočníkem
Markéta Hroudová a Luděk Zigáček
7 000 kilometrů po Albánii, Bosně a Hercegovině,
Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Kosovu,
Makedonii, Maďarsku, Slovinsku a Srbsku
Třetí kniha autorů obsahuje dvě cesty:
S dřívkáčem po Balkáně
Na kole všemi státy bývalé Jugoslávie

vyšlo v červnu

299 Kč

počet stran: 352 stran
formát: 145 × 205 mm
vzhled: pevná vazba, barevné přílohy
ISBN: 978-80-87193-41-9
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Bylo to dilema. Vydat, či nevydat knihu o cestách absolvovaných v le
tech 2011 a 2012? Není to moc velký časový odstup?
Děti Víťa a Šárka už dávno jezdí na svých kolech, předloni dojeli s ro
diči Markétou a Luďkem z Lesovny v Orlických horách (kde bydlí) až do
Benátek a nazpět, vloni jeli do Ruska a zpět, kde otočku udělali v Moskvě,
a letos projeli Karpatský oblouk přes Rumunsko, Ukrajinu a Polskem se
vrátili domů. Pokaždé odšlapali téměř tři tisíce kilometrů. Jen pro úplnost,
Šárce bylo letos devět, Víťovi deset.
Tyto tři poslední cesty by si už zasloužily samostatnou knížku (nejspíš
bude), tak proč se vracet k výpravám, kdy děti ještě seděly ve vozíku? No,
jednak proto, že předchozí dvě knihy sledovaly jejich úplně první cesty,
takže tato logicky navazuje a uzavírá jakousi trilogii. Může být obrovskou
inspirací pro rodiny, které se zatím bojí vyrazit s malými dětmi na delší
cestu do světa. Ale ten hlavní důvod se dozvíte, až se do knihy začtete.
Markéta s Luďkem totiž Balkán milují, nemohou bez něj být, vracejí se
tam a krásně ho v knize vykreslují. Vznikl tím téměř cykloturistický průvodce
po Balkánu, který by bylo škoda nevydat. Tyto dvě cesty daly dohromady
skoro sedm tisíc kilometrů, a to už je hodně projetá a prozkoumaná oblast,
ležící na jihovýchod od našich hranic.
Nechte si od nich vyprávět o horkých dnech, kdy se nezchladíte ani
na dně hlubokých balkánských roklí, o přátelských lidech, pro které nic
není problém a čas pro ně (zatím ještě) neznamená peníze. O divokých
řekách, o nebetyčných horách, kde i v létě může sněžit, o neopakovatel
né atmosféře tamních starobylých měst, o vyprahlých krajích, antických
památkách, azurovém moři… To vše a ještě mnohem víc je prý Balkán!

neděle 27. května 2012 — 96 km

Do Chorvatska
Ráno jsme vyrazili bez snídaně. Popojeli jsme asi dva kilometry na křižovatku
do vesnice, protože jsme doufali, že by tam mohl být obchod. Bohužel nebyl,
a tak jsme si uvařili čaj a posnídali chleba se záložními rybičkami a perníčky.
To bylo naše poslední jídlo. Slovinsko se liší od zbytku Jugoslávie i nedostatkem vesnických obchůdků. Země přejala nešvar bohatých západních zemí,
nákupy se centralizují do obchodních domů u větších sídel. Odkoukali to
od sousedního Rakouska, podobně jako muškáty v oknech. Nevím, jak to
řeší zdejší důchodci, ale cyklista, který si rád posedí a popovídá s obyčejnými
lidmi v malém vesnickém krámku, je tak o tyto zážitky bohužel ochuzen.
Stále se držíme řeky Reka a stále mírně stoupáme. Projeli jsme Ilirskou
Bistricu, což bylo zatím asi naše největší slovinské město, a krajina se maličko narovnala. Směřujeme na jih, k moři. Dává o sobě vědět teplejším
počasím. Děti pořád trochu kašlou, ale podle přesného ručního měření
teplotu nemají. Nasadili jsme Stoptusin a ve vozíčku mají teploučko, snad
jim nic nechybí. Ve tři čtvrtě na jedenáct stojíme na hranici do Chorvatska. Po 191 zatraceně náročných kilometrech opouštíme Evropskou unii,
protože Chorvatsko vstoupí do EU až za rok, skoro by se dalo říci do roka
a do dne, protože se tak stane přesně 1. 7. 2013.
Od hranic vede dálnice až k moři a my můžeme pohodlně jet po staré
silnici, kde skoro nikdo nejezdí. Minuli jsme ceduli Rijeka 21 km a terén
se naklonil směrem dolů. „Kdyby to tak chtělo být až do Rijeky z kopce,“
sním nahlas. Vzduch už voní mořem a společnost nám dělá kromě dálnice
železniční trať.
V Permani vůni moře přehlušila pekara a její vůně nás nalákala i dovnitř. Stejně byl čas oběda. A už to létá. Burek se sýrem a s masem, tekutý
jogurt, višňový a jablečný štrúdl a na závěr si děti ještě poručily koblihy.
Vůbec nebyl problém zaplatit v eurech. Kuny jsme vybrali z bankomatu
až v další vesnici. „2 000 kun (kurz v roce 2012 byl 1 kuna = 3,30 Kč) nám
musí stačit,“ lamentuje Luděk nad naší rozežraností. Jenom v té pekárně
jsme totiž nechali 8 eur.

Trajekt po albánsku – půlka autobusu navařená na malou bárku.
Plavba po přehradě Komani.
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komplet
699 Kč

Všechny tři
knihy jsou
nyní k dostání
v kompletu
(ušetříte 158 Kč).
podzim 2017
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KAŽDÝ KOPEC BERE
… DECH
Milan Silný
pátá kniha autora a volné pokračování
jeho knih o kopcích
Kniha Milana Silného je skvělá! Vážně ho obdivuji. Nechápu, kam na to
chodí!? Na historky, nápady, vtípky. Podle mě si musí pořád něco zapisovat,
zaznamenávat, nebo nechápu. Zatím se s vtipem neopakuje :) V současnosti
podle mě nejlepší spisovatel Cykloknih, vážně talent.

e-mail z 12. 9. 2017, čtenářka M. H.
Ohlas čtenářky je zatím jediný. Asi proto, že ne všichni mají
novou knihu o kopcích už přečtenou. Je to totiž pořádná dávka.
Jen považte: víc než sto tisíc slov, plus další tři tisíce v popiskách
fotek. A těch jsou v knize čtyři stovky. A všechny barevné!

vyšlo v červnu

349 Kč

počet stran: 328 stran
formát: 167 × 235 mm
vzhled: pevná vazba, celobarevná
ISBN: 978-80-87193-40-2
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Pátá kniha Milana Silného popisuje výjezdy na šest desítek kopců
České republiky a blízkého příhraničí.
Jsou to: Boreč, Kohout, Slepice, Cikánský vrch, Kuní hora, Kraví
hora, Kamenec, Myslivna, Dvorský les, Žaltman, Libín, Javorová
skála, Kunětická hora, Oreb, Jeřáb, Velká Čantoryje, Černá hora,
Hnědý vrch, Přední Žalý, Czolo (PL), Klepý, Vysoké kolo, Vrá
tenská hora, Podhora, Komorní hůrka, Medník, Cukrák, Pičhora,
Kokotsko, Hněvín, Přední Cvilínský kopec, Příčný vrch, Biskupská
kupa, Solná hora, Luž, Jedlová, Klíč, Ortel, Ralsko, Spravedlnost,
Knížecí stolec, Hochficht (A), Kašperk, Smrk, Wysoka kopa (PL),
Brdo, Velký Kosíř, Hrb, Královský kámen, Javorník, Ždánov, Bobík,
Boubín, Číhošť, Hradiště, Jezerní hora, Krušná hora, Wielka Sowa
(PL), Kalenica (PL), Velká Deštná.
Nejedná se ale o suché vyprávění, je to živé čtení se spoustou
příhod, legrace, lehké ironie a s mnoha zajímavostmi. Ideální
inspirace k výletům na kopce s originálními názvy. A jak Milan
píše: „Nesedět doma na zadku je podstatně zajímavější než
sedět doma na zadku“.

PŘEDCHozÍ KNIHY Milana Silného
CYKLISTICKÉ MASO
V ČESKÉ KOTLINĚ

389 Kč
počet stran: 248 stran
formát: 167 × 230 mm
vzhled: pevná vazba,
celobarevná

Cyklistické maso je čtvrtá kniha Milana Silného a po
jednává o nejdelších, nejdobrodružnějších a možná
i nejúchylnějších cyklistických akcích v ČR, při kterých
se člověk dostává do jiné dimenze lidského života.
Několik dní nonstop jízdy beze spánku, s minimem
jídla, zato s halucinacemi a v bolestech. Jen on, kolo,
příroda, její krásy a stupňující se souboj únavy s vůlí.
Kniha Milana Silného popisuje nejdobrodružnější cyk
listické akce u nás. Uchopte spolu s ním řídítka, usaďte
se do sedla, zařaďte lehké převody a vydejte se na
trasy, které jsou nezapomenutelným dobrodružstvím
a hlubokým zážitkem, které jsou plné poznávání sebe
sama, svého vlastního já, kdy sestoupíte na samotné
dno fyzických schopností i psychické odolnosti. Ví
tejte na startu!

ISBN: 978-80-87193-32-7

KAŽDÝ KOPEC MÁ SVÉ … NEJ
KAŽDÝ KOPEC STOJÍ ZA … TO
KAŽDÝ KOPEC SE ZVEDÁ … VÝŠ

KAŽDÝ KOPEC
à 299 Kč

Tři knihy …752 stran …130 kopců v České republice
i v zahraničí. Celkem 54 vrcholů Čech, Moravy a Slez
ska soustřeďuje první díl trilogie, kterou je možno
považovat za netradičního cykloturistického průvodce
po zajímavých kopcích České republiky. V druhém
pokračování Milan Silný zdolává nižší a nevýznamné
vrcholy, na které žádné pohodlné silničky nevedou.
Třetí kniha přibližuje zahraniční kopce. Vtipné vyprá
vění nepostrádající nadsázku, dramatické situace, při
nichž adrenalin stříká na všechny strany, hlášky a špič
kování kamarádů, to vše už je u autora standardem.

formát: 167 × 230 mm
vzhled: pevná vazba,
barevné přílohy
počet stran: 240 stran
ISBN: 978-80-87193-21-1

počet stran: 264 stran
ISBN: 978-80-87193-13-6

počet stran: 248 stran
ISBN: 978-80-87193-22-8
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TAHLE KNIHA HEZKY HŘEJE
hodnocení knihy Deník Jiřího Boudy na portálu NaVzduchu.cz
Malíř a výtvarník Jiří Bouda (1934–2015) byl nejen nadšeným milovníkem dopravy a především železnic, ale také rád jezdil na kole.
Ve svých téměř sedmdesáti letech podnikl v roce 2003 odvážnou
jízdu na kole z pražských Dejvic až do španělského Santiago de
Compostela, tedy prakticky k Atlantiku. A v roce 2006 se vydal
z Lisabonu do Prahy. A to prosím oboje na kole z roku 1959!
Na svých cestách si psal deníky
a ty vyšly knižně v roce 2014 (na
kl. Cykloknihy). Kniha byla a je
stále prodejně úspěšná. Jak by
ne – je to nejen cestovatelský de
ník, ale i jedinečné výtvarné dílo,
ilustrované samotným autorem.
Nádherně poeticky, s kresebnou
pečlivostí a rukopisem boudovsky
nezaměnitelným.
Letos vychází Boudův deník
z cesty z roku 2003 podruhé, a to
v jiné úpravě. V předchozí knize
byl deník, který si cyklista psal
sám rukou, převeden do tiskové
podoby. V nyní vydávané knize
Deník Jiřího Boudy 1/2003 je však
deník přetištěn přesně tak, jak si
ho autor psal. Kniha je faksimile
původního originálu.
Leckterý čtenář si může položit
otázku: Proč mít doma tu samou
knihu, resp. text, který už jednou
mám? A navíc, když se autorem
ručně psaný text čte přece jen hů
ře než ten písmeny tištěný? Půvab
této knihy však spočívá v tom, že

je skutečně věrným otiskem celé
jízdy a také autora samotného.
Na Boudových zápiscích je napří
klad fascinující, jak pečlivě a přes
ně jsou psány, jak autor neškrtal
a nepřepisoval, jak dokonale čistě
je to celé vyvedené.
Navíc je tu významný přídavek.
Deník má celkem 139 stran, ale
pak následuje dalších 84 stran
(poprvé tištěných), které autor
dopisoval až v Praze. Některé pří
hody z cesty do Španělska do
plnil. Dále je tu i záznam cesty,
kterou jako zkušební podnikl
v roce 2002, a jel na Slovensko
a zavítal do Rakouska. Následují
záznamy i z menších „tréninko
vých“ cest, které autor v létě roku
2002 podnikal. Kupříkladu jízda
v dešti a studeném větru v Polabí
o délce 136 kilometrů mi připadá
na člověka, který jede na kole přes
40 let starém a navíc, když 30 let
víceméně nejezdil, naprosto fa
mózní. To je výkon hodný Tour de
France. Nakonec je v závěru kni
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hy uvedeno krátké „Vyhodnocení
zkušební jízdy“, kde jsou praktické
postřehy týkající se toho, co a jak
s sebou brát na tak dlouhé výjez
dy, kolik peněz člověk utratí, jak
to řešit s jídlem atd.
Nově vydaný Deník Jiřího Boudy
mi opět potvrdil, jak pozoruhod
nou osobností tento umělec byl.
A nejde jen o to, že jeho zápisky
jsou zcela originální svojí for
mou, výtvarným doprovodem.
Jde i o celkový přístup k životu:
věcný, střízlivý, zároveň prozra
zující inteligenci, vzdělání i takt.
Říci, že Jiří Bouda byl člověkem
„ze staré školy“, mi připadá ne
jen přesné, ale vnímám to i jako
vyjádření všeho pozitivního, co
v sobě nesl a čím se také v životě
projevoval. A samozřejmě: Uká
zal i velkou dávku odvahy a smy
slu pro dobrodružství, když se na
takové cesty v důchodovém věku
vůbec vypravil.

Deník Jiřího Boudy je tak čtení
‑prohlížení nejen knihy, je i důvěr
ným náhledem do života mimo
řádného člověka. Stojí za to mít
tuto knihu doma, protože jejím
prostřednictvím můžete s auto
rem stále komunikovat, i když už
bohužel není mezi námi.
Andrej Halada
Celý náklad knihy je téměř ro
zebrán, několik výtisků zbývá pro
zájemce v e-shopu Cykloknihy.cz.

Mgr. Andrej Halada (1967) vystudoval Fakultu žurnalistiky
UK (1989) a následně Filmovou vědu na Filozofické fakultě
UK (1996). V letech 1993–1999 pracoval v týdeníku Mladý
svět jako vedoucí kulturního oddělení, poté byl rok v Nedělních novinách, od r. 2000 do 2008 byl editorem v týdeníku
Reflex, 2008–2010 pracoval v Televizi Public jako dramaturg,
scenárista i moderátor. Od roku 2011 pracuje ve Vojenském
historickém ústavu Praha, vedle toho přednáší o mediální
problematice a kultuře a píše články do různých periodik. Je
také autorem pěti knih.

Gregorova ŠŤASTNÁ TO ZEMĚ
učinila několik lidí opravdu šťastnými
Je velice příjemné číst ohlasy čtenářů po vydání knihy. Některá
z knih nezaznamená vůbec žádné (ale to ještě neznamená, že
je špatná), na některou jich přijde hodně (ale to nemusí nutně
svědčit o její kvalitě). Je to stejné jako u filmů, v divadle, hudbě…
Pro autora i pro vydavatele je důležité, když se knihy lidem líbí,
kupují je a hlavně čtou.
Rosťa Gregor dostal na svoji
prvotinu ohlasy hodně příznivé.
Není se čemu divit, jeho kniha
je sice skromnější, ale psaná srd
cem. S Rosťovým souhlasem ně
které z ohlasů otiskujeme.
Dobrý den, pane Rosťo, s velkým
nadšením jsem přečetl vaši knihu
2×, protože až podruhé si můžu
víc zapamatovat a vnímat. Musím
vám moc poděkovat a chválit,
jak se tato kniha povedla a jak
se krásně čte. Samozřejmě ob
divuji vaši výkonnost a vůli. Přeji
vám stále zdraví, uspořádání ro
dinného života a těším se na další
vaši knihu. Sommer Mir., Plzeň
Dobrý den! Tak jsme navštívili to
Vaše Best of Třeboňsko. Chtěli
jsme jet přesně podle Vašeho ná
vodu. Skoro všude jsme se orien
tovali. Když jsem vytáhl ofocený
návod z vaší knihy, tak spousta
lidí hned věděla, o co jde. Pro
stě říkali: „Aha, Rosťa Gregor,“

a těm, co se nechytali, jsem říkal,
že by si tu knížku měli přečíst.
Užili jsme si krásné přírody. Dě
kujeme.
Franta a spol.
Dobrý den, pane Gregore, vidě
li jsme Vás na Jihočeské televizi
a velmi Vám fandíme, máte naše
velké sympatie.
Zajímalo by nás, pokud to není
indiskrétní dotaz, čím jste chtěl
být jako dítě a jakou profesi jste
ve svém životě vykonával nejvíce.
Děkujeme, ať máte svit slunce
i hvězd na svých cestách!
Zdraví manželé Bartošovi
z Českých Budějovic
Vážený pane Gregore, jsem nad
šen. Právě jsem dočetl Vaše Ko
loputování a nemohu jinak než
sednout ke klávesnici a alespoň
takto Vám poděkovat za něko
lik krásných večerů, strávených
ve společnosti mé ženy, sklenice
dobrého vína a Vaší skvělé knihy.
Jsa od mládí vášnivý čtenář, pro

šly mi rukama za ty roky stovky,
možná i tisíce nejrůznějších knih,
ale málokterá na mne udělala
tak velký dojem, jako ta Vaše –
snad Karpatské hry od Miloslava
Nevrlého zařadím o kousek výš.
Smekám pomyslný klobouk a ti
še závidím. Jednak všechny ty
úžasné chvíle, které jste strávil
v sedle (někdy i mimo sedlo) ko
la, ale také Vaše nadání se o své
putování podělit. Možná je to
tím, že i já jsem před pár lety
propadl dopravnímu prostředku
zvanému kolo a zažil na něm řadu
krušných, ale i krásných chvil. Má
odvaha se s tou Vaší ale nemůže
vůbec měřit a tak ty mé zážitky
jsou v porovnání s těmi Vašimi ne
patrné (ale pro mne neméně dů
ležité). Téměř všechny „výlety“,
které popisujete, hraničí s šílen
stvím, ale na druhou jsou úžasné.
Jak jinak popsat cestu ve dvou na
kole do Albánie, případně sólový
objezd Československa ;-)
Přeji Vám spoustu dalších
úžasných zážitků, dobré přáte
le a především hodně zdraví, ať
můžete ještě roky putovat po
cestách u nás i jinde a třeba zase
někdy vydat další skvělou knihu.

Rosťa Gregor pořádá cestopisné před
nášky, které nabízí veřejným knihovnám,
kulturním zařízením, jakýmkoli společ
nostem, které si ho objednají. Na závěr
letošního roku a začátek příštího si při
pravil zajímavá témata:
Podrus v zimě na kole aneb pravoslav
né Vánoce na Podkarpatské Rusi
Albánie, Kosovo aneb v sedle starých
kol do nitra divokého Balkánu
Srbsko, Bulharsko, Rumunsko ko
lopouť k zapomenutým monastýrům
Bulharska a putování do českých osad
v jižním a severním Banátu
Černá Hora, Bosna skvělými horami
a soutěskami aneb muslimská a křesťan
ská poutní místa v sedle kola
Pěšky okolo Československa aneb sen,
který trval 89 dní
Každá přednáška s promítáním trvá
cca 1 hodinu. Kontakty a podrobnosti:
+420 774 247 417
gregor.rosta@seznam.cz
www.putovanisemnou.cz

Knihu ŠŤASTNÁ TO ZEMĚ si mů
žete objednat za 279 Kč v e-shopu
Cykloknihy.cz.

S pozdravem Radek Alka,
Bystrovany
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Kalendář ŽENA A KOLO 2018
reklamní cyklistické plakáty z 19. a 20. století

2018

399 Kč
Šestý cyklistický kalendář v řadě
je opět sestaven z těch nejkrás
nějších dobových reklamních
plakátů, které v 19. a 20. sto
letí propagovaly jízdní kolo.
Ústředním motivem je vždy že
na oslavující značku velocipedu
nebo jeho výrobce. Formátem,
použitým přírodním papírem
a plnobarevným tiskem zůstává
kalendář i letos stejný.
Na titulní straně je půvabný
plakát propagující jízdní kola

nizozemské značky Gazelle. Tato
značka kol stále existuje a do
konce se těší mimořádné přízni
královské rodiny, což dokládá
nejedna účast některého z jejích
členů při slavnostních příležitos
tech spojených s touto firmou. Ke
stému výročí založení se továrně
dostalo velké pocty, když mohla
změnit název na Royal Gazelle.
Velký nástěnný kalendář Žena
a kolo 2018 je opět celobarevný,
obsahuje opět 14 listů velikosti

60 × 32 cm, tištěný je na kvalitním
ofsetovém papíru 250 g/m² a ob
sahuje jednoduché kalendárium.
Poslední list je otočený a zo
brazuje přehled všech dvanácti
plakátů se jmény autorů, názvy
a rokem zhotovení. Kalendář má
spirálovou vazbu a vzadu silnější
kartón. Každý výtisk kalendáře
je zabalen do průhledné fólie.
Cena kalendáře na rok 2018
zůstává stejná jako minulý rok –
399 Kč + poštovné.

ŽENA A KOLO
reklamní cyklistické plakáty
z 19. a 20. století

Anonym, Gazelle bicycles, kolem 1947
G. Cazenove, GRIFFON, 1923

leden
Január
January
Januar
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Anonym, Nordisk cyclefabric, 1899

ÚNOr
Február
February
Februar
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G. Biliotti, pannetton, kolem 1900

břEzEN
marec
march
märz

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

Paul Mohr, BICYCLETTES DAINTY, 1923

dUbEN
aPrÍL
aPriL
aPriL

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

KvětEN
máJ
may
mai

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

červen
Jún
June
Juni

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

ČERVENEC
JÚL
JULY
JULI

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

SRPEN
AUGUST
AUGUST
AUGUST

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

A. Bonnard, Papillon, 1890

Anonym, triumph CYCLES, kolem 1930

Anonym, The Crawford bicycles, asi 1895

Plouzeau, A. Gallice, CYCLES TERROT, asi 1890

Ivo Puhonny, Velodrom Sporthalle, asi 1900

Louis Hindre, PNEU VÉLO MICHELIN, 1911

PAL, Société La Française, 1895

Anonym, Cycles Warranted, 1920

zÁří
SePtember
SePtember
SePtember

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

říjEN
október
october
oktober

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

ListOpAd
noVember
noVember
noVember

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

podzim 2017

prOsiNEc
december
december
dezember
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ŽENA A KOLO
2018, 2017, 2016,
2015, 2014, 2013
reprodukce plakátů
v pohlednicovém formátu
105 × 148 mm

Čím dál více žádané
pohlednice s motivy his
20
13
torických reklamních cyklistic
20
1
20
5
kých plakátů Žena a kolo mají sadu
14
2
0
i na příští rok. Navíc dobrá zpráva pro
16
20
17
ty, kteří nesehnali kalendáře z minulých let:
K dispozici jsou i sady pohlednic podle kalendářů
2013 až 2017. Každá sada obsahuje 14 pohlednic —
12 reprodukcí jednotlivých měsíců, titulní list a závěrečný přehled
všech motivů. Pohlednice nemusíte nutně někomu posílat, jsou také
pěkným dárkem a sběratelským artiklem. Jednotlivé sady pohlednicového
formátu stojí 150 Kč + poštovné.

150 Kč za sadu
reklamní cyklistické plakáty
z 19. a 20. století — série 2015
13 reprodukcí v pohlednicovém formátu

pohlednice_plakaty_kalendar-2015.indd 27

13 reprodukcí v pohlednicovém formátu
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13 reprodukcí v pohlednicovém formátu

Vydavatelství Cykloknihy, Plzeň, 2016 | www.cykloknihy.cz | e-mail: redakce@cykloknihy.cz

reklamní cyklistické plakáty
z 19. a 20. století — série 2014
13 reprodukcí v pohlednicovém formátu
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reklamní cyklistické plakáty
z 19. a 20. století — série 2016
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reklamní cyklistické plakáty
z 19. a 20. století — série 2017
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pohlednice_plakaty_kalendar-2013.indd 27

13 reprodukcí v pohlednicovém formátu

ŽENA A KOLO

pohlednice_plakaty_kalendar-2014.indd 27

reklamní cyklistické plakáty
z 19. a 20. století — série 2018

ŽENA A KOLO

plakaty-pohlednice_2016.indd 27

plakaty-pohlednice_2017.indd 27

Z+K_pohlednice_2018.indd 27
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ŽENA A KOLO
reklamní cyklistické plakáty
z 19. a 20. století — série 2013
13 reprodukcí v pohlednicovém formátu
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RÁJEM ROZHLEDNOVÝM 2018
velký nástěnný kalendář rozhleden
jižních Čech a Vysočiny

RÁJEM ROZHLEDNOVÝM
JIŽNÍ ČECHY A VYSOČINA

250 Kč

Po kalendáři rozhleden českého
západu (2015), českého severu
(2016) a středních Čech (2017)
přibyl další kalendář věnovaný
českým rozhlednám, tentokrát
jižním Čechám a Vysočině. Vyšel
před létem a je téměř rozebrán.
S jižními Čechami jsou spoje
né samotné začátky budování
rozhleden u nás. Na Kleti v Blan
ském lese se nachází nejstarší
vrcholová rozhledna v Čechách.
Postavena byla už v roce 1825.
Historický je rovněž Libín u Pra
chatic z roku 1883 a dnes už

i Klostermannův Javorník na Šu
mavě, který právě letos oslaví
osmdesátku. Naproti tomu na
Vysočině došlo k většímu roz
machu rozhleden až v novém
tisíciletí. Dokladem jsou skuteč
ně originální stavby – Mařenka
u Želetavy, Pekelný kopec u Tře
bíče nebo Fajtův kopec u Velké
ho Meziříčí, který před dvěma
roky dokonce zvítězil v anketě
o rozhlednu roku 2015.
Autorem fotografií a grafic
kého zpracování je opět Zde
něk Benedikt a autorem kreseb

a textů je Jiří Štekl. Kalendář je
kombinací krásných fotografií,
kreseb, informací a podrobného
kalendária. Fotografie na titul
ní straně představuje rozhlednu
Hýlačka II nedaleko Tábora, slav
nostně otevřenou v srpnu 2015.
Ta vyrostla na místě původní Hý
lačky z r. 1920, vyhořelé v r. 2012.
Kalendář Rájem rozhledno
vým 2018 je opět celobarevný,
má 14 listů o velikosti 30 × 42 cm
na křídovém papíru gramáže
200 g, tradiční spirálovou vazbu

a vzadu kartón proti poškození.
Každý kalendář je zataven do
průhledné fólie.

Libín, Prachatice

Knížecí stolec, Boletice

Rýdův kopec, Jindřichův Hradec

Boubín, Buk

2018
Hýlačka II, Tábor–Větrovy

Cena je 250 Kč + poštovné.

Květen
2018

úterý

Svátek práce
středa
Zikmund
čtvrtek
Alexej, Alex
pátek
Květoslav
sobota
Klaudie / Významný den
neděle
Radoslav
pondělí
Stanislav
úterý
Státní svátek - Den vítězství

středa
Ctibor
čtvrtek
Blažena
pátek
Svatava
sobota
Pankrác
neděle
Servác
pondělí
Bonifác
úterý
Žofie, Sofie
středa
Přemysl
čtvrtek
Aneta
pátek
Nataša
sobota
Ivo
neděle
Zbyšek
pondělí
Monika
úterý
Emil













Rozhledna Knížecí stolec
Jihočeský kraj, okres Český Krumlov
Nadmořská výška: 1 226 m n.m.
Zeměpisná šířka: 48.847245 N
Zeměpisná délka: 14.020176 E
Rok zprovoznění: 2012
Masivní osmimetrová dřevěná rozhledna z roku 2012.
Ze zastřešené plošiny ve výšce 4 metry fantastický
kruhový výhled (vrcholy Lysá, Chlum a Špičák ve vo
jenském prostoru Boletice, Šumava se Smrčinou, Ple
chým, Luzným, Boubínem, Bobíkem, Libínem a Vítko
vým kamenem, Haidel na německé straně hranice,
Kleť a Blanský les, Novohradské hory a JE Temelín).


středa
Vladimír, Vladimíra
čtvrtek
Jana, Vanesa
pátek
Viola
sobota
Filip
neděle
Valdemar
pondělí
Vilém
úterý
Maxmilián, Maxim
středa
Ferdinand
čtvrtek
Kamila

Prosinec
2018

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

sobota
Iva
neděle
Blanka

pondělí
Svatoslav
úterý
Barbora
středa
Jitka
čtvrtek
Mikuláš
pátek
Ambrož, Benjamín
sobota
Květoslava
neděle
Vratislav
pondělí
Julie
úterý
Dana, Danuše
středa
Simona
čtvrtek
Lucie
pátek
Lýdie
sobota
Radana, Radan
neděle
Albína
pondělí
Daniel
úterý
Miloslav
středa
Ester
čtvrtek
Dagmar, Dáša
pátek
Natálie
sobota
Šimon
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Rozhledna Boubín
Jihočeský kraj, okres Prachatice
Nadmořská výška: 1 362 m n.m.
Zeměpisná šířka: 48.991204 N
Zeměpisná délka: 13.817423 E
Rok zprovoznění: 2005
Masivní jedenadvacetimetrová rozhledna z impregno
vané dřevěné kulatiny ukotvená na čtyřech železobe
tonových patkách přístupná od 30.6.2005. Z otevřené
plošiny ve výšce 20 metrů se nabízí fantastický kru
hový výhled (celé panoráma Šumavy od Velkého Ja
voru po Smrčinu včetně podhůří – Javorník, Libín, Kleť,
Vimperk, JE Temelín a za dobré viditelnosti i Alpy).
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neděle
Vlasta
pondělí
Adam a Eva / Štědrý den
úterý
Boží hod / 1. svátek vánoční

středa
Štěpán / 2. svátek vánoční
čtvrtek
Žaneta
pátek
Bohumila
sobota
Judita
neděle
David
pondělí
Silvestr

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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SVAŤA BOŽÁK na letošním RAAMu exceloval

PODZIMNÍ KNIŽNÍ VELETRH

Na jaře jsme přáli Svaťovi, aby zdárně dokončil nejdelší a nejná
ročnější závod planety, 4 800 km dlouhý Race Across Amerika,
který se jede nonstop. Vrátil se na něj po pěti letech a nejen, že
ho dokončil, ale dokonce vylepšil tehdejší umístění v kategorii
sólo jezdců o jeden stupeň. Jen čtyři závodníci byli letos rychlejší
než on. Trať zdolal za necelých 11 dnů a stal se prvním Čechem,
který projel cílem závodu napříč USA dvakrát.
Svaťa připravuje na podzimní a zimní měsíce přednášky s promítá
ním svého nového filmu. Pokud byste měli zájem o jeho vyprávění,
chtěli si poslechnout neskutečné zážitky z trasy i postřehy ze
zákulisí tohoto závodu, můžete Svaťu pozvat do vaší společnosti,
do vašeho města a domluvit si s ním organizaci nějaké besedy.
Kontakty na Svaťu Božáka: email: sbozak@seznam.cz,
tel.: +420 605 102 759, skype: svata.bozak, www.svatabozak.cz
Na přednáškách si můžete koupit a nechat podepsat knihu KDO
SPÍ, NEVYHRAJE, která vyšla po prvním absolvovaném RAAMu.
Popisuje celou trasu přejezdu Ameriky, je v ní spousta krásných
velkých barevných fotek a čtivý text. Knihu si můžete objednat
i v e-shopu Cykloknihy.cz, stojí 299 Kč.

se bude konat v pátek a v sobotu 20. a 21. října
v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě
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Letos už po sedmadvacáté se sjedou nakladatelé, spisovatelé,
překladatelé, knihkupci a především čtenáři do Havlíčkova Bro
du, aby se v prostorech známého „havlíčkobrodského kulturáku“
opět po roce setkali se svými známými z knižní branže, představili
svoje novinky, případně jejich autory a uskutečnili bohaté nákupy,
o kterých už vloni tvrdili, že tomu tak bylo naposled :)
Zájem vystavovatelů je letos rekordní. Návštěvníci se mohou těšit
na knihy 179 nakladatelů. Cykloknihy mají už roky své stabilní
místo na balkóně poblíž jednoho ze vchodů. I letos tam přivezeme
některé ze starších titulů, představíme novinky a dva kalendáře
na příští rok. Bývá dobrým zvykem, že většinu knih je zde možné
nakoupit se slevou, nejinak tomu bude i letos.
Pořadatelé připravili opět bohatý doprovodný program: autogra
miády, autorská čtení, semináře, přednášky, výstavy i kulturní večer
s vyhlášením nejkrásnějších knih veletrhu. Udělejte si příjemný
podzimní výlet a přijeďte do Havlíčkova Brodu. Návštěvu knižního
veletrhu můžete spojit s prohlídkou města, které je moc pěkné.

foto zaslal Josef Večeř

Knihovna města Hradec Králové láká kolemjdoucí úžas
nou upoutávkou. Na budově je zdálky viditelný slogan:
Čtu knihy. Není to příklad hodný následování?

foto zaslala Marie Křemínská

V Hradci Králové zaslouží POCHVALU

foto zaslal Martin Reichelt
ING. IVO HRUBÍŠEK
V létě letošního roku zemřel autor knih s cyklistickou téma
tikou Ing. Ivo Hrubíšek. Vydali jsme mu následující tituly:
Osobnost a bicykl – I. a II. díl (2000), Kola, armády,
války (2003), 100+1 osobností & bicykl (2009), Nebeští
cyklisté (2010), Elektrokola (2011).
Dvě z uvedených knih obdržely čestné uznání za významné
dílo literatury faktu.
Čest jeho památce

CYKLOKNIHOVNIČKY
dalších našich čtenářů
Výzva v minulém Cykločtení zabrala. Dostali
jsme několik obrázků dokumentujících domácí
knihovny, které obsahují více či méně knížek
z našeho vydavatelství. Všem jsme zaslali ně
kterou z chybějících knih dle vlastního výběru,
tři z knihovniček uveřejňujeme.

CYKLOČTENÍ, časopis pro orientaci na cyklistickém knižním trhu, číslo 32, ročník XV., vydává CYKLOKNIHY s. r. o., Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň, www.cykloknihy.cz
nové tel. číslo: 777 772 128, redakce@cykloknihy.cz — evidenční číslo MK ČR E 14711 — ISSN 2464–5028 — vyšlo 11. října 2017
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TROJICE KNIH, KTERÉ připravujeme
jejich autorem je Kamil Pešťák
Kamil Pešťák je spisovatel, hudebník, textař, ale také náruživý
cyklista a vyznavač freeride lyžování. Před časem mu vyšla
první kniha, v současnosti zcela rozebraná. Nyní vychází ve
druhém vydání a Kamil k ní připojil hned další dvě. Dějově se
prolínají, a i když nejsou vůbec s cyklistickým námětem, kolo
se v nich objevuje. Počtení je to dobré, i když trochu drsnější.

Když se kruh uzavřel Odkud vede, odkud a kam.
Dobrodružný román je napínavým čtením na pomezí thrilleru a gang
sterky, zasazený do nedávné minulosti a současnosti. Český rodák, hu
debník David Loose se nechtěně zaplete do vztahu s několika ženami
v českém podnikatelsko‑mafiánském prostředí 90. let a poté, co se stane
svědkem zločinu, musí uprchnout. Stíny minulosti se k němu ale i po
letech znovu stahují. Autor v knize výborně využil své znalosti prostředí
českých hudebních kruhů 90. let, ale i lyžařské a horolezecké komunity.
Děj se odehrává nejen v Čechách, ale také v Rakousku a Kanadě.
A nad tím vším je slunce Kdy něco končí a kdy začíná?
Druhý román je o horách, sobectví, lásce, nenávisti a pomstě. V knize
potkáte starého známého „Profu“, ale celé je to úplně jiná historie.
Na pozadí skutečných událostí se odehrávají v několika dějových rovinách
příběhy kazašských horalů a jejich potomků z období 1. i 2. světové války.
V 90. letech se shodou dramatických okolností jejich život protíná s osu
dem výpravy mladých horolezců z Československa. Co bude následovat?
Vše se dozvíte uvnitř knihy.

NOVINKA
18
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Co se do vás vejde Z venku dovnitř a zevnitř ven?
Třetí dobrodružný román se špionážní zápletkou vám konečně odhalí
skutečnou identitu tajemného „Profesora“ známého z předchozích příbě
hů. Historie jeho národnostně pestré rodiny se vine na pozadí skutečných
událostí 1. a 2. světové války a proplétá se v druhé rovině s dramatickou
zpravodajskou zápletkou během okupačního období v letech 68–69.

Lysá nad Labem 1.–3. 12. 2017
RÁJEM ROZHLEDNOVÝM

KOPCE 1–4

Jiří Štekl

1–3
CYKLOTOULKY

Jak se Ernest
naučil plavat

JIŘÍ GRYGAR

Kamil Pešťák 1–3

Milan Martinec

DENÍK
JIŘÍHO BOUDY

Rosťa Gregor

Vánoční knižní veletrh se bude konat na výstavišti v Lysé
nad Labem o prvním prosincovém víkendu, od pátku 1. do
neděle 3. prosince, ve výstavní hale A2. Otevřeno bude
každý den od 9.00 do 17.00 hodin. Vstup bude zdarma.
Na letošním Vánočním knižním veletrhu se návštěv
níkům představí hlavně nakladatelé, knihkupci a knižní
distributoři, prodejci DVD, CD a audioknih i tiskárny.
V jejich expozicích si návštěvníci mohou prohlédnout
a koupit knižní novinky, výběr z titulů oceněných v soutěži
Magnesia Litera či nominovaných na ocenění Nejkrásnější
české knihy roku 2017 a také knihy z nakladatelských sou
těží. Vystavovatelé zde zpravidla prodávají s výraznými
veletržními slevami, takže knižní veletrh je i dobrá příle
žitost nakoupit dárky na Vánoce.
Expozice vystavovatelů doplňuje vždy bohatý doprovodný program: besedy, autogramiády, veřejná čtení, nakla
datelské soutěže, literární soutěž pro veřejnost, výstavky.

Honza Vlasák

1.–3. 12. 2017
Lysá nad Labem

knihy Magnesia Litera
Nejkrásnější
české knihy roku 2017
Cykloknihy
bohatý doprovodný
program
podzim 2017
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Pražská míle 2017
adu
top
lis

2016, Letens
ká
p
lá

Vážení páni velocipedisté, příznivci cyklistiky a milovníci
starých i novějších kol, zvláště pak jezdci kol vysokých.
Též samozřejmě i vy všichni ostatní, kteří si chcete připo
menout, jak to vlastně v začátcích cyklistiky bylo, potěšit
své oko pohledem na jezdce smělé a ocenit jejich ladný
pohyb při Rejích na velocipedech.
Vám všem a vašim blízkým patří pozvání na v pořadí již 24. ročník jízdy
vysokých kol po trati Pražské míle v parku na Letenské pláni. Uvidíte zde
více než 40 vysokých kol různé výšky a stáří a na nich totéž množství
jezdců chrabrých, také rozdílných velikostí a věku.
Chcete zažít atmosféru mnohohlavého davu jezdců, obdivovat soulad
při Rejích za doprovodu Rossiniho hudby či napětí a krkolomné výkony
při „závodech na pomalost“ o putovní trofej Letenského šneka?
Nuže, přijďte již tradičně první sobotu v listopadu, tedy 4. 11. 2017,
na Letenskou pláň za kyvadlo, kde vše v 10.00 hodin začíná.

ň

, 10 hodi
adlem
kyv
za

Program Pražské míle 2017:
10.00 Reje pánů velocipedistů
10.20 Ostrý start jízdy po trati míle
10.30 Dojezd do cíle
11.00 Závod v jízdě na pomalost
„Letenský šnek“
11.30 Fotografování jezdců

XXIII.

Český klub velocipedistů 1880 jest klubem tradičním, a proto přísně
v duchu 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 2017 si je vědom, že zapravením star
tovného 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 obe
censtvo do klubové hospůdky „Na Závěrce“ (Šlikova ulice 3, Praha 6 –
Břevnov). Zde budou o 14. hodině odměněni účastníci jízdy.
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PRAŽSK

ská míle, so
Praž
bot
a5
.
tradičně první listopadovou sobotu

Mezinárodní
akciová pojišťovací společnost

VELOPOJISTKA

vydavatelství Cykloknihy
opět jako samostatná
brožurka

doporučuje se ctěným pánům cyklistům příp. i dámám
ku pojišťování jednotlivců nebo celých spolků (klubů) proti úrazům
za nejpříznivějších podmínek a při nejlevnějších sazbách.

PODZIM 2017 / ZIMA 2018

STÁLÁ NABÍDKA

Při uzavření pojištění na více let zvláštní výhody.
Příklad: Velocipedista, povoláním advokát, kancelářský úředník,
obchodník, duchovní, učitel, apod., když pojistí si na dobu deseti let pro
případ smrti výplatu částky 10.000.000 Kč, pro případ trvalé invalidity
výplatu částky 1.000.000 Kč ročně a pro dočasnou invaliditu výplatu
příspěvku 5.000 Kč denně, platí částku jen 6789 Kč/rok.
Zaopatření, jakéhož poskytuje pojišťování na život vůbec každému,
chudému i zámožnému, nelze žádným jiným způsobem spoření dosíci.
Neboť nelze upříti pravdu, že kdo se pojistí, ten rychle spoří.
Příklad: Úředník, obchodník apod. jsa 30 let starý,
pojistí se ve prospěch své rodiny pro případ úmrtí svého na kapitál
1.000.000 Kč, začež platí 1000 Kč čtvrtletně.
Dosáhne-li např. 55 let svého věku, obdrží kapitál sám; zemře-li
kdykoliv před dobou tou, obdrží ho dědicové v pojistce jmenovaní.
Na veškeré dotazy odpoví a zevrubné sazby ochotně zašle
generální ředitelství pojišťovací společnosti
VELOPOJISTKA v Praze sídlící.

V jarním Cykločtení byla stálá nabídka našeho
vydavatelství jeho součástí, tentokrát je opět brožurkou
kapesního formátu. Malý formát jí umožní mít při
sobě a použít třeba při výběru knih v knihkupectví,
na výstavách, festivalech a podobně.
Všechny naše tituly poskytujeme distribučním firmám,
které je dávají do sítě knihkupectví po celé České
republice, a k dostání jsou i na Slovensku. Pokud se
přece jen stane a některou naši knihu v knihkupectví
neseženete, je pravděpodobně u distributora zcela
rozebraná, ale ještě je šance, že ji máme v našem skladu.
Objednat si ji můžete prostřednictvím našeho e-shopu.
Objednávky přijímáme také telefonicky, e-mailem i poštou.
Všechny nabízené tituly máme na skladě, proto mohou
být okamžitě expedovány.
Podrobnosti o způsobu objednání, varianty plateb
a doručení najdete na našich webových stránkách

www.cykloknihy.cz
podzim 2017
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POJIŠŤOVÁNÍ VELOCIPEDISTŮ
proti úrazům – praktické rady
1892
Jaká to pro nás rozkoš proháněti
se na našem útlobokém lehoun
kém stroji krajem, plnými doušky
píti kyslík a provětrávati tak plí
ce prachem městským pokryté,
zmírniti a zrychliti dle vůle pohyb
svůj neb zastaviti dle libosti, chce
me-li se pokochati pohledem na
krásnou krajinu, či občerstviti vy
prahlé hrdlo a uspokojiti zlačnělý
žaludek, nebo navštíviti soudru
hy; jaký požitek oddati se tomuto
pravidelnému tužení svalstva, jež
nevyžadujíc než trochu trpělivosti
po krátkou dobu výcviku naučí
nás držeti tělo své v rovnováze
a nabyti oné neohroženosti, o ja
ké pěšák nebo zahaleč, v poloze
líně se provalující nemá zdání; jaká
radosť po vykonané tuře upro
střed soudruhů mile a přátelsky
se pobaviti, nové známosti učiniti
a staré obnoviti!
Ó jak vzpomínám na slasti tyto,
jak toužím opět po nich nyní, kdy
sesona ukončena, kdy krátký den
a nevlídné počasí nedovolují nám
více jim se oddávati! Doba tato,
kdy drahý náš stroj pečlivě uložen
odpočívá v zátiší, hodí se ku pře
mýšlení vážnému, kteréž přivádí
nás ku přesvědčení, že provozová
ní sportu vedle zmíněných rozkoší
spojeno jest i s nebezpečím. Ležíť
již v samém pojmu slova sport, že

cvik ten vyžaduje přemáhání pře
kážek a nebezpečí. Takových ne
bezpečí zažili jsme zajisté všichni;
neníť velocipedisty, byť byl sebe
obratnější, aby byl úplně bezpe
čen, že jakživ nespadne se stroje.
Zrádný kámen na cestě, nepřed
vídané porouchání stroje, úkladný
pes nebo i zlomyslný člověk může
spůsobiti pád s kola nic netušící
mu jezdci. Jestliže většinou pády
tyto díky lehké váze jezdcově, na
štěstí nemají vážných následků,
jsou přece některé toho druhu,
že mohou postiženému spůso
biti takové následky, že stane se
neschopným po celou řadu dní
pracovati anebo docela vždy učiní
jej nespůsobilým k další výživě.
Nechceme se tu zmiňovati o úmrtí
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následkem takového úrazu, které
na štěstí jest velice řídké ale přece
vždy možné.
Zajisté bylo by výhodným pro
toho, kdo postižen jest úrazem,
kdyby mohl po čas nemoci své po
žívati denně příspěvku léčebného
aneb obdržeti náhradu, stane-li se
neschopným ku práci. Výhod těch
to poskytuje pojišťování proti úra
zům. Až do nedávna společnosti,
zabývající se pojišťováním proti
úrazům, nestaraly se o pojišťování
velocipedistů, buď že neměly do
statečných podkladů statistických
o úrazech tohoto druhu, anebo
že z neznalosti obávaly se vůbec
úrazy takové v pojištění přijímati,
podléhajíce mínění dříve všeobec
ně rozšířenému, že jízda na velo
cipedech je něco krkolomného, že
každý velocipedista dříve nebo
později stane se obětí své odváž
nosti a ne-li víc, aspoň mrzákem.
Nyní jest tomu jinak. Veliké
rozšíření sportu našeho po ce
lém světě umožnilo shromážditi
statistický materiál o úrazech jíz
dou na velocipedu spůsobených
a přimělo pojišťovací společnosti
k tomu, aby na základě materiálu
toho obrátily zvláštní pozornosť
ku pěstování pojišťování velocipe
distů proti úrazům. Vypracovány
zvláštní sazby pojistného (prémie)

a podmínky pojišťovací pro velo
cipedisty.
Sazby a podmínky pojišťovací
nejsou u všech společností stejny.
Některé přijímají pojištění jenom
pro případ smrti aneb trvalé inva
lidity následkem úrazu, aniž dávají
v případě dočasné invalidity denní
příspěvek; jiné spojují všecky tyto
druhy dohromady. Některé přijí
mají v pojištění pouze jednotliv
ce, u jiných mohou se celé spolky
a sbory hromadně pojistiti, čímž
se pojištění stává lacinější; některé
v případě trvalé invalidity vyplatí
jistý kapitál jednou pro vždy, jiné
v tomtéž případě vyplácí jakýsi
důchod až do smrti pojištěného.
Velocipedista, který by chtěl pro
takové případy tělesného úrazu se
zabezpečtiti, potřebuje jenom ob
rátiti se na kteroukoli společnost,
která se tímto druhem pojišťování
zabývá; jest jich u nás několik; já jen
pokládal za svou povinnosť obra
titi zřetel svých soudruhů spor
tovních na tuto věc dle mého zdání
důležitou, jejíž blahodárné účinky
sám na sobě jsem zkusil.
J. P.

EMMA SRNCOVÁ 

půvabné obrazy s motivem kola

Výtvarnice letos v létě oslavila 75. narozeniny. Její obrazy jsou originálním světem, kde je vše možné a kde neplatí žádné zákony. Nikdy
nemalovala podle skutečnosti, její poetická díla jsou plná vznášejících
se lidí na kole, které také bývá pojato s uměleckou licencí. Mají zajímavé
názvy: Karel IV. se vrací z flámu, Svatba nad Prahou, Přetržená pusa,
Útěk z Betléma do Egypta, Pokušení novice cestou z kláštera, Srdce
na dlani, Cesta do Nazaretu, Adam a Eva v penzi. Emma Srncová má
za sebou na 170 výstav — v tuzemsku i v Německu, Velké Británii,
Španělsku, Itálii, Monaku, Švýcarsku nebo například Portugalsku.
Její litografie je možné zakoupit v internetové galerii ArtForum.cz.
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