zima 2017
katalog knih s cyklistickou
a cykloturistickou tematikou
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CYKLOKNIHY

ŽENA A KOLO
formát 320 × 600 mm
kalendářová vazba
14 listů, celobarevný
vyšlo 9—2016
399 Kč

NOVINKA

2 0 17
ŽENA A KOLO
reklamní cyklistické plakáty
z 19. a 20. století

Kalendář pro rok 2017

ŽENA A KOLO — série 2017
formát 105 × 148 mm
13 reprodukcí
v pohlednicovém formátu
vyšlo 9–2016
140 Kč

NOVINKA

ŽENA A KOLO PRO PŘÍŠTÍ ROK

ŽENA A KOLO
reklamní cyklistické plakáty z 19. a 20. století
Pátý cyklistický kalendář v řadě je opět sestaven z těch nejkrásnějších dobových
reklamních plakátů, které v 19. a 20. století propagovaly jízdní kolo. Ústředním
motivem je vždy žena oslavující značku velocipedu nebo jeho výrobce. Formátem
zůstává kalendář stejný, použitý papír je opět přírodní s větší gramáží. Na
titulní straně je plakát propagující kola značky Cycles Aiglon z r. 1900, působící
nesmírně dynamickým dojmem. Novinkou je na předposlední straně přehledný
souhrn všech 65 plakátů, které se v kalendářích za posledních pět let představily.
Je to zajímavá galerie krásných žen a neméně pěkných bicyklů. Poslední list je
otočený a zobrazuje přehled všech 12 plakátů se jmény autorů, názvy a rokem.
2www.cykloknihy.cz

KOLO, SNY a
DOBRODRUŽSTVÍ
formát 165 × 235 mm
pevná vazba
264 stran, celobarevná
vyšlo 11—2016
ISBN 978-80-87193-38-9
349 Kč

NOVINKA

Radim Jebavý, David Novotný

KOLO, SNY a DOBRODRUŽSTVÍ
výzva i pro Dominátora

www.cykloknihy.cz3

NA KOLE na východ

Věděli jste, že legendární hokejový brankář Dominik Hašek (Dominátor),
nejúspěšnější gólman naší historie, olympijský vítěz z Nagana a nejlepší
evropský hokejista NHL je také zdatným cykloturistou a velkým
cestovatelem? Cyklovýpravy se staly pro něho výzvou a společně s autory této
knihy podnikl cesty na kole po Balkáně a do Himálaje. Je zajímavé sledovat,
jak si i taková špičkově trénovaná osobnost dovede hrábnout na dno svých
sil a jak na cestách zcela samozřejmě přebírá kolektivní povinnosti, jako
například mytí ešusů :)

HVĚZDY, KNIHY, KOLO A POEZIE

KNIHY A HVĚZDY
formát 167 × 200 mm
pevná vazba
144 stran
vyšlo 5—2016
ISBN 978-80-87193-35-8
279 Kč

Jiří Grygar KNIHY A HVĚZDY
Jan Neruda PÍSNĚ KOSMICKÉ
Souborné vydání vyšlo k 80. narozeninám Jiřího Grygara
Souborné vydání dvou knih, pod nimiž jsou podepsáni dva velikáni české
literatury. Jiří Grygar si tentokrát od svého oboru, kterým je astronomie, tak
trochu odpočine. Vyznává se totiž ze vztahu ke knihám. Představuje takové,
které ho během života něčím zaujaly a které pro něho měly zásadní význam.
Dozvíte se například, proč už se v osmi letech po přečtení jedné z knih rozhodl
stát hvězdářem. Nebo která česká kniha se jako jediná na palubě kosmické lodi
dostala do vesmíru a 197krát obletěla Zemi. Či která z knih uvádí na pravou
míru sto astronomických omylů. A proč jsou součástí Písně kosmické od Jana
Nerudy? Podrobnou odpověď dostanete hned v jedné z úvodních kapitol.
4www.cykloknihy.cz

KOLEM SVĚTA NA KOLE
formát 167 × 230 mm
pevná vazba
256 stran, barevné přílohy
vyšlo 5—2016, 2. vydání
ISBN 978-80-87193-36-5
349 Kč

Françoise a Claude Hervé

KOLEM SVĚTA NA KOLE
čtrnáctiletá odysea v sedlech bicyklů
aneb ani narození dcery nepřerušilo cestu

www.cykloknihy.cz5

NA KOLE kolem světa

Delší dobu vyprodaná kniha, která zaznamenala díky sympatickým
Francouzům velký úspěch, je opět v prodeji. Druhé vydání je rozšířené a má
dvojnásobné množství obrázků z jejich cesty. Na závěr přibyla kapitola
o tom, jak cestovatelé žijí dnes, co dělá jejich dospělá dcera Manon a také
jsou připomenuty dvě návštěvy České republiky, které se uskutečnily v letech
2011 a 2013. Cesta kolem světa, kterou Hervéovi na kolech podnikli, stále
patří k výjimečným cestovatelským počinům. Za 14 let ujeli více než 150 000
kilometrů a navštívili 66 zemí pěti kontinentů.

ROZHLEDNOVÝM RÁJEM
formát 165 × 240 mm
brožovaná se šitou vazbou
88 stran + 12 stran příloha
vyšlo 5—2015 / 5—2016
ISBN 978-80-87193-34-1
249 Kč
333 výletů po
rozhlednách
formát 170 × 240 mm
pevná vazba
352 stran, tisk duplexem
vyšlo 5—2013
ISBN 978-80-87193-24-2
333 Kč

Jiří Štekl

NA KOLE NA ROZHLEDNY

ROZHLEDNOVÝM RÁJEM 77 NEJNOVĚJŠÍCH ROZHLEDEN ČR
333 výletů po rozhlednách  Čech, Moravy a Slezska
Co je to za záhadné počty? Kniha 62 + 3 vyšla vloni na jaře a bylo v ní
představeno 62 rozhleden + 3 bonusové, které byly postavené v Plzni až po
uzávěrce. Nyní byl realizován dotisk, který obsahuje dalších 12 nejnovějších
rozhleden, postavených v nedávné době — Babinu, Máminku, Rýdův
kopec, Zadov, Babku, Fajtův kopec, Salaš, obnovenou Hýlačku II a další.
Přílohu se stejnou grafickou úpravou vkládáme do knihy. Kniha 333 výletů po
rozhlednách, která vyšla už před časem, doplňuje tuto sbírku rozhleden České
republiky na celkový počet 410 rozhleden. Tedy všechny u nás postavené.
6www.cykloknihy.cz

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 Kč

Milan Martinec

KOLMO NA MOSKVU
KOLOSÁLNÍ CESTA KE KOLOSEU

www.cykloknihy.cz7

NA KOLE po evropě

Dvě knihy z pera Milana Martince o jeho cestách na kole Evropou. V první
popisuje výpravy za Severní polární kruh, na Balkán, do Moskvy 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.

NA KOLE NA KOPCE I ZA ADRENALINEM

CYKLISTICKÉ MASO
formát 167 × 230 mm
pevná vazba
248 stran, celobarevná
vyšlo 12—2014
ISBN 978-80-87193-32-7
389 Kč
KAŽDÝ KOPEC MÁ SVÉ … NEJ
KAŽDÝ KOPEC STOJÍ ZA … TO
KAŽDÝ KOPEC SE ZVEDÁ … VÝŠ
formát 167 × 230 mm
pevná vazba, barevné přílohy
240 stran, 264 stran, 248 stran
vyšlo 12—2012
ISBN 978-80-87193-23-5
999 Kč

Milan Silný

CYKLISTICKÉ MASO V ČESKÉ KOTLINĚ
KOPCE — KOMPLET V PARÁDNÍ KRABIČCE
Cyklistické maso je už čtvrtá kniha Milana Silného a pojednává 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.
Kopce = 3 knihy …752 stran …130 kopců v České republice i v zahraničí.
Komplet všech tří knížek je dodáván ve speciálním boxíku vyrobeném
v outdoorovém stylu.
8www.cykloknihy.cz

CYKLOTOULKY I.
formát 145 × 205 mm
pevná vazba
168 stran, barevné přílohy
vyšlo 3—2011
ISBN 978-80-87193-15-0
259 Kč
CYKLOTOULKY II.
formát 145 × 205 mm
pevná vazba
264 stran, barevné přílohy
vyšlo 3—2012
ISBN 978-80-87193-19-8
299 Kč

Markéta Hroudová
Luděk Zigáček

CYKLOTOULKY S DĚTMI, VOZÍKEM A NOČNÍKEM

www.cykloknihy.cz9

NA KOLE S DĚTMI

První knižní přiblížení krásné, ale lehce opomíjené dálkové cyklostezky
Odra–Nisa lemující hraniční řeky mezi Německem a Polskem. Tento cestopis
i průvodce v jednom vás dovede z České republiky zajímavou krajinou
k nejbližšímu moři. Navíc úplně po rovině. Druhá kniha je trochu drsnější.
Poznáte, jaké to je cestovat s malými dětmi po východní Evropě. Pít vodu ze
studní, ochutnávat kvas, nocovat nadivoko a ráno ze stanu koukat na stáda
ovcí. Každý den se potkávat s lidmi, kterým pohled na vozík s dětmi vyvolával
úsměv na tváři a srdce se jim otevírala.

ŠŤASTNÁ TO ZEMĚ
formát 145 × 205 mm
pevná vazba
200 stran, barevné přílohy
vyšlo 10—2014
ISBN 978-80-87193-30-3
279 Kč

NA KOLE PO ČESKO-SLOVENSKU

Rosťa Gregor

ŠŤASTNÁ TO ZEMĚ
KOLOPUTOVÁNÍ OKOLO ČESKOSLOVENSKA A JINÉ PŘÍBĚHY
Autor svoji knihu o cestování na kole rozdělil na dvě části. V první popisuje
putování podél hranic nesmírně zajímavé a krásné země, která leží v samém
srdci Evropy a dnes by čtenář marně hledal její název v mapách. Ta kouzelná
země se kdysi jmenovala Československo. Ve druhé části knihy jsou zajímavá
vyprávění o jeho dřívějších cestách do zahraničí — na Podkarpatskou Rus,
do Rumunska, Albánie, ale i výjezdy na Sněžku, Ještěd nebo Děčínský Sněžník.
Nechybí povídání o tom, jak krásné může být i jen putování s dětmi po hrázích
jihočeských rybníků.
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AFRIKOU DOMŮ NA KOLE
formát 145 × 205 mm
pevná vazba
300 stran, barevné přílohy
vyšlo 11—2010, 3. vydání
ISBN 978-80-87193-14-3
299 Kč

Jan Tomšíček

AFRIKOU DOMŮ NA KOLE
Z KAPSKÉHO MĚSTA DO CHOCNĚ

www.cykloknihy.cz11

NA KOLE PO AFRICE

Neuvěřitelná cesta na stařičkém favoritu. Za 5 měsíců a 20 dní Jan Tomšíček
odšlapal 13 600 km. K tomu ještě nutno přičíst asi 800 km auty, kde to bylo
pro kolo nesjízdné nebo kde bylo nebezpečno, 600 km vlakem přes Núbijskou
poušť a 1 700 km loděmi přes Asuánskou přehradu a Středozemní moře.
Tedy celkem 16 700 šťastných kilometrů popisovaných v této knize. „Afrika“
vychází již potřetí a stává se autorovou nejúspěšnější knihou.

KDO SPÍ, NEVYHRAJE
formát 230 × 210 mm
pevná vazba
120 stran, celobarevná
vyšlo 3–2014
ISBN 978-80-87193-28-0
299 Kč

Svaťa Božák

NA KOLE NAPŘÍČ AMERIKOU

KDO SPÍ, NEVYHRAJE
ZÁVOD NAPŘÍČ AMERIKOU NA KOLE
Závod napříč Amerikou – jedna z největších zkoušek výdrže, odhodlání
i psychické odolnosti, jakou člověk vůbec může dobrovolně podstoupit. Čtyři
tisíce osm set kilometrů v sedle kola, skrz spalující vedra pouští, strmé výjezdy
mrazivých hor, všudypřítomné nebezpečí tornád, nekonečné roviny v silném
protivětru, přívalové deště a krupobití i nebezpečné sjezdy. S tím vším se
závodníci musí poprat. Co je ale nejhorší, je nedostatek spánku. Závod napříč
Amerikou se totiž jede dnem i nocí. Kdo spí, nevyhraje. Svaťa spal během
10 dní jen 27 hodin, tj. necelé 3 hodiny denně. Dojel na krásném šestém místě.
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SVĚT SKONČIL,
TAK JSEM JEL
formát 230 × 210 mm
pevná vazba
288 stran, celobarevná
vyšlo 6—2016
ISBN 978-80-87193-37-2
399 Kč

NOVINKA

Jan Evják

SVĚT SKONČIL, TAK JSEM JEL
„Byl leden 2013, svět už měl být téměř dva měsíce v kolapsu po svém konci
a přežít měli jen ti k tomu předurčení. Rozhlédl jsem se kolem. Pohled na
billboardy a plakáty s tvářemi arogantních politiků dával tušit, že ne vše
je úplně v pořádku, vtíravá středoevropská zima se drala pod kabát a na
nohou mne záblo. Cesta za snem se zdála být rovná, bez zbytečných hrbolů
a zatáček. A starý svět vlastně skončil. Nezbývalo než vyrazit a přesvědčit
se…“ — Mexický Yucatán, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nikaragua, Kostarika, Severní Panama.
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NA KOLE STŘEDNÍ AMERIKOU

NA KOLE STŘEDNÍ AMERIKOU

RUMUNSKÉ PASTORÁLE
formát 230 × 170 mm
pevná vazba
104 stran, celobarevná
vyšlo 5–2009
ISBN 978-80-87193-06-8
279 Kč

Vít Čenovský

RUMUNSKÉ PASTORÁLE
NA KOLE PO RUMUNSKU

INSPIROMAT NEJEN PRO CYKLISTY
Další z edice netradičních cykloprůvodců (jako byly Cesty Trollů). Měl
by posloužit těm, kteří rádi vymění jistotu západního cestovatelského
blahobytu za mírnou nejistotu balkánského typu. Odměnou jim budou
zážitky z nádherné a neporušené přírody, kde žijí sice chudší, ale o to
upřímnější lidé s otevřeným srdcem. V tomto inspiromatu najdete skoro třicet
cyklistických tras, jejichž absolvování vám usnadní speciálně nakreslené mapky.
Přibližují Fagaraš, pohoří Apuseni a Paring, oblasti Maramureš a Rodnei.
Velice podrobně je zde popsán celý Banát.
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V ALBÁNII NEJSOU LVI
formát 230 × 170 mm
pevná vazba
88 stran, celobarevná
vyšlo 5—2010
ISBN 978-80-87193-09-9
279 Kč

Jan Vlasák

V ALBÁNII NEJSOU LVI
S CYKLOTREMPEM ZEMÍ BUNKRŮ A KALAŠNIKOVŮ
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NA KOLE PO ALBÁNII

První český cykloprůvodce po Albánii od autora, který ji má celou projetou
důkladně. Miluje ji a je na ni expertem. Těžko by ji někdo jiný přiblížil
poutavěji. Z jeho vyprávění je poznat, jak rád má tamní přátelské a vstřícné
lidi. O Albánii prohlašuje, že je poslední zemí v Evropě, kde se dá prožít
objevitelské dobrodružství. Ještě hodně horských cest prý čeká na průkopníky,
kteří je zmapují. Pokud jde o fotogeničnost krajiny, v Evropě jí může
konkurovat snad jen Norsko. A zkazky o nebezpečnosti země jsou prý výplody
lidí, kteří tam nikdy nebyli.

VANDRY S BEJKEM
formát 145 × 205 mm
pevná vazba
184 stran
vyšlo 11—2005, 2. vydání
ISBN 978-80-903677-0-4
222 Kč
TENKRÁT NA VÝCHODĚ
formát 145 × 205 mm
pevná vazba
96 stran
vyšlo 5—2017, 2. vydání
ISBN 978-80-903677-6-0
189 Kč

NA KOLE S CYKLOTREMPEM

Jan Vlasák

VANDRY S BEJKEM
TENKRÁT NA VÝCHODĚ
Kultovní knihy Honzy Vlasáka zná už téměř každý. V té první líčí historky,
které nasbíral na svých cestách hned po listopadové revoluci a dodnes
patří ke klenotům cykloturistické literatury. Diamantem je neobroušeným,
neopracovaným, přírodním. Přesně takový je totiž i její autor. Druhá knížka
je z horolezeckého prostředí, ale Honza v ní nepíše o vážných výstupech
superborců na osmitisícovky, nýbrž o prostých rekreantech na Kavkaze
a o záležitostech souvisejících. Vše se odehrává před listopadovou revolucí
a překážky, které se tehdy musely překonávat, zní dnes už neuvěřitelně.
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PESTRÝ ŽIVOT
CYKLOTREMPA
formát 145 × 205 mm
pevná vazba
284 stran, barevné přílohy
vyšlo 11—2004
ISBN 978-80-86814-03-3
278 Kč
ZE ŽIVOTA CYKLOTREMPA
formát 145 × 205 mm
pevná vazba
288 stran, barevné přílohy
vyšlo 11—2007, 3. vydání
ISBN 978-80-903677-8-4
299 Kč

Jan Vlasák

První z knih je výjimečná i tím, že si do ní autor nakreslil obrázky uvádějící
jednotlivé kapitoly. Popisované cesty jsou tentokrát z exotičtějšího prostředí,
líčí zážitky například z Mexika, z Indie a ze Srí Lanky. Jedinečné vyprávění
je o putování po Albánii, které absolvoval s Particií, mladou ženou, která
se povahově a svým založením od Honzy naprosto odlišuje. Přesto spolu
dokázali vyjít a dojet. A to si ještě Patricie první den v Albánii zlomila ruku.
Ve druhé knize zachycuje své největší dobrodružství, kdy ho v Bělorusku srazil
místní řidič a on skončil se zlomeným krčkem stehenní kosti v tamní nemocnici.
Pobyt a celou anabázi vypráví Honza nezapomenutelným způsobem.
www.cykloknihy.cz17

NA KOLE S CYKLOTREMPEM

PESTRÝ ŽIVOT CYKLOTREMPA
ZE ŽIVOTA CYKLOTREMPA

MUŽ SE ŽELEZNÝM SOBEM
formát 140 × 205 mm
pevná vazba
336 stran, černobílé přílohy
vyšlo 11—2009
ISBN 978-80-87193-07-5
299 Kč

NA KOLE POLÁRNÍMI OBLASTMI

A. A. Charitanovskij

MUŽ SE ŽELEZNÝM SOBEM
ARKTICKÁ ODYSEA CYKLISTY TRAVINA
Zapomenutý příběh neuvěřitelného hrdinství a odvahy je starý téměř
devadesát let, ale časový odstup mu nikterak neubral na jeho velikosti.
Naopak, vždyť v době, kdy Gleb Travin svoji tříletou cestu absolvoval,
neexistovaly žádné speciály se širokými pneumatikami, žádné vybavení do
extrémních mrazů, funkční prádlo ani potravinové doplňky. V polárních
oblastech měl k jídlu pouze to, co si sám ulovil. Mnohdy projížděl oblastmi,
kde místní lidé kolo v životě neviděli a neměli pro něj jiné pojmenování než
„železný sob“. Součástí knihy jsou dobové fotografie a originální mapa.

18www.cykloknihy.cz

PRVNÍ ŽENA NA KOLE
KOLEM SVĚTA
formát 145 × 205 mm
pevná vazba
224 stran, barevné přílohy
vyšlo 11—2013
ISBN 978-80-87193-26-6
299 Kč

Peter Zheutlin

PRVNÍ ŽENA NA KOLE KOLEM SVĚTA
Jedna z nejpozoruhodnějších cest, kterou kdy žena podnikla. 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. Vychází poprvé v českém překladu s dobovými
fotografiemi.
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NA KOLE S ODVÁŽNOU ŽENOU

ANNIE LONDONDERRY

Z ÚTULKU AŽ K MOŘI
formát 210 × 297 mm
pevná vazba
84 stran, celobarevná
vyšlo 11—2016, dotisk
ISBN 978-80-87193-03-7
199 Kč

dotisk
s novým
přebalem

Lucie Kovaříková a Michal Jon

Z ÚTULKU AŽ K MOŘI

NA KOLE a se psem

aneb Jak se Ernest naučil plavat
Celkově šestá kniha z pera českých cyklocestovatelů Lucie Kovaříkové
a Michala Jona, kteří v letech 2002–2005 objeli svět na kolech, 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
kříženec se vezl ve speciálním psím vozíku za svým páníčkem, ale velkou
část denních etap (až 20 km denně) naběhal po vlastních tlapkách. V knize
najdete vtipné komentáře k fotografiím z psího pohledu, nechybí rady a tipy
jak cestovat se psem na kole, co vzít do psí lékárničky apod. Díky předchozímu
rozebranému nákladu se dočkala tato vtipná knížka dotisku s novým přebalem.
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POUTNICKÝ DENÍK
formát 150 × 244 mm
pevná vazba
288 stran, celobarevná
vyšlo 5—2014
ISBN 978-80-87193-29-7
499 Kč

POUTNICKÝ DENÍK
TŘI VELKÉ CESTY PO EVROPĚ NA KOLE
Jiří Bouda si na svých cestách vše nejen zapisoval, ale samozřejmě také kreslil,
neboť kresba je jeho základním vyjadřovacím prostředkem. Nádherných
obrázků je v knize více než 160. Jeho kresby věrně zachycují krajinu i skvosty
architektury a jsou dokumentem o době, lidech, městech i stavbách. Kniha
je výpravná, vytištěná na luxusním papíru a celobarevná. Na titulní straně
je ručně vlepovaný obrázek katedrály v Santiagu de Compostela a písmo je
provedeno reliéfní ražbou. Publikace je určena nejen pro cyklisty, ale pro
všechny cestovatele i milovníky umění.
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NA KOLE S AKADEMICKÝM MALÍŘEM

Jiří Bouda

RÁJEM ROZHLEDNOVÝM
formát 300 × 420 mm
kalendářová vazba
14 listů, celobarevný
vyšlo 7—2016
250 Kč

KALENDÁŘ PRO PŘÍŠTÍ ROK 2017

Rozhlednový kalendář pro rok 2017

RÁJEM ROZHLEDNOVÝM
rozhledny STŘEDNÍCH ČECH
Kalendář rozhleden Středočeského kraje navazuje na dva předchozí
kalendáře západních Čech a severních Čech. Autorem fotografií a grafického
zpracování je opět Zdeněk Benedikt a autorem kreseb a textů je Jiří Štekl.
Kalendář je kombinací krásných fotografií, oceňovaných kreseb, informací
o rozhlednách a podrobného kalendária. Fotografie na titulní straně
představuje rozhlednu Pavlíkov na Senecké hoře, slavnostně otevřenou
v loňském roce v okrese Rakovník.
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ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ, VARIANTY PLATEB A DORUČENÍ
Objednávky přijímáme telefonicky, e-mailem, poštou.
Všechny nabízené tituly máme na skladě, proto mohou být okamžitě
expedovány.
1. Bezhotovostním převodem
Při této variantě doporučujeme uskutečnit objednávku přes náš internetový
obchod www.cykloknihy.cz. Tam se automaticky vygeneruje číslo objednávky
= variabilní symbol. Je možné uskutečnit objednávku telefonicky, variabilní
symbol vám sdělíme. Částku pak můžete uhradit převodem 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

3. Platbou na fakturu
Tento způsob platby je určen pouze pro knižní obchody, knihovny a školy.
Poplatky za poslání v tomto případě neúčtujeme. Je lepší se předem
telefonicky domluvit.
Knihy balíme do kartonových obalů, v případě více titulů je dáváme
do kartonových krabic, kde jsou dostatečně chráněné proti poškození.
Doručujeme prostřednictvím České pošty.
Kontakty najdete na zadní straně brožurky.
www.cykloknihy.cz23

objednávky, platby a doručení

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.

podzim 2016 – zima 2017

Vaše knihkupectví

CYKLOKNIHY s. r. o.
Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
tel. — 777 772 128
e-mail — redakce@cykloknihy.cz
www.cykloknihy.cz
Tato nabídka je platná do konce února 2017 nebo do vyprodání zásob.

