
AUTOGRAMIÁDY AUTOR Ů CYKLOKNIH  
na nejbližších cestovatelských a cyklistických veletrzích 
 
Stalo se pravidlem, že na veletrzích a výstavách, kterých se CYKLOKNIHY zúčastňují, jsou 
přítomni i autoři knih a jsou připraveni k podpisům, stejně jako k popovídání se svými čtenáři. 
Nejinak tomu bude i letos na jaře. 
 
Ve dnech 18. a 19. března 2011se koná již podvanácté ve městě cyklistice zaslíbeném – 
Hradci Králové, největší veletrh cestovního ruchu v královehradeckém kraji INFOTOUR a 
CYKLOTURISTIKA . V Kongresovém centru ALDIS bývá i bohatý doprovodný program, 
letos jeho součástí budou i přednášky z cest Lucky Kovaříkové a Michala Jona. Oba pak 
budou u CYKLOKNIH podepisovat své knížky. Stejně jako další cyklospisovatel Ivo 
Hrubíšek, autor dvou oceňovaných publikací 100+1 OSOBNOSTÍ & BICYKL a nové, která 
vyšla před několika týdny NEBEŠTÍ CYKLISTÉ. 
 
Autogramiády: 
pátek 18.3. od 12 do 13 hodin Ivo Hrubíšek  
pátek 18.3. od 15 do 16 hodin Lucie Kovaříková a Michal Jon 
sobota 19.3. od 9 do 10 hodin Lucie Kovaříková a Michal Jon 
 
O týden později 25.- 27. března 2011 se koná v Praze v Letňanech druhý veletrh cyklistiky a 
všeho, co k ní patří – FOR BIKES . Tam budou kromě Lucie Kovaříkové, Michala Jona a Ivo 
Hrubíška i další cyklospisovatelé – Honza Vlasák, Milan Silný a premiérově také Markéta 
Hroudová a Luděk Zigáček se svými dětmi Víťou a Šárkou. Na veletrh je totiž načasována 
jejich zajímavá knižní novinka. Jmenuje se CYKLOTOULKY S DĚTMI, VOZÍKEM A 
NOČNÍKEM  a má podtitul Po cyklostezce ODRA–NISA k moři na Rujanu a Polskem zpět 
domů. Jedná se o první knižní přiblížení krásné, ale lehce opomíjené dálkové cyklostezky 
lemující hraniční řeky mezi Německem a Polskem. Tento cestopis i průvodce v jednom 
dovede čtenáře z České republiky zajímavou krajinou k nejbližšímu moři. Navíc úplně po 
rovině. Kromě přehledné mapky na předsádce je připojen i podrobný seznam kempů. 
Popisovaná zpáteční cesta Polskem, kterou rodinka absolvovala, může být také v mnoha 
ohledech inspirativní. Přijďte se s nimi pobavit, případně se zeptat na jejich cestovatelské 
zážitky a plány. 
 
Autogramiády: 
pátek 25.3. od 11 do 12 hodin Lucie Kovaříková a Michal Jon 
pátek 25.3. od 12 do 13 hodin Ivo Hrubíšek 
sobota 26.3. od 10 do 11 hodin Markéta Hroudová a Luděk Zigáček 
sobota 26.3. od 11 do 12 hodin Honza Vlasák 
sobota 26.3. od 12 do 13 hodin Markéta Hroudová a Luděk Zigáček 
sobota 26.3. od 13 do 14 hodin Milan Silný 
neděle 27.3. od 11 do 12 hodin Lucie Kovaříková a Michal Jon 
 
Kromě knížek za výhodnou cenu bude možné získat na stánku CYKLOKNIH i nové 
cyklodresy ZDARMA  (jako bonus za větší nákup). Případně si můžete zakoupit Dárkový 
poukaz a ten pak někomu věnovat, aby si vybral knihy sám. Na obou veletrzích budou 
k dispozici i podpisové archy k Výzvě na obranu knih. Pokud vám není lhostejné, co by mělo 
nastat od podzimu v souvislosti s chystaným zvýšením DPH na knihy, můžete přijít připojit 
svůj podpis.   


