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Nová kniha 2016 

Jan Evják - „Svět skončil, tak jsem jel“ 
 
 
První český cyklocestopis ze Střední Ameriky. Byla vydána v červnu 2016 liptálským cestovatelem 
Honzou Evjákem.  
Zážitky a množství fotografií z jeho cestování v roce 2013 po Mexickém Yucatánu, Belize, 
Guatemale, El Salvadoru, Hondurasu, Nikarague, Kostarice, Severní Panamě. 
 
(300 stran, formát 230 x 220 mm, křídový papír, barevný tisk, tvrdá vazba.) 
 
Kniha je k zakoupení na Obecním úřadě Liptál za cenu 350 Kč. 
 

Promotion ke knize: 
Není mnoho českých cyklocestovatelů, kteří navštívili země Střední Ameriky. Ještě méně je těch, kteří o svém 
putování sepsali nějaké povídání a vydali ho knižně. Vlastně je jen jediný. Víťa Dostál, první Čech, který objel 
svět na kole, navštívil také země Střední Ameriky, zmiňuje se o nich ve své knize však jen letmo. Ani při jedné 
ze svých cest však nenavštívil Mexický Yucatán a Belize jako Jan Evják. Ten navíc ve všech těchto zemích 
pronikl až do jejich nitra, do nebezpečných oblastí, kde se cizincům nedoporučuje cestovat. Navíc pořídil 
jedinečné fotografie, které běžní cykloturisté ze svých cest nevozí. Svou cestu začal v Mexiku a po čtyřech 
měsících ji dokončil v Panamě, projel tak všechny země Střední Ameriky na kole. Kniha „Svět skončil, tak jsem 
jel“,  Vás zavede do tropické Ameriky spolu s ním a jeho kolem… 

 
Vážení kamarádi a známí,  
kruh se uzavřel a po delší době jsem se mohl opět cítit jako na své cestě Střední Amerikou na kole... Tentokrát 
však v knize "Svět skončil, tak jsem jel", která v těchto dnech (červen 2016) přichází na pulty knihkupectví a to 
jako vůbec první český cyklocestopis z této části světa... rozmanitého, barevného, přesto plného protikladů. 
Nyní se prostřednictvím textu a mnoha barevných fotek v téměř tříset stránkové knize můžete do tohoto světa 
přenést i Vy. 
Chtěl bych  poděkovat těm, kteří projekt podpořili, za podporu a pomoc, moc si Vás vážím. Poděkování patří 
také nakladatelství Cykloknihy z Plzně, firmě Sport Arsenal i Obci Liptál, kteří tento projekt, já myslím, že 
úspěšný, podpořili. 
Pokud budete mít o knihu zájem, neváhejte kontaktovat ani Honzu Evjáka, email a.evjak@volny.cz. 

 


