
Tematické okénko: Cestovatelské

Werich Jan - Italské prázdniny
Zajímavě podaná cesta s dcerou do Itálie. Stesky na mraky turistů u římských památek jsou veselé.

 

Vlasák Jan - Pestrý život cyklotrempa
Popisované cesty jsou z jiných kontinentů. Líčí zážitky například z Mexika, z Indie, Srí Lanky a z Albánie. Na
závěr knihy nechybí poznatky o nocování na cestách.

 

Toušlová Iveta - Toulavá kamera 4
Reportáže nás zavedou do podzemních labyrintů, skanzenů, neobyčejných muzeí i k unikátním přírodním
výtvorům. Každou reportáž doprovázejí fotografie, mapa a praktické informace.

 

Špillarová Lenka - Severní Amerika :
Manželé Špillarovi nás provedou nejen notoricky známými a věhlasnými parky Kalifornie, Utahu, Arizony a
Nevady, ale i místy o jejichž kráse zatím není tolik známo.

 

Šmíd Zdeněk - Bubny Berberů, aneb, Proč bychom se nesušili
Známý autor úspěšných originálních cestopisů se tentokrát se čtenáři podělí o zážitky z cesty po Maroku.

 

Šmíd Jan - Obrázky z Provence
Každý, kdo se do Provence chystá, by si ji měl přibalit s sebou, aby byl připraven na to, co ho čeká v Avignonu,
Aix-en-Provence, Nice, Saint-Tropez, Marseille, v unikátních provensálských vesnicích a v mnoha dalších místech
tohoto kouzelného kousku země.

 

Spathová Jana - Památky Zlínského kraje
Publikace obsahuje fotografie všech památek Zlínského kraje, včetně jmenovitého seznamu a jejich historie.

 

Sanetřík Milan - Evropské národní parky
210 národních parků evropského kontinentu včetně českých, je v knize řazeno podle států. Na 180 barevných
snímcích z jednotlivých národních parků kniha také ukazuje krásu a zajímavosti nejcennějších chráněných
území evropského kontinentu.

 

Procházková Lenka - Za Fidelem na Kubu
Kniha, kterou o putování Lenka Procházková napsala, je zároveň reportáží i románem o současné Kubě. Jména
postav jsou sice z pochopitelných důvodů změněna, ale děje a prožitky zůstávají zachyceny tak, jak se odehrály
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Mára Jiří - Na vozíku na rovníku
Zajímavé vyprávění cestovatele a zároveň otce chlapce upoutaného na invalidní vozík o rodinné expedici po
Karibiku a Jižní Americe. Autor popisuje zajímavé a pro autora tajemné země v oblasti rovníku, které navštívil.

 

Kyncl Karel - Gardenparty u královny a jiné reportáže, fejetony a poznámky z Británie
Zajímavé a vtipné postřehy z Anglie jsou věnovány nejrůznějším tématům. Fejetony jsou rozděleny do třech
obsáhlých částí, kniha je dovedena až do současnosti, komentuje např. návštěvu anglické královny v ČR i
návštěvu prezidenta Havla v Anglii.

 

Kolbaba Jiří - Šest kontinentů :
Příběhy, postřehy a zajímavosti z cest po šesti kontinentech, doplněné emotivními snímky.

 

Jazairiová Pavla - Afrikou v protisměru
Netradiční cestopis zpravodajky Českého rozhlasu, ve kterém popisuje několik zemí západní Afriky. Představuje
je jako průsečíky vymírajících tradic a nezvládnutého vpádu moderní doby, jako místa kontrastů krásy a
tragiky.

 

Hocek Jan - Nejhezčí túry světa
Reportáže, fotografie, autentické zážitky, příroda, historie, zajímavosti.

 

Hanzelka Jiří - Legenda H + Z :
Kniha je výběrem kapitol z celkem 13 originálních titulů, které spolu cestovatelé napsali a vydali v letech 1953
až 2008. Je vybavena bohatou fotografickou přílohou, kopiemi dobových dokumentů a kresbami výtvarníka
Aleše Čumy.

 

Foršt Jaroslav - La Grace pluje! :
Někdy před lety existoval kluk a ten kluk měl sen. To není nic divného, spousta kluků má sny. Ale tenhle kluk si
ten sen pamatoval a když se stal mužem, řekl si, že je načase s tím něco udělat. A tak šel a ten sen si splnil.

 

Drlík Marcel - Český lékař v srdci Afriky
Český lékař po jednoletém pobytu ve Středoafrické republice zaujme čtenáře svým nevšedním vyprávěním o
výpravách do exotických zemí a o mimořádných lidech. Jako lékař v africké buši byl pro domorodce v
primitivních podmínkách nejen chirurgem, internistou, gynekologem, porodníkem, dětským doktorem, ale i
oblíbeným dobrodincem.
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David Petr - Velká turistická encyklopedie.
Ve Zlínském kraji se potkávají tři rázovité oblasti - Valašsko, Slovácko a Haná. I proto je to region tak pestrý.
Inspirací k poznávání rozmanitého, pohostinného a půvabného kraje je i Velká turistická encyklopedie.
Obsahuje 1000 hesel a 900 fotografií.

 

David Petr - 666 přírodních krás České republiky
V textu jsou popsány významné botanické, zoologické či geologické lokality, jeskyně, propasti či skalní města,
nechybí vodní toky, rybníky, jezera, prameny a vodopády, součástí publikace jsou i informace o parcích,
arboretech, údolích či vyhlídkových místech.

 

David Petr - 333 památných míst České republiky
V textové části jsou památná místa popsána ve 333 abecedně řazených hlavních heslech a v nich pak jako
podhesla najdete dalších 130 lokalit. U každého hesla najdete vysvětlení, proč je dané místo památné – zdali se
tu odehrála významná historická událost, nebo zde o historii vypovídá stavební či archeologická památka, nebo
je to rodiště či působiště významné osobnosti.

 

Bielik Mikuláš - Čínská cesta
Příběh malé čtyřčlenné komunity, která je součástí turistické výpravy účastníků z Čech a Slovenska, v cestopisné
novele se odehrává - jak název naznačuje - na pozadí dvoutýdenní cesty do stále ještě exotické Číny

 


