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Nabídka cestovatelských 
besed           

Božena Blažková           
 

     Zejména v zimním období jsou v knihovnách oblíbené besedy o cestování. Nejv�tší zájem 
je o besedy, které poslucha�e seznámí s p�írodou, kulturou, historií, památkami a zážitky z 
návšt�vy �i putování. Pokud máte zájem podobnou akci pro své �tená�e p�ipravit, m�žete 
využít následující kontakty na dva cestovatele a pr�vodce z našeho regionu. Oba již celou 
�adu cestopisných besed s diaprojekcí v knihovnách uspo�ádali a nevyhýbají se ani 
knihovnám menším, jako jsou nap�. Dob�enice, Ho�in�ves �i Holovousy. 
Martin Stiller z Broumova nabízí:  
Na kole nap�í� Evropou z Broumova až do Afriky, Na kole do nebe aneb Hurá na alpské 
pr�smyky, Alpský extrém aneb Na kole s brašnami do 3 050 m, Pyrenejemi na kole, Island – 
zem� ohn� a ledu 2002, Island úpln� jinak – diashow, Ghana – perla Guinejského zálivu. 
Martin Stiller je externí pr�vodce CK Turistika a hory – http://www.turistika-hory.cz a mezi 
jeho zájmy pat�í hlavn� cykloturistika, takže besedy m�že doplnit i praktickými radami pro 
zájemce o cestování na kole.  
Kontakt:  
Mobil: 604 618 400, e-mail: mailto:ms.broumovak@seznam.cz,  
http://martin-stiller.euweb.cz  
Pavel Bi�išt� z Ho�ic nabízí:  
3000 kilometr� Tureckem, Alpy – sever (Rakousko, N�mecko, Švýcarsko, Francie v�etn� 
výstupu na Mont Blanc), Alpy – jih (Itálie, Slovinsko), Polské Tatry a okolí, Ma�arsko, 
Nizozemsko, Jižní Francie, Norsko, Severní Dalmácie. 
Pavel Bi�išt� je dlouholetým pracovníkem v oblasti cestovního ruchu a externím pr�vodcem 
CK Hoška – Tour.  
Kontakt:  
Mobil: 732 611 785, e-mail: mailto:pavelbiciste@centrum.cz  
 
      Besedy s promítáním jsou v�tšinou v délce 90 – 120 minut (dle dohody). Knihovna platí 
cestovné a honorá� dle dohody s p�ednášejícím. Výhodné je domluvit se se školou nebo s 
další knihovnou a pod�lit se o náklady.  
N�které z uvedených besed byly realizovány v rámci volného cyklu besed Poj�me si povídat 
v SVK v Hradci Králové. K besedám byly vydány doprovodné materiály, které jsou k dispozici 
na adrese: http://www.svkhk.cz/pojdmesp.asp?vyber=prehledsetkani . 
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