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D. Procházka

OBRAZY Z CEST – Ostrovy Evropy
Čtení pro potěšení , na cestu a volný čas

Kniha o zajímavých evropských ostrovech plná krásných barevných fotografií, 
doplněná o tipy na výlety a zajímavá místa. Ke každému z ostrovů se váže jedna, 
snad humorná, povídka.



Autorský záměr : 

- Obrazový a cestovatelský průvodce pojednávající o cca 10    
zajímavých ostrovech 

- Základní geografický popis s mapkou je doplněn o popis hlavních 
a nejzajímavějších míst ostrova 

- Každá kapitola obsahuje 10 stran, z toho cca 6-7 představuje 
detailnější popis turistických cílů a zajímavostí

- Každá kapitola je zakončena autorovou příhodou z ostrova, která 
humorně a realisticky popisuje skutečné příběhy

- Kniha je doplněna v popisné části zpracovanou orientační mapkou  
povídky humornými kresbičkami

- V knize jsou pouze autorovy fotografie, pořízené digitální technikou 
během 10 let

- Zvláštní příloha kulinářské recepty a doporučené speciality



- Formátu 168 x 230 mm 
- Počet stran 110
- Provedení: obálka s klopou

lepená vazba 
- Možnost umístění partnerské firmy
- Náklad 1500 – 2.000 ks
- Vydavatel : Litera
- Termín II. pol. 2011



Madeira - putování po ostrově, Funchal - Monte, cesta na sever do Puerto de la Cruz, domečky 
v Santaně, na planině Paul da Serra, levády, o madeirských vínech, velrybářská vesnice Canical. 
Povídka: „Jak jsem šel za koniklec“, aneb účastník průvodu na květinových slavnostech Festa da
Flor ve Funchalu. 

Gran Canaria - putování po ostrově, v Las Palmas, na kráteru Bandama, Rogue Bentaiga, v Teroru, 
mezi kaňony, Puerto Ricco, Puerto Mogán, cesta na sever k Dedo del Dios. 
Povídka: „Obchodní setkání“. Jan Owen má hospodu a setkáváme se už 6 let. Poslední í setkání 
bylo opravdu velmi legrační. 

Malta - prohlídka ostrova Malta, mlčící město Mdina, chrám ve městě Mosta a vzpomínka na 
velikonoční průvod, zlatá pláž na Golden Bay, Valletta - Grand Harbor, St. Elmo. 
Povídka: „Školáček na Maltě“, aneb na starý kolena znovu do školy. 

Djerba - putování po ostrově - výlet do Guallaly, na nejvyšší hoře Djerby, v židovské synagoze, 
v hlavním městě Houmt Souku, na velbloudech po Djerbě, o sáňkování a běžkování. 
Povídka: „Popletený Maďar“ - o tom, co se může přihodit v opravdu velkém resortu. 



Mallorca - putování po ostrově, záliv Palma a Alcudia, Cup Formentor, Serra Tramuntana, vesničkami 
Valdemosa, Dia, Soler, kaňon Torrent, jeskyně Artá, lodí na Cup Menorca. 
Povídka: „Rudým šípem na hasáku“, aneb cesta vlakem mezi citróny napříč Mallorkou. 

Kós - putování po ostrově, Kós - přístav, agora a johanitská pevnost, severní pobřeží, do hor do 
vesničky Zia, z Kósu na sousední ostrovy Kalymnos a Pserimos, termální prameny. 
Povídka: „Raketou pro trochu koření…“ - cesta rychlolodí za sedmým divem světa. 

Ischia - putování po ostrově, z Neapole na Ischii, Forio, Angelo, Aragonský hrad, Cassamiccola, 
termální zahrady, …o kultovním filmu “Nebožtíci přejí lásce“. 
Povídka: „Ólga býla na vylétě…“ - o tom, jak si udělala malý výlet na Ischii jedna ruská rodinka. 

Kypr - putování po ostrově, v hlavním městě Nicosia, pohoří Trodoos, Pafos, byzantské skvosty, 
Klášter Kikko, vinařské vesničky Omodos a Malia, Larnaca a Agia Napa. 
Povídka: „U vesnice Galata zapadl jsem do bláta“ - o jedné dobrodružné jízdě ostrovem. 



Ing. D. Procházka 
Propag servis Brno, s.r.o.
www.propag-servis.cz
www.obrazyzcest.cz
mobil: +420 602 756 168

http://www.propag.servis.cz/�
http://www.propag-servis.cz/�
http://www.obrazyzcest.cz/�

	Foliennummer 1
	D. Procházka��OBRAZY Z CEST – Ostrovy Evropy��Čtení pro potěšení , na cestu a volný čas��Kniha o zajímavých evropských ostrovech plná krásných barevných fotografií, doplněná o tipy na výlety a zajímavá místa. Ke každému z ostrovů se váže jedna, snad humorná, povídka.� �
	Autorský záměr : ��- Obrazový a cestovatelský průvodce pojednávající o  cca 10    �  zajímavých ostrovech ��- Základní geografický popis s mapkou je doplněn o popis hlavních �  a nejzajímavějších míst ostrova ��- Každá kapitola obsahuje 10 stran, z toho cca 6-7 představuje �  detailnější popis  turistických cílů a zajímavostí��- Každá kapitola je zakončena autorovou příhodou z ostrova, která �  humorně a realisticky popisuje skutečné příběhy��- Kniha je doplněna v popisné části zpracovanou orientační mapkou  �  povídky  humornými kresbičkami��- V knize jsou pouze autorovy fotografie, pořízené digitální technikou �  během 10 let��- Zvláštní příloha kulinářské recepty a  doporučené speciality�
	- Formátu 168 x 230 mm �- Počet stran 110�- Provedení:	obálka s klopou�		lepená vazba �- Možnost umístění partnerské firmy�- Náklad 1500 – 2.000 ks�- Vydavatel : Litera�- Termín II. pol. 2011��
	Madeira - putování po ostrově, Funchal - Monte, cesta na sever do Puerto de la Cruz, domečky �v Santaně, na planině Paul da Serra, levády, o madeirských vínech, velrybářská vesnice Canical. �Povídka: „Jak jsem šel za koniklec“, aneb účastník průvodu na květinových slavnostech Festa da Flor ve Funchalu. ���Gran Canaria - putování po ostrově, v Las Palmas, na kráteru Bandama, Rogue Bentaiga, v Teroru, mezi kaňony, Puerto Ricco, Puerto Mogán, cesta na sever k Dedo del Dios. �Povídka: „Obchodní setkání“. Jan Owen má hospodu a setkáváme se už 6 let. Poslední í setkání bylo opravdu velmi legrační. ���Malta - prohlídka ostrova Malta, mlčící město Mdina, chrám ve městě Mosta a vzpomínka na velikonoční průvod, zlatá pláž na Golden Bay, Valletta - Grand Harbor, St. Elmo. �Povídka: „Školáček na Maltě“, aneb na starý kolena znovu do školy. ���Djerba - putování po ostrově - výlet do Guallaly, na nejvyšší hoře Djerby, v židovské synagoze, �v hlavním městě Houmt Souku, na velbloudech po Djerbě, o sáňkování a běžkování. �Povídka: „Popletený Maďar“ - o tom, co se může přihodit v opravdu velkém resortu. ���
	Mallorca - putování po ostrově, záliv Palma a Alcudia, Cup Formentor, Serra Tramuntana, vesničkami Valdemosa, Dia, Soler, kaňon Torrent, jeskyně Artá, lodí na Cup Menorca. �Povídka: „Rudým šípem na hasáku“, aneb cesta vlakem mezi citróny napříč Mallorkou. ���Kós - putování po ostrově, Kós - přístav, agora a johanitská pevnost, severní pobřeží, do hor do vesničky Zia, z Kósu na sousední ostrovy Kalymnos a Pserimos, termální prameny. �Povídka: „Raketou pro trochu koření…“ - cesta rychlolodí za sedmým divem světa. ���Ischia - putování po ostrově, z Neapole na Ischii, Forio, Angelo, Aragonský hrad, Cassamiccola, termální zahrady, …o kultovním filmu “Nebožtíci přejí lásce“. �Povídka: „Ólga býla na vylétě…“ - o tom, jak si udělala malý výlet na Ischii jedna ruská rodinka. ���Kypr - putování po ostrově, v hlavním městě Nicosia, pohoří Trodoos, Pafos, byzantské skvosty, Klášter Kikko, vinařské vesničky Omodos a Malia, Larnaca a Agia Napa. �Povídka: „U vesnice Galata zapadl jsem do bláta“ - o jedné dobrodružné jízdě ostrovem. ��
	������Ing. D. Procházka �Propag servis Brno, s.r.o.�www.propag-servis.cz�www.obrazyzcest.cz�mobil: +420 602 756 168

