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NĚCO MÁLO O MNĚ

Jmenuji se Michal Štěpánek, pocházím a žiji v 
malebném městečku v podhůří Beskyd, ve Valašském 
Meziříčí. Chtělo by se říci, že tím se můj vztah k horám 
a všemu okolo, co k tomu patří, automaticky 
vysvětluje... Paradoxně tomu bylo právě naopak. Až 
později jsem si „našel“ k horám a cestování cestu. 
Začal jsem šlapat po kopcích pravidelně, poznával tak 
i prostředí a rozmanitost mimo svůj kraj. Vše 
vyvrcholilo v roce 2013, kdy jsem se poprvé podíval za 
hranice Evropy. Tato cesta byla natolik inspirativní a 
zajímavá, že jsem si dojmy a pocity z ní nechtěl 
nechávat jen tak pro sebe. Vznikl tak nápad realizovat 
cestovatelské přednášky.



GRUZIE – TAJEMNÉ KRÁLOVSTVÍ VE STÍNU KAVKAZU 

KYRGYZSTÁN – V ZEMI NOMÁDŮ A NEBESKÝCH HOR

ÍRÁN – DVĚ TVÁŘE PERSIE

INDIE – DIVOKÁ A NESPOUTANÁ

TURECKO - DECHBEROUCÍM KURDISTÁNEM

LIBANON - ZEMĚ HOR, CEDRŮ A UPRCHLÍKŮ

VALAŠSKO - TADY JSEM DOMA

TÉMATA



„Gruzie je země plná kontrastů a překvapení. Mohutné hradby 
Kavkazu střídají nížiny plné vinné révy, polopoušť pak zase břehy 
Černého moře. Gruzie má své nezaměnitelné kouzlo. Snad je to právě 
díky zvláštní atmosféře, která je zde cítit na každém kroku. Všechno 
se zdá být evropské, tak podobné tomu, co známe z domova. Záhy 
ale člověk zjistí, že jazyk, písmo, kultura, tradice, kuchyně i nátura 
zdejších lidí se výrazně liší… Navštívíme spolu horské oblasti Svanetie, 
Tušetie, Chevsuretie a Kazbegi, projdeme se uličkami hlavního města 
Tbilisi a ochutnáme nejednu z místních kulinářských specialit.“



„Kyrgyzstán je země mnoha tváří. Je to pestrobarevná a rozmanitá 
mozaika, která se mění doslova každou chvíli před očima. 
Rozsáhlé stepi a polopouště kontrastují s jezery a hlavně 
všudypřítomnými horami. Znatelně se změnily tváře lidí, které 
dávají najevo, že hranice Evropy jsou kdesi v nedohlednu. Jiné je i 
chování, způsob myšlení, jazyk, tradice a náboženství. 
Proputujeme spolu část Kyrgyzského a Kungejského Alatau, 
navštívíme dvě největší jezera v zemi a cestu zakončíme v 
hlavním městě, kde nasajeme atmosféru, vůně a chutě v rušném 
bazaru… Přijďte si poslechnout povídání o této zajímavé 
středoasijské zemi, ve které na sebe zajímavé situace a zážitky 
nenechají dlouho čekat.“



„Írán – kontroverzní země s přísným islámským režimem nemá ve světě 
nálepku destinace, do které by se lidé zrovna hrnuli. A upřímně? Je to 
škoda… Zažil jsem ruch hlavní metropole, pokusil se vyškrábat na nejvyšší 
kopec v zemi, podíval se k moři, přespal v poušti, poznával města a jejich 
památky, navštěvoval čajovny, ochutnával speciality, potkával spousty 
zvědavých lidí, ale hlavně vnímal a nasával atmosféru Blízkého východu. A 
co jsem za tu dobu zjistil? Že tahle země je tak trochu jiná, než nám ji 
předkládá okolní svět. A víte co? Však si o ni přijďte něco poslechnout a 
udělejte si svůj vlastní obrázek…“



„Jedna z nejlidnatějších zemí této planety mi 
doslova vyrazila dech. Je to pozoruhodný svět, kde 
platí jiné zákony, než na jaké jsme zvyklí. Všechny 
smysly jedou na plné obrátky… Nikde jinde jsem 
nezažil tolik barev, vůní, pachů, dobrého jídla, 
všudypřítomných odpadků a chudoby. Nejprve na 
chvíli zůstaneme v hlavní metropoli, abychom 
vzápětí mohli uniknout do ticha majestátného 
Himálaje. Navštívíme také některá města a vrátíme 
se spolu prostřednictvím spousty zážitků zpět na 
ulici mezi místní lidi, jejichž naprost bezprostřednost 
mne nepřestávala fascinovat.“



„Zatímco západ Turecka v čele s Istanbulem praská ve švech, východ země 
navštíví jen hrstka těch, co mají dobrodružnější povahu. Přesto a možná právě 
proto je pro mne oblast Tureckého Kurdistánu nefalšovaným klenotem. Divoké 
a liduprázdné hory zalité po celou dobu sluncem silně kontrastují s bujarým 
životem ve městech. Široko daleko jsme téměř jedinými Evropany. Tato oblast 
mě doslova uhranula nejen díky přírodním krásám, ale také výbornému jídlu a 
především fantastickým lidem. Přijďte si poslechnout o zážitcích s nimi, 
velehorách, městech, dobrém tureckém čaji, nezapomenutelné atmosféře 
Blízkého východu a mnoha dalších věcech.“



 

„Na malém území ohraničeném Středozemním mořem, Sýrií a 
Izraelem se zvedají hory, po zemi jsou roztroušeny starobylé 
památky, servíruje se zde uznávaná kuchyně a nábožensky se jedná 
o velice koncentrovaný pel-mel… Nablýskaná metropole Bejrút, 
famózní město Tripolis, část LMT (Lebanon Mountain Trail), 
starodávný Byblos, Baalbek a poklidné město Zahlé jsou jen letmou 
ochutnávkou toho, co tato destinace nabízí. Blízkovýchodní zemi s 
největším počtem uprchlíků jsem navíc pro jistotu opustil předčasně 
díky silným protivládním demonstracím.“

 



„Světová rarita v podobě COVID 19 donutila velice rychle 
přehodnotit  mé dosavadní cestovatelské plány. Odmítal jsem 
se ale vzdát pohybu na čerstvém vzduchu a tak logicky přišel 
nápad poznat více svou rodnou domovinu. Po stovkách 
kilometrů šlapání zvlněnou krajinou, od jara do podzimu, sám 
či s kamarády jsem procházel více či méně známými místy. 
Přestože nemluvím valašsky, neholduji folklóru a chuť frgálů je 
spíše vzpomínkou na má pubertální léta, tak se považuji za 
hrdého obyvatele tohoto rázovitého regionu. Na co jsem za 
celou tu dobu přišel? Že mi Valašsko a jeho přilehlé oblasti 
přirostly k srdci, toto je můj jediný a skutečný domov.“

 



PRO KOHO JSOU PŘEDNÁŠKY VHODNÉ

Absolutně pro každého. Jak pro širokou veřejnost, tak uzavřený kruh lidí (na objednávku).
Pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco nového, nebo si přijdou jen nostalgicky zavzpomínat na místa, která už v 
minulosti sami navštívili. A pak samozřejmě také pro ty, kteří se do dané oblasti teprve chystají.

❖ KNIHOVNY

❖ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

❖ KINA

❖ CESTOVATELSKÉ FESTIVALY

❖ KLUBY

❖ ŠKOLY

Přednášel jsem také v čajovnách, oratoři kostela či hasičské zbrojnici. Stačí jen mít k dispozici určitý 
prostor a v něm příslušné technické zázemí, jinak zde není takřka žádné omezení.



PROČ TO VLASTNĚ DĚLÁM

❖ Prvotní myšlenkou bylo podělit se s lidmi o zkušenosti z cest, nabyté dojmy, pocity…

❖ Přiblížit daný region, jiný způsob myšlení, tradice.

❖ Vzbudit v ostatních zájem nebo ještě lépe zápal o cestování, motivovat je k vlastním cestám.

❖ Oprášit si všeobecné znalosti geografie, historie i současnosti.

❖ Především mladší generaci odtrhnout aspoň na chvíli od kybersvěta, vést je k zamyšlení.

❖ Ukázat, že za hranicemi Evropy nečíhají „špatné věci“ a „zlí lidé,“ jak je často servírováno médii.



JAK DLOUHO TO TRVÁ

❖ Pro veřejnost (knihovny, kulturní zařízení…) se přednáška pohybuje v rozmezí 90–120 minut.

❖ U škol a ostatních (soukromé akce na objednávku) lze délku besedy konkrétně přizpůsobit dle 

přání.



VARIABILITA

❖ U přednášek v knihovnách, kulturních zařízeních apod. je vše jasně dané, zkrátka se jedná o 

průřez všeho možného (něco málo z geografie, historie a pak samotné zážitky).

❖ U škol a dalších akcí na objednávku není problém přizpůsobit danou besedu jak samotnou délkou 

trvání, tak i ostatními specifiky. 

❖ Chcete zařadit spíše více zeměpisu, historie, nebo Vás tohle naopak vůbec nezajímá a chcete 

zprostředkovat čistě jen dojmy, pocity a spousty zábavných historek? Vždy závisí na konkrétní 

domluvě...



CO JE K TOMU POTŘEBA

❖ PROMÍTACÍ PLÁTNO

❖ PROJEKTOR

❖ REPRODUKTORY

❖ HDMI, VGA KABELY NA PROPOJENÍ TECHNIKY

         Přednáška běží jako film ve formátu AVI a je ve FULL HD kvalitě (nebo se tak aspoň tváří).



REFERENCE



„Beseda byla velmi informativní, nabídla krásné fotky gruzínské přírody a Tbilisi. Určitě nalákala některé 
přítomné, aby se tam vydali. V místecké knihovně jsme měli už druhou besedu pana Štěpánka a pokud 
hledáte kvalitní promítání, tak ho můžeme doporučit.“

TOMÁŠ SKOTNICA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRÝDEK - MÍSTEK



„… bylo to moc zajímavé, jsem ráda, že jsem přišla…“

„… nestačila jsem se divit, jak ze sebe sype tolik informací. A byl i docela vtipný, tak jsem se nenudila…“

„… dvě hodiny utekly jak voda, kdybych neviděla na hodiny, tak bych ani neřekla, že tam sedím tak 
dlouho. Je to šikovný kluk, měl to pěkné, zajímavé, byla jsem překvapena…“

„… proboha, jak si může zapamatovat takové názvy?...“

„… bylo to super, ale stejně ty muslimy nemusím… zajímalo by mne, jestli by se chovali tak přátelsky i ke 
mně, jako ženě… určitě tam nepojedu, raději přijdu na přednášku…“

REAKCE POSLUCHAČŮ
 KARASOVA OBECNÍ KNIHOVNA HUTISKO - SOLANEC



„Přednáška Michala Štěpánka Írán: Dvě tváře Persie měla příjemný spád. Informace byly autentické 
umocněné krásnými fotografiemi a celý večer byl příjemně proložený vtipnými historkami z cest. Klidně 
bych si celý večer rád zopakoval.“

MAREK HORYNA
ÁRT TÉ KAFÉ MANDALA KOPŘIVNICE



„Ve čtvrtek 3. 11. 2016 proběhla v naší knihovně beseda s panem Michalem Štěpánkem. Cestopisné 
besedy se u nás konají bezmála 13 let a témata jsou opravdu pestrá. Pro tento večer jsem vybrala  Gruzii 
– tajemné království ve stínu Kavkazu. Pan Štěpánek byl v naší knihovně přednášet poprvé a musím 
uznat, že mile překvapil. Velmi dobře se  poslouchá, má příjemný hlas, srozumitelný projev a bohaté 
znalosti z dané oblasti. Jeho prezentace byla doplněna nejen krásnými fotografiemi, ale i videoprojekcí. 
Díky jeho poutavému vyprávění jsme se přenesli do vzdálených končin a podívali se na krásnou přírodu, 
seznámili jsme se se zajímavými místy a městy této země, s kulturou, gastronomií a způsobem života. To 
vše bylo doplněno vtipnými příhodami a zážitky z jeho putování. Opravdu velmi pěkně zpracovaná 
prezentace i povídání. Ještě jednou mnohokrát děkuji i za „účastníky“ besedy a budeme se těšit na další 
setkání. Rozhodně doporučuji.“

KRISTÝNA ŠOPÍKOVÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BOJKOVICÍCH



„V červnu jsem se zúčastnila zajímavé besedy o Gruzii, kterou měl v T klubu v Rožnově p. R. Michal 
Štěpánek, cestovatel, dobrodruh i skvělý fotograf. Povídání bylo nejen o turistice, ale i zemi, přírodě, 
zvířatech, kterou Michal navštívil. Svůj výklad doplnil vlastními fotografiemi i videi, které byly moc hezké a 
mnohé měly krásné světlo a atmosféru. O Gruzii jsem se dozvěděla mnoho nového, což mi je přínosem pro 
mé cestování.“

PETRA KRUPOVÁ
T KLUB - KULTURNÍ AGENTURA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM



„Všem, kteří se chtějí dozvědět něco nového a také se pobavit, vřele doporučuji navštívit besedu Michala 
Štěpánka. Sama jsem měla možnost se zúčastnit besedy o Gruzii, která byla v jeho podání 
nezapomenutelná. Soudě i podle ohlasů ostatních návštěvníků, které zaujal svým humorným vyprávěním 
různých příhod, které také doplnil audio nahrávkami. Mohli jsme se dozvědět nejen jak zdejší oblast 
vypadá, ale také jakou tam mají kulturu, jídlo a spoustu dalších zajímavých informací. Byla to velmi 
poutavá a zajímavá přednáška. Děkujeme a těšíme se na další.“

TEREZA GERLOVÁ
MÍSTNÍ KNIHOVNA POLICE



„Cestovatelskou přednášku p. Michala Štěpánka o Gruzii v naší knihovně jsme uspořádali na doporučení 
kolegyně z jiné obce. A rozhodně nelituji! Celá přednáška byla velice zajímavá a inspirativní. Návštěvníci 
měli možnost vyslechnout obohacující informace o tradicích, památkách i způsobu života obyvatel této 
kulturně odlišné země. Vyprávění zpestřila i projekce fotografií úchvatné přírody a krátká autentická videa, 
která ještě doplnila představu o Gruzii. Celé vyprávění bylo posluchačsky velmi atraktivní, proloženo 
vtipnými komentáři přednášejícího a jeho osobními zážitky z této cesty. O napínavé a nebezpečné situace, 
které při putování také  nastaly rovněž nebyla nouze. Velmi pozitivní reakce návštěvníků všech věkových 
kategorií nás potěšila a zároveň povzbudila k další spolupráci s p. Štěpánkem. Těšíme se na další setkávání 
a pokračování v sérii jeho přednášek ze zemí, které máme možnost jeho prostřednictvím poznat. Zároveň 
bych chtěla popřát p. Štěpánkovi hodně energie a sil k uskutečnění jeho dalších cestovatelských  plánů. 
Děkuji za jeho vstřícnost, perfektní přípravu a spolupráci při organizaci přednášky.“

PAVLÍNA HAVLÍKOVÁ
OBECNÍ KNIHOVNA PRŽNO



„Před časem jsem byla oslovena panem Štěpánkem, zda-li bychom na obci chtěli uspořádat cestovatelskou 
přednášku. Z výběru mě zaujalo téma středoasijské země Kyrgyzstán – země nomádů a Nebeských hor.

Jsme malá obec, přesto se cestovatelské přednášky zúčastnilo osmnáct posluchačů, což je poměrně slušné 
číslo. Musím podotknout, že se přednáška vydařila ke spokojenosti obou stran. Poutavé vyprávění, sdílení 
zážitků  doprovázené zajímavými fotografiemi a videem přineslo většině posluchačům inspiraci a řadu 
nových zajímavých informací z této destinace.

Pan Štěpánek je  příjemný mladý muž, který ochotně odpovídal na naše všetečné otázky a jeho projev byl 
velmi bezprostřední.
Můžu doporučit ostatním zájemcům a těším se na další povídání, které si pro naši obec připraví příště.“

OLDŘIŠKA VAŇKOVÁ
STAROSTKA OBCE VALAŠSKÉ PŘÍKAZY



„23. února 2016 se na naší pobočce uskutečnila přednáška Michala Štěpánka Gruzie – Tajemné království 
ve stínu Kavkazu.
Přednáška se setkala s velkým zájmem publika a dotazy padaly i během samotného výkladu. Velmi 
oceňuji komunikační dovednosti M. Štěpánka, který neztrácí nit, neodbíhá od tématu a dovede výklad 
odlehčit vtipným zážitkem nebo postřehem. Přednášející mluví nahlas a zřetelně, takže byli spokojeni i 
starší návštěvníci přednášky.
Přednáška byla velmi dobře připravena, přednášející byl dobře připraven jak v oblasti geografických, 
historických či společenských reálií Gruzie. Cestovatelům poskytl i praktické informace spojené s cestou do 
této oblasti.  
Fotografie a videa má velmi dobře technicky zpracované, takže se jednalo i o silný vizuální zážitek.
Věřím, že Michal Štěpánek svou přednáškou inspiroval návštěvníky přednášky k přípravě vlastní cesty „za 
hranice všedních dnů,“ nebo jim připomněl jejich vlastní zážitky v této krásné části Kavkazu.“

ZUZANA BORNOVÁ
KNIHOVNA PETRA BEZRUČE V OPAVĚ



„13. října 2015 jsme měli v Místní knihovně v Jablůnce  možnost zhlédnout prezentaci a poslechnout si 
povídání pana Michala Štěpánka, Gruzie – Tajemné království ve stínu Kavkazu. Všichni účastníci odcházeli 
velmi spokojeni, plni dojmů z krásných fotografií, videí a poutavého vyprávění pana Štěpánka z cesty – pro 
mnohé z nás – tak vzdálené a exotické zemi. Pan Štěpánek je velmi příjemný a pozitivní člověk, který umí 
poutavě a vtipně vyprávět. Celý večer byl velmi vydařený.“

JANA BRINČEKOVÁ
ZÁKLADNÍ KNIHOVNA JABLŮNKA



„Vážený pane Štěpánku,
velmi Vám děkujeme za Vaši cestovatelskou přednášku Kyrgyzstán – V zemi Nomádů a Nebeských hor, 
která zaznamenala mezi našimi hosty úspěch. Většina z nás se dozvěděla něco nového o zemi, o které 
možná ani netušila, kde leží. Viděli jsme krásné obrázky z cest, které jistě mnohým z nás „nasadili 
brouka do hlavy,“ a kdo ví, možná se tam i vypravíme. Ještě jednou děkujeme, že jste přijel a seznámil 
nás s touto, jistě nejen na fotkách, krásnou zemí a tamními obyvateli a dovolil nám sdílet zážitky, které 
jste prožil s Vašimi blízkými lidmi.
Přejeme Vám hodně dalších cest, zážitků a dobrodružství a těšíme se brzy zase na viděnou.“

ZUZANA VAIDOVÁ A LUCIE SOUKUPOVÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI



„Přednáška Michala Štěpánka byla velice komplexní, plná geografických i historických souvislostí. Vyprávění 
o osobních příhodách a dobrodružstvích je poutavé a doplněné krásnými fotografiemi úchvatné přírody. Jde 
vidět, že Michal Štěpánek má vše pečlivě připraveno a jeho znalosti ocení především lidé, kteří se do dané 
země chystají.“

LUCIE HOLMANOVÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ



„Přednáška o Gruzii v Krhové byla velice poutavá, protkaná zábavnými historkami a zážitky. Pan 
Štěpánek, cestovatel, průvodce a skvělý člověk, mluví o svých cestách velmi energicky s opravdovým 
zápalem cestovatele a nadšeného člověka. Jeho přednášky můžu beze zbytku doporučit.“

LUKÁŠ MACÍČEK
MÍSTOSTAROSTA OBCE KRHOVÁ



„Na přednášce pana Štěpánka si cením toho, že výprava nesledovala měření sil, dosažení nějakého 
sportovního cíle, ale zabývá se poznáním přírody, lidí a architektury. To všechno bylo v kontextu se 
současností i historií oblasti. Pro mne měla ještě ten význam, že jsem měl možnost porovnávat změny, ke 
kterým v tomto kraji došlo od doby, kdy jsem měl možnost ji procestovat (r. 1980).
Zvláště město Tbilisi prodělalo změny k lepšímu.
Přednáška byla dobře dokumentována fotografiemi i krátkými klipy, které umožnily nahlédnout do oblasti 
hudby, tanců a života obyvatelstva. Odvaha a fyzické síly skupiny byly správně zaměřeny na poznání 
odlehlých osad a míst do kterých se „sváteční“ turista nedostane.
Na závěr bych si dovolil vyslovit přání, aby pan Štěpánek byl opět zařazen do programu akcí DK Vizovice.
S pozdravem Šťastné cesty!“

POSLUCHAČ VÍTEK
DK VIZOVICE



„Když nás Michal oslovil, nečekali jsme, že to bude tak poutavé a zároveň vtipné povídání o zážitcích z 
jeho cest. Navíc výběr zemí o kterých přednáší jsou velmi atraktivní, takže lákají širokou veřejnost a s 
jeho přednáškami rozhodně neuděláte chybu a příjemně obohatíte svůj program! Už se těšíme na další 
příběhy z Michalových cest a všem vřele doporučujeme!“

ŠEBESTÍKOVI
CYKLOSFÉRA BŘECLAV



„… návštěva cestovatele Michala Štěpánka byla pro nás i  naše návštěvníky velmi poutavým setkáním, v 
tomto případě s Gruzií, pro nás nepříliš známou zemí. Jeho vyprávění bylo vysoce profesionální (je skvělý 
rétor), doplněno o krásné fotografie a nechyběla ani přidaná hodnota ve formě vtipných zážitků, které 
příjemně odlehčily atmosféru celého úspěšného večera. Rozhodně se v budoucnu těšíme na další návštěvu 
tohoto sympatického, mladého cestovatele.“

GABRIELA KLABAČKOVÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SLAVIČÍN



„Cestovatelské přednášky Michala Štěpánka, jsou zaměřeny na země, do kterých se každý jen tak 
nedostane. Míváme o nich mnohdy mylné představy, jsou pro nás cizí a jistým způsobem uzavřené. Přesto 
si můžete být jisti, že se během Michalova povídání dozvíte nejen mnoho praktických informací, ale rázem 
se z těchto exotických krajů stanou mnohem přístupnější destinace, a budete si připadat, jakoby jste v 
nich už jednou byli. Není nouze o neobvyklé a dobrodružné situace, během jejichž vyprávění přicházíte na 
to, jak je kultura a život v jiných zemích bohatý, a tak jiný a jste rádi, že si to všechno můžete poslechnout 
v klidu a pohodlí. U nás ve vile se tyto přednášky staly velmi rychle oblíbenými a vyhledávanými a už teď 
se těšíme na další pokračování.“

MARTINA MACHŮ
VILA MACHŮ KOPŘIVNICE



„… byla to již druhá přednáška tohoto cestovatele v Kelči a věřím tomu, že určitě ne poslední. Na podzim 
jsme se naladili na Gruzii a teď jsme se na chvíli stali turisty v Íránu. Díky poutavému povídání 
doplněnému fotografiemi i videem se návštěvníkům přednášky podařilo cestovat spolu s Michalem 
Štěpánkem po této krásné zemi. Podle ohlasů návštěvníků můžeme říct, že se přednáška velice líbila a na 
otázku, zda bude další, odpovídáme, že určitě ano. Děkujeme Michalovi a těšíme se na příště. Rádi bychom 
se podívali jeho očima do Indie.“

MARTINA SCHYBOLOVÁ
MĚSTO KELČ



„Tajemné království ve stínu Kavkazu. Tak se jmenovala přednáška, která se uskutečnila ve čtvrtek 19. 
dubna 2018 v přednáškovém sále Městské knihovny v Hulíně. S touto nevšední turistickou destinací nás 
přijel seznámit pan Michal Štěpánek, dobrodruh a průvodce CK Alpina. Pan Štěpánek posluchače nejprve 
seznámil s obecnými geografickými informacemi, následně představil tým, se kterým Gruzii procestoval a 
pak se vrhl na samotný popis jejich cesty. Celá beseda byla doprovázena prezentací s fotografiemi, 
satelitními snímky a videi, jež výborně obohacovaly jeho poutavý styl vyprávění. V téměř dvouhodinové 
přednášce pan Štěpánek zmínil snad vše – přes základní informace, místní obyvatele, architekturu, tradice, 
nádhernou přírodu, dopravu až po jídlo a místní oslavy. Na konci besedy někteří posluchači, kteří Gruzii 
rovněž navštívili, se podělili a porovnali zase své zážitky. A dokonce jedna paní za nedlouho do této země 
odjíždí a tak jí po skončení výkladu pan Štěpánek dal několik rad a tipů. Přes až letní teploty venku nás 
příjemně překvapila účast a nadšení posluchačů.“

ERIKA KOUKALOVÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HULÍNĚ



„Michal Štěpánek poutavě líčí své zážitky z cesty po Íránu. Jeho otevřené povídání boří mýty a předsudky, 
kterými je tato krásná země obklopena. Vtipné vyprávění je doplněno krásnými fotografiemi, užitečnými 
informacemi a celé povídání má spád. Nutno podotknout, že pan Štěpánek má velice příjemný, zvučný hlas 
a krásnou češtinu, takže jeho vyprávění vás doslova strhne.“

PETRA KÖLLNEROVÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOPŘIVNICE



„Ve čtvrtek 22.11.2018 zavítal do naší Městské knihovny v Jeseníku pan Michal Štěpánek se svou 
přednáškou o Kyrgyzstánu. O tom, že je o tuto středoasijskou zemi zájem svědčila i velká návštěvnost. 
Pan Štěpánek upoutal nejen zajímavým výkladem, ale také krásnými fotografickými záběry Kyrgyzstánu. 
Celé se to neslo v přátelském duchu, pan Štěpánek ochotně odpovídal na dotazy i během výkladu a tak 
nám to celé velmi rychle uběhlo. Už teď se těšíme na další přednášku.“

EVA PAVLÍČKOVÁ
KNIHOVNA VINCENCE PRIESSNITZE V JESENÍKU



„Chtěli bychom Vám upřímně poděkovat za Vaši besedu o Kyrgyzstánu, kterou jste měl v prosinci 2018 ve 
Slatiňanech. Vaše poutavé vyprávění doplněné krásnými fotografiemi nás opravdu zaujalo a rozšířili jsme 
si obzory o této, dle Vašeho vyprávění, krásné zemi. Vždy nás při besedách potěší, pokud člověk mluví „z 
patra“ bez připravených podkladů a beseda je tím pádem přirozenější a autentičtější. Sama za sebe také 
musím říci, že je pro mě vždy příjemné poslechnout si konkrétní příhody a situace, které se během cesty 
staly a díky kterým mi toho v hlavě uvízne vždy nejvíce. I dle reakcí návštěvníků věřím, že Vaše 
vystoupení u nás se jim také líbilo a doufám, že stejný pocit jste měl i vy z nás. Přeji mnoho dalších cest 
protkaných jen samými příjemnými zážitky a budeme se těšit opět někdy ve Slatiňanech na viděnou.“

IRENA PETEROVÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SLATIŇANY



„Děkujeme Michalu Štěpánkovi za výbornou přednášku o Gruzii v ZOO PARKU Vyškov. Profesionální přístup 
a poutavý výklad, obdivuhodné vědomosti o dané zemi, množství krásných fotografií a zasloužený potlesk 
od spokojených návštěvníků, bylo plno do posledního místa. Přejeme hodně štěstí na cestách a další 
vyprodané přednáškové sály.“

ANDREA KROUTILÍKOVÁ
ZOO PARK VYŠKOV



„V tomto roce jsme měli v Kulturním domě Zašová tu čest strávit několik večerů s Michalem Štěpánkem a 
jeho zážitky z cest. Byly to velmi příjemné večery. Pestré zážitky z dobrodružných výprav do různých 
koutů Evropy a Asie Michal podal vskutku profesionálně a při tom velmi lidsky a barvitě. Na každý večer 
měl připraveno spoustu krásných fotek, provedl nás svou cestou od začátku do konce, nezapomněl přidat 
praktické rady pro cestovatele a nedílnou součástí jeho vyprávění byl humor a odlehčený pohled na 
problémy, se kterými se cestovatelé, baťůžkáři, jako on potkávají.  Profesionální výkon spočíval vedle 
důkladné přípravy i v kvalitě jeho hlasového projevu – znělý, bez přidávaných „příkras,“ faktický. Michalovi 
fandím, fandím jeho cestování a poznávání a už se těším na další budoucí setkávání nad fotkami a mapou.“

MARCELA JANIŠOVÁ
KD ZAŠOVÁ



„Vyprávění bylo živé poutavé a navíc vše spatra, což přednášce přidávalo na autentičnosti. Chválím 
také krásné fotografie, které nás přenesly alespoň na chvíli do dalekého Libanonu. Už teď se těšíme na 
další přednášku, tentokrát na téma Gruzie.“

LUCIE KOSTKOVÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA HLUČÍN



„20. listopadu 2019 přednášel v prostějovské knihovně Michal Štěpánek už podruhé a i tentokrát praskal 
náš přednáškový sál ve švech. Po skončení besedy odcházeli návštěvníci spokojení  a připojili nejeden 
pochvalný komentář. Prezentace byla zajímavá, fotografie také a projev pana Štěpánka velmi sympatický.“

MARTINA ŠTAFOVÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PROSTĚJOV



„V listopadu 2019 jsme pořádali cestopisnou přednášku Michala Štěpánka Turecko: Dechberoucím 
Kurdistánem. Poutavé kultivované průvodní slovo doprovázely opravdu dechberoucí fotografie horských 
oblastí Kurdistánu, zajímavé videozáznamy pěších cest a zajímavé praktické informace o oblasti, které se 
mohou hodit dalším cestovatelům.“

MARIE JEMELKOVÁ
MKZ HRANICE - STŘEDISKO KNIHOVNA



„Děkujeme za Vaši parádní přednášku o Gruzii, která zaplnila ve čtvrtek 28. listopadu celý přednáškový sál 
na zlínské hvězdárně. Profesionální přednes doplněný vyváženou projekcí fotografií a videí spolu se 
spoustou uvedených podrobností a zážitků na vaší cestě po této kavkazské republice umocní celý zážitek a 
zaujme každého posluchače. Nebyla to Vaše první přednáška na hvězdárně ve Zlíně, určitě nebyla poslední 
a svým vystoupením si jistě zasloužíte místo „na bedně“ excelentních přednášejících.“

ZDENĚK COUFAL
PŘEDSEDA ZLÍNSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI



„V knihovně v Třebíči pan Štěpánek promítal zatím dvakrát a jistě to nebylo naposledy, protože návštěvníci 
byli velmi spokojení – jak s obsahem, tak s projevem. Michal komunikuje přesně tak, jak je třeba – kvalitní 
prezentace mají spád, obsahují spoustu informací, zajímavostí, osobních postřehů a vtipných komentářů. 
Cesty, které podniká, vyžadují mnohem víc než jen koupit letenku a zabalit plážovou osušku. Mnozí lidé 
ani nevědí, kde některé země leží a je dobře, že se nabídka pana Štěpánka utěšeně rozrůstá.“

MARIE DOČKALOVÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI



„V pátek 5.4.2019 jsme uspořádali přednášku s panem Michalem Štěpánkem na téma Gruzie – tajemné 
království ve stínu Kavkazu. Přednáška se posluchačům velmi líbila, všichni odcházeli spokojení, protože 
viděli krásné fotografie, zajímavá videa a poutavé vyprávění plné humoru a nevšedních zážitků. Čtenáři 
ocenili hlasitý a zřetelný projev a těšíme se na letošní besedu o Libanonu.“

IVANA TIMKOVÁ A MARIE KRYŠTOFOVÁ
KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY



„V Knihovně města Mladá Boleslav proběhla přednáška pana Štěpánka Turecko – dechberoucím 
Kurdistánem. Přednáška byla velmi zajímavá, inspirativní, doplněná nejen překrásnými fotografiemi, ale i 
vtipnými historkami z cest. Přednes pana Štěpánka byl velice příjemný a srozumitelný, diváci odcházeli z 
knihovny nadšeni. Vřele doporučujeme.“

VĚRA KOVAŘÍKOVÁ
KNIHOVNA MĚSTA MLADÁ BOLESLAV



„Michal Štěpánek patří k cestovatelům, kterým dáváme možnost u nás přenášet o svých dobrodružných 
výpravách již delší dobu, a to z toho důvodu, že jeho besedy jsou kvalitní. Pokud chcete organizovat 
besedy, které obsahují ověřené informace, vtip, jsou poutavé a přednášející má sympatický a srozumitelný 
projev, dejte prostor Michalovi.“

MARTIN ČADRA
KNIHOVNA TŘINEC



„V pondělí 28. 1. 2019 u nás proběhla cestovatelská přednáška s panem Michalem Štěpánkem. Zvolené 
téma Gruzie – tajemné království ve stínu Kavkazu přilákalo značnou pozornost široké veřejnosti. Pan 
Štěpánek velice poutavým způsobem vyprávěl o krásné a vzdálené zemi, která není v našich končinách 
moc známá. Celá prezentace byla doplněna profesionálními fotografiemi a videi. Po skončení besedy se 
vyrojilo spoustu dotazů od nadšeného publika a pan cestovatel se podělil i s vtipnými osobními zážitky z 
cest. Děkujeme a rozhodně doporučujeme.“

STANISLAV VRBKA
KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ



„Štěpy je velmi dobrý vypravěč a chytrý muž. Jeho přednáška měla spád, obsahovala vtipné poučení a 
nadchla pro cestování… Doporučujeme.“

ILONA SALAJKOVÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA MIKULOV



„Pan Michal Štěpánek v naší knihovně už přednášel dvakrát. Vždycky byl perfektně připravený, přednášky 
měly spád. Ani jsme se nenadáli a byl u konce a my bychom všichni ještě seděli a chtěli poslouchat dále. 
Vřele doporučuji.“

MARIE ŠKORPÍKOVÁ
OBECNÍ KNIHOVNA RATÍŠKOVICE



„Pan Štěpánek měl v naší knihovně dvě přednášky. Pro žáky základní školy jsme vybrali téma Turecko – 
dechberoucím Kurdistánem a pro veřejnost pak Gruzii – tajemné království ve stínu Kavkazu. Obě témata 
můžeme jen doporučit. Přednášky měly driv, byly výborně zpracované. Vyprávění bylo svižné, zábavné a 
poutavé. Pan Štěpánek bez problémů přednášky upravil podle našich požadavků a věku návštěvníků. 
Velmi jsme ocenili jeho profesionální přístup. Od návštěvníků přednášky máme jen pochvalné reakce.“

JITKA PETRLOVÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA LANŽHOT



„Děkujeme Michalovi Štěpánkovi za moc povedenou přednášku o krásné Gruzii. Velmi si ceníme, že udržel 
svým poutavým vyprávěním pozornost všech posluchačů, přednáška byla pojata velmi komplexně, parádní 
fotografie, místopis, fauna, flóra, historie, místní zvyky i gastronomie. Těšíme se na případné další setkání 
v podzimním cyklu cestopisných přednášek na Statku Samsara v Moravském krasu. Tým Statku Samsara.“

ZDENĚK ČERNOŠEK
STATEK SAMSARA BLANSKO - KLEPAČOV



„Pan Štěpánek má zvučný hlas, se kterým dokáže skvěle pracovat – což je pro přednášejícího velká 
výhoda. V kombinaci s nádhernými fotografiemi a poutavým vyprávěním je zárukou vydařená beseda a 
spokojenost návštěvníků.“

MICHAELA MOUDRÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA KYJOV



„Michal má velmi kultivovaný projev. O zemi věděl spousty informací a vše bylo doplněno hezkými 
fotkami. Délka přednášky byla akorát. Moc děkujeme za vystoupení :-)!“

KRISTÝNA VEITOVÁ
HLAVNÍ ORGANIZÁTORKA FESTIVALU A CESTOVATELSKÝCH PŘEDNÁŠEK CEST FEST VSETÍN



„Michal Štěpánek prostřednictvím svých pořadů posluchače pobaví, informuje a nadchne k cestování i do 
zemí, na které bychom si možná dříve netroufli. Krásné fotografie doprovází příjemným a kultivovaným 
vyprávěním. Pokaždé má vše pečlivě a kvalitně připraveno, ať už naživo nebo v online prostředí.“

ANDREA KOPEČKOVÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ



„Indie – divoká a nespoutaná. Podobnými slovy charakterizujícími Indii by se dala také charakterizovat 
doba, ve které přednáška proběhla. Původně plánovaný 11. ročníku festivalu Cestovatelský mišmaš v Kině 
Napajedla, kde měl být Michal Štěpánek jedním z hostů, se letos v důsledku pandemie neuskutečnil. A 
ačkoliv je nynější čas až přehlcen online workshopy, besedami aj., Michalova online přednáška neztratila 
nic ze své autentičnosti ani skrze obrazovku. Realistické vylíčení Indie, více než hodina a půl naplněná 
faktickými informacemi a v závěru diskuse s diváky plná otázek v nás zanechala ujištění, že příjemné 
setkání alespoň s jedním z hostů lze uskutečnit i jinak, než jsme byli my i diváci doposud zvyklí – ve 
virtuálním sále.“

PETRA BUBENÍKOVÁ
KLUB KULTURY NAPAJEDLA



FINANČNÍ PODMÍNKY

➢ Odměna za každou jednotlivou přednášku je vždy v rámci knihoven, kulturních zařízení atd. 

jednotná, nehledě na téma, délku trvání a počet návštěvníků.

➢ U škol a soukromých akcí na objednávku je odměna závislá na náročnosti přípravy (respektive 

úpravy a přizpůsobení daného tématu), popř. počtu osob.

➢ Každopádně v obou případech záleží na předchozí domluvě.


