Kniha SVĚTEM ČESKÝCH RYBNÍKŮ
Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že jsme připravili k vydání knihu SVĚTEM ČESKÝCH RYBNÍKŮ, kterou bychom chtěli v první řadě nabídnout těm, kdo mají k rybníkům vztah
a o četné rybníky se obětavě starají v rámci zájmové činnosti. Domníváme se, že výpravná
publikace o českých rybnících by byla vhodným dárkem pro každého rybáře…
Kniha, která vyjde začátkem září, je rozdělena do tří základních celků:
1/ Historický přehled – od počátků rybníkářství do současnosti
2/ Zapomenuté rybniční soustavy
3/ Zajímavosti ze světa rybníků
Čtenář tu najde mnoho autorských fotografií, staré pohlednice a mapy, slovníček pojmů,
seznam použité literatury a rejstřík fotografií a vyobrazení.
Grafika je dokončena, tisk a knihařské zpracování plánujeme na přelom srpna a září. Abychom
Vám nenabízeli „zajíce v pytli“, posíláme v příloze náhledy. Připravili jsme je pro Vás v běžném
formátu PDF, takže přílohu můžete otevřít na jakémkoli počítači).
Jak bude kniha vypadat? Bude mít formát 29 x 22,5 mm, což je v podstatě o něco širší A4.
Použijeme pololesklý papír vyšší gramáže (120), grafická úprava (text ve dvou sloupcích a uspořádání fotografií) je patrná z náhledů. Rozsah – 184 stran, více než 200 barevných
vyobrazení (většinou fotografií rybníků, ale jsou tu i staré mapy, pohlednice a historické
fotografie).
Známe už cenu, která je po Vás podstatně nižší, než bude u knihkupců, kteří ji objednají u našeho distributora. Vydání publikace s velkým množstvím barevných fotografií je bohužel
drahou záležitostí. Rozhodli jsme se pro malý náklad (s případnými dotisky, bude-li o knihu
zájem).
Vzhledem k tomu, že „rybniční kniha“ není nijak dotována ani sponzorsky podporována,
vychází nám pro Vás cena 480,- Kč za jeden výtisk. V distribuci (tj. u knihkupců), kam
nabídneme malou část nákladu, bude cena podstatně vyšší, doporučená prodejní cena nám
vyšla na 790,- Kč za výtisk.
Knihu Vám zašleme doporučeným dopisem, v případě objednávky více kusů poštovním
balíkem „do ruky“. Poštovné (dle aktuálního ceníku České pošty) bude na faktuře uvedeno
zvlášť. Vzhledem k tzv. doporučené ceně (ta obsahuje rabat distributora a knihkupce) vyjde
nákup jedné knihy stále mnohem levněji než u knihkupce nebo v internetovém obchodě.
Pokud objednáte více knih pro zájemce z řad Vašich členů a přeprodáte jim je v rámci
organizace, tito je pořídí levněji než v případě individuálního nákupu.
Dodací podmínky jsou uvedeny na objednávce, kterou naleznete v příloze e-mailu.

Na závěr bych si dovolil napsat, proč právě rybníky a kniha o nich:
I když nejsem aktivní rybář, mnoho let se s fotoaparátem pohybuji kolem rybníků, které mě
zajímají hlavně jako obdivuhodné dílo našich předků. Jsem už dlouhou dobu v kontaktu
s rybáři z Opočna, a proto vím, o jak náročnou práci jde. Učím na střední zemědělské škole
v Kostelci nad Orlicí (www.szeskostelec.cz) a se studenty oboru Agropodnikání se díky
pochopení Správy Kolowratského rybářství Opočno aktivně zúčastňujeme výlovů rybníků
v Podorlicku.
A občas vyjde nějaká ta knížka, kterou si s manželkou financujeme z rodinného rozpočtu…
Naše nakladatelství je zájmovou činností. Někdo včelaří, někdo zahrádkaří, rybaří nebo sbírá
známky. Nás baví knížky vydávané zcela nezávisle, pro radost…

S přáním hezkého dne
PaedDr. Ladislav Miček

