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A NAKONEC ...

Na vlastní kůži

POKYNY PRO AUTORY

Pivo tam pijí s citronem ...
... o to.ir')en jedna;~ nmolw odfi.\"no.1·t/ ;:e StWfi'll)'ch státť}, kter/j.H'/11 o pnh:dnindch naviitíl'ilo. Mr~je ohuvy, jak zy/ár/nupi·es/upy na paNi.1'kr;m lllostm~;elskónleti.\"ti, jd·M· zwí.w/Jila zpráva o f/11011)'11/0VÍ, klel)'' hrozil
umfslil do ntkrenfho letadla v Los Angd1•s ho mim. \1.\"e prohi'il{o bez probhfmlí a já jsem se po vice než dvacetilwdi!lovrfm U',l'tuvdní oci!la v Po/'/ fandu a mNa pl'ed sehou pt!litYdcnn( pohyt ve stá/1} Oregon.
Kní.md pťíroda Ndrodntlw parku Cmter Lake, hulirínskd rez.ervace Warm springs, 1ídotr J'eky Columbie
uchvátí kaf_ddw, ale pro geof{l"t!/Ú jsou típlnrm !alu'idkou. Je ro snad nemoc z povo/dn(, ie jsem hned myslidu na sw' t.dky a pi"edswvovala si, jak hudu zpesti"ovat hodiny z.t•mrrpi.m .\·v.\'mifolof.:rqfielni o líi:en(m ptirodnfch krás. Ale stejwr .\·i uváimlll(ji. ž.c popisovat1uídhemou pNrodu se dost do/de nedá, 10 .\"e mus( vidi'l
JU/ vl osmi oN, a tak md.\"i nrr1:o o i\merihmech. O jejich vstNcnosti j.\·em h(}(/nt sly.\"cla, ah! l!l'e.\·to 1111f s lák
mile plekvapovafo. jak k han/, l.e neználl!)' i:tovdé poph)c llezk.\' den, wvcde hovor. ;\ coi teprve persotUí! v ofu:hodech, restm1rm:ich, hotelú:h. V.\"ichni ddvaj( /l{{jevo, jak jsou poti!.l'eni, že jste nav.\'Jivi/i prúvi'
kiich podnik. Není divu, l.e 1111~ po phjezdu do mil .\'okovalo u vitrín( N.\"nice v jednom polwstinstvi v Posáw\'i. Se slovy "Nevim, jestli pro vás kuclwťje.\'/(~ 11h:o najde" pťdkmívola kNdou nu i3emé tnlmli druhé z.c
i"!tylnahfzen_ú:h jídel. Bylo i:/ vrt na jednu.
A tak zpátky do Oreí]o/111. Vidy jsme ces/OV(//i i .1· prllroi'fnim vnukem, v.~echno je i pro ll/k nwh! db i ZliNV re.1·lllumci nrim vybrali .\·tú!, kde kohírek nepťekáid nebo pNstavili tMt.1·kou stolil~ku. Po détt•ch, ktaé
kolem sebe doktí;:i udNat pN jidle pi'kn)' nepohídck, Wllli'stnancí s IÍSII/iFVe/11 uklidili a pNpravifi múto pro
dal.i"iho ho.1·/a. \1 ohdwdech, v oddélen(ch .1· hml'kmni, .l"i je d('fi berou, hrqjí si s nimi a proda\l(!(':i je pak
zpdtky uk/hU do re!idhl. \!několika obclwdnlr:h centrech j.1n11 vidda vylmdovan_\~ úumt .l"tadion, kde je IIIOŽIII;
vyp1V6t si hm.1·!t•, phíwdJu~ 1u~jnwut in.1·tmktom r1 rodiťe wtfm v klidunakupr~ji. A ohchody se snaž(, al>y
.l'e nakupovalo co lli~jvicf Ph~.mi' podle he.1"ia- nenl dlllef.ild kolik to stdlo, ale kolik se na tom u.~dh'lo- jsou
stále propagovány nt{jahr .1"/evy tl v.1'hodné nabldky napt'. "Kup .1'1 pc'! V)'rohkil, .i"e.I"I)Í do.\·tand zdarma". Jethm olH:Iwdni dťim zase vložil do sw'lw nah/dkovdw kalitlo!ill papírov.l' pytel a l'.(e, t:o do JI(U zdkm.nik lUlcpal, mN s IHilndctiproceniiiÍ slevou. ;\ lrlk Amaiúmi: nakupují a nakupuj(, vidy( pro ty, co vyth'lrívqjt', je
hěf.lu' z/mži dtmnť potl'eby opmvdu lev/I(;_ Velkou i:tíst platu lilii S{ vydat na hydlent', JU/ n'Jznd JH~iWi'nf, pNpadnl' 1w swdium détí, ale kdyi se nemolum I'O<.hodnout pro tuto hluzi<\kune/Jo tamto tri&o, koupt~ oboj(ho jt)ich demu' rozpoi:el mz{u!(/tu! newti'ii. A pak je tu vždycky možnost zl}()žf bez vysvlt/ovdnt' vrátit.

Rul{opis pHspčvkl1 přcdkl:id;í autor
v origintíle s I kopií, věcnč _a ja;.-;ykovč
spráyný. Mě-l by hýL napsrin na počítači
(hí.dkovfiní 1,5) nebo na psacím stroji (na
I straně 30 řádek), Rukopis mus'í být úpl-ný, tj. se seznamem literatury, nbní;.-;ky,
texty pod obrázky.

Rozsah rukopis{! hlavních čhink~ 'by
být 9- nebo' J3;5 strany_(tj. 2 n'ebb:3
strany tiskové); a to včetně všech příloh.
Prq ostatnf'rukopisy (rubri:ky)jsou _vhod~
né_pHspěvky max, do 4,Sstrany.
měl

SeZnam lÚcratul·y musí být pl"-ipojen
prameny se~
řaz~né abecedně_,-podle př(jmení auton'J
musfbýt úplné a přesné.-Bibliogr~fické
cHace.-musf odpovídat mísle:dující_m vzo_-

k

hlavním,článkU.nl.,Použité

rihn:

7.('/lO.

Wude .w: smnoz.h~jmt~ cestuje autem, ale jd jsem si clllr'la ccn/J"/1111 měsw pmclwdit pě.\:ky. A tak j.I"IIJe se
jedno odpoled11e pmc!uízdi mel.i modem/mi hudovami bank, obchodních domtl, 1íhulrl a lrolelii, ktaé se
proH11t~jis nové rekonsmwwtn,'Í'mi stm)'mi domy. NavK/ívi/ij.mu: Smurday Market, ohmmné trf.i.Ně, kde drobnf obchodníci, vi:'etni! lndiállll, vyrdhtUi a nahízeji své z.hrd.í. Uchvátil 11111e pohled z mostu na J'eku Willamaile, na mt!sto a oko!nl hmy. Nakonec to hylo z.qjt'nwvé i pro nl('ho americkdw l.etě, kteJ)' se ph mal, že
po portlmtd.l·k.'Í'ch mostech jel vždy jen v mlli1a nikdy by ho ne napadlo chodit po mé.1·té pt"l.~ky.
P('kll.\' vfkendjsme tah! strávili v l?ockavway 13cach 11 Tichého ocednu. Pohležíje místy skalnaté, mi.l"ty
s pt'.1·d!n)~mi plrížemi, kterd v.\:ak Vi/hec nepNpmnilu~;i lwtdy a turisty pletťienlf p!tíže, klen' mdm z Evropy.
Studeny moťsk)' proud folii 11eldkd ke koupán( tll/i v nt~jpaměj.fímldé·. A tak o.\·anwcené sleduji západ slunce,
nohy mi nuíN ocedn, klet)' na .\"\1(;1/1 dmh/111 /JJ'elm mtqívrí as1jskou pevninu a ncubrdnfm st• rozjimdni. Pted
m>kolika le!y pat hlo phíni l'idt'~t A1neriku do obla.\·tifantaz.ie (/Jieuskutci!nite/n.ú:h sml. Je dobré si tuto z.mhlll
ob1':a.\· pNpomenout.
Zde1lka Ó~!"l'enkovd

Co není v

učebnicích

ani v atlasech

Na strdnkdch dennt'ho tisku a v i"!a,1·opi.1·ech mN informar':ni houle. S1rílc se dov(ddme něco nového a žasneme, jak se ,\·vi!t mhtl a co v.\:eduw nevfmt', tu: jsme .1·c do ll!! o chvile domnivali, f.e jsme .l"i ze .~koly odne.1·1i
jakái malosti. Autm\ Ndnklf Jl(ÍS v.i"ak pt'esvědó~j{ o opaku. Kulové blesky v infomuu':nl bouN! Nej.1·em hllavec v.~elto tWénélw, rozhodné ndtu v.~e co mi phjde pod ruku, tolik 1':asu pi"ece jen 1/ellltim. Pf'es/o jsem ohjevil I/(!kolik ;:eof.:rafi'ck)'ch kuriozit v dohé od záN do lisl opadu /995, a !o v renomoVllll)'ch periodikách. Po.md'te SWIIi,·
I. Mladrí.fl·onta dne.1· (autor Pavei/Jamch) 1/(Í.\" I. 9. 1995 upozomila, ie "podnikatelé v rckrea(n{m .\·tt'edi.l"ku Portrí.f v .le.wmlkdr:h 1wda!eko V.w:tina j.wu od rozdělenifedenJ(:e pNnw:eni, a hy w tichého .wufllasu
i:esk)~r:h a slovensk)'ch úhu/r( pom.i"ova!i 7.dkony olmul.emi." '/fejmě pom.i"uji m~jen l.dkony, ale i pohoN. /\si
/!esko-slovenská hranice u i probi'hú i Pmdr't/em. Co my vlme"! Tim pádem .H' nynf Javomt'ky vypt'nqji nad
Šronperkem.'
2. V NedNnfch Udov.)~ch novindch 16. 9. autor Pavel Vondrd(:ck v l!ldnkuTakový ohyt~ejný mal)~ rud)' kaminek geologv plekvapiltvrz.ent'm, že "(~esk)í gmnát vwikl patrné ut. v prahordch pted dw!ma až n'emi miliony let". 011/en .1·wr1 asi opmvdu existuje 1eprve od potopy .1·vifta. Milionlet.\·nn, miliarda let tam.
3. PN!olw MFD -· S!ledni Morava inf"onnovala 6. 10. (podepsán lik), že v KmměNii je opravena .Šachova
židovská .1)'/lagof.:a. Jin/ mm·avsk/ noviny .w/ělovaly, ie .i:iachova synagoga byla po oprawr z.pri.wupněna v Holdow!. Kde to tedy hyl o, f.e by 1-Joldov a KroměNi byly jedno a totéž. mésto? Okresnlměsto nemu.l"i mil v.\:echno, a(novindh MFJJ také f)(!co necht(jÍ /1oldovu, když ui tam ta .Šachova .\)'J!llgof]a, jedind zachovalá synagrwa poi.l"ktfho lypu nn Momvl, .1'/ojí.
4. Na zdvér nét:o ze .l·vi'tll. Pl'ekvapuj{cl.w!Nent' phne.1·lo ll. i!i.l"lo populdmich zeměpisného a cestop/s!1(f/w
Ú<.I"Opisu Udt! (/ l.emé /1{/ .\"{/". 656. Pokud uatelé zenu!pisunew'dt', tak podle V)'.Í:e zm(něilého Č(/.\"OJÚ.I'/1 "/1(/ hrdm
Onwria /ei.f ltlavní mé'sto Kanady Toronto". Co se stalo .1· Ouawou, Nánek ne.w/ll!~je.
Karel 7.Bhmdník
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Citace z ť!asopisu
VÍTEK,- J.: Novohrúdskou .'itupňovinou,
Geogralické rozhledy, 4,- č. '3, Praha, Čes~
k<i geograficl<<í. :spólečnost 1995,_ s; '75 .
CitaG'e z knihv
VOTÝPKA: J.; JANOUŠOVÁ, J.: Severní Amerika. -Praha, Státní pedagogické nakladatelství-'1987, 415 s.

Citace- ze:sborÍl íku
KORČÁK,J.: Geografické aspekty eko·
logických péoblémů. ln: Vystoupil, J.
(cd.):' Sborník prací' k 90. mu:ozénihám
prof. Korčáka. Brno, GGÚ ČSA V 1985,

s.
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Odkaz-v teXtu se'uvede v

;~,ávorce po~

řádovým číslem příslušného

titulu ze.-se-

znamu litenúury.

Pc'rokres~y n1usi být úěsteny čen1ou
tuší na k~adívkovém nebo 'p<mzovacím
pá.j_)íru-nepřésahujfcí f<.mnát A4. Předlo
hy větších Jonmítl1 než A4 ani xeroxové kopie, redakce nepřijímtí.
,

l?otogratic ÚlUsí 'být technicky dok o~
nalé; pokud možno černobílé,-nelze při~
jím,at bilrevné diapozitivy.
T(~xty pod_.úbrázky a tabuÚ<mni 'lnttH
sí ..obsahov'at-jejich původ _(jméno auto~
ra, pramen odkud byly převzaty apod.).
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Údaje _o auto1·ovi_ (event. spoluautoH
rech) připojí autor k rukopisu. ObsahuN
jí pracovíštČ, adresu bydliště včetně PSČ
a Todné číslo,
·
l~om)rář ·se- poukazuje ·autorlnn

po ,vyH

jiť( přislušilého čísla. Redakce. má právo
~- aut(}rskéhó honOráře Qdcčíst p'řípadné

n_áklady za přepis nedokonalého -ruko pi~
su.'nebo za překreslení a úpravu obrázků:
Autors~Y: -Výtisk -se po'sílá autorům
hlavních článkú při expedici čísla.
, J)říspěvky zasílejte na adresu:·' Geo~
grafic)cé- rozhledy, Přírodovědecká fa~
kulta Ul(, Albertov '6,. 128 43_Praha· 2.

PrQ_síine' nut.or·y, aby-se laskaVč
těmito'pokyny.

řídili
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