Hroznětínský zpravodaj (zapsán do evidence periodického tisku pod reg. číslem 19856) je
časopis pro obyvatele města Hroznětín (Bystřice, Odeř, Ruprechtov a Velký Rybník), který je
distribuován do poštovních schránek obyvatel města zdarma. Vychází v nákladu 750 ks.
Vydavatel časopisu Hroznětínský zpravodaj (dále jen HZ), kterým je Město Hroznětín,
poskytuje prostor v každém vydání periodika pro příspěvky občanů především za účelem
rozšiřování informovanosti z oblasti kulturní, společenské, sociální, zdravotní a sportovní.
Tato pravidla jsou určena pro členy Redakční rady a přispěvatele z řad organizací,
spolků, školství, ale i z řad občanů.
Členy Redakční rady stanovuje Rada města Hroznětín. Složena je z editora a dalších dvou
členů. Členství v Redakční radě je dobrovolné a bez nároku na honorář.
Zveřejňovány jsou zejména informace a články:
 o činnosti vedení města a městského úřadu
 od příspěvkových organizací města
 od spolků a sdružení
 z oblasti školství a zdravotnictví
 z oblasti kultury
 z oblasti sportu
 od občanů týkající se dění v městě, historie apod.
Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:
 pravidelných rubrik
 samostatných článků
Přednost při uveřejňování mají články a informace, které se týkají aktuálního dění a
plánovaných akcí ve městě. Ostatní informace budou zveřejněny dle volné kapacity
daného čísla, obsahu článku a jeho důležitosti a zajímavosti pro občany Hroznětína.
PRAVIDLA PRO PŘÍJEM A ZVEŘEJŇOVÁNÍ NEKOMERČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
FORMÁT PŘÍSPĚVKU:
 textový formát „.doc“ nebo „.docx“ s českou diakritikou
 písmo Book Antiqua
 velikost 9
 okraje normální
 řádkování 1
 zarovnání vlevo
 BEZ kurzívy, podtržení a tučného nebo barevného textu
 BEZ hypertextových odkazů (modré a podtržené e-mailové a webové adresy nebo
telefonní čísla)
Články jsou zasílány e-mailem na adresu hrozpravodaj@seznam.cz.
Ve velmi výjimečných případech, kdy přispěvatel nemá možnost elektronického zaslání, lze
příspěvek napsaný čitelně rukou nebo na psacím stroji, případně na externím disku,
odevzdat osobně v Městské knihovně v Hroznětíně. V takovém případě je nutno předat
s příspěvkem také kontaktní údaje na autora (telefon, e-mail, korespondenční adresu).

UZÁVĚRKA
Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy 20. den v měsíci.
ROZSAH PŘÍSPĚVKŮ:
Příspěvky by neměly překročit 1formát strany A5, resp. 2700 znaků (včetně mezer a
přiložených fotografií).
Z důvodu kapacity zpravodaje je možné delší příspěvky zveřejnit jedině po schválení
Redakční radou. V případě, že nebude v právě připravovaném čísle dostatek prostoru pro
zveřejnění delšího článku, bude autor kontaktován zástupcem redakce časopisu a bude
dohodnut a proveden jeden z následujících postupů:
1) zkrácení článku – autorem nebo editorem s následným schválením autora;
2) posunutí otištění článku do následujícího čísla, pokud v tomto bude dostatek prostoru ke
zveřejnění
FOTOGRAFIE A DOPROVODNÉ GRAFICKÉ MATERIÁLY
 Fotografie nesmí být vloženy do textu, ale zaslány jako příloha v samostatném
souboru ve formátech JPEG, JPG, PNG.
 Fotografie musí vyhovět požadavkům pro novinový tisk (300 dpi) - alespoň 1 MB.
 Historické fotografie, které nejsou v digitální podobě, je možné po dohodě dodat
v klasickém provedení.
 K fotografii je nutné uvést jméno autora nebo zdroj, případně popis fotografie.
 Zasláním fotografie nevzniká redakci povinnost ji uveřejnit.
 Autor zodpovídá za původ fotografií. Případné porušení autorského zákona si řeší sám
na vlastní náklady.
OSTATNÍ PODMÍNKY
 Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány.
 Redakce ani vydavatel neručí za správnost a věcnost údajů v příspěvku.
 Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakce.
 Příspěvky musí respektovat zásady slušného chování, nesmí obsahovat vulgární
urážky; osočování, pomluvy apod. Nerespektování těchto pravidel bude mít za
následek nezveřejnění příspěvku.
 Příspěvky vykazující znaky komerční reklamy nejsou zveřejňovány jako příspěvky,
mohou být přispěvatelem objednány k uveřejnění jako inzerce.
 Redakce si vyhrazuje právo odložit nebo pozastavit otištění článku s ohledem na jeho
aktuálnost, obsah a kapacitu zpravodaje.
 Redakce má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků.
VYDAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO:





přednostně zveřejnit příspěvky o akcích přímo související se správním územím
města Hroznětín
určit zařazení příspěvku do vhodné rubriky
určit grafické zpracování příspěvků
reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém mají být uveřejněny,
pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé
a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není
vhodné odložit až do příštího čísla







každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká činnosti spojené s výkonem funkce
představitelů vedení města (starosta, místostarosta, zastupitelé) nebo členů výborů a
komisí města, poskytnout těmto osobám k vyjádření
vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou
míru nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje.
Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho
část, pak této části;
uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou (bez dalších reakcí) v jednom
vydání novin.

VYDAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ODMÍTNUTÍ PŘÍSPĚVKU, POKUD:
 text vykazuje znaky žalovatelnosti dle tiskového zákona, resp. obsahuje vulgarizmy,
osobní urážky, hanobení státu, rasy a etnického původu, přesvědčení, náboženského
vyznání, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry;
 text vykazuje komerční znaky (reklama, nabídky komerčních služeb a výrobků) autorovi je nabídnuta možnost zveřejnění dle ceníku řádkové inzerce,
 pozvánky a obecná sdělení nemají přímou vazbu na dění v Hroznětíně (a jeho
spádové oblasti) či s městem jinak nesouvisí
 text se týká soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů
 příspěvek postrádá identifikaci pisatele - každý příspěvek musí být podepsán
jménem a příjmením autora, autor také musí redakci uvést svoji adresu či název a
sídlo organizace, za níž příspěvek posílá. Pokud chce příspěvek zveřejnit pod
zkratkou, uvede tuto informaci pod textem, ale údaje o autorovi musí být předány
redakci. V případě, že nebude prokázána důvěryhodnost elektronické adresy, nebude
se redakční rada příspěvkem zabývat. Anonymy nebudou zveřejňovány.
CENÍK INZERCE
Ceny jsou uvedeny bez DPH, úhrada za inzerci probíhá bezhotovostně po vystavení faktury.
formát
celá A5
polovina A5
čtvrtina A5
osmina A5

cena
500,-- Kč
250,-- Kč
150,-- Kč
100,-- Kč
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