Pravidla pro příjem příspěvků a fotografií do Zbraslavských novin
1. Příspěvky a fotografie do Zbraslavských novin jsou přijímány v návaznosti na Koncepci vydávání
Zbraslavských novin, zveřejněnou na adrese http://www.mc-zbraslav.cz/data/kontakty/zasedani/koncepcezn.pdf
2. Redakce nepřijímá k uveřejnění příspěvky obsahující urážlivé osobní útoky a anonymy. U textu a
fotografie musí být jasné autorství. Autor musí pod příspěvek uvést celé své jméno, případně i celá jména
spoluautorů. Jméno musí být uvedeno i u fotografie. Kvůli ověření autorství příspěvku je nutné uvést i
kontaktní údaje (adresa a telefon). Neposkytnutí kontaktních informací je důvodem k neotištění příspěvku.
Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby redakce a nebudou zveřejňovány nebo poskytovány třetím
osobám.
3. Nevyžádané texty jsou přijímány v délce maximálně 2000 znaků včetně mezer (lze spočítat automaticky
v textovém editoru) a mohou být redakcí redigovány ve spolupráci s autorem textu. Delší texty než 2000
znaků je nutno konzultovat v delším časovém předstihu před uzávěrkou. Mohou být zveřejněny na
pokračování nebo celé na webových stránkách MČ Praha-Zbraslav.
4. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění textu (nebo fotografie) z důvodu jeho délky nebo
neaktuálnosti, nebo pokud článek (fotografie) svým obsahem porušuje zákonné a morální normy stanovené
v České republice, či jde o bezdůvodnou skrytou inzerci.
5. Textové příspěvky dodávejte pokud možno elektronicky v běžných textových editorech (Word – doc, docx,
txt, rtf) nebo jako vlastní text e-mailové zprávy. Příspěvky pište pokud možno jednoduše, bez jakéhokoliv
formátování a dodržujte základní pravidla pro psaní textů na počítači. Texty prochází korekturou, uvítáme
však, budete-li dodržovat pravidla českého jazyka.
6.

Obrázky a fotografie
o Obrázky - rozlišení 300 dpi, orientační velikost fotografie do článku 1 MB, na titulní stranu alespoň 5
MB
o Inzerce - PDF vyhovující specifikacím PDF/X-1a, u plnobarevného tisku musí být všechny objekty ve
formátu CMYK, obrázky v plném rozlišení (300 dpi), soubor musí obsahovat písma, nebo písma
převedená na křivky, ořezové a pasovací značky nastavujte u všech dokumentů.
o Loga - v křivkách - ve vektorovém formátu EPS, AI

7. Uzávěrka příspěvků i inzerce je vždy 15. v měsíci. Nenechávejte zasílání příspěvků a fotografií na poslední
chvíli. Zaslání textu v termínu však automaticky neznamená, že článek bude otištěn v daném čísle (může se
tak stát z prostorových důvodů - rozhodnutí o zveřejnění v konkrétním čísle je v kompetenci šéfredaktora,
který autora článku vždy o zveřejnění informuje).
8. Příspěvky můžete zasílat e-mailem na noviny@mc-zbraslav.cz, případně poštou na Zbraslavské noviny, U
Malé řeky 3 - Městský dům, 156 00 Praha – Zbraslav nebo je donést tamtéž osobně.
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