ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ KOJETÍNSKÉHO ZPRAVODAJE
Zásady upravují vydávání Kojetínského zpravodaje zejména z hlediska: tematického zaměření
a obsahové náplně zpravodaje a přípravu a distribuci jednotlivých vydání zpravodaje.

veného obsahu zpravodaje, za
termíny uzávěrek a vydávání,
za dodržování těchto pravidel,
za morální a právní čistotu. Není
zodpovědná za obsah článku či
2. KZ je vydáván v nákladu a za
příspěvku, za které nesou právní
cenu, které jsou vždy uvedeny
odpovědnost autoři.
v tiráži.
3. KZ je distribuován prostřed- 12. Za podepsané články i zkratnictvím stávající sítě prodejců kou si zodpovídají autoři sami,
a předplatitelů. Všechna čísla uvedené názory nemusí být totožjsou také uveřejňována na strán- né s názory Redakční rady KZ.
1. Vydavatelem Kojetínského
zpravodaje (dále KZ) je Městské
kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace.

kách města Kojetín.

4. Vydávání KZ je povoleno Ministerstvem kultury pod reg. č.
E12649/2000 a řídí se zíkony:
5. KZ je vydáván pravidelně 1x za
měsíc a vychází v prvním týdnu
daného měsíce. Výjimku tvoří letní měsíce (červenec a srpen), kdy
KZ vychází jako dvouměsíčník.
6. Uzávěrka každého čísla KZ je
vždy do 20. předešlého měsíce.
Výjimkou je lednové číslo, kdy
uzávěrka je do 10. prosince.
7. Při mimořádných událostech
a v případě odůvodněné potřeby
může být vydáno mimořádné číslo KZ i v nepravidelném termínu.
8. Vydávání řídí Redakční rada
KZ v čele s šéfredaktorem(kou),
kterou jmenuje a odvolává Rada
Města Kojetín.
9. Technickou, právní, jazykovou i obsahovou podporu zajišťují členové Redakční rady KZ
na základě dohod o provedení
práce, které uzavírá ředitel(ka)
Městského kulturního střediska
Kojetín.

tora a případně další kontakt na
něj. Členové Redakční rady KZ
provedou ověření autora a vyhodnotí příspěvek.

20. V případě, že se bude jednat
o článek kritický, směřovaný na
konkretní osobu, bude s obsahem příspěvku seznámen kritizovaný občan a to do 3 dnů po
ověření autora. Kritizovaný občan má právo do dne řádné uzávěrky zaslat své stanovisko (od13. V KZ nejsou zveřejňovány pověď), které bude uveřejněno
příspěvky týkající se činnosti po- ve stejném čísle KZ.
litických stran a hnutí s výjimkou
případných zvláštních vydání KZ 21. Pokud autor příspěvku či
autor (autoři) odpovědi nedoke komunálním volbám.
drží stanovené termíny podá14. V KZ nejsou zveřejňovány ní, rozsah příspěvku či odpopříspěvky a články občanů týka- vědi, nebo příspěvky budou
jící se politických názorů, postojů obsahovat amorální, neslušné
a politické činnosti.
či zjevně protizákonné výrazy
15. Příspěvky uveřejněné v KZ a stanoviska, nebudou tyto přínejsou honorovány, nevyžádané spěvky otištěny a Redakční rada
KZ o tomto rozhodnutí bude aumateriály se nevracejí.
tory informovat.
16. Do rubriky „Došlo do redak22. Do této rubriky nebudou dále
ce“ mohou zasílat své příspěvky
přijímány příspěvky týkající se
všichni občané podle těchto „Zásoukromých či osobních sposad pro vydávání KZ“.
rů občanů či skupin občanů. Ve
17. Pro rubriku „Došlo do redak- sporných případech bude platit
ce“ budou v každém čísle vy- rozhodnutí Redakční rady KZ.
členěny maximálně dvě stránky. Proti takovémuto rozhodnutí ReV případě, že by bylo dodáno dakční rady KZ není odvolání.
více příspěvků, které by celkem 23. Redakční rada KZ nenese
(vč. odpovědí) přesahovaly vy- odpovědnost za obsah těchto
mezené 2 stránky, budou otiš- příspěvků či odpovědí a případtěny pouze příspěvky v pořadí né právní důsledky ponesou aupodle data doručení (včetně od- toři sami.
povědí). Ostatní příspěvky budou buď autorům vráceny nebo 24. Redakce uveřejňuje v této
rubrice příspěvky občanů a oduveřejněny v příštím čísle.
povědi na ně, které vyjadřují
18. Platí právo na uveřejnění ná- názory autorů, za které si plně
zoru občana a současně i právo odpovídají. Anonymní příspěvky
na odpověď v tomtéž čísle.
nebudou zveřejňovány.

10. Redakční rada KZ je nezávislá na Radě města Kojetín, Zastupitelstvu města Kojetín, pracovnících Městského úřadu Kojetín 19. Tyto příspěvky budou přia MěKS Kojetín.
jímány do termínu 20 dní před
11. Redakční rada KZ je zod- stanovenou uzávěrkou, musí být
povědná za dodržování stano- podepsány, uvedena adresa au-1-

25. Do rubriky „Inzerce“ mohou
zasílat své příspěvky fyzické
i právnické osoby na základě písemné objednávky.
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26. Inzerci graficky nezpracováváme. Pokud budou podklady inzerce zaslány v textové podobě, přijímáme je
ve formátech kompatibilních
s MS Windows a MS Office (akceptované formáty pro text: .doc,
.rtf., .txt, .pdf, .xls.) Pokud text
obsahuje logo nebo obrázek, je
nutné tyto poslat vždy zvlášť (viz
bod 26).

Redakční rada KZ má právo
rozsah příspěvku po konzultaci
s autorem (autory) zkrátit a to
v případě, že by příspěvků bylo
více a přesahovaly by rozsah
rubriky.

33. Do těchto specializovaných
rubrik nebudou přijímány příspěvky obsahující kritické informace osobního charakteru. Ve
sporných případech bude rozho27. Grafické bitmapové formáty dovat Redakční rada KZ způsopřijímáme v dostatečné tisko- bem uvedeným v bodě 19.
vé kvalitě a rozlišení (300 DPI)
34. V případě, že ve svých přía formátech .jpg, .gif, .bmp, .tiff,
spěvcích použije přispívatel in.eps, .png. Vektorovou grafiku
formace převzaté z jiného periomužete zaslat v souborech .cdr
dika či jiného zdroje chráněného
(Corel Draw), převedné do křiautorskými právy a předem si
vek včetně písma. Podklady pro
nezajistí souhlas autora, nebo
zveřejnění reklamy musí být doneuvede zdroj takovéto informastatečně kvalitně graficky zprace, nese osobní odpovědnost za
covány.
případné právní důsledky.
28. Inzerce je umístěna v rubrice
35. V KZ neuveřejňujeme spon„Inzerce“, pokud je tato zaplnězory ani poděkování sponna, redakce si vymezuje právo
zorům. Pokud se tito v článuveřejnit reklamu kdekoliv uvnitř
ku objeví, jsou automaticky
čísla.
z článku vypuštěni.
29. Inzerce je otištěna pouze
černobíle uvnitř KZ, inzerci ne- 36. Příspěvky v rubrikách „Vítání
zveřejňujeme na první a posled- občánků“, „Blahopřání“ a „Vzpomínky“ uveřejňujeme zdarma.
ní straně.
37. Stálé rubriky jsou: „Z jednání
30. Cena inzerce je stanovena
Rady města Kojetín“, „Z jednání
takto:
Zastupitelstva města Kojetín“,
1/16 strany A4
110 Kč,
„Ve zkratce“, „Informace pro ob1/8 strany A4
225 Kč,
čany“, „Zprávy z Mikroregionu
1/4 strany A4
450 Kč,
Střední Haná“, „Anketa“, „Roz1/2 strany A4
900 Kč,
hovor“, „Informace ze škol a
celá A4
1800 Kč.
DDM Kojetín“, „Kam za kulturou“,
Slevy 5 + 1 inzerce zdarma.
„Církve“, „Centrum sociálních
31. Redakční rada KZ nenese služeb Kojetín“, „Charita Kojetín“,
žádnou odpovědnost za obsah „Ze sportu“, „Inzerce“, „Došlo do
inzerce - plnou odpovědnost ne- redakce“, „Vítání občánků“, „Blahopřání“, „Vzpomínky“...
sou zadavatelé inzerátu.
32. Do specializovaných rub- 38. Adresa vydavatele i redakce je:
rik KZ mohou přispívat občané, Městské kulturní středisko Kojetín
náměstí Republiky 1033
spolky, organizace apod. v rámci
752 01 Kojetín
rozsahu rubriky (max 2 strany).
-2-

Kontakty na
členy Redakční rady
Kojetínského zpravodaje:
šéfredaktorka
Kojetínského zpravodaje:

Hana Svačinová

reditelka@meks.kojetin.cz
telefon: 581 76 20 46
mobil: 774 001 405

členové Redakční rady
Kojetínského zpravodaje:

Bc. Alena Židlíková

zastupce@meks.kojetin.cz
telefon: 581 76 20 46
mobil: 774 001 405

Mgr. Olga Odehnalová

reditelka@zssvcecha.kojetin.cz
telefon: 581 76 40 43

PhDr. František Řezáč
rezac.f@seznam.cz
telefon: 581 76 40 44
mobil: 736 115 438

Ing. Jiří Šírek

j.sirek@radnice.kojetin.cz
telefon: 581 277 401
mobil: 608 712 821

Tyto zásady schválili členové Redakční rady Kojetínského zpravodaje dne 15. ledna 2009 na svém
jednání.
Se zásadami byla seznámena
Rada města Kojetín.
Tyto zásady vstupují v platnost
ode dne 1. února 2009

