Město Kdyně
Redakční rada Kdyňských listů
Náměstí 1
345 06 Kdyně
tel.: 379 413 522

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ V KDYŇSKÝCH LISTECH
Aktualizace č. 1 ke dni 1. 1. 2021
Kdyňské listy (dále jen „KL“) jsou čtvrtletním periodikem města Kdyně, jsou zapsané do evidence
periodického tisku pod e. č. MK ČR E 11531 a jsou zdarma distribuovány do poštovních schránek ve
městě Kdyně a ve spádových obcích. Vychází čtyřikrát ročně v nákladu 2 500 kusů.
Vydavatelem Kdyňských listů je město Kdyně. Tento periodický tisk je vydáván za účelem:
ź předávání informací veřejnosti týkajících se dění ve městě a spádových obcích,
ź důležitých sdělení jednotlivých odborů Městského úřadu Kdyně v oblasti samostatné i přenesené

působnosti,
ź informování občanů o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných městem, dále spolků,

sportovních klubů a dalších organizací působících ve Kdyni a spádových obcích i jinou formou
nežli jen online na webových stránkách či sociálních sítích.

Pro zveřejňování příspěvků byla Redakční radou KL stanovena následující
pravidla:
I.

Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání KL je zveřejněna v minulém čísle v tiráži,
dále na webu města Kdyně ve složce https://www.kdyne.cz/aktualni-informace/ctvrtletnikkdynske-listy/ a na facebookových stránkách města. Pokud tento den vychází na víkend či
svátek, uzávěrka je v nejbližší následující pracovní den ve 12:00 hod. Příspěvky odeslané po
termínu uzávěrky nemusí být v aktuálním vydání zveřejněny.

II.

Te x t y s e d o d á v a j í z á s a d n ě v e l e k t r o n i c k é p o d o b ě z a s l a n é e - m a i l e m n a a d r e s u :
kramlova@radnice.kdyne.cz nebo na USB flash disku.

III.

Texty se dodávají v běžném textovém formátu s možností jejich úpravy (např. ve formátu
Word).

IV.

Rozsah příspěvku by neměl překročit jednu stranu rukopisu, tedy 30 řádek při velikosti písma
12 bodů na stránce velikosti A4. Delší příspěvky je možné zveřejnit jedině po schválení
redakční radou, případně budou tyto příspěvky pro účely tištěného vydání KL redakční radou
zkráceny a celý text bude zveřejněn na webových stránkách města Kdyně v sekci „Kdyňské
listy“ https://www.kdyne.cz/aktualni-informace/ctvrtletnik-kdynske-listy/
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V.

Fotografie a další doprovodné grafické materiály se dodávají v grafických formátech (.jpg)
jako samostatné soubory (min. 300 dpi). Fotografie se nepřijímají vložené do Wordu,
PowerPointu či jiných programů a aplikací.

VI.

Každý příspěvek i fotografie musí být podepsány jménem a příjmením autora, musí být uveden
název organizace, za kterou autor příspěvek posílá. Anonymní příspěvky nebudou
v KL zveřejňovány.

VII.

Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor externího příspěvku, nikoliv
vydavatel KL. Názory uvedené v příspěvcích nemusí vyjadřovat stanovisko redakční rady ani
vydavatele.

VIII.

Příspěvky musejí respektovat zásady slušného chování, nesmějí obsahovat vulgární urážky,
osočování, pomluvy apod. Nerespektování těchto pravidel bude mít za následek nezveřejnění
příspěvku.

IX.

Příspěvky vykazující znaky komerční reklamy nebudou v KL zveřejňovány jako příspěvky,
mohou však být přispěvatelem objednány k uveřejnění formou placené inzerce. Pravidla pro
zveřejňování inzerce a ceník inzerce jsou uvedeny v Příloze č. 1.

X.

Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakční rada, která si vyhrazuje právo na krácení
a stylistickou a gramatickou úpravu příspěvků. Zásadní úpravy článků se provádí vždy se
souhlasem autora. Zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do některého
z následujících vydání KL, a to zejména s ohledem na větší aktuálnost jiných příspěvků.

XI.
XII.

XIII.

Za zveřejněné příspěvky přispěvatelů není vydavatelem poskytován honorář.
Příspěvky a fotografie, které nebudou z důvodu omezené kapacity tištěného zpravodaje
zveřejněny, budou v elektronické podobě zveřejněny na webových stránkách města Kdyně
v sekci „Kdyňské listy“ https://www.kdyne.cz/aktualni-informace/ctvrtletnik-kdynske-listy/
Vydavatel KL si vyhrazuje právo určit zařazení příspěvku do vhodné rubriky;
základní rozdělení rubrik čtvrtletníku je následující:
Ze starostova stolu
Městský úřad Kdyně informuje
Informace o činnosti organizací města Kdyně
MKS „Modrá hvězda“ Kdyně + Infocentrum Kdyně
Kdyňský lev Maxmilián dětem
Spolky a zájmové organizace
Zajímavosti z historie
Sportovní organizace a kluby
Občan reportérem
Inzerce/Foto

XIV.

Redakční rada si vyhrazuje právo Pravidla pro zveřejňování příspěvků aktualizovat.
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Kontakt na Redakční radu Kdyňských listů:
Městský úřad Kdyně
Náměstí 1
345 06 Kdyně
Tel. 379 413 522
e-mail: kramlova@radnice.kdyne.cz
Kdyňské listy v elektronické podobě (ve formátu PDF) jsou zveřejněny na webových stránkách
města: https://www.kdyne.cz/aktualni-informace/ctvrtletnik-kdynske-listy/
Výtisky Kdyňských listů jsou k dispozici také v Městské knihovně Kdyně, v Turistickém
informačním centru Kdyně a na podatelně Městského úřadu Kdyně.

Ve Kdyni dne 11. 12. 2020
Ing. Ivana Kramlová, v. r.
předsedkyně Redakční rady Kdyňských listů
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