PRAVIDLA JINECKÉHO ZPRAVODAJE 2022
1.

Rozsah a vzhled zpravodaje, tiráž
a) Jinecký zpravodaj vychází Ix měsíčně, nejpozději do třetího dne aktuálního měsíce
(červenec + srpen ve dvojčísle).
Velikost AS, barevná obálka. Počet výtisků: 600 ks.
b) Tiráž je uvedena v JZ na konci rubriky Informace z redakce.
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3.

Dělení rubrik
Kalendář akcí
Přehled (obsah čísla,)
Společenská kronika
Městys Jince
Technické služby městyse Jince
Informace z redakce
Společenské centrum a kulturní komise
Komunitní centrum knihovna
Jinečáček, z. s.
Pionýrská skupina Jince (šachoiý kroužek a oddíl Trilobit,)
Ze života školy (Základní škola a Mateřská škola Jince,)
ZUS J. J. Ryby Rožmitál p. Tř. pobočka Jince
Sbor dobrovolných hasičů Jince
Ceský rybářský svaz
nepravidelně dle aktivit: Ceský svaz chovatelů, Ceský zahrádkářský svaz, Ceský svaz žen
atd.
Farnost Jince
Sport (Oáza Jasmínka, SK Jince, TJ Sokol unce, Tělovýchovná jednota akt)
Relace střeleb
Policie
Zprávy z Ohrazenice, Cenkova (dle aktivit též z Rejkovic a BěHna)
Inzerce
Obsah
-

—

Pravidla pro psaní příspěvků
a) Témata příspěvků:
Příspěvky by se měly jakýmkoli způsobem vztahovat k obci Jince a blízkému okolí
včetně osad. Přednost mají články informující o aktuálním dění, důležité a potřebné
informace pro občany, pozvánky na akce, reportáže z uskutečněných akci, příspěvky o
historii regionu atd.
Literární tvorba (např. povídky, básně apod.) se v obecním zpravodaji neuveřejňuje.
Výjimku tvoří díla občanů, která se přímo vztahují k našemu regionu, ostatní tvorbu je
možno publikovat na internetových stránkách obce.
b) Délka příspěvku:
Ve zpravodaji je nutné dbát na obsahovou a prostorovou vyváženost. Clánky v obecním
zpravodaji mají být pokud možno stručné a musí odpovídat především na základní
otázky: kdo, co, kdy, kde, jak, proč.
c) Forma příspěvku:
-

-

-

Dodávat pouze písemnou formou, nejlépe elektronicky, na ksjinceč%i)seznarn.cz
(v krajním případě strojopis či rukopis).
Text psát pouze jedním typem fontu (Times New Roman 12), bez jakýchkoli dalších
grafických úprav (tzn. stejná velikost a druh písma v textu, bez podtrhávání a
vyznačování částí textu tučně nebo kurzívou, bez barev, vložených ilustrací a fotografií
tyto zaslat v samostatném souboru). Zarovnání textu vlevo, bez odsazení.
d) Fotografie:
Musí se vztahovat k tématu.
Redaktor má právo uveřejnit všechny snímky z veřejných akcí a z akcí, na které je
pozván, a to bez souhlasu fotografovaných osob.
Dopisovatelé by měli fotografie kvalitní, dostatečně kontrastní a ostré, pokud možno
v elektronické podobě (statické objekty snímat z neobvyklých úhlů, nepoužívat strojené
pózování).
e) Uzávěrka nejpozději sedmnáctého:
Bezpodmínečně dodržovat datum uzávěrky Jineckého zpravodaje, kteiýje uveden na konci
rubriky Společenské centrum (k 17. dni předcházejícího měsíce). Příspěvky došlé po
tomto datu budou uveřejněny v dalším vydání. Osmnáctého dne v měsíci podklady
předáváme tiskárně k dalšímu zpracování.
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4.

Důležité informace:
a) Vydavatel dává každému subjektu k dispozici přiměřený počet stran. Je-li příspěvek
obsáhlejší, redakce má právo ho zkrátit a v původním znění zveřejnit na internetových
stránkách městyse \vww.j ince.cz.
b) Redakce má právo příspěvek upravit dle normy pro psaní zpravodaje, mj. plně vypsat
zkratky, čísla, názvy.
c) V novinách, časopisech a zpravodajích je povinností uvést autora článku vč. funkce nebo
pozice, ze které píše. Dosažené tituly se ve zpravodaji neuvádí, pouze na jeho
vyslovené přání. Autor příspěvku může být uveden pod značkou, redakci však musí
sdělit celé jméno.
d) Není povinností redakce otisknout veškeré došlé příspěvky.
e) Text nesmí obsahovat nic, čemu autor sám nerozumí, nesmí být v rozporu se zákonem a
etikou (viz Etický kodex).

5. Zásady pro podávání inzerce
Inzerent dodá text, popř. svoji představu o vzhledu inzerátu.
a)
Forma dodání:
písemně na adresu Společenské centrum Josefa Slavíka Jince, Havlíčkova 19,
e-mailem na ksjinceiseznam.cz.
nebo osobně do Společenského centra Josefa Slavíka Jince.
b)
Cena inzerce:
celá strana A5 1000,- Kč
polovina A5
500,- Kč
Při zadání inzerátu na celý rok (11 čísel) je jedno otištění zdarma.
Inzerát nabízející pracovní příležitost je zdarma.
Uhrada inzerátu: na základě faktury, kterou vystaví účtárna městyse Jince.
6. Předplatné Jineckého zpravodaje
Zájemcům o předplatné zasílá Jinecký zpravodaj SCJS Jince prostřednictvím Ceské pošty.
Předplatné se hradí na základě vystavené faktury účtárnou městyse Jince.

7. Etický kodex
1)
Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace.
Odpovědnost k veřejnosti a profesionalita.
2)
3)
Důvěryhodnost, slušnost a serióznost.
https://nvw.svndiat-novinnru.cz/o-nasĺe(ika/etickv-kodex!
Dle závěrů absolvovaného semináře Nakladatelství FORUM, s. r. o, Praha na téma „Jak tvořit
obecní zpravodaj 2022“ zpracovala Irena Ungrová.

Pravidla Jineckého zpravodaje schválila Rada městyse Jince dne 21.2.2022 svým usnesením
Č. 26 a v platnosti jsou od 1.3.2022.

RSDr. Josef HáLa
starosta

