Pokyny pro přispěvatele do Hlasu Bystřice
Hlas Bystřice je nepolitický zpravodaj, na jehož náplni se může podílet každý, kdo má k Bystřici
a přilehlým obcím nějaký vztah, nebo ten, jehož příspěvek se váže k naší obci. Těšíme se třeba na
vzpomínky rodáků, příběhy z historie, zprávy a zamyšlení nad aktuálním děním u nás, povídání
o zajímavých lidech či na informace o firmách a institucích, u nás sídlících.
Zde je pár doporučení, jejichž dodržování by mělo předejít případným nedorozuměním či zklamáním:
Příspěvky posílejte e-mailem na adresu zpravodaj@mestobystrice.cz. Příspěvky psané na papíře
přijímáme jen ve výjimečných případech.
Každý článek napište do samostatného souboru. Text opatřete nadpisem, který by měl vystihovat obsah
článku. Budeme se snažit nadpis vašeho článku zachovat, ale je možné, že to někdy nepůjde. Příspěvky
pište v obvyklých programech, tedy MS Word, Open/Libre Office, Poznámkový blok atp. (formáty .doc,
.docx, .odt, .txt, .rtf a další). Články ve formátu PDF pokud možno neposílejte.
Příspěvky zbytečně neformátujte. Nepoužívejte zarovnání pomocí mezerníku. Vyznačování kurzívy či
podtržení atp. nebude mít vliv na výslednou podobu. Bohatě postačí oddělit nadpis prázdným řádkem a
text členit na odstavce. Nezapomeňte na podpis - jméno autora.
Soubor s příspěvkem pojmenujte výstižně, nejlépe podle nadpisu článku (i zkráceně). Dokumenty
posílejte jako přílohu emailu a v předmětu zprávy upřesněte, o jaký příspěvek jde. (Když všichni pošlou
email s předmětem "Příspěvek do Hlasu Bystřice", je orientace poněkud obtížnější.)
O tom, že příspěvek došel, budete informování potvrzujícím e-mailem, zpravidla nejpozději během tří
dnů. Pokud vám potvrzení nedorazí, laskavě se ozvěte.
Před zveřejněním může příspěvek projít redakčním zpracováním; v takovém případě dostane autor
výslednou podobu textu ke kontrole.
Fotografie laskavě posílejte samostatně (nevkládejte je do textu) a hlavně v co největším (původním)
rozlišení, bez úprav či vložených textů. Do článku klidně napište poznámku, kam která fotografie patří,
například „(sem foto 1)“, kdo je jejím autorem a v případě potřeby i krátký popisek. Ke zveřejnění jsou
vhodné pouze fotografie ostré a vystihující zobrazovanou skutečnost.
Pokud posíláte jen dvě či tři fotografie, připojte je také k e-mailu. Více fotografií raději posílejte
prostřednictvím některého z internetových úložišť, například Úschovna.cz. Nezapomeňte do vzkazu
upřesnit, k jakému článku či údálosti fotografie patří.
Pokud informujete o akci, podpořené městem Bystřice, nezapomeňte tuto skutečnost připomenout –
úplně stačí věta jako „Akce Posvícení byla podpořena městem Bystřice“.
Za původnost příspěvku ručí jeho autor – to platí nejen o textech, ale i o fotografiích a obrázcích vůbec!
Pokud máte zájem o zveřejnění inzerátu, vyžádejte si laskavě podmínky a ceník.
Dodržujte laskavě termíny uzávěrek jednotlivých vydání Hlasu Bystřice, zejména pokud jde o pozvánky
na připravované události!
Těším se na spolupráci!
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