Psaní příspěvků do zpravodaje Větrný mlýn
Obracím se na všechny, kdo píší příspěvky pro Klobouček, nebo Větrný mlýn s prosbou, aby
dodržovali v maximální možné míře následující pokyny.
Přispějete tím:
• ke snížení pravděpodobnosti omylů při zařazení Vašeho příspěvku
• zvýšení kvality VM
• ušetříte práci redakční radě
• zároveň splníte požadavky plynoucí z tiskového a autorského zákona

Všeobecně
1. Nečekejte se svým příspěvkem až na datum uzávěrky. Pokud by redakce měla zpracovávat
všechny příspěvky až k datu uzávěrky, nedodrželi bychom asi nikdy termíny vydání.
2. V názvech souborů nepoužívejte znaky jako ? . - *. Ne všechny programy dokáží tyto znaky
používat. Podobný problém může nastat i s příliš dlouhými názvy souborů, nebo českou
diakritikou.
3. Jakýkoliv příspěvek můžete poslat na e-mailovou adresu: VetrnyMlyn@email.cz
4. Větší objemy dat doporučuji posílat prostřednictvím internetové „úschovny“, např.
http://www.uschovna.cz/

Psaní textů
1. Příspěvky dodávejte v textovém souboru kompatibilním s MS Word, nebo jako prostý ASCI text.
2. Každý příspěvek začíná nadpisem a končí uvedením jména autora. Hledání autorů podle
odesílatele mailu se občas nezdaří. Je zvykem podepisovat se celým jménem bez titulů (s vyjímkou
kdy titul souvisí s odborným článkem) a funkcí např. učitel, zastupitel atd.
3. Neformátujte zbytečně text. Odstavce, nadpisy, či typy písma sice nejsou velký problém, ale před
sazbou se stejně musí veškeré formátování odstraňovat. Nepoužívejte zbytečně tabelátory např. pro
odsazení odstavce apod.
4. Tabulky je možné v textu používat, příp. dodejte tabulku např. v Excelu jako přílohu.
5. Máte-li speciální požadavky k uspořádání textu, uveďte je pod článkem.
6. Za tečkou a čárkou se dělá jedna mezera. Před nimi NE! Nepoužívejte ani více mezer za sebou.
7. Odstavce se oddělují klávesou Enter. Pokud jste zvyklí oddělovat odstavec 2xEnter, nevadí to.
V žádném případě se ale nepřechází klávesou Enter na další řádek v tomtéž odstavci.
8. Snažte se délku příspěvku držet v rozumných mezích přiměřeně danému tématu.
9. Přečtěte si po sobě text. Určitě najdete ještě nějaké překlepy, pravopisné chyby, nebo špatné
formulace.

Fotografie
1. Zpravodaj má barevnou obálku a černobílý vnitřek. Fotografie na obálku musí mít dostatečnou
kvalitu. U čb fotografie nejsou drobné nedostatky tak patrné. U fotografií pro inzerci, nebo jiných
grafických výtvorů počítejte s černo bílým tiskem.
2. U fotografií k článku uveďte jejich názvy pod textem. Přejete-li si k fotografiím přidat text, uveďte
text přímo do seznamu fotografií. Chcete-li fotografii zařadit do textu na určité místo, vložte do
textu patřičnou poznámku s názvem fotografie, odlišenou nejlépe odstavcem a typem písma. (viz
příklad dole)
3. Pokud to nevyplývá z textu příspěvku, doplňte fotografie stručným popisem. Samotná fotografie
bez textu nemá pro většinu čtenářů žádnou informační hodnotu. Jsme zpravodaj.
4. Názvy fotografií volte pokud možno tak, aby korespondovaly s textem. Je-li název příspěvku
„Výlet do Brna“, pojmenujte fotografie např. Výlet_Brno_001.jpg, Brno_001.jpg a pod.
Nepoužívejte obecné názvy typu Foto 001.jpg, Sejmout 001.jpg, Obrázek 001.jpg.
Pravděpodobnost, že se stejný název vyskytne u více přispěvatelů je pak vysoká a umístění všech
fotek v jedné složce je nemožné bez složitého procesu přejmenování fotek, vyhledání příslušného
textu a přepsání názvů v tomto textu.
5. Uveďte vždy autora jednotlivých fotografií. Fotografie bez uvedení autora nelze otisknout !!!
Nejste-li autorem fotografií sami, musíte mít od autora svolení k otištění fotografie!
6. Fotografie nijak neupravujte, zvláště neměňte barvy, jas či kontrast. Tiskárna tyto parametry vždy
přizpůsobuje své technologii. Pokud fotku oříznete dle Vašich představ, mějte na mysli, že při
sazbě je téměř vždy nutno ještě další oříznutí, proto nechte raději větší okraje aby bylo z čeho
řezat.
7. Kvalitu fotografií nesnižujte kompresí ani snížením rozlišení. Pro čb fotografie uvnitř VM je
možno přivřít nad kvalitou oko. Pokud ale má jít foto na obálku barevně, musí být kvalita 100%,
zejména ostrost a rozlišení.

Otiskování příspěvků
• Redakce má právo příspěvek krátit, je-li nepřiměřeně dlouhý.
• Není povinností redakce otisknout příspěvek.
Důvody mohou být následující:
• Článek je urážející, prokazatelně nepravdivý, obsahuje vulgarismy apod.
• Jedná se o reklamu.
• Téma nesouvisí s obcí nebo není aktuální, bylo již zpracováno redaktorem, nebo se opakuje
• Anonymní příspěvek
• Pro nedostatek místa v aktuálním vydání, (příspěvek může být zařazen v příštím vydání)

Zákon o ochraně osobních údajů
Veškeré informace musí být zjištěné legálně
Osobní údaje osob lze uvést pouze jsou-li informovány a souhlasí

Autorský zákon
Výňatek z § 34:
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije
c) v odpovídající míře dílo v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném
hromadném sdělovacím prostředku zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních věcech politických,
hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku nebo
jeho překlad; takto převzaté dílo a jeho překlad lze i jinak užít; převzetí ani jiné následné užití podle
tohoto ustanovení však není přípustné, je-li zapovězeno,
d) politický projev nebo úryvky veřejné přednášky nebo podobných děl v rozsahu odpovídajícím
informativnímu účelu; právo autora na užití takových děl v souboru zůstává nedotčeno;
Vždy nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se
dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen, ledaže je to nemožné.
Použijete-li jako zdroj informací internet, je nutno uvést bližší informace. Nestačí napsat „Internet“.

Následuje příklad vzorového příspěvku:
Co je to štěstí?
Štěstí je veliký dar, dožít se ve zdraví vysokého věku. Jsem starý člověk a často se ohlížím za svým
životem. Rád pozoruji lidi kolem sebe. Všichni mi připadají tak spokojení a vyrovnaní. Vím však, že ti
nejmladší nás staré „po padesátce“ házejí do jednoho pytle.
Nedávno jsem slavil v rodinném kruhu své 75. narozeniny. Druhý den mi vnouček povídá: „Dědečku,
včera se mi ta oslava docela líbila! Mohu se tě zeptat, kolikáté narozeniny to vlastně slavíš?“ Chvíli
bylo ticho. Pochopil jsem, že ani on mé roky stáří příliš nevnímá. Napadlo mne použít v odpovědi
malého žertu a v nadsázce říkám: „Devadesáté chlapče, devadesáté narozeniny!“
(foto Dedecek035.jpg)
Vnuk se na mne dlouze zadíval a klidně říká: „Víš dědečku, že ty na ten svůj věk vypadáš ještě docela
dobře!“ Rád jsem mu poděkoval za uznání. Sám vím nejlépe, že se dožívám jen toho, co mi bylo
osudem dopřáno. A to je to největší štěstí, které bohužel každého v životě nepotká.
Ladislav Kulíšek
Foto k textu:
autor fotografií František Novák ml. kromě fotky Dedecek035.jpg (autor Iva Korbelová)
můj zeť a vnučka, oba s uveřejněním fotek souhlasí
Texty k fotografiím:
Dedecek005.jpg – Šťastný dědeček v rodinném kruhu
Dedecek135.jpg – Kolik je ti vlastně roků dědečku?
Dedecek035.jpg
Dedecek152.jpg

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci
Red VM

