Koncepce pro Reporyjské Echo
V zájmu zvýšení kvality informování občanů v MČ Praha-Řeporyje byla sestavena a
schválena Redakční radou MC tato „Koncepce “jako souhrn zásad pro vydávání měsíčníku
„Repo,yjské Echo“ (dále jen Zpravodaj).

článek I.
Charakteristika Zpravodaje

Zpravodaj Řeporyjské Echo je periodickou tiskovinou, která ve smyslu zákona o obcích 97
Č. 128/2000 Sb. slouží obci k informování veřejností o činnosti orgánů obce a záležitostech,
majících vztah k MC Praha-Reporyje. Současně je též otevřenou demokratickou platformou
pro uplatňování dotazů a názorů občanů i pro příspěvky místních neziskových organizací a
spolků.
Vzhledem k důležitosti informací v dnešním světě a citlivosti této oblasti je ustavena
Redakční rada, která má za úkol dbát na to, aby vydávání Zpravodaje probíhalo v duchu zásad
dle této „Koncepce“.

článek II.
Obsahová náplň Zpravodaje

Redakční rada se bude snažit o vyváženost předkládaných informací. K tornu by mělo sloužit
členění příspěvků do následujících kategorií.
1. Oficiální materiály (např. vyhlášky, usnesení ZMČ, atd.), které je nutné publikovat
doslovně, s výjimkou identifikačních údajů osob, které jsou předmětem ochrany z. Č.
106/2000 Sb. v platném znění
2. Komentované informace z úřadu a orgánů MČ
3. Příspěvky s informačním obsahem
zprávy ze ZS, MS, spolků, církve, z knihovny a od občanů o tom, co zajímavého
je, bylo nebo bude
rozhovory, komentáře
rubrika o názorech zastupitelů a občanů /příspěvky musí být stručné, věcné a
nesmí být útočné nebo vulgární
zprávy z Městské policie
4. Informace o kulturních a společenských událostech
5. Nepravidelné rubriky /např. od kronikáře atd.
6. Mfstní sport
7. Inzerce
-

-

-

-

Redakční rada si vyhrazuje právo neotisknout příspěvky, které nesplňují základní požadavky
pro psaní a přijímání textů a inzerátů v měsíčníku, které se tematicky netýkají Reporyjí a
nejbližšího okolí, příspěvky anonymní, texty s použitím nespisovného jazyka, s vulgárními
výrazy, s obsahem útočícím nevybíravým způsobem na konkrétní osoby, na lidskou
důstojnost, vyvolávající rasovou nenávist a které jsou v rozporu s dobrými mravy, nebo
obsahují názory se štvavým podtextem.

Příspěvky, které neodpovídají uvedeným zásadám, může redakční rada odmítnout, vyžádat si
jejich zkrácení či přepracování anebo po dohodě s autorem provést redakční úpravy.
Odmítnout může i příspěvky, které uzná za nevhodné z jiných důvodů. Obecně platí, že na
zveřejnění příspěvku není právní nárok a případné odvolání řeší Redakční rada. Příkladem
mohou být příspěvky zabývající se sousedskými spory, pro které tento Zpravodaj není určený.
Publikované příspěvky nejsou honorovány.
Každý člen redakční rady aktivně přispívá svými články, fotografiemi ajinými materiály, aby
byla zaručena pravidelnost vydávání občasníku.

článek III.
Charakteristika příspěvků do Zpravodaje

Příspěvky do Zpravodaje se přijímají pouze písemné, psané na stroji nebo počítačem v
textovém formátu „doc“, příp. „pdf‘ s řádkováním 1, typem písma Times a velikostí písma
12, pouze dotazy, názory a blahopřání mohou být výjimečně psány rukou. Příspěvky by
neměly přesahovat 50 řádek textu. Přednostně by měly být předávány e-mailem na adresu
zhotovitele.
Uveřejněné příspěvky musí být uvedeny se jménem autora, který odpovídá za kvalitu
příspěvku i obsažených informací event. musí být uvedena adresa, e-mail nebo telefon na
autora, případně značka, pod kterou má být příspěvek uveřejněn. Pro 1 autora bude užívána
pouze 1 značka.
Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje je 18.-20. kalendářního dne daného měsíce.

Termín zpracování se stanovuje tak, aby bylo možné připravit číslo, grafické zpracování,
korektury a provést tisk každého čísla do 5. kalendářního dne následujícího měsíce.

článek IV.
Jednání Redakční rady

Redakční rada se schází dle potřeb vydávání měsíčníku a rozhoduje o obsahu každého čísla
většinou z minimálně přítomných 3 členů. Rozhodování v Redakční radě je kolektivní a
většinové. Nikdo nemá právo veta. Rozhodnutí jsou poté pro všechny závazná. Jednání
Redakční rady jsou neveřejná.
Před předáním každého vydání do tisku bude číslo Zpravodaje zasláno ve formě
elektronického souboru k náhledu Redakční radě.
Vztahy se zhotovitelem jsou předmětem příslušné smlouvy operativní spolupráce s radnicí i
s Redakční radou je upřesňována dle potřeby.
—

článek V.
Pravidelné rubriky Zpravodaje

Pro zvýšení přehlednosti se předpokládá členění obsahu Zpravodaje do vizuálně oddělených
rubrik, které budou zaplňovány dle potřeby. Rámcově se předpokládají následující:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slovo starosty
Zprávy z radnice
Informace pro občany
Ze života v naší MC
Kultura
Dotazy a názory
Různé
Sport
Inzerce

Uvedené členění je orientační a Redakční rada může provést operativní změny dle potřeby.

článek VI.
Závěrečná ustanovení

Každé číslo má svoji oficiální uzávěrku schválenou Redakční radou a uvedenou v předchozím
čísle zpravodaje. Podklady dodané po uzávěrce nebudou už v aktuálním čísle uveřejněny.
Zpravodaj je distribuován do každé rodiny v MČ zdarma. Kromě toho je ve formátu „PDF“ k
dispozici na internetových stránkách.
Na internetu MČ Praha-Řeporyje je zveřejněna tato Koncepce.

V Řeporyjích dne 20. ledna 2011

