NAPAJEDELSKÉ NOVINY
•

Články do novin přijímá infocentrum@napajedla.cz (Mgr. Barbora Košutová) nebo
noviny@napajedla.cz (všichni členové redakční rady: uvolnění členové zastupitelstva,
zaměstnanec Klubu kultury Napajedla – pracovník propagace, tajemník Městského
úřadu Napajedla, redaktor NTV cable s.r.o., redaktor Napajedelských novin (pracovník
IC).

•

Napajedelské noviny vycházejí jako dvouměsíčník. V roce 2023 vyjde první číslo novin
1. března (k tomuto datu bude ve schránkách). Uzávěrka tohoto čísla je 1. února.

•

Následující uzávěrky novin jsou:
Druhé vydání - 1. dubna (vyjde 1. května)
Třetí vydání – 1. června (vyjde 1. července)
Čtvrté vydání – 1. srpna (vyjde 1. září)
Páté vydání – 1. října (vyjde 1. listopadu)
Šesté vydání – 1. prosince (vyjde v lednu 2024)

POKYNY PRO AUTORY ČLÁNKŮ
•

Příspěvky odesílejte na emailovou adresu infocentrum@napajedla.cz nebo
noviny@napajedla.cz, a to nejpozději do termínu dané uzávěrky, jinak nebudou
příspěvky uveřejněny (zpracování, korektury, pevné termíny tisku a roznosu novin
prostřednictvím České pošty trvá 3-4 týdny).

•

Články, které budou doručeny po termínu uzávěrky, budou zveřejněny až za další dva
měsíce!

•

Posílejte zejména pozvánky na vaše akce! Hlídejte si termíny! Pošlete i seznam akcí za
vaši organizaci na celý rok.

•

Témata článků – nemusí se jednat vždy jen o úspěch, výjimečnou událost, ale také
můžete psát běžnou zprávu o činnosti, kuriozitu, neúspěch, co se nepodařilo, co je
třeba zlepšit.

•

Každý příspěvek musí obsahovat nadpis, perex (krátký úvodní text), podpis autora a
jeho funkci (ve vztahu k tématu článku). Text příspěvku odevzdávejte ve formátu doc.
nebo docx.

•

Fotografie ve formátu jpg., png. nebo tif. – apelujeme na co nejvyšší kvalitu fotografií!
Ke každé fotografii musí být přiložen její popis a jméno autora (tuto informaci pište za
text článku).

FORMÁLNÍ POŽADAVKY K TEXTOVÉ ČÁSTI
•

Text příspěvku dodávejte nejlépe v normovaném formátu, doporučuje se psát
písmem Times New Roman, velikost 12, řádkování v textu buď 1,5 nebo 1, nepoužívejte
automatické opravy textu, mezi slovy a za interpunkcí dělejte jednoúhozové mezery,
rukopis odevzdávejte v jednom souboru, ne po kapitolách, pokud to není nezbytně
nutné, zvýraznění písma pouze kurzívou nebo tučným písmem (barevné ani podtržené
písmo se v novinové grafice nepromítne), dbejte na jednotnost písma v celém textu,
rozsah článku nesmí přesáhnout jednu normostranu (1 normostrana je 1800 úhozů).

FORMÁLNÍ POŽADAVKY K OBRAZOVÉ ČÁSTI
•

Fotografie nebo obrázky odevzdávejte v tiskové kvalitě v minimálním rozlišení 300 dpi
nebo 2 MB.

•

Fotografie nebo obrázky nesmí být vloženy do Wordu nebo Powerpointu.

•

Fotografie přehledně pojmenujte a spárujte s popisky.

•

Mějte vždy vyřešené GDPR k vašim fotografiím.

NÁKLAD NOVIN
•

Noviny vychází v nákladu 3450 ks (z toho 3150 ks pro roznos do všech domácností
v Napajedlích, ostatní kusy na MěÚ, do archivu, knihovny, IC.

INZERCE
•

IC přijímá podklady pro inzerci a zasílá e-mailem podrobné informace včetně ceníku
zájemci o reklamu.

•

Cena inzerce a formát inzerce bude stanovena v souvislosti s novou grafickou podobou
v průběhu měsíce ledna 2023.

•

Podklady

pro

tisk

je

nutno

poslat

vždy

do

uzávěrky

na

adresu

horkova.infocentrum@napajedla.cz nebo noviny@napajedla.cz. V objednávce je
nutno uvést fakturační adresu včetně IČ.

