ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ RUDOLFOVSKÝCH LISTŮ

Příloha č. 2
Pravidla publikování příspěvků v RL

Vydavatel RL město Rudolfov nabízí prostor pro příspěvky občanů v každém řádném vydání
RL. Pro příspěvky jsou stanovena následující pravidla:
1) Pro každé číslo RL je stanoven termín uzávěrky. Při jeho nedodržení nemusí být
příspěvek zařazen do aktuálně připravovaného čísla.
2) Příspěvky je možné:
a) zasílat poštou na adresu městského úřadu nebo adresu městské knihovny.
b) předat osobně na podatelnu MěÚ nebo do městské knihovny
c)

zaslat e-mailem na adresu rudolfovskelisty@rudolfov.cz

3) Zasláním nebo předáním příspěvku autor vyjadřuje svůj souhlas s jeho publikováním
a souhlas s těmito pravidly.
4) Doprovodné grafické materiály nebo fotografie je třeba dodávat elektronicky ve
formátu jpg, bmp nebo gif. Nelze je přijmout, pokud budou vloženy do jiného
souboru (např. Word), tím je omezena jejich využitelnost.
5) Příspěvek musí mít rozsah maximálně 1 strany A4 (Word) s max. 30 řádky běžného
formátování velikosti písma Arial 12 (při ručním psaní je třeba text adekvátně
přizpůsobit). Při nedodržení tohoto pravidla bude autor informován (pokud uvede
svou adresu) a požádán o zkrácení textu. Pokud autor nebude tuto žádost akceptovat
či nebude známa jeho adresa, vydavatel si vyhrazuje právo zaslaný příspěvek upravit
tak, aby neztratil z obsahu nic závažného. Zkrácený text bude v RL okomentován
poznámkou „redakčně zkráceno“. (Vzorový text 30 - ti řádků velikosti písma Arial 12
je uveden na samostatném listu.)
6) Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením jeho autora. Anonymní
texty nebudou otištěny.
7) Vydavatel RL neodpovídá za správnost údajů, věcnou ani gramatickou stránku
zveřejněných příspěvků. Za uvedené skutečnosti ručí autor.
8) Podle aktuální situace může vydavatel odsunout zveřejnění příspěvku do některého
z následujících čísel RL s ohledem na větší aktuálnost jiných příspěvků.
9) Veškeré příspěvky nesmějí překročit hranice slušného chování, ohrožovat mravnost,
obsahovat urážky, osočování, rasistická a vulgární hesla. Nerespektování tohoto bodu
bude znamenat odmítnutí zaslaného příspěvku.
10) Pokud se budou zasílané příspěvky opakovat nebo jeho obsah či argumenty nebudou
mít věcný charakter, je vydavatel oprávněn zveřejnění takového příspěvku
odmítnout.

6

ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ RUDOLFOVSKÝCH LISTŮ

11) Při konfrontačním charakteru příspěvku, má vedoucí redaktor právo (je-li to možné)
oslovit i „druhou stranu“ a poskytnout jí k vyjádření stejný prostor, jaký zaujímal
prvotní příspěvek.
12) V případě pochybností, zda konkrétní příspěvek je napsán dle těchto pravidel,
rozhodne o otištění příspěvku redakční rada na žádost vedoucího redaktora.

Vzorový text 30 - ti řádků velikosti písma 12 (font Arial):
Rudolfov je město, které leží na úbočí Lišovského prahu (asi 480 m n. m.) asi
5 km severovýchodně od centra Českých Budějovic. Má 712 domů a 2 400
obyvatel; jeho katastrální výměra činí 320 ha. PSČ Rudolfova je 373 71, místní
část Hlinsko však spadá do obvodu českobudějovické pošty (370 01). Vzhledem k
těsné blízkosti Českých Budějovic je Rudolfov napojen na síť MHD tohoto
krajského města. V minulosti ležel na hlavním silničním tahu na Brno, po
vybudování obchvatu od Českých Budějovic mezi Hůrami a Libničí směrem na
Lišov ho lze nyní objet ze severní strany. Neleží na žádné železniční trati. Pro
svou ideální vyvýšenou polohu a nádherný výhled do kraje je vyhledávaným
místem pro bydlení. Najdeme zde starobylou radnici, základní devítiletou školu s
jídelnou, mateřskou školku, tělocvičnu, římskokatolický kostel Sv.Víta (výrazný
orientační bod) s děkanstvím, Sbor smíření CČSH CČSH s farou, hasičskou
zbrojnici, hornické muzeum, dům s pečovatelskou službou, zdravotnické středisko
včetně zubaře, dvě restaurace, poštu, několik obchodů s potravinami a
koloniálním zbožím, hřbitov s urnovým hájem, holičství a kadeřnictví, místní
knihovnu, dětské hřiště, Královský rybník, řadu drobných živnostníků
poskytujících různé služby.
Kayser Rudolffstadt (posléze pouze Rudolfov) vznikl roku 1585 z obce Velké Hory
na základě výsadní listiny, kterou jí udělil Rudolf II. V ní bylo vsi udělen status
hornického městečka s rozsáhlými privilegiemi. Město s převládajím počtem
reformačních věřících bylo centrem hornického života (v okolí se nacházely
významné stříbrné doly), který se slibně rozvíjel až do roku 1600, a postupně se
stalo nebezpečným konkurentem katolických Českých Budějovic. To se
nezměnilo ani po roce 1610, když těžba pomalu začínala upadat pro vyčerpání
dolů. Konec Rudolfova jako významného města a soupeře Budějovic přišel s
Českým stavovským povstáním. V něm zůstaly Budějovice věrné císaři, zatímco
Rudolfov se k povstání připojil. Když pak v roce 1619 táhla skrz jižní Čechy
císařská vojska, neopomněli budějovičtí upozornit císařského generála Buquoye
na neprominutelnou zradu Rudolfova, která dle nich musí být okamžitě a
nekompromisně potrestána. A jelikož si Buquoy tou nutností tak jist nebyl,………..

(použit text http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolfov)
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