Manuál pro přispěvatele do Českého zápasu
Český zápas slouží budování církve. Normy budování církve obsahuje nauka církve. Český
zápas šíří myšlenky v souladu s církevní naukou a snaží se dosahovat cílů, o které církev
usiluje.

Obecné informace
Vítáme nové přispěvatele do Českého zápasu.
Prosíme nové i stávající přispěvatele, aby v případě zájmu pokud možno předem
kontaktovali redakci ke konzultaci a bližší dohodě (především o tématech, rozsahu,
termínu apod.) nebo evt. zanechali kontakt, redakce se na Vás sama obrátí.
V doprovodném mailu prosíme uvádět celé jméno a příjmení, NO, popř. instituci nebo
jméno a město/obec a kontakt e-mailový a telefonní. Totéž je nutné na konci
příspěvku v článku v příloze, pod Vaším jménem jako autora článku.
Objektivnímu významu by měl odpovídat rozsah článku.
Redakce v zájmu věci příspěvky zařazuje/nezařazuje, upravuje, a zejména krátí.
Krácení, jazyková úprava, korekce obsahu, terminologie apod., evt. i doplnění textu je
obecnou, běžnou redakční praxí, nikoliv zvláštností ČZ.
Články/annonce/ k určitému výročí, konání akce apod. je potřeba posílat
s maximálním předstihem vzhledem k výrobní lhůtě a nutnosti např. tematicky
kompletovat vydání, stejně tak, jako je třeba posílat článek o konání nějaké akce
bezprostředně po konání akce.
Okamžité neuveřejnění příspěvku může souviset např. s tím, že jiné příspěvky čekají
již delší dobu nebo je příspěvky v jednom čísle třeba ladit např. tematicky, podle
rozsahu nebo obrazového doprovodu.

Technické a redakční pokyny
Titulek - Příspěvky by měly být uvedeny výstižným, krátkým titulkem.
Citáty - Pokud citujete, je třeba uvést autora a zdroj citace. Při použití jiného díla nebo jeho
rozsáhlejší části (vč. překladu) je třeba získat souhlas autora nebo vlastníka autorských práv.
Rozsah - Pokud posíláte příspěvek bez domluvy, optimální rozsah u delších útvarů je jedna
normovaná stránka rukopisu (pův. 1800 úhozů vč. mezer, ekvivalentně znaků), maximum
jeden a půl strany (2700 úhozů vč. mezer, ekvivalentně znaků). /Ve Wordu zjistíte počet
znaků tak, že v horní liště na kartě revize kliknete ve skupině Kontrola pravopisu na ikonku
Počet slov („ABC 123“)/.
Formát článků - Články je třeba zasílat v samostatné příloze ve formátu s příp. doc, docx
nebo rtf.

Obrazový doprovod - Je dobré, když u příspěvku z akcí je obrazový doprovod. Obecně platí,
že je lépe zasílat více fotografií i jednoho motivu, ze kterých lze tematicky i technicky vybrat.
Prosíme dbát na technickou kvalitu fotografií a min. rozlišení 300 DPI. Zejména v interiérech
je třeba dbát na dostatečně světlé fotografie (focení u/od okna i rozsvícená místnost může
trochu pomoci). Pokud je fotografií mnoho, je třeba provést předvýběr samotným autorem –
z tematického i technického hlediska, ovšem tak, aby redakci zbyl prostor pro další výběr).
Fotografie prosíme posílat jako samostatnou přílohu např. v jpg nebo v jiném obvyklém
formátu vhodném pro tisk (tiff, eps...). U fotografií určených pouze pro web stačí menší
rozlišení. Fotografie není vhodné vkládat např. do wordovského dokumentu. Je třeba i u
fotografií, jiného obrázku (a samozřejmě článků a delších citátů, jak již bylo uvedeno) uvádět
autora a pokud nejste autorem sami, získat jeho souhlas nebo souhlas vlastníka autorských
práv s uveřejněním.
Popisky - U fotografií je v názvu obrazového dokumentu nebo v textovém dokumentu třeba
uvádět popisky, alespoň krátké. Zejména u fotografií s osobami s vazbou na text je potřeba
osoby a jejich pozici identifikovat.

Děkujeme za Vaši vzácnou ochotu pracovat pro společnou věc a těšíme se na spolupráci.
Přejeme si, aby přispěla k dobré komunikaci uvnitř církve, mezi duchovními i laiky i směrem
k veřejnosti obecně.
Manuál byl navržen redakcí ČZ a schválen Redakční radou ČZ.

