Redakční kodex Tišických rozhledů
Úvod
Radniční periodika s sebou mohou přinášet nebezpečí, pokud se stanou šiřiteli pozitivní
propagandy strany či stran, které momentálně radnici vládnou, nebo pokud si jakákoliv strana
(i ta opoziční) vymáhá právo v neadekvátní míře být v těchto novinách zastupována.
Kvalitně vydávaná periodika musejí zajišťovat potřebu informací občanů, musejí tedy
poskytovat vyvážené a objektivní informace. Nesmějí sloužit názorům a zájmům jen
některých ideových nebo politických skupin, soukromých osob.

1) Redakční rada usiluje o nezkreslený obraz skutečné šíře aktuálních názorů, zpráv,
komentářů, návrhů, které k otázkám regionální politiky formuluje koalice i opozice,
zájmové skupiny i jednotliví občané.
2) Redakční rada nezodpovídá za obsahovou a formální kvalitu příspěvků zveřejněných
dopisovateli v rámci celého vydání Tišických rozhledů (dále jen „TR“), stejně jako za
jejich pravdivost. Zveřejněné příspěvky vyjadřují subjektivní názor dopisovatele.
(Výjimkou jsou příspěvky, kdy by zveřejněním došlo k zásahu do osobnostních práv,
za který je vydavatel odpovědný dle tiskového, občanského nebo trestního zákona).
3) Redakční rada si vyhrazuje právo vymazat jakoukoliv část příspěvku v případě, že je
rasistický, navádí ke kriminálním činům nebo jinak porušuje všeobecné etické normy.
4) Redakční rada má právo, pokud příspěvek přesáhne délku 1.200 znaků příspěvek
zkrátit s poznámkou, že příspěvek byl redakčně upraven. Příspěvek bude v celém
znění zveřejněn na internetových stránkách obce v odkazu „Tišické rozhledy“.
5) Pokud je dané vydání již zaplněno dalšími příspěvky, reportážemi z akcí nebo
informacemi o činnosti orgánů obce, o společenském, kulturním, sportovním a
spolkovém životě, o historii, tradicích, rozvoji a dalším dění v obci, jež jsou nedílnou
součástí TR, bude příspěvek zveřejněn na webových stránkách obce v odkazu „Tišické
rozhledy“ s tím, že v tištěných TR bude zveřejněno krátké „avízo“ o tom, že tento
příspěvek je umístěn na webu obce.
6) Pokud je redakční radě známa e-mailová adresa dopisovatele, bude ten o důvodech
zkrácení nebo nezveřejnění příspěvku informován. Toto omezení je uplatňováno
z důvodu rozsahu a periodicity TR.
7) Členové redakční rady nebudou předem přeposílat názory (příspěvky) dalším
subjektům, které mohou být v příspěvcích kritizovány.
8) Pokud se ve třech po sobě jdoucích vydáních vyskytne polemika resp. střet názorů na
téma s převažujícím totožným obsahem, redakční rada má právo další příspěvky
obsahující názory k tomuto konkrétnímu tématu nezařazovat do tištěných TR, ale
budou umístěny na obecní web. Reakce na kritiku zveřejněná v tištěných TR je možná
v maximálně stejném rozsahu předcházejícího příspěvku, který je určen délkou
maximálně 1.200 znaků.
9) Redakční rada přivítá jakékoli náměty a návrhy na oživení informací z dění obce na emailové adrese: tr @tisice.cz.

