
Saluki Speciál 2015 - technické a organizační pokyny 

Je připravováno vydání celobarevného magazínu Saluki Speciál 2015, jehož obsahem bude: 

 Standard plemene Saluki. 
 Články zaměřené na plemeno Saluki a jeho problematiku. 
 Prezentace českých chovatelských stanic chovajících saluki bez rozdílu příslušnosti k určitému klubu.  
 Prezentace majitelů saluk bez rozdílu příslušnosti ke klubu. 
 Rozhovory s vybranými chovateli importovaných saluk, resp. majiteli krycích psů použitých v českém chovu. 
  

Ceny 

Prezentace v rozsahu formátu A4  -  300,- Kč (zahrnuje 

jeden výtisk magazínu na osobu). 

Magazín - 100,- Kč. 

Cena nezahrnuje poštovné ve výši 50 Kč v ČR, do zahraničí 

dle destinace. 

Jednoduché grafické zpracování formou úpravy jedné 

fotografie doplněné textem – 100,- Kč. 

Náročnější grafické zpracování dle dohody.  

Technické parametry prezentace 

Formát A4: 2300 x 3400 / 300 dpi. (Prezentace 

neodpovídající uvedeným parametrům nemohou být 

přijaty.)  

Formát souboru: jpg, pdf. Jiné formáty po konzultaci. 

Kdo si není jistý, že připraví prezentaci odpovídající 

požadovaným technickým parametrům, může poslat 

podklady s žádostí o grafické zpracování, čímž se ovšem 

vzdává možnosti ovlivnit grafickou podobu své 

prezentace. V takovém případě musí být texty 

v editovatelné formě a obrázky v samostatných souborech 

v rozlišení 300 dpi. Cena viz výše odstavec Ceny. 

Kdo nemá podmínky pro pořízení potřebných podkladů, tj. 

zejména fotografií svých saluk, může požádat Danu 

Václavíkovou o pořízení fotografie pro tuto prezentaci. 

Cena dle dohody. 

Články 

Kromě článků připravených redakční radou může 

chovatel, resp. majitel přispět článkem o svoji 

chovatelskou stanici, resp. saluce. Do publikace budou 

však zařazeny pouze články předem dohodnuté s redakční 

radou. Články musí být v editovatelné formě (nejlépe 

v dokumentu Wordu .docx). Texty nebudou redakčně 

upravovány s výjimkou případných gramatických chyb.  

 

 

Další informace 

Aktuální informace budou zveřejňovány na www.saluki.cz 

a www.saluki.name. 

Termíny 

Podklady pro prezentace, u kterých je požadováno 

grafické zpracování, musí být zaslány do 30. 6. 2015. 

Všechny materiály musí být zaslány do 31. 7. 2015 na 

adresu saluki.special@gmail.com s uvedením „Saluki 

Special 2015“ do předmětu zprávy. Kromě vlastního 

materiálu musí být zaslány kontaktní údaje pro zaslání 

publikace: Jméno, adresa, případně telefon. 

Magazín bude distribuován na ke konci roku 2015.  

Platba 

Bude akceptována platba: 

 Na účet číslo: 

8578601001/5500 

Do zprávy pro příjemce laskavě uvádějte SS2015 

a své jméno. 

 V hotovosti: D. Václavíkové nebo V. Hradecké. 

Platba musí být doručena do 3 pracovních dnů od odeslání 

prezentace, nejpozději však do 31. 7. 2015. 

Potvrzení přijetí prezentace 

Přijetí prezentace bude potvrzováno. V případě, že 

prezentace nesplňuje technické parametry, bude o této 

skutečnosti odesílatel informován. Proto pokud potvrzení 

do týdne neobdržíte, je nutné po osudu vašeho e-mailu 

zapátrat. 

Dotazy a náměty 

Veškeré dotazy a náměty zasílejte na adresu 

saluki.special@gmail.com.  Telefonický kontakt: 

V. Hradecká na číslech 607 987 138 nebo 315 792 018. 

http://www.saluki.cz/
http://www.saluki.name/
mailto:aluki.special@gmail.com

