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ZÁPIS Č. 7 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

17. 5. 2011

Přítomni: Mgr. Kolenská Petra, PhDr. Nosek Mirko (přítomen od 18.45 hod.), Ing. Studnička 
Petr – předseda, pí Šimonová Miroslava (přítomna od 18.45 hod.), p. Špaček Václav
Vitáčková Dagmar – tajemník

Hosté: ---

Nepřítomni: Ing. Fišera Pavel, pí Volfová Jarmila

Omluveni: pí Volfová Jarmila, PhDr. Nosek Mirko – omluven, že přijde později

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Agenda
4) Určení termínu dalšího jednání

Jednání bylo svoláno na 18.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK. Z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů (omluven pozdější příchod), začalo 
jednání v 18.45 hod.

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 rekapitulace vydaného čísla 5-2011
 různé
 podklady pro jednání RM – zásady pro vydávání ZMČ a navýšení ceny inzerce
 projednání aktuálního čísla 6-2011
 výhled pro číslo 7-2011
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 17. 5. 2011.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3) Agenda

REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 5-2011

Předseda vyzval přítomné k připomínkám k poslednímu vydanému číslu. Žádné připomínky k č. 5
nebyly vzneseny.



Komise „REDAKČNÍ RADA
ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

Zapsala: Vitáčková Dagmar Strana 2 (celkem 3)

 RŮZNÉ

- Dle zjištění pí Vitáčkové (text na webových stránkách Národní technické knihovny -
http://www.techlib.cz/cs/321-issn-pro-tistene-pokracujici-zdroje) a následného prověření e-mailem,
není možné Zpravodaj opatřit ISSN.

Odpověď - čt 5. 5.2011 14:45:
...
ISSN není povinné, ale ani nárokové, a proto nemusí být přiděleno vždy: "nepřiděluje se např. 
následujícím typům pokračujících zdrojů: inzertním a reklamním titulům, křížovkám, nabídkovým 
katalogům, titulům s úzce lokální tematikou, tj. zpravodajům obcí, měst, škol apod.
Těmto zdrojům není ISSN přidělováno ani v případě, že vyhovují obecné definici pokračujícího 
zdroje." Vzhledem k tomu, že se jedná o lokálně zaměřený zpravodaj, nebylo by číslo ISSN 
přiděleno…

RNDr. Jaroslava Trčková, Národní technická knihovna - České národní středisko ISSN

- Dále RR projednala finanční situaci. Vzhledem k tomu, že finančních prostředků na vydávání ZMČ 
(12 čísel) je omezeně, musí RR dodržovat opatření k šetření výdajů.

1. redukce textů (výběry) a jejich rozsahů (redakční krácení) dle výzvy dopisovatelům (na 
stránkách ZMČ a v sekci ZMČ na webu města - o dodržování max. počtu znaků příspěvků 
1500)

2. omezení délky a četnosti interních textů
3. max. počet stran 20 (cca 52 tis/číslo) nebo 22 (cca 57 tis/číslo) na číslo + 24 stran vánoční 

barevné číslo (cca 70 tis/číslo vč. obrázků).

Nyní zbývá cca 400 tis. Což odpovídá přibližně 6 x číslům 20 stránkovým v 2/2 barvě + 1 x 24 stran 
(312 tis. + 70 tis. = 382 tis.).

č. 1 - 4/2011 stav k 26. 4. 2011

5169 - tisk 245 554,00 Kč 

5169 - ostatní 5 720,00 Kč 

5161 - roznos 27 461,20 Kč 

celkem 278 735,20 Kč 

rozpočet 750 000,00 Kč 

K čerpání zbývá 471 264,80 Kč 

 PODKLADY PRO JEDNÁNÍ RM - zásady pro vydávání ZMČ a navýšení ceny
inzerce

Předseda informoval o stažení původních podkladů pro RM (zásady+navýšení inzerce) z důvodu 
jejich úpravy dle konzultace s vedoucí odboru ŠIK pí Vávrovou.
Tyto materiály předá po zapracování změn do RM - 2. 6. 2011 (do čt 26. 5.) a zároveň budou 
přílohami 2 a 3 tohoto zápisu.

 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 6-2011

Červnové číslo bude dvoubarevné (2/2) s přítiskovou červenou barvou (podobně jako v roce 2010). 
Hlavní témata - KULTURA.
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 17. 5. 2011, vše viz ftp. (po 16. 5.) a soupis 
připravovaných textů, které dodá pí Kolenská + jeden p. Studnička.
Plán korektur - celkové pá 27. – po 30. 5.; poslední schválení - po 30. 5. nebo úterý 31. 5.
V případě nedodání textů dojde k posunu vydání čísla, které je nyní plánované na čt 2. 6.

č. 1 - 5/2011 stav k 25. 5. 2011

5169 - tisk 301 623,00 Kč 

5169 - ostatní 5 720,00 Kč 

5161 - roznos 32 906,20 Kč 

celkem 340 249,20 Kč 

rozpočet 750 000,00 Kč 

K čerpání zbývá 409 750,80 Kč 
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RR se z textů dodaných do uzávěrky dohodla nezveřejnit:
- příspěvky p. Petra Petříka – „Soutěž o adopci stromů pokračuje“ - důvod: vyhlášení soutěže 
bylo na stránkách ZMČ již zveřejněno, dále je možné informovat o jejím výsledku; druhý příspěvek 
„Přírodní zajímavosti…“ - byl přidán k podkladům pro č. 8-2011;
- příspěvek pí Jany Krejčí – „Návštěva u hasičů“ - důvod: velmi podobný text o návštěvě MC u 
hasičů byl nedávno zveřejněn;
- a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených textů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

 VÝHLED PRO ČÍSLO 7-2011

Hlavní barva - červená, texty na ftp po 20. 6. 2011. Termín uzávěrky: 15. 6. 2011. Číslo vyjde cca
pá 1. 7. 2011.

TÉMA: SPORT
Tj. změna – prohození „dovolená, relaxace“ (původně 7-2011) za „sport“ (původně 8/2011).

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Pondělí 20. 6. od 18.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u odboru 
ŠIK.
Viz plán do konce roku 2011 - příloha č. 1 / tohoto zápisu č. 7.
Z nadcházejících zasedání se předem omluvili:
- p. Špaček Václav - z důvodu dovolené se nezúčastní RR dne 19. 7.
- Mgr. Kolenská Petra - z důvodu dovolené se nezúčastní RR dne 23. 8.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
v 20.30 hodin.

Zapsala dne 25. 5. 2011: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ




