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ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

15. 3. 2011

Přítomni: Ing. Fišera Pavel (přítomen od 19.00 hod.), Mgr. Kolenská Petra, PhDr. Nosek Mirko, Ing. 
Studnička Petr – předseda, pí Šimonová Miroslava, p. Špaček Václav, pí Volfová Jarmila
(přítomna od 19.45 hod.).
Vitáčková Dagmar – tajemník

Hosté: ---

Omluveni: ---

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

Jednání se uskutečnilo od 18.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.

1)Přivítání účastníků
předseda komise přivítal účastníky

2)Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
různé
statut ZMČ – návrh dokumentu
rekapitulace vydaného čísla 3-2011
projednání aktuálního čísla 4-2011
výhled pro číslo 5-2011
žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 15. 3. 2011
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, p. Fišera a pí Volfová nepřítomni

3)Agenda

RŮZNÉ

- Prvním bodem byla změna termínu konání redakční rady v červnu. Původní termín čtvrtek 16. 
6. je změněn na úterý 21. 6. od 18.30 hod. (viz příloha č. 1 tohoto zápisu).

- Dále předseda požádal o úpravu vzhledu a informací (především, že ZMČ bude vycházet 12x 
ročně) na současných webových stránkách města v sekci Zpravodaj města (provedeno v 11. týdnu pí 
Vitáčkovou).
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- Následně navrhl, aby byl Zpravodaj opatřen ISSN (International Standard Serial Number) = 
osmimístným číselným kódem, kterým se jednoznačně identifikují názvy periodik a ostatních tzv. 
pokračujících zdrojů vydávaných kdekoliv na světě. Záznamy ISSN jsou uloženy v referenční bázi -
mezinárodním Registru ISSN. Přidělení ISSN je bezplatné. Registraci povede Městský úřad.
ISSN:
-se může využít v citacích z odborných časopisů.
-se používá jako identifikační kód pro potřebu počítačového zpracování, vyhledávání a přenosu dat.
-používají knihovny pro identifikaci a objednávky časopisů, pro potřeby meziknihovních služeb a 
souborných katalogů.
-je základní údaj pro efektivní elektronické doručování dokumentů.
-lze z něho vygenerovat čárový kód EAN/UCC 13 pro distribuci periodik.

České národní středisko ISSN:
Kontakt:
Národní technická knihovna
České národní středisko ISSN
Technická 6, P. O. BOX 79, 160 80 Praha 6 - Dejvice
Tel.: 232 002 440-1, 232 002 470, e-mail: issn@techlib.cz, http://www.issn.cz

Návrh usnesení: Komise schvaluje, aby byl Zpravodaj opatřen ISSN.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, pí Volfová nepřítomna

- Předseda informoval o novém požadavku finančního výboru ZM k zápisům z komisí, a to, že 
každý zápis má obsahovat i údaje o hospodaření v daném paragrafu/položce. V našem případě se 
jedná o výdaje za tisk a roznos ZMČ, paragraf 3349, položka 5169 a 5161. Do zápisu vždy doplní 
tajemník pí Vitáčková.

č. 1 - 3/2011 stav k 21. 3. 2011

5169 - tisk          172 474,00 Kč 

5169 - ostatní              5 720,00 Kč 

5161 - roznos            18 406,00 Kč 

celkem          196 600,00 Kč 

rozpočet          750 000,00 Kč 

K čerpání zbývá          553 400,00 Kč 

STATUT ZMČ – NÁVRH DOKUMENTU

Tento bod jednání, byl avizovaný na minulém jednání RR. Předseda připravil návrh statutu 
Zpravodaje, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Členové RR si k tomuto dokumentu připraví 
připomínky apod. a na příští RR bude konečný dokument schválen a následně předán Radě města ke 
schválení.

REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 3-2011

Předseda vyzval přítomné k připomínkám k poslednímu vydanému číslu. Nikdo z přítomných 
připomínku nevznesl.

PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 4-2011

Dubnové číslo bude barevné. Hlavní témata - bezpečnost, Velikonoce
RR projednala příspěvky shromážděné do 15. 3. 2011, ilustrace - vše viz ftp. a soupis připravovaných 
textů (hotových začátkem 12. týdne). Číslo bude doplněno o vystřihovánku, kterou dodá pí Šimonová 
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ve 12. týdnu. Naopak šachová taktika, kterou dle žádosti RR šachový klub dodal, bude uveřejněna až 
v čísle 5-2011.
- RR projednala i nabídku p. Petříka, který má zájem podílet se na přípravě č. 5-2011, jehož 
hlavním tématem je životní prostředí. RR žádá p. Petříka o zaslání námětů popř. návrhů textů do 
začátku dubna, aby byl prostor na další zpracování.

RR se z textů dodaných do uzávěrky dohodla nezveřejnit:
- příspěvek p. Josefa Kadeřábka do rubriky HOUBY - důvod: informace o výročí mykologického 
kroužku budou zveřejněny, až bude termín aktuální; možnost i více prostoru;
- příspěvek pí Jany Krejčí „Mateřské centrum (MC) na návštěvě u SDH Čelákovice“ - důvod: na 
stejné téma byl dodán téměř identický text od jiného dopisovatele a RR se rozhodla zveřejnit 
příspěvek dodaný do redakce dříve. Naopak žádá hasiče o text k hlavnímu tématu Bezpečnost a 
informace o připravovaném Memoriálu Ladislava Báči.
- příspěvek od vedení školy ZŠ J. A. Komenského „Masopustní průvod městem“ - důvod: 
Redakce použije jen krátkou informaci o akci pod fotografii.
- a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených textů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, pí Volfová nepřítomna

VÝHLED PRO ČÍSLO 5-2011

Hlavní barva - jarní zelená, texty na ftp 18. 4. 2011. Termín uzávěrky: 15. 4. 2011. Číslo vyjde cca 
5. 5. 2011.

TÉMATA: životní prostředí, Den Země, odpady

- text p. Petříka
- pí Kolenská osloví podniky do hlavního tématu
- Den Země - o Zemi, zvyky, jak šetřit ŽP - pí Šimonová
- v plánu příloha s vyhodnocením dotazníku ke strategickému plánu

4)Určení termínu dalšího jednání komise

úterý 19. 4. 2011 od 18.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.
(Dle aktualizovaného plánu - viz příloha č. 1 / zápisu č. 5)

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

Zapsala dne 21. 3. 2011: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ




