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ZÁPIS Č. 8 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

20. 6. 2011

Přítomni: Ing. Fišera Pavel (přítomen od 19.00 hod.), Mgr. Kolenská Petra (přítomna od 18.45 
hod.), PhDr. Nosek Mirko, Ing. Studnička Petr – předseda, p. Špaček Václav
(přítomen od 18.45 hod.),
Vitáčková Dagmar – tajemník

Hosté: ---

Nepřítomni: pí Šimonová Miroslava, pí Volfová Jarmila

Omluveni: Ing. Fišera Pavel – omluven, že přijde později, pí Volfová Jarmila

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 6-2011
 různé
 informace o usneseních RM – zásady pro vydávání ZMČ a navýšení ceny inzerce
 projednání aktuálního čísla 7-2011
 výhled pro číslo 8-2011
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 20. 6. 2011.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

3) Agenda

REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 6-2011

Předseda vyzval přítomné k připomínkám k poslednímu vydanému číslu. Sám přitom kladně zhodnotil 
číslo a velmi byl spokojen s jeho posledním listem, který obsahoval „skládačku“ kulturní přehled 
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„LÉTO v Čelákovicích“, který zajišťuje pí Vitáčková z OŠIK. Z diskuse přítomných vzešel závěr, že 
souhlasí s pravidelným opakováním těchto přehledů ve stejné formě, tj. jako poslední list ZMČ, vždy 
jednou za čtvrtletí. Další podzimní by měl být v zářijovém čísle. Žádné negativní připomínky k č. 6
nebyly vzneseny.

 RŮZNÉ

- předseda informoval o své ukončené korespondenci s panem Janem Smrčinou
- pí Vitáčková RR předala požadavek p. Aleše Trdly k prezentaci „koncertu Jakuba Smolíka v KD“. 
Žádá opakovanou (v č. 9 i 10-2011) půl nebo čtvrt stránkovou prezentaci zdarma. K tomuto, vzhledem 
k požadovanému rozsahu, RR vyslovila jednohlasně nesouhlas. RR zveřejní pozvánku na koncert dle 
standardních kulturních přehledů na daný měsíc např. jako v č. 4-2011 na str. 30 pozvánka na 
divadelní představení Žárlivost.

ČERPÁNÍ

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 

 INFORMACE O USNESENÍCH RM - zásady pro vydávání ZMČ a navýšení ceny 
inzerce

Předseda informoval o usneseních Rady města, která dle návrhu redakční rady byla přijata. Následně 
i o již pí Vitáčkovou provedených změnách na webových stránkách města v sekci Zpravodaje.

- RM č. 11/2011 ze dne 7. 6. 2011 usnesením č. 11.6.1. schválila Zásady pro vydávání Zpravodaje 
Města Čelákovic I/5/2011.
- RM č. 11/2011 ze dne 7. 6. 2011 usnesením č. 11.6.2. stanovila od 1. 7. 2011 cenu plošné inzerce 
ve Zpravodaji města Čelákovic, na 25 Kč za 1 cm2 bez DPH. Cena zvýhodněné opakované inzerce 
zůstává zachována po dobu platnosti objednávky zadané před 1. 7. 2011, nejdéle však do 1. 7. 2012.

 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 7-2011

Červencové číslo bude dvoubarevné (2/2) s přítiskovou červenou barvou. Hlavní téma - SPORT.
RR projednala příspěvky shromážděné do pondělí 20. 6. 2011, vše viz ftp. (po 20. 6.) a soupis 
připravovaných textů, které dodají pí Kolenská a Vitáčková + oslovené sportovní kluby.
Plán korektur - celkové pá 24. – po 27. 6.; poslední schválení - úterý 28. 6.
RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- příspěvky p. Miroslava Hladůvky – „OO SNN Praha-východ uskutečnila výlet na Petřín“ -
důvod: nejedná se o aktivitu ve městě;
- příspěvek p. Svatopluka Svatoně – „Předprázdninové slovo z bezpečnostní komise“ - důvod: 
RR obdržela dva příspěvky od BK. Vzhledem k rozsahu a zaměření se rozhodla zveřejnit kratší z nich. 
Tento velmi obsáhlý text o plánech komise nikoliv;
- dva příspěvky zaslané ředitelkou OA Lysá n. L. pí Ivanou Dvořákovou – „OA Lysá nad Labem 
na praxi v evropských zemích“ a „Stáže studentů Obchodní akademie v Anglii a Francii“ (autorů: V.
Brynychové a R. Forejtarka) - důvod: jedná se o PR články školy, která nemá sídlo ve městě. Může 
využít placené inzerce.

č. 1 - 6/2011 stav k 29. 6. 2011

5169 - tisk 359 823,00 Kč

5169 - ostatní 5 720,00 Kč 

5161 - roznos 39 357,30 Kč 

celkem 404 900,30 Kč 

rozpočet 750 000,00 Kč 

K čerpání zbývá 345 099,70 Kč 



Komise „REDAKČNÍ RADA
ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

Zapsala: Vitáčková Dagmar Strana 3 (celkem 3)

- příspěvek vedení Gymnázia – „Premiéra nové maturity s vynikajícím úspěchem!“ - důvod: RR 
osloví přes p. Noska vedení školy o doplnění informace, která je takto pro laickou veřejnost matoucí. 
V případě doplnění informace bude text zveřejněn;
- a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.
RR se z textů dodaných do uzávěrky dohodla odložit do č. 8-2011:

- příspěvek pí Radky Weyrostkové - „Úspěchy tanečních kroužků Lentilky, Bubliny a Scarlett“

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

 VÝHLED PRO ČÍSLO 8-2011

TÉMA: DOVOLENÁ, RELAXACE

- text p. Igla – lodní doprava
- text o historii a současnosti náměstí (zvláštní příloha – skládačka)

Hlavní barva - červená, texty na ftp po 18. 7. 2011. Termín uzávěrky: 15. 7. 2011. Číslo vyjde cca čt
4. 8. 2011.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Úterý 19. 7. 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 / 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 20.45 hodin.

Zapsala dne 29. 6. 2011: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ




