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ZÁPIS Č. 6 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

19. 4. 2011

Přítomni: Ing. Fišera Pavel (přítomen do 20.00 hod.), Mgr. Kolenská Petra, PhDr. Nosek Mirko, Ing. 
Studnička Petr – předseda, pí Šimonová Miroslava (přítomna od 19.30 hod.), p. Špaček 
Václav, pí Volfová Jarmila (přítomna od 19.00 hod.).
Vitáčková Dagmar – tajemník

Hosté: ---

Omluveni: pí Šimonová Miroslava – omluvena, že přijde později

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:
 rekapitulace vydaného čísla 4-2011
 různé
 rozpočet ZMČ a navýšení ceny inzerce
 statut ZMČ – zásady pro vydávání
 projednání aktuálního čísla 5-2011
 výhled pro číslo 6-2011
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 19. 4. 2011
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, pí Šimonová a Volfová nepřítomny

3) Agenda

REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 4-2011

Předseda vyzval přítomné k připomínkám k poslednímu vydanému číslu. P. Nosek požadoval 
dodržování termínů pro dodání textů dle dohod na RR. Kompletní znění textů nebylo dodáno 
v domluveném termínu, a tak došlo ke zkrácení časového prostoru pro zhotovení korektur. Další 
připomínky k č. 4 nebyly vzneseny.
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 RŮZNÉ

Návrh, aby byl Zpravodaj opatřen ISSN, nebyl zatím proveden. O registraci se postará pí Vitáčková.

 ROZPOČET ZMČ A NAVÝŠENÍ CENY INZERCE

Předseda informoval o stavu financí města a o nenavyšování rozpočtu v položce Zpravodaje.
Vzhledem k tomu, že za první čtyři čísla byla vyčerpána více jak třetina plánovaných prostředků a 
stále je uvažováno s 12 čísly za rok (z původních 11, na které byl rozpočet ZMČ pro rok 2011 
postaven), musí RR učinit příslušná opatření k šetření výdajů.

1. redukce textů (výběry) a jejich rozsahů (redakční krácení)
2. RR vyzve (na stránkách ZMČ a v sekci ZMČ na webu města) dopisovatele, aby dodržovali 

max. počet znaků svých příspěvků 1500
3. max. počet stran 24 na číslo
4. zdražení plošné inzerce o 3 Kč na 25 Kč/za 1 cm

2
s účinností od 1. 7. 2011

Nyní zbývá v průměru cca 58 000 Kč/číslo. Což odpovídá přibližně číslům 22stránkovým v 2/2 barvě.
Náklady na 24 stránkové číslo v 2/2 barvě jsou necelých 65 tis. Kč (4/4 barva = nárůst).

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 

Návrh usnesení: Komise doporučuje Radě města Čelákovic schválit zvýšení ceny 
plošné inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic o 3 Kč na 1 cm2, tj. z 22 Kč/za 1 cm2

na 25 Kč/za 1 cm
2
, a to s účinností od 1. 7. 2011.

Hlasování: pro 6, proti 0, pí Šimonová nepřítomna

 STATUT ZMČ – ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ

Návrh usnesení: Komise doporučuje Radě města Čelákovic schválit Zásady pro 
vydávání Zpravodaje města Čelákovic.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 - pí Šimonová

 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 5-2011

Květnové číslo bude dvoubarevné (2/2) s přítiskovou zelenou barvou (jako č. 3-2011). Hlavní témata -
ŽP, Den Země, odpady.
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 19. 4. 2011, vše viz ftp. (po 18. 4.) a soupis 
připravovaných textů, které dle dohody na RR pí Kolenská dodá do st 20. 4. První korektury od pá 22. 
do út 26. 4.; další celkové pá 29. – po 2. 5. Poslední schválení je v plánu na po 2. 5.
V případě nedodání textů dojde k posunu vydání čísla, které je nyní plánované na čt. 5. 5.

20.00 hod. - p. Fišera se omluvil a odešel z jednání.

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 
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RR se z textů dodaných do uzávěrky dohodla nezveřejnit:
- příspěvek p. Melichara „Dotace do životního prostředí v kostce“ do rubriky TÉMA - důvod: 
velký rozsah;
- některé příspěvky p. Petra Petříka do rubriky TÉMA - důvod: vyřazeny vzhledem k počtu 
došlých textů;
- příspěvek pí Jindry Chourové – ZŠ Kostelní „Děti vyprovodily zimu“ - důvod: již neaktuální;
- příspěvek p. Jiřího Šestáka „A co dál, doktore?“ - důvod: vyřazen vzhledem k počtu došlých 
textů;
- příspěvek p. Ilji Turečka „Čelákovický pěnosilikát, anebo „Jak to bylo za Klicpery“ - důvod: 
kategorické závěry bez faktů;
- příspěvek p. Josefa Šaldy „Čelákovický Blesk“ - důvod: Reakce na jiné periodikum;
- příspěvek pí Soni Husárikové „Sibiř očima dvou cestovatelů“ - důvod: velký rozsah;
- příspěvek pí Jolany Lukešové „Mary Kay mění život žen“ - důvod: PR článek;
- opakovanou informaci pořadatelů LT „Duha – Tábor snů„“ - důvod: informace byla již v č. 3-
2011 a z důvodu nedostatku prostoru již opakovat nebudeme;
- a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených textů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, p. Fišera nepřítomen

 VÝHLED PRO ČÍSLO 6-2011

Hlavní barva - červená, texty na ftp po 16. 5. 2011. Termín uzávěrky: 15. 5. 2011. Číslo vyjde cca čt
2. 6. 2011.

TÉMA: kultura

4) Určení termínu dalšího jednání komise

úterý 17. 5. 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 21.00 hodin.

Zapsala dne 26. 4. 2011: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ




