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ZÁPIS Č. 10/2012 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

18. 10. 2012

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, pí Jana Marečková, p. Vladislav Švestka ml., Ing. 
arch. Ivan Vaňousek, pí Jarmila Volfová
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Host: ---

Nepřítomni: pí Miroslava Šimonová, p. Václav Špaček

Omluveni: pí Miroslava Šimonová, p. Václav Špaček

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

Zápis č. 10/2012, v pořadí 24.
Jednání bylo svoláno na čtvrtek 18. 10. od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích,
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK.
Předseda jednání RR zahájil v 19.00 hod., kdy byli přítomni 3 členové ze 7. Od 19.20 hod. bylo
přítomno již členů 5.

1) Informace
Z důvodu nahlášeného pozdějšího příchodu pí Volfové a p. Švestky se členové věnovali informacím
s tím, že projednávání vlastního programu bude zahájeno po jejich příchodu.

- Tisk ZMČ dle VŘ. Pí Vitáčková podala informace, v jaké fázi se nachází proces před zahájením 
zakázky. RM dne 25. 10. bude předložen podklad zpracovaný pí Vávrovou a Vitáčkovou a smlouva ke 
schválení. Věc bude dořešena na základě usnesení RM.

- Přítomní členové projednali předložený plán termínů konání redakčních rad v roce 2013. Z jejich 
strany k tomuto návrhu nebylo námitek.

- Následně se seznámili s dodanými texty do uzávěrky, které neměli přečtené předem.

V 19.20 hod. se dostavili pí Volfová a p. Švestka a předseda zahájil jednání.

2) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky a představil nového člena Vladislava Švestku.
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3) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 stanovení témat pro rok 2013 a plán příloh
 rekapitulace vydaného čísla 10-2012
 projednání aktuálního čísla 11-2012
 výhled pro číslo 12-2012
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 18. 10. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

4) Agenda

 RŮZNÉ

- RR vyslovila spokojenost a schválila předložené skici ilustrací pí H. určených do č. 12/2012.

- Pí Vitáčková připomněla, že aktualizované kontakty na členy RR (příloha č. 1 minulého zápisu) jsou 
umístěny na ftp a předložila návrhy na konání RR na rok 2013.
- Přístup na ftp (úložiště podkladů pro jednání RR) pro p. Švestku byl zřízen, informace mu byly 
zaslány e-mailem.

ČERPÁNÍ

č. 1-9/2012 stav k 25. 9. 2012 č. 1-10/2012 stav k 24. 10. 2012

5169 - tisk 581 261,00 Kč 5169 - tisk 628 513,00 Kč

5169 - ostatní 5 233,00 Kč 5169 - ostatní 5 233,00 Kč

5161 - roznos 58 112,78 Kč 5161 - roznos 62 288,50 Kč

celkem 644 606,78 Kč celkem 696 034,50 Kč

rozpočet 931 000,00 Kč rozpočet 931 000,00 Kč

zbývá k čerpání 286 393,22 Kč zbývá k čerpání 234 965,50 Kč

STANOVENÍ TÉMAT PRO ROK 2013

- Před jednáním RR byly zaslány p. Vaňouskem náměty témat, které byly ostatním členům k dispozici 
na ftp. O konceptu bylo diskutováno a většina byla schválena. Chybějící bylo doplněno.

TÉMA ČÍSEL v roce 2013

1/2013 35. ročník ZMČ
2/2013 prezidenti a naše město
(přijetí představitelů města prezidenty, čestná občanství, návštěvy prezidentů ve městě - ve vazbě na 
první přímé prezidentské volby v ČR)
3/2013 Velikonoce a trhy
(velikonoční tradice, ilustrace, jarní trhy na náměstí – farmářské trhy a jejich statut)
4/2013 životního prostředí
(ve vazbě na Den Země 22. 4.)
5/2013 Jan Zach
(barokní varhaník a hudební skladatel evropského významu, výročí úmrtí † 1773)
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6/2013 Muzeum a Muzejní noc
(110. výročí založení Městského muzea v Čelákovicích – r. 1903, IV. ročník čelákovické muzejní noci 
spojené se Svatojánskou divadelní poutí – pořádá Městské muzeum v Čelákovicích, ZUŠ Jana Zacha 
Čelákovice ve spolupráci s MDDM Čelákovice)
7/2013 volný čas, dovolená
8/2013 Labe, Grado, lávka
9/2013 bezpečnost
(situace, úspěchy, hlavní problémy, rajonizace služeb MP)
10/2013 ak. arch. Jan Karpaš
(100. výročí narození (8. 10. 1913) výtvarníka a režiséra dětských filmů, člena filmového studia Bratři 
v triku, který posledních 20 let života prožil v Čelákovicích)
11/2013 Josef Volman
(130. výročí narození (14. 11. 1883) a 70. výročí úmrtí (16. 4. 1943) významného českého
průmyslníka, zakladatele továrny na kovoobráběcí stroje v Čelákovicích)
12/2013 o významu Vánoc dříve a nyní
(vánoční tradice, ilustrace, záznam ze zahájení adventu ve městě)
Poznámka: Změna témat vyhrazena.

PLÁN PŘÍLOH
1/2012 autobusové linky, rozpočet města na rok 2012
2/2012
3/2012 plakát na velikonoční trhy

JARO v Čelákovicích – poslední list se souhrnem akcí od 3. do konce 6. měsíce
4/2012
5/2012
6/2012 plakát na 22. 6.
7/2012 LÉTO v Čelákovicích – poslední list se souhrnem akcí od 7. do konce 9. měsíce
8/2012 pozvánka na městskou slavnost Setkání na náměstí
9/2012
10/2012 plakát na 28. 10. – předávání výroční ceny města

PODZIM v Čelákovicích – poslední list se souhrnem akcí od 10. do konce 11. měsíce
11/2012 plakát na zahájení adventu ve městě
12/2012 ZIMA v Čelákovicích – poslední list se souhrnem akcí od 12. do konce 2. měsíce 2014

 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 10-2012

Žádné připomínky k číslu 10-2012 nebyly.

PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 11-2012

RR dále projednala příspěvky shromážděné do čtvrtku 18. 10. 2012 (na ftp byly uloženy den předem).

- texty určené ke zkrácení či úpravě: nohejbal, MP, czela.net, nové projekty o. s. Routa, pozvánka na 
přednášku o výživě, VO Sedlčánky, atletika, MŠ Rumunská.

TÉMA čísla: KULTURA
Garantem tohoto tématu je pí Vitáčková – obsahovat bude text na téma Výroční cena města, 
představení laureáta p. Bohumíra Hanžlíka, představení tvůrce předávané ceny p. Michala Burdy, 
autorský popis ceny a příslušné fotografie.
Foto ze slavnostního předávání Výroční cena města v KD dne 28. 10.
Dále zde bude zařazen rozhovor předsedy RR s novým ředitelem KD.

Texty, které budou dodány po RR:
 výzva a schválené zásady udělování dotací – OŠIK
 z diáře vedení města
 úvodník
 o čem jednali zastupitelé a radní – Vitáčková
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 poslední strana plakát k 1. 12.
 doplnění co nového ve městě – Vitáčková
 další drobné a aktuální informace
 texty radních – bilance 2 let
 vítání občánků
 doprava – úpravy jízdních řádů autobusů – Studnička
 volby – preferenční hlasy čelákovických kandidátů – Studnička

Redakce obdržela text podepsaný „pejskaři“, který je dle zásad ZMČ anonymem a který obsahuje 
požadavky, které RR nepřísluší. Text bude předán vedení města.

Návrh usnesení: Komise schvaluje předání textu od „pejskařů" vedení města.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- text s. r. o. Mills „Studenti VOŠ Mills se připravují na zahraniční stáž" – důvod: PR text k propagaci 
projektu;

- text Gymnázia Čelákovice „Moduly P na Gymnáziu v Čelákovicích finišují" – důvod: PR text 
k propagaci projektu, který není vhodný pro městské periodikum;

- text Krajské hospodářské komory Střední Čechy (KHK StČ) „Zástupci hospodářských komor Ukrajiny 
ve Středočeském kraji" – důvod: text nemá spojitost s městem;

- text Centra pro integraci cizinců „Čeština pro cizince nově v Čelákovicích" – PR text k propagaci 
projektu;

- a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.

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

Plán korektur (Nosek): do úterý 30. 10. vše
pdf čísla na ftp: středa 31. 10.
Schválení: čtvrtek 1. 11. po ZM (31. 10. večer)
Vydání: 6. 11.

Číslo nebude plnobarevné, jen jeho obálka, přítisková barva – okrová.

 VÝHLED PRO ČÍSLO 12-2012

TÉMA: ADVENT
obsah tématu: texty s vánoční tematikou, bohoslužby, fotodokumentace ze zahájení adventu ve městě 
1. 12. apod.

Součástí ZMČ č. 12-2012 dále bude:
- vítaní občánků 24. 11.;
- na poslední list – ZIMA V ČELÁKOVICÍCH (akce od 12/2012 do konce 2/2013);
- vánoční ilustrace pí H.;
- text + foto o skupině STO ZVÍŘAT – p. Švestka
- pozvánka na prosincové ZM

Číslo 12-2012 bude plnobarevné, přítisková barva – modrá, texty na ftp v pondělí 19. 11. 2012 –
odpoledne. Termín uzávěrky: 15. 11. 2012. Číslo vyjde cca 6. 12. 2012.
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5) Určení termínu dalšího jednání komise

úterý 20. 11. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
ve 21.15 hodin.

Zapsala dne 24. 10. 2012: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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