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ZÁPIS Č. 8/2012 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

16. 8. 2012

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, pí Jana Marečková, pí Miroslava Šimonová, pí 
Jarmila Volfová
Dagmar Vitáčková – tajemník

Host: ---

Nepřítomni: Ing. Pavel Fišera, p. Václav Špaček

Omluveni: Ing. Pavel Fišera, p. Václav Špaček

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

Zápis č. 8/2012, v pořadí 22.

Jednání bylo svoláno na čtvrtek 16. 8. od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích,
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK.
Předseda jednání RR zahájil v 19.30 hod., kdy byli přítomni 4 členové z 6.

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 rekapitulace vydaného čísla 8-2012
 projednání aktuálního čísla 9-2012
 výhled pro číslo 10-2012
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 16. 8. 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

3) Agenda

 RŮZNÉ

- Předseda informoval o došlé žádosti o členství v redakční radě, a to od Ing. arch. Vaňouska a o jeho 
příslibu tvořit rubriku s tematikou architektury (spojené s naším městem), a to současné i minulé.
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- Vzhledem k nadcházející rezignaci p. Špačka dojde opět k sudému počtu členů RR. Proto zůstane 
zveřejněna výzva k doplnění RR v dalším čísle ZMČ a v sekci ZMČ na webu města.

- Redakční radě byl k odsouhlasení předložen pracovní skupinou schválený nový grafický vzhled 
ZMČ. Ten byl přijat bez námitek a RR jej doporučuje RM ke schválení tak, aby mohl být využíván pro 
ZMČ od 01/2013 (35. ročník městského periodika).

-Návrh usnesení: Komise doporučuje RM ke schválení nový grafický vzhled ZMČ tak, aby 
mohl být využíván od 01/2013 

-Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

- Pí Vitáčková dle dohody RR osloví ilustrátorku pí H. ke spolupráci na č. 12-2012 – vánoční motivy a 
omalovánka.

ČERPÁNÍ

č. 1-7/2012 stav k 20. 7. 2012 č. 1-8/2012 stav k 17. 8. 2012

5169 - tisk 455 842,00 Kč 5169 - tisk 518 389,00 Kč 

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

5161 - roznos 45 411,56 Kč 5161 - roznos 51 389,26 Kč 

celkem 506 486,56 Kč celkem 575 011,26 Kč 

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

zbývá k čerpání 424 513,44 Kč zbývá k čerpání 355 988,74 Kč 

 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 8-2012

- V knihovně zaznamenaly několik reakcí na seznam uveřejněný v rámci tématu čísla: „ŽIJÍ MEZI 
NÁMI“, nazvaný „Dělají čest našemu městu – znáte je?“.
Některé byly pozitivní (a obsahovaly i náměty na doplnění), jiné naopak. RR doplnění seznamu vítá a 
počítá se zveřejněním jeho další části v některém z posledních čísel tohoto roku.

- P. H. poslal žádost o upřesnění informace k výměně řidičských průkazů – opravená informace je již 
v podkladech č. 9-2012 a předseda o tomto také pisatele informoval.

- Dále redakce obdržela dotaz od p. Č. k černé kronice. Předseda také pisateli odpověděl.

- Jiné připomínky k srpnovému číslu nebyly.

PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 9-2012

RR dále projednala příspěvky shromážděné do čtvrtku 16. 8. 2012 (na ftp byly uloženy ve středu 15. 
8.).

- texty určené ke zkrácení či úpravě: MDDD – Úspěchy tanečních kroužků, MěPO, černá kronika, 
střecha fary, p. Janáka - Více prostředků pro rozvoj našeho města… - bude předsedou vyzván 
k přepracování a zaktuálnění informace.

TÉMA čísla: SPOLKY
Garantem tohoto tématu je pí Vitáčková – obsahovat bude medailonky MC, skautů, DS Tyl, baráčníků.
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Texty, které budou dodány po RR:
 2 strany o náměstí - ORM
 foto ze slavnostního otevření námětí - OŠIK
 2 strany o městském stadionu (historie a současnost) – Studnička, místostarosta
 z diáře vedení města
 úvodník
 o čem jednali radní (Vitáčková)
 sauna - vedení
 první školní den
 lávka přes Labe – poklep na kámen - ORM
 texty p. Petříka – k přednášce 9/2012 a koncertu 10/2012
 poslední list skládačka s čtvrtletním kalendářem akcí od poloviny září do konce listopadu (pí pí 
Vitáčková)
 další drobné a aktuální informace

Plán korektur (Nosek): do pondělí 3. 9. první část
celkové ve 36. týdnu – bude upřesněno po 3. 9.
pdf čísla na ftp: ve 36. týdnu
Schválení: bude upřesněno ve 36. týdnu
Vydání: cca 12. 9.

Číslo nebude plnobarevné, přítisková barva – okrová.

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- text pí B. „Zvítězí "betonové lobby" nad Lávkou přes Labe?“ - důvod: reakce na jiné periodikum.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených textů.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

 VÝHLED PRO ČÍSLO 10-2012

TÉMA: SENIOŘI - Garantem tématu je OSVaZ MěÚ.

Součástí ZMČ č. 10-2012 bude oznámení k volbám (12. - 13. 10.), plakát k udílení výroční ceny města 
2012 (28. 10.). Výhledově budou představeni v ZMČ nový ředitel KD a nová vedoucí PS.

Číslo 10-2012 nebude plnobarevné, ale s barevnou obálkou, přítisková barva – okrová, texty na 
ftp ve středu 19. 9. 2012 – odpoledne. Termín uzávěrky: 15. 9. 2012. Číslo vyjde cca 4. 10. 2012.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

čtvrtek 20. 9. 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 
v 21.00 hodin.

Zapsala dne 17. 8. 2012: Dagmar Vitáčková, tajemník komise
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Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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