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ZÁPIS Č. 9/2020 Z JEDNÁNÍ KOMISE 

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ 

20. 10. 2020 
 

 
Přítomni: Ing. Petr Studnička, PhD. – předseda, Mgr. Jindra Chourová, 

doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA, doc. PhDr. Jan Volín, 
pí Dagmar Vitáčková – tajemník 

 
Nepřítomni: Ing. arch. Ivan Vaňousek 
 
Omluveni: Ing. arch. Ivan Vaňousek 
 
Program jednání: 

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

 
Zápis č. 9/2020, v pořadí 23. ve vol. období 2018–2022. 
Jednání RR pro č. 11-2020 bylo svoláno na úterý 20. 10. 2020 od 18.00 hod. distančně (on-line) formou 
videokonference synchronním způsobem na platformě Google Meet při splnění vzdálené osobní 
přítomnosti členů redakční rady a její tajemnice. 
Z celkového počtu členů komise – 5, byli přítomni 4 členové. 

 
 

1) Přivítání účastníků 
Předseda komise RR ZMČ Ing. Petr Studnička, PhD., přivítal přítomné členy a oznámil, že i příští jednání 
se uskuteční stejným způsobem, tj. on-line formou. 
Následně přistoupil k programu jednání. 
 
2) Schválení programu 

Program jednání: 
 jmenování ověřovatele zápisu; 
 připomínky k minulému zápisu; 
 rekapitulace vydaného čísla 10-2020; 
 čerpání a různé; 
 projednání aktuálního čísla 11-2020; 
 výhled pro další číslo; 
 jiné; 
žádný bod nebyl přidán. 

 
Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 21. 10. 2020. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
3) Agenda 
 
3.1 JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU 
Ověřovatelem zápisu byla navržena Mgr. Jindra Chourová. 
 
Návrh usnesení: Redakční rada jmenuje ověřovatelem zápisu č. 9-2020 Mgr. Jindru Chourovou. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
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3.2 PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU 
Žádné připomínky k zápisu č. 8/2020 nebyly vzneseny. 
 
3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 10-2020 
Žádné připomínky nebyly vzneseny. 
 
3.4 ČERPÁNÍ a RŮZNÉ 

č. 9/2020 stav k 23. 9. 2020 č. 10/2020 stav k 21. 10. 2020 
    

5169 - tisk 329 932,00 Kč 5169 - tisk 367 387,00 Kč 
5169 - ostatní* 5 000,00 Kč 5169 - ostatní* 5 000,00 Kč 
5139 - materiál 0,00 Kč 5139 - materiál 0,00 Kč 
5161 - roznos 85 603,27 Kč 5161 - roznos 96 920,10 Kč 
celkem 420 535,27 Kč celkem 469 307,10 Kč 
    

rozpočet 700 000,00 Kč rozpočet 700 000,00 Kč 
zbývá k čerpání 279 464,73 Kč zbývá k čerpání 230 692,90 Kč 

* výdaje velikonoční, vánoční ilustrace 
 
Předseda komise RR ZMČ Ing. Petr Studnička, PhD., informoval o dalším ocenění našeho periodika, 
které získalo v soutěži Radniční listy 2020 organizované spolkem Kvalikom v kategorii měst nad 10 000 
obyvatel 1. místo v okrese Praha-východ a 5. místo ve Středočeském kraji. 
Navázal nashromážděnými podněty čtenářů: 
- „šachový koutek zajímavostí, partií či diagramů“ – RR si vyžádá vzor rubriky pro představu spolu 
s ujištěním, že tuto rubriku by přispěvatel pravidelně (předpoklad po celý rok) zpracovával. 
- „co se psalo“ – rubrika v rozsahu asi 1 sloupku o hlavních tématech Zpravodaje před 40, 30 a 20 lety 
v daném měsíci. Na OŠIK je archiv Zpravodajů, který je právě od roku 1981 kompletní s měsíční 
periodicitou. Pí Vitáčková pro příští RR připraví návrh rubriky, která by mohla od roku 2021 vycházet. 
- větší písmo a nebarevné podklady textů – od roku 2018 je nový layout ZMČ, velikost písma je již roky 
stejná. RR nepředpokládá toto měnit. Úprava by znamenala větší rozsah stran (odrazí se v cenách) 
nebo naopak redukci obsahu. Jedinci, kterým tento formát nevyhovuje, mohou pro lepší čtení využívat 
elektronickou formu zveřejněnou na webových stránkách města (archiv čísel od roku 2004). 
 
Součástí ZMČ 12-2020 budou již tradičně zimní a vánoční ilustrace. Pí Vitáčková informovala  
o souhlasu sl. Š. P. se zakázkou, která již pro ZMČ ilustrace dodávala, a to v roce 2018 jarní  
a velikonoční téma. Příslušná smlouva je předložena Radě města (27. 10. 2020) ke schválení. 
Pro zpracování jarního a velikonočního tématu č. 4-2021 má tip Mgr. Jindra Chourová. Popř. je možné 
oslavit jednu ze tří výtvarnic, které ilustrace již dodávaly, ale nikdy toto téma. 
 
3.5 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 11-2020 
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 20. 10. 2020. 

 
a) Příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: 

- Členská schůze zdravotně postižených; 
- Nikdy nezapomeneme!; 
- Čelákovičtí chovatelé žijí dál!; 
- knihovna; 
- Routa a Mateřské centrum; 
- fotbal; 
- OCR Čelákovice; 
- tenis; 
- atletika; 
- nohejbal. 
 
TÉMA č. 11-2020: 350 let od úmrtí J. A. Komenského a vývoj školství ve městě 
Obsah tématu garantuje Ing. arch. Ivan Vaňousek. 
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b) Příspěvky, které budou dodány po RR: 
- z obsahu; 
- včelaři; 
- foto na titul – z 21. 10. (asi dne 23. 10.); 
- fotografie: na stránku k Výroční ceně z 21. 10. (asi dne 23. 10.); 
- Covid leták 2x str. – upraven dle situace; 
- aktualizovaný text „Výstupy z jednání Krizového štábu města Čelákovic“ dle situace; 
- další drobné, aktuální či doplňující informace dle potřeby. 
 
Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ 
Odeslání podkladů do DTP: středa 21. 10. 2020 
Korektury I (Nosek, předseda) pátek 23. – úterý 27. 10. 2020 
Korektury II (Vit.) úterý 27. – čtvrtek 29. 10. 2020 
pdf čísla na ftp: pátek 23., úterý 27. 10. 2020 
(ve složce: aktualni-cislo_verze-pred-schvalenim_PDF) 
 
Schválení: čtvrtek 29. 10. nebo pátek 30. 10. 2020 
Vydání: odhad středa 4. 11. 2020 
Číslo bude plnobarevné s hlavní žlutou barvou. 
 
3.7 VÝHLED PRO DALŠÍ ČÍSLO 
Číslo 12-2020 bude plnobarevné s hlavní modrou barvou. 
 
TÉMA č. 12-2020: Seniorské aktivity ve městě 
Obsah tématu garantuje pí Jana Vondráčková. 
 
Součástí ZMČ č. 12-2020 dále budou: 
- o čem jednali zastupitelé a radní města; 
- rubrika – Zastupitelská aréna, otázku zasílá PRO Č; 
- rubrika – MK; 
- zimní a vánoční ilustrace sl. Š. P. včetně medailonku autorky; 
- info o nových jízdních řádech 2021; 
- tipy na vánoční dárky – publikace MM a kalendář města. 
 
3.8 JINÉ 
Členové redakční rady vyslovili přání všeho dobrého u příležitosti narození syna pana předsedy. 
 
4) Termín dalšího jednání komise 

 
Čtvrtek 19. 11. 2020 od 18.00 hod. distančně (on-line) formou videokonference synchronním 
způsobem na platformě Google Meet. 
 
 

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
v 18.45 hodin. 
 

Omluvy z příštího jednání RR – Ing. arch. Ivan Vaňousek. 
 

 
 
 
 

Zapsala dne 21. 10. 2020 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise 
 
 
 

Zápis ověřila dne 22. 10. 2020 Mgr. Jindra Chourová, členka redakční rady ZMČ, v. r. 
 
 
 

Schválil dne 21. 10. 2020 Ing. Petr Studnička, PhD., předseda redakční rady ZMČ 


