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ZÁPIS Č. 6/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

18. 6. 2013

Přítomni: Ing. Vladimír Pavlovič – předseda, Martin Reimont, Bc. Petra Schebestová, Ing. 
Václav Špaček, PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. arch. Ivan Vaňousek, Eva Zahrádková,
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Nepřítomni: -

Omluveni: -

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

Zápis č. 6/2013, v pořadí 32.
Jednání bylo svoláno na úterý 18. 6. 2013 od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích,
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK.
Jednání RR v počtu 7 členů bylo novým předsedou Ing. Vladimírem Pavlovičem zahájeno v 19.00
hod.

1) Přivítání účastníků
Předseda komise přivítal členy a krátce je obeznámil se situací vzniklou kolem RR včetně usnesení 
RM, která vzala RR na vědomí.
Následně se všichni krátce představili a zkontrolovali přílohu zápisu s kontakty na členy RR.

2) Schválení programu
Program jednání:
 různé
 rekapitulace vydaného čísla 6-2013
 projednání aktuálního čísla 7-2013
 výhled pro číslo 8-2013
 výhled pro číslo 9-2013
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 18. 6. 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

3.1 RŮZNÉ

a) Delegování

Členové RR byli pí Vitáčkovou obeznámeni s plánem konání RR a následných úkolů z těchto termínů 
vyplývajících. Termíny zasedání RR nebyly změněny (jen hodina příští RR byla posunuta na 17.00), 
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členům prozatím vyhovují. Z důvodu plánovaných dovolených bylo nutné delegovat některé úkoly, a to 
pro nepřítomnost předsedy v týdnu od 24. do 30. 6. 2013 a v týdnu od 13. do 21. 7. 2013.
Proto byl schválením ZMČ čísla 7/2013 do tisku a zápisu č. 6/2013 z RR dne 18. 6. 2013 pověřen p. 
Špaček. Pí Tichá bude také nápomocna s poslední kontrolou/korekturou před tiskem ZMČ č. 7/2013.
Vedením příštího zasedání RR, a to v úterý 16. 7. 2013 od 17.00 hod. byl pověřen p. Špaček. Zápis 
z RR chválí také on. Číslo 8/2013 schválí do tisku již předseda.

b) Stanovisko člena RR Ing. Špačka k zápisu č. 5

Ing. Špaček požádal o zanesení jeho vyjádření k zápisu č. 5/2013 ze dne 16. 5. 2013 – reakce na 
vyjádření Ing. Studničky v bodě 4) Agenda, Různé, a to do tohoto zápisu.
1)VŠ: „Respektování rozhodnutí Rady města je neoddiskutovatelné, ale to nevylučuje právo upozornit, 
že rozhodnutí není v souladu s jednacím řádem a mělo by být napraveno.
Rada města vzala na vědomí rezignaci paní Marečkové a jmenovala nové členky redakční rady 
současně, jak je uvedeno v zápise a usnesení z jednání Rady dne 8. 4., kterého se zúčastnila i členka 
rady ZČM a informace měla být předána i na odbor OŠIK. Je tedy chyba komunikace, že nebyl Ing. 
Studnička včas informován a nemohl tak rozhodnutí RM připomínkovat.“
2) VŠ: „Názor Ing. Studničky stojí proti mému názoru. Vzájemné dohadování nemůže vést k výsledku. 
Respekt může mít pouze stanovisko právníka zabývajícího se oblastí autorských práv. Každopádně 
by v případě úprav textů provedených bez souhlasu autora mělo být uvedeno, že se jedná o redakční 
úpravy.“
3) VŠ: „Nemohu s vyjádřením Ing. Studničky souhlasit, protože právě odstoupení paní Marečkové 
může být dokladem mnou kritizované situace. Přesvědčivým argumentem není ani uvedení složení 
redakčních rad v jiných obcích, protože nic nevypovídá o vazbách na zastoupení vládnoucích koalic a 
opozice. Může jít v některých obcích také jen o informační noviny pana starosty.
Dalším dokladem závislosti ZMČ je postup při zamítnutí zveřejnění článku o návrzích na nominaci 
kandidátů na „Výroční cenu města“. K nezveřejnění jejich jmen byla RR vedena informací, že jména 
budou uvedena až při udílení. To se ale nezakládalo podle mého pozdějšího ověření na pravdě,
protože na veřejně přístupné webové stránce je ze dne 21. 3. 2013 rozsáhlý článek: Nominace na 
Výroční cenu města Čelákovic 2013 Kolektiv pracovnic Městské knihovny v Čelákovicích ve 
spolupráci se starostou Ing. Josefem Pátkem a zastupitelem Ing. Petrem Studničkou podali návrh na 
udělení Výroční ceny města Čelákovic pro rok 2013: paní V. G., rozené D. O tom Ing. Studnička
opravdu nevěděl?"

c) FTP pro RR

Pí Vitáčková informovala o novém serveru (ftp RR) a jeho využití RR. K funkčnosti nového serveru 
žádný ze členů neměl připomínek. Popř. budou kontaktovat přímo IT úřadu – p. Martina Chramostu 
(326 929 144, martin.chramosta@celakovice.cz).

d) Dopisy zaslané RR

- RR obdržela e-mailem dotaz čtenáře ohledně plánované výstavby vodovodu a kanalizace v Záluží. 
Tento byl předán kompetentním osobám (vedení města a ORM). Na dotaz odpověděl e-mailem 
starosta Pátek. Redakční rada toto vzala na vědomí.

e) ČERPÁNÍ

č. 12/2012-5/2013 stav k 23. 5. 2013 č. 12/2012-6/2013 stav k 25. 6. 2013

5169 – tisk* 193 950,00 Kč 5169 – tisk* 231 670,00 Kč

5169 - ostatní   -   Kč 5169 - ostatní   -   Kč

5161 - roznos 32 655,10 Kč 5161 - roznos 39 249,60 Kč

celkem 226 605,10 Kč celkem 270 919,60 Kč

rozpočet 811 000,00 Kč rozpočet 811 000,00 Kč

k čerpání 584 394,90 Kč k čerpání 540 080,40 Kč
* v této položce cena včetně obrázků – tj. velikonoční + vánoční ilustrace
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3.2 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 6-2013

Byly vzneseny připomínky k množství fotografií s osobou starosty města v jednotlivých vydáních.
V průběhu korektur ZMČ č. 7/2013 bylo také na toto upozorněno. V jednom případě proto bylo 
vyhověno a foto pozměněno. Jinde to možné nebylo. Nebyl k dispozici jiný snímek k nahrazení.

3.3 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 7-2013

RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 18. 6. 2013 (na ftp uloženy v pondělí 17. 6. a 
průběžně i v úterý 18. 6.).

a) texty určené ke zkrácení či úpravě: MDDM – Úspěchy tanečních kroužků MDDM Čelákovice v 
roce 2013; MěPO; nohejbal; fotbal; Významné veřejné zakázky města – lávka přes Labe – náměstí 5. 
května;

b) text určený k odložení: Připravte se na kontroly kotlů a pořiďte si nový za dotace! – zatím 
neaktuální sdělení;

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
c) text J. S. „Poděkování“ – důvod: RM v současné době přijímá opatření, ve smyslu jednotného 
pravidla; dle usnesení RM zpracuje zastupitelka pí Tichá o tomto informaci do rubriky „Zprávy 
z radnice“ (předpoklad zveřejnění v č. 8/2013);

NÁVRH USNESENÍ:
Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedeného textu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Níže uvedené texty byly diskutovány a bylo navrženo hlasování o jejich zveřejnění:
d) text p. Jaroslava Špačka - „Vzpomínka na tvář muzea před třiceti lety a poznámky k příspěvku v 
červnovém ZMČ „Muzeum a Muzejní noc – dvojí výročí muzea“.

NÁVRH USNESENÍ:
RR vzhledem k značnému rozsahu textu (12 200 znaků = cca 1+1/2 stránky ZMČ), 
který navíc obsahuje kontroverzní výroky ve 2/3 textu, rozhodla o rozdělení textu 
na dvě části:
1) vzpomínky na fungování MM + ocenění ministra P. Dostála (otištění v ZMČ 
7/2013 anebo 8/2013 - s ohledem na dějinné souvislosti);
2) pohled na sbírkový fond muzea, tuto část po přepracování autorem v 
doporučeném rozsahu 1 500 znaků, bez osobních jmenovitých kontroverzních 
výroků (které by mohli vést k řadě požadavků na zveřejňování opakovaných 
polemických článků) a ke zveřejnění v některém z dalších čísel.
Toto je podmíněno souhlasem autora, který původně žádal, aby byl jeho text nebyl 
krácen. V případě neudělení autorova souhlasu text nebude z uvedených důvodů v 
celém znění zveřejněn.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Autor obdržel dne 19. 6. 2013 e-mail s usnesením RR a 1. částí zkráceného textu. Text ještě týž den 
částečně doplnil a potvrdil ke zveřejnění. Dle následné korespondence členů RR (celkem 5 pro), byl 
20. 6. zařazen do ZMČ 7/2013.

e) text p. Jaroslava Špačka - „SLAVNOSTNÍ KONCERT“.
NÁVRH USNESENÍ: RR navrhuje autorovi zvážit úpravu předposledních dvou vět, 
ve smyslu zobecnění politování.
Bez úpravy bude text zveřejněn v rubrice dopisy a ne jako prezentace festivalové 
akce v sekci kultura.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Autor obdržel dne 19. 6. 2013 e-mail s usnesením RR, na které reagoval svou úpravou a potvrzením 
ke zveřejnění. Protože byl upraven dle návrhu RR, byl zařazen do rubriky kultura.

Ve 21.00 hod. z osobních důvodů odešel p. Reimont.
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f) TÉMA čísla: volný čas, dovolená
Obsah tématu garantuje p. Studnička.

g) Texty, které budou dodány po RR:
 záznam MM a MK z Muzejní noci vč. fotografií pí Vitáčkové (sobota 22. 6.);
 tabulka – přehled nákladů k textu „Zastaví se výstavba lávky přes Labe v Čelákovicích?“;
 Routa – Miniškola podnikání a Den rovnosti;
 z obsahu: e-aukce, oslavy Zach, téma, skládačka – kalendář akcí, projekt Routy;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

h) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: středa 19. 6.
Korektury I (Nosek, Vit.) pátek 21. 6. – pondělí 24. 6.
Korektury II (Vit., Špaček, Tichá) pondělí 24. 6. – úterý 25. 6.

pdf čísla na ftp: pátek 21. 6.; pondělí 24. 6.; úterý 25. 6.
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)

Schválení: středa 26. 6.
Vydání: úterý 2. 7. 2013
Číslo bude plnobarevné s hlavní červenou barvou.

3.4 VÝHLED PRO ČÍSLO 8-2013

a)TÉMA: Labe, Grado, lávka
Obsah tématu dle plánu garantuje ORM a p. Studnička.
Vzhledem k situaci s lávkou a s jiným složení RR, bude zřejmě téma zaměřeno jen na Labe a Grado. 
Dalším možným zpracovatel je p. Vaňousek, který již dodal text k regulaci Labe.

b) Součástí ZMČ č. 8-2013 dále bude:
- pokračování legend – o městském znaku – p. Vaňousek;
- co psal Zpravodaj – p. Vaňousek;
- co nového ve městě: pohřební služba (Sedláčkova ul.), architektura & design (Masarykova ul.) –
Vitáčková;
- MK – rozhovor s organizátorkou výstavy TINGATINGA Obrazy z Tanzanie Ilonou Bittnerovou;
- pohled na sbírkový fond Městského muzea (pouze za splnění podmínek v Návrhu usnesení k článku 
J. Špačka pod bodem 3.3 d) );
- plakát na poslední straně čísla – pozvánka na akce 6. a 7. 9 pořádané KD a MDDM.

c) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ

Texty na ftp v pondělí 15. 7. a dále průběžně.

Termín uzávěrky: pondělí 15. 7.
Odeslání podkladů do DTP: čtvrtek 18. 7.
Korektury I (Nosek): pondělí 22. 7. – středa 24.7.
Korektury II (předseda + Vit.): středa 24. 7. – čtvrtek 25. 7.
pdf čísla na ftp: pondělí 22. 7. + středa 24. 7.
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)

Schválení: pátek 26. 7. dopoledne
Vydání: cca čtvrtek 1. 8. 2013
Číslo bude plnobarevné s hlavní červenou barvou.

3.5 VÝHLED PRO ČÍSLO 9-2013

TÉMA: bezpečnost
Obsah tématu garantují Mě PO a PO ČR.
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Číslo bude plnobarevné s hlavní žlutou barvou
Toto číslo vyjde později, a to vzhledem k zachycení prvního školního dne. Odhad – pátek 6. 9.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

úterý 16. 7. 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
ve 23.00 hodin.
K dohodě o dalším procesu se zdrželi do 23.30 hod. p. Pavlovič, p. Špaček a pí Vitáčková.

Omluveni z dalších jednání RR jsou:
z 16. 7. p. Pavlovič, pí Tichá;

PŘÍLOHY ZÁPISU:
č. 1 aktualizované kontakty na členy RR ZMČ (2010-2014);
č. 2 aktualizované termíny RR ZMČ pro ročník 35. (rok 2013).

Zapsala dne 25. 6. 2013: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil dne 26. 6. 2013: Ing. Václav Špaček,
člen pověřený předsedou redakční rady ZMČ

Ing. Vladimírem Pavlovičem
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