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ZÁPIS Č. 10/2020 Z JEDNÁNÍ KOMISE 

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ 

19. 11. 2020 
 

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

doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA, doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D., 
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. 10/2020, v pořadí 24. ve vol. období 2018–2022. 
Jednání RR pro č. 12-2020 bylo svoláno na čtvrtek 19. 11. 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 11-2020; 
 čerpání a různé; 
 projednání aktuálního čísla 12-2020; 
 výhled pro další číslo; 
žádný bod nebyl přidán. 

 
Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 19. 11. 2020. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
3) Agenda 
 
3.1 JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU 
Ověřovatelem zápisu byl navržen doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 
 
Návrh usnesení: Redakční rada jmenuje ověřovatelem zápisu č. 10-2020 doc. PhDr. Jana Volína, 
Ph.D. 
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. 9/2020 nebyly vzneseny. 
 
3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 11-2020 
Před jednáním komise Ing. arch. Ivan Vaňousek upozornil na neúplnost popisku ve svém textu tématu 
a ředitelka knihovny na omylem při grafickém zpracovaní přidaný řádek navíc v číselné tabulce. Tyto 
drobnosti budou uvedeny v soulad v čísle 12/2020. Dále bylo doručeno 5 reklamací roznosu, z toho  
4 z Mochovské ulice. Dle sdělení roznosce (Česká pošta, s. p.) se od 1. 11. 2020 změnilo pro Čelákovice 
depo a příslušný vedoucí pracovník roznášky. Od příště bude situaci sledovat a na reklamace reagovat. 
Jiné připomínky nebyly vzneseny. 
 
3.4 ČERPÁNÍ a RŮZNÉ 

č. 10/2020 stav k 21. 10. 2020 č. 11/2020 stav k 23. 11. 2020 
    

5169 - tisk 367 387,00 Kč 5169 - tisk 406 003,00 Kč 
5169 - ostatní* 5 000,00 Kč 5169 - ostatní* 11 400,00 Kč 
5139 - materiál 0,00 Kč 5139 - materiál 0,00 Kč 
5161 - roznos 96 920,10 Kč 5161 - roznos 111 018,72 Kč 
celkem 469 307,10 Kč celkem 528 421,72 Kč 
    

rozpočet 700 000,00 Kč rozpočet 700 000,00 Kč 
zbývá k čerpání 230 692,90 Kč zbývá k čerpání 171 578,28 Kč 

* výdaje velikonoční, vánoční ilustrace apod. 
 
Pí Vitáčková informovala členy komise o slevě COVID-19 II – tj. o usnesení RM č. 34/2020/6.5 ze dne  
27. 10. 2020 pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19, kterým je schválena sleva ve výši 50 %  
z příslušných cen za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic od č. 11/2020 do č. 4/2021. 
 
Mgr. Jindra Chourová potvrdila zájem od dvou slečen pro zakázku na zpracování ilustrací – nyní pro 
jarní a velikonoční téma č. 4-2021. Pro další jednání s nimi předá pí Vitáčkové do konce roku 2020 na 
ně kontakty. 
 
Diskutovány byly také připravované rubriky roku 2021: 
- „myšlenkové lapálie“ – garanci této rubriky potvrdil p. R. K. K dodaným dvěma předlohám má RR 
požadavek, a to doplnění správného řešení/odpovědí, které budou vycházet vždy ve stejném čísle. 
- „co se psalo“ – rubrika v rozsahu asi 1/2 stránky o hlavních tématech Zpravodaje před 40, 30 a 20 lety 
v daném měsíci. Pí Vitáčková z archivu Zpravodajů připravila možnosti obsahu rubriky. RR se shodla 
na publikování soupisu titulků daného čísla, výběru některého z textů (přiměřeného rozsahem)  
a případně i fotografií. 
 
Členové komise dále vznesli požadavek na pravidelné informování o investičních akcích města 
starostou města a místostarostou II (spadá do jejich gesce). 
 
3.5 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 12-2020 
RR projednala příspěvky shromážděné do čtvrtka 19. 11. 2020. 
Příspěvky týkající se pozvánek na akce apod. budou z podkladů vzhledem k epidemické situaci  
a k opatřením ve městě Čelákovice vyřazeny, popř. budou o příslušnou část zkráceny. 
Součástí ZMČ 12-2020 budou již tradičně zimní a vánoční ilustrace, tentokrát autorky Š. P. 
 

a) Diskutovány byly příspěvky a RR rozhodla nezveřejnit: 
- text A. Z. „Čelákovický Sokol aktivní navzdory lockdownu!“ – důvod: na žádost k doplnění celého názvu 
subjektu (ve Veřejném rejstříku subjektů nebyl nalezen) nebylo reagováno; 
- text Ing. arch. Ivana Vaňouska „Čelákovický uličník“ – důvod: k tomuto tématu obdržela redakce dva 
texty; vybrán byl text vydavatele, tj. MM. 
 
Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje nezveřejnění v ZMČ č. 12-2020 textů „Čelákovický 
Sokol aktivní navzdory lockdownu!“ (A. Z.) a „Čelákovický uličník“ (I. Vaňousek). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
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b) Příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: 

- Dobrý anděl; 
- Routa a Mateřské centrum; 
- VIRTUÁLNÍ VELETRH středních škol Středočeského kraje; 
- fotbal; 
- vodní motorismus – Sezona 2020. 
 

c) TÉMA č. 12-2020: Seniorské aktivity ve městě 
Obsah tématu garantuje pí Jana Vondráčková. 
 

d) Příspěvky, které budou dodány po RR: 
- z obsahu; 
- foto na titul – náměstí večer 28. 11. (pí Jany Vondráčkové); 
- informace – Polabské farmářské trhy obnoveny; 
- 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: pátek 20. 11. 2020 
Korektury I (Nosek, předseda) středa 25. – pátek 27. 11. 2020 
Korektury II (Vit.) pátek 27. – pondělí 30. 11. 2020 
pdf čísla na ftp: středa 25., pátek 27. 11. 2020 
(ve složce: aktualni-cislo_verze-pred-schvalenim_PDF) 
 
Schválení: pondělí 30. 11. 2020 
Vydání: odhad středa 2. 12. 2020 
Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou. 
 
3.6 VÝHLED PRO DALŠÍ ČÍSLO 
Číslo 1-2021 bude plnobarevné s hlavní modrou barvou. 
 
TÉMA č. 1-2021: Koncepce mobility města Čelákovice 
Obsah tématu garantuje Ing. Petr Studnička, PhD. 
 
Součástí ZMČ č. 1-2021 dále budou: 
- o čem jednali zastupitelé a radní města; 
- rubrika – Zastupitelská aréna, otázku zasílá ANO 2011; 
- rubrika – myšlenkové lapálie; 
- rubrika – co se psalo; 
- nové jízdní řády BUS 2021; 
- rozpočet města na rok 2021; 
- PF města. 
 
 
4) Termín dalšího jednání komise 

 
Úterý 15. 12. 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. 
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Zapsala dne 23. 11. 2020 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise 

 
 
 

Zápis ověřil dne 24. 11. 2020 doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D., člen redakční rady ZMČ, v. r. 
 
 
 

Schválil dne 23. 11. 2020 Ing. Petr Studnička, PhD., předseda redakční rady ZMČ 


