
Komise „REDAKČNÍ RADA
ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

Zapsala: Vitáčková Dagmar Strana 1 (celkem 5)

ZÁPIS Č. 10/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

17. 10. 2013

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

Nepřítomni: Ing. Václav Špaček

Omluveni: Ing. Václav Špaček

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

Zápis č. 10/2013, v pořadí 36.
Jednání bylo svoláno na čtvrtek 17. 10. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR v počtu 6 členů bylo předsedou zahájeno v 18.10 hod.

1) Přivítání účastníků
Předseda komise přivítal účastníky a přistoupil k programu jednání.

2) Schválení programu
Program jednání:
 různé – zásady; stížnosti; témata roku 2014; plán uzávěrek, RR a vydání čísel 

2014; čerpání
 rekapitulace vydaného čísla 10-2013
 projednání aktuálního čísla 11-2013
 výhled pro číslo 12-2013
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 17. 10. 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

3.1 RŮZNÉ

a) Zásad pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic
Dnem 1. 11. 2013 nabývá účinnosti novela tiskového zákona č. 46/2000 Sb. Usnesením č. 20/2013/56 
ze dne 7. 10. 2013 Rada města uložila redakční radě za spolupráce s odborem školství, informací a 
kultury (OŠIK) uvést stávající Zásady pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic do souladu s novelou 
tiskového zákona, a to v termínu do 25. 10. 2013.
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Pí Tichá a OŠIK zpracovali úpravu zásad a předložili ji RR ke schválení. RR schválený dokument 
bude předán pí K. k doplnění čísla a poté předložen Radě města na jednání dne 4. 11. 2013.

Návrh usnesení: Komise schvaluje znění Zásad pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic 
navržené pí Tichou a OŠIK.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Návrh usnesení: Komise doporučuje Radě města schválit navržené znění Zásad pro vydávání 
Zpravodaje města Čelákovic.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

b) Témata roku 2014
Na minulé RR se členové dohodli, že do tohoto jednání připraví své návrhy na témata roku 2014. P. 
Vaňousek je předal již v létě. K tomuto doplnil p. Reimont jedním návrhem. Další doplnění nebyla. 
Proto RR prošla první polovinu roku 2014, s tímto závěrem:

1/2014 Čelákovice v roce 2014 garant – vedení města
2/2014 Sochař M. B. B. garant – I. Vaňousek

330. výročí narození barokního sochaře M. B. B.
jeho díla v okolí Čelákovic

3/2014 Rok 1939 garant – I. Vaňousek
75. výročí – německé okupace ČSR (15. 3. 1939)
zřízení protektorátu Čechy a Morava (16. 3. 1939)
a zavedení jízdy vpravo (26. 3. 1939)

4/2014 Velikonoce
21. 4. 2014, výklad stanovení data a biblických událostí jednotlivých velikonočních dnů…

5/2014 E. a F. P. garant – MM
E. P. a F. P.

6/2014 Dovolená doma, v zahraničí garant – RR
každý člen RR připraví článek s vlastním tipem na konkrétní místo v ČR nebo zahraničí s popisem, 
co lze zažít atd. a fotografií.

7/2014 zatím nerozhodnuto
8/2014 zatím nerozhodnuto
9/2014 zatím nerozhodnuto
10/2014 zatím nerozhodnuto
11/2014 zatím nerozhodnuto
12/2014 zatím nerozhodnuto

Návrh usnesení: Komise schvaluje témata Zpravodaje města Čelákovic pro čísla 1 až 6-2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

c) Stížnosti
Na adresu Zpravodaje byly doručeny dvě písemné stížnosti. Obě byly na jednání předány.
Jednu stížnost podal Ing. Petr Studnička, zastupitel města, dne 6. 10. 2013 z důvodu hanlivého 
označení stavby VTP SVÚM, a. s. „stavením“, přičemž hodnota celé investice dosáhla 150 000 000 
Kč!
Druhou pod předmětem „Nespokojenost s kvalitou zpravodaje Čelákovic číslo 10/2013“ zaslal Ing. M.
K.
Redakční rada vzala stížnosti na vědomí. Předseda na obě odpoví osobně.

d) Plán uzávěrek, RR a vydání čísel 2014
Z potřeby zveřejnění informace na webových stránkách, pro předání korektorovi, dodavatelské 
tiskárně atd. připravila pí Vitáčková harmonogram uzávěrek ZMČ, zasedání RR, korektur a vydání 
ZMČ. Tento plán pro ročník č. 36 byl na ftp v předstihu (od 2. 10.) k nahlédnutí a případným 
připomínkám. Žádné připomínky nebyly dodány ani vzneseny. Na minulém zasedání RR bylo 
stanoveno, že od prosince 2013, tj zasedání pro č. 1-2014, budou RR svolávány na 17.00 hod. Pí 
Vitáčková se s ohledem na plán roku 2013 dotázala předsedy RR, zda je možné schválit ZMČ i 
v pondělí 30. 12. Toto bylo předsedou potvrzeno. Konečný termín však bude stanoven na základě 
provozu tiskárny.
Harmonogram jednotlivých vydání čísel 36. ročníku (pro rok 2014) je přílohou č. 1 toho zápisu.
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Návrh usnesení: Komise schvaluje předložený harmonogram jednotlivých vydání čísel ročníku 
č. 36, tj pro rok 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

e)ČERPÁNÍ

č. 12/2012-9/2013 stav k 20. 9. 2013 č. 12/2012-10/2013 stav k 23. 10. 2013

5169 – tisk* 344 830,00 Kč 5169 – tisk* 382 550,00 Kč

5169 – ostatní - Kč 5169 - ostatní - Kč

5161 – roznos 59 820,10 Kč 5161 - roznos 67 745,10 Kč

celkem 404 650,10 Kč celkem 450 295,10 Kč

rozpočet 811 000,00 Kč

rozpočet po změně
č. 8
(ponížen o 230 tis.) 581 000,00 Kč

k čerpání 406 349,90 Kč k čerpání 130 704,90 Kč
* v této položce cena včetně obrázků – tj. velikonoční + vánoční ilustrace

3.2 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 10-2013

K číslu byly zachyceny reakce na nekvalitní reprodukci fotografií, špatný ořez a někde i špatné 
stránkování. Toto vše je způsobeno výrobou a není technicky možné toto zkontrolovat. Členové RR 
tyto kazy nezachytili. Další viz výše 3.1 RŮZNÉ c) Stížnosti.

3.3 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 11-2013

RR projednala příspěvky shromážděné do čtvrtka 17. 10. 2013 (na ftp uloženy ve středu 16. 10. a 
průběžně i ve čtvrtek 17. 10.).

a) texty určené ke zkrácení či úpravě: Cyrilometodějské hudební variace v Lysé nad Labem; 
Od 15. prosince začnou platit nové jízdní řády vlaků i autobusů; MěP a střípky; šachy; ROPID 
oslaví 20 let své existence; Úřad předán novému vedení města; Výměna řidičských průkazů 
se chýlí ke svému konci; 

Diskutován byl příspěvek MUDr. S. M. „Můj pohled na zastupitele města Čelákovice, na zasedání 
zastupitelstva dne 26. 9. 2013“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění:

Návrh usnesení: Zveřejnit text v č. 11/2013 změn.
Hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 1. Návrh nebyl schválen.

b) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- text J. Š. „Kvalitní ovzduší pro naše děti“ – důvod: RR rozhodla o neotištění nikoliv z obsahového 
hlediska, ale principiálního (petice či výzvy k peticím);

- text H. B., učitelky 4. MŠ „poděkování“ – důvod: jmenovité poděkování sponzorům; možné zadat jen 
jako placenou inzerci;

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených textů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

V 19:30 hod. odešla pí Tichá.

c) TÉMA čísla: Josef Volman
Obsah tématu garantuje p. Vaňousek.
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d) Texty, které budou dodány po RR:
 z obsahu – předseda RR;
 zprávy z radnice – informace o akci lávka – pí Tichá;
 zprávy z radnice – informace o ZM 23. 10. – pí Tichá;
 zprávy z radnice – informace o akci Sokolovská – místostarosta II;
 zprávy z radnice – celkové výsledky voleb za Čelákovice – OŠIK;
 zprávy z radnice – výtah v Obecním domě – OH;
 zprávy z radnice – o čem jednali radní – Vit;
 záznam ze dne 28. 10. – pí Tichá, OŠIK;
 zprávy z radnice – kultura ve městě – pí Tichá;
 k 28. 10. – pí Tichá;
 informace – co nového ve městě – Vit;
 plakát k 30. 11. – OŠIK;
 text o předání výroční ceny v Anglii – pí Husáriková;
 volný čas – MDDM;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

e) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: pátek 18. 10.
Korektury I (Nosek) středa 23. 10. – pátek 25. 10.
Korektury II (předseda, Vit.) pátek 25. 10. – úterý 29. 10.

úterý 29. 10. – středa 30. 10.
pdf čísla na ftp: středa 23. 10.; pátek 25. 10.; úterý 29. 10.; středa 30. 10.
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: středa 30. 10. dopoledne
Vydání: pondělí 4. 11. 2013

Číslo bude plnobarevné s hlavní žlutou barvou.

3.4 VÝHLED PRO ČÍSLO 12-2013

a) TÉMA: O významu Vánoc dříve a nyní
Obsah tématu dle potvrzení z roku 2012 by měla garantovat pí Volfová. Předseda pí Volfovou bude 
kontaktovat s dotazem, zda její zájem na zpracování tématu pro prosincové číslo přetrvává.
(Dle e-mailové komunikace ze dne 21. 10. je garantování potvrzeno.)

b) Součástí ZMČ č. 12-2013 dále bude:
- 2 str. ze zahájení adventu ve městě dne 30. 11. – OŠIK;
- 2 str. skládačka – Zima v Čelákovicích obsahující akce od 8. 12. 2013 do konce února 2014 – Vit;
- text „Z Čelákovic Babettou až na Jadran“ – O. H.;
- vítání občánků 23. 11. – matrika;
- co psal Zpravodaj – p. Vaňousek;
- výstup e-aukce – garanti projektu;
- vánoční ilustrace – pí N.

c) Termíny pro zpracování a vydání č. 12-2013

Texty na ftp v pondělí 18. 11. v podvečer a dále průběžně.
Termín uzávěrky: pátek 15. 11.
Odeslání podkladů do DTP: čtvrtek 21. 11.
Korektury I (Nosek): středa 27. 11. – pátek 29. 11.
Korektury II (předseda + Vit.): pátek 29. 11. – pondělí 2. 12.

pondělí 2. 12. – úterý 3. 12.
pdf čísla na ftp: středa 27. 11.; pátek 29. 11.; pondělí 2. 12.; úterý 3. 12.
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: úterý 3. 12. dopoledne
Vydání: pátek 6. 12. 2013

Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou.
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4) Určení termínu dalšího jednání komise

úterý 19. 11. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
ve 22.00 hodin.

Omluvena z dalšího jednání RR je pí Zahrádková.

Dne 21. 10. 2013 odevzdala Bc. Petra Schebestová do podatelny úřadu svou rezignaci na členství 
v redakční radě Zpravodaje z důvodu časových a rodinných, a to od 1. 11. 2013.

PŘÍLOHY ZÁPISU:
č. 1 Harmonogram jednotlivých vydání čísel ročníku č. 36, tj pro rok 2014.

Zapsala dne 23. 10. 2013: Dagmar Vitáčková,
tajemník komise

Schválil dne 24. 10. 2013: Ing. Vladimír Pavlovič,
předseda redakční rady ZMČ
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