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ZÁPIS Č. 2/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

18. 2. 2014

Přítomni: Barbora Jungerová, Martin Reimont, Mgr. Martin Šanda, Pavel Šíma, Ing. Václav 
Špaček (RM dočasně pověřen vedením komise RR ZMČ), Ing. arch. Ivan Vaňousek
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Nepřítomni: Ing. Vladimír Pavlovič

Omluveni: Ing. Vladimír Pavlovič

Host: Milan Tichý, místostarosta I (pouze na část jednání – viz dále)

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

Zápis č. 2/2014, v pořadí 40 ve vol. období 2010-2014.
Jednání bylo svoláno na úterý 18. 2. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR v celkovém počtu 6 členů zahájil v 17.00 hod. Ing. 
Václav Špaček, který byl Radou města dočasně pověřen vedením RR.

1) Přivítání účastníků
Ing. Václav Špaček přivítal pana místostarostu I Milana Tichého, kterého pozval na jednání RR a dále
všechny přítomné. Sdělil, že účast přislíbila také paní starostka PhDr. Zdeňka Tichá, pokud nebude 
pracovně zatížená. Z tohoto důvodu se asi jednání nezúčastnila.
Omluvil z jednání RR člena Ing. Vladimíra Pavloviče. Tajemnice pí Vitáčková sdělila, že 
Ing. Pavlovič byl původně RM pouze jmenován jako předseda a ne jako člen a předseda, proto také 
RM přijala usnesení s odvoláním z funkce předsedy a zaniklo tak jeho působení v komisi. K tomu
Ing. Václav Špaček sdělil, že jsou 2 právní stanoviska s výkladem, podle kterých je Ing. Pavlovič stále 
členem RR a protože předsedající odpovídá za činnost redakční rady, tak trvá na zapsání omluvy 
z jednání RR do zápisu.
Seznámil přítomné s usneseními RM, která se týkají personálního obsazení komise. Představil nové 
členy RR, a to pí Barboru Jungerovou a Mgr. Martina Šandu a přistoupil k programu jednání.

2) Schválení programu
Program jednání:
 projednání aktuálního čísla 3-2014;
 různé – dvojčíslo, témata roku 2014; čerpání;
 rekapitulace vydaného čísla 2-2014;
 výhled pro číslo 4-2014;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 18. 2. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.
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Před projednáváním příspěvků pro aktuální číslo ZMČ a po informaci pí Vitáčkové, že místostarosta I 
nemůže být podle předpisu a stanoviska právničky úřadu přítomen celému jednání redakční rady, byl 
pan místostarosta I Milan Tichý předsedajícím Ing. Václavem Špačkem požádán, aby jednání opustil.
Pan místostarosta I před svým odchodem (17.15 hod.) sdělil členům RR důvod své návštěvy, a to 
seznámení se s nimi a následně se rozloučil.

3) Agenda

3.1 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 3-2014

RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 18. 2. 2014 (na ftp byly uloženy v pondělí 17. 2. a 
průběžně i v úterý 18. 2.).

a) Diskutovány byly příspěvky:
 starostky PhDr. Zdeňky Tiché „Městské muzeum“ představující tuto příspěvkovou 

organizaci města a reagující za zřizovatele, kterému RR dle usnesení (viz minulý 
zápis) postoupila na vědomí text p. Jaroslava Špačka „Několik poznámek k výstavám 
plánovaným v Muzeu v roce 2014“.

 zastupitele Jaroslava Špačka „Několik poznámek k výstavám plánovaným v Muzeu 
v roce 2014“, který zůstal dle minulého zápisu k dořešení.

Byl diskutován návrh na zkrácení článku „Městské muzeum“ vzhledem k tomu, že obsahem cca 9 600 
znaků značně přesahuje obhajovanou normu 1 500 zn. Bylo upozorněno také na to, že by v článku 
měl být upřesněn postup v případě pokuty 42 000 Kč uložené Ministerstvem kultury. Podle doporučení 
Komise pro prošetření udělených pokut MM, zveřejněnému na webové stránce města, nebyla v tom 
případě využita možnost námitek proti protokolu o kontrole. To bylo bez hlasování zamítnuto, protože 
v důsledku podmínky dané paní starostkou, by údajně nemohl být zveřejněn text zastupitele Jaroslava 
Špačka.
Z diskuse přítomných vyšel návrh na jedno hlasování o zveřejnění obou textů s tím, že text 
zastupitele Jaroslava Špačka bude redakčně upraven. Tuto úpravu (provedena na RR za účasti 
všech členů) nebude autor schvalovat, bude mu oznámena Ing. Václavem Špačkem.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu starostky PhDr. Zdeňky Tiché 
„Městské muzeum“ a redakčně upraveného textu zastupitele p. Jaroslava Špačka „Několik 
poznámek k výstavám plánovaným v Muzeu v roce 2014“ v č. 3-2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 zastupitele Ing. Marka Skalického „22. březen – Světový den vody“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Ing. Marka Skalického „22. březen –
Světový den vody“ v č. 3-2014.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2. Návrh byl schválen.

 zastupitele Ing. Petra Studničky „Mobilní informační centrum bude lákat k návštěvě 
Prahy“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Ing. Petra Studničky „Mobilní 
informační centrum bude lákat k návštěvě Prahy“ v č. 3-2014.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0. Návrh nebyl schválen.

 zastupitelů Ing. Petra Studničky a Ing. Miloše Sekyry „Vlaky v Praze a okolí stále 
oblíbenější a vytíženější“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Ing. Petra Studničky a Ing. Miloše 
Sekyry „Vlaky v Praze a okolí stále oblíbenější a vytíženější“ v č. 3-2014.
Hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 1. Návrh nebyl schválen.
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 radního Tomáše Janáka „K usnesení Krajského ředitelství policie Středočeského 
kraje o vyšetřování v městském muzeu“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Tomáše Janáka „K usnesení 
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje o vyšetřování v městském muzeu“ v č. 3-
2014.
Hlasování: pro 1, proti 3, zdržel se 2. Návrh nebyl schválen.

Po diskusi bylo navrženo k článku zastupitele Janáka k hlasování navrženo další usnesení.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Tomáše Janáka „K usnesení 
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje o vyšetřování v městském muzeu“ v č. 3-2014
v případě – úvod článku doplnit o předmět vzneseného obvinění a neformulovat text jako výzvu 
k omluvě vedení města p. J. Špačkovi, ale jako informaci, že Policie případ odložila.
Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 2. Návrh nebyl schválen.

Zároveň členové RR bez hlasování dohodli, že autorům nezveřejněných článků nebude sdělováno,
jak mají texty upravit, aby mohly být publikovány.

 místostarosty I Milana Tichého „Je čas na omluvu, satisfakci a řešení?“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Milana Tichého „Je čas na omluvu, 
satisfakci a řešení?“ v č. 3-2014.
Hlasování: pro 3, proti 2, zdržel se 1. Návrh nebyl schválen.

 zastupitele Ing. Josefa Pátka „Špinavá předvolební kampaň začíná“ – reakce 
k textu Rady města „Volám stále…“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění z důvodu, že reakce neobsahuje jen 
skutková tvrzení a rozsah není přiměřený napadenému sdělení.

Návrh usnesení: Redakční rada vrací text „Špinavá předvolební kampaň začíná“ Ing. Josefu
Pátkovi, a to s odůvodněním, že reakce neobsahuje jen skutková tvrzení a rozsah není 
přiměřený napadenému sdělení. Text nebude v dodaném znění v č. 3/2014 zveřejněn.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 zastupitele Miroslava Igla „Omluva“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Miroslava Igla „Omluva“ v č. 3-2014.
Hlasování: pro 0, proti 3, zdržel se 3. Návrh nebyl schválen.

 Ing. M. O., Ph.D. „Místostarosta Klicpera „probouzí investice…“. Je to opravdu 
tak?“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Ing. M. O., Ph.D. „Místostarosta 
Klicpera „probouzí investice…“. Je to opravdu tak?“ v č. 3-2014.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0. Návrh nebyl schválen.

RR předá text na vědomí a případnému vyjádření vedení města.

 R. N. „Pár slov o demokracii aneb Klicperovo temno zpět“.
K tomuto textu bylo navrženo nové hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu R. N. „Pár slov o demokracii aneb 
Klicperovo temno zpět“.
Hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 1. Návrh nebyl schválen.
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b) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- obrazovou přílohu informačního textu zaslaného MS ODS Čelákovice – důvod: obrazová příloha je 
kampaní pro podzimní komunální volby kandidáta na starostu MS ODS Čelákovice Ing. Josefa Pátka; 
možné zadat jen jako placenou inzerci.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedené obrazové přílohy textu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

(Z důvodu případného zájmu o placenou inzerci ještě v čísle 3/2014, byli autoři o tomto informováni
dne 20. 2. na e-mail, ze kterého žádost o zveřejnění přišla. Reakcí bylo objednání placené inzerce.)

c) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: pozvánky MěO KSČM, MC, ROUTA, nohejbal, 
Bez pana flašinetáře!, MěPO;

d) TÉMA čísla: Rok 1939
Obsah tématu garantuje Ing. arch. Ivan Vaňousek.

e) Texty, které budou dodány po RR:
 z obsahu – Ing. Špaček;
 úvodník – starostka;
 zprávy z radnice – o čem jednali…RM (dle volného místa) – Vit;
 zprávy z radnice – vítání občánků 22. 2. – matrika;
 zprávy z radnice – komise pro bezpečnost – Janák;
 zprávy z radnice – Den vody – OŽP;
 zprávy z radnice – kulaté stoly – starostka;
 kultura – knihovna;
 volný čas – MDDM; (příspěvky jsou pravidelně předávány po jednání RR)
 školství – ZUŠ soutěže;
 školství – MŠ Masopust;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

f) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: čtvrtek 20. 2. 2014
Korektury I (Nosek) pondělí 24. – středa 26. 2. 2014
Korektury II (předseda, Vit.) středa 26. – pátek 28. 2. 2014
pdf čísla na ftp: pondělí 24., středa 26. a pátek 28. 2. 2014
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pátek 28. 2. 2014 dopoledne
Vydání: středa 5. 3. 2014

Číslo bude plnobarevné s hlavní zelenou barvou.

P. Reimont se omluvil a odešel z jednání v 19.45 hod.

3.2 RŮZNÉ

a) Dvojčíslo
Z důvodů dovolených a pokrytí agendy navrhuje RR vedení města vydat v letních měsících jen jedno 
číslo jako dvojčíslo.

Návrh usnesení: Komise navrhuje Radě města ke schválení úpravu harmonogramu vydání 
periodika, a to jedno letní vydání pro měsíce červenec a srpen 2014. V roce 2014 by bylo 
celkem 11 vydání Zpravodaje.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

b) Témata ZMČ roku 2014

RR diskutovala o doplnění témat a jejich zpracovatelích.
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Aktualizováno takto:

1/2013 Čelákovice v roce 2014 garant – vedení města
2/2013 Sochař Matyáš Bernard Braun garant – I. Vaňousek
3/2013 Rok 1939 garant – I. Vaňousek
4/2014 Velikonoce garant – p. Šanda
5/2013 Eduard Petiška garant – MM
6/2013 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+8/2014 1. světová válka garant – I. Vaňousek
9/2014 válečná korespondence garant – MM
10/2014 stromy garant – Petřík a spol.
11/2014 zatím nerozhodnuto
12/2014 zatím nerozhodnuto
Popř.
7/2014 1. světová válka garant – I. Vaňousek
8/2014 válečná korespondence garant – MM
9/2014 stromy garant – Petřík a spol.

c) ČERPÁNÍ

č. 1/2014 stav k 22. 1. 2014 č. 1-2/2014 stav k 24. 2. 2014

5169 - tisk 37 720,00 Kč 5169 - tisk 67 390,00 Kč

5169 - materiál 0,00 Kč 5169 - materiál 0,00 Kč

5169 - ostatní* 0,00 Kč 5169 - ostatní* 0,00 Kč

5161 - roznos 6 050,00 Kč 5161 - roznos 11 253,00 Kč

celkem 43 770,00 Kč celkem 78 643,00 Kč

rozpočet 601 000,00 Kč rozpočet 601 000,00 Kč

čerpání 557 230,00 Kč čerpání 522 357,00 Kč
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 2-2014

Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.4 VÝHLED PRO ČÍSLO 4-2014

a) TÉMA: Velikonoce
Obsah tématu garantuje Martin Šanda.

b) Velikonoční ilustrace
Dle minulého zápisu RR byla diskutována otázka zadání ilustrací pro velikonoční číslo ZMČ 4-2014. 
Uzávěrka tohoto čísla je 15. 3. 2014, a to je potřeba mít již kresby k dispozici. Pí Vitáčková oslovila pí 
N., která ilustrovala prosincové číslo, s dotazem, zda má zájem a časový prostor zhotovit zakázku 
velikonočních ilustrací ZMČ, a to za stejných podmínek jako v listopadu 2013.
Reakce pí N. byla kladná.

Návrh usnesení: Komise navrhuje Radě města schválit smlouvu s pí J. N. na vytvoření 
velikonočních ilustrací, které budou také využity v ZMČ č. 4/2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.
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c) Součástí ZMČ č. 4-2014 dále bude:
- vítání občánků 15. 3. (2x skupina) – matrika;
- rozhovor s I. J. – KD;
- upoutávka na arboretum – Knap;
- oslavy 40. výročí otevření MŠ Rumunká – MŠ;
- vzpomínka na Františka Petišku – rodina;
- Den Země – OŽP;
- plakát – výročí Petiškovi – OŠIK;
- velikonoční ilustrace – N.;

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Úterý 18. 3. 2014 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
20.00 hodin.

PŘÍLOHY ZÁPISU:
č. 1 aktualizované kontakty na členy RR ZMČ (2010-2014).
č. 2 aktualizované termíny RR ZMČ pro ročník 36. (rok 2014).

Zapsala dne 24. 2. 2014: Dagmar Vitáčková,
tajemnice komise

Zápis schválil po doplnění dne 25. 2. 2014: Ing. Václav Špaček,
dočasně pověřený vedením komise “RR ZMČ“
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