
Komise „REDAKČNÍ RADA
ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

Zapsala: Vitáčková Dagmar Strana 1 (celkem 5)

ZÁPIS Č. 4/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

17. 4. 2014

Přítomni: Barbora Jungerová – předsedkyně komise, Ing. Jarmila Omelková, Martin Reimont, 
Pavel Šíma, Ing. arch. Ivan Vaňousek, Vladimír Vlach
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Nepřítomni: Mgr. Martin Šanda

Omluveni: Mgr. Martin Šanda

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

Zápis č. 4/2014, v pořadí 42 ve vol. období 2010-2014.
Jednání bylo svoláno na čtvrtek 17. 4. 2014 od 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR v celkovém počtu 5 členů zahájila v 15.10 hod.
předsedkyně komise Barbora Jungerová. Pí Omelková přišla později – v 15.30 hod.

1) Přivítání účastníků
Předsedkyně komise RR ZMČ pí Barbora Jungerová přivítala přítomné a představila nového člena 
komise p. Vladimíra Vlacha.
Následně předsedkyně přistoupila k programu jednání.

2) Schválení programu
Program jednání:
 projednání aktuálního čísla 5-2014;
 čerpání;
 rekapitulace vydaného čísla 4-2014;
 výhled pro číslo 6-2014 a různé;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 17. 4. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

3.1 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 5-2014

RR projednala příspěvky shromážděné do čtvrtka 17. 4. 2014 (na ftp byly uloženy ve středu 16. 4. a 
průběžně i ve čtvrtek 17. 4.).

a) Diskutovány byly příspěvky:

 dodané za město na téma ovzduší ve městě: „Měření imisí v Čelákovicích v roce 
2014“ (starostka), „Měření kvality ovzduší v roce 2011“ (odbor životního prostředí), 
„Nové informace ke kvalitě ovzduší v Čelákovicích“ (starostka a vedoucí OŽP). 
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K těmto textům bylo navrženo hlasování o jejich zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada nemá výhrady k obsahům textů, avšak pro zveřejnění v č. 5-
2014, vzhledem k jejich obsáhlosti, žádá autory o jejich zkrácení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Autorům textů bylo toto sděleno v pátek 18. 4. Reagovali kladně a texty zčásti pokrátili.

V 15.30 hod. se dostavila pí Omelková.

 zastupitelů Petra Studničky a Miloše Sekyry „V Praze vzniknou další parkoviště 
P+R, uleví se i Čelákovákům!“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada neschvaluje zveřejnění textu „V Praze vzniknou další 
parkoviště P+R, uleví se i Čelákovákům!“. Všeobecná informace o stádiu zpracování 
dokumentace pro územní řízení. Aktuální sdělení pro ZMČ bude před dokončení vlastní stavby.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 radního Tomáše Janáka „Jaroslav Špaček očištěn – K usnesení Krajského 
ředitelství policie Středočeského kraje o vyšetřování v Městském muzeu Čelákovice“.

K tomuto opakovaně zaslanému textu bylo navrženo nové hlasování.

Návrh usnesení: RR schvaluje postoupit rozhodnutí o zveřejnění příspěvku radního Tomáše 
Janáka „Jaroslav Špaček očištěn – K usnesení Krajského ředitelství policie Středočeského 
kraje o vyšetřování v Městském muzeu Čelákovice“ Radě města.
Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 zastupitele Ing. Josefa Pátka „Reakce na článek Volám stále“.
RR odhlasovala dne 16. 1. 2014 zveřejnění textu RM „Volám stále“ s tím, že oslovila Josefa Pátka 
k odpovědi, aby texty mohly být zveřejněny v jednom vydání ZMČ (č. 3/2014) společně.
RR dne 18. 2. 2014 přijala k dodané odpovědi č. 1 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.“
Po obdržení odpovědi č. 2, RR dne 18. 3. 2014 přijala usnesení: „Z důvodu, že zaslaná, v pořadí již 
druhá verze odpovědi zastupitele Ing. Josefa Pátka, s názvem: „Reakce na článek Volám stále“, se 
neomezila pouze na skutková tvrzení, Redakční rada tento text redakčně upravila. V případě 
schválení provedené redakční úpravy textu jej RR schvaluje otisknout v č. 4/2014. V případě 
neschválení nebude zveřejněna žádná ze zaslaných verzí odpovědi.“
Dne 21. 3. 2014 přišlo e-mailem zamítnutí zveřejnění redakčně krácené úpravy a zároveň požadavek
zveřejnit prohlášení (č. 3). Toto je nyní RR předloženo.
K tomuto tématu bylo navrženo hlasování.

Návrh usnesení: RR schvaluje postoupit rozhodnutí o zveřejnění ve věci reakcí zastupitele 
Josefa Pátka na zveřejněný příspěvek RM v č. 3/2014 na str. 5 "Volám stále..." Radě města.
Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 zaslaný S. D., autora plk. JUDr. M. D. „Jeden z mnoha četnických osudů – J. A.“
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada neschvaluje zveřejnění textu zaslaného S. D.: „Jeden z mnoha 
četnických osudů – J. A.“, autora plk. JUDr. M. D. Důvodem je jeho velký rozsah, který 
přesahuje možnosti městského periodika.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 zastupitele Vladimíra Duníka „Veřejná beseda s krajským zastupitelem“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.
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Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu "Veřejná beseda s krajským 
zastupitelem" v rubrice informace/dopisy za předpokladu jeho autorského zkrácení na rozsah 
max. 1500 znaků vč. mezer.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Autorovi textu bylo toto sděleno v pátek 18. 4. Reagoval kladně a text zkrátil do požadovaného 
rozsahu.

 MS ODS Čelákovice „MS ODS Čelákovice zve“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu "MS ODS Čelákovice zve" za 
předpokladu schválené redakční úpravy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Autorovi textu bylo toto sděleno v pátek 18. 4. S redakční úpravou vyslovil souhlas.

 zastupitele Ing. Josefa Pátka „Popularizace výzkumu v Čelákovicích pro žáky 
základních i středních škol“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Ing. Josefa Pátka „Popularizace 
výzkumu v Čelákovicích pro žáky základních i středních škol“.
Hlasování: pro 0, proti 3, zdržel se 3. Návrh nebyl schválen.

 zastupitele a předsedy komise pro životní prostředí Petra Petříka „Beseda o čistém 
vzduchu ve městě nese již své plody“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada nemá výhrady k obsahu textu, avšak pro zveřejnění v č. 5-2014, 
vzhledem k jeho obsáhlosti, žádá autora o jeho zkrácení na rozsah max. 2000 znaků vč. mezer.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Autorovi textu bylo toto sděleno v pátek 18. 4. Reagoval kladně a text zkrátil do požadovaného 
rozsahu.

 R. N. „Čelákovické ANO 2011 započalo řadu besed s občany“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu R. N. „Čelákovické ANO 2011 
započalo řadu besed s občany“ s provedenou redakční úpravou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen.

 Tomáše Janáka a Vladimíra Vlacha „Karel Kryl „70“.
K totožnému textu nepřijala RR na minulém jednání kladné usnesení ke zveřejnění.
K tomuto textu bylo navrženo nové hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada nemá výhrady zveřejnit text po autorské úpravě do formy 
pozvánky na akci, a to v č. 6/2014 a za předpokladu konání akce v měsíci červnu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

b) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek zaslaný M. Z. „TZ 2 – Semifinále MISS Full Of Beauty“ – důvod: velký rozsah, obsah není 
zaměřen na Čelákovice;
- příspěvek M. T. „Ruce v Lysé“ – důvod: informace o uskutečněné akci v Lysé; pozvánka na akci 
zveřejněná v č. 3/2014 byla pro ZMČ dostačující;
- příspěvek zaslaný Z. P. pro rubriku spor – důvod: informaci o první otevřené hodině subjektu 
„Cvičení pro úsměv“ přinesl ZMČ zdarma v č. 4/2014.

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

c) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: MěPO, střípky MěPO, MŠ Rumunská, MC, 
chovatelé, nohejbal, realizujeme investice, co nového ve městě, Semiramis.

d) TÉMA čísla: Eduard Petiška
Obsah tématu garantuje Mgr. David Eisner, ředitel MM.

e) Texty, které budou dodány po RR:
 z obsahu – Jungerová;
 zpráva z 26. 4. – divadlo v KD ke vzpomínce na F. Petišku;
 zprávy z radnice – volební okrsky – OSTAR;
 zprávy z radnice – aktuálně Sokolovská – ORM;
 zprávy z radnice – aktuálně lávka – ORM;
 zprávy z radnice – kulatý stůl, krizové řízení, prezentace „lepší místo“ – star.;
 zprávy z radnice/informace – diamantová svatba – matr.;
 volný čas – kam ve volném čase – Vit.;
 kultura/volný čas – informace SPVH – Petišková;
 volný čas – informace houbařů – SHČ;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

f) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: úterý 22. 4. 2014
Korektury I (Nosek) pátek 25. – pondělí 28. 4. 2014
Korektury II (předseda, Vit.) pondělí 28. – úterý 29. 4. 2014
pdf čísla na ftp: pátek 25., pondělí 28. 4. 2014
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: úterý 29. 4. 2014 dopoledne
Vydání: pondělí 5. 5. 2014

Číslo bude plnobarevné s hlavní zelenou barvou.

3.2 RŮZNÉ

a) ČERPÁNÍ

č. 1-3/2014 stav k 24. 3. 2014 č. 1-4/2014 stav k 23. 4. 2014

5169 - tisk 105 110,00 Kč 5169 - tisk 150 880,00 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 17 847,50 Kč 5161 - roznos 27 104,00 Kč

celkem 127 957,50 Kč celkem 182 984,00 Kč

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

čerpání 473 042,50 Kč čerpání 418 016,00 Kč 
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 4-2014

Žádné připomínky nebyly vzneseny. Členové zaznamenali pozitivní reakce.

3.4 VÝHLED PRO ČÍSLO 6-2014 A RŮZNÉ

a) TÉMA: Dovolená doma, v zahraničí
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Obsah tématu garantují všichni členové RR, každý se podílí stejným dílem, ve formě své pozvánky na 
dovolenou. Rozsah cca 1500 znaků + 2x fotografie (poslat do 15. 5.).

b) Součástí ZMČ č. 6-2014 dále bude:
- vítání občánků 31. 5. – poslední s dětmi MŠ 2013/2014 (2x skupina + společná) – matrika;
- skládačka „LÉTO“ (2 str.) – Vit;
- plakát „Otevření lávky“ 21. 6. (1 str.) – Vit;
- upoutávka na akci 15. 6. v Přerově n. L. „Městečko open air „Bez bariér“ (kratší verze) – soubor 
DYKYTA;
- výročí 10 let (1 str.) – Spolek přátel čelákovického muzea;
- výsledky voleb do parl. EU za Čelákovice – úřad;
- představení další organizace města (1 str.) – Tichá;
- prezentace připravované investiční akce – stavba MŠ (2 str.) – arch. Tichý;
- lávka (2 str.) – ORM;

Dle dohody si na příští jednání členové RR připraví své návrhy na doplnění témat do konce roku 2014, 
vč. jejich garantů.

RR dále vzala na vědomí článek z periodika 5+2 „K čemu slouží zpravodaj? V Čelákovicích nejspíš 
k likvidaci opozice“.

Pí Vitáčková informovala RR o závěrech schůzky starostky s podnikatelkami Polabí: „Kulatý stůl“ 
týkajících se ZMČ. Město Čelákovice jako partner projektu, který bude završen v 10/2014, poskytne 
na základě vzneseného požadavku, na závěru projektu 2 až 4 strany v ZMČ (předpoklad č. 10/2014) 
pro prezentaci podnikatelek do vlastního projektu zapojených. Tuto si zpracují a předají v předstihu 
(do července), aby mohlo být v případě většího rozsahu (od 3 str.) předloženo RM ke schválení.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Úterý 20. 5. 2014 od 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro 
u odboru ŠIK.
Změna času bude zanesena do harmonogramu.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
v 18.00 hodin.

PŘÍLOHY ZÁPISU:
č. 1 aktualizované kontakty na členy RR ZMČ (2010-2014).

Zapsala dne 23. 4. 2014 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválila dne 23. 4. 2014 Barbora Jungerová, předsedkyně redakční rady ZMČ
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