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ZÁPIS Č. 10/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

20. 11. 2014

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, pí Adéla Dvořáková, PhDr. Radovan Havránek,
p. Richard Nejman, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka,
Ing. arch. Ivan Vaňousek, doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Nepřítomni: -

Omluveni: -

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

Zápis č. 10/2014, v pořadí 1. ve vol. období 2014-2018.
Jednání bylo svoláno na čtvrtek 20. 11. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR v celkovém počtu 9 členů zahájil v 17.05 hod. předseda 
komise Ing. Petr Studnička.

1)  Přivítání účastníků
Předseda komise RR ZMČ Ing. Petr Studnička přivítal přítomné členy, představil se a požádal i ostatní 
o krátké představení se. Následně přiblížil proceduru konání redakčních rad a přípravy periodika.
Pí Vitáčková všem přítomným zaslala před konáním RR (13. 11. 2014) oznámení o jmenování členem 
komise a pozvánku na zasedání RR. Součástí zprávy byl i podrobný popis toho, co vše má komise 
k dispozici na speciálním ftp serveru (např. Zásady pro vydávání ZMČ, Podmínky pro zveřejnění 
inzerce v ZMČ, tiskový zákon, kontakty na členy RR, harmonogram vydávání, aktuální podklady aj.).
Následně obdrželi od vedoucího IT MěÚ přihlašovací údaje k ftp serveru. Přítomní potvrdili, že oba
e-maily obdrželi. Většina se i seznámila s obsahem serveru.

Návrh usnesení: Komise bere na vědomí „Zásady pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic“ a 
„Podmínky pro zveřejnění inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic“.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen.

Následně přistoupil předseda k programu jednání.

2) Schválení programu
Program jednání:
 harmonogram vydávání a témata roku 2015;
 rekapitulace vydaného čísla 11-2014;
 projednání aktuálního čísla 12-2014;
 různé a čerpání;
 výhled pro číslo 1-2015
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 20. 11. 2014.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.
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3) Agenda

3.1 HARMONOGRAM VYDÁVÁNÍ a TÉMATA ROKU 2015

a) Harmonogram vydávání
Pí Vitáčková zpracovala návrh harmonogramu jednotlivých vydání čísel ročníku 37. (tj. pro rok 2015).
Prvním bodem, který je potřeba stanovit, je termín konání redakční rady pro č. 1/2015.

Návrh usnesení: Komise stanovuje termín příštího zasedání k č. 1/2015 na pondělí 15. 12. 2014 
od 18.00 hod.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Druhým bodem je stanovení počtu vydání ZMČ v roce, a to, zda bude vydáno 11x nebo 12x.
Předseda podal návrh na hlasování o 12 vydání v roce 2015. PhDr. Havránek pak protinávrh o 11 
vydání v roce 2015.

Protinávrh usnesení: Komise stanovuje celkem 11 vydání Zpravodaje města Čelákovic v roce 
2015.
Hlasování: pro 4, proti 2, zdržel se 3. Návrh nebyl schválen.

Návrh usnesení: Komise stanovuje celkem 12 vydání Zpravodaje města Čelákovic v roce 2015.
Hlasování: pro 5, proti 2, zdržel se 2. Návrh byl schválen.

Termíny pro č. 8/2015 budou upraveny v návaznosti na plán dovolených OŠIK.
Třetím bodem je stanovení hodiny konání zasedání RR.

Návrh usnesení: Zasedání komise budou zpravidla od 18.00 hod.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

b) Témata roku 2015
Předseda vyzval členy k podání návrhů témat jednotlivých vydání v roce 2015, a to e-mailem pí 
Vitáčkové v předstihu před konáním příští RR. Pí Vitáčková je uloží do společného dokumentu a na 
příštím zasedání RR bude plán schválen.
Již jsou k dispozici návrhy Ing. arch. Vaňouska:

 70 let od čelákovického povstání a konce 2. světové války;
 o původu názvů čelákovických ulic;
 o původu pomístních názvů v Čelákovicích a okolí;
 Mlýny v Čelákovicích a okolí (dvoudílné téma).

a předsedy komise:
 Čelákovice v roce 2015;
 25 let demokratické samosprávy v Čelákovicích;
 dovolená.

3.2 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 11-2014

Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.3 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 12-2014

RR projednala příspěvky shromážděné do čtvrtka 20. 11. 2014 (na ftp většina uložena ve středu
19. 11.).

a) Diskutován byl příspěvek:
 zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché „Tečka za řešením stravování studentů gymnázia 

v Čelákovicích“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.
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Návrh usnesení: Redakční rada považuje problematiku stravování Gymnázia v Čelákovicích za 
uzavřenou a schvaluje nezveřejnění textu zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché „Tečka za řešením 
stravování studentů gymnázia v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

b) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek zaslaný Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy „Výstava Sklářství ve 
Středočeském kraji“ – důvod: PR text. Celý text je možné zadat jako placenou inzerci.
- příspěvek zaslaný Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy „VAŘENÍ JE HOBBY“ 
CZ.1.07/1.1.32/02.0070“ – důvod: PR text. Celý text je možné zadat jako placenou inzerci.
- představení projektu Nablízku, který je financován z OP LZZ, o které žádalo o. s. A DOMA – důvod: 
PR text. Celý text je možné zadat jako placenou inzerci.

Pí Vitáčková následně po RR nabídla formu inzerce, ale nikdo neprojevil zájem.

- příspěvek zaslaný SOŠ Čelákovice, s. r. o. „Beseda s H. H. W.“ – důvod: odložení do č. 1/2015 s tím, 
že předseda osloví autora ke zkrácení.
- příspěvek zaslaný SOŠ Čelákovice, s. r. o. „Osvětim, Březinka“ – důvod: odložení do č. 1/2015 s tím, 
že předseda osloví autora ke zkrácení.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených příspěvků v ZMČ č. 12/2014.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

c) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: střípky MěPO, Za všechno mohou značky…

d) TÉMA č. 12-2014: záhady kostela Nanebevzetí Panny Marie
Obsah tématu garantuje Ing. arch. Ivan Vaňousek.

e) Texty, které budou dodány po RR:
 z obsahu – předseda;
 úvodník – starosta;
 vyjádření OH k textu: Za všechno mohou značky…;
 zprávy z radnice – p. Scheuch – vedení města;
 dvoustrana foto záznam z 29. 11. – OŠIK;
 informace – co nového ve městě – Vit.;
 informace o nové rubrice – předseda;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

f) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: pátek 21. – středa 26. 11. 2014
Korektury I (Nosek) středa 26. – pátek 28. 11. 2014
Korektury II (předseda, Vit.) pátek 28. 11. – pondělí 1. 12. 2014
pdf čísla na ftp: středa 26. 11., pátek 28. 11. 2014
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pondělí 1. 12. 2014 dopoledne
Vydání: odhad čtvrtek 4. 12. 2014

Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou.

3.4 RŮZNÉ a ČERPÁNÍ

c) Různé
Předseda navrhl zřízení nové rubriky určené politickým subjektům. Od ledna 2015 navrhuje vyhradit v 
každém vydání ZMČ jednu stranu, která bude vždy tematicky zaměřena na konkrétní téma. Politické 
strany a hnutí, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Čelákovic, se budou moci k tomuto 
tématu vyjádřit. Jméno nové rubriky: „Zastupitelská aréna“.
Všichni členové toto uvítali a souhlasili s tímto záměrem.
Pravidla pro zveřejňování textů připraví ke schválení předseda do příštího jednání RR.
Následně o nich budou informovány všechny politické subjekty zastoupené v Zastupitelstvu města.
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Do redakce byl zaslán námět na článek – informace o správném třídění odpadu, především o 
správném třídění odpadu u nás v Čelákovicích. Pí Vitáčková jej po obdržení předala na OŽP.
RR žádá OŽP o přípravu příspěvku (s odkazem na webové stránky města), který bude zveřejněn 
v některém z následujících vydání.

Ing. L. M. za Šachový klub TJ Spartak Čelákovice zaslal RR k projednání žádost o nezkracování
příspěvků o šachovém dění v našem městě a žádá zaslat k tomuto oficiální stanovisko redakční rady.
RR postupuje dle platných Zásad pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic I/3/2013, kde ve článku 4
„Omezení zveřejnění příspěvků“, bodu 2. si RR vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při 
zachování obsahu sdělení.

Dále redakci zaslal nabídku student historie J. K., který by chtěl přiblížit obyvatelům Čelákovic lidi, 
kteří tu kdysi žili, a jejich svět.
S tímto RR souhlasí. 

d) Čerpání

č. 1-10/2014 stav k 22. 10. 2014 č. 1-11/2014 stav k 24. 11. 2014

5169 - tisk 363 630,00 Kč 5169 - tisk 409 400,00 Kč

5169 - ostatní* 5 000,00 Kč 5169 - ostatní* 10 000,00 Kč

5139 - materiál 0,00 Kč 5139 - materiál 0,00 Kč

5161 - roznos 72 297,50 Kč 5161 - roznos 81 924,30 Kč

celkem   440 927,50 Kč celkem 501 324,30 Kč 

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

čerpání 160 072,50 Kč čerpání 99 675,70 Kč 
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

3.4 VÝHLED PRO ČÍSLO 1-2015

e) TÉMA č. 1-2015: Čelákovice v roce 2015
Obsah tématu garantuje vedení města.

f) Součástí ZMČ č. 1-2015 dále bude:
- rozpočet na rok 2015.

4) Termín dalšího jednání komise

Pondělí 15. 12. 2014 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 
v 19.30 hodin.

PŘÍLOHY ZÁPISU:
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č. 1 Kontakty na členy RR ZMČ (2014-2018);
č. 2 Harmonogram jednotlivých vydání čísel ročníku 37. (tj. pro rok 2015) včetně termínů 

redakčních rad.

Zapsala dne 24. 11. 2014 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválil dne 25. 11. 2014: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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