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ZÁPIS Č. 5/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

19. 5. 2015

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

Nepřítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, pí Adéla Dvořáková, p. Vladislav Švestka

Omluveni: Ing. Petr Studnička – předseda, p. Vladislav Švestka

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

Zápis č. 5/2015, v pořadí 7. ve vol. období 2014–2018.
Jednání bylo svoláno na úterý 19. 5. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR bylo zahájeno v 18.00 hod. Z celkového počtu členů 
komise – 9, bylo jednání přítomno členů 6.

1) Přivítání účastníků
PhDr. Radovan Havránek, kterého na den 19. 5. 2015 řízením komise pověřil dne 7. 5. 2015 předseda 
RR, přivítal přítomné členy a přistoupil k programu jednání.

2) Schválení programu
Program jednání:
 rekapitulace vydaného čísla 5-2015;
 připomínky k minulému zápisu;
 projednání aktuálního čísla 6-2015;
 výhled pro číslo 7-2015;
 čerpání a různé;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 19. 5. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3) Agenda

3.1 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 5-2015
PhDr. Radovan Havránek upozornil na duplicitní pasáže textů na stranách 2 a 3 (hokej na náměstí).
Pí Vitáčková k tomu připomněla, že každý člen má možnost připomínek před schválením periodika do 
tisku. Minimálně dvě verze zálomu jsou vždy k dispozici na ftp a o přibližných termínech jejich 
umístění na server jsou členové informování v zápisech z RR.

3.2 PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU
Žádné připomínky nebyly vzneseny.
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3.3 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 6-2015
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 19. 5. 2015 (na ftp většina uložena v pondělí 18. 5.).

a) RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek „Pravidla pro přidělování dotací se musí zpřísnit“ zaslaný předsedou MO Liberálně 
ekologické strany RNDr. P. P., Ph.D. – důvod: článek 4, bod 1b) Zásad pro vydávání Zpravodaje 
města Čelákovic;
- příspěvek „Může radní veřejně vědomě lhát?“ zaslaný Mgr. M. Š. za spolek Skaláci – důvod: článek 
4, bod 1b) Zásad pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje nezveřejnění v ZMČ č. 6/2015 příspěvků: „Pravidla 
pro přidělování dotací se musí zpřísnit“ (RNDr. P. P., Ph.D.) a „Může radní veřejně vědomě 
lhát?“ (Mgr. M. Š.).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

b) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě:
MěPO informuje; střípky MěPO; Vážení přátelé-příznivci!; TZ: Středočeský kraj s Českými dráhami 
zahájil projekt Cyklopůjčovny v Polabí; TZ: Milovické Mirakulum přidalo novou atrakci – unikátní 
úzkokolejku; Sen Járy Cimrmana se splnil, máme moře; Čelákovice mají novou 1. vicemistryni ČR v 
bikiny fitness; Atletická dráha na Městském stadionu je zrekonstruována; Florbalová Orka slaví 20 let
(upravit na 1 celou stranu ZMČ); Burza práce ve Středočeském kraji; Výročí 70 let ukončení II. 
světové války v Čelákovicích; ZŠ J. A. Komenského – Noční míčový sedmiboj; 13. ročník Memoriálu 
Ladislava Báči; Šmoulí branný den; Procházka za čelákovickými stromy; Junák – český skaut; houby; 
MŠ Rumunská.

c) rubrika – Zastupitelská aréna 6/2015
Redakční rada potvrdila nezařazení odpovědi zastupitelky PhDr. Z. T., zvolené za PRO Č, do 
podkladů ZMČ č. 6/2015, protože její vyjádření k tématu bylo dodáno po stanoveném termínu. Stejně 
tak bylo postupováno již v několika předešlých případech.

d) TÉMA č. 6-2015: Labská stezka
Obsah tématu garantuje Ing. Petr Studnička.

e) Texty, které budou dodány po RR:
 zprávy z radnice – záměr na trhy na náměstí;
 zprávy z radnice – o čem jednali zastupitelé a radní – Vit.;
 zprávy z radnice – vítání občánků;
 zprávy z radnice – 2x výběrové řízení na pracovní pozice (celkem 4x);
 zprávy z radnice – rekonstrukce pomníku Austa a Maška – OŠIK;
 zprávy z radnice – rekonstrukce Městské sauny – OH;
 informace – umístění ZMČ v soutěži „Radniční zpravodaj“;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: čtvrtek 21. 5. 2015
Korektury I (Nosek) pondělí 25. – středa 27. 5. 2015
Korektury II (předseda, Vit.) středa 27. – pátek 29. 5. 2015
pdf čísla na ftp: pondělí 25. 5., středa 27. 5. 2015
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pátek 29. 5. 2015 dopoledne
Vydání: odhad středa 3. 6. 2015

Číslo bude plnobarevné s hlavní červenou barvou.

3.5 VÝHLED PRO ČÍSLO 7-2015

a) TÉMA č. 7-2015: Husův odkaz
Obsah tématu garantuje Ing. arch. Ivan Vaňousek.
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b) Součástí ZMČ č. 7-2015 dále budou:
- záznam z „IV. Setkání na náměstí“ – 27. 6. 2015;
- záznam z Muzejní noci v Čelákovicích – 20. 6. 2015;
- záznam ze Setkání rodáků a přátel Sedlčánek a Císařské Kuchyně – 20. 6. 2015;
- pozvánka (plakát) na čelákovické filmové léto;
- zastupitelská aréna.
Pro číslo 7/2015 byla vybrána otázka:
Kde a jak byste rozšířil/a možnosti aktivního využití volného času pro občany a návštěvníky města?

Návrh usnesení: Komise schvaluje znění otázky pro rubriku ZMČ „Zastupitelská aréna“
č. 7/2015 ve znění: „Kde a jak byste rozšířil/a možnosti aktivního využití volného času pro 
občany a návštěvníky města?“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3.6 ČERPÁNÍ a RŮZNÉ

č. 1-4/2015 stav k 20. 4. 2015 č. 1-5/2015 stav k 25. 5. 2015

5169 - tisk 144 394,00 Kč 5169 - tisk 183 080,00 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 28 375,88 Kč 5161 - roznos 35 864,38 Kč

celkem 177 769,88 Kč celkem 223 944,38 Kč

rozpočet 790 000,00 Kč rozpočet 790 000,00 Kč 

čerpání 612 230,12 Kč čerpání 566 055,62 Kč
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

Místostarostovi města II, který je současně i předsedou RR, Ing. Studničkovi byl dne 13. 5. 2015 
doručen dopis, týkající se obsahové náplně Zpravodaje. Protože nebyl připojen žádný kontakt na 
autory (H. a V. M.) pro zpětnou vazbu, je tento dopis odložen jako anonym.

Do redakce byl doručen v listopadu loňského roku avizovaný text o upírech v Čelákovicích autora
Bc. J. K.. „Cílem článku není opakovat to, co již bylo napsáno, nebo znovu otevírat otázku, zda o upíry 
skutečně šlo či nikoli. Spíše se pokouší nastínit svět a mentalitu dávných obyvatel Čelákovic a trochu 
je přiblížit těm dnešním. Je zaměřen na to, jak vypadala středověká představa upíra, z čeho vycházela 
a kde se vlastně vzal obraz moderního upíra, jak ho známe dnes.“
Tento text včetně obrazových příloh k výběru RR odložila ke zveřejnění v č. 8/2015.

Po diskusi na téma „zastupitelská aréna“ se členové RR dohodli, že do příštího jednání sepíší a do 
uzávěrky zašlou pí Vitáčkové své návrhy otázky/otázek pro rubriku „zastupitelská aréna“. Pí Vitáčková 
je zkompletuje a přidá do podkladů dalšího jednání komise.

4) Termín dalšího jednání komise

Úterý 16. 6. 2015 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 20.15 hodin.
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Zapsala dne 25. 5. 2015 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválil dne 25. 5. 2015: PhDr. Radovan Havránek, člen redakční rady ZMČ,
pověřený řízením komise dne 19. 5. 2015
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