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ZÁPIS Č. 2/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

16. 2. 2016

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

Nepřítomni: pí Jana Poklopová

Omluveni: -

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

Zápis č. 2/2016, v pořadí 16. ve vol. období 2014–2018.
Jednání bylo svoláno na úterý 16. 2. 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR bylo zahájeno v 18.05 hod. za přítomnosti 6 členů.
Pí Adéla Dvořáková a p. Vladislav Švestka se dostavili v 18.10 hod.
Z celkového počtu členů komise – 9, bylo od 18.10 hod. jednání přítomno členů 8.

1) Přivítání účastníků
Předseda komise RR ZMČ Ing. Petr Studnička, PhD., přivítal přítomné členy a přistoupil k programu 
jednání.

2) Schválení programu
Program jednání:
 připomínky k minulému zápisu;
 čerpání a různé;
 rekapitulace vydaného čísla 2-2016;
 projednání aktuálního čísla 3-2016;
 výhled pro číslo 4-2016;
žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 16. 2. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Pí Adéla Dvořáková a p. Vladislav Švestka se dostavili v 18.10 hod.

3) Agenda

3.1 PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU
Předseda komise RR ZMČ Ing. Petr Studnička, PhD., oslovil přítomné, zda mají připomínky
k minulému zápisu z RR. Žádné připomínky v tuto chvíli nebyly vzneseny.
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3.2 ČERPÁNÍ a RŮZNÉ

č. 1/2016 stav k 21. 1. 2016 č. 2/2016 stav k 22. 2. 2016

5169 - tisk 40 779,00 Kč 5169 - tisk 77 476,00 Kč

5169 - ostatní* 0,00 Kč 5169 - ostatní* 5 000,00 Kč

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

5161 - roznos 9 626,76 Kč 5161 - roznos 16 485,10 Kč

celkem 50 405,76 Kč celkem 98 961,10 Kč 

rozpočet 620 000,00 Kč rozpočet 620 000,00 Kč 

čerpání 569 594,24 Kč čerpání 521 038,90 Kč 
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

Předseda RR reagoval na e-mailovou korespondenci PhDr. Havránka ze dnů 24. 1. a 25. 1. 2016
(před schválením minulého čísla 1/2016), která byla zaslána redakční radě.
Tato se pojila k záležitosti projednávané na minulé RR, a to zda záhlaví se základními kontakty
a adresou Gymnázia Čelákovice, bude obsahovat i text: „Fakultní škola FF UK Praha“.

Vzhledem k urážlivému obsahu korespondence na adresu tajemnice RR, vyzval předseda RR
PhDr. Havránka, aby se tajemnici RR před přítomnými členy RR omluvil.
Po následné diskusi PhDr. Havránka, předsedy RR a dalších členů RR, pp Rych a Nejman projevili 
důrazný nesouhlas s postupem, jakým tuto věc předseda RR řešil. PhDr. Havránek sdělil, že se 
omlouvat nebude a dále, že shledává pochybení v postupu předsedy RR.

Následně vznesl PhDr. Havránek návrh na usnesení.

Návrh usnesení: Redakční rada neschvaluje zápis č. 1/2016 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 19. 1. 2016 v odstavci věnovaném boxu Gymnázia 
Čelákovice, protože informace nebyly projednány RR a požaduje vypuštění odstavce týkajícího 
Gymnázia Čelákovice ze zápisu č. 1/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 19. 1. 2016.
Hlasování: pro 1, proti 3, zdržel se 4. Návrh nebyl přijat.

Dále PhDr. Havránek upozornil, že se v prosinci 2015 otevřela po jednání RR otázka úpravy grafiky 
ZMČ, kterou shledává p. Rych za nutnou upravit a při jejíž modernizaci nabídl bezplatně svou pomoc. 
Předseda RR prověřil stav s autorskými právy a uvedl, že město může do současné grafické podoby 
provádět úpravy bez omezení a město není vázáno žádným smluvním vztahem. O návrhu, že by bylo 
přistoupeno k úpravě či změně současné grafické podoby, především k odstranění opakujících se 
typografických chyb ve Zpravodaji města Čelákovic, nebylo nakonec hlasováno. Tato záležitost bude 
uzavřena na březnovém jednání RR ZMČ v souladu se Zásadami pro vydávání ZMČ. Dle výsledku 
bude následně informována tiskárna, která zabezpečuje grafickou přípravu ZMČ. 

3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 2-2016
PhDr. Havránek s odvoláním na str. č. 7 – zastupitelská aréna, kde je uvedeno, že: „Zastupitelé dodali 
vyjádření k tématu po stanoveném termínu“, řekl, že se neměří stejným metrem všem, když v rubrice 
zastupitelská aréna text dodaný po termínu nebyl publikován a naopak text radního Ing. Miroslava 
Opy, Ph.D., ze str. č. 6 „Reakce na článek zastupitelky Zdeňky Tiché – Soudní spor mezi TJ Spartak a 
městem Čelákovice“, ano, i když byl dodán po uzávěrce ZMČ a po RR.
Předseda RR na vysvětlenou připomněl RR schválená pravidla ze dne 15. 12. 2014 pro rubriku 
zastupitelská aréna, která byla volebním subjektům zastoupených v Zastupitelstvu města Čelákovic 
rozeslána dne 15. 12. 2014, a která obsahují striktní termín uzávěrky s tím, že na později zaslané 
příspěvky nebude brán zřetel.
Dále připomněl diskusi a následně i usnesení přijaté k reakci na příspěvek zastupitelky PhDr. Zdeňky 
Tiché „Soudní spor mezi TJ Spartak a městem Čelákovice“ na minulé RR, kdy RR prostřednictvím 
předsedy žádala oslovení vedení města, aby se vyjádřilo k příspěvku zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché 
„Soudní spor mezi TJ Spartak a městem Čelákovice“ a své stanovisko ve stejném rozsahu zaslalo do 
termínu před prvními korekturami č. 2/2016.
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V případě, že by text měl být dodán až pro další číslo, tj. 3/2016, obsahoval by návrh na usnesení
i toto upřesnění.
Dále byl text uveden v i minulém zápisu jako očekávaný pro č. 2/2016 – viz „3.4 e) Texty, které budou 
dodány po RR“.
Na toto vysvětlení PhDr. Havránek dodal, že si na minulé RR neuvědomil žádat doplnění usnesení.

3.4 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 3-2016
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 16. 2. 2016 (na ftp většina uložena v pondělí
15. 2.).

a) Diskutovány byly příspěvky a RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek „Není jasan jako jasan“ zaslaný P. J. – důvod: text včetně fotografií a tabulky
je pro městské periodikum velmi obsáhlý;
- příspěvek „Pozvání na posezení s přáteli u příležitosti MDŽ“ zaslaný za MěO KSČM Čelákovice 
Vladimírem Duníkem – důvod: informace o akci bude zařazena do čtvrtletního kalendáře akcí JARO 
2016 v Čelákovicích a text nebude publikován jako samostatná pozvánka.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje nezveřejnění v ZMČ č. 2/2016 příspěvků: „Není jasan 
jako jasan“ (P. J.) a „Pozvání na posezení s přáteli u příležitosti MDŽ“ (MěO KSČM Čelákovice).
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

b) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě:
Velikonoce – nejdůležitější svátky člověka (M. U.) – zkráceno na RR, Velký pátek a Jidáš Iškariotský 
(M.K.) – požadavek na zkrácení autorem do 1 500 znaků (dodáno 19. 2.),
Z březnového košíku čelákovického houbaře (Spolek houbařů Čelákovice) – požadavek na zkrácení 
autorem do 1 500 znaků a odstranění/nahrazení odborných termínů (dodáno 17. 2.), text o výstavě na
Gymnáziu.

c) TÉMA č. 3-2016: Vodovod a kanalizace ve městě
Obsah tématu garantuje radní Mgr. Marek Skalický.

d) Texty, které budou dodány po RR:
 zprávy z radnice – o čem jednali zastupitelé a radní města;
 zprávy z radnice – vyhlášení konkurzu na ředitele p. o. ZŠ Kostelní;
 MDDM;
 zkrácené a upravené texty – Velikonoce – nejdůležitější svátky člověka; Velký pátek a Jidáš 

Iškariotský; Z březnového košíku čelákovického houbaře;
 další drobné, aktuální či doplňující informace dle potřeby.

Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: středa 17. 2. 2016
Korektury I (Nosek) pondělí 22. – středa 24. 2. 2016
Korektury II (předseda, Vit.) středa 24. – pátek 26. 2. 2016
pdf čísla na ftp: pondělí 22., středa 24. 2. 2016
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pátek 26. 2. 2016
Vydání: odhad středa 2. 3. 2016
Číslo bude plnobarevné s hlavní zelenou barvou.

3.6 VÝHLED PRO ČÍSLO 4-2016

a) TÉMA č. 4-2016: Čelákovické kuriozity
Obsah tématu garantuje Ing. arch. Ivan Vaňousek.
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b) Součástí ZMČ č. 4-2016 dále budou:
- foto z akce Velikonoce na náměstí;
- vítání občánků z 27. 2 a 19. 3. 2016;
- shrnutí k žádostem o dotace z rozpočtu města, a to po termínu jejich uzávěrky;
- zastupitelská aréna.

Pro číslo 4-2016 byla vybrána otázka:
Jak byste řešili problém chybějících parkovacích míst u železniční stanice po dobu výstavby nástupišť 
na čelákovickém nádraží?

Návrh usnesení: Komise schvaluje znění otázky pro rubriku ZMČ „Zastupitelská aréna“
č. 4-2016 ve znění: „Jak byste řešili problém chybějících parkovacích míst u železniční stanice 
po dobu výstavby nástupišť na čelákovickém nádraží?“.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Předseda RR v závěru jednání vyzval přítomné k návrhům na ilustrátora prosincového čísla 2016 –
zimní a vánoční tematika, aby mohla být uzavřena smlouva s autorem nejdéle začátkem září 2016.

Z důvodu připomínek k zápisu RR ZMČ č. 2/2016, který byl rozeslán dne 24. 2. 2016, rozhodl 
předseda RR ZMČ o zpětvzetí zápisu a zapracování připomínek dle požadavků členů RR ZMČ.

4) Termín dalšího jednání komise

Čtvrtek 17. 3. 2016 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 20.00 hodin.

Zapsala dne 26. 2. 2016 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválil dne 6. 3. 2016: Ing. Petr Studnička, PhD., předseda redakční rady ZMČ
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