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ZÁPIS Č. 11/2022 Z JEDNÁNÍ KOMISE 

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ 

15. 11. 2022 
 

 
Přítomni: Ing. Petr Studnička, PhD. – předseda, Alena Frantíková, Mgr. Jindra Chourová, 

prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D., 
pí Dagmar Vitáčková – tajemník 

 
Nepřítomni: Ing. arch. Ivan Vaňousek 
 
Omluveni: Ing. arch. Ivan Vaňousek 
 
Program jednání: 

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

 
Zápis č. 11/2022, v pořadí 1. ve vol. období 2022–2026. 
Jednání RR pro č. 12-2022 bylo svoláno na úterý 15. 11. 2022 od 18.00 hod. do radnice II, 1. patro. 
Z celkového počtu členů komise – 5, byli přítomni 4 členové. 

 
 

1) Přivítání účastníků 
Předseda komise RR ZMČ Ing. Petr Studnička, PhD., se představil a přivítal přítomné členy jmenované 
Radou města dne 1. 11. 2022. Následně přiblížil proceduru konání redakčních rad a přípravy periodika. 
Pí Vitáčková všem přítomným zaslala před konáním RR (11. 11. 2022) 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 uložišti – nově pod e-mailovou schránkou (např. Zásady pro vydávání ZMČ, 
Podmínky pro zveřejnění inzerce v ZMČ, tiskový zákon, kontakty na členy RR, harmonogram vydávání, 
aktuální podklady aj.). Následně také obdrželi přihlašovací údaje do e-mailové schránky. Přítomní 
potvrdili, že oba e-maily obdrželi. Většina se i seznámila s obsahem. Rovněž byli členové RR ZMČ 
seznámeni s Jednacím řádem komisí Rady města Čelákovic I/12/2022, který je účinný od 2. 11. 2022  
a umožňuje účast na jednání komise rovněž on-line formou videokonference. 
Následně přistoupil předseda k programu jednání. 
 
2) Schválení programu 

Program jednání: 
 jmenování ověřovatele zápisu; 
 připomínky k minulému zápisu; 
 rekapitulace vydaného čísla 11-2022; 
 čerpání a různé; 
 rubrika Zastupitelská aréna; 
 harmonogram vydání roku 2023; 
 projednání aktuálního čísla 12-2022; 
 výhled pro další číslo; 
žádný bod nebyl přidán. 

 
Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 15. 11. 2022. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
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3) Agenda 
 
3.1 JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU 
Ověřovatelem zápisu byla navržena Alena Frantíková. 
 
Návrh usnesení: Redakční rada jmenuje ověřovatelkou zápisu č. 11-2022 Alenu Frantíkovou. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
3.2 PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU 
Žádné připomínky k zápisu č. 10/2022 nebyly vzneseny. 
 
3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 11-2022 
Žádné připomínky nebyly vzneseny.  
 
3.4 ČERPÁNÍ a RŮZNÉ 

č. 10/2022 stav k 19. 10. 2022 č. 11/2022 stav k 21. 11. 2022 

    

5169 - tisk 558 497,00 Kč 5169 - tisk 617 787,00 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 139 848,16 Kč 5161 - roznos 152 555,88 Kč 

celkem 703 345,16 Kč celkem 775 342,88 Kč 

    

rozpočet 980 000,00 Kč rozpočet 980 000,00 Kč 

zbývá k čerpání 276 654,84 Kč zbývá k čerpání 204 657,12 Kč 
* výdaje velikonoční, vánoční ilustrace apod. 
 
Předseda komise RR ZMČ Ing. Petr Studnička, PhD., oslovil 5 zpracovatelů příslušných témat 
Zpravodaje města Čelákovic pro čísla 1 až 12-2023. Všichni zpracování potvrdili a akceptovali 
předávání textů vždy do 10. dne v měsíci. 
Členové RR ZMČ se shodli, že součástí elektronické verze Zpravodaje města Čelákovic zveřejňované 
na webových stránkách města bude od č. 1-2023 nově i placená inzerce. Z tohoto důvodu je nutné 
předložit na schůzi Rady města Čelákovic návrh aktualizovaného znění Zásad pro vydávání Zpravodaje 
města Čelákovic I/3/2013 a Podmínek pro zveřejnění inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic I/4/2012 
s účinností od 1. 1. 2023. 
 
Návrh usnesení: Komise doporučuje Radě města Čelákovic schválit aktualizované znění Zásad 
pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic I/3/2013 a Podmínek pro zveřejnění inzerce  
ve Zpravodaji města Čelákovic I/4/2012, ve kterých bude zohledněna skutečnost, že placená 
inzerce bude publikována jak v tištěné, tak v elektronické verzi Zpravodaje města Čelákovic  
od čísla 1-2023. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
3.5 RUBRIKA ZASTUPITELSKÁ ARÉNA 
Předseda komise RR ZMČ Ing. Petr Studnička, PhD., tlumočil členům RR názory zástupců volebních 
stran zastoupených v Zastupitelstvu města Čelákovic, a to, že souhlasí s pokračováním pravidelné 
rubriky Zastupitelská aréna.  
RR diskutovala, v jakém režimu. Dle přítomných bude opět zavedena, a to od čísla 1-2023. 
 
Pravidla rubriky ZASTUPITELSKÁ ARÉNA ve Zpravodaji města Čelákovic ve volebním období 
2022–2026 

 
1. Znění anketní otázky pro příslušný měsíc klade ve stanoveném pořadí zastupitel s nejvyšším 

počtem preferenčních hlasů příslušné volební strany a zasílá ji s ohledem na agendu GDPR 
výhradně z oficiální e-mailové adresy jmeno.prijmeni@celakovice.cz na e-mailové adresy 
josef.patek@celakovice.cz, roman.sterba@celakovice.cz, milos.bukac@celakovice.cz, 
zdenka.ticha@celakovice.cz, a v kopii na zpravodaj@celakovice.cz, a to dle níže uvedeného 
harmonogramu: 
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- pro ZMČ č. 1-2023 do konce listopadu 2022 zastupitel za ODS; 
- pro ZMČ č. 2-2023 do konce prosince 2022 zastupitel za Koalici ANO a Zdraví Sport Prosperita; 
- pro ZMČ č. 3-2023 do konce ledna 2023 zastupitel za PRO Č, Starostové a nezávislí; 
- pro ZMČ č. 4-2023 do konce února 2023 zastupitel za SPOLEČNĚ pro Čelákovice – TOP 09, 

KDU-ČSL, LES; 
- pro ZMČ č. 5-2023 do konce března 2023 zastupitel za ODS; 
- pro ZMČ č. 6-2023 do konce dubna 2023 zastupitel za Koalici ANO a Zdraví Sport Prosperita; 
- pro ZMČ č. 7-2023 do konce května 2023 zastupitel za PRO Č, Starostové a nezávislí; 
- pro ZMČ č. 8-2023 do konce června 2023 zastupitel za SPOLEČNĚ pro Čelákovice – TOP 09, 

KDU-ČSL, LES; 
- pro ZMČ č. 9-2023 do konce července 2023 zastupitel za ODS; 
- pro ZMČ č. 10-2023 do konce srpna 2023 zastupitel za Koalici ANO a Zdraví Sport Prosperita; 
- pro ZMČ č. 11-2023 do konce září 2023 zastupitel za PRO Č, Starostové a nezávislí; 
- pro ZMČ č. 12-2023 do konce října 2023 zastupitel za SPOLEČNĚ pro Čelákovice – TOP 09, 

KDU-ČSL, LES. 
Harmonogram pro léta 2024, 2025 a 2026 bude pokračovat ve stanoveném pořadí volebních 
stran v uvedených termínech, přičemž rubrika Zastupitelská aréna bude publikována naposledy 
v ZMČ č. 06/2026 s ohledem na konec volebního období a rovnost volebních stran před volbami 
do Zastupitelstva města Čelákovic. 

 
2. V případě, že zastupitel příslušné volební strany nerozešle do stanoveného termínu (nejpozději 

poslední den v měsíci) příslušnou otázku, bude nejpozději do 3 pracovních dnů rozeslána 
zástupcům volebních stran otázka ze zásobníku schváleného redakční radou Zpravodaje města 
Čelákovic a časová lhůta pro zpracování odpovědi bude úměrně krácena (nejpozději do 10. dne 
v měsíci). 

 
3. Za každou volební stranu zastoupenou v Zastupitelstvu města Čelákovic může být vždy dodána 

jen jedna odpověď na otázku pro příslušný měsíc; a na otázku odpovídá vždy právě jeden 
zastupitel a zasílá ji výhradně na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. 

 
4. Rozsah jednotlivých odpovědí je omezen max. 1 500 znaky včetně mezer. 
 
5. Publikován bude pouze text, nikoliv další prvky (tabulky, grafy, schémata, mapy, portrétové 

fotografie atp.). 
 
6. Uzávěrka pro dodání odpovědí je stanovena vždy na 10. den v měsíci. Na později zaslané 

příspěvky nebude brán zřetel a u příslušné volební strany bude uvedeno sdělení ve znění: 
„Zastupitel(é)/-ka zvolen(í)/-á za XXX (konkrétní název volební strany) se k tématu nevyjádřil(i)/-
a.“ 

 
7. Redakční rada ZMČ vezme na svém jednání zaslané odpovědi pouze na vědomí a nebude je 

dále posuzovat, budou-li splňovat čl. 4, bod 1 Zásad pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic. 
 
8. Texty dodané redakci do rubriky „Zastupitelská aréna“ budou procházet standardní jazykovou 

korekturou, nikoliv krácením a dalšími obsahovými úpravami při splnění bodů 4. a 5. těchto 
Pravidel. 

 
Návrh usnesení: Komise schvaluje zavedení a pravidla pravidelné rubriky Zpravodaje města 
Čelákovic „Zastupitelská aréna“ s účinností od čísla 1-2023. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
3.6 HARMONOGRAM VYDÁNÍ ROKU 2023 
Pí Vitáčková zpracovala návrh harmonogramu jednotlivých vydání čísel Zpravodaje města Čelákovic 
ročníku 45 (tj. pro rok 2023) obsahující termíny redakčních rad, korektur, vydání, roznosu apod. 
Členové RR se shodli na termínech konání jednání RR i času zahájení. 
Tato finální verze harmonogramu (příloha zápisu č. 2) je již odsouhlasena tiskárnou a bude následně 
předána korektorovi. Jazykové korektury Zpravodaje města Čelákovic zpracovává PhDr. M. N. 
 
Tato verze harmonogramu obsahuje termíny jednání RR v roce 2023: 
úterý 17. 1.; čtvrtek 16. 2.; čtvrtek 16. 3.; úterý 18. 4.; úterý 16. 5.; čtvrtek 15. 6.; úterý 18. 7.;  
čtvrtek 17. 8.; úterý 19. 9.; úterý 17. 10.; čtvrtek 16. 11. a úterý 14. 12. 
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Návrh usnesení: Komise schvaluje navržený harmonogram jednotlivých vydání čísel Zpravodaje 
města Čelákovic pro rok 2023. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
3.7 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 12-2022 
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 15. 11. 2022. Tiskové zprávy netýkající se našeho 
města nebudou publikovány. 
 

a) Diskutován byl příspěvek a RR rozhodla nezveřejnit: 
- text zaslaný odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav „Adventní kalendář pomoci 2022“ – důvod: text nemá vztah k městu Čelákovice. 
 
Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje nezveřejnění v ZMČ č. 12-2022 textu „Adventní 
kalendář pomoci 2022“ (OSVaZ MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

b) Příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: 
- Lži a nepravdy V. D.; 
- SPOLEČNĚ pro Čelákovice; 
- Komunitní centrum Fara; 
- ZŠ J. A. Komenského; 
- fotbal – SK Union; 
- TJ Spartak Čelákovice – nohejbalový oddíl; 
- Routa. 
 

c) TÉMA č. 12-2022: Násilná kolektivizace v Čelákovicích a okolí 
Obsah tématu garantuje Mgr. David Eisner. 
 

d) Příspěvky, které budou dodány po RR: 
- z obsahu; 
- vítání občánků 19. 11. – 2x skupina; 
- florbal; 
- motokáry; 
- vernisáž v MM; 
- výstava Brandýské Vánoce; 
- rybáři; 
- včelaři; 
- informace společnosti Q – BYT Čelákovice k zálohám na teplo v roce 2023 ; 
- bazén (ČeSpo) – informace k provozu o svátcích; 
- foto z akce 26. 11.; 
- informace o změnách parametrů příspěvku na bydlení od ledna 2023; 
- další drobné, aktuální či doplňující informace dle potřeby. 
 
Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ 
Odeslání podkladů do DTP: úterý 15. 11. 2022 
Korektury I (N.) středa 23. 11. – pátek 25. 11. 2022 
Korektury II (předseda, Vit.) pátek 25. 11. – pondělí 28. 11. 2022 
pdf čísla na mail.celakovice.cz: středa 23., pátek 25. 11. 2022 
(ve složce: aktualni-cislo_verze-pred-schvalenim_PDF) 
 
Schválení: pondělí 28. 11. 2022 
Vydání: odhad čtvrtek 1. 12. 2022 
Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou. 
 
3.8 VÝHLED PRO DALŠÍ ČÍSLO 
Číslo 1-2023 bude plnobarevné s hlavní modrou barvou. 
 
TÉMA č. 1-2023: 30 let samostatné České republiky 
Obsah tématu garantuje Mgr. David Eisner. 
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Součástí ZMČ č. 1-2023 dále budou: 
- o čem jednali zastupitelé a radní města; 
- přání vedení města; 
- opakování výzvy – dotace města 2023; 
- informace k volbám prezidenta ČR, 13. a 14. 1. 2023 (I. kolo), případné II. kolo 27. a 28. 1. 2023; 
- Novoroční koncert města – 10. 1. 2023; 
- vítání občánků 10. 12. – 3x skupina; 
- foto z akcí v průběhu prosince 2022; 
- rubrika Zastupitelská aréna, otázku zasílá ODS; 
- nové jízdní řády BUS 2023; 
- rozpočet města na rok 2023; 
- logo „Rok 2023 v Čelákovicích – Do Čelákovic po trati i po vodě“; 
- PF města; 
- vložená brožura akcí Rok 2023 v Čelákovicích. 
 
4) Termín dalšího jednání komise 

 
Úterý 13. 12. 2022 od 18.00 hod. 
 

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
ve 20.00 hodin. 
 
 

PŘÍLOHY ZÁPISU: 
č. 1 Kontakty na členy RR ZMČ (2022–2026); 
č. 2 Harmonogram jednotlivých vydání čísel Zpravodaje města Čelákovic ročníku 45 (tj. pro 
 rok 2023) včetně termínů redakčních rad. 

 
 
 

Zapsala dne 21. 11. 2022 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise 
 
 
 

Zápis ověřila dne 22. 11. 2022 Alena Frantíková, členka redakční rady ZMČ, v. r. 
 
 
 

Schválil dne 21. 11. 2022 Ing. Petr Studnička, PhD., předseda redakční rady ZMČ 


