
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

18.10.2021, místnost č. 2 v Libeňského zámku, 16:00-16:15 
 
členové Redakční rady: Tomáš Mrázek (předseda), Jiří Vítek, Tomáš Tatranský, Jana 
Solomonová, Martin Štěrba 
omluven: Tomáš Pavlů, Michal Kalina 
tajemník: Vladimír Slabý (omluven) 
šéfredaktor Osmičky: Tomáš Kňourek (omluven) 
host: Martin Šalek, tiskový mluvčí 
 
Předseda redakční rady Tomáš Mrázek zahájil jednání v 16 hodin. 
 
1) Na ověřovatele zápisu byla navržena paní Jana Solomonová. 

Hlasování o ověřovateli: 
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Ověřovatelem byla zvolena paní Jana Solomonová. 
 

2) Připomínky k listopadovému číslu Osmičky  
M. Štěrba – opět chybí Slovo starosty (dokud nebude, nebude hlasovat PRO tisk Osmičky),  
Navrhoval lepší fotografii na titulní stránku, v článku k Palmovce (str. 5) navrhoval úpravu 
(zmírnění) titulku, chyběla mu v článku o skautech (str. 12) citace někoho od skautů, 
rozporoval, že v článku o klubovně v Bohnicích (str. 26) se nejedná o nejmodernější 
klubovnu, ale o nejnovější klubovnu v Praze, zajímal se, kdo platí inzerci k Libeňskému světu 
(str. 21) 
M. Kalina (poslal připomínky písemně) - celkově velké množství fotografií politiků, je zde 
opět reklamní foto T. Hřebíka, dále jsou představitelé vedení na obálce, na s. 3, 4, 5, 12, 22.. 
článek Nová Palmovka (str. 5) - zcela chybí informace o dalších souvislostech - magistrátní 
půjčce 300 milionů korun a jejím řešení, sporu s Metrostavem. Naopak je zde široce 
rozepsáno, které dopravní stavby to údajně ovlivní. Prosí o nápravu, PR článek o Galerii 
Kooperativy (str. 11) není celý a chybí autor. 
T. Mrázek – navrhl doplnit u T. Pavlů (v článku) příslušnost KDU-ČSL 
J. Solomonová – požádala šéfredaktora, ať do Fora stáhne fotografii z webu 
T. Pavlů – považuje toto číslo pouze za propagaci koalice 
 

3) Hlasování o výsledné podobě listopadové Osmičky po zapracovaných úpravách 
PRO: 4, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 0 
Listopadové číslo Osmičky po úpravách bylo schváleno do tisku. 

4) Různé 
Otázku pro Fóra zastupitelů do prosincového čísla zašle klub Zelení šéfredaktorovi do 22. 10. 
2021. Odpovědi pak šéfredaktor očekává do 8. 11. 2021. Termín RR je 15. 11. 2021 od 16 h. 
 
Předseda RR: Tomáš Mrázek 
Ověřovatel: Jana Solomonová 
Zapsal: Martin Šalek   


