
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

19.-20.10.2020, diskuse prostřednictvím e-mailové korespondence 
 
členové Redakční rady: 
Tomáš Mrázek (předseda), Tomáš Tatranský, Jana Solomonová, Tomáš Pavlů, Martin Štěrba, 
Michal Kalina, Jiří Vítek 
 
tajemník: Vladimír Slabý 
šéfredaktor Osmičky: Tomáš Kňourek 
 
Z důvodu epidemiologických opatření bylo rozhodnuto, že se redakční rada fyzicky nesejde a že 
listopadová Osmička bude posuzována prostřednictvím e-mailové korespondence a hlasováno o 
ní per rollam. 

1) Připomínky k listopadovému vydání Osmičky  
- titulní strana – M. Kalina (a také M. Štěrba a T. Pavlů) navrhovali skupinové foto čestných 
občanů bez pana starosty - jenže jiná skupinová fotografie není k dispozici (V. Slabý).   
- chybí manuál pro sociálně znevýhodněné rodiny (M. Kalina, M. Štěrba a T. Pavlů) – je o něm 
psáno na str. 5 (T. Tatranský) 
str. 7 - článek Jak z Karlína do Holešovic potřebuje větší editaci, působí jak reklama na 
TOP09+STAN (M. Štěrba, M. Kalina).  
- s. 16 - v perexu rozhovoru se opakují informace ze s. 6 (M. Kalina). 
- s. 19 - U gymnázia se včelaří - vyměnit foto s oříznutou rukou a ramenem (M. Kalina). 
- Chybí informace o situaci kolem Centra Palmovka (připomínka M. Kaliny, M. Štěrby a T. 

Pavlů). Šéfredaktor T. Kňourek přislíbil zpracovat materiál do dalšího čísla. 
- M. Štěrba se opakovaně pozastavil nad tím, že není zasílána Osmička kompletní včetně Slova 

starosty. 
- Chybí info o kluzištích a co bude s penězi, které se ušetřily za kulturu v roce 2020 (T. Pavlů.) – 

o kluzištích se dle usnesení komise pro sport definitivně rozhodne až po 25.11., vliv na vše 
okolo kultury a sportu mají i nařízení vlády a Min. zdrav. (J. Vítek) 
 

2) Hlasování o výsledné podobě listopadové Osmičky 
PRO: 4, PROTI: 2, NEHLASOVAL: 1 
Listopadové číslo Osmičky bylo po úpravách schváleno do tisku. 

3) Různé 
Otázku do prosincového Fóra zastupitelů zašlou Piráti do pátku 23.10.2020 panu 
šéfredaktorovi, ten následně ji rozešle všem členům redakční rady. Odpovědi zasílejte panu 
šéfredaktorovi nejpozději v pondělí 9.11.2020. Plánovaný termín další redakční rady je 
pondělí 16.11.2020. Způsob jednání, čas a místo bude upřesněno v závislosti na aktuálních 
epidemiologických opatřeních. 
 
 
Předseda RR: Tomáš Mrázek  
 
Tajemník redakční rady: Vladimír Slabý     

 

 


