
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 

20.3.2023 od 16.00 do 16.30 na Libeňském zámku, místnost č. 2  

 

Přítomni: Tomáš Mrázek (předseda), Martin Štěrba (místopředseda), Jiří Vítek, Jana Solomonová, 

Tomáš Němeček, Vítězslav Novák, David Dvořák, Jan Vocel 

Omluveni: Anna Patočková 

Tajemník komise: Vladimír Slabý 

šéfredaktor: Tomáš Kňourek 

 

Jednání komise v 16.00 zahájil její předseda Tomáš Mrázek.  

1) Volba ověřovatele zápisu – Jana Solomonová 

hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0, ověřovatelem byl zvolena Jana Solomonová 

 

2) Připomínky k dubnové Osmičce 

- Martin Štěrba označil číslo za poněkud nudnější. Foto měsíce o ničem, Vl. Slabý reagoval, že 

je to provizorní foto a bude vyměněno. Článek o farmářských trzích – citace někdo jiný než 

paní zastupitelka Novotná, raději gesční paní radní Solomonová. Článek na str. 29 - není na 

první pohled jasné, že jde o inzerci – šéfredaktor Kňourek poukázal na jiný font a že v záhlaví 

i na konci je uvedeno placená inzerce. Cyklostezky – nešťastný začátek, lépe akcentovat 

informace z druhé části článku. 

- Tomáš Němeček upozornil na velké množství článků podepsaných anonymně (RED), vytrácí 

se osobní zodpovědnost za text. Poznamenal, že rozpočtu je věnován malý prostor, do 

budoucna by navrhoval výrazně víc místa, jde o stěžejní materiál zastupitelstva. Rozhovor 

s představitelem agentury EUSPA je promarněná šance – Tomáš Kňourek na vysvětlenou 

přiblížil složitosti jeho vzniku. Text „Co s ruinou v Čimické ulici?“ neobsahuje nic zásadního 

- Jiří Vítek přiblížil zákulisí celé kauzy, text bude aktualizován. 

 

3) Schválení dubnové Osmičky po zapracování navržených úprav 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2, dubnová Osmička byla schválena. 

 

4) Různé 

- Otázku do květnové Osmičky kladou Patrioti, zašlou ji do pátku 24. 3. 2023 na mail 

šéfredaktora. Odpovědi zaslat šéfredaktorovi nejpozději v pondělí 11. 4. 2023.  

- Příští redakční rada by se měla konat v pondělí 17. 4. 2023 od 16 h. Místo, případně 

způsob jednání, upřesní předseda redakční rady. 

 

 

Předseda komise: Tomáš Mrázek 

 

Ověřovatel zápisu: Jana Solomonová 

 

Zapisovatel: Vladimír Slabý 


