
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

19.-20.4.2020, diskuse on-line 
 
Vzhledem epidemiologické situaci (vyhlášena nouzová situace v souvislosti s šířením 
koronaviru COVID-19) se redakční rada nesešla a Osmičku posuzovala on-line. 
 
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 
 
Květnová Osmička má výjimečně pouze 24 stran – důvodem je totální výpadek bezplatné plošné 
inzerce (zrušení všech kulturních a sportovních akcí z důvodu nouzové situace).  
 
1) Připomínky ke květnovému vydání Osmičky  

- M. Kalina: Doplnit informaci o rezignaci pana radního Slobodníka především o to, že 
nebude nikým nahrazen a jeho gesci bude mít pan starosta. Proč v předložené Osmičce 
chybí několik inzerátů? (Zadavatelé inzerce vizuály do okamžiku odeslání náhledu 
redakční radě nedodali.) Doplnit na str. 5 info, kde strážník hrál. V čísle není adekvátně 
zmíněno nasazení dobrovolníků. 

- T. Tatranský – doplnit informaci o zřízeném transparentním účtu. Aktualizovat text o 

dezinfekci škol. Doplnit info o distribuci potravin z Potravinové banky a ze skladů 
kuchyní našich mateřských a základních škol.  

- M. Štěrba – upravit titulek u článků "Radnice startuje pomoc podnikatelům" – 
vyvolává mylný dojem, že P8 bude podnikatelům dávat peníze. 

- T. Pavlů – nedostatek informací o aktivitách lidí, kteří pomáhali spontánně druhým. 
Rubrika Dopisy je pojata alibisticky. Titulky Vzdejte hold hrdinům a Navštivte virtuální 
galerii jsou jak ze školního časopisu.  

- Nedodané Slovo starosty a v souvislosti s tím diskuze o vhodnosti poděkování starosty na 
zadní straně obálky (dublování?). 

 
2) Hlasování o výsledné podobě dubnové Osmičky po navržených úpravách 

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, NEHLASOVAL: 1 
Květnové číslo Osmičky po přijatých úpravách schváleno do tisku. 

3) Různé 
Otázku do červnového Fóra zastupitelů zašle panu šéfredaktorovi ANO do pátku 24.4.2020, 
odpovědi očekává pan šéfredaktor nejpozději v pondělí 11.5. Redakční rada by se měla sejít 
podle plánu v pondělí 18.5.2020 tradičně v 16.30 v místnosti č. 2 na Libeňském zámku. 

 
 
 
 
Předseda RR: Tomáš Mrázek  
 
 
Ověřovatel zápisu: Jana Solomonová 
 
 
Zapsal: Vladimír Slabý, tajemník redakční rady      


