
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

14.9.2020, 16.00-16:45, Libeňský zámek, malé nádvoří 
 
členové Redakční rady: 
přítomni: Tomáš Mrázek (předseda), Jiří Vítek, Tomáš Tatranský, Jana Solomonová, Tomáš Pavlů, 
Martin Štěrba, Michal Kalina 
 
tajemník: Vladimír Slabý 
šéfredaktor Osmičky: Tomáš Kňourek 
 

Jednání komise zahájil předseda Tomáš Mrázek. 
 

1) Volba ověřovatele zápisu 
       Na ověřovatele zápisu byl navržena Jana Solomonová. 

Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
Ověřovatelem zápisu byl zvolena Jana Solomonová. 

         
2) Připomínky k říjnovému vydání Osmičky  

- Str. 1 – nevýrazné foto v poutácích (M. Štěrba) 
- Str. 4 - sociální služby – p. Pavlů žádal doplnit vyjádření proč je omezena Šimůnkova, 

odmítnuto, článek je na zcela jiné téma 
- Str. 5 – nečitelný box, verzálky změnit na mínusky (M. Kalina) 
- Str. 6 – uvést celkovou částku a počet vysazených stromů (M. Kalina) 
- Str. 7 - dezinfekce – rozdělit text mezititulkem, vyměnit foto (M. Kalina) 
- Str. 8 – přechody – doplnit investora (M. Kalina) 
- Str. 9 - betonárka – doplnit vlastníka betonárky (M. Kalina) 
- Str. 20 – Sokol – jiný font a řádkování (M. Kalina) 
- Str. 21 – Kouzelný les – upravit citaci pana Tatranského (M. Kalina) 
- Str. 13 - Chybné foto autora u příspěvku TOP09 (Tatranský) 
- T. Pavlů požádal o zařazení informace o znovuotevření Löwitova mlýna (akce pro 

veřejnost) 
 

3) Hlasování o výsledné podobě říjnové Osmičky po navržených úpravách 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Říjnové číslo Osmičky po přijatých úpravách schváleno do tisku. 

4) Různé 
- M. Kalina požádal o zasílání Osmičky po úpravách ještě před odesláním do tisku. 
- Územní studie Ďáblice – rozsáhlejší materiál bude připraven do dalšího čísla. 
- Návrhy na články (témata ke zpracování) mohou být zasílány šéfredaktorovi ke 

zpracování vždy do konce následujícího týdne po redakční radě.   
- Otázku do listopadového Fóra zastupitelů klade ODS, otázku zašle šéfredaktorovi 

nejpozději v pátek 18.9.2020, který ji následně rozešle všem členům redakční rady. 
Uzávěrka pro odpovědi je v pondělí 12.10.2020, redakční rada se měla sejít v pondělí 
19.10.2020 v 16.00 v místnosti č. 2 na Libeňském zámku. 

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


