
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
18.11. 2019, 16.30-17:10, Libeňský zámek, zasedací místnost č. 2 

členové Redakční rady: přítomní: Tomáš Mrázek (předseda), Tomáš Tatranský, Jana Solomonová, 
Tomáš Pavlů, Martin Štěrba, Michal Kalina  
omluven: Jiří Vítek  
 
tajemník: Vladimír Slabý – nepřítomen z důvodu nemoci 
šéfredaktor Osmičky: Tomáš Kňourek 

host: Martin Šálek 

Jednání komise zahájil v 16.30 předseda Tomáš Mrázek.  

1) Volba ověřovatele zápisu a zapisovatele zápisu 
        Na ověřovatele zápisu RR byl navržen Martin Štěrba. Z důvodu nemoci tajemníka komise a    
        nepřítomnosti jeho zástupce, byla navržena jako zapisovatelka Jana Solomonová 
 

Hlasování o tomto návrhu: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0  
Ověřovatelem zápisu byl RR zvolen Martin Štěrba, zapisovetelkou zápisu byla zvolena Jana 
Solomonová 

2) Připomínky k prosincovému vydání Osmičky  
       Str. 8 u článku o zástavbě ve Starých Bohnicích upravit stanovisko památkářů a NPÚ, shoda se    
       závěry komise pro územní rozvoj, Str. 9 kontrola vizuálu Vánoční trhy na Ládví, Str. 15 úprava  
       textu u autora odpovědi do fóra (pan Hřebík), Str.26 – 27 změna historie na zamyšlení o kostelu  
       sv. Václava v Bohnicích, Str. 34 debata nad textem o cukrovce, Str. 37 debata nad vhodností  
       umístění informace o umístění velkob. kontejnerů vedle  jubilantů. 

 
5) Hlasování o výsledné podobě prosincové Osmičky po navržených úpravách  
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 01 
Říjnová Osmička byla odsouhlasena do tisku.  

6) Různé 
Diskuse nad novým způsobem distribuce časopisu – připravuje se změna distribude časopisu. 
Předpokládá se distribuce pomcí distribučních míst a ne již adresné doručování do schránek. 
Zlepšení dostupnosti časopisu v elektronické podobě.  Důvodem je zvyšující se nespokojenost s 
distribucí časopisu. 
Předseda komise pan Mrázek požádal členy RR, aby své příspěvky do fóra zastupitelů zasílali včas 
a s definitivním autorem článku. 
Dále pan předseda informoval o tom, že by měl časopis projít změnou svého uspořádání, stějně 
tak titulní stránka časopisu. 
 
Otázku do fóra zastupitelů zašle klub Osmička sobě - zelení a KDU-ČSL a nezávislí na e-mail 
tajemníka RR do pátku 22.11.2019, odpovědi očekává pan tajemník RR nejpozději v pondělí 
9.12.2019. Redakční rada by se měla sejít v pondělí 16.12.2019 od 16:30 hodin.  

Předseda RR: Tomáš Mrázek  

Ověřovatel zápisu: Martin Štěrba 

 
 
 
 
 
 
 
 


