
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

21. 10. 2019, 16.00-16:40, Libeňský zámek, zasedací místnost č. 2, a 22.10 internet 
 
členové Redakční rady: 
přítomní: Tomáš Mrázek (předseda), Jiří Vítek, Jana Solomonová, Tomáš Pavlů, Martin Štěrba 
(přišel v 16:10), Michal Kalina  
omluven: Tomáš Tatranský 
 
tajemník: Vladimír Slabý 
šéfredaktor Osmičky: Tomáš Kňourek 
 
host: Martin Šalek, tiskový mluvčí MČ Praha 8 

 
Jednání komise zahájil v 16.00 předseda Tomáš Mrázek. 
 

1) Volba ověřovatele zápisu 
       Na ověřovatele zápisu RR byl navržen Tomáš Pavlů. 

Hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Ověřovatelem zápisu byl RR zvolen Tomáš Pavlů. 

         
2) Redakční radě se představil nový tiskový mluvčí radnice pan Martin Šalek. 

 
3) Redakční radě se představil nový šéfredaktor Osmičky pan Tomáš Kňourek. 

 
4) Připomínky k listopadovému vydání Osmičky  

 
- rozšíření rubriky dopisů o odpovědi pana místostarosty Vítka ze str. 19 
- ve Fóru u pana Štěrby doplnit Praha 8, 
- text o budoucnosti Palmovky na str. 5 doplnit o informaci, že projekt připravuje MČ 

Praha 8 s magistrátem 
- M. Kalina se pozastavil nad fotografií na titulní straně, požadoval výměnu za tu, kde jsou 

všichni čtyři ocenění čestní občané. Podpořili ho T. Pavlů a M. Štěrba. Tajemník V. Slabý 
vysvětlil, že vzhledem ke formátu vybrali spolu s grafičkou detail na jednoho 
oceňovaného. Všichni ocenění jsou pak u článku. 

- M. Kalina se pozastavil nad tím, že rada nedostává k posouzení celé číslo a že nejsou 
dodržovány termíny uzávěrek, které jsou stanoveny - prázdná stránka pro horkou 
aktualitu oznámení magistrátu co bude dál s Libeňským mostem je rezervovaná pro 
vyjádření radnice. J. Vítek vysvětlil, že rada se k tématu sešla teprve v pondělí dopoledne, 
proto to nemohlo být v pátek v Osmičce. Tiskový mluvčí M. Šalek doplnil, že oficiální 
stanovisko už je zasláno na magistrát a zveřejněno na webu a facebooku.  

- T. Pavlů se pozastavil nad názvem akce Dušičkový večer na zámku, že to nemá nic 
společného s dušičkami. J. Solomonová podotkla, že tento název je užíván již čtvrtým 
rokem a nebyl v minulosti nikým oficiálně rozporován. 

- M. Štěrba a J. Vítek se pozastavili nad tmavým vyzněním vizuálu k výstavě Černobyl a nad 
zvláštním ořezem vizuálu k výstavě Srdce Libně.  
 

5) Hlasování o výsledné podobě listopadové Osmičky po navržených úpravách 
PRO: 3, PROTI: -, ZDRŽEL SE:- nedohlasováno. 
M. Štěrba a M. Kalina vznesli námitku, že nechtějí hlasovat dříve, než uvidí celou Osmičku se 
zapracovanými změnami a textem k Libeňskému mostu. 
Byl navržen postup: 



- V úterý 22.10. do 12 hodin dostane redakční rada náhled celé Osmičky s již doplněnou 
stránkou k Libeňskému mostu a se zapracovanými změnami, na kterých se během 
pondělního jednání shodla redakční rada. 

- V úterý 22.10. do 17 hodin proběhne prostřednictvím e-mailové komunikace diskuse o 
výsledné podobě Osmičky. 

- V úterý 22.10. do 18 hodin proběhne per rollam hlasování o souhlasu s odesláním 
Osmičky do tisku. 

- Ve středu 23.10. v poledne odchází Osmička do tiskárny. 
- Po ukončení hlasování tajemník redakční rady Vladimír Slabý vyhotoví zápis z jednání 

redakční rady. 
 

Hlasování o navrženém postupu: 
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Navržený postup byl přijat. 
 

6) Pokračování jednání redakční rady dne 22.10.2019 
 

- Redakční rada dostala listopadovou Osmičku i se zapracovanými změnami a doplněným 
textem o Libeňském mostu elektronickou poštou.  

- M. Kalina v e-mailové diskusi upozornil na nepřesnou formulaci v textu k Libeňskému 
mostu: …oznámil, že nepočítá s bouráním… – bude nahrazeno přesnější formulací 
…nadále nepočítá s bouráním… 

- Protože někteří členové rady zasílali svůj souhlas s tiskem již v průběhu diskuse, M. 
Štěrba požádal, aby byl dodržen jednací řád a hlasovalo se až po ukončení diskuse a 
vyhlášení hlasování. 
 

7) Hlasování per rollam o výsledné podobě Osmičky po všech změnách: 
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 
Redakční rada schválila listopadové číslo časopisu Osmička do tisku. 

 

8) Různé 

Otázku do prosincového Fóra zastupitelů klade TOP09, otázku zašle tajemníkovi rady 
nejpozději v pátek 25.11.2019, který ji následně rozešle všem členům redakční rady. 
Uzávěrka pro odpovědi je 11.11., redakční rada se sejde 18.11.2019 tradičně v 16.30 
v místnosti č. 2 na Libeňském zámku. 

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

 
 


