
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 

16.1.2023 od 16.00 do 16.30 na Libeňském zámku, místnost č. 2  

 

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

Solomonová, Anna Patočková, Tomáš Němeček, Vítězslav Novák, David Dvořák, Jan Vocel 

Omluveni:  

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 9, proti 0, zdržel se 0, ověřovatelem byl zvolena Jana Solomonová 

 

2) Připomínky k únorové Osmičce 

- Štěrba, Němeček – není nikde nic k prezidentským volbám, Kňourek – Osmička 

vychází před druhým kolem, volby budou po jejich skončení v dalším čísle 

- Němeček, Štěrba – u některých článků (metropolitní plán, lávka) chybí vyjádření 

opozice (viz kodex redakční rady). Proběhla diskuze, kdy jde ještě o informační 

článek, a kdy už jde o politikum, a proto kdy a v jakém rozsahu má opozice nárok 

na vyjádření. Byl dohodnut (bez hlasování) návrat dřívější k praxi, že se bude 

v odůvodněných případech jednat o rozsah do 300 znaků.  

- Němeček – chybí zpravodajství z rady, měla by to být stálá rubrika. 

- Kňourek požádal v rámci Fóra zastupitelů o dodržování rozsahu příspěvků a 

nedělání dlouhých titulků, zbytečně ubírají místo textu. Němeček proto požádal o 

zaslání rozsahu nejen textu, ale i titulku. 

 

3) Schválení únorové Osmičky po zapracování navržených úprav 

hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 2, lednová Osmička byla schválena. 

 

4) Různé 

- Náměty do březnové Osmičky – prezidentské volby, dotace, zápisy do školek, 

házenkářská hala Jána Mahora. 

- Otázku do březnové Osmičky kladou Piráti, zašlou ji do pátku 20.1.2023 na e-mail 

šéfredaktora. Odpovědi zaslat šéfredaktorovi nejpozději v pondělí 6.2.2023.  

- Příští redakční rada by se měla konat v pondělí 13.2. od 16 h. Místo, případně 

způsob jednání, upřesní předseda redakční rady. 

 

Předseda komise: Tomáš Mrázek 

 

Ověřovatel zápisu: Jana Solomonová 

 

Zapisovatel: Vladimír Slabý 


