
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 

13.2.2023 od 16.00 do 16.30 na Libeňském zámku, místnost č. 2  

 

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

Tomáš Němeček, Vítězslav Novák, David Dvořák, Jan Vocel 

Omluveni: Jiří Vítek, Anna Patočková 

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

 

2) Připomínky k únorové Osmičce 

- Tomáš Němeček kvitoval, že byly zařazeny výsledky prezidentských voleb, dále že se 

objevil celostránkový text o úspěšném odvolání radnice i občanských spolků proti 

Kauflandu (včetně vyjádření investora) a především že je již vyčleněn prostor pro 

vyjádření opozice, a to ke Kauflandu (z pera pana Němečka) a k dopravě (napíší 

Piráti). 

- Jan Vocel navrhnul vyřadit z textu o Kauflandu zmínku o spolku Proti plotu. Tomáš 

Mrázek upozornil, že je to v citaci Tomáše Němečka, a že do vyjádření zastupitelů by 

se nemělo zasahovat. 

- Martin Štěrba navrhnul dát v textu o Kauflandu ještě prostor senátorovi Lukáši 

Wagenknechtovi. 

hlasování: pro 2, proti 3, zdržel se 2, text bude bez vyjádření senátora Wagenknechta.  

- T. Němeček navrhnul doplnit omluvu volební komise z okrsku 8090 o informaci, že 

Martin Štěrba podal v této věci podnět k Nejvyššímu správnímu soudu. Tomáš Mrázek 

navrhnul ponechat text omluvy tak, jak byl doručen do schránek. 

hlasování: pro 4, proti 3, zdržel se 0, text omluvy zůstane v původní podobě. 

- Michal Štěrba ocenil rozhovor o městském znaku, pozastavil se nad citací paní 

zastupitelky Novotné v článku o trzích (proč ne Solomonová, když jsou trhy v její 

gesci?). Dále požádal o prostor pro vyjádření opozice k článku o bezpečnosti a 

strážnících (napíší SPD + Trikolóra).  

 

3) Schválení březnové Osmičky po zapracování navržených úprav 

hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2, březnová Osmička byla schválena. 

 

4) Různé 

- Náměty do dubnového čísla: spor o prázdninový provoz školek, přesun Studia 

ALTA do bývalého pivovaru v libeňském podzámčí 



- Otázku do dubnové Osmičky kladou TOP09 a STAN, zašlou ji do pátku 17.2.2023 

na mail šéfredaktora. Odpovědi zaslat šéfredaktorovi nejpozději v pondělí 

13.3.2023.  

- Příští redakční rada by se měla konat v pondělí 20.3. od 16 h. Místo, případně 

způsob jednání, upřesní předseda redakční rady. 

 

 

Předseda komise: Tomáš Mrázek 

 

Ověřovatel zápisu: Jana Solomonová 

 

Zapisovatel: Vladimír Slabý 


