
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 

15.prosince 2022 od 16:00 do 17:00 na Libeňském zámku, místnost č. 2  

 

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

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

Omluveni: Tomáš Němeček 

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

 

2) Volba místopředsedy komise – Martin Štěrba 

hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1, místopředsedou komise byl zvolen Martin Štěrba 

 

3) Jednací řád komise 

Po krátké diskuzi bylo navrženo usnesení: „Redakční rada bere na vědomí Jednací řád 

komisí Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0459/2020 ze dne 14. října 2020 a 

souhlasí, že po celou dobu funkčního období může být v nezbytných případech použito 

hlasování per rollam i bez schválení na předchozím jednání komise, jak je uvedeno v čl. 

3 odst. 2 Jednacího řádu.“ 

hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 

 

4) Připomínky k lednové Osmičce 

- Michal Štěrba – do článku o trolejbusech doplnit citaci, doplnit ilustrační obrázek 

do Fóra, pozvánku CID upravit na článek, prosba dodávat Osmičku už se Slovem 

starosty 

- Jiří Vítek – banner „podvody“ bez doprovodného textu nedává smysl, stáhnout 

z vydání a dát komplet do dalšího čísla 

- Tomáš Němeček poslal připomínky e-mailem, šéfredaktor Tomáš Kňourek 

konstatoval, že některé jsou koncepční, některé konkrétní a podle toho k nim 

přihlédne. 

- Jan Vocel vyjádřil názor, že pokud je text informativní a má za cíl seznámit čtenáře 

s nějakou skutečností (v daném čísle např. článek o cyklostezkách), není nutné dávat 

prostor k vyjádření všem stranám a vyvolávat tak politické PR. Pokud by ale byl 

text o názoru na věc, pak v rámci vyváženosti ano. 

 

5) Schválení lednové Osmičky po zapracování navržených úprav 

hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0, lednová Osmička byla schválena. 

 

 



6) Různé 

- Vladimír Slabý požádal, aby v případě zasílání připomínek k projednávané Osmičce 

e-mailem byli mezi adresáty nejen všichni členové komise, ale v kopii také 

šéfredaktor a tajemník komise. 

- Otázku do únorové Osmičky klade 8žije, zašlou ji do čtvrtka 22.12.2022 na e-mail 

šéfredaktora. Odpovědi zaslat šéfredaktorovi nejpozději v pondělí 9.1.2023.  

- Příští redakční rada by se měla konat v pondělí 16.1. od 16 h. Místo, případně 

způsob jednání, upřesní předseda redakční rady. 

 

 

Předseda komise: Tomáš Mrázek 

 

Ověřovatel zápisu: Jana Solomonová 

 

Zapisovatel: Vladimír Slabý 


