
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

15.-17.11.2020, diskuse prostřednictvím e-mailové korespondence 
 
členové Redakční rady: 
Tomáš Mrázek (předseda), Tomáš Tatranský, Jana Solomonová, Tomáš Pavlů, Martin Štěrba, 
Michal Kalina, Jiří Vítek 
 
tajemník: Vladimír Slabý 
šéfredaktor Osmičky: Tomáš Kňourek 
 
Z důvodu epidemiologických opatření předseda T. Mrázek navrhnul, že se redakční rada nesejde 
a že prosincová Osmička bude posuzována prostřednictvím e-mailové korespondence a 
hlasováno o ní per rollam. M. Štěrba navrhoval jednání skrze videokonferenci, k tomu nebylo 
přistoupeno a ani nebylo hlasováno.  
Hlasování o návrhu hlasovat per rollam o výsledné podobě prosincové Osmičky: 
PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVALI: 3 
Prosincová Osmička bude schvalována per rollam. 

1) Připomínky k prosincovému vydání Osmičky  
- titulní strana – změnit titulní fotografií (nové covid odběrové místo) za něco optimističtějšího (J. 
Solomonová).   
Str. 6 – Lávka HolKa – chybí vyjádření magistrátního náměstka Scheinherra (Štěrba) 
Str. 7 – Troja Horizons – upravit, nezahlcovat perex čísly (Štěrba, Kalina) 
Str. 14 – rozhovor s panem Vackem – chybí info box (Pavlů) 
Str. 16 – Distanční výuka – Pavlů, Kalina vznesli požadavek na prostor pro vyjádření opozice, 
neboť se domnívají (Pavlů), že to tak nebylo. 
Str. 17 – Zkuste hledat malé radosti… - ne příliš uživatelsky přívětivá forma zpracování (Pavlů) 
Str. 18 – Palác Svět – text sice celkem správně popisuje stávající stav chybí vyjádření majitele 
(Štěrba, Kalina, Pavlů) a celkově text „přepsat“, některé výrazy do solidního článku nepatří 
(Štěrba) 
Str. 19 – kostrbatý titulek u článku o knihách čestných občanů (Solomonová) 
 
2) Hlasování per rollam o výsledné podobě prosincové Osmičky 

PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, NEHLASOVAL: 2 
Prosincové číslo Osmičky bylo po úpravách schváleno do tisku. 

3) Různé 
Otázku do lednového Fóra zastupitelů zašle 8žije panu šéfredaktorovi do pátku 20.11.2021, 
pan šéfredaktor ji pak rozešle všem členům redakční rady. Kvůli epidemiologickým opatřením 
a svátkům je harmonogram výroby lednové Osmičky upraven. Odpovědi proto pan 
šéfredaktor očekává výjimečně do středy 9.12. 2020. Z tohoto posunu vyplývá, že Osmičku 
zašle pan šéfredaktor redakční radě nejpozději v pondělí 14.12.2020 (co nejdříve). Redakční 
rada by měla jednat netradičně ve středu 16.12.2020, protože v pátek 18.12. v poledne musí 
být Osmička v tiskárně.  
 
Předseda RR: Tomáš Mrázek  
 
Tajemník redakční rady: Vladimír Slabý     

 

 


