
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

16.-17.12.2020, 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 
 
1) Z důvodu epidemických opatření navrhnul předseda T. Mrázek e-mailem, že se redakční rada 

osobně nesejde a že lednová Osmička bude posuzována prostřednictvím e-mailové 
korespondence a hlasováno o ní per rollam. M. Štěrba navrhnul jednání skrze 
videokonferenci, k tomu nebylo přistoupeno a ani nebylo oficiálně hlasováno.  

Hlasování o návrhu hlasovat per rollam o výsledné podobě prosincové Osmičky: 
PRO: 4, PROTI: 3, ZDRŽEL SE: 0 
Lednová Osmička bude schvalována per rollam. 

2) Připomínky k lednovému vydání Osmičky  
- titulní strana – špatný ořez fotografie (M. Štěrba)   
- proč není redakční radě předkládáno Slovo starosty (M. Štěrba) 
- str. 3 – text k Holešovičkám - Zastupitelstvo (konalo se v době diskuse nad lednovou Osmičkou) 
neschválilo usnesení o zahloubení, článek je třeba vypustit nebo celý přepsat (T. Pavlů). Článek 
byl z čísla nakonec zcela vypuštěn. 
- str. 6 – špatně spočítaná procenta v textu U polikliniky vzniknou nová parkovací místa (M. 
Kalina) 
- str. 13 – nevhodný ořez foto MUDr. Holmerové (M. Kalina) 
- str. 14 – Pomoc rodinám ve finanční tísni – doplnit do perexu informaci „Návrh na vytvoření 
manuálu vznikl v Komisi pro školství a podpořili ho zastupitelé napříč politickým spektrem. 
Autorem myšlenky je pan zastupitel Mgr. Tomáš Pavlů (Osmička sobě, KDU-ČSL a nezávislí.“ (T. 
Pavlů) 
- str. 22 – změnit foto automatu na umění (M. Štěrba) 
 
3) Osmičku po úpravách rozeslal pan šéfredaktor T. Kňourek redakční radě a pan předseda T. 

Mrázek následně vyhlásil hlasování per rollam. M. Štěrba namítnul, že neproběhla žádná 
diskuze o provedených úpravách. 
Hlasování per rollam o výsledné podobě lednové Osmičky 
PRO: 5, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVAL: 1 
Lednové číslo Osmičky bylo po úpravách schváleno do tisku. 

4) Různé 
Otázku do únorového Fóra zastupitelů zašle ANO panu šéfredaktorovi do středy 23.12.2020, pan 
šéfredaktor ji pak rozešle všem členům redakční rady. Odpovědi pan šéfredaktor očekává do pondělí 
11.1.2021. Redakční rada by měla jednat 18.1.2021, přesný čas a způsob jednání upřesní s ohledem 
na epidemickou situaci pan předseda Tomáš Mrázek. 
 

 
Předseda RR: Tomáš Mrázek  
 
Tajemník redakční rady: Vladimír Slabý     


