
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

20.01.2020, 16.30-17:30, Libeňský zámek, zasedací místnost č. 2 
 
členové Redakční rady: 
přítomní: Tomáš Mrázek (předseda), Jiří Vítek, Tomáš Tatranský, Jana Solomonová, Tomáš Pavlů, 
Martin Štěrba, Michal Kalina, 
 
tajemník: Vladimír Slabý 
šéfredaktor Osmičky: Tomáš Kňourek 
 
host: Martin Šalek, tiskový mluvčí MČ Praha 8 

 
Jednání komise zahájil v 16.30 předseda Tomáš Mrázek. 
 

1) Volba ověřovatele zápisu 
       Na ověřovatele zápisu RR byl navržen Tomáš Pavlů. 

Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Ověřovatelem zápisu byl RR zvolen Tomáš Pavlů. 

         
2) Jiří Vítek a Vladimír Slabý informovali o připravovaných změnách ve vydávání Osmičky 

z důvodu úspor, které se chystají od dubnového vydání 
- Rozsah 32 stran, papír zůstává stejný 
- Jedenáct vydání do roka (nebude srpnové číslo) 
- 60 tisíc výtisků 
- Distribuce do schránek zůstane zachována - podle sdělení České distribuční jsou v Praze 8 

tyto počty schránek: domácnosti: 50 034, firmy: 14 328, odpírači (trvale nedoručitelné): 
10 328 schránek. 

- Zobrazování Osmičky na webu a v mobilních aplikací projde aktualizací a modernizací 
 

3) Připomínky k únorovému vydání Osmičky  
 
- Str. 1 - Michal Štěrba a Michal Kalina navrhli výměnu fotografie na titulní malíře 

Godothora (bez cigarety)  
- Str. 5 - Tomáš Pavlů požádal o upřesnění v textu ke Karlínským trhům jako to bylo 

v minulosti s provozovatelem trhů – z diskuze vzešla formulace, že „provozovatel trhů 
smlouvu vypověděl“  

- Michal Kalina navrhnul v textu ke Karlínským trhům vypustit informaci o záštitě starosty 
Grose 
Hlasování: PRO: 1, PROTI: 3, ZDRŽEL SE: 3 
Informace o záštitě v textu zůstane. 

- Str. 8 – Michal Kalina požádal o úpravu textu Jak bezpečně do školy (přemíra citací) – pan 
Tomáš Tatranský souhlasil, nehlasováno. 

- V textu Ikonický vrak zmizel doplit faktické informace např. o počtu odstraněných vraků 
- Str. 20 – Z textu o Pecičce vypustit zmínky o klubu Karlík 
 

 
4) Hlasování o výsledné podobě únorové Osmičky po navržených úpravách 

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
Únorové číslo Osmičky po přijatých úpravách schváleno do tisku. 

5) Různé 



- Tomáš Kňourek požádal o zasílání příspěvků do Fóra zastupitelů (ale i jiných) ve wordu 
jako přílohu mailu, nikoliv v těle mailu. 

- Tomáš Pavlů požádal o zasílání Osmičky v dřívějším termínu než v pátek večer. Redakční 
rada se k tomuto vrátí po snížení počtu stran a posoudí časovou reálnost výroby ve 
vztahu k zachování aktuálnosti vydání.  

Otázku do březnového Fóra zastupitelů klade ODS, otázku zašle šéfredaktorovi nejpozději 
v pátek 24.1.2020, který ji následně rozešle všem členům redakční rady. Uzávěrka pro 
odpovědi je v pondělí 10.2.2020, redakční rada se sejde v pondělí 17.2.2020 tradičně v 16.30 
v místnosti č. 2 na Libeňském zámku. 

 
 
 
Předseda RR: Tomáš Mrázek  
 
 
Ověřovatel zápisu: Tomáš Pavlů 
 
 
Zapsal: Vladimír Slabý, tajemník redakční rady       

 
 


