
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

18.1.2021, obřadní sál Libeňského zámku, 16:00-17:10 
 
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 
host: Martin Šalek, tiskový mluvčí  
 
Předseda redakční rady Tomáš Mrázek zahájil jednání v obřadní síni Libeňského zámku v 16 
hodin. 
 

1) Na ověřovatele zápisu byl navržen Tomáš Pavlů. 
Hlasování o ověřovateli: 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Ověřovatelem byl zvolen pan Tomáš Pavlů. 
 

2) Připomínky k únorovému vydání Osmičky  
- Str. 4, farmářské trhy – proč se píše jen o trzích v Karlíně a v Bohnicích, navíc 

s logy, a ne o ostatních trzích v P8 (Štěrba)? Na trzích v Karlíně a Bohnicích se P8 
podílí, ostatní jsou čistě soukromé (Vítek) 

- Str. 4, text PVK – není to PR článek (Kalina, Štěrba)? Není pan předseda Mrázek 
jako tiskový mluvčí PVK ve střetu zájmů? Zlepšit srozumitelnost textu (Pavlů, 
Štěrba). O střet zájmů se nejedná, je to normální tisková zpráva, kterou takto 
zveřejnila ČTK a otiskly i jiná média, srozumitelnost je dostatečná (Mrázek). 
Nepoužívat zkratky v titulku (Vítek). 

- Str. 5, Popularita starostů – upravit nebo vysvětlit termín „triangulační metody“ 
(Kalina) 

- Str. 6, dva texty o Palmovce – nic nového nepřinášejí (Kalina, Štěrba). Palmovka je 
klíčové rozvojové území (Tatranský). Spojit oba texty do jednoho (Vítek, Štěrba).  

- Str. 7, text Nová pravidla – doplnit informaci o transparentním účtu (Kalina), 
popsat proces jednání developer a MČ (Pavlů). Proces je popsán na webu (Vítek). 

- Proč není zpráva o jednání zastupitelstva (Pavlů)? Jednání bylo v polovině 
prosince, v únoru už to moc lidí nezajímá, navíc kompletní záznam je na webu 
(Mrázek). 

- Str. 9, Negrelliho viadukt – doplnit, že důvodem posunutí dokončení je 
epidemická situace (Štěrba), chybí vyjádření investora (Kalina). 

- Str. 9 článek V Bohnicích byl otevřen… – je sice označen jako placená inzerce, ale 
splývá s jinými texty, dát jiným fontem (Kalina) 

- Str. 10, Dopisy – Ověřují se autoři, jestli nejsou fiktivní (Pavlů)? Ne (Kňourek). 
- Str. 19, Anthropoid – výborný nápad, chybí kdo je autorem návrhu a jeho citace 

(Štěrba, Kalina, Pavlů). Interview bude v dalším čísle (Mrázek). Více text 
vypíchnout, dát dopředu (Kalina, Pavlů, Štěrba). Upoutávka bude na str. 1 
(Kňourek). 

- Str. 22, taekwondo – doplnit kontakt, kam se zájemci mohou přihlásit 
 

3) Hlasování o výsledné podobě lednové Osmičky po zapracovaných úpravách 
PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3 



Únorové číslo Osmičky po úpravách bylo schváleno do tisku. 

4) Různé 
- M. Štěrba se ptal, proč nebyl v minulosti hlasován jeho návrh na on-line jednání. Mrázek: 

Z technických důvodů. Navíc se redakční rada bude již scházet osobně, pokud to 
epidemická situace dovolí.   

- Otázku do únorového Fóra zastupitelů zašle TOP09 panu šéfredaktorovi do pátku 
22.1.2021, pan šéfredaktor ji pak rozešle všem členům redakční rady. Odpovědi pan 
šéfredaktor očekává do pondělí 8.2.2021. Redakční rada by měla jednat v pondělí 
15.2.2021 od 16 h, způsob jednání upřesní s ohledem na epidemickou situaci pan 
předseda Tomáš Mrázek. 

 
 
Předseda RR: Tomáš Mrázek  
 
Ověřovatel: Tomáš Pavlů 
 
Tajemník redakční rady: Vladimír Slabý     


