
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

14.6.2021, předsálí obřadní síně Libeňského zámku, 16:00-16:45 
 
členové Redakční rady: Tomáš Mrázek (předseda), Jiří Vítek, Tomáš Tatranský, Jana 
Solomonová, Martin Štěrba, Tomáš Pavlů, Michal Kalina 
omluveni:  
tajemník: Vladimír Slabý (omluven) 
šéfredaktor Osmičky: Tomáš Kňourek 
host: Martin Šalek, tiskový mluvčí 
 
Předseda redakční rady Tomáš Mrázek zahájil jednání v 16 hodin. 
 
1) Na ověřovatele zápisu byla navržen pan Tomáš Tatranský. 

Hlasování o ověřovateli: 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Ověřovatelem byla zvolena pan Tomáš Tatranský. 
 

2) Připomínky k letnímu dvojčíslu Osmičky  
M. Štěrba 
- vyjádřil zklamání, očekával více letní charakter vydání 
- považuje za nevhodné, aby u článku o hasičské zbrojnici byla fotografie místostarosty J. 
Vítka (bude odstraněna) 
- str. 6 – v článku o promenádě chybí vyjádření zhotovitele 
- str. 8 – v článku o ulici V Holešovičkách chybí vyjádření z MHMP. Šéfredaktor T. Kňourek se 
proti tomuto ohradil, vyjádření z MHMP žádal, ale ani po týdnu žádné nepřišlo 
- str. 18 – rozhovor o mladé zpěvačce považoval za dobrý 
M. Kalina 
- str. 7 – Bendovka – chybí info o trestním oznámení na neznámého pachatele ohledně 
příjezdové cesty 
- str. 8 – chybí reakce MHMP v článku o ulici V Holešovičkách (viz. výše, redakce žádala, ale 
ani po týdnu reakce z MHMP nedorazila) 
- str. 10 – bude doplněno vyjádření TSK k péči o zeleň 
T. Pavlů 
- ocenil, že v čísle jsou informace o sportu 
- str. 11 – zapochyboval o skutečné existenci pisatelky dopisu z důvodu příliš ideálního, až 
tendenčního obsahu dopisu 
- v článku o Rohanském ostrově požaduje doplnit, že existuje možnost zapojení lidí, kteří 
mohou připomínkovat projekt, ocenil, že tento článek byl zařazen do vydání 
- přestože zastupitel P. Vilgus nedodal text do rubriky „Forum zastupitelů“ včas, navrhl text 
do vydání doplnit. RR se shodla, že pro tentokrát to bude akceptovat, nicméně v budoucnu 
nebude-li dodán materiál v této rubrice v termínu, nebude již publikován 
 

3) Hlasování o výsledné podobě Osmičky na červenec/srpen po zapracovaných 
úpravách 
PRO: 4, PROTI: 2, ZDRŽEL SE: 1 
Červnové číslo Osmičky po úpravách bylo schváleno do tisku. 



4) Různé 
Otázku pro Fora zastupitelů do zářijového čísla zašle 8žije šéfredaktorovi do 18. 6. 2021. 
Odpovědi pak šéfredaktor očekává do 9. 8. 2021. Termín RR je 16. 8. 2021, vzhledem 
k prázdninám a dovoleným bylo navrženo jednání prostřednictvím e-mailů a hlasování per 
rollam. 
Hlasování: PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 1 
Projednávání zářijové Osmičky proběhne prostřednictvím e-mailů a bude se hlasovat per 
rollam. 
 
Předseda RR: Tomáš Mrázek 
 
Ověřovatel: Tomáš Tatranský 
 
Zapsal: Martin Šalek 

  


