
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

15.11.2021, místnost č. 2 v Libeňského zámku, 16:00-16:30 
 
členové Redakční rady: Tomáš Mrázek (předseda), Jiří Vítek, Tomáš Tatranský, Jana 
Solomonová, Martin Štěrba, Tomáš Pavlů, Michal Kalina 
omluven:  
tajemník: Vladimír Slabý 
šéfredaktor Osmičky: Tomáš Kňourek 
host: Martin Šalek, tiskový mluvčí 
 
Předseda redakční rady Tomáš Mrázek zahájil jednání v 16 hodin. 
 
1) Na ověřovatele zápisu byla navržena paní Jana Solomonová. 

Hlasování o ověřovateli: 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Ověřovatelem byla zvolena paní Jana Solomonová. 
 

2) Připomínky k prosincovému číslu Osmičky  
M. Štěrba – kvitoval, že je už i Slovo starosty. Požádal o úpravu citace opozice v článku o 
pronájmu Löwitovu mlýnu. Karlínské trhy – doplnit, kdo je provozovatel. 
T. Tatranský – Karlínské trhy – doplnit citaci zastupitelky Hany Novotné. Hasiči – bude 
upravený text s citací radního Hřebíka. 
T. Pavlů – Milostivé léto rozšířit o text z www.praha8.cz. – T. Kňourek souhlasil, že zařadí, když 
nedorazí jeden avizovaný inzerát . 
M. Kalina – v obsahu 2x strana 12. Pozastavil se nad zvláštním způsobem referování o uzavření 
pronájmu v článku o Löwitově mlýnu. – J. Vítek uvedl, že daný způsob uzavření pronájmu je 
obvyklý postup při pronájmu LM. 
M. Kalina – chybí informace o nadcházejících jednáních zastupitelstva (mimořádné a řádné). – 
T. Mrázek uvedl, že ani jedno dosud nebylo oficiálně schváleno a vyhlášeno. 
M. Kalina, T. Pavlů, M. Štěrba – stránka Čtenáři píší - graficky upravit podval (odstranit titulek, 
linku nad textem, font), není poznat, že je to dopis čtenáře. 
 

3) Hlasování o výsledné podobě prosincové Osmičky po zapracovaných úpravách 
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 
Prosincové číslo Osmičky po úpravách bylo schváleno do tisku. 

4) Různé 
V. Slabý seznámil redakční radu s tím, že na základě veřejné soutěže bude zajišťovat tisk 
Osmičky společnost Z+M Group s.r.o. v tiskárně v REGIONPRESS s.r.o., Trnava. Toto prosincové 
číslo je první, které bude tisknuto u nich. 
Otázku pro Fóra zastupitelů do lednového čísla zašlou Patrioti šéfredaktorovi do pátku 19.11. 
2021. Odpovědi pak šéfredaktor očekává v pondělí 13.12.2021. Vzhledem k vánočním 
svátkům a z toho plynoucímu posunu předání tiskových dat do tiskárny a požadavku distribuce 
na dodání vytištěné Osmičky bude RR mimořádně ve čtvrtek 16.12. 2021 od 16 h. RR se 
dohodla, že vzhledem k narůstající epidemii onemocnění covid-19 bude způsob jednání 

http://www.praha8.cz/


(prezenčně nebo distančně prostřednictvím e-mailů), upřesněn v týdnu před termínem 
jednání RR. 
 
Předseda RR: Tomáš Mrázek 
 
Ověřovatel: Jana Solomonová 
 
Zapsal: Vladimír Slabý   


