
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

16.12.2021, místnost č. 2 v Libeňského zámku, 16:00-16:20 
 
členové Redakční rady: Tomáš Mrázek (předseda), Jiří Vítek, Tomáš Tatranský, Jana Solomonová, 
Martin Štěrba (přišel v 16:10), Tomáš Pavlů (přišel v 16:10), Michal Kalina 
omluven:  
tajemník: Vladimír Slabý 
šéfredaktor Osmičky: Tomáš Kňourek 
 
Předseda redakční rady Tomáš Mrázek zahájil jednání v 16 hodin. 
 
1) Na ověřovatele zápisu byla navržena paní Jana Solomonová. 

Hlasování o ověřovateli: 
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Ověřovatelem byla zvolena paní Jana Solomonová. 
 

2) Připomínky k lednovému číslu Osmičky  
M. Štěrba - v článku o Nové Palmovce doplnit vyjádření z magistrátu. Podle dohody mezi 
vedením P8 a MHMP se bude téma komunikovat společně. Vzhledem k tomu, že lávka HoLka 
je investicí magistrátu, mělo by být krátké vyjádření i tady.  Opravit titulek o radarech na 
Okrouhlické – už jsou opraveny. Upravit nadpis „Projekt Invalidovna“ - může být bráno tak, 
že Trigemu bere celou Invalidovnu. 
M. Kalina - str. 9 doplnit, že se jedná o reakci na dopis v minulém čísle ohledně výstavby na 
Ládví, není zřejmé, na základě čeho byl text uveřejněn. 
T. Pavlů – příspěvek pana Jedličky ve Fóru je faktograficky chybný, nesprávná cena za opravu 
Libeňského mostu. T. Mrázek – je to jeho text, ale upozorníme ho a je na něm, jestli bude 
chtít údaje změnit. 
T. Pavlů – K vizuálu Milostivé léto ještě doplnit text, který je na webu MČ Praha 8, nebo pošle 
odkaz na Člověk v tísni. T. Kňourek – doplní text na místo, kde vypadla půlstrana inzerce. 
M. Kalina a T. Kňourek řešili ve Fóru záhlaví ve sloupci zastupitelského klubu 8žije, neboť 
odpovídá někdo jiný. Dohoda, že místo fotky bude logo.   

 
3) Hlasování o výsledné podobě prosincové Osmičky po zapracovaných úpravách 

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

4) Různé 
Otázku pro únorové Fórum zastupitelů zašle ODS šéfredaktorovi do čtvrtka 23.12.2021. 
Odpovědi pak šéfredaktor očekává nejpozději v pondělí 10.1.2022. Příští RR bude v pondělí 
17.1.2022. Způsob jednání (prezenčně nebo distančně prostřednictvím e-mailů) bude 
upřesněn v týdnu před termínem jednání RR. 

 
 
Předseda RR: Tomáš Mrázek 
 
 
Ověřovatel: Jana Solomonová 
 
 
Zapsal: Vladimír Slabý   


