
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

14.-16.6.2020, diskuse on-line 
 
 
 
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 
 
Posuzované číslo Osmičky je poprvé koncipováno jako letní dvojčíslo červenec/srpen v rozsahu 
40 stran. V srpnu Osmička nevyjde, další číslo bude zářijové.  

M. Kalina navrhnul provést schvalování Osmičky formou on-line diskuze a následné hlasování o ní 
v úterý odpoledne, reakční rada se proto nescházela. 
 
1) Připomínky k letnímu vydání Osmičky  

- M. Štěrba, M. Kalina a T. Pavlů poukázali na nezpravodajsky pojatý otvírák s „básnickými“ 
citacemi p. Cibulky na str. 8, dále na text o Nemocnici Na Bulovce (píše se o ní 
opakovaně, proč je tam foto ředitele a ne foto Bulovky). 

- M. Kalina požádal o doplnění autora u hlavního textu na str. 16 a u otvíráku na str. 18. 
- M. Štěrba poukázal na zdvojenou informaci o pietním aktu Anthropoid (ve zpravodajství 

a v dopisech), dále na chybějící informaci na str. 5 kdy se konají farmářské trhy v Karlíně. 
- Podle M. Kaliny po vyhlášení hlasování uvedl, že číslo není hlasovatelné, protože tam byl 

zařazen zcela nový článek na str. 8, který ve schvalovaném náhledu vůbec nebyl (První 
„ostrý“ zásah dobrovolných hasičů, který byl vyvolán víkendovými prudkými dešti), a text 
o vsakování stále obsahuje některá nepodložená tvrzení. 

 
2) Hlasování o výsledné podobě letního dvojčísla Osmičky 

PRO: 4, PROTI: 2, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVAL: 1 
Letní dvojčíslo číslo Osmičky po přijatých úpravách schváleno do tisku. 

3) Různé 
M. Kalina požádal o uvedení v zápisu: 1) oprava zápisu z poslední redakční rady 18. 5. z 
důvodu nepravdivých informací ohledně včasnosti jejího svolání a údajného neomluvení tří 
účastníků, 2) (ne)komunikace předsedy se členy komise ohledně důvodů posunutí začátků 
redakční rady a dalších dotazů, 3) další termíny jednání komise do konce roku. 
 
Otázku do zářijového Fóra zastupitelů zašle panu šéfredaktorovi Osmička sobě, KDU-ČSL do 
pátku 3.7.2020, odpovědi očekává pan šéfredaktor nejpozději v pondělí 10.8. Redakční rada 
by se měla sejít podle plánu v pondělí 17.8.2020 v místnosti č. 2 na Libeňském zámku. Čas 
ještě upřesní pan předseda Mrázek. 

 
 
Předseda RR: Tomáš Mrázek  
 
Ověřovatel zápisu: Jana Solomonová 
 
Tajemník redakční rady: Vladimír Slabý     


