
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

16.-18.8.2020, 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 
 
Předseda redakční rady Tomáš Mrázek oznámil, že zářijová Osmička bude z důvodu dovolených 
posuzována on-line a hlasováno o ní per rollam. 

J. Solomonová oznámila, že čerpá dovolenou. M. Kalina, M. Štěrba a T. Pavlů oznámili že 
dovolenou nemají, požádali proto o řádné jednání redakční rady. T. Tatranský a J. Vítek se 
nevyjádřili. Redakční rada nakonec projednávala Osmičku on-line. 

M. Kalina dále poukázal s odvoláním na platný jednací řád na neplatný způsob vyhlášení 
hlasování per-rollam – musí s ním souhlasit všichni členové RR.  

1) Připomínky k zářijovému vydání Osmičky  
- str. 4 otvírák – M. Kalina (a také M. Štěrba a T. Pavlů) navrhoval razantní změnu textu až po 
úplné nahrazení jiným, případně alespoň doplnění o další citace. T. Kňourek reagoval, že jde o 
dopis starosty primátorovi a šéfovi pražských strážníků – jeho odpověď tam je, primátor 
neodpověděl.   
- str. 4 text o úspěšných komunikačních kanálech doplnit o umístění MČ P8 v jednotlivých 
soutěžích. 
- str. 6 Společná vize nového náměstí upravit velmi nezáživný a nečtivý text. 
- str. 7 upřesnit informaci o nových parkovacích místech (už vznikla? vznikají? vzniknou?) 
- str. 15 text o skautské knihovně – nejedná se o oddíl, ale středisko, doplnit o vyjádření skautů 
(nejlépe pana Buršíka) 

 
2) Hlasování o výsledné podobě letního dvojčísla Osmičky 

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

3) Různé 
Otázku do říjnového Fóra zastupitelů zašlou Patrioti panu šéfredaktorovi do pondělí 
24.8.2020, odpovědi očekává pan šéfredaktor nejpozději v pondělí 7.9. Redakční rada by se 
měla sejít podle plánu v pondělí 16.9.2020 v místnosti č. 2 na Libeňském zámku. Čas ještě 
upřesní pan předseda Mrázek. 
 
 
Předseda RR: Tomáš Mrázek  
 
Ověřovatel zápisu: Jiří Vítek 
 
Tajemník redakční rady: Vladimír Slabý     

 

 


