
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

19.4.2022, místnost č. 2 v Libeňského zámku, 16:00-16:25 
 
členové Redakční rady: Tomáš Mrázek (předseda), Jiří Vítek, Tomáš Tatranský, Jana Solomonová 
(přítomna on-line), Martin Štěrba, Michal Kalina, Tomáš Pavlů 
omluven:  
tajemník: Vladimír Slabý 
šéfredaktor Osmičky: Tomáš Kňourek 
 
Předseda redakční rady Tomáš Mrázek zahájil jednání v 16 hodin. 
 
1) Jana Solomonová z rodinných důvodů předem požádala o možnost účastnit redakční rady 

on-line prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. 
Hlasování o on-line účasti paní Solomonové: 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Jana Solomonová se může účastnit jednání redakční rady on-line.  
 

2) Na ověřovatele zápisu byla navržen pan Tomáš Tatranský 
Hlasování o ověřovateli: 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Ověřovatelem byla zvolen pan Tomáš Tatranský. 
 

3) Připomínky ke květnovému číslu Osmičky 
M. Štěrba – drobné gramatické a typografické chyby. T. Kňourek – zaslaná Osmička je ještě 
před korekturami. 
Štěrba – proč je v čísle rozhovor s ředitelem Technologie hl.m.Prahy Jílkem? Kňourek – přišlo 
mi to jako zajímavé téma. 
T. Pavlů – chybějící příspěvek ve Fóru z pera pana zastupitele Vilguse, autor o všem věděl. 
Kňourek – Vilgus poslal příspěvek těsně před redakční radou, v Osmičce bude. T. Mrázek – 
Pro zastupitelský klub je to druhá žlutá karta, příště už se čekat nebude.  
M. Kalina -  proč není na str. 18 vyfocen autor křtěné knihy, ale radní Hřebík a hudebník 
Ruppert? Kňourek – jiné foto není k dispozici.  
Pavlů – na titulní stranu dát podle důležitosti akce spíš pozvánku na Anthropoid než 
Starobohnické posvícení. Kňourek – Anthropoid bude na titulní straně v příštím čísle. J. Vítek 
– upozornit na Anth. v poutáku na titulní straně 
Pavlů, Kalina, Šterba, Kňourek, Vítek – debata na téma usedlost Bendovka a nepřesné 
informace v rozhovoru s Karlem Němečkem, nyní reakce spolku Vědomý dotek. Příště 
vyjádření České inspekce životního prostředí (rozporná vyjádření k vinici). 

 
4) Hlasování o výsledné podobě květnové Osmičky po zapracovaných úpravách 

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 
Květnové číslo Osmičky po úpravách bylo schváleno do tisku. 

5) Různé 
Otázku pro červnové Fórum zastupitelů zašle klub TOP09 + STAN šéfredaktorovi do pátku 
22.4.2022. Odpovědi pak šéfredaktor očekává nejpozději v pondělí 16.5.2022. Příští RR bude 
v pondělí 23.5.2022 od 16 hodin. Způsob a místo jednání bude upřesněno v týdnu před 
termínem jednání RR. 
Slabý informoval, že vzhledem k oslavám 80. let od operace Anthropoid bylo vydání 
červnového čísla posunuto o týden, aby reportáž z oslav byla už v nejbližším čísle. S tiskárnou 
i distribuční společností bylo vše projednáno a odsouhlaseno.   



Pavlů navrhnul přesun redakční rady z pondělí na úterý z důvodu pracovní zaneprázdněnosti. 
Nebylo vyhověno z důvodu harmonogramu výroby Osmičky (zkrácení času na zapracování 
korektur a úprav). 
Štěrba navrhnul uskutečňovat jednání redakční rady on-line. Předseda Mrázek návrh odmítnul 
s poukazem na skutečnost, že nesmí využívat notebook od svého zaměstnavatele k jiným 
účelům. 
Pavlů požádal, aby e-mailem zaslané připomínky byly brány v potaz a objevily se v zápise. 

 
 
Předseda RR: Tomáš Mrázek 
 
 
Ověřovatel: Tomáš Tatranský 
 
 
Zapsal: Vladimír Slabý   


