
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

15.2.2021, předsálí obřadní síně Libeňského zámku, 16:00-17:00 
 
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 
host:  
 
Předseda redakční rady Tomáš Mrázek zahájil jednání zámku v 16 hodin. 
 

1) Na ověřovatele zápisu byl navržen Jiří Vítek. 
Hlasování o ověřovateli: 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Ověřovatelem byl zvolen pan Jiří Vítek. 
 

2) Připomínky k březnovému vydání Osmičky  
- Str. 3 – proč opět bez Slova starosty? (Štěrba) – Nikdo z nás nebude cenzurovat 

slovo pana Starosty, je na něm, kdy ho dodá (Mrázek). 
- Str. 4, Koupaliště Stírka – aktualizovat o tiskovou zprávu magistrátu (Štěrba, 

Mrázek) 
- Str. 5 – Muzeum Libně – doplnit data předpokládaného otevření a vyjádření 

opozice (Pavlů, Kalina, Štěrba) – Rozsah bude do 300 znaků vč. mezer (Mrázek), 
termín úterý 16.2.2021 do 16 hodin. 

- Doplnit v celém čísle označení placené inzerce (Pavlů) 
- Str. 7 Pozvánka – předělat, akci pořádá soukromý subjekt, např. zdůraznit, že jde 

o Kaufland v Bohnicích (Vítek, Kalina) 
- Str. 13 – rozhovor – upravit popisek u fotky do obecnější podoby, bez Taťkafestu 

(Solomonová) 
- Str. 13 – proč není rozhovor s autorem grafiti Anthropoid, viz minulá RR? (Kalina) 

– Bude v květnu při výročí Anthropoidu (Kňourek) 
- Str. 17 – softbal – vyměnit foto (Štěrba, Vítek, Solomonová) 
- Str. 21 – rozbít text mezititulky obdobně jako na str. 24 (Pavlů) 
- Str. 25 – Doplňovačka – návrh na odstranění informace, že knižní odměny 

věnovala místostarostka Vladimíra Ludková + její e-mailový kontakt (Kalina, 
Štěrba). Hlasování o návrhu: PRO: 3, PROTI: 4, ZDRŽEL SE: 0. Návrh nebyl přijat. 

- Více reflektovat v časopise aktuální dění, např. počasí. Vyzvat veřejnost, aby 
zasílali fotografie z bruslení, bobování apod., vhodné i kvůli archivu (Pavlů) – 
Výzva bude na webu a fcb (Kňourek).  

 

3) Hlasování o výsledné podobě březnové Osmičky po zapracovaných úpravách 
PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3 
Únorové číslo Osmičky po úpravách bylo schváleno do tisku. 

4) Různé 
- Otázku do dubnového Fóra zastupitelů zašle TOP09 panu šéfredaktorovi do pátku 

19.2.2021, pan šéfredaktor ji pak rozešle všem členům redakční rady. Odpovědi pan 
šéfredaktor očekává do pondělí 8.3.2021. Redakční rada by měla jednat v pondělí 



15.3.2021 od 16 h, způsob jednání upřesní s ohledem na epidemickou situaci pan 
předseda Tomáš Mrázek. 

 
 
Předseda RR: Tomáš Mrázek  
 
Ověřovatel: Jiří Vítek 
 
Zapsal: Vladimír Slabý     


