ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA
26.9. 2016 - 15:00- 15:30
členové Redakční rady:
přítomní:
Štěpán Klimeš, Milan Koukal, Tomáš Mrázek, Zdeněk Nagovský, Roman Petrus,
Tomáš Tatranský
nepřítomni- omluveni:
Tomáš Němeček
tajemník:
Libor Kálmán
šéfredaktor:
Vladimír Slabý

Předseda Redakční rady Milan Koukal:
Přivítal členy Redakční rady (dále jen RR).

1) Volba ověřovatele zápisu
Na ověřovatele zápisu RR byl navržen Tomáš Tatranský.
Hlasování o tomto návrhu:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Ověřovatelem zápisu byl RR zvolen Tomáš Tatranský.

2) Situace kolem volebního uskupení Osmička sobě – KDU-ČSL a nezávislí a plnění
Fóra zastupitelů v časopisu Osmička
Členové RR vzali na vědomí, že v záležitostí plnění Fóra zastupitelů se budou
příspěvky ve sloupci Osmička sobě, KDU-ČSL a nezávislí plnit střídavě odpověďmi
od uskupení kolem pana Pavlů a uskupení kolem pana Němečka.

3) Říjnové číslo Osmičky – článek o Zastupitelstvu

Šéfredaktor předložil RR dvě varianty podoby strany 5 říjnového čísla. Jedna z nich
obsahovala článek o proběhlém Zastupitelstvu, druhá varianta obsahovala náhradní
text.
Milan Koukal podpořil variantu č. 2 s tím, aby se o Zastupitelstvu psalo podrobněji
v dalším čísle. S protinávrhem vystoupil Tomáš Mrázek, který požadoval doplnění
textu týkajícího se pasáže o paní místostarostce.
Jeho návrh korigoval Roman Petrus a navrhl znění:
„TOP 09 požadovala vyslovení zániku mandátu člena Zastupitelstva místostarostky
Aleny Borhyové z důvodu nevolitelnosti, která dle jejich slov neměla od ledna do září
2016 trvalé bydliště na Praze 8.“
hlasování o tomto návrhu:
PRO: 5
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 0
RR pověřila šéfredaktora k úpravě textu na str. 5 ve znění výše přijatého návrhu.

4) Říjnové číslo Osmičky – slevy a jejich důvody
Libor Kálmán:
Předložil RR podrobný seznam placené i neplacené plošné inzerce
obsažené v říjnovém vydání časopisu Osmička. Seznam obsahuje důvody
poskytnutých slev i důvody ke zveřejnění neplacené inzerce: vizuály na akce pořádané
ÚMČ Praha 8, nebo na kterých se ÚMČ Praha 8 spolupodílí.

5) Úkoly
- Do pátku 30. září 2016 dodá ODS otázku do Fóra zastupitelů na měsíc listopad.
Odpovědi pak očekává šéfredaktor nejpozději do pátku 14. října.
- Tajemník RR poskytne na příštím zasedání informaci (v souladu s článkem 5, bod 3
Redakčního kodexu) - souhrn poskytnutých slev na inzerci v listopadovém vydání a
jejich důvody.
- Příští setkání Redakční rady proběhne v pondělí 24. října od 15:00 (pokud
alespoň jeden ze členů RR vyjádří přání, aby se RR sešla osobně. V opačném
případě se RR scházet nebude a bude stačit odsouhlasení obsahu listopadového
čísla emailem).

Zapsal: Libor Kálmán, pověřený vedením OKSMPP

Předseda RR: Milan Koukal

Ověřovatel zápisu: Tomáš Tatranský
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