
 

 

ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 

 

16.1. 2017  - 15:00- 15:30 

 

 

členové Redakční rady: 

 

přítomní: 

Alena Borhyová, Štěpán Klimeš, Tomáš Mrázek, Tomáš Němeček, Roman Petrus,  

Tomáš Tatranský 

 

nepřítomni- omluveni: 

Zdeněk Nagovský 

Vladimír Slabý (šéfredaktor) 

 

tajemník: 
Libor Kálmán 

 

hosté: 

Radomír Nepil (zástupce starosty) 

Tomáš Pavlů (zastupitel) 

 

 

Předsedkyně Redakční rady Alena Borhyová: 

Zahájila jednání RR (dále jen RR) a přivítala přítomné členy i hosty. 

 

 

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) Únorové číslo Osmičky 

 

Opakovaně byli všichni přítomní dotázáni, zda mají výhrady k tomu, jaký 

název zastupitelského klubu je uveden v jejich sloupku ve Fóru zastupitelů na str. 8-9.  

 

Alena Borhyová 

Předložila RR návrh únorové Osmičky ke schválení v podobě, ve které jí byl 

předložen na jednání: 

 

      Hlasování o tomto návrhu: 



      PRO: 6 

      PROTI: 0 

      ZDRŽEL SE: 0 

      RR přijala usnesení, ve kterém souhlasí s podobou únorového vydání Osmičky, 

      ve které jí byla předložena na tomto jednání. 

3) Žádost Tomáše Němečka o dodatečné zařazení jeho článku do časopisu Osmička

Tomáš Němeček

Sdělil, že vzhledem k usnesením přijatým RR na jejím jednání dne 19.12. 2016, již

netrvá na dodatečném zařazení svého článku do časopisu Osmička.

4) Únorové číslo Osmičky – slevy a jejich důvody

Libor Kálmán:

Předložil RR podrobný seznam placené i neplacené plošné inzerce

obsažené v únorovém 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 20. ledna 2017 dodá OSMIČKA SOBĚ A NEZÁVISLÍ otázku do Fóra

zastupitelů na měsíc březen.

Odpovědi pak očekává šéfredaktor nejpozději do pátku 3. února.

- Tajemník RR poskytne na příštím zasedání informaci (v souladu s článkem 5, bod 3

Redakčního kodexu) - souhrn poskytnutých slev na inzerci v březnovém vydání a

jejich důvody.

- Příští setkání Redakční rady proběhne v pondělí 13. února 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: Alena Borhyová 

        Ověřovatel zápisu: Tomáš Tatranský 



PREZENČNÍ LISTINA 

REDAK ČNÍ RADA-16.1. 2017 od 15:00 
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