
 
 

ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

25.4. 2016  - 15:00- 15:30 
 

 
členové Redakční rady: 
 
přítomní: 
Štěpán Klimeš, Milan Koukal, Tomáš Mrázek, Roman Petrus, Tomáš Tatranský 
 
omluveni: 
Tomáš Němeček, Zdeněk Nagovský 
 
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 Štěpán Klimeš 
       Hlasování o tomto návrhu: 
       PRO: 5 
       PROTI: 0 
       ZDRŽEL SE: 0 
 
      Ověřovatelem zápisu byl RR zvolen Štěpán Klimeš. 
 
 
2) Diskuze nad květnovým vydáním časopisu Osmička 

 
Tomáš Tatranský 
Navrhl, aby RR doporučila panu radnímu Radomíru Nepilovi, aby přeformuloval větu: 
„Koalice ODS-TOP09 chtěla těsně před volbami rychle proinvestovat miliardu 
korun.“ aby odpovídala faktickému stavu věcí. 
 
 
 
 
 
 
 



        
 

 
 
Hlasování o tomto návrhu: 
PRO: 3 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 2 
 
Redakční rada nepřijala výše uvedený návrh usnesení. 
 
Tomáš Tatranský 

       Navrhl, aby RR doporučila panu zastupiteli Vítu Cézovi, aby větu: „ Mohla se předchozí 
       pravicová koalice chovat jinak než schvalovat na zastupitelstvu tento předražený projekt  
       těsně před komunálními volbami o jeden jediný hlas?“ doplnil o rok 2010. 

 
Hlasování o tomto návrhu: 
PRO: 1 
PROTI: 1 
ZDRŽEL SE: 2 
 

      Redakční rada nepřijala výše uvedený návrh usnesení. 
 
 

3) Květnové číslo Osmičky – slevy a jejich důvody 
 
            Libor Kálmán: 
            Předložil RR podrobný seznam placené i neplacené plošné inzerce  
            obsažené v květnovém 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. 

 
4) Různé 

 
             Roman Petrus 
             Opětovně navrhl, aby v případě, kdy členové RR obdrží návrh příštího čísla časopisu   
             k odsouhlasení (většinou v pátek, který předchází RR, tak se všichni vyjádří emailem 
             zda s obsahem souhlasí. Pouze v případě, že alespoň jeden ze členů vyjádří přání, aby  
             se RR sešla osobně, tak se RR bude konat ve stávající podobě. V opačném případě  
             se RR scházet nebude a bude stačit odsouhlasení obsahu emailem. A to v souladu s  
             Jednacím řádem se sejde osobně alespoň třikrát ročně. 

              
       Hlasování o tomto návrhu: 
       PRO: 5 
       PROTI: 0 
       ZDRŽEL SE: 0 
 

             Redakční rada přijala výše uvedený návrh usnesení. 
 
 



  
 
 

5)  Úkoly 
 

             - Do pátku 29. dubna 2016 dodá ČSSD otázku do Fóra zastupitelů na                
               měsíc červen. Odpovědi pak očekává šéfredaktor nejpozději do pátku 20. května. 
 
          -   Tajemník RR poskytne na příštím zasedání informaci (v souladu s článkem 5, bod 3   
               Redakčního kodexu) - souhrn poskytnutých slev na inzerci v červnovém vydání a  
               jejich důvody. 
       
            -  Příští setkání Redakční rady proběhne v pondělí 30. května od 15:00 (pokud se  
               členové RR nerozhodnou jinak dle bodu 4 tohoto Zápisu) 

 
 
 

Zapsal: Libor Kálmán, pověřený vedením OKSMPP 
 

 
                                                                   Předseda RR: Milan Koukal 
 
                                                                   Ověřovatel zápisu: Štěpán Klimeš 
 



Tomáš Němeček 	  

Roman Petrus 

PREZENČNÍ LISTINA 

REDAKČNÍ RADA — 25.4. od 15:00 

LIBEŇSKÝ ZÁMEK- zasedací místnost č. 2 

Štěpán Klimeš 	  

Milan Koukal 	  

Tomáš Mrázek 	 

Zdeněk Nagovský 	i'")'.)))- 1̀ 	 hi/uvvh 

Tomáš Tatranský 	  

Hosté: 

Libor Kálnián 	  

Vladimír Slabý 


