ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA
24.8. 2015 - 15:00- 15:35
členové Redakční rady:
přítomní:
Štěpán Klimeš, Milan Koukal, Zdeněk Nagovský, Tomáš Němeček, Tomáš Tatranský
nepřítomní-omluveni:
Tomáš Mrázek, Roman Petrus
tajemník:
Libor Kálmán
hosté:
Vladimír Slabý – šéfredaktor časopisu Osmička

Předseda Redakční rady Milan Koukal:
Přivítal členy Redakční rady (dále jen RR).
1) Volba ověřovatele zápisu
Na ověřovatele zápisu RR byl navržen Zdeněk Nagovský.
Hlasování o tomto návrhu:
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Ověřovatelem zápisu byl RR zvolen Zdeněk Nagovský.
2) Diskuze nad předloženým zářijovým číslem časopisu Osmička
Vladimír Slabý
Připomněl, že počínaje zářijovým číslem bude v časopisu Osmička v rubrice Fórum
zastupitelů uveden pod položenou otázkou politický subjekt, který ji předkládá.
Zdeněk Nagovský
Oznámil, že na str. 29 zářijového vydání časopisu Osmička je v rubrice Bezpečnost
zveřejněna informace o plánovaných kurzech bezpečného chování. Tato myšlenka
vzešla z Komise pro bezpečnost, a od pana starosty Petruse a pana místostarosty
Fichtnera.

Tentokrát nebudou kurzy zaměřeny výhradně na seniory, ale na dvojice: dospělý
(rodič, senior apod.) a dítě. V kurzech se účastníci dozvědí o sebeobraně, první
pomoci a chování v krizových situacích. Na podzim se kurzy vyzkouší ve spolupráci
s DDM v Bohnicích a školou Petra Strozziho, a pokud se osvědčí, tak budou na jaře
pokračovat na třech dalších školách na Praze 8.
3) Zářijové číslo Osmičky – slevy a jejich důvody
Libor Kálmán:
Předložil RR podrobný seznam placené i neplacené plošné inzerce
obsažené v zářijovém 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
Libor Kálmán
Oznámil RR, že MČ Praha 8 vyhlásila výběrové řízení na tisk časopisu Osmička,
jehož cílem je snížení výrobních nákladů na časopis.
Dále uvedl, že byla vypsána veřejná soutěž na logo MČ Praha 8 a s tím bude souviset
i následná změna layoutu časopisu. Od února 2016 by tak měla Osmička vycházet v
nové podobě.

5) Úkoly
- Do pátku 28. srpna dodá TOP09 otázku do Fóra zastupitelů na
měsíc říjen. Odpovědi pak očekává šéfredaktor nejpozději do 18. září.
- Tajemník RR poskytne na příštím zasedání informaci (v souladu s článkem 5, bod 3
Redakčního kodexu) - souhrn poskytnutých slev na inzerci v říjnovém vydání a
jejich důvody.
- Příští setkání Redakční rady proběhne v úterý 29. září od 15:00

Zapsal: Libor Kálmán, pověřený vedením OKSK

Předseda RR: Milan Koukal

Ověřovatel zápisu: Zdeněk Nagovský
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