ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA
25.5. 2015 - 15:00- 15:30

členové Redakční rady:
přítomní:
Milan Koukal, Tomáš Němeček, Zdeněk Nagovský, Roman Petrus
nepřítomní- omluvení:
Štěpán Klimeš, Tomáš Mrázek, Tomáš Tatranský
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: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Ověřovatelem zápisu byl RR zvolen Zdeněk Nagovský.
2) Diskuze nad předloženým červnovým číslem časopisu Osmička
Milan Koukal
Citoval vyjádření z emailů pánů Mrázka a Tatranského, podle nichž chybí v článku o
Ládví zmínka o petici „Ládví není autobusák“.
Tomáš Němeček
Předložil šéfredaktorovi p. Slabému prohlášení manželů Vélových, kteří organizují
petici „Ládví není autobusák“. Dále označil za chybu, že v článku o Ládví není dán
prostor občanům, pouze panu radnímu Šaškovi a ROPIDu.

Roman Petrus
Uvedl, že petice „Ládví není autobusák“ je čistě politická aktivita, kterou organizují
2 politické strany. Tuto petici bude řešit Magistrát Hlavního města Prahy na zasedání
zastupitelstva ve čtvrtek 28.5. O výsledku budou občané informováni.
Tomáš Němeček
Zmínil, že petici podepsalo 4 000 lidí, ale v Osmičce je pouze názor pana Šaška a
ROPIDu. V Osmičce by tedy mělo zaznít krátké prohlášení občanů.
Zdeněk Nagovský
Sdělil, že celá petice je spíš politická akce, do které byla vtažena veřejnost, která nemá
informace o skutečném stavu. Zajímalo by ho, kolik petentů má trvalé bydliště v okolí
Ládví.
Vladimír Slabý
Navrhl, že do článku o Ládví přidá zmínku o petici a o tom, že občané budou
informováni o výsledcích zasedání zastupitelstva Hlavního města Prahy v Osmičce,
která bude následovat.
Tomáš Němeček:
Uvedl, že na str. 8 v článku: „600 miliónů za privatizaci z peněz občanů Prahy 8“
chybí vyjádření ODS.
Vladimír Slabý
Objasnil, že na příspěvek od ODS se ještě čeká.
3) Červnové číslo Osmičky – slevy a jejich důvody
Libor Kálmán:
Předložil RR podrobný dvoustránkový seznam placené i neplacené plošné inzerce
obsažené v červnovém vydání časopisu Osmička. Seznam obsahuje důvody
poskytnutých slev i důvody ke zveřejnění neplacené inzerce: vizuály na akce pořádané
ÚMČ Praha 8, nebo na kterých ÚMČ Praha 8 finančně participuje.

4) Úkoly
- Do středy 27. května dodá STRANA ZELENÝCH otázku do Fóra zastupitelů na
měsíc červenec. Odpovědi pak očekává šéfredaktor nejpozději do 22. června.
- Tajemník RR poskytne na příštím zasedání informaci (v souladu s článkem 5, bod 3
Redakčního kodexu) - souhrn poskytnutých slev na inzerci v červencovém vydání a
jejich důvody.
- příští setkání Redakční rady proběhne v pondělí 29. června od 15:00

Zapsal: Libor Kálmán, pověřený vedením OKSK

Předseda RR: Milan Koukal

Ověřovatel zápisu: Zdeněk Nagovský
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