ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA
10.8. 2015 - 8:00-8:30
členové Redakční rady:
přítomní:
Štěpán Klimeš, Milan Koukal, Zdeněk Nagovský, Roman Petrus, Tomáš Tatranský
nepřítomni-omluveni:
Tomáš Mrázek, Tomáš Němeček
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 Štěpán Klimeš.
Hlasování o tomto návrhu:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Ověřovatelem zápisu byl RR zvolen Štěpán Klimeš.

2) Projednání vhodnosti otázky do Fóra zastupitelů do zářijové Osmičky položené
ze strany ODS ve znění: „Mají občané Prahy 8 dále trpět diletantství
místostarostky Borhyové (ANO)?“

Milan Koukal:
Namítl, že takto položená otázka je v rozporu s článkem 4 bodem 6 „Redakčního
kodexu časopisu Osmička“, (dále jen RK) podle nějž „Vulgární nebo nepřiměřeně
urážlivé jmenovité útoky se neuveřejňují.“
Roman Petrus:
Oznámil, že vznesl oficiální dotaz na ředitele společnosti Pražské vodovody a
kanalizace a.s. (dále jen PVK), zda má PVK problém s místostarostkou Alenou

Borhyovou, neboť tato otázka byla položena tiskovým mluvčím PVK panem
Mrázkem a poslána z oficiálního emailu PVK.
Dále p. Petrus uvedl, že oslovený ředitel PVK byl znepokojen a sdělil, že PVK nemá
s paní místostarostkou Borhyovou žádný problém.
Tomáš Tatranský:
Podle jeho názoru je otázka položená ODS na hraně, ale RK neporušuje. K politice
navíc patří, že když nějaká osoba zastává politickou funkci, tak musí s podobnými
záležitostmi počítat.
Zdeněk Nagovský:
Zmínil, že otázka je především proti elementární lidské slušnosti a hrozí z ní i
nebezpečí bulvarizace Prahy 8.
Štěpán Klimeš:
Oznámil, že Strana zelených považuje otázku za nepřípustnou.
Na otázku do Fóra zastupitelů jsou vyšší nároky než na zbytek obsahu.
Otázku lze odmítnout i z jiných důvodů, než by bylo případné porušení kodexu
periodika. Otázka obsahuje osobní útok využívající navíc slova na pomezí vulgarity.
Dále otázku považuje za nevhodnou, také protože je zavádějící.
Toto považuje za problematické mj. i s ohledem na to, že autorství otázky není v
v časopisu zjevné a čtenáři mohou mít pocit, že zavádějící sdělení je objektivní
sdělení redakce.
Milan Koukal:
Přečetl email člena RR p. Tomáše Němečka ze dne 7.8. 2015, ve kterém
uvádí schválené usnesení OV KDU-ČSL (autora pana Tomáše Pavlů) k otázce:
„OV KDU-ČSL vyjadřuje znepokojení nad formulací otázky do časopisu Osmička, ve
které jsou osobní útoky, a která vede ke zbytečné eskalaci mezi koalicí a opozicí.
Požadujeme formulaci otázky bez osobních útoků na kohokoli.“
Pan Koukal dále sdělil, že se s výše uvedeným vyjádřením OV KDU-ČSL ztotožňuje,
protože položenou otázku považuje za záměrný „hon na čarodějnice“.
návrh usnesení:
Otázka: „Mají občané Prahy 8 dále trpět diletantství místostarostky Borhyové
(ANO)?“ je v rozporu se zásadami Redakčního kodexu časopisu Osmička v článku 4
bodu 6.
Hlasování o tomto návrhu:
PRO: 4
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 0
RR přijala usnesení, podle kterého je otázka „Mají občané Prahy 8 dále trpět
diletantství místostarostky Borhyové (ANO)?“ v rozporu se zásadami
Redakčního kodexu časopisu Osmička v článku 4 bodu 6.

návrh usnesení:
Tajemník RR vyzve šéfa zastupitelského klubu ODS p. Ondřeje Grose, aby do 24
hodin (tj. do úterý 11.8. 2015 do 12:00) poslal novou otázku do Fóra zastupitelů.
V případě nedodržení lhůty ze strany ODS vyzve tajemník RR k položení otázky TOP
09, která bude mít k položení otázky další 24 hodinovou lhůtu (tj. do středy 12.8. 2015
do 12:00).
Hlasování o tomto návrhu:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

RR přijala usnesení, podle kterého tajemník RR vyzve šéfa zastupitelského klubu
ODS p. Ondřeje Grose, aby do 24 hodin (tj. do úterý 11.8. 2015 do 12:00) poslal
novou otázku do Fóra zastupitelů. V případě nedodržení lhůty ze strany ODS
vyzve tajemník RR k položení otázky TOP 09, která bude mít k položení otázky
další 24 hodinovou lhůtu (tj. do středy 12.8. 2015 do 12:00).
Toto schválené usnesení RR vzal na vědomí zástupce TOP09 pan Tomáš Tatranský.

Vladimír Slabý:
Navrhl, aby byl vždy v časopisu Osmička v rubrice Fórum zastupitelů uveden pod
položenou otázkou politický subjekt, který ji předkládá.
návrh usnesení:
Od zářijového vydání časopisu Osmička bude pod otázkou v rubrice Fórum
zastupitelů uveden zadávající politický subjekt.
Hlasování o tomto návrhu:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
RR přijala usnesení, podle kterého bude od zářijového vydání časopisu Osmička
pod otázkou v rubrice Fórum zastupitelů uveden zadávající politický subjekt.

4) Úkoly

- Odpovědi na otázku do Fóra zastupitelů očekává šéfredaktor nejpozději do středy 19.
srpna.
- příští setkání Redakční rady proběhne v pondělí 24. srpna od 15:00 v kanceláři
starosty MČ Praha 8.

Zapsal: Libor Kálmán, pověřený vedením OKSK

Předseda RR: Milan Koukal
Ověřovatel zápisu: Śtěpán Klimeš
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