
 
 

ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

29.6. 2015  - 15:00- 15:30 
 

 
členové Redakční rady: 
 
přítomní: 
Štěpán Klimeš, Milan Koukal, Tomáš Mrázek (od 15:07), Zdeněk Nagovský (od 15:15),  
Tomáš Němeček, Roman Petrus, 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 Štěpán Klimeš. 
       Hlasování o tomto návrhu: 
       PRO: 4 
       PROTI: 0 
       ZDRŽEL SE: 1 
 
      Ověřovatelem zápisu byl RR zvolen Štěpán Klimeš. 

 
  

2) Diskuze nad předloženým červencovým číslem časopisu Osmička 
 

Tomáš Tatranský 
Vznesl návrh k článku na str. 10 „Odkryté zásadní prohřešky bývalého vedení“, aby 
do něj byla vložena citace paní zastupitelky Hainzové: „Závěry ze zprávy pana Ing. 
Tomáše Novotného týkající se dekontaminace ZŠ Hovorčovická vycházejí z 
naprostého nepochopení fungování systému dotací. Veškeré částky, které si městská 
část nárokuje na zhotoviteli zápočtem, jsou automaticky odečítány z přislíbené dotace. 
Městská část se tedy rozhodla vymáhat náklady za dekontaminaci soudní cestou a 
zachovat dotaci, spíše než se soudit o pokutu zhotoviteli s nejasným výsledkem a 
zároveň žádnou dotaci neobdržet." 

 
             
 
 



           Tomáš Mrázek 
           Poukázal na to, že v článku na str. 7 „Magistrát už Ládví řeší“ chybí aktuální fakta 
           která by do něj měla být dodatečně zařazena: od poloviny června tam opět        
           narostl počet spojů a bylo zrušeno krátkodobé stání pro osobní automobily (K+R) a  
           nahrazeno parkovištěm pro autobusy. 
             
           Dále vyjádřil přání, aby v případě, kdy bude v chystaném článku napadána opozice, 
           byla ODS předem oslovena s možností vyjádření. 
 
 

3) Srpnové číslo Osmičky- plány redakce 

            Vladimír Slabý 
            Uvedl, že v srpnovém vydání Osmičky plánuje zveřejnit rozhovor s hercem Divadla 
            pod Palmovkou, který mj. pohovoří o plánovaném znovuotevření divadla během 
            podzimu 2015. 

 
4) Červencové číslo Osmičky – slevy a jejich důvody 

 
            Libor Kálmán: 
            Předložil RR podrobný  seznam placené i neplacené plošné inzerce  
            obsažené v červencovém 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 3. července dodá ANO otázku do Fóra zastupitelů na  
             měsíc srpen. Odpovědi pak očekává šéfredaktor nejpozději do 20. července 
 
           - Tajemník RR poskytne na příštím zasedání informaci (v souladu s článkem 5, bod 3   
              Redakčního kodexu) - souhrn poskytnutých slev na inzerci v srpnovém vydání a  
              jejich důvody. 
       
            - příští setkání Redakční rady proběhne v pondělí 27. července od 15:00 

 
 
 

Zapsal: Libor Kálmán, pověřený vedením OKSK 
 

 
                                                                        Předseda RR: Milan Koukal 
 
 
                                                                        Ověřovatel zápisu: Štěpán Klimeš 
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