ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA
19.12. 2016 - 15:00- 16:15
členové Redakční rady:
přítomní:
Alena Borhyová, Štěpán Klimeš, Tomáš Němeček, Zdeněk Nagovský, Roman Petrus,
Tomáš Tatranský
nepřítomni- omluveni:
Tomáš Mrázek
tajemník:
Libor Kálmán
šéfredaktor:
Vladimír Slabý
host:
Radomír Nepil (zástupce starosty)
Předsedkyně Redakční rady Alena Borhyová:
Přivítala členy Redakční rady (dále jen RR).a zároveň se představila ve své nové funkci
předsedkyně RR.
1) Volba ověřovatele zápisu
Na ověřovatele zápisu RR byl navržen Štěpán Klimeš.
Hlasování o tomto návrhu:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Ověřovatelem zápisu byl RR zvolen Štěpán Klimeš.
2) Lednové číslo Osmičky
Tomáš Němeček
Navrhl rozšíření článku o prosincovém Zastupitelstvu o body, které připomínkovala
opozice.
Vladimír Slabý

Sdělil, že článek o prosincovém Zastupitelstva má rozsah 1/3 strany a jeho rozšíření
by tak bylo na úkor dalších materiálů na stránce jako je ohlédnutí za 90. výročím
narození Arnošta Lustiga nebo výzva občanům k nominacím na čestného občana
Prahy 8.
Alena Borhyová
Navrhla, aby byl článek rozšířen o názvy tří bank, u kterých bude MČ Praha 8
zhodnocovat finanční prostředky a zároveň bude na konci článku uvedeno, že
podrobnosti ze Zastupitelstva jsou na ww.praha8.cz
Hlasování o tomto návrhu:
PRO: 4
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 1
RR pověřila šéfredaktora k úpravě textu na str. 5 ve znění výše přijatého návrhu.
3) Situace kolem volebního uskupení Osmička sobě – KDU-ČSL a nezávislí a plnění
Fóra zastupitelů v časopisu Osmička
RR vzala na vědomí písemné podání pana Tomáše Němečka „Dodatečné sdělení dle
ust. § 15a zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon)“
Tomáš Němeček
Opětovně vyjádřil nespokojenost nad tím, že publikování příspěvků ve Fóru
zastupitelů se, na základě usnesení RR ze dne 27.6. 2016, dělí rovným dílem mezi
rozpadlé uskupení Osmička sobě – KDU-ČSL a nezávislí.
Alena Borhyová
Navrhla kompromisní řešení, podle kterého bude, počínaje únorovým vydáním
Osmičky, Fórum zastupitelů obsahovat o jeden sloupec navíc- tj. celkem 8 sloupců.
Tzn. že rozpadlé uskupení Osmička sobě – KDU-ČSL a nezávislí bude mít k dispozici
dva sloupce.
Zároveň navrhla nejdříve zrušit usnesení RR ze dne 27.6. 2016 ve znění: „Rubrika
Fórum v časopisu Osmička má pevně daný rozsah, daný počtem volebních uskupení
zvolených v roce 2014. V případě rozpadu volebního uskupení na více nových
subjektů se tyto budou dělit o místo v rubrice Fórum rovným dílem.“
Hlasování o tomto návrhu:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
RR zrušila své usnesení z 27.6. 2016 ve výše uvedeném znění.
Hlasování o návrhu rozšířit Fórum zastupitelů na 8 sloupců:

PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
RR přijala usnesení, podle kterého se od únorového vydání časopisu Osmička,
rozšiřuje Fórum zastupitelů na 8 sloupců s tím, že 8. sloupec bude plnit druhá
část rozpadlého uskupení Osmička sobě – KDU-ČSL a nezávislí.
4) Lednové číslo Osmičky – slevy a jejich důvody
Libor Kálmán:
Předložil RR podrobný seznam placené i neplacené plošné inzerce
obsažené v lednovém 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) Různé
a)
Roman Petrus
Uvedl, že se v poslední době zvýšil počet stížností občanů na nedoručení časopisu
Osmička a přeptal se na podmínky smlouvy s distributorem časopisu Osmička.
Radomír Nepil
Uvedl, že o stížnostech jako gesční radní pro kulturu ví a celá situace se zatím řeší
zpřísněním pravidelných kontrol distribuce, kterou pro MČ Praha 8 zajišťuje Česká
distribuční a.s. Dalším krokem je zajištění větší flexibility MČ Praha 8 ve vztahu
k distributorovi, které bude dosaženo Dodatkem Obchodní smlouvy, který by měl být
schválen Radou MČ Praha 8 dne 21.12., a podle kterého bude mít MČ Praha 8 kdykoli
možnost vypovědět tuto Smlouvu s 3 měsíční výpovědní dobou (Od 7/2014 to byla
Smlouva na dobu určitou na 4 roky).
Dále sdělil, že již proběhla informativní jednání s další společností, která distribuci
tiskovin nabízí, Českou poštou s.p., ale její podmínky jsou výrazně méně výhodné než
u současného poskytovatele distribuce, kterým je Česká distribuční..
b)
Roman Petrus
Uvedl, že současný termín distribuce časopisu Osmička (1. úterý v měsíci) je pro
občany nepraktický, a to zejména z důvodu programů kulturních zařízení, které by se
měly nově zveřejňovat od prvního do posledního kalendářního dne v měsíci.
Navrhl tedy, aby byl termín distribuce posunut o 1 týden dříve, ideálně na poslední
čtvrtek v měsíci.
Hlasování o tomto návrhu:

PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
RR přijala usnesení, podle kterého má distribuce časopisu Osmička končit
poslední čtvrtek v měsíci, a to od únorového vydání.
c)
Libor Kálmán:
Informoval RR o probíhajícím výběrovém řízení na nového dodavatele tisku časopisu
v souvislosti s jeho plánovaným rozšířením na 48 stran. Předpokládaný termín
1. vydání rozšířené Osmičky je od červnového čísla.

6) Úkoly
- Do pátku 23. prosince 2016 dodá KSČM otázku do Fóra zastupitelů na měsíc únor.
Odpovědi pak očekává šéfredaktor nejpozději do pondělí 9. ledna.
- Tajemník RR poskytne na příštím zasedání informaci (v souladu s článkem 5, bod 3
Redakčního kodexu) - souhrn poskytnutých slev na inzerci v únorovém vydání a
jejich důvody.
- Příští setkání Redakční rady proběhne v pondělí 16. ledna od 15:00 (pokud
alespoň jeden ze členů RR vyjádří přání, aby se RR sešla osobně. V opačném
případě se RR scházet nebude a bude stačit odsouhlasení obsahu listopadového
čísla emailem).

Zapsal: Libor Kálmán, pověřený vedením OKSMPP
Předseda RR: Alena Borhyová
Ověřovatel zápisu: Štěpán Klimeš
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