ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014

Sousedské slavnosti a jiné veselí
V roce 2014 jsme spolupořádali sedmitýdenní oslavy stého výroční narození Bohumila Hrabala
v synagoze na Palmovce. Ve spolupráci s hlavním pořadatelem, sdružením Serpens, s místní
filmovou produkcí Duracfilm a s kavárnou Mamacoffee vznikl program sestávající z promítání
filmů na motivy Hrabalových próz, z koncertů, divadelních představení, dílen pro děti i venkovní
„Kavárny Svět“. Podařilo se nám zpříjemnit a v jarním a letním období oživit prostranství před
synagogou a vytvořit zde příjemné místo pro setkávání lidí.
V září jsme na stejném místě navázali již tradiční pouliční slavností Zažít Libeň jinak. Společně
jsme si užili odpoledne plné dobré hudby, jídla, pití, divadla, bazárku a dalších radostí.
Koncem roku jsme uspořádali „chánoční“ večírek pro příznivce 8jinak! v hospůdce u Budyho na
Libeňském ostrově. Děti hrály bojovku, dospělí opékali hermelíny a všichni společně jsme se na
veřejné bilanční schůzi spolku zamýšleli nad možnými přínosnými aktivitami pro následující rok.
Na místě jsme také poprvé zveřejnili a nabídli ke koupi naše nové fundraisingové pohlednice.
Pro jejich první edici – sada 8 kusů, rok 2014 – jsme použili vybrané fotografie Davida
Kumermanna z jeho cyklu Libeň.

Urbanistický rozvoj Palmovky
I v roce 2014 jsme pokračovali v projektu Palmovka jinak, jehož cílem je vypsání ideové
urbanistické soutěže a vytvoření pozitivní vize pro oblast Palmovky a dolní Libně. Spolu
s architekty a urbanisty jsme uspořádali třetí participační setkání s místními občany, kde byly
prezentovány výstupy projektu, které budou sloužit jako podklad pro zadání urbanistické
soutěže. O podpoře pro vypsání soutěže jsme jednali se všemi stranami zastoupenými
v zastupitelstvu i zástupci Institutu pro rozvoj Prahy. Vzhledem k výsledkům komunálních voleb,
kdy si strany nové koalice na Praze 8 vyhlášení soutěže daly do programu, je reálné že by soutěž
mohla být vypsána během roku 2015.

Radnice Prahy 8
Sešli jsme se se zástupci koaliční TOP 09, kterým jsme položili řadu dotazů ohledně jejich
podpory projektu Centra Palmovka. Jejich odpovědi včetně našich komentářů jsme zveřejnili na
našich webových stránkách v rozsáhlém článku s názvem „Vše co jsme chtěli vědět o nové
radnici a nebáli jsme se zeptat“. V textu kritizujeme laxní přístup, alibismus, vyhýbavost a
překvapivou neinformovanost zastupitelů za TOP 09 ohledně miliardové investice do nové
radnice a obchodního centra.
Před volbami do zastupitelstva na podzim 2014 jsme upozornili na řadu nevhodných kroků ze
strany starosty a koaličních stran. Kritizovali jsme předvolební reklamu ODS prostřednictvím
Osmičky, tedy časopisu placeného z rozpočtu městské části, zprivatizovaný facebookový profil
Vaše Praha 8, který byl původně prezentován a propagován jako oficiální profil MČ Praha 8, i
reklamní kampaň na novou radnici Prahy 8. Náklady na tuto kampaň činily téměř 2 miliony
korun z veřejných prostředků, a vzhledem k průběhu výběrového řízení i realizace kampaně
jsme došli k závěru, že jejím cílem bylo vyvedení peněz na účet předem vybrané firmy. V této
souvislosti jsme podali trestní oznámení pro možné porušení povinností při správě cizího
majetku.
Úřad na ochranu hospodářské soutěže se zabýval naším podnětem na výběrové řízení na stavbu
nové radnice, a udělil Praze 8 pokutu za porušení zákona o veřejných zakázkách ve výši půl
milionu korun.

Centrum Palmovka
Dlouhodobě jsme se snažili zjistit, jak hospodaří Centrum Palmovka a.s., společnost zřízená a
100% vlastněná Prahou 8, která řídí stavbu nové radnice a obchodního centra a podniká
s veřejnými prostředky. Zajímalo nás, kdo jsou členové představenstva a dozorčí rady (placeni
z veřejných prostředků), jakým způsobem jsou vybíráni, kolik má společnost zaměstnanců nebo
s jakým výsledkem hospodaří. Naše žádosti o informace byly opakovaně odmítnuty jak
městskou částí, tak představenstvem akciové společnosti. Proto jsme podali na Centrum
Palmovka a.s. správní žalobu z důvodu porušení zákona č. 106 O svobodném přístupu
k informacím.

Web a facebook
Prostřednictvím webu a facebooku se snažíme přinášet důležité informace a komentáře či
uvádět na pravou míru některé zavádějící údaje. Podporujeme také řadu akcí či aktivit jiných

místních sdružení, blízkých našemu zaměření. Komunita „přátel“ našeho facebookového profilu
se rozrůstá a v roce 2014 činila přibližně 600 uživatelů. Čtenost článků na našich webových
stránkách se pohybuje v řádu tisíců. Nejčtenějším byl článek o privatizaci oficiálního radničního
facebookového profilu s titulkem „Jak ukrást 3 000 lajků aneb co všechno lze na Praze 8
zprivatizovat“ – zaznamenal cca 5 000 přístupů.

Medializace
Aktivitám našeho sdružení byla věnována dvojstrana v prvním čísle čtvrtletníku Fondu Otakara
Motejla s titulkem „Ptát se je normální“.
O slavnosti ke stému výročí narození Bohumila Hrabala, kterou 8jinak! pořádalo v libeňské
synagoze, informovaly Kavárenské noviny (součástí článku byl i krátký medailonek našeho
sdružení) a Lidové noviny.
Celostátní deník Mf Dnes ze dne 10. 8. přinesl článek o pokutě pro Prahu 8 za porušení zákona o
veřejných zakázkách při vyhlášení výběrového řízení na stavbu nové radnice. V textu byli
citováni členové našeho družení.
Týdeník 5+2 zveřejnil kauzu s privatizovaným facebookovým profilem „Vaše Praha 8“, který byl
v radničních novinách prezentován jako oficiální profil městské části, aby vzápětí vyšlo najevo,
že slouží výhradně členům ODS k propagaci jejich strany před volbami i po nich.

Další aktivity
Před komunálními volbami jsme poskytli součinnost sdružení Naši politici, kteří připravili pro
kandidující subjekty na Praze 8 sérii dotazů na témata, která jsou pro osmou městskou část
aktuální: hospodaření městské akciové společnosti Centrum Palmovka, problematiku
kamerových systémů a přístup městské části k regulaci hazardu. Odpovědi byly zveřejněny na
webových stránkách sdružení Naši politici, 8jinak! na ně odkázalo prostřednictvím sociální sítě.
Přístup k dotazům i odpovědi na ně jsme považovali za užitečné vodítko pro voliče.
Informační kampaní a sběrem podpisů jsme podpořili sdružení Praha 8 bez hazardu a vyhlášení
referenda o regulaci hazardu, které se v Praze 8 konalo 10. a 11. října.

Vnitřní chod sdružení
8jinak! nemá žádné zaměstnance, má 7 členů a přibližně 200 příznivců. Předsedkyní sdružení je
Pavlína Kalandrová, místopředsedkyní Věra Chmelárová. Všichni členové sdružení pracují pro
sdružení ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

Poděkování
Děkujeme všem spolkům, sdružením, kavárnám i jednotlivcům, kteří pomáhají s realizací akcí.
Děkujeme Nadaci VIA za podporu našich aktivit.
Finanční přehled (Kč, zaokrouhleno)
Náklady
Služby
44 000
Osobní náklady
21 000
Hospodářský výsledek
1 000
k 31.12.2014
Rozdíl mezi náklady a výnosy byl převeden do
spojené s aktivitami spolku.

8jinak!
Novákových 4, 180 00 Praha 8
www.8jinak.cz
www.facebook.com/8jinak

Výnosy
Granty Nadace VIA
Prodej pohlednic

65 000
1 000

následujícího roku a bude využit na náklady

