ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2015

Kulturní akce a sousedské slavnosti
Rok 2015 byl ve znamení projektu Lieben Libeň, který se zdaleka netýkal jen Libně. Šlo o sérii tří
různorodých filmových programů vztahujících se k Praze 8. Jednalo se o Videomapping na
Synagogu na Palmovce, který vytvořilo umělecké sdružení KinocirKus, zaměřující se na
videoinstalace a videomapping. 16. - 17. října rozsvítili fasádu Synagogy na Palmovce originální
videomappingovou projekcí, která se inspirovala historií a proměnami místa. Hudbu k projekci
složil Kryštof Koenigsmark.
Vnitřní periferii města zachytili v Libni experimentálně-dokumentárním způsobem tvůrci ze
sdružení Argentum Vivum. Výsledkem byla umělecká filmová instalace v prostoru Synagogy na
Palmovce ve dnech 21. – 27. října.
Dlouhodobějším projektem je potom sběr, digitalizace a zpřístupňování starých domácích filmů
Vizuální paměť Prahy 8 – máte doma 8mm či 16mm filmy, na kterých je zachycen veřejný
prostor čtvrtí současné Prahy 8? Podělte se o ně s ostatními! Organizační a propagační činnost
ze strany spolku byla prováděna dobrovolnicky.
Každopádně projekt Lieben Libeň byl obsáhlý a na materiálu, postprodukčních službách a
uměleckých honorářích relativně nákladný. Celkové náklady 241 675 Kč byly pokryty z různých
zdrojů: grantu Hlavního města Prahy (150 000 Kč), veřejné sbírky přes Hithit.cz (55 201 Kč),
grantu MČ Prahy 8 (25 000 Kč), dobrovolného vstupného (8 113 Kč) a vlastního vkladu hlavního
organizátora a zúčtovatele všech prostředků, Duracfilmu (3 361 Kč).
Vedle spolku 8jinak! byly důležitými partnery sdružení Serpens, Přístav 18600, Centrum
audiovizuálních studií FAMU a Školská 28: komunikační prostor, festival Signál. Odměny do
hithit sbírky věnovali naši přátelé a příznivci ze sdružení Bohnice žijí!, Karlín sobě, fotodružstva
Photon či divadla Kámen. Mediálním partnerem bylo Rádio 1, s šířením informací o akcích a
sběru filmů pomohl také časopis Osmička.
Zažít Libeň jinak jsme 2015 pořádali na Libeňském mostě. Jednalo se o tradiční celopražskou
pouliční slavnost, zaštítěnou sdružením Auto-Mat. Společně jsme si užili odpoledne plné dobré
hudby, jídla, pití, divadla, bazárku a dalších radostí. Recesistickým vystoupením „Slavnostní
zahájení demolice Libeňského mostu“ jsme upozorňovali na nesmyslnost zastaralého plánu
most zdemolovat. Součástí programu bylo vystoupení divadla Quambamba a hudebníků Shum
Davar, Kadé chim, Byl pes, David Murphy Band a DJ Regenerator.

Koncem roku jsme uspořádali večírek u příležitosti Chánoc („během Chanuky a s Vánocemi na
krku) pro příznivce 8jinak! v rekonstruované kavárně Divadla pod Palmovkou. Hlavním
programovým bodem byla projekce starých filmů z archivu FK Meteor Praha VIII., sebraných
v rámci projektu Lieben Libeň – Vizuální paměť Prahy 8. Na místě jsme také poprvé zveřejnili a
nabídli ke koupi naše nové fundraisingové pohlednice. Pro jejich druhou edici – sada 8 kusů, rok
2015 – jsme vybrali barevné fotografie z Karlína a Libně od Václava Vašků.

Urbanistický rozvoj Palmovky
Vytvoření urbanistického konceptu pro oblast dolní Libně si na základě našeho podkladu, který
vzešel našeho participačního projektu Palmovka jinak, kterého se v letech 2013 – 2014 účastnili
zástupci veřejnosti, politiků i podnikatelského sektoru, vetkla současná koalice Prahy 8 do svého
programového prohlášení. Náš předpoklad, že by urbanistická soutěž mohla být vypsána během
roku 2015, se bohužel nenaplnil. Jednání probíhala následujícím způsobem:
Leden – jednání s místostarostou Petrem Vilgusem (Strana zelených) který má projekt v gesci o
dopravních souvislostech dolní Libně, příslib jednání s TSK
Duben – jednání se starostou Romanem Petrusem (ČSSD) o vyhlášení urbanistické soutěže, oficiální
výzva představitelům Prahy 8, aby začali podnikat konkrétní kroky
Červen – jednání na Magistrátu hl. města Prahy s náměstkem pro územní rozvoj Matějem Stropnickým
(Trojkoalice), za účasti starosty a místostarosty Prahy 8, zástupce Dopravního podniku a ředitele
Institutu pro rozvoj Prahy (IPR), zástupce MHMP vznik územní studie podpořil a zadal jej IPRu
Červenec – jednání na IPRu se zástupci Prahy 8, upřesňování záměru – soutěž vs. workshop, celoměstské
vs. lokální řešení
Srpen – jednání na IPRu se zástupci Prahy 8, vytyčení území kterého se územní studie bude týkat,
rozdělení kompetencí
Listopad – jednání s místostarostou Petrem Vilgusem (SZ), projednání možností zadání soutěže –
otevřené (urbanisté mohou zpracovávat řešení Palmovky podle svého mínění) x zavřené (urbanisté musí
respektovat záměry v území – např. tunel pod Palmovkou), podle aktuálních informací proběhne vznik
územní studie v režii Prahy 8, nikoliv IPRu

Centrum Palmovka
Správní soud odmítl naši žalobu, kterou jsme v roce 2014 podali na akciovou společnost kvůli
nezveřejňování informací o hospodaření. Bývalé představenstvo lživě uvedlo, že nám
požadované informace byly poskytnuty, a že jsou tyto informace veřejně dostupné. Proti
rozsudku jsme se odvolali a stále čekáme na konečný verdikt.

Spolupracovali jsme s ArchWars při tvorbě angažované video reportáže, zabývající se
problematikou stavby budovy nové radnice na Palmovce. Video je možné zhlédnout na youtube
pod názvem Sídlák Palmovka.
Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrdil pokutu pro Prahu 8 za výběrové řízení
na stavbu nové radnice. Z původních 450 000 Kč byla pokuta snížena na 150 000 Kč. Důvodem
pokuty byla podle Úřadu diskriminace uchazečů a netransparentní hodnocení nabídek.

Libeňský most
V září jsme interpelovali na zastupitelstvu Hlavního města Prahy radního pro dopravu Petra
Dolínka ve věci tzv. rekonstrukce Libeňského mostu. Tomuto tématu byla věnována i pouliční
slavnost Zažít Libeň jinak (viz výše). Od října jsme se připojili k iniciativě Libeňský most
nebourat, nerozšiřovat, která byla hlavní hybnou silou veřejných protestů – sdíleli jsme
informace, pomáhali získávat podpisy na petici a propagovat téma. Se shrnutím problematiky
jsme také 11. října vystoupili v programu Corrupt Tour, v předvečer protikorupční konference
pořádané Ministerstvem financí.

Další aktivity
Setkali jsme se s účastníky workshopu pro komunitní leadery ViabilityNet, lidi ze střední a
východní Evropy, řešící ve svých obcích různá témata.
Vypracovali a schválili jsme nové stanovy v souladu s platným Občanským zákoníkem a byli
zapsáni do rejstříku spolků jako 8jinak!, spolek.
Pomáháme na Praze 8 zavádět Místní Agendu 21, strategii pro udržitelný rozvoj města. Jsme
členy komise Místní Agendy 21 a účastníme se veřejných projednávání.

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 příznivců našeho facebookového
profilu se rozrůstá a v roce 2015 činila přibližně 700 uživatelů. Čtenost článků na našich
webových stránkách se pohybuje v řádu stovek až tisíců. Nejčtenějším byl článek s videem
Sídlák Palmovka – zaznamenal cca 6 500 přístupů.

Medializace
Nejvíce pozornosti médií přitáhlo téma Libeňského mostu, kde ovšem největší podíl práce
odvedli lidé z iniciativy Libeňský most nebourat, nerozšiřovat. Větší mediální a reklamní pokrytí
měl potom kulturní projekt Lieben Libeň.

Vnitřní chod sdružení
8jinak!, spolek nemá žádné zaměstnance, má 7 členů a přibližně 200 příznivců. Členy výboru
jsou Pavlína Kalandrová, Věra Šmejkalová a David Kumermann. Všichni členové sdružení pracují
pro spolek ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří pomáhají s realizací akcí a zajímají se o své okolí. Děkujeme organizaci
Frank Bold za podporu našich aktivit. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách Zažít Libeň
jinak, spolku Auto-Mat a MČ Praha 8 za podporu při organizaci této slavnosti.

Finanční přehled (Kč, zaokrouhleno)
Náklady
Materiál, zboží a služby
Daně a poplatky

Výnosy
9 483,- Tržby za služby a zboží (pohlednice)
147,- Členské příspěvky a dary

Celkem

9 630,- Celkem

Hospodářský výsledek k 31. 12. 15

1 114,-

2 643,8 101,10 744,-

Zisk byl převeden do následujícího roku, s tím že bude využit na náklady spojené s aktivitami
spolku.

8jinak!, spolek
Lindnerova 12, 180 00 Praha 8
www.8jinak.cz
www.facebook.com/8jinak

