ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2018

Urbanistický rozvoj Palmovky
I v roce 2018 jsme podnikali kroky v návaznosti na projekt Palmovka jinak, jehož cílem je pořízení
územní studie pro oblast Palmovky. V rámci našeho působení v komisi Místní Agendy 21 jsme vítali,
připomínkovali a propagovali (přes fb) akce v rámci „Palmovka 2030“. Nicméně naše hlavní výtka
platila k liknavosti a pomalosti tehdejšího radního Petra Vilguse. První kroky k územní studii formou
soutěže, kterou jsme prosazovali, začaly být podnikány až v polovině volebního období (2017 –
2018) a jen polovičatě, výsledkem jsou tedy pouze kosmetické úpravy na Palmovce.

Členství v komisi Místní Agendy 21
Do podzimních voleb jsme byli členy komise Místní Agendy 21, strategie pro trvale udržitelný
rozvoj města. Zavádění MA21 a zapojování veřejnosti do správy obce a propojování jednotlivých
aktérů na území Prahy 8 bylo od začátku součástí našich stanov a naším ideálem. Velmi jsme tedy
uvítali, že byla v roce 2015 MA21 na Prahu 8 zavedena. Ovšem asi kvůli malé politické podpoře
v rámci celé koalice výsledky nebyly velké, a i přes velmi dobré vedení agendy tato celkově působila
jako hra pro zabavení aktivních občanů.

Elsnicovo náměstí
Snažili jsme se, aby bylo zachováno Elsnicovo náměstí. Projekt, který prosadil starosta Prahy 8
Roman Petrus (ČSSD) bez veřejné i odborné debaty byl řešen jako přílepek rekonstrukce Zenklovy
ulice bez odpovídající péče a odbornosti. Navrhované řešení tak vytvářelo v centru Libně bariéru
bez vazeb na okolí. K rekonstrukci bez jakéhokoli vysvětlení nakonec (zatím) nedošlo. Zastřešili
jsme prohlášení pěti pražských spolků, které se zrušením náměstí nesouhlasily, včetně odborného
vyjádření architektů. Inciativu včetně argumentů jsme představili na jednání se starostou
Romanem Petrusem (Praha 8), a následně s radním pro dopravu Petrem Dolínkem (MHMHP) a na
jednání v Institutu pro rozvoj Prahy. Na kontroverzní projekt jsme upozornili i novou koalici na
MHMP vzešlou z komunálních voleb.

Kulturní akce a sousedské slavnosti
Iniciovali jsme a 29., 30. září a 2. října spolupořádali tři z procházek Dne architektury, festivalu
architektury, který pořádá spolek KRUH. Jedna byla věnována Libni (Zenklovou ulicí dolů) a vedl ji
architekt Jan Žalský, druhá bohnické léčebně (Areál bohnické léčebny) a vedl ji historik architektury

Tomáš Řepa a třetí byla koncipována diskusně, týkala se Libeňského mostu a hlavními mluvčími byli
Lukáš Beran a Adam Scheinherr.
Zažít Libeň jinak tentokrát proběhlo v režii spolku Potala a spřízněných lidí. Přispěli jsme do
programu projekcí starých filmů získaných od fotbalového klubu Meteor Praha VIII.
Nadále platí naše výzva ve sběru, digitalizaci 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! Přírůstek v roce 2018 bohužel nebyl žádný,
proběhla jedna již zmíněná veřejná projekce v rámci Zažít Libeň jinak.
V prostorách Potaly jsme koncem roku pořádali náš tradiční Chánoční večírek. Vedle možnosti
popovídat si s přáteli, sousedy a poznat nové tváře, se uskutečnil i speciální vzdělávací program ve
formě přednášky o počátcích hnutí hippies s řadou audiovizuálních ukázek, kterou měl prof.
Andrew Giarelli, Američan z Libně.
Koncem léta jsme spolupořádali hudební večer Curry Collective v Přístavu 186 00.

Životní prostředí
Jako spolek, který má ve stanovách ochranu přírody a krajiny, se příležitostně přihlašujeme do
sporných řízení. V roce 2018 jsme byli účastníky správního řízení k záměru města kácení stromů a
jiných dřevin na Střížkově na území velikosti asi 1 ha. Ze záměru kácení město nakonec ustoupilo.

Další aktivity
Koncem roku jsme získali grant od nadace Agosto Foundation na komunitní kulturní aktitivy, který
budeme využívat v průběhu let 2019–2020.

Medializace a propagace
Propagaci svých akcí jsme vedli přes naše online kanály a e-mailovou rozesílku příležitostných
novinek. V roce 2018 jsme nevydali žádnou tiskovou zprávu.

Web a facebook
Prostřednictvím webu a facebooku se snažíme přinášet důležité informace a komentáře či uvádět
na pravou míru některé zavádějící údaje. Podporujeme také akce či aktivity jiných místních
sdružení, blízkých našemu zaměření. Komunita příznivců našeho facebookového profilu se drží
kolem symbolických 888 uživatelů. Čtenost článků na našich webových stránkách se pohybovala
v řádu stovek až tisíců.

Vnitřní chod sdružení
8jinak!, spolek nemá žádné zaměstnance, má 7 členů a přibližně 200 příznivců. Členy výboru jsou
Pavlína Kalandrová, Věra Chmelárová 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.

Finanční přehled
(v Kč, zaokrouhleno)

Náklady
Materiál, zboží a služby
Daně a poplatky

Celkem
Hospodářský výsledek
k 31. 12. 18

Výnosy
9 282 Tržby za služby a zboží (pohlednice,
vstupné, procházky DA)

0 Členské příspěvky, granty a dary
9 282 Celkem

7 140
2 000
9 140

-142

Obsahově projednáno na valné hromadě spolku v Praze dne 24. července 2019 a schváleno per
rollam 27. července 2020.

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

