ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2019

V roce 2019 jsme se věnovali především komunitně-kulturním akcím.

Souvislé čtení a tematická procházka k 105. výročí narození Bohumila Hrabala
Ke 105. výročí narození Bohumila Hrabala proběhlo v neděli, 7. dubna 2019 v Galerii Světova 1
ve Světově ulici č. 1 v Praze 8, nedaleko místa, kde Hrabal žil, nepřetržité čtení z jeho knihy
Svatby v domě. Sousedské setkání začalo 14:00 tematickou procházkou s Ladislavem Čumbou a
spolkem Skutečnost po Hrabalových místech, kterého se zúčastnilo asi 60 lidí. Od 16 do 19 hod
se uskutečnilo nepřetržité čtení, kdy se v něm po čtvrt hodině střídali členové spolku i
návštěvníci a společně poslouchali Hrabalovy příběhy z Libně, vyprávěné očima jeho manželky
Pipsi. Připraven byl též dětský koutek a občerstvení z protilehlé pekárny a kavárny Alf&Bet.

Zažít město jinak
Sdružení se také podílelo na festivalu Zažít město jinak, pořádaném v Libni galerií Světova 1 na
Elsnicově náměstí v sobotu 21. 9. 2019. Přispělo například komunitním gramofonem,
občerstvením atp. Akce se zúčastnilo kolem 50 lidí.

Den architektury
V rámci celorepublikové akce Den architektury, pořádané spolkem Kruh jsme v neděli 6. 10.
2019 v 16:00 spolupořádali procházku s architektkou Nikolou Karabcovou z UNIT architekti.
Procházka měla titul Číst město – Palmovka. Procházka se zaměřila na „nánosy doby“, jež se
propsaly do současné podoby místa, zejména jeho veřejného prostoru. Architektka Karabcová
svůj výklad pojala jako „školu vidění“, kdy se jednotliví účastníci mohli naučit číst město a zjistit,
proč Palmovka a nejen ona vypadá, tak jak ji známe, kdo a co všechno vstupuje do jejího vývoje
a jak se na její kultivaci mohou podílet i oni sami. Procházky se zúčastnilo asi 70 lidí.

Projekt Palmovka jinak
Na schůzce se zástupci radnice MČ Praha 8 jsme byli informováni o tom, že se městská část
územím aktivně zabývá. Urbanistickou soutěž, kterou jsme navrhovali, ale odmítá vyhlásit,
řešené území svěří bez výběrového řízení předem vybrané architektonické kanceláři. Podklady
ke vzniku územní studie jsme připomínkovali zprostředkovaně. Opakovaně jsme upozorňovali
na neuspokojivý stav dalších veřejných prostor v Libni i nízké zapojení veřejnosti do debaty o
územním rozvoji, bohužel bez výsledku. V bezprostředním okolí Palmovky dál roste
nekoordinovaná developerská výstavba, která území těží bez ohledu na principy územního
plánování.

Elsnicovo náměstí
Nová koalice Prahy 8 se k problematickému projektu za několik desítek milionů nevyjádřila, jiná
koncepce pro uvedenou lokalitu představena nebyla. Vzhledem k finanční náročnosti a
nekoncepčnosti byl projekt investorem (hl. město Praha) zrušen.

Medializace a propagace
Propagaci svých akcí jsme vedli přes naše online kanály a e-mailovou rozesílku příležitostných
novinek. V roce 2019 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 pohybuje 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 a Agosto Foundation za podporu našich aktivit.

Finanční přehled
(Kč, zaokrouhleno)

Náklady

Výnosy
1060

Daně a poplatky

4771,94 Tržby za služby a zboží (pohlednice,
vstupné, procházky DA)
0 Členské příspěvky, granty a dary

Celkem

4771,94 Celkem

1060

Materiál, zboží a služby

Hospodářský výsledek
k 31. 12. 19

-

3711,94 ZTRÁTA

Schváleno valnou hromadou spolku v Praze dne 28. 8. 2020
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