ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013

Sousedské slavnosti a jiné veselí
V roce 2013 jsme uspořádali tři sousedská setkání. V červnu jsme spolu s kamarády a sousedy
na jedno víkendové odpoledne zabydleli trávník před libeňskou synagogou a uspořádali piknik
pod širým nebem. Toto neformální setkání mělo úspěch a chceme v něm pokračovat i v příštích
letech. V září jsme navázali druhým ročníkem pouličního mejdanu Zažít Libeň jinak. V pěší zóně
Na Žertvách a v části Vacínovy ulice si stovky lidí poslechli živou hudbu, shlédli divadlení
představení, prohlédli okolí s průvodcem Pragulic, potrénovali svou paměť, zahráli ping-pong a
využili sousedského antikvariátu. Zároveň jsme prostřednictvím akce upozornili veřejnost na
plánovanou změnu dopravy, kdy by se z pěší zóny v ulici Na Žertvách měla stát kapacitní
komunikace. Na začátku prosince jsme zorganizovali již třetí ročník Chánoc, kulturního
odpoledne během Chanuky a s Vánoci za dveřmi. Uspořádali jsme blok koncertů ve vestibulu
metra Palmovka, nabídli možnost prohlídky po židovských reáliích Libně se zasvěceným
průvodcem a závěrečného posezení v kavárně Knoflík.

Urbanistický rozvoj Palmovky a doprava
V návaznosti na urbanistické a dopravní řešení dolní Libně, které jménem arch. Pleskota navrhla
Praha 8, a které nezohledňovalo zájmy a přání místních obyvatel, jsme se rozhodli věnovat se
tomuto tématu více do hloubky a koncepčněji. Spolu s architekty a urbanisty jsme zahájili
projekt Palmovka jinak, kterým se snažíme přispět k hledání pozitivní vize
prostřednictvím dialogu občanů, odborníků a zástupců městské části Praha 8. Součástí projektu
je zhodnocení současného stavu a definování požadavků či představ o rozvoji území z pohledu
obyvatel. Takto sesbírané a zpracované materiály by se měly stát podkladem pro soutěž na
územní studii pro dolní Libeň, o jejímž vypsání se snažíme přesvědčit zastupitele Prahy 8,
odborné orgány i Pražský magistrát.
V průběhu podzimu jsme sesbírali podněty od desítek občanů během slavnosti Zažít Libeň jinak
a dále na dvou participačních setkáních uspořádaných v libeňském Sokole. Projekt pokračuje i
v roce 2014.

Centrum Palmovka
Právní analýza, kterou jsme si nechali zhotovit, potvrdila nevýhodnost smlouvy na výstavbu
Centra Palmovka. O nevýhodnosti smlouvy jsme informovali jak všechny zastupitele emailem,
tak valnou část obyvatel Prahy 8 prostřednictvím rozeslaných letáků.
Současně jsme se prostřednictvím zákona o přístupu k informacím snažili přimět Prahu 8, aby
zveřejnila kompletní smlouvu o výstavbě Centra Palmovku, tedy včetně cen. I přesto, že
Magistrát odmítavé stanovisko Prahy 8 opakovaně zrušil, ceny dodnes zveřejněné nejsou.
S Prahou 8 tak prostřednictvím Magistrátu hl. města Prahy vedeme již více než rok správní
řízení, v němž požadujeme zveřejnění kompletní smlouvy na stavbu Centra Palmovka. Dále jsme
veřejnost upozornili na veřejnou zakázku na technický dozor investora pro Centrum Palmovka,
která byla vyhlášena v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Úřad na ochranu
hospodářské soutěže uznal naše argumenty, že hodnoticí kritéria v této zakázce jsou natolik
vágní, že neumožní transparentně vybrat nejvhodnější nabídku, a zakázal Praze 8 uzavřít
smlouvu, Praha 8 následně zakázku zrušila. Stejně vágní hodnoticí kritéria byla použita v zakázce
na rekonstrukci koupaliště v Ládví, kterou Úřad na ochranu hospodářské soutěže Praze nařídil
zrušit.
Zároveň jsme na konci roku 2013 poslali několik žádostí o informace dle zákona č. 106 městské
akciové společnosti Centrum Palmovka a.s., která má stavbu a provoz nové radnice v gesci.
Zajímal nás způsob hospodaření a účetní výsledky. Představenstvo akciové společnosti nám
opakovaně odmítlo informace poskytnout, proto jsme se rozhodli je vymáhat soudní cestou.
Zároveň jsme na začátku roku 2013 vyzvali zástupce TOP 09 na Praze 8, aby zveřejnili další
informace o projektu Centra Palmovka a aby se zasadili o systémové změny v informování
veřejnosti o územním rozvoji, nebo o způsobu rozhodování o věcech veřejných (např.
zveřejňování záznamu ze zastupitelstva apod.) Ani přes naše opakované výzvy se nám vyjádření
zástupců TOP 09 nepodařilo do konce roku 2013 získat.

Web a facebook
Dlouhodobě vnímáme silný deficit na straně radnice z hlediska informování občanů. Snažíme se
proto prostřednictvím webu a facebooku přinášet důležité informace a komentáře či uvádět na
pravou míru některé zavádějící údaje. Podporujeme také řadu akcí či aktivit spřátelených
sdružení – např. sdružení 8 bez hazardu, jehož cílem je vyvolání místního referenda o nulové
toleranci heren, nebo iniciativu obyvatel Invalidovny, kde Praha 8 povolila masivní kancelářskou
zástavbu v bezprostřední blízkosti sídliště.

Vnitřní chod sdružení
8jinak! nemá žádné zaměstnance, má 8 členů a přibližně 200 příznivců. Předsedkyní sdružení je
Barbora Urbanová, místopředsedkyní Věra Šmejkalová.

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
117 000
Hospodářský výsledek
k 31.12.2013
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8jinak!
Novákových 4, 180 00 Praha 8
www.8jinak.cz
www.facebook.com/8jinak

Výnosy – Granty
Nadace VIA
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