
Občanské sdružení 8jinak!

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

Veřejné debaty
V roce 2012 jsme uspořádali tři veřejné debaty, z toho jednu ve spolupráci s dalším sdružením
Prahy 8. Koncem března proběhla za velkého zájmu občanů Prahy 8 debata o minulých i budoucích
podobách Palmovky. Do prostorů farního sboru Československé církve evangelické nalákala tato
událost asi sto dvacet návštěvníků. Ty v první části nejvíce zaujala  přednáška Richarda Biegela z
Klubu Za starou Prahu, který přednesl příspěvek k historii  Palmovky, a architekt Josef Pleskot,
který představil projekt nové radnice, ale i svoji vizi řešení urbanismu a dopravy dolní Libně. Druhá
část věnovaná diskuzi s návštěvníky se poté protáhla až do pozdních večerních hodin. 

V červnu jsme navázali  dalším tématem,  které tíží  občany Prahy 8,  a  to  dostavbou městského
okruhu přes území Libně. V prostorách farního sboru Československé církve evangelické se sešlo
přes šedesát občanů. Na úvod vystoupil  Pavel Šourek ze společnosti  SATRA. Představil  stavby
 Pelc - Tyrolka – Balabenka, Balabenka – Štěrboholská radiála a Libeňská spojka (souhrnně též
nazývané  Blanka  2),  které  Satra  projektově  zajišťuje.  S  kritickým  příspěvkem  poté  vystoupil
Vratislav Filler z iniciativy Auto*mat.

Třetím diskusním tématem byla problematika rozšiřování areálu IPODEC a s ním spojená emisní a
hluková  zátěží  území  v  bezprostředním  sousedství  sídliště  Střížkov.  V  panelu  zasedli  kromě
představitelů spolupořádajícího sdružení  Střížkov 8 – Náš domov  také zastupitelé Městské části
Praha 8 Eliška Vejchodská, Michal Švarc a Matěj Fichtner. Jan Urban, představitel našeho sdružení,
prezentoval výsledky šetření, jehož cílem bylo zjistit postoje obyvatel sídliště Střížkov k možným
alternativám úpravy přilehlých ploch. Šetření  ukázalo, že nejpřijatelnější variantou by pro ně bylo
využití  zelené plochy,  kterou hodlá IPODEC využít  pro rozšíření  parkoviště  své techniky,  jako
veřejnou zeleň s možnostmi sportovního vyžití. Naopak záměry společnosti IPODEC a stávající
koalice na Praze 8 – tedy rozšíření sběrného dvora a navýšení kapacity parkoviště -  u občanů zcela
propadly.

Ze všech debat je pořízen videozáznam, fotky a článek na webu našeho sdružení.

Zažít Libeň jinak
V září 2012 jsme se poprvé přidali k pražské pouliční slavnosti zastřešené iniciativou Auto*Mat –
zorganizovali jsme Zažít Libeň jinak. Program na pro automobily částečně uzavřeném Elsnicově
náměstí  pomohla  naplnit  celá  řada  občanů,  spolků,  firem,  restaurací,  kaváren  a  kapel  Prahy 8.
Všichni vystupovali bez nároku na honorář nebo prodávali občerstvení za nákladové ceny. Zapojili
se i zastupitelé Městské části Praha 8, kteří vystavili plány na revitalizaci náměstí a společně s jejich
autory je prezentovali veřejnosti.
Uzavřením silnice před Palácem Svět se nám podařilo ukázat, jak živým místem by náměstí mohlo
být,  kdyby dopravní  řešení  daného místa  více  reflektovalo  jeho charakter  a  funkci..  Atmosféra
vydařeného odpoledne je zachycená na videu.

http://www.8jinak.cz/content/prednaska-richarda-biegela-o-minulosti-a-soucasnosti-palmovky
http://www.8jinak.cz/content/video-ze-zazit-liben-jinak
http://www.8jinak.cz/sites/default/files/docs/prezentace_strizkov.pdf
http://www.cistystrizkov.cz/


Chánoce a fotosoutěž 
V  čase  mezi  Chanukou  a  Vánocemi  jsme  v součinnosti  s místními  kavárnami,  sdruženími,
hudebníky a dalšími uspořádali  již druhý ročník kulturní akce Chánoce.  Na 4 stanovištích měli
zájemci  možnost  poslechnout  si  živou hudbu,  vyslechnout  povídání  o  Chanuce,  prohlédnout  si
výstavu fotek o Praze 8 nebo čtení poezie.

Právě s Chánocemi byla spojena vernisáž výstavy, kterou byla završena fotosoutěž „Sdílej plusy a
mínusy  Prahy  8  aneb  Jak  vidíš  Prahu  8  ty...“,  kterou  jsme  vyhlásili  o  4  měsíce  dříve.  Fotky
shromažďujeme a vystavujeme na našem webu i nadále.

Projekt Centrum Palmovka 

Projekt  Centrum Palmovka jsme sledovali  po celý rok 2012. Snažili  jsme se získat  co největší
množství informací a stali  jsme se účastníky v územním řízení,  v průběhu kterého jsme podali
námitky a posléze se odvolali proti rozhodnutí. Harmonogram vývoje kauzy i podrobně popsané
problematické části jsou uveřejněné na našem webu. 

Informování veřejnosti

Dlouhodobě  upozorňujeme na  skutečnost,  že  představitelé  koalice  na  Prahy 8  (zvláště  členové
ODS) dostatečně nekomunikují s veřejností a nezveřejňují informace, které jsou pro městskou část
zásadní. Snažíme se proto prostřednictvím našeho webu zpřístupnit zájemcům informace, které se
nám podaří  získat.  Na  řadu  věcí  –  pozitivních  i  negativních  -  spojených  s  děním na  Praze  8
upozorňujeme také na naší stránce na Facebooku.

V  listopadu  2012  se  zástupkyně  našeho  sdružení  Pavlína  Kalandrová  zúčastnila  prezentace
výsledků ankety "Chcete zónu placeného stání?",  na kterou nás jako zástupce veřejnosti přizval
místostarosta  Prahy  8  a  radní  pro  dopravu,  pan  Michal  Švarc  (TOP09).  O  průběhu  setkání,
předcházející anketě mezi obyvateli Prahy 8 a našem postoji k parkovacím zónám jsme informovali
na webu našeho sdružení.

Vnitřní chod sdružení
O.s. 8jinak! nemá žádné zaměstnance. Ke 31.12.2012 mělo 8 členů a přibližně 100 příznivců.
Předsedkyní sdružení je Barbora Hanžlová a místopředsedou Jakub Mareš.
Na podzim 2012 jsme založili transparentní účet u Raiffeisenbank.

Finanční přehled (Kč)

Výnosy – Grant 
Nadace VIA

45 000 Náklady 40, 380, 70

Hospodářský výsledek
k 31.12.2012

4 619,30 

Rozdíl mezi náklady a výnosy byl převeden do následujícího roku a bude využit na náklady spojené
s aktivitami sdružení.

o.s. 8jinak!
Novákových 4, 180 00 Praha 8
IČO: 22895400

www.8jinak.cz
www.facebook.com/8jinak

http://www.facebook.com/8jinak
http://www.8jinak.cz/
http://www.8jinak.cz/content/k-parkovacim-zonam-na-praze-8
https://www.facebook.com/8jinak
http://www.8jinak.cz/content/centrum-palmovka
http://www.8jinak.cz/content/fotosoutez-s-8jinak

