ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2016

Kulturní akce a sousedské slavnosti
V roce 2016 jsme pokračovali 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 byl pouze jeden a
proběhly dvě projekce, 31. srpna VJ představení Osmička na osmičce v karlínském Přístavu
18600 a na akci Zažít Libeň jinak.
Zažít Libeň jinak jsme pořádali ve spolupráci s Vinotékou Obešlo a uměleckým prostorem
Kosmos StellArt na Sokolovské ulici u Palmovky. Bylo to 17. září a jednalo se o tradiční
celopražskou pouliční slavnost, zaštítěnou sdružením Auto-Mat. Společně jsme si užili
odpoledne plné dobrého jídla, pití (panák vodky za 10kč!), divadla, bazárku a komunitního
gramofonu.
Iniciovali jsme a 1. – 2. října pořádali dvě z procházek Dne architektury, festivalu architektury,
který pořádá Kruh. Obě byly věnovány Libni. Při jedné provedl historik architektury Tomáš Řepa
asi 50 návštěvníků oblastí staré a nové Rokosky, při druhá asi 40 statečných v dešti procházelo
okolím Palmovky, výklad měl architekt Petr Klápště.
22. prosince jsme uspořádali večírek pro příznivce 8jinak! u příležitosti Chánoc („s Chanukou a
s Vánocemi za dveřmi“), tentokrát v renovovaných prostorách spolku Potala. Na programu bylo
čtení z knih s tématem Vánoc a Chanuky, malá bojová hra pro děti a volná zábava. Zveřejnili
jsme a do prodeje dali novou edici pohlednic – 1 – 8 / 2016. Využili jsme na ně snímky ze
starých 8mm a 16mm filmů z Prahy 8, čímž současně dále propagujeme jejich sběr. Jejich účel je
propagační a fundraisingový.

Urbanistický rozvoj Palmovky
I v roce 2016 jsme pokračovali v jednáních v rámci projektu Palmovka jinak, jehož cílem je
pořízení územní studie pro oblast Palmovky (viz programové prohlášení koalice Prahy 8).
Místostarosta Petr Vilgus (SZ), který má agendu na starosti, opět přislíbil spolupráci s IPRem,
žádný významný posun ale bohužel nenastal. Naopak se představitelé Hlavního města Prahy

odmítali k tématu vyjádřit. V listopadu jsme iniciovali schůzku na Magistrátu hl. Města Prahy
s radní pro územní rozvoj Petrou Kolínskou, která přislíbila, že se bude Palmovce věnovat.

Centrum Palmovka
Praha 8 nově zveřejňuje informace o pokračujících sporech kolem stavby nové radnice sama na
adrese www.centrumpalmovka.eu.

Libeňský most
26. ledna proběhla veřejná debata na téma budoucnosti Libeňského mostu, kterou jsme
pořádali spolu s iniciativou Libeňský most nebourat, nerozšiřovat. Debaty se zúčastnila
primátorka i radní Prahy, starostové městských částí Prahy 7 a Prahy 8 a řada odborníků.
Účastníci panelu i veřejnost se shodli na rekonstrukci mostu jako možné alternativě k původně
zamýšlené demolici.

Další aktivity
V březnu jsme chtěli využít grantovou výzvu Nadace Via na opravu drobných památek a opravit
kapličku v Libni ve Stejskalově ulici. Intenzivní jednání s majitelkou kapličky bohužel neměla
výsledek, a o grant jsme nakonec nežádali. Několik měsíců poté interiér kapličky vyhořel, a
opravu provedli místní obyvatelé. V listopadu jsme podali grantovou žádost u Nadace
Partnertsví na revitalizaci předpolí kapličky, které je – na rozdíl od kapličky samotné – v majetku
města. Projekt na revitalizaci předpolí kapličky zhotovil ateliér krajinářské architektury Land05.
Jsme členy komise Místní Agendy 21, strategie pro trvale udržitelný rozvoj města, a účastníme
se aktivně veřejných projednávání.
Podpořili jsme bohnickou iniciativu Proti plotu v jejich nesouhlasu s plánovanou stavbou tzv.
Ekocentra u Botanické zahrady Troja. Poslali jsme v červnu na Ministerstvo životního prostředí
námitku – vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení.
V záři jsme byli hosty na workshopu o občanské participaci pro cizince, pořádaném Asociací pro
interkulturní práci.

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 pomalu rozrůstá a v roce 2016 činila přibližně 800 uživatelů. Čtenost článků na našich
webových stránkách se pohybuje v řádu stovek až tisíců. Nejčtenějším byl článek Veřejná
debata o Libeňském mostu – zaznamenal cca 4 300 přístupů.

Medializace
Větší pozornost médii vzbudilo především téma Libeňského mostu, zejména začátkem roku
v souvislosti s veřejnou debatou a také později v souvislosti s dalšími kroky iniciativy Libeňský
most nebourat, nerozšiřovat.
Jedním z kvalitních publicistických výstupů byl z cyklu Občanské noviny pořad Milovat Libeň.
V souvislosti s Centrem Palmovka stojí za zmínku reportáž TV Barrandov, která bohužel není
přístupná online.

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 hudebníkům, kteří vystoupili na Zažít Libeň
jinak bez nároku na honorář a spolku Auto-Mat a MČ Praha 8 za podporu při organizaci této
slavnosti.

Finanční přehled (Kč, zaokrouhleno na celé koruny)
Náklady
Materiál, zboží a služby

Daně a poplatky

Celkem
Hospodářský výsledek
k 31. 12. 16

Výnosy
5 279,- Tržby za služby a zboží (pohlednice,
procházky DA)
157,- Členské příspěvky a dary

5 436,- Celkem

4 260,-

1 200,-

5 460,-

24,-

Zisk byl převeden do následujícího roku a bude využit na náklady spojené s aktivitami spolku.

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

