
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2017

Urbanis cký rozvoj Palmovky

I  v roce  2017  jsme pokračovali  v jednáních  v rámci  projektu  Palmovka  jinak,  jehož  cílem je
pořízení územní studie pro oblast Palmovky (viz programové prohlášení koalice Prahy 8).

Absolvovali  jsme  celou  řadu  jednání  s vedením  Prahy  8,  s Ins tutem  pro  rozvoj  Prahy  i
s náměstkyní  pro  územní  rozvoj  MHMP  Petrou Kolínskou.  I  přes  naše  výzvy,  aby Praha 8  i
Magistrát splnili slib daný voličům a začali se Palmovkou zabývat, nedošlo k žádnému posunu.
Ačkoliv  jsme se  se  všemi  zúčastněnými  dohodli  na  vzniku  pracovních  skupin  i  jednotlivých
krocích  směřujících  k pořízení  územní  studie,  ani  Praha  8,  ani  Magistrát,  ani  IPR  stanovený
postup nedodrželi. Městská část Praha 8 se namísto územní studie věnuje pouze kosme ckým
úpravám Palmovky (zajímavým a s veřejnos  diskutovaným, nicméně dosud nerealizovaným), a
celou agendu související s Palmovkou „outsourcovala“ na architektonická studia.

Centrum Palmovka

Dění kolem  rozestavěného Centra  Palmovka a jeho budoucího využi  se  stalo  pro  běžného
občana poměrně nepřehledné. V souvislos  s  projektem běží  řada soudních i  mimosoudních
sporů mezi městem, dodavatelem i fyzickými osobami. Některé informace zveřejňuje Praha 8
na  webové  stránce  centrumpalmovka.info,  v běžných  informačních  kanálech  (web  Prahy  8,
měsíčník Osmička) se ale téměř žádné zprávy neobjevují.  Současně vede Praha 8 s pražským
magistrátem intenzivní jednání o budoucím využi  budovy – ta probíhají za zavřenými dveřmi a
veřejnost o nich není informována. Není jasné jaký záměr Praha 8 s budovou má, komu a za
jakých podmínek by měla sloužit. Navrhovali jsme v první polovině roku v rámci Místní Agendy
21, aby k tomu městská část uspořádala veřejnou debatu, jelikož jsme byli přesvědčeni, že je to
problema ka, kterou by měla MČ P8 svým občanům přednostně představit, zdůvodnit kroky
uplynulých 4 let a představit detailně novou strategii. Bohužel toto téma nebylo přijato. 



Rekonstrukce ulice Zenklova

S dalšími občany Libně jsme se zúčastnili jednání se zástupci Dopravního podniku a Ins tutu pro
plánování  a  rozvoj  hlavního  města  Prahy  ohledně  rekonstrukce  Zenklovy  ulice.  Zajímal  nás
výsledný stav rekonstrukce včetně změn, které se dotknou obyvatel Libně – umístění zastávek
MHD,  přechodů  pro  chodce,  uliční  zeleně  apod.  Zároveň  nás  zajímalo,  jaké  připomínky
k projektu měla Městská část Praha 8, která je účastníkem řízení a od níž očekáváme, že bude
hájit zájmy obyvatel Prahy 8.

Městský okruh

31.  května  proběhla  v  karlínské  budově Českého  rozhlasu,  sídle  stanice  Regina  DAB Praha,
Hybešova 14/10, Praha 8 – Karlín a ve spolupráci s touto rozhlasovou stanicí  veřejná debata
Kam po Blance? na téma dostavby Městského okruhu, kterou jsme pořádali spolu s inicia vou
Libeňský most nebourat, nerozšiřovat. Debaty se zúčastnili odborníci Vra slav Filler (Auto*mat),
Jaroslav Zima (D3a) a dále zástupci poli ckých stran v Zastupitelstvu Hl.  m. Prahy – za ANO
zastupitel  a  předseda  Výboru  pro  životní  prostředí,  infrastrukturu  a  technickou  vybavenost
ZHMP Jiří  Haramul, za ČSSD pan náměstek Petr Dolínek, za SZ/Trojkoalici Matěj Stropnický a
zástupci opozice Jiří  Nouza (TOP09) a Ondřej Profant (Pirá ). Účastníci  panelu i veřejnost se
neshodli na vhodnos  řešení. Petr Dolínek přislíbil nechat rozpracovat i alterna vní varianty pro
jejich  porovnání  s tou,  která  se  již  oficiálně  rozpracovávala,  a  v září  2017  uspořádat  další
veřejnou  debatu.  K prvnímu  došlo  po  jednání  v rámci  Rady  HMP  –  zadáno  to  dostala
náměstkyně Petra Kolínská – a o výsledku nevíme, zda existuje, k druhému doposud nedošlo.
Záznam debaty z 31. 5. je možné zhlédnout na youtube kanálu 8jinak!. 

Primátorce a radním HMP jsme ve věci Městského okruhu také zaslali otevřený dopis. 

Hackenschmied 110

Sérií různorodých filmových a fotografických událos  jsme u příležitos  110. výročí narození
připomenuli  osobnost  Alexandra  Hackenschmieda  alias  Sashi  Hammida,  světoznámého
avantgardního filmaře a fotografa, karlínského rodáka a držitele Oscara. 

Tema cké  procházky  po  stopách  A.  Hackenschmieda  s historikem  fotografie  a  kurátorem
Pavlem Vančátem dne 23. června zúčastnilo 9 lidí.  Hudebně-vizuálního večera Periferie II  se
v Přístavu  18600 dne  29.  srpna  zúčastnilo  kolem  80  diváků/posluchačů.  Projekce  pásma
Hackenschmiedových filmů se konaly v letních kinech Regina v Karlíně (5. září) a v letním kině
1435mm na Nákladovém nádraží Žižkov (7. září) a zúčastnilo se jich 10 a 11 diváků. Od 11. do



22. října se v synagoze na Palmovce konala  výstava Hackenschmieddových fotografií Mexico
1940. Přišlo se podívat okolo 600 návštěvníků a dalších dvou projekcí se zúčastnilo vždy 10 lidí.
Dětské filmové dílny Po stopách Bezúčelné procházky se zúčastnily 4 dě . Vzešel z ní krátký
dokumentárně-experimentální film do(c)konalý svět, který je ke shlédnu  na My Street Films,
ve spolupráci s nimiž jsme dílnu pořádali. O celém projektu je možné se podrobněji dočíst ve
článku na webu. Děkujeme za grantovou podporu Hlavnímu městu Praze a MČ Praha 8 a také
ostatním partnerům za podporu a spolupráci.

Další kulturní akce a sousedské slavnos  

Iniciovali  jsme a 30.  září  – 1.  října spolupořádali  dvě z procházek  Dne architektury, fes valu
architektury, který pořádá KRUH. Jedna byla věnována Libni,  druhá sídliš  Ďáblice. Při jedné
provedl historik architektury Tomáš Řepa asi  30  návštěvníků po výzdobách interiérů domů na
ďáblickém  sídliš ,  při  druhé  jsme  zaznamenali  velký  zájem  (asi  50  lidí)  o  komentovanou
procházku  po  Libeňském  ostrově  (developerský  projekt  DOCK,  Long  Island  a  zahrádkářská
kolonie), kdy výklad měl architekt Jan Žalský. 

Zažít  Libeň jinak tentokrát  proběhla v režii  sousedské komunity  v libeňském „dolíčku“, které
jsme poskytli know-how a sami se zúčastnili s drobnými ak vitami.  

V minulém roce jsme nevydali nové pohlednice. Nicméně stále jsou v prodeji předchozí  edice
2014 – 2016. Z výtěžku z nich jsme v roce 2017 spolufinancovali projekt Hackenschmied 110.

Nadále pla  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 čtvr
současné Prahy 8? Podělte se o ně s ostatními! Přírůstek v roce 2017 bohužel nebyl  žádný,
proběhla  jedna  projekce,  18.  prosince  v kavárně  na  Malé  Straně  v  rámci  večírku  Ins tutu
dokumentárního filmu.

Další ak vity

Zúčastnili  jsme  se  jako  responden  dvou  diplomových  prací  –  Občanské  spolky  Prahy  8  a
Územní rozvoj Libně a Holešovic, které psaly studentky Fakulty soc. věd Univerzity Karlovy.

Jsme členy komise Místní Agendy 21, strategie pro trvale udržitelný rozvoj města, účastníme se
veřejných projednávání, pomáhali jsme s organizací Veřejného fóra 2017 v KD Ládví.



Jako spolek, který má ve stanových ochranu přírody a krajiny jsme podali žádost o účast v řízení,
jehož předmětem mělo být rozsáhlé kácení na sídliš  Střížkov. Praha 8, která byla v tomto řízení
žadatelem, nakonec od kácení z nejasných důvodů ustoupila. 

Vypracovali  jsme  žádost  o  grant  Nadace  partnerství  na  revitalizaci  předpolí  kapličky  ve
Stejskalově ulici v Libni. Revitalizace měla být provedena svépomocí, za účas  místních, a jejím
cílem byla proměna dosud zanedbaného místa v místo setkávání  a obnova historické stopy.
Podmínkou udělení grantu byla zápůjčka pozemku schválená městskou čás  Praha 8, ta nám ale
záměr neschválila a žádost o grant jsme proto museli zrušit. 

Zúčastnili jsme se semináře na téma účas  spolků ve správních řízeních pořádaných spolkem
Arnika.

Medializace a propagace

Vydali  jsme  dvě skové zprávy a rozeslali je do médií. Větší míru propagace včetně různých
forem inzerce měl projekt Hackenschmied 110.

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  ak vity  jiných
místních  sdružení,  blízkých  našemu  zaměření.  Komunita  příznivců  našeho  facebookového
profilu se pomalu rozrůstá a koncem roku 2017 činila hezky osmičkových 888 uživatelů. Čtenost
článků na našich  webových stránkách se pohybuje v řádu stovek až  síců.  Nejčtenějším byl
zveřejněný otevřený dopis primátorce Prahy ohledně dostavby vnitřního městského okruhu,
který se zásadně dotkne obyvatel Prahy 8 (téměř 3 000 přístupů).

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. Jednorázovou výjimkou byl v roce
2017  kulturní  projekt  Hackenschmied 110,  kde byly  z grantů  a  darů  vyplaceny  honoráře  za
odbornou profesní činnost Pavlíně Kalandrové (produkce) a Davidu Kumermannovi (fotografie),
externě jsme pro tento projekt potom čerpali další služby (grafika, inzerce, pronájmy ad.)



Poděkování

Děkujeme všem, kteří pomáhají s realizací akcí a zajímají se o své okolí. Děkujeme organizaci
Frank Bold za podporu našich ak vit. 

Finanční přehled (Kč, zaokrouhleno)

Náklady Výnosy

Materiál, zboží a služby 222 553 Tržby  za  služby  a  zboží  (pohlednice,
vstupné, procházky DA) 

17 485

Daně a poplatky 237 Členské příspěvky, granty a dary 206 000

Celkem 222 790 Celkem 223 485

Hospodářský výsledek 
k 31. 12. 17

695

Rozdíl  mezi  náklady a výnosy byl  převeden do následujícího roku a bude využit  na  náklady
spojené s ak vitami spolku.

Schváleno valnou hromadou spolku v Praze dne 6. srpna 2018.

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


