Zpráva o činnosti spolku
Bohnice žijí
za rok 2019
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Historie a poslání spolku
Registrovaný spolek (dnes zapsaný spolek) Bohnice žijí vznikl v roce 2013 jako občanské sdružení
zaměřené na posílení místní občanské společnosti, spolupráce a komunitního života v pražské čtvrti
Bohnice se zvláštním zřetelem na vytvoření prostředí pro takové setkávání.
Hlavním projektem spolku Bohnice žijí je provozování komunitního centra na barokním Statku
Vraných s nabídkou volnočasových a kulturních programů otevřených široké veřejnosti, zejména však
obyvatelům Prahy 8. Statek Vraných jako Bohnické komunitní centrum jsme otevřeli v roce 2014 a na jaře
2019 jsme oslavili 5. výročí zpřístupnění této kulturní památky veřejnosti.

Cíl činnosti
Cílem činností spolku je realizace projektů založených na lokální úrovni,
posilování místní občanské společnosti, upevňování mezigeneračních a
sociálních vazeb, konkrétně pak otevření místní kulturní památky Statku
Vraných široké veřejnosti a práce na jeho smysluplném využití.

Pořádané aktivity
Naše činnost se realizuje v oblasti kulturních a komunitních akcí pro celou rodinu a to jak v rámci
pravidelného programu probíhajícího v prostředí Bohnického komunitního centra na Statku Vraných, tak i
větších nepravidelných akcích zaměřených na volný čas dětí, mládeže i dospělých.

Naučná stezka Bohnice a další projekty spojené s historií Bohnic
Dlouhodobým projektem je budování naučné stezky Bohnice. Tato stezka bude mít ve své konečné podobě
23 zastavení na území Bohnic, Troji a Čimic. Cílem stezky je ukázat místním i přespolním, že Bohnice
nejsou jen léčebna a sídliště, ale že se zde skrývá mnoho historicky cenných lokalit, technických památek,
přírodních a archeologických pokladů…
První panel stojí od roku 2016 pod statkem Vraných, ostatní prochází
dlouhotrvajícím administrativním procesem na stavebním úřadě.
Dalších 6 již vyrobených stojanů čeká na zabudování do terénu a na
umístění informačních panelů – zájemci se dozvědí více o tématech,
jako jsou např. viniční usedlosti, kulturní a spolkový život v 19. a 20.
století, sport, výstavba sídliště, vývoj Čimic, školství, budování léčebny,
vodní zdroje a další.

Drobnými krůčky na dlouhé cestě do historie Bohnic je sbírání
historických fotografií a jejich výstavy pro veřejnost, besedy s
pamětníky, pořádání přednášek s odborníky v našem nepravidelném
cyklu „Dějinám na stopě“ a historické prohlídky pro dospělé i dětské
skupiny. V užším kruhu tvůrců panelů pak také pátrání v archivech,
hledání hodnověrných zdrojů, konzultace s odborníky …
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Protože nám na srdci leží i reálná podoba starých Bohnic, v roce 2019
jsme aktivně vystoupili proti záměru výstavby Rezidence Bohnická na místě původního statku na bohnické návsi, v těsném sousedství
barokního Statku Vraných a historické budovy školy, by investor chtěl
vybudovat objekt, který podle nás naprosto nerespektuje místní
poměry a svou velikostí ničí vesnickou památkovou zónu starých
Bohnic. Vytvořili jsme petici, kterou podepsalo přes 1000 lidí,
neúnavně jsme podstupovali jednání s MČ Praha 8, stavebníkem, radili
se s architekty či Klubem za starou Prahu …
Věříme, že v našem úsilí budeme úspěšní a investor své naddimenzované plány upraví, aby svou
nepřiměřenou stavbou nezničil kouzelné panorama ojedinělé vesnické zástavby na kraji bohnického sídliště.

Pravidelné akce
V pravidelném týdenním rozvrhu aktivit našeho spolku Bohnice žijí lze nalézt herny pro předškolní i
předškolkové děti, výtvarnou dílnu pro malé děti, čtyři cvičení jógy se třemi různými lektory, skupinovou
výuku francouzštiny i komunitní výdej zeleniny z BIO farmy Žatec
v rámci KPZ (komunitou podporované zemědělství). Další vzdělávací
aktivity probíhají s delší než týdenní periodou – odpolední herna
zaměřená na hraní deskových her pro školní děti, Slepička (aktivita
pro ženy, která navazuje na tradici draní peří), výtvarné a rukodělné
odpolední, večerní i víkendové kurzy a tvořivé dílny (učili jsme se šít
na stroji, z filcu jsme šili brože i jídlo do dětské kuchyňky, vyráběli
jsme korálkové šperky, drátované brože i lýkové kytky, relaxovali jsme
při malování Zentagle a zkoušeli nejrůznější staré i nové techniky
vyrábění – kumihimo, modrotisk a další).
Tradiční akcí našeho spolku je Svatomartinský průvod s lampiony, divadlem a hledáním pokladu,
zakončený příjezdem sv. Martina na bílém koni.
Zapojujeme se do pravidelných aktivit spolupořádaných MČ Praha 8 – StaroBohnického vánočního těšení
a květnového StaroBohnického posvícení.
Reportáž o vánočním těšení 2019 lze najít zde:
https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-8/11960/v-bohnicich-probehlo-vanocni-teseni

Nepravidelné akce
Do výčtu nepravidelných akcí pořádaných v roce 2019 můžeme uvést tři navazující přednášky o recyklaci a
udržitelném využívání zdrojů (Zero waste setkání) a s nimi
související upcyklační dílny na výrobu voskovaného ubrousku a tašky
ze starého trička. Pořádali jsme dva swapy knížek i květin,
dlouhodobé výstavy (např. „Cesta banánů“ a „Naše boty“, které se
věnovaly podmínkám lidí sklízejících banány na plantážích a
zaměstnanců továren na výrobu bot), bazary oblečení, tematické
velikonoční a adventní dílny, společné předvánoční pečení cukroví,
zpívání koled, vystoupení místních tanečních sdružení apod.
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Poskytujeme prostor pro setkávání Klubu lidové tvorby Praha, který u nás učí nejrůznější staré techniky.
Setkávali se zde „budovatelé naučné stezky“ i místní italská komunita. Po domluvě otevíráme statek
organizovaným skupinám turistů. Spolupracujeme také s dalšími místními spolky a organizacemi (spolek
Vědomý dotek, Mateřské centrum Čmelda, PNB Bohnice, …) a pořádáme společné akce.
V létě 2019 proběhl na Statku první tematický příměstský tábor pro předškolní a mladší školní děti.
Novou součástí našeho programu pro všechny věkové kategorie se v
roce 2019 stalo letní retro kino na dvoře Statku Vraných. Ve čtyřech
večerech jsme za dobrovolné vstupné promítali filmovou klasiku:
Starce na chmelu, Limonádového Joea a Cestu do pravěku, ale také
staré dokumentární 35mm filmy. Zájem bohnických nás mile
překvapil, celkem dorazilo přes 500 diváků.

Návštěvnost
Počet lidí, kteří v roce 2019 navštívili naše komunitní centrum, odhadujeme na 1500 osob, počet aktivních
návštěvníků, kteří se zapojují do pravidelných aktivit, je okolo 200 lidí.
Věříme, že aktivity, které nabízíme v srdci Bohnic, si už našly své adresáty, a že spokojení účastníci s sebou
příště přivedou další známé či sousedy.
Chceme, aby si místní obyvatelé vytvořili vztah k místu, kde žijí, zapojovali se do společenského
sousedského života a přispívali tak k vytváření dobrého místa pro život.
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Přehled o příjmech a výdajích
Příjmy 2019
Dotace MČ Praha 8
Členské příspěvky

Výdaje 2019

40000
6000

Sponzorské dary

58350

Elektrická energie v komunitním centru
Úklid v komunitním centru
DOPP produkce programu komunitního
centra

63500
15000
35000

104350

113500

Přehled o majetku a závazcích
Majetek
Stav transparentního účtu k
1.1.2020

Závazky
85275

žádné

Březen 2020
Petra Franclová,
Adéla Ripková
Bohnice žijí, z.s.
U Velké skály 151/16
Praha 8, 181 00
IČO 01358308
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