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Kaple č. XIX. a nově zbudovaná cyklostezka na poutní cestě

1/ Úvodní slovo
Vážení přátelé, náš spolek existuje již třetím rokem a proto Vám předkládáme již druhou
výroční zprávu zapsaného spolku Poutní cesta Hájek. Vedle základních informací o vzniku,
organizaci, aktivitách a hospodaření spolku zde naleznete také plán práce na rok 2015.
2/ Základní informace
Zapsaný spolek Poutní cesta Hájek (dále jen Spolek) byl založen v únoru roku 2013 jako
dobrovolná organizace občanů, jejichž cílem je ochrana přírody, krajiny, životního prostředí,
památek a kulturních hodnot, jež souvisejí s ochranou, zachováním, obnovou a rehabilitací
poutní cesty do Hájku a jejích alternativních tras.
Vzniku Spolku předcházela aktivní činnost budoucích členů, kdy ve spolupráci s Ústavem pro
ekopolitiku o.p.s., a za podpory grantu z Nadace Via, vznikl projekt „Společně na poutní cestě
do Hájku“, na který Spolek navázal svou aktivní činností.
Spolek působí na celém území České republiky, zejména na území Prahy a Středočeského
kraje.
IČO: 01461346, registrace: 28. 2.2013, č. j.: VS/1-1/92199/13-R
adresa: Dunajská 436/6, 104 00 – Praha 10
předseda: Kateřina Pařízková
bankovní spojení: 2100395918/2010
e-mail: info@poutnicestahajek.cz, webové stránky: www.poutnicestahajek.cz
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3/ Organizace Spolku
Nejvyšším orgánem Spolku je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové. V současné době
má Spolek celkem 7 členů. Řádná valná hromada je svolávána jednou ročně, nejpozději však
do 14 měsíců od poslední uskutečněné.
4/ Vymezení činnosti
Činnost Spolku je vymezena stanovami. Je dobrovolnou organizací občanů, jejichž cílem je
organizace prospěšných činností, jež se týkají tématu barokní poutní cesty vedoucí z Prahy
k loretě v Hájku u Červeného Újezdu a jejích alternativ. Jeho úkolem je především:
-

-

zajistit péči o údržbu poutní cesty a bezprostředního okolí poutních kaplí v součinnosti
s veřejnou správou a dalšími organizacemi, odborníky a občany, zejména
s jednotlivými městskými a obecními úřady, pracovníky památkové péče a řádem
františkánů.
zajistit propagaci této poutní cesty pomocí informačních letáků, webových stránek,
publikací, filmů a dalších relevantních aktivit vlastní činností či ve spolupráci s medii.
zdokumentovat cestu i jednotlivé kaple (stojící i zbořené),
získávat historickou dokumentaci ve formě vzpomínek pamětníků, starých pohlednic,
písemných i hmotných pramenů.
vytvořit jednotný informační systém na trase poutní cesty, včetně připomenutí kaplí již
neexistujících.
snažit se o propojení činnosti jednotlivců, spolků a ostatních občanských sdružení
z okolí poutní cesty.
pořádat přednášky, semináře, veřejné besedy, pracovní setkání a brigády, koncerty,
výstavy a další kulturní aktivity.
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Vycházka po poutní cestě se seniory z KC Šlejnická – duben 2014
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5/ Činnost a aktivity Spolku v roce 2014
V roce 2014 jsme v rámci činnosti Spolku zajistili a uskutečnili tyto akce:














29. 3. – úklid I. části poutní cesty Dlabačov – Bílá Hora
3. 4. – procházka po poutní cestě se seniory z Prahy 6
5. 4. – úklid II. části poutní cesty Bílá Hora – Hostivice
12. 4. – úklid III. části poutní cesty Hostivice - Hájek
10. 5. – komentovaná prohlídka kláštera v Hájku
28. 6. – koncert souboru Collegium Wowes v Hájku
16. 8. – koncert souboru Collegium Wowes v Hájku (svátek Nanebevzetí PM)
6. 9. – komentovaná prohlídka kláštera v Hájku
18. 9. – procházka po poutní cestě se seniory z Prahy 6
13. 10. – cyklojízda studentů UMPRUM z Prahy do Hájku
21. 10. – přednáška o historii poutní cesty v Infocentru, Praha 3
12. 11. – přednáška o historii poutní cesty v Městské knihovně, Praha 6
6. 12. – koncert flétnového souboru Aulos v refektáři kláštera Panny Marie Sněžné

V době konání poutí v klášteře v Hájku jsme se snažili zajistit propagaci cesty v informačním
stánku, umístěném v ambitech (letáky, pohlednice, razítko, perníky, přívěšky a hlavně osvěta,
odpovědi na dotazy).

V rámci činnosti jiných organizací jsme se zúčastnili:







12.4. - informační stánek na velikonočním trhu v Hostivici
31. 5. – ve spolupráci s ČT natáčení pořadu Cesty víry (vysílán v říjnu 2014)
6. 9. – účast členů spolku na pouti z Prahy do Hájku
20. 9. – informační stánek na akci Zažít Břevnov jinak
6. 11. – výstava v galerii Chodník ve spolupráci s MČ Praha 6
30. 11. – informační stánek na adventních trzích v Hostivici

Úklid na budoucí cyklostezce - poutní cestě před Hájkem v dubnu.
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Přehled další činnosti:
Údržba cesty:
1/ Po celý rok 2014 jsme Městskou část Praha 6, Praha 17, Hostivici a Červený Újezd
písemně informovali o stavu poutní cesty, o závadách, které se na jednotlivých úsecích a u
kaplí vyskytly (nálety, křídlatka, nepořádek, parkování kamionů, reklamní sloup).
2/ Se zastupiteli MČ Hostivice jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci při ochraně a obnově
poutní cesty do Hájku, jednali jsme o stavu kaple č. XII. a dojednali umístění tří informačních
tabulí.
3/ Znovu jsme několikrát vyzvali ŘSD o vyjádření k havarijnímu stavu kaple č. XII a žádali o
bezodkladné řešení této skutečnosti, jednali jsme s jejich zástupcem (firma VPÚ DECO
Praha, a.s.), bez výsledku. Následně jsme upozornili na havarijní stav NPÚ – Středočeský
kraj.
4/ S útvarem regionálního rozvoje Krajského úřadu pro střední Čechy jsme jednali o možnosti
spolupráce při tvorbě informačního značení na nově budované cyklostezce Řepy – Kyšice. Při
revitalizaci cesty byly nešetrně vytaženy kamenné prvky zřícené kaple č. XVIII. Ve
spolupráci s městem Hostivice a OFM zajistil
Spolek následně jejich uložení v klášteře v Hájku.
Propagace cesty:
1/ Ve spolupráci s firmou Žaket jsme vydali a rozdali mezi aktivní zájemce dalších 3 000
kusů informačních letáků s mapou a popisem historie poutní cesty do Hájku (celkem již bylo
vydáno 5 000 kusů).
2/ Vydali jsme dalších pět druhů pohlednic s kaplemi poutní cesty do Hájku v
celkovém nákladu 1750 kusů.
3/ Firma Vostřez nám dodala 40 kusů originálních ozdobných perníků s námětem Hájecké
Madony, které byly prodány na našich akcích.
4/ Pronajali jsme si od MČ Praha 17 pozemky na umístění informačních tabulí u kaple č. VIII
a X.
5/ Na náměstí v Hostivici jsme si pronajali vývěsní skříňku, abychom mohli zdejší občany
informovat o naší činnosti.
6/ S MČ Praha 6 jsme vybrali a
dojednali
umístění
tří
informačních tabulí.
7/ Na ohradní zeď kláštera
v Hájku jsme umístili první
informační tabuli o poutní cestě.

První vlaštovka - tabule na
klášterní zdi
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8/ Od ledna 2014 fungují nové webové stránky spolku, sponzorsky zřízené firmou Idealab. Na
stránkách je zřízen portál Darujme.cz pro snadné převádění sponzorských darů.
9/ V průběhu roku 2014 byla založena facebooková stránka Poutní cesta Hájek, nedaří se
zajistit správce.
10/ Zajistili jsme podporu akce Vzpomínková cesta na Janu Barvovou a několika dalších
výletů zásluhou rozeslaných a rozdaných letáků. Letáky jsou pravidelně doplňovány do
infocentra KČT.
11/ Požádali jsme o grant Ministerstva kultury – odbor církví na akci „Vraťme se do Hájku“ –
nebyli jsme vybráni.
12/ Studenty VŠUP, atelier Produktového designu, byly vytvořeny návrhy na revitalizaci
poutní cesty. Tedy především připomenutí již neexistujících kaplí, dále návrhy na vyznačení
cesty, její informační systém, ale také návrhy na oživení prázdných výklenků.

Zažili jsme město jinak - Břevnov v září 2014
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6/ Finanční zpráva
Příjmy a výdaje za rok 2014 v Kč:
Akce OS PcH
Dary sponzorů a drobných dárců
Členské příspěvky
Koncerty vstupné
Za pohlednice, grafiky, perníky, plakáty
Honoráře za přednášky
Informační tabule
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Webové stránky, doména, Darujme.cz
Tisk pohlednic, plakátů, baneru
Dohody o provedení práce
Informační tabule (grafik, projekt, sítě, výroba)
Perníky
Repropráva k fotografiím
Náklady na reprezentaci
Kancelářské potřeby, poštovné, obalový
materiál, úklid cesty, kopírování
Cestovné
Celkem

Příjmy
79 016,1 920,4 720,16 379,2.171,54 000,-

Výdaje

1 560,21 894,6 000,103 176,2 400,235,315,4 297,-

158.206,-

262,140 139,-

Stav pokladny a bankovního konta ke dni 31. 12. 2014 celkem: 40. 941,- Kč.

Poslední vydaná, v pořadí již sedmá, pohlednice z poutní cesty.
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7/ Plán činnosti na rok 2015
Osazení informačních tabulí: Na trase poutní cesty bude osazeno celkem 8 informačních
tabulí (jedna z nich již byla umístěna u kláštera v Hájku), projekt je ve stadiu realizace.
Jedná se o dokončení aktivity, zahájené v roce 2014.
Předpokládané ukončení projektu z roku 2014 – duben 2015.
Projekt č. 1/2015 - Obnova kaple č. XVIII: Cílem je dosáhnout obnovy kaple, zřícené
v roce 1983. Na tuto akci existuje projekt a stavební povolení. Probíhají jednání s městem
Hostivice o zařazení obnovy kaple do plánu města. Spolek se snaží o získání podpory
Ministerstva kultury a NPÚ. Zaměřuje se i na získání sponzorů a shromáždění finančních
prostředků k částečnému financování stavby pomocí veřejné sbírky. Z prostředků spolku
zajistí výrobu informační tabule a umístí ji u obnovené kaple.
Realizace v průběhu roku 2015-2016.
Projekt č. 2/2015 - Záchrana kaple č. XII:
Vzhledem k havarijnímu stavu jsou aktivity
urgentní. Kaple, která stojí u karlovarské silnice,
nebyla za posledních 100 let opravena. Spolek
jedná o budoucnosti této stavby s NPÚ Středočeský
kraj, MÚ Hostivice a ŘSD, jako majitelem
pozemku. Objednal zhotovení statického posudku.
Pokusí se zajistit podporu státních institucí
(Ministerstva kultury, NPÚ) i místních iniciativ a
spolků, které by vedly k vytvoření situace pro
záchranu kaple.
Realizace v průběhu celého roku 2015.

Kaple č. XII v péči ŘSD
Projekt č. 3/2015 - Úklid a dokumentace stavu poutní cesty: Hlavním cílem je
dokumentace stavu poutní cesty a zejména jednotlivých kaplí včetně vyhotovení zprávy pro
zainteresované instituce (Městské částí a NPÚ). V rámci této akce bude též proveden úklid
cesty, spolek jedná s příslušnými městskými částmi o zajištění odvozu nasbíraného odpadu.
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Úklid i pořízení potřebného materiálu (rukavice, pytle) zajistí spolek ve spolupráci s ČSOP a
dalšími spolky a iniciativami z okolí poutní cesty. Realizace březen – duben 2015.
Projekt č. 4/2015 - Propagace záchrany poutní cesty: Hlavním cílem je propagace poutní
cesty jako jedinečné památky a současně získání prostředků na částečné financování
záchranných prací. V roce 2015 budou provedeny následující akce (realizace březen – září
2015):
o přednášky: ŘLP ČR (termín dle dohody s ŘLP), muzeum Unhošť, a dále dle dohody a
zájmu
o komentované prohlídky kláštera: ŘLP ČR (další v případě zájmu)
o autobusový výlet seniorů z Prahy 6 do Hájku ve spolupráci s MČ Praha 6
o koncerty v Praze a Hájku (soubor Aulos, Wowes Collegium)
o výstavy:
 Praha, budova YMCA – 18. 3. – 27. 4. 2015
 Unhošť – 29. 4. – 13. 6. 2015
 ŘLP ČR – termín dle dohody, další dle zájmu (Hostivice)
o články v tisku, účast na rozhlasovém vysílání, spolupráce s ČT
o vydání publikace o poutní cestě „Z Prahy do Hájku“.
o vydání další ze série pohlednic (dosud bylo vydáno 7 kaplí)
o vydání další série propagačních materiálů (mapek, poutních odznaků, poutní razítko)

Soubor Collegium Wowes doprovází mši svatou v Hájku – červen 2015

Projekt č. 5/2015 – Liniová ochrana poutní cesty: Cílem je dosáhnout ochrany poutní
cesty jako celku (zatím jsou památkově chráněny pouze jednotlivé kaple) cestou koordinace
vzniku svazku městských částí a obcí pro liniovou ochranu poutní cesty (zatím jednáno
s městem Hostivice). To by vytvořilo lepší podmínky pro odstranění překážek, které dnes
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cestu rozdělují do několika nenavazujících úseků. To je podmínkou pro zpřístupnění celé
trasy poutní cesty, např. ve formě pěší a cyklistické turistické trasy.
Realizace v průběhu celého roku 2015.
8/ Poděkování
Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům činnosti našeho Spolku, zejména sponzorům a
dárcům: Chateau Mcely, s.r.o., Prospeed, s.r.o., Ivo Novák – Žaket, FAMU – katedra
restaurování fotografie, soubor Aulos, soubor Wowes Collegium, bratři františkáni OFM, paní
Vondráčkové a Woitschové, pánům Vaculovi, Zelenému, Jůnovi, Hejnovi, Obadálkovi,
Tondlovi.
Naše poděkování patří také všem drobným dárcům, kteří nás podpořili na našich akcích
zakoupením některého z upomínkových předmětů či finančním příspěvkem.
V Praze, dne 8. dubna 2015

Za výbor Spolku PcH: Kateřina Pařízková, Michaela Valentová, Jan Mokrejš

Těšíme se na setkání s Vámi v roce 2015!
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