VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2017
Poutní cesta Hájek, z.s., Dunajská 436/6, 104 00 – Praha 10
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1/ Úvodní slovo
Zapsaný spolek poutní cesta Hájek (dále jen Spolek) předkládá již pátou výroční zprávu.
Zpráva shrnuje informace za pět let činnosti spolku (založen v únoru 2013) . Vedle základních
informací o vzniku, organizaci, aktivitách a hospodaření spolku uveřejňujeme také plán práce
na rok 2018.

2/ Základní informace
Zapsaný spolek Poutní cesta Hájek byl založen jako dobrovolná organizace občanů, jejichž
cílem je ochrana, zachování, obnova a rehabilitace poutní cesty do Hájku a jejích
alternativních tras, včetně všech doposud stojících kaplí, a to v souladu s ochranou přírody,
krajiny, životního prostředí, památek a kulturních hodnot. Zároveň Spolek shromažďuje
historické dokumenty a předměty, související s historií poutní cesty, včetně sběru orálních
informací od pamětníků.
Spolek působí na celém území České republiky, zejména na území Prahy a Středočeského
kraje. V roce 2015 došlo ke schválení změny názvu spolku a změny stanov dle Nového
občanského zákoníku (dále NOZ). Stanovy jsou uložené u Rejstříkového soudu a dokument je
volně přístupný na webových stránkách justice.cz či na stránkách spolku.
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

3/ Organizace Spolku
Nejvyšším orgánem Spolku je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové. V roce 2017 měl
Spolek celkem 6 členů, členské příspěvky činily 240,- Kč. Řádná valná hromada je svolávána
jednou ročně, nejpozději však do 14ti měsíců od poslední uskutečněné.

4/ Vymezení činnosti
Činnost Spolku je vymezena stanovami. Spolek je dobrovolnou organizací občanů, jejichž
cílem je ochrana přírody a krajiny a 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, kaplí a jejich bezprostředního okolí v součinnosti
s veřejnou správou a dalšími organizacemi, odborníky a občany, zejména s jednotlivými
městskými a obecními úřady, pracovníky památkové péče a řádem františkánů.

-

Zdokumentovat cestu i jednotlivé kaple (stojící i zbořené), i veškeré změny, které se na cestě
vyskytnou.

-

Vytvořit jednotný informační systém na trase poutní cesty, včetně připomenutí již
neexistujících kaplí.

-

Zajistit propagaci celé poutní cesty pomocí informačních letáků, webových stránek, výstav,
publikací, filmů a dalších relevantních aktivit vlastní činností či ve spolupráci s medii.
Pořádat přednášky, semináře, veřejné besedy, pracovní setkání a brigády, koncerty, výstavy
a další kulturní aktivity.

-

Získávat historickou dokumentaci ve formě orálních vzpomínek pamětníků, písemných i
hmotných pramenů.

-

Snažit se o propojení činnosti jednotlivců, spolků a ostatních občanských sdružení z okolí
poutní cesty.

5/ Činnost a aktivity Spolku v roce 2017
V průběhu roku 2017 jsme v rámci činnosti Spolku zajistili a uskutečnili tyto akce:




23. 2. – přednáška Jak se putovalo do Hájku - poutě a Mariánská procesí v knihovně
obce Jeneč.
25. 3. – úklid II. části poutní cesty Bílá Hora – Hostivice.
1. 4. – úklid III. části poutní cesty Hostivice - Hájek.







2. 4. – přednáška Jak se putovalo do Hájku - poutě a procesí k Panně Marii do Hájku u
Červeného Újezda pro Farní akademii v kostele Nejsvětějšího srdce Páně, Praha 3.
7. 4. – úklid I. části poutní cesty, úsek Dlabačov – Bílá Hora
3. 7. - 31. 7. – výstava Hájecká poutní cesta v Galerii na Magistrátu hl. m. Prahy,
Mariánské nám., Praha 1.
9. 9. – organizace pěší pouti z Prahy do Hájku, podíl na slavnosti žehnání opravené
kaple č. XVIII. před Hájkem.
11. 11. – VI. koncert pro poutní cestu v refektáři kláštera františkánů, Panna Maria
Sněžná, Praha 1.

V době konání poutí v klášteře v Hájku jsme propagovali poutní cestu a pořádanou finanční
sbírku na obnovu kaple č. XVIII v informačním stánku, umístěném v ambitech (letáky s
mapou, pohlednice, poutní razítko, perníky, odznaky, vystřihovánky a hlavně osvěta,
odpovědi na dotazy).

Údržba cesty:
1/ Pravidelná jarní akce – úklid a dokumentace stavu poutní cesty, včetně stavu
jednotlivých kaplí – proběhla již popáté. Za účasti dobrovolníků jsme uklízeli opět ve třech
etapách v březnu a dubnu 2017 - viz čl. 5/. Stejně jako v minulých letech jsme i v roce 2017
písemně informovali o stavu poutní cesty Městskou část Praha 6, Praha 17, město Hostivici a
obec Červený Újezd. Předali jsme podněty k jednání o závadách, které se na jednotlivých
úsecích a u kaplí vyskytly (nálety, křídlatka, nepořádek, parkování kamionů). Ke zprávám o
stavu poutní cesty byla předána i podrobná fotodokumentace. Úklid i pořízení potřebného
materiálu (rukavice, pytle) zajistil spolek za účasti 20 dobrovolníků a ve spolupráci s ČSOP
v akci Ukliďme Česko.
2/ Úprava veřejného prostranství - na základě smlouvy s majitelkou domu čp. 1069/7
v ulici Bělohorská jsme se podíleli na údržbě malého záhonu odstraněním plevele a stříháním
keřů a popínavých rostlin. Stále se nepodařilo najít dobrovolníky z řad obyvatel Břevnova,
který by se údržbě prostranství u informační tabule Spolku věnovali..
3/ Pokračovali jsme v monitoringu výskytu invazivních rostlin (křídlatky) po celé trase
poutní cesty mezi Pohořelcem a Hájkem. Vypracovaná zpráva s přehledem ohnisek výskytu a
fotografiemi byla předána příslušným odborům životního prostředí.
4/ Pokračovali jsme v jednání o možnosti dobudování a propojení cyklostezky Praha – Kyšice
v okolí kláštera v Hájku. Ke spolupráci byl přizván spolek o.p.s. Chýně. V rámci této
spolupráci se nám podařilo zajistit v okolí kláštera Hájku dopravní značení. Dopravní značky
Pozor cyklisté a Pozor chodci ve vozovce byly rozmístěny u všech čtyř komunikací směrem k
Hájku. (Od Břví, od Jenče, od Chýně a od Červeného Újezda), a to především v místech, kde
chodci a cyklisté vstupují z cyklostezky a polních cest do vozovky.

Údržba kaplí:
1/ Ve spolupráci s MÚ Hostivice začala v červnu obnova zřícené kaple č. XVIII. Z Hájku
byly odvezeny uložené dochované kamenné prvky a v ateliéru firmy Terrigena-art, s.r.o.
proběhlo jejich zrestaurování. Stavba kaple pokračovala až do srpna 2017. Dne 9. září byla
kaple slavnostně předána do užívání veřejnosti. Kapli požehnal kardinál Dominik Duka, akce
se zúčastnil starosta obce Hostivice a zástupci Středočeského kraje.
2/ Veřejná sbírka na projekt Obnova kaple č. XVIII na poutní cestě do Hájku byla ukončena
ke dni 30. 11. 2017. Výsledkem je celková částka 327.114,50,- Kč. Peníze do sbírky
přicházely v hotovosti na akcích Spolku přímo od dárců prostřednictvím sběrných listin a z
prodeje upomínkových předmětů, dále pomocí dárcovských DMS či finančními dary na
transparentní sbírkový účet č. 2200765592/2010.
Částka 307.693,50 Kč byla přeposlána na základě smlouvy Městskému úřadu Hostivice, který
ji použil na úhradu dvou faktur za základy stavby a restaurování kamenných prvků. Na
propagaci sbírky a výrobu informační tabule bylo z vybrané částky použito celkem 19.421,Kč.

Propagace cesty:
1/ Ve spolupráci s firmou Žaket jsme vydali a rozdali mezi aktivní zájemce dalších 1 500
kusů informačních map a popisem historie cesty do Hájku, doplněných o nové informace.
Celkem jich už bylo od roku 2012 vydáno a rozdáno mezi zájemce 13 000 kusů.
2/ Vydali jsme novou pohlednici s námětem Černé matky Boží z Hájku v počtu 400 ks.
3/ Na trase poutní cesty byla k již umístěným devíti informačním tabulím umístěna další. Ve
stejném designu, ale menších rozměrů, stojí od konce září 2017 u obnovené kaple č. XVIII
tabule, seznamující procházející s historií obnovy této zřícené kaple.
4/ Na začátku září 2017 byl do vysílání ČT do pořadu Toulavá kamera zařazen pořad o
Spolku a jeho práci na cestě do Hájku. Pořad, natáčený již v roce 2016, byl vysílán včetně
pozvánky na slavnost žehnání nově opravené kaple č. XVIII.
5/ Pronajatá vývěsní skříňka na náměstí v Hostivici stále pravidelně informuje zdejší občany o
naší činnosti.
6/ Na internetových stránkách a fejsbůkové stránce pravidelně přinášíme informace o
připravovaných i konaných akcích.
7/ Články o činnosti spolku a o průběhu restaurování kaple č. XVIII byly průběžně
uveřejňovány v regionálním tisku, Katolickém týdeníku a dalších listech.

6/ Finanční zpráva
Příjmy a výdaje Spolku za rok 2017 v Kč:
Akce OS PcH
Dary sponzorů a
drobných dárců
Členské příspěvky
Prodej
propagačních
předmětů
Honoráře za
přednášky
Vstupné koncert

Příjmy
6.500,1.500,13. 415,2000,1.873,-

Kancelářské
potřeby, poštovné,
úklid cesty

1.817,-

Propagační
předměty - nákup
Webové stránky,
doména
Tisk map, plakátů
Dohody o
provedení práce

1.530,514,10.479,3.000,-

Náklady na
reprezentaci

Celkem

Výdaje

687,-

25.288,-

15.030,-

Stav pokladny a bankovního konta BÚ ke dni 31. 12. 2017 celkem: 23.351,35 Kč.

7/ Plán činnosti na rok 2018
Pokračující projekty
Projekt č. 2/2015 - Záchrana kaple č. XII:
Ve spolupráci s NPÚ – Středočeský kraj a MČ Hostivice stále jednáno o opravě kaple č. XII
s vlastníkem – Ředitelstvím silnic a dálnic. V roce 2017 proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele projektové dokumentace k rozebrání a přestavbě kaple. Spolek bude nadále

usilovat o to, aby došlo k záchraně kaple č. XII. a jejímu důstojnému umístění. Termín ke
zhotovení projektové dokumentace byl stanoven na březen 2018.
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). Vytvořily by se tak lepší podmínky
pro odstranění překážek, které dnes cestu rozdělují do několika nenavazujících úseků. To je
podmínkou pro zpřístupnění celé trasy poutní cesty, např. ve formě pěší a cyklistické
turistické trasy.
Projekt bude pokračovat i v roce 2018.
Projekt 3/2016 - Zábrana parkování kamionů u kaple č. 11:
Pokračovat v monitoringu a shromažďování fotografií z okolí kaple č. XI. Navázat na
iniciativu z roku 2015 a ve spolupráci s Lesy ČR a odborem životního prostředí MÚ Hostivice
dosáhnout osazení zábran při vjezdu na plochu u kaple č. 11 tak, aby sem byl znemožněn
vjezd, nocování a otáčení velkých vozů TIR. Řidičům slouží kaple a její bezprostřední okolí
jako WC a odkladiště odpadků. Dochází i k přímému ohrožení vodního toku.

Projekty zahájené v roce 2017
Projekt 1/2017 – Cyklotrasa Praha – Kyšice
V součinnosti s Chýňskou o.p.s., františkány a majitelem restaurace Zátiší u Hájku zajistit na
odboru regionálního rozvoje Středočeského kraje propojení obou etap I. a II. cyklotrasy tak,
aby byla cesta pro poutníky i cyklisty v okolí Hájku bezpečná. Ve spolupráci s o.p.s. Chýně
jsme zajistili povolení k osazení dopravního značení v okolí Hájku. Dopravní značky Pozor
cyklisté a Pozor chodci ve vozovce byly rozmístěny u všech čtyř komunikací směrem k
Hájku. (Od Břví, od Jenče, od Chýně a od Červeného Újezda), a to především v místech, kde
chodci a cyklisté vstupují z cyklostezky a polních cest do vozovky.
Dále bude pokračovat projekt propojení obou etap cyklotrasy v roce 2018.

Projekt č. 2/2017 - 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.
Úklid i pořízení potřebného materiálu (rukavice, pytle) zajistí spolek opět ve spolupráci
s ČSOP a dalšími spolky a iniciativami z okolí poutní cesty. Součástí tohoto projektu je
i evidence a fotodokumentace výskytu křídlatky podél poutní cesty.
Realizace březen – duben 2017.

Projekt č. 3/2017 - Propagace záchrany poutní cesty:
Hlavním cílem je propagace poutní cesty jako jedinečné památky a současně získání
prostředků na částečné financování záchranných prací. V roce 2017 byly provedeny
následující akce (realizace březen – prosinec 2017):
1/ přednášky: knihovna Jeneč, farnost Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech (únor a
duben)
2/ výstavy: Magistrát hl.m. Prahy – červenec 2017,
3/ články v tisku, účast na rozhlasovém vysílání, spolupráce s ČT
4/ vydání další série propagačních materiálů (mapek, obrázků, pohlednic)

Projekty plánované pro rok 2018
Projekt č. 1/2018 - Veřejná sbírka na obnovu a opravu kaplí poutní cesty

Projekt č. 2/ Propagace poutní cesty
1/ Výstava o PcH v OC Central Kladno - léto 2018. Již 10. instalace výstavy. Další místo
zatím není plánováno.
2/ Přednášky o poutní cestě a mariánských procesích - Žďár nad Sázavou, Kladno, dále dle
zájmu.
3/ Vydání další edice map a pohlednic - námět grafiky M. Martinovské, klášter Hájek.
4/ Výroba a umístění informační tabule v blízkosti plánované instalace - přenesení kaple č.
XII.

8/ Slovo závěrem
Rok 2017 se celý nesl ve znamení obnovy zřícené kaple č. XVIII, který byl úspěšně
dokončen. Veřejná sbírka přinesla skutečně vysokou částku finančních prostředků. Rádi
bychom ještě jednou srdečně poděkovali všem, kteří do této sbírky přispěli a pomohli s
dokončením tohoto projektu.
Věříme, že nám všichni zachováte přízeň i v roce 2018, abychom mohli splnit naplánované
aktivity.

V Praze, dne 9.7. 2018
Kateřina Pařízková – předsedkyně

