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1/ Úvodní slovo
Váţení přátelé, předkládáme Vám první výroční zprávu Občanského sdruţení Poutní cesta
Hájek za rok 2013. Naleznete zde informace o vzniku, organizaci, aktivitách, hospodaření a
plánech tohoto sdruţení.
2/ Základní informace
Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek (dále jen Sdruţení) vzniklo v únoru roku 2013 jako
dobrovolná organizace občanů, jejichţ cílem je ochrana přírody, krajiny, ţivotního prostředí,
památek a kulturních hodnot, jeţ souvisejí s ochranou, zachováním, obnovou a rehabilitací
poutní cesty do Hájku a jejích alternativních tras.
Vzniku Sdruţení 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 Sdruţení navázalo svou aktivní činností.

Sdruţení 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

3/ Organizace občanského Sdružení
Nejvyšším orgánem Sdruţení je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové. V současné
době má Sdruţení celkem 3 členy. Řádná valná hromada je svolávána jednou ročně,
nejpozději však do 14 měsíců od poslední uskutečněné.
V průběhu roku 2013 podali přihlášku do sdruţení další 4 členové.

4/ Vymezení činnosti
Činnost Sdruţení je vymezena stanovami. Je dobrovolnou organizací občanů, jejichţ cílem je
organizace prospěšných činností, jeţ se týkají tématu barokní poutní cesty vedoucí z Prahy
k loretě v Hájku u Červeného Újezdu a jejích alternativ. A to především:zajistit péči o údrţbu
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 pramenů apod.
vytvořit jednotný informační systém na trase poutní cesty, včetně připomenutí kaplí jiţ
neexistujících.
snaţit se o propojení činnosti jednotlivců, spolků a ostatních občanských sdruţení
z okolí poutní cesty.
pořádání přednášek, seminářů, veřejných besed, pracovních setkání a brigád, koncertů
a dalších kulturních aktivit.

Koncert flétnového souboru Aulos 10.3.2013

5/ Činnost a aktivity OS v roce 2013
V roce 2013 jsme v rámci činnosti Sdruţení uskutečnili tyto akce:












24. 1. – přednáška o historii poutní cesty v MKSH Hostivice
10. 3. – koncert flétnového souboru Aulos v refektáři kláštera Panny Marie Sněţné
16. 3. – úklid I. části poutní cesty Dlabačov – Bílá Hora
6. 4. – úklid II. části poutní cesty Bílá Hora – Hostivice
20. 4. – úklid III. části poutní cesty Hostivice - Hájek
27. 5. – cyklojízda studentů UMPRUM z Prahy do Hájku
8. 6 . – koncert flétnového souboru Aulos v refektáři kláštera Panny Marie Sněţné
29. 6. – koncert souboru Collegium Wowes v Hájku
7. 9. – koncert flétnového souboru Aulos v Hájku
– informační stánek na hlavní Hájecké pouti
3.10. – přednáška o historii poutní cesty v KC Šlejnická, Praha 6
2. 11. – informační stánek na poslední Hájecké pouti
–úklid III. části poutní cesty Hájek – Hostivice

V rámci činnosti jiných organizací jsme se zúčastnili:






15. 9 . - informační stánek na Městských slavnostech v Hostivici
21. 9. – informační stánek na akci Zaţít Břevnov jinak
7. 11. – prezentace činnosti OS na semináři Nadace Via
8. 11. – přednáška v Červeném Újezdě o historii kláštera Hájku
1. 12. – informační stánek na adventních trzích v Hostivici

Informační stánek v Břevnově 21. 9. 2013

Přehled další činnosti:










Ve spolupráci s firmou Ţaket a FAMU bylo vydáno a rozdáno mezi aktivní zájemce
2 000 kusů informačních letáků s mapou a popisem historie poutní cesty do Hájku.
Vytvořena profesionální fotodokumetace stavu všech kaplí poutní cesty k 30. 4. 2013
včetně některých původních úseků cesty.
Vydány dvě pohlednice s kaplemi poutní cesty do Hájku v nákladu 1000 kusů.
Vydány dva plakáty s námětem zaniklých kaplí v nákladu 20 kusů.
Objednáno a prodáno 18 kusů originálních grafických obrázků M. Martinovské
s námětem Hájku a poutní cesty.
Objednáno a prodáno 10 kusů ozdobných perníků s námětem hájecké Madony.
V průběhu roku jsme Městskou část Praha 6, Praha 17, Hostivice a Červený Újezd
písemně informovali o stavu poutní cesty v průběhu celého roku, o závadách, které se
u jednotlivých úseků a kaplí vyskytly (nálety, zásyp, křídlatka, nepořádek).
Zúčastnili jsme se jednání se zastupiteli MČ Hostivice o umístění informačních tabulí
a o stavu kaple č. XII.
Poţádali jsme ŘSD o vyjádření k havarijnímu stavu kaple č. XII a o neodkladné
řešení této skutečnosti.

Collegium Woves v Hájku 29. 6. 2013

6/ Finanční zpráva
Příjmy a výdaje za rok 2013:
Akce OS PcH
Dary sponzorů
Členské příspěvky
Finanční podpora Nadace
Via
Koncerty vstupné
Za pohlednice, grafiky,
perníky, plakáty
Honoráře za přednášky
Webové stránky, doména
Tisk pohlednic, plakátů
Grafiky a rámečky
Perníky
Nájem prodejního místa
Kancelářské potřeby,
poštovné, obalový materiál,
úklid cesty, kopie
Cestovné
Dar na povodňové konto
Charita
Celkem

Příjmy

Výdaje
6.250,600,9.705,5.695,15.847,1.800,514,5.513,3.588,600,50,2750,-

1.328,2.680,39.897,-

Stav pokladny a bankovního konta ke dni 31.12.2013 celkem: 22.874,-

Úklid cesty v listopadu 2013

17.023,-

7/ Plán činnosti na rok 2014
V tomto roce máme naplánovány tyto aktivity








jarní úklid poutní cesty ve III. etapách (29. 3., 5 .4., 12. 4.)
výroba a osazení 6 informačních tabulí na trase poutní cesty
vydání dalších dvou pohlednic s námětem kaplí poutní cesty
velikonoční trhy Hostivice – informační stánek
koncert flétnového souboru Aulos a Collegium Wowes
městské slavnosti Hostivice – informační stánek
II. setkání přátel františkánské historie dne 20.9.2014

Nejdůleţitějším úkolem je hledání cesty, jak všechny naplánované aktivity pokrýt po stránce
finanční, tedy oslovení případných sponzorů, hledání vhodných grantů. Část prostředků pro
činnost sdruţení opět pokryjeme vlastními aktivitami (pohlednice, obrázky, perníky, odznaky
etc.)
8/ Poděkování
Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům činnosti našeho Sdruţení, zejména sponzorům
a drobným dárcům.

V Praze, dne 13. 3. 2014

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

První vydaná pohlednice z poutní cesty.

