
Výroční zpráva o činnosti za rok 2020 
zapsaného spolku Probuďme Nusle  

 

Spolek Probuďme Nusle, z.s. je nezisková organizace tvořená převážně sousedy 

z pražské čtvrti Nusle, která si dala za cíl rozhýbat sousedský život, se zaměřením 

na kulturně-společenské aktivity. Zároveň si přeje být platformou k řešení 

lokálních problémů a spojnicí mezi nuselskými sousedy a jejich radnicí. 

 



Přehled hlavní činnosti – veřejně prospěšné projekty 
o správa komunitní zahrady Vnitroblok Mečislavova 

o sousedský běh Podnuselák 

o festival Zažít Mečislavku jinak 

o provozování altánu Jezerka 

o bleší trh Nuselské blešky 

o nuselský masopust 

o platforma Nuselské přešlapy 

o jóga pod širým nebem 

o street gardening a rekultivace záhonu v ulici Bartoškova 

o nuselské chodníkové mozaiky 

o festival A VEN! v KZ Vnitroblok Mečislavova 

o workshop Laťování – výroba venkovního laťového mobiliáře v KZ Mečislavova 

o úklidy ve spolupráci s organizací Trash Hero 

 



Vnitroblok Mečislavova 

Řešitelé: Michaela Dudáčková, Petr Štádler, Lucie Balaštíková 

 

Komunitní zahrada ve vnitrobloku Mečislavova funguje již čtvrtým rokem, od roku 2019 pak v 

oficiální, smluvně zaštítěné správě spolku. Během sezóny jsme řešili řadu problémových situací, které 

se ukázaly jako zásadní pro tamní rezidenty. V červenci jsme proto realizovali písemný i online 

dotazník mezi uživateli zahrady a jeho výstupy, tj. zejména poptávku po odstranění autovraků, stavbě 

plotu a celkové údržbě a konsolidaci se budeme adekvátně k celkové situaci snažit reflektovat v 

průběhu roku 2021 i dále. 

Základní údaje 

o Počet pěstitelů: 18 

o Počet kompostérů: 3 

o plastový jednokomorový 

o plastový tříkomorový – pořízen v roce 2019 

o bodrý tříkomorový ze smrkového dřeva 

o Příspěvek za pěstování (pěstitelské členství): 700,- Kč / sezóna 

 

Milníky a klíčové aktivity 

 

o červenec 2020: uspořádání online a písemného dotazníku mezi uživateli zahrady a rezidenty 

o pořádání akcí: 



o srpen: sousedský grilovací večer (v roce 2020 vzhledem k epidemiologické situaci 

proběhl tento tradiční, pravidelný formát pouze jednou) 

o červen: cirkusovo-divadelní festival A VEN!, pořádaný spřátelenou novocirkusovou 

nuselskou organizací CIRQUEON ve spolupráci se Studiem Damúza 

o září: Zažít Mečislavku jinak 

o říjen: workshop Laťování – výroba venkovního laťového mobiliáře 

 

 



Sousedský běh Podnuselák 
 

Řešitelé: Petr Štádler, Lucie Balaštíková 

Pokračovalo pořádání obecně asi nejviditelnějšího spolkového projektu, sousedského běhu na 5 km v 

parku Folimanka (podrobnější informace viz www.podnuselak.cz, www.facebook.com/podnuselak). 

Epidemiologická situace umožnila konání celkem 7 běhů a lze konstatovat, že navzdory nepříznivým 

podmínkám popularita běhu stoupá a komunita běžců, která se kolem něj pohybuje, se rozrůstá. 

O tom, že se z tohoto podniku stala již stálice, svědčí i pokračující záštita MHMP a partnerství 

zavedené místní kulturní instituce Divadla Na Fidlovačce, které dodává pravidelně dodává vstupenky 

na svá představení pro vylosované účastníky. 

V zájmu ještě větší popularity běhu padlo rozhodnutí rozrůznit termíny běhů vedle víkendů i na všední 

dny a ranní, odpolední i večerní hodiny tak, aby se zájemci mohli rekrutovat i z řad těch, kterým 

některé z termínů nevyhovují. První večerní běh přinesl i rekord v počtu účastníků, kdy dorazilo 

celých 43 běžců. 

Po předčasném ukončení sezony z důvodu vládních opatření byla v zájmu udržování kontinuity 

projektu vyhlášena iniciativa #PodnuselákemProtiCoroně, individuální běhy na trase Podnuseláku, 

která si každý měsíc nachází svůj okruh zájemců. 

 

o  

 



Altán Jezerka 

 

Řešitelé: Petr Štádler, Tereza Ordoňez 

Ve snaze udržovat významný kulturní a architektonický objekt v naší lokalitě, zamezit jeho 

chátrání v důsledku nevyužívání po jeho rekonstrukci, kterou MČ Praha 4 dokončila v květnu 

2020, vzkřísit někdejší významný bod na nuselské kulturní mapě a vybudovat další místní 

uzel komunitního setkávání zde spolek se souhlasem městské části instaloval mobiliář v 

podobě známých Pražských židlí a stolků od Institutu pro plánování a rozvoj a knihovnu od 

spřízněné organizace Z pokoje do pokoje. 

Od okamžiku spuštění kulturního koutu dne 4. června 2020 zde v koordinaci s městskou částí 

realizoval na tři desítky kulturních a komunitních akcí, při nichž se vystupující rekrutovali z 

valné většiny ze zajímavých místních osobností. Jejich prezentace tak přitahovaly široké 

publikum z řad místních rezidentů, a to nejednou napříč generacemi (např. v případě 

přednášek o místní historii). Za celou sezonu, vlivem epidemiologické situace navíc 

zkrácenou, proběhlo v altánu několikrát divadlo pro děti, přednášky, promítání, koncerty a 

recitály aj., na podzim již za finanční podpory individuální účelové dotace od MHMP, která 

umožnila dále posunout umělecké ambice projektu i nastolit férový přístup k honorování 

vystupujících, do té doby nutně postaveného čistě na přátelské bázi a nehonorovaném 

entuziasmu vystupujících. 

 

 

 

 



Zažít Mečislavku jinak 
 

Řešitel: Lucie Štádlerová 

 

Oblíbená lokální sousedská slavnost pokračovala druhým ročníkem v lokalitě Mečislavovy ulice a 

přilehlého vnitrobloku. V portfoliu zapojených podniků a vystupujících navázal festival na předchozí 

ročník, jejich počet se však spolu s rostoucím množstvím zajímavých místních podniků a rozšiřující se 

sítí  spolkových kontaktů ještě rozrostl: z předchozího roku mezi podniky nechyběly Mozzarellart, 

mamacoffee, Maso v bullce či Zašívárna espresso bar, nově přibyl např. Bezobalový koloniál Jelen, 

pivovar Hangár či dárkový obchod Leron, svou rodinnou školku představila organizace Sedmikvět a 

na poli kultury k proslulému výtvarníkovi Honzovi Bažantovi a poutavému průvodci po 

architektonických zajímavostech Petru Šámalovi přibyla další známá jména jako Vyšehradskejjezdec, 

Divadlo na Fidlovačce či Ira Mimosa, zahrála i nuselská Dita z kapely Dita Trio, Marie Perná s 

kapelou či The New Husky Tailors. Organizace Bieno představila atraktivní projekty revitalizace 

vnitrobloku Mečislavova z dílny studentů AVU, Richard Holický uspořádal workshop bubnování a 

bibliobus Oskar prezentoval služby Městské knihovny Praha.  

Přestože už první ročník zaznamenal mimořádný úspěch, jeho pokračování dokázalo vysokou laťku 

ještě překonat a nuselská slavnost se stala jednou z nejvytíženějších lokalit z celé festivalové sítě Zažít 

město jinak. Událost proběhla se symbolickým finančním přispěním MČ Praha 4 ve výši 10 000 Kč. 

 

 



Bleší trh Nuselské blešky 
 

Řešitel: Iva Köhler 

 

Devatenáctého září spustil spolek nový dlouhodobý projekt, jehož formát v Nuslích dosud chyběl: 

bleší trh. Poprvé se konal ve spolupráci a kombinaci se slavností Zažít Mečislavku jinak, což oběma 

akcím dopomohlo ke zvýšení návštěvnosti, a stal se na jeden den nejen centrem lokální sdílené 

ekonomiky, ale také přívětivým sousedským „potlachem“, kde se prodávalo, směňovalo i 

darovalo. Nový, žádaný formát se projevil a i díky propojení se zavedeným festivalem slavil 

značný úspěch, který se odrazil na obrovském zájmu návštěvníků. Dalším bleším trhům zabránila 

nepříznivá epidemiologická situace, ale v plánu je navázat v sezoně 2021 s tím, že se trhy budou 

konat již samostatně, a to několikrát za rok. 

 

 

 



Nuselský masopust 
 

Řešitel: Anna Eliášová 

 

Vyhlášení mimořádné grantové podpory MHMP na komunitní akce v jarním termínu 2020 umožnilo 

spolku oživit tuto starou českou tradici i v naší čtvrti. Ve spolupráci s Divadlem na Fidlovačce byl v 

prostoru před divadlem zorganizován masopustní trh, který sloužil jako základna celé akce a do nějž 

se zapojili tradiční prodejci z řad spřátelených místních podniků, např. Maso v bullce, mamacoffee 

Jaromírova, Náš chléb či pivovar Hangár. Zázemí jsme získali i v budově divadla, což umožnilo 

zejména uspořádat přednášku o masopustních zvycích a pro děti pak výtvarnou dílnu, při níž si pod 

vedením nuselské lektorky vyrobily masopustní masky. Zlatý hřeb a vrchol masopustu představoval 

průvod v maskách, kdy se návštěvníci pod vedením organizátorů vypravili na předem vytyčenou trasu 

po jednotlivých zastaveních v Nuslích, kde je čekalo občerstvení a kulturní vložka. Důkazem 

značného úspěchu hned prvního ročníku byl vysoký počet návštěvníků – navzdory poměrně 

nepříznivému počasí akci navštívily odhadem tři stovky zájemců. MHMP přispěl na akci 

jednorázovou účelovou dotací ve výši 26 000 Kč. 

 



Nuselské přešlapy 
 

Řešitel: Petr Štádler 

 

Z dlouhodobé potřeby zlepšit stav veřejného prostoru v naší čtvrti, zejména situaci v oblasti úklidu a 

odpadového hospodářství a neutěšený stav komunikací, vznikla myšlenka platformy pro všechny 

rezidenty čtvrti a jejího bezprostředního okolí, kam obyvatelé zveřejňují fotografie s podněty k řešení. 

Vytvoření této otevřené skupiny zjevně reagovalo trefně na místní poptávku, neboť počet jejích členů 

rostl tempem přibližně 100 členů za měsíc a velmi záhy začal aktivně sloužit svému cíli. V době 

zářijové úklidové krize se navíc spolek pružně zareagoval navázáním spolupráce s odborem pro 

životní prostředí MČ Praha 4 – spolek odboru pravidelně přeposílá nashromážděné podněty k úklidu a 

nakládání s odpady a ten je  aktivně řeší; později došlo k rozšíření spolupráce i na Technickou správu 

komunikací Praha. Viditelné výsledky platformy lákají další přispěvatele, a lze proto důvodně 

očekávat, že její potenciál, dosah a úspěchy dále porostou. 

 



Jóga pod širým nebem 
 

Řešitel: Petr Štádler, Veronika Ježová (externí lektorka) 

 

Navázali jsme i na pořádání pravidelných lekcí jógy pod širým nebem pod vedením nuselské lektorky.  

Každotýdenní seance se z důvodu většího komfortu přesunuly z Vnitrobloku Mečislavova do parku 

Jezerka, což se projevilo i na zvýšení zájmu a počtu účastníků. 

 



Street gardening a rekultivace záhonu v ulici Bartoškova 
 

Řešitelé: Hana Dvořáková Suchánková, Petra Mocová, Petr Štádler 

V rámci svého směřování navázal spolek na své aktivity i v oblasti osazování městských záhonů. 

V měsíci červnu zopakoval pod vedením Petry Mocové osázení trojice retardérů v parku Jezerka, 

v měsíci září poté pod vedením Hany Suchánkové Dvořákové dlouho diskutovaný a plánovaný projekt 

v podobě revitalizace nechvalně proslulého soukromého záhonu u firmy Aqua-Thermo, který dlouhé 

roky sloužil jako psí záchod. Zvláště druhá iniciativa zjevně reagovala na silnou místní poptávku, a 

přilákala proto na dvě desítky amatérských zahradníků z řad spolku i sousedů z nejbližšího okolí. 

Výsledek proto předčil očekávání, neboť pod vedením zkušené zahradnice se během čtyřhodinového 

úsilí povedlo osázet celý desítky metrů dlouhý pruh a vytvořit tak zřejmě největší komunitní záhon v 

širokém okolí. Hlavní organizátorka si navíc vytyčila za úkol na záhon průběžně dohlížet a starat se o 

něj i do budoucna, a ten proto dále prosperuje v udržovaném stavu. 

 



Nuselské chodníkové mozaiky 
 

Řešitelé: Petr Štádler, Dagmar Hartmannová 

Nový občasný projekt vznikl v reakci na často neutěšený stav veřejného prostoru v naší čtvrti, 

zejména tragický stav chodníků a silnic. Snažíme se zvláště ve skupině Nuselské přešlapy tlačit na 

nápravu, ale prosadit změnu je zvláště v této oblasti úsilí na dlouhé roky, takže jsme rozhodli 

pojmout nepříznivou situaci jako příležitost. Tvůrčím kontrastem s nevzhlednou okolní plochou 

chceme konstruktivně upozorňovat na problém a zároveň chodníky alespoň dočasně dekorovat. 

Činíme tak ohleduplně a na místech pokud možno nekontroverzních a neproblematických, 

zároveň ale máme za to, že v situaci, kdy se stavy chodníků leckde téměř neslučují s jejich 

užíváním, může naše iniciativa tyto plochy už jen zlepšovat. 

  

 

https://www.facebook.com/groups/314840066157132/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCTp5nvca4aUoJR2pTi325IpJaTQr8NxK8zCSvsFMWJbMukf3hGVt8_l4d2ZQZrL-VvWAxA--yaOUKAe2OgDDKgK4gaHxQygsPitDOzKZ1RRaodc2NO0em63z8k7B-x8vq7wZJhkleT1xyJVxRX--5Ylflv9ZFwbiZDqkbEqRH2XPMDIabSROzcHdnqWFoC0UkZbHFWBVkL-FvODCH5lCHvBYpTTPhM6UkKlA14J5kjfkAg1sdDuOfoisakZNWELe_TsPU8Wwh3Pm5aeiyJEYn_x2LusQiOJE3RmEO55Mqprh-pJbJCz28QjiYgCtxh9oMSPkIgrolcc3misQEZ_5GJZg&__tn__=K-R


Festival A VEN! v komunitní zahradě Vnitroblok Mečislavova 
 

Řešitel: Petr Štádler 

 

Během čtyř červnových víkendů proběhl ve spolkové zahradě cirkusovo-divadelní festival A VEN!, 

pořádaný spřátelenou novocirkusovou nuselskou organizací CIRQUEON ve spolupráci se Studiem 

Damúza. Úkolem spolku bylo především plnit roli hostitele celého projektu, tedy spolupracovat na 

zabezpečení technické zázemí. Inovativní formát cirkusových a divadelních představení v zeleném 

vnitrobloku se výrazně osvědčil a každé představení přilákalo v průměru několik desítek návštěvníků z 

řad místních i z řad novocirkusové a divadelní komunity. 

 

 



Workshop Laťování – výroba venkovního laťového mobiliáře v KZ Mečislavova 
 

Řešitel: Tereza Kučerová 

 

V říjnu proběhl v komunitní zahradě workshop výroby laťového nábytku, při němž zájemci z řad 

spolku a místní komunity vytvořili pod vedením zkušeného lektora sadu venkovního mobiliáře pro 

budoucí využití v zahradě, případně jinde v nuselském veřejném prostoru. Navzdory pokročilé sezoně 

přilákala tato netradiční akce ca. patnáct účastníků a společným úsilím vznikla profesionální sada 

nábytku, který do budoucna dobře poslouží místní komunitě. Příspěvkem 30 000 Kč podpořila akci 

MČ Praha 4. 

 

 



Úklidy ve spolupráci s organizací Trash Hero 
 

Řešitel: Petr Štádler 

Ve spolupráci se známou ekologickou organizací Trash Hero, specializující se na pořádání 

dobrovolnických úklidů veřejného prostoru, zorganizoval spolek dva úklidy v nuselských lokalitách, a 

to u metra Vyšehrad a na Reitknechtce. Synergie dvou populárních organizací přinesla ovoce, neboť v 

obou případech vedla k výrazně nadprůměrnému počtu účastníků a k vyčištění rozsáhlých oblastí, při 

nichž bylo nashromážděno značné množství odpadu. Podporu oběma akcím poskytla i MČ Praha 4, 

která zajistila rukavice pro účastníky a odvoz nasbíraného odpadu. 

 



Partneři v roce 2020 

  

              

 



Lidé 
 

Počet členů k 31. 12. 2020: 62, z toho počet členů výboru: 9 

 



1 x příslušnému fin. orgánu

Probuďme Nusle, z. s.
U družstva Ideál 1133/23
Praha
140 00(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2020

Účetní jednotka doručí:

06242839

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve zkráceném rozsahu
ROZVAHA

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemA. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 149
7Zásoby celkemB. I.
8Pohledávky celkemB. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 9 14B. III.
10Jiná aktiva celkemB. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 149

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 14-5

13Jmění celkemA. I.
14Výsledek hospodaření celkem -5 14A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 14
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 14B. III.
19Jiná pasiva celkemB. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 149

z.s.
Pozn.:Předmět podnikání:Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne: 21.07.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

neurčeno


