Výroční zpráva o činnosti za rok 2019
zapsaného spolku Probuďme Nusle

Spolek Probuďme Nusle, z.s. je nezisková organizace tvořená sousedy z pražské
čtvrti Nusle, která si dala za cíl rozhýbat sousedský život, se zaměřením na
kulturně-společenské
společenské aktivity. Zároveň si klade za cíl být platformou k řešení
lokálních problémů a spojnicí mezi nuselskými sou
sousedy
sedy a jejich radnicí.

Přehled hlavní činnosti – veřejně prospěšné projekty
o
o
o
o
o
o
o

Správa komunitní zahrady Vnitroblok Mečislavova
Sousedský běh Podnuselák
Nuselské dvorky
festival Zažít Mečislavku jinak
SWAP a bazárek dětského oblečení
Ukliďme Nusle
Rozsvícení vánočního stromečku

Vnitroblok Mečislavova
Komunitní zahrada ve vnitrobloku
obloku Mečislavova funguje již třetím rokem. Rok 2019 byl důležitým
milníkem, kdy se podařilo pozemek zahr
zahrady oficiálně získat do správy spolku.
polku. Během sezóny jsme
řešili řadu problémových situací, které se uk
ukázaly jako zásadní pro tamní rezidenty.
identy.

Základní údaje
o
o

o
o

Počet pěstitelů: 18
Počet kompostérů: 3
o plastový
lastový jednokomorový
o plastový
lastový tříkomorový – pořízen v roce 2019
o bodrý tříkomorový ze smrkového dřeva
Počet společných úklidů: 1
Příspěvek za pěstování: 600,
600,- Kč / sezóna

Milníky a klíčové aktivity
o
o
o
o
o
o
o

Získání pozemku pod komunitní zahradou do správy
správy: 15. 7. 2019
Řešení problémů a stížností vázaných na rozdělávání otevřen
otevřeného
ého ohně, který rušil residenty
Řešení problémů a stížností vá
vázaných
zaných na umístění dětské trampolíny, která lákala mnoho
starších dětí, které zatěžovaly rezidenty nadměrným hlukem
Vandalství
Jarní hloubkový úklid, během kterého byla odvezena suť a další odpad, který byl do zahrady
umístěn během
hem předešlých let
Nákup křovinořezu
Pořádání akcí
o Sousedské grilovací večery – každá poslední středa v měsíci
o SWAP

o
o
o

Nuselské dvorky
Zažít Mečislavku jinak
Cvičení jógy

Sousedský běh Podnuselák
S myšlenkou sousedského běhu mezi ostatní členy spolku přišel místopředseda Petr Štádler a jeho
odhodlání vedlo až k organizaci nultého běhu, který se konal 13. 4. 2019. Od té doby se každou
poslední sobotu v měsíci pravidelně sejde parta běžeckých nadšenců a měří své síly v parku
Folimanka. Vždy jsou připraveny dvě trasy, jedna pro dětské závodníky, která měří 2,5 km, druhá
trasa, dlouhá 5 km, je pro závodníky dospělé.
K organizaci běhu byl sestaven tým, který se postupně rozrostl až na stávajících 16 členů, a ti se na
pořádání běhů střídají tak, aby bylo stabilně zajištěno jeho pravidelné konání. Start během letního
času je vždy od 9:00, během zimního času se posouvá na 10:30. Registrace probíhá formou
webového rozhraní (www.eventbrite.com) a pro zájemce jsou také k dispozici webové stránky, kde
lze najít veškeré informace (www.podnuselak.cz), včetně výsledků a časů jednotlivých závodníků.
Oblíbenost běhu postupně vzrůstala, o čemž svědčí i nárůst účastníků, kteří se ke konci roku i za
nepříznivého, zimního počasí počítali na tři až čtyři desítky. Devět běhů v roce 2019 absolvovalo
dohromady 152 unikátních účastníků, z nichž pochopitelně mnozí opakovaně. Zároveň se během
prvního roku podařilo získat záštitu hlavního města Prahy a důležitého partnera Divadlo na
Fidlovačce, který věnuje na každý běh vždy vysoký počet volných vstupenek na svá představení.

Milníky a klíčové aktivity:
o
o
o

První sousedský běh: 27. 4. 2019
Záštita hlavního města Prahy: 10. 7. 2019
Nový partner běhu Divadlo na Fidlovačce: 26. 10. 2019

Nuselské dvorky
Již třetí ročník tohoto oblíbeného festivalu se konal dne 18. 5. 2019. Jeho organizace byla opět
zajištěna centrem nového cirkusu Cirqueon. Mimo Vnitroblok
nitroblok Mečislavova byl znovu otevřen dvorek
v CIRQUEONu i kavárna Ňáký kafe
kafe. V celodenním programu byl kladen důraz na nový cirkus, divadelní
představení, tvůrčí dílny, hry,, storytelling, pohádky pro děti a po celý den byl k dispozici i bohatý
výběr občerstvení.
vení. Vrcholem dne bylo představení Bratří v tricku, kteří v našem vnitrobloku odehráli
jedno ze svých nejúspěšnějších představení, Běž
Běžecká odyssea.

Zažít Mečislavku jinak
Navázat na tradici pořádání této oblíbené lokální sousedské akce nebylo jednoduché. Kolektivně se
vedení spolku rozhodlo pořádat tuto událost nově v místě Mečislavovy ulice a přilehlého vnitrobloku,
tedy
edy zcela mimo hlavní nuselské dopravní trasy.
Pro zajištění
ajištění občerstvení byly osl
osloveny
oveny převážně nuselské podniky: Mozzarellart, mamacoffee,
mama
Maso
v bullce a Zašívárna espresso
o bar. Ke spolupráci byla přizvána také Kateřina Kočičková, která si pro
nás připravila své skvělé nanuky. Chybět nesměl aani místní komunitní
unitní merchandise Nusle More, ani
legendární práce Honzy Bažanta, plakáty z knihy Nusle. Hlavní náplň dne tvořil bohatý kulturní
program, jenž startoval urbanistickou hrou a byl završen koncertem Aidy Mujačić.
Událost byla pro spolek důležitá i z pohledu financí, jelikož byl na pořádání akce udělen grant
od městské části Praha 4 ve výši 15 000 Kč.

SWAP a bazárek dětského oblečení
Pro příznivce alternativního pořizování oděvů jsme v rámci spolku zajistili třii akce, na kterých bylo
možné směnit nebo levně pořídit
ořídit oblečení. Dvě akce byly přitom zaměřené na dětské zboží.

Termíny pořádaných akcí
o
o

SWAP: 29. 6. 2019
Bazárek dětského oblečení
oblečení: 19. 10. 2019 a 16. 3. 2019

Ukliďme Nusle
V rámci celorepublikového úklidu Ukliďme Česko v termínu 6. 4. 2019 jsme vyhlásili úklid i v Nuslích.
Zaměřil se na lokalitu náměstí bratří Synků a přilehlých ulic a na Vnitroblok Mečislavova. Celou akci
zorganizovala naše členka Hanka Dvořáková Suchánková.

Rozsvícení vánočního stromečku
K pořádání této akce nás přizval organizátor Nuselské party Jiří Reichl, který nám přidělil především
úkol propagace. Akce se konala na náměstí bratří Synků, připraveno bylo občerstvení, které
zajišťovala provozovna Baštovy zmrzliny. Po celou dobu akce byl pro děti přichystán hrací koutek, kde
bylo možné si nazdobit perníček. Akce se nesla v duchu koled a přicházejících Vánoc.

Partneři v roce 2019

Lidé
Počet členů k 31. 12. 2019: 34, z toho počet členů výboru: 3

Finance
Rozvaha za rok 2019

Výkaz zisku a ztráty za rok 2019

