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Výroční zpráva o činnosti 
Spolku Šárecké údolí 

za rok 2017 
 

 

 

 

 

Výroční zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 na 
základě vyhodnocení činnosti Spolku Šárecké údolí a její text byl předmětem 
jednání členské schůze spolku konané 27.6.2018. 
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1. Základní informace  

                

Název:  Spolek Šárecké údolí 
Sídlo:  Pokojná 2707/6, Dejvice, 160 00 Praha 
IČ:  22886052    
Právní forma:  spolek 
Spisová značka:  L 23049 vedená u Městského soudu v Praze 
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2. Činnost spolku 
Hlavními činnostmi spolku jsou: 
a) ochrana krajinného rázu (včetně jeho kulturní a historické složky) a 
urbanisticko-architektonických charakteristik v Šáreckém údolí; 
b) ochrana životního prostředí, přírody a krajiny na území Prahy 6 a zejména v 
Šáreckém údolí, které je páteří PP Šárka-Lysolaje včetně péče o přírodní a 
kulturní památky v této lokalitě; 
c) zlepšení životních podmínek obyvatel v Šáreckém údolí, především 
bezpečnost silničního provozu a investice samosprávy a státní správy do 
infrastruktury a občanské vybavenosti v této lokalitě; 
d) propagace a prosazování principů občanské společnosti, zlepšení 
informovanosti občanů Šáreckého údolí o záměrech obce a vedení dialogu s 
orgány samosprávy a státní správy při plánování dalšího rozvoje této lokality; 
e) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy občanů Šáreckého 
údolí dotčených procesy a úkony orgánů samosprávy a státní správy; 
f) organizování kulturních, společenských a sportovních akcí v Šáreckém údolí v 
duchu jeho prvorepublikových tradic. 
 

3. Struktura spolku 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Statutárním a řídícím orgánem 
spolku je výkonný výbor. Každý člen výkonného výboru zastupuje spolek 
samostatně. Členy výkonného výboru jsou: 
 
Ing. Vladimír Brož 
David Ptáček 
Jarka Koňaříková 
Jan Kučera 
Vladan Hodek 
Marek Brychcín 
Zbyněk Hajn 
Dana Jenovéfa Marušicová 
Markéta Nová 
Milan Šimonovský 
Michal Zazvonil 
 
Předseda spolku řídí činnost spolku a výkonného výboru mezi zasedáními členské 
schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Předseda může rozhodovat 
v neodkladných případech o všech věcech týkajících se spolku. Na nejbližším 
zasedání o tom informuje výkonný výbor, případně členskou schůzi. 
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Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám ve složení statutárních 
orgánů: 
David Ptáček rezignoval na funkci předsedy spolku. Novým předsedou byl zvolen 
Vladimír Brož. Hospodářem spolku se místo Michala Zazvonila stal Marek 
Brychcín. 

4. Členská základna         

Spolek evidoval ke konci sledovaného období 73 členů. 
 

  
5. Akce pořádané spolkem v roce 2017 

Během roku 2017 byly uspořádány tyto společenské akce: 

Pálení čarodějnic 

Tradiční akce o Filipo-jakubské noci. 

Počasí nám přálo, přišla spousta místních i přespolních, opékaly se buřty, točilo 

Únětické pivo. 
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Dětský den a Závod kačenek 

Velkolepá akce pro děti nejen ze Šáreckého okolí. Jednalo se o finančně 

nejnáročnější akci roku 2017. 

Zažít město jinak 

Cílem akce bylo přitáhnout do údolí návštěvníky z jiných částí Prahy a představit 

jim Šárecké údolí pohledem místních obyvatel. 
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Adventní štrůdlobraní 

Komorní sousedská akce v předvánočním čase spojená s ochutnávkou domácích 

štrůdlů. 

6. Hospodaření spolku v roce 2017 

V roce 2017 spolek hospodařil s přebytkem 55 tis. Kč. 

peněžní prostředky spolku pokladna banka celkem 

k 1.1.2017 17 621,00 33 547,54 51 168,54 

pohyb během roku 2 677,00 51 818,74 54 495,74 

k 31.12.2017 20 298,00 85 366,28 105 664,28 

 
Hlavními finančními zdroji spolku byly dary od mecenášů ze Šáreckého údolí a 
přijaté granty na kulturní akce. Podmínkou grantu na pořádání kulturních akcí je, 
že spolek akci spolufinancuje minimálně z 51%. 
Finančně náročné společenské akce se snažíme spolufinancovat z prodejů 
občerstvení na akci nebo ze souběžných zábavných akcí, jako byl třeba Závod 
kačenek na závěr Dětského dne. 
 
Příjmy a výdaje spolku za rok 2017 členěné podle účelu: 

Akce spolku v roce 2017 Výdaj Příjem 
Výsledek 

2017 

grant MČ P6 na pořádání akcí   45 800 45 800 

přijaté dary   96 970 96 970 

příspěvky členů   4 434 4 434 

režie spolku 6 892 447 -6 445 

Informační cedule 7 290   -7 290 

Podklady pro regulační plán údolí 30 000 4 000 -26 000 

doplatky za akce z předchozího roku 1 500   -1 500 

Pálení čarodějnic 18 189 4 320 -13 869 

Dětský den a Závody kačenek 52 198 20 606 -31 592 

Zažít město jinak 10 882 5 666 -5 216 

Štrůdlobraní 796   -796 

CELKEM 127 747 182 243 54 496 

 
 
 
Sestavil Marek Brychcín 
Dne 25.6.2017 
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