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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A STAVU HOSPODAŘENÍ
SPOLKU TUCHOMĚŘICE SPOLEČNĚ z. s. ZA ROK 2018
PŘEDSTAVENÍ SPOLKU
TUCHOMĚŘICE SPOLEČNĚ z. s. vytvořilo v roce 2014 v Tuchoměřicích 22 zakládajících členů, které
spojovala chuť oživit společenský, kulturní a sportovní život v obci, kde žijí, a pokusit se o propojení
lidí, kteří v obci žijí krátce, s těmi, kteří zde žijí od svého narození. Aktuálně činnost sdružení
podporuje 47 členů a nepočítaně dobrovolníků. V průběhu března 2018 vystřídal Martina Dimova
ve funkci předsedy spolku Jan Chyba.
NAŠE ČINNOST
Masopust se tento rok konal v brzkém termínu 20. ledna. Průvod masek oživil ulice Tuchoměřic již
popáté. Tradičně byl tento průvod veden Lauferem, tentokrát v podání Honzy Havla. Honza Korda se
pro tento ročník proměnil v krásnou zrzavou nevěstu. Opět přibyly nové masky – nejvíce vyčnívala
asi bába s nůší, ve které sedí dědek s lahváčem. Tuhle nádhernou masku vytvořila Dana Mejsnarová
a bábu ztvárnil David Radzo. Masopustu se letos zúčastnil i poník s malým povozem, na kterém se
střídaly dvojice menších dětí. Jako každý rok nechybělo v průvodu dobré jídlo – komu nestačily
koblihy rozdávané pekařkou Evou Hromkovou, mohl si nabídnout občerstvení na masopustních
zastávkách. Průvod jako vždy doprovázela veselá hudba. Poprvé jsme měli dokonce dva harmonikáře
z našich vlastních řad – tímto děkujeme Pepovi Adamovi a všem dalším muzikantům za účast.
Masopustní průvod byl zakončen na hřišti, kde se porazila kobyla a následovalo příjemné posezení
s gulášem, pivem a zpěvem. Terce Imlaufové se podařilo celé tohle veselé odpoledne zachytit, a tak
máme z tohoto ročníku kromě krásných fotografií i tříminutové video na Youtube, které atmosféru
akce vystihuje asi nejlépe.
Letos počtvrté se v tuchoměřickém lese konaly závody s názvem Tuchoměřické cyklistické kritérium.
Termín tentokrát vyšel na neděli 13. května. Novinkou tohoto ročníku byl štafetový závod dvojic
(vždy dospělý + dítě), na které na trati čekalo i několik úkolů. Kritéria se letos účastnilo asi 70 malých
a velkých závodníků.
Pátý ročník kromě Masopustu oslavil i Den sousedů, který se již tradičně konal poslední květnovou
sobotu v Rákosí. Stejně jako vloni bylo horko. Výtoč piva tak byla vskutku pořádná i přes to, že
nečekaně nedorazila slečna, která měla pivo čepovat. Podtitul letošního sousedského setkání byl
„Letem světem“, a tak se mohli všichni přítomní podívat na motorové rogalo či na součástky letadel.
Další atrakcí bylo hasičské auto, do kterého mohli malí i velcí nahlídnout. I vystoupení souvisela
s hlavním tématem Dne sousedů – na podiu jsme přivítali návštěvu z dalekých krajů, která nám
zazpívala a neváhala nás zapojit do tance. Program oživila i hra na dudy, které se ujal náš soused
Chip. S obsluhou stánků už nám začínají pomáhat i potomci – Ema Fenclová se Štěpánem Kordou se
letos chopili prodeje palačinek. Také jsme se nově pustili do prodeje párků v rohlíku, což si vzala na
starost Ivča Hudcová, které to po chvilce vychytávání správné teploty a ideálního množství hořčice
šlo od ruky. A vůbec – letos se ukázalo, jak nám to všechno jde čím dál tím lépe a rychleji, hlavně naší
montážní četě. Vše bylo připravené na místech již dvě hodiny před oficiálním začátkem akce!
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I letos byl zachován termín první říjnové soboty pro konání Festivalu gulášů. Jako vždy prostor
před hospodou U Nás zdobila výstava fotografií, jejichž autoři se přihlásili do soutěže o nejhezčí
obrázky pro Tuchoměřický kalendář 2019. Tentokrát se jednalo o fotky černobílé. Počasí bylo opět
velmi teplé, skoro letní, a gulášového vítězství se tak téměř tematicky dočkala Kamila Dimova
se svým řeckým gulášem stifado. Kromě hezkého pocitu si Kamila odnesla láhev sektu a na putovní
vařečku vítězů bylo pro ročník 2018 dopsáno její jméno. Celé odpoledne hudebně doprovodil Chip
se svojí kapelou.
Vánoční jarmark se 1. prosince 2018 již podruhé konal v areálu tuchoměřického kláštera, který celé
akci dodává „adventnější“ atmosféru. Nově tu na návštěvníky čekaly keramické hrnečky s logem
spolku, které si hosté po tom, co z nich vypili svařák nebo čaj, mohli odnést domů. Na Jarmarku
došlo ke křtu již zmiňovaného tuchoměřického kalendáře pro nastávající rok. Během odpoledne
odehrály tuchoměřické děti pod taktovkou Jany Vöröšové a s doprovodem sboru La Folia
představení U Betléma na salašu aneb jak to tenkrát bylo. Vystoupení bylo z okna sýpky
doprovozeno zpěvem krásných andělů v podání Majky Hlaváčové, Evy Hromkové, Alenky Jírové
a Ivany Neumannové. Celé vystoupení zanechalo v divácích silný dojem.
Všechny zmiňované akce spolku jsou v plánu i pro rok 2019.
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LIDÉ VE SPOLKU
Orgány spolku:
Předseda (statutární orgán): Jan Chyba
Kontrolní výbor: Miroslav Kašpar, Renata Pechanová, Petra Radzová
Organizační zázemí:
Andrea Hošpesová (hlavní koordinátorka Dne sousedů a Vánočního jarmarku)
Renata Pechanová (hlavní koordinátorka Tuchoměřického masopustu a Festivalu gulášů)
David Radzo (hlavní koordinátor Tuchoměřického cyklistického kritéria)
Zuzana Havlová (grafika, fotografie)
Martin Hlaváč (účetnictví)
Marek Imlauf (web)
Veronika Kordová Fleischmannová (grafika)
Dana Mejsnarová (kostýmy, kulisy)
Další dobrovolníci, bez kterých bychom se neobešli:
Josef Adam, Ludmila, Karol a Václav Böhmovi, Kamila, Leontýna, Martin a Jáchym Dimovovi,
Barbora East, Pavlína a Antonín Eisovi, Lucia a Samuel Ferenčíkovi, Libuše a Jaroslav Furmanovi,
Jan Havel, Marie Hlaváčová, David Hošpes a Laura Hošpesová, Eva a Martin Hromkovi,
Barbora a Marek Hronovi, Iva a Roman Hudcovi, Lenka a Roman Hynkovi, Eva Chybová,
Terezie Imlaufová, Alena Jírová, Irena Kamarádová, Karolina Kašparová, Jan Korda,
Vladimíra a Jindřich
Kynzlovi,
Hana a Ondřej Kubantovi,
Monika
a
Jiří
Kubizňákovi,
Kristýna a Michal Kužníkovi, Jindřich Matějka, Ivana a Miloslav Matějů, Jana a Jakub Matějů,
Olga a Bohumil Švandovi, Andrea, Klára a Jaroslav Pechanovi, Iveta a Lukáš Perglerovi,
Ivana a Gabriel Skuta, Jitka Slepičková, Zdeněk Suchý, Milada a Vladimír Veckerovi, Jana Vöröšová,
Viliam Vöröš a další.
SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SPOLKY
TUŠENÍ, z. s.
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FINANCE SPOLKU
Výsledek hospodaření spolku za rok 2018 je zisk ve výši 22.234,- Kč. Výroční schůze spolku souhlasí
s převedením zisku do provozního fondu. Provozní fond se touto operací zvýší z 13.753,- Kč
na 35.987,- Kč.
Příloha:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2018
ROZVAHA 2018

Dary a dotace na činnost spolku za rok 2018:
Obec Tuchoměřice: 54.000,- Kč
Různí dárci: 36.846,- Kč
Členské příspěvky: 3.900,- Kč

Výroční zprávu připravili Martin Hlaváč, Andrea Pechanová a Petra Radzová.
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FOTOGRAFIE Z AKCÍ SPOLKU V ROCE 2018
Tuchoměřický masopust:
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Den sousedů:
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Festival gulášů:
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Rozvaha
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Všechny záznamy
Období 1.1.2018 až 31.12.2018 (OdDo)

Účet

Název

Počáteční
stav

Obrat MD

Obrat Dal

Konečný stav

Pokladna
Bankovní účty
Peníze na cestě
Náklady příštích období

5 900,00
18 022,00
0,00
6 000,00

53 146,00
57 600,00
16 000,00
0,00

47 459,00
48 872,00
16 000,00
6 000,00

11 587,00
26 750,00
0,00
0,00

29 922,00

126 746,00

118 331,00

38 337,00

16 169,00
18 680,00
-4 927,00
0,00
29 922,00

41 041,00
4 927,00
0,00
0,00
45 968,00

27 222,00
0,00
4 927,00
0,00
32 149,00

2 350,00
13 753,00
0,00
0,00
16 103,00

29 922,00
29 922,00
0,00

126 746,00
45 968,00
80 778,00

118 331,00
32 149,00
86 182,00

38 337,00
16 103,00
22 234,00

Aktiva
211
221
261
381

Pasiva
321
911
931
961

Aktiva
Pasiva
Rozdíl

Dodavatelé
Fondy
Výsledek hospodaření ve chval. řízení
Počáteční účet rozvažný

Vytvořeno v programu Stereo - www.kastnersw.cz/stereo

