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Občanské sdružení Halda 
chce rozvíjet vztah Klade-
ňáků k historii i součas-
nosti jejich města a pořádat 
haldu akcí, na nichž se mo-
hou obyvatelé různých zájmů 
a různých věkových skupin 
setkávat a vyměňovat si své 
zkušenosti.

Naše poslání
--------------
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Science Café

První pololetí roku 2012 se nes-
lo v duchu příprav akce s ná-
zvem Science Café. Celorepub-
likový projekt, jehož pořádání 
v Kladně o. s. Halda zaštiťuje, 
měl v kavárně Bez Konce premi-
éru 18. září 2012, v roce 2012 se 
konaly tři večery Science Café 
(v prosinci jsme nenašli vhodný 
termín).

>> více na str. 6

Přehled dosavadní činnosti
---------------------------

Literární večery 

V říjnu jsme také uspořádali 
první pokusný literární večer 
věnovaný vzpomínce na spisova-
tele Františka Stavinohu. Akce 
zaznamenala z našeho hlediska 
úspěch a hodláme v jejím pořádá-
ní dál pokračovat.

>> více na str. 9

Spravujeme také internetové projekty Kladno minulé (kromě webu má 
také stránku na Facebooku) a Kladenský uhelný revír. 

Uplynulý první rok činnosti hodnotíme jako jednoznačně úspěšný.

Nakladatelství
 
Na podzim 2012 jsme vydali knihu 
Jiřího Miky „Mezi alembikem a 
spilkou“. Kniha pojednává o pes-
trém životě Otakara Zachara, 
bývalého sládka kročehlavského 
pivovaru. 
Křest se uskutečnil 6. 11. 2012 ve 
sklepení kročehlavského pivova-
ru.

>> více na str. 10

Komentované 
vycházky
 
Velmi úspěšným projektem jsou 
bezesporu komentované vycházky. 
Moc rádi vidíme zájem Kladeňáků 
všeho věku o historii svého měs-
ta.

>> více na str. 5 a 8

Občanské sdružení Halda vzniklo v únoru 2012. 
Jeho cílem je rozvíjet nejrůznější aktivity zaměřené na 
regionální kulturu a historii a nabízet (nejen) Kladeňákům 
akce, které jinak ve městě chybí.
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Webové stránky Kladno minulé již od roku 2008 shromažďují informa-
ce, pohlednice, fotografie a další dokumenty o minulosti Kladna a jeho 
okolí. Po letech, kdy materiálů na webových stránkách rychle přibý-
valo, se projekt dostal do fáze, kdy původní stránky byly aktuali-
zovány méně často. Hledáme proto nové cesty, jak příznivce kladenské 
historie oslovit.

Kladno minulé 
www.kladnominule.cz

------------------

Průměrná návštěvnost webu  
(unikátní návštěvníci)
únor 2012 5 254 návštěv

duben 2012 3 900 návštěv

červen 2012 2 974 návštěv

říjen 2012 3 135 návštěv

prosinec 2012 3 042 návštěv

Facebooková stránka projek-
tu sdružuje 2 170 lidí.

--- Naše projekty ---
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V červnu 2012 jsme představili průběžně doplňovaný sesterský pro-
jekt Kladna minulého s názvem Kladenský uhelný revír (www.hornictvi.
kladnominule.cz), který se podrobně věnuje jednotlivým důlním dílům. 
Vedle stručné historie, slovníčku hornických výrazů, představení tě-
žebních společností i významných osobností revíru tvoří jeho hlavní 
část soupis důlních děl po jednotlivých katastrech, doplněný o pozice 
děl vyznačené v mapách. Během roku 2012 se podařilo doplnit informace 
o více než 70 důlních dílech.

Kladenský uhelný revír
www.hornictvi.kladnominule.cz
-------------------------

Komentované vycházky
V návaznosti na projekt Kladenský uhelný revír jsme v roce 
2012 uspořádali řadu komentovaných vycházek pro širokou 
veřejnost.

15. dubna 2012 
vycházka po vlečce na důl Tuchlovice

8. května 2012
vycházka Vrapicemi za sedmdesátkou důlních děl

30. června 2012
připomenutí deseti let od ukončení těžby uhlí na Kladensku

Projekt v r. 2012 podpořila Komise rady města Kladna částkou 12 500 Kč.

--- Naše projekty ---
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Akce s mottem „Věda jako dobrodružství“ funguje už od roku 2008 
v Praze a rozšířila se i do dalších měst. Hlavním cílem je přibližovat 
široké veřejnosti přístupným způsobem nejnovější poznatky české vědy. 
Science Café je cyklem diskusí s vědci v neformálním prostředí kavá-
ren. Pozvaní hosté vždy krátce představí svůj vědecký výzkum, načež 
následuje moderovaná debata, v níž se každý může zeptat na cokoli, co 
jej k tématu zajímá.

Science Café Kladno
--------------------

První Science Café se v kladen-
ské kavárně Bez Konce uskuteč-
nilo 18. září 2012. Každý měsíc se 
koná jeden debatní večer. 

V sobotu 3. listopadu se kladen-
ský tým Science Café účastnil 
setkání pořadatelů akce v Praze.

--- Naše projekty ---
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Spolupořadatelem a partnerem Science Café Kladno je Fakulta biomedi-
cínského inženýrství ČVUT.

Večery Science Café 
Kladno v roce 2012

18. září 2012
Záření a lidské zdraví
(prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.: 
FBMI ČVUT)

11. říjen 2012
Společenský význam televiz-
ních seriálů
(PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., a  
PhDr. Irena Carpentier Reifová, 
Ph.D.: IKSŽ FSV UK)

19. listopadu 2012
Jak se fotí bezobratlí?
(Mgr. Petr Jan Juračka a RNDr. 
Jan Mourek, Ph.D.: PřF UK)

--- Naše projekty ---
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--- Naše projekty ---

Komentované vycházky
----------------------

 
Velký zájem vzbudily podzimní komentované vycházky s různým zaměře-
ním. Pravidelně se jich účastnilo mezi 60–80 návštěvníky.

22. září 2012 
Hlavní třída, jak ji (možná) 
neznáte 
komentovaná vycházka se Zdeňkem 
Pospíšilem

13. října 2012 
Historická expozice Strojí-
ren Poldi
komentovaná prohlídka s Jiřím 
Kovaříkem

10. listopadu 2012 
Kročehlavský pivovar
Exkurze do kročehlavského pivo-
varu s Robinem Tesárkem a Jiřím 
Mikou

Další komentované vycházky pro-
běhly v rámci projektu Kladen-
ský uhelný revír (str. 5)
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--- Naše projekty ---

Literární večery
------------------

Literární večery se snaží prezentovat současné i již nežijící auto-
ry beletristické i odborné literatury, kteří mají vazbu na Kladno či 
Kladensko.

25. října 2012 
se uskutečnil první literár-
ní večer. Věnován byl osobnosti 
významného místního spisovatele 
Františka Stavinohy. 
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Jiří Mika: Mezi alembikem a spilkou
Svět sládka a spisovatele Otakara Zachara

Nakladatelství Halda
---------------------

--- Naše projekty ---

Kniha představuje první ucele-
nou monografii o mimořádné osob-
nosti Otakara Zachara (1870–1921), 
která svým významem překonala 
hranice Kladenska. Příběh nás 
zavádí do doby, kdy se v českých 
zemích rozvíjel průmysl a kdy 
kapitalistické způsoby podniká-
ní vytlačovaly tradiční řeme-
slnou výrobu. Zachar se narodil 
v pivovaru pod hrady Žebrákem a 
Točníkem, reálku a vysokou ško-
lu technickou vystudoval v Pra-
ze, cestoval skoro po celé Evro-
pě, ale většinu života strávil 
v Kročehlavech u Kladna, kde měl 
pronajatý benediktinský pivo-
var. Zachar byl příkladem člově-
ka, v němž se svářely protiklady 
doby – vzdělaný, pracovitý, pod-
nikavý muž, a zároveň milovník 
idylických časů, kdy ve vědách 
kralovala alchymie a řemeslní-
ci se sdružovali do cechů. Vydá-
val staré alchymické spisy, psal 
o spiritismu, o dějinách pivo-
varství, byl autorem divadelních 

her, ale také polemických článků, 
jimiž vstupoval do činnosti pi-
vovarských spolků a do politiky.

Zacharův příběh dává příležitost 
představit i další zajímavé osob-
nosti: Zacharovým otčímem byl 
kladenský starosta MUDr. Jaro-
slav Hruška, výtvarnými spolu-
pracovníky Mikoláš Aleš a Jo-
sef Váchal, jednou z jeho sester 
Eliška Wiesenbergerová, osudová 
láska básníka a kněze Jakuba  
Demla.

Jiří Mika 
Autor je původní profesí analy-
tik a programátor. V 90. letech 
pracoval v Ústavu pro českou 
literaturu AV ČR, kde se podílel 
na vytvoření systému české lite-
rární bibliografie. Od roku 1997 
je zaměstnán ve Středočeské vě-
decké knihovně v Kladně. Publi-
kuje články o regionální kultuře 
a odborné stati z oblasti knihov-
nictví.

Halda knih? Parádní představa!

Kladno je město, které má bohatší tradici průmyslovou než tu kul-
turní. I tady je ale halda nadšenců do historie, halda lidí se zájmem 
o nějaké téma, halda výtvarníků, hudebníků, knihovníků, básníků či 
muzejníků, zkrátka halda těch, co by se o svá díla rádi podělili - tře-
ba vydáním knižní publikace. 
Přicházíme s projektem, který chce pomoci s vydáním knihy od A do 
Zet, stejně jako s jednotlivými kroky - editorskou a korektorskou 
prací, grafickou úpravou, zlomem textu a produkcí. 
Naším snem je navršit haldu vlastními silami vydaných publikací, 
které se nějakým způsobem vážou k regionu Kladenska.

V listopadu 2012 jsme vydali naši první publikaci s regionálním zamě-
řením, jejímž autorem je Jiří Mika.
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--- Naše projekty ---

náklad: 800 ks
ISBN: 978-80-905223-0-5
doporučená prodejní cena: 249 Kč

vydání knihy finančně podpořili:
Stavební firma Tesárek
Statutární město Kladno 
Město Žebrák
Pivovar Starokladno
Autodráb, spol. s r. o.
Nevecom, spol. s r. o.
Beránek, spol. s r. o.

Distribuce: www.kosmas.cz

 
6. listopadu  2012
Křest knihy proběhl za účasti 
primátora města Kladna Dana Ji-
ránka ve sklepení kročehlavské-
ho pivovaru.
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Pohlednice

Propagace našich akcí
---------------------

Pohlednice z Kladna nemusí být jen fotografie zámku nebo náměstí. 
Usilujeme o vydávání netradičních pohlednic, které zároveň svého ad-
resáta poučí o nějaké kladenské zajímavosti. 

První pohlednice vyšla u příležitosti deseti let uzavření kladenských 
dolů (její tisk podpořila Komise rady města Kladna pro životní pro-
středí)

Druhá upomíná na osobnost kročehlavského sládka Otakara Zachara 
(tisk podpořil Robin Tesárek).

Web: www.haldaknih.cz

Facebook: www.facebook.com/haldaknih

Newsletter: 1 x měsíčně, možno přihlásit na haldaknih@gmail.com

Kamelot: inzerce 1x měsíčně

Plakáty: Science Café a literární večery

Píšou o nás regionální média: Kladenské listy, Kladenský deník, MF 
Dnes – Střední Čechy
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Závěrečná zpráva o vyúčtování 
o. s. Halda v roce 2012

--------------------------

příjmy z hlavní činnosti sdružení 
(projekty Kladno minulé, Kladenský uhelný revír, literární večery, 
Science Café a naučné procházky) v roce 2012 činily 19 679 Kč

z toho   
12 500 Kč dotace města Kladna na projekt Kladenský uhelný revír
1 617 Kč finanční dar
5 562 Kč výnosy dobrovolného vstupného na akcích

   

výdaje na hlavní činnost sdružení 
(projekty Kladno minulé, Kladenský uhelný revír, literární večery, 
Science Café a naučné procházky) v roce 2012 činily 17 713 Kč

z toho 
7 500 Kč personální náklady za odvedené práce pro sdružení
280 Kč poštovní služby
1 003 Kč kancelářské potřeby
1 409 Kč platba hostingu
7 521 Kč tiskové a fotografické služby

 
příjmy z vedlejší činnosti sdružení 
(vydavatelská činnost) v roce 2012 činily 66 274 Kč

z toho 
5 000 Kč finanční dar
30 000 Kč propagační služby
10 000 Kč nakladatelské služby
21 274 Kč prodej vydané knihy Mezi alembikem a spilkou

výdaje na vedlejší činnost sdružení 
(vydavatelská činnost) v roce 2012 činily 51 431 Kč

z toho 
3 000 Kč personální náklady za odvedené práce pro sdružení
5 652 Kč autorský honorář - kniha Mezi alembikem a spilkou
42 454 Kč tiskové náklady na vydání knihy Mezi alembikem a spilkou
325 Kč poštovní služby
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celková finanční bilance sdružení
   + 1 966 Kč za hlavní činnost
   + 14 843 Kč za vedlejší činnost
tj. celkem  + 16 809 Kč

K 31. 12. 2012 bylo na účtu sdružení 3 160 Kč.
Stav pokladny k tomuto dni byl 13 659 Kč.

V roce 2012 činnost o. s. Halda podpořili:

Stavební firma Tesárek 

Statutární město Kladno 

Město Žebrák 

Pivovar Starokladno 

Autodráb, spol. s r. o. 

Nevecom, spol. s r. o. 

Beránek, spol. s r. o. 

a Robin Tesárek



Kontakt:

o. s. Halda
V. Burgra 136
27201 Kladno

IČO: 22748199
účet: 2600242272/2010 (Fio)
 
e-mail: haldaknih@gmail.com 
web: www.haldaknih.cz

telefony:
Roman Hájek, předseda o. s.,  605 452 469 
Petra Líbová, místopředseda o. s., 777 051 781

Děkujeme za pozornost :)

texty zpracoval Roman Hájek
grafická úprava Petra Líbová


