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Halda v roce 2015
Do roku 2015 jsme si stanovili náš zatím nejambicióznější cíl – vydat výtvarnou publikaci představu-
jící dosud málo známou část díla Karla Součka. 

Když jsme Haldu zakládali, ani v nejdivočejších představách jsme nepředpokládali, že si v třetím 
roce existence troufneme na projekt se třistatisícovým rozpočtem, projekt nesmírně náročný lidsky 
i organizačně. Ale povedlo se a Haldu jako celek takový podnik opět posouvá o kousek dopředu.

Velkou výzvu pro nás představoval i další rozvoj vědeckých večerů Science Café. K našemu překva-
pení se tento formát v Kladně velmi dobře uchytil, komunita návštěvníků se postupně rozrůstala 
a v polovině roku jsme stáli před zásadní otázkou: zdálo se, že dosavadní prostor v kavárně Bez 
Konce přestával kapacitně stačit. Z příjemného prostředí se nám ale moc nechtělo, zvlášť proto, že 
Kladno nenabízí moc schůdných alternativ. 

Nakonec nám trn z paty vytrhl náš partner – Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, která nám 
nabídla prostor restaurace ve své hlavní budově na náměstí Sítná. Z přesunu jsme měli trochu oba-
vy, ukázalo se ale, že celkem zbytečné. Přesun naopak Science Café v mnoha ohledech pomohl. 
Rozvázal nám ruce z hlediska volných termínů a nalákal nové návštěvníky. A tak jsme se ke konci 
roku završili jubilejním 30. večerem!

Historické vycházky Zdeňka Pospíšila představují, troufnu si říci, už stálou součást kladenského kul-
turního kalendáře. S podporou kladenského infocentra nám navíc ubyly organizační starosti, a na-
opak se rozšířily naše možnosti. A tak se povedlo realizovat i nápad, který zprvu vypadal bláznivě 
– výpravy na radniční věž.

Po úspěchu v předchozím roce jsme také zopakovali přírodovědné exkurze s Michalem Procházkou. 
A i když výpravy vedly i do vzdálenějších míst Kladenska, těšily se velkému zájmu.

Poprvé jsme se také na Michalův podnět zapojili do akce Ukliďme Česko! a v dubnu se skupinou 
dobrovolníků uklidili část lesa na Lapáku. Zpětná vazba od účastníků byla natolik pozitivní, že se 
v příštím roce do akce rádi zapojíme znovu.

Jediná věc na loňském roce mne trochu mrzí. František Baďura se nám odstěhoval z Kladna, a ačkoli 
zůstal s Haldou v kontaktu, je to pro nás citlivá ztráta. Především proto, že se nám zatím nepodařilo 
najít nikoho, kdo by po něm převzal organizaci literárních večerů. František se ale jednou do Kladna 
určitě vrátí – plný sil a s řadou nových kontaktů, takže jeho krátký odskok vnímáme jako příležitost 
k dalšímu rozvoji. 

Doufám, že i v roce 2016 najdeme dostatek sil Haldu dál posouvat. A hlavně si práci v ní nadále uží-
vat, protože vedle našeho ušlechtilého poslání i to je důvod, proč tu Halda je.

—Roman Hájek

P.S. Úspěšně jsme se transformovali na zapsaný spolek. 
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Naše poslání
Vybíráme kousky kvalitního uhlí z hromady hlušiny…

Hledáme cesty, jak zviditelnit region Kladenska jeho obyvatelům i „přespolním“. Snažíme se přibli-
žovat historii i současnost Kladna a pořádáme haldu akcí, na nichž se mohou setkávat lidé různých 
zájmů a různých věkových skupin a vyměňovat si své zkušenosti.

• organizujeme Science Café Kladno
• pořádáme naučné vycházky a další akce
• vydáváme knihy s regionálním zaměřením
• spravujeme weby Kladno minulé, Kladenský uhelný revír, Literární Kladno
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11. 2. 2015 
Kladenský deník (o knize Lidice po Lidicích) 
Eva Armeanová: Kavárna byla při prezen-
taci nové publikace o Lidicích zcela zaplně-
na

16. 3. 2015 
Kladenský deník 
- red - : Procházka vedla za posly jara

31. 3. 2015 
Kladenský deník 
- red - : Lidé vyrazili za přírodou, tento-
krát k Markovu mlýnu

20. 4. 2015 
Kladenský deník 
Daniela Řečínská: Dobrovolníci uklízeli 
Kladno, našli i injekční stříkačky (online)

21. 4. 2015 
Kladenský deník 
- dan - : Hostem literární záře je Vladimír 
Plešinger

27. 6. 2015 
Kladenský deník 
Robert Božovský: Luděk Švorc píše třetí 
díl pohádkové trilogie o myšácích

7. 9. 2015 
Kladenský deník 
- dan - : Začínají historické procházky 
Kladnem

Halda v médiích
(výběr článků)

15. 10. 2015 
Kladenský deník 
ONLINE: Roman Hájek, předseda spolku 
Halda, odpovídal na dotazy čtenářů (online)

17. 10. 2015  
Vaše Kladno (o knize Kladenský starosta) 
- red - : Nová kniha představuje osudy 
kladenského starosty Jaroslava Hrušky 
(online)

23. 10. 2015
Kladenský deník (o knize Kladenský starosta)

Daniela Řečínská: Kladenský starosta 
Hruška se velmi zasadil o rozvoj města 
(online)

30. 11. 2015
Parlamentní listy (o knize Karel Souček: Život v obrazech 
/ Obrazy života)

Zdeněk Štefek: Světlo světa spatřila publi-
kace o Karlu Součkovi (online)

10. 12. 2015
Mladá fronta Dnes (o Karlu Součkovi)

Eva Havelková: Don Quijote, co si do bot 
nacpal slámu

15. 12. 2015
Kladenský deník (o knize Pohádky od řeky Berounky)

Robert Božovský: Třetí díl pohádek o my-
šácích zpestří dětem Vánoce (online)

http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici-uklizeli-kladno-nasli-i-injekcni-strikacky-20150420.html
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici-uklizeli-kladno-nasli-i-injekcni-strikacky-20150420.html
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici-uklizeli-kladno-nasli-i-injekcni-strikacky-20150420.html
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici-uklizeli-kladno-nasli-i-injekcni-strikacky-20150420.html
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici-uklizeli-kladno-nasli-i-injekcni-strikacky-20150420.html
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici-uklizeli-kladno-nasli-i-injekcni-strikacky-20150420.html
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akce

Science Café Kladno 
Pořádání diskusních večerů s předními českými vědci nabralo v roce 2015 novou dynami-
ku (a to nejen proto, že jich bylo hned deset, tedy o dva více než roku 2014). Vzhledem 
k rostoucímu návštěvnickému zájmu jsme se po skončení „akademického roku“ 2014/2015 
rozhodli hledat větší prostor. Naší motivací ale byla i snaha posunout Science Café drama-
turgicky. Někdy složité hledání volných termínů v kavárně Bez Konce, kde bylo pořádání Sci-
ence Café závislé na vytíženosti přiléhajícího divadelního sálu, nás do jisté míry omezovalo 
při domlouvání hostů.
Po krátkém vyjednávání se nám podařilo domluvit s naším partnerem, Fakultou biomedicín-
ského inženýrství ČVUT, že Science Café bude možné pořádat v restauraci hlavní budovy 
fakulty na náměstí Sítná. Lepší prostor jsme si asi nemohli přát! Navíc možnost plánovat ve-
čery dlouho dopředu nám umožnila přivést do Kladna takové kapacity, jako jsou profesoři 
Jan Sokol nebo Pavel Jungwirth.

Na organizaci Science Café Kladno se podílejí Radka Trojanová, Dominik Pek, Michaela 
Hájková a Roman Hájek.

Spolupořadatelem a partnerem Science Café Kladno  
je Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT.

 
Partnery Science Café Czech Republic jsou NF Neuron,  
Academia, časopis Vesmír, LukyLab a SlidesLive. 

Science Café Kladno dále podporuje SVČ Labyrint
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večery Science Café Kladno v roce 2015
7. ledna Biologie lásky 
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

22. ledna Budoucnost s nanodiamanty 
prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc. 
Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

17. února: Vyčistí Poldovku rostliny? 
RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph.D. 
Ústav experimentální botaniky AV ČR

12. března: Je Evropa bezpečná?
doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. 
Ústav mezinárodních vztahů Praha

7. dubna: Přednáška o ničem 
prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

14. května: Divoká příroda dvojměstí Kladno–Praha 
RNDr. Radek Mikuláš, CSc. 
Geologický ústav AV ČR 

22. září: K čemu jsou peníze? 
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
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20. října: AIDS, SARS, MERS, Ebola – přežijeme nové infekce? 
doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. 
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

26. listopadu: Voda, samá voda 
prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DrSc 
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

8. prosince: Nebezpečí kybernetické kriminality 
doc. RNDr. Josef Požár, CSc. 
Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR
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Literární večery
Literární večery v Kladně na nějaký čas utichly. Důvod je prozaický – František Baďura, který se o je-
jich organizaci staral, se odstěhoval z Kladna. V Haldě jsme za něj zatím nenašli náhradu. Přemýšleli 
jsme i o možnostech, jak formát večerů upravit, zatím se ale nenašel dostatek sil na to nové nápady 
zrealizovat. 

Dva večery jsme nicméně ještě na začátku roku  
stihli. Hosty v Pohostinství Pod Vobrazem  
(Čs. armády 1945, Kladno) byli recitátor  
Václav Fikrle a cestovatel Vladimír Plešinger.

Literární večery v roce 2015

12. března hostem Václav Fikrle

23. dubna hostem Vladimír Plešinger
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Historické vycházky se Zdeňkem Pospíšilem
Stejně jako v roce 2014 jsme se s městským infocentrem domluvili na spolupráci při pořádání histo-
rických vycházek Zdeňka Pospíšila. Ty tentokrát proběhly v jarním i podzimním cyklu – takový zájem 
Zdeňkovo vyprávění vyvolává. Podařilo se nám (respektive spíše kolegyním z městského infocentra 
Lence Cibochové a Šárce Netrvalové) vyjednat i speciální exkurzi na věž kladenské radnice.

25. dubna kolem náměstí Starosty Pavla

23. května  kolem náměstí Svobody

6. června výstup na radniční věž

12. září  vyhlídka z 1. věžáku

3. října  výstup na radniční věž
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Přírodovědné exkurze s Michalem Procházkou
Po haldě velmi kladných ohlasů jsme zopakovali sérii přírodovědných exkurzí pod vedením Micha-
la Procházky. Zdá se, že i když už Michal o kladenské přírodě vydal knihu (v Haldě, samozřejmě), 
možnost vidět jej naživo se neomrzela. A to i přesto, že tentokrát vycházky vedly často i dost daleko 
z města.

 

14. března  do Třebichovické olšinky za bledulí jarní

28. března  na Markův mlýn za křivatcem českým

11. dubna na Kovárské stráně za hlaváčkem jarním

přírodovědné vycházky jsme pořádali ve spolupráci  
s ČSOP Kladensko a SVČ Labyrint
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Ukliďme Česko!
18. dubna

Prvně jsme se zkusili zapojit do celostátní kam-
paně Ukliďme Česko!, která proběhla v polovi-
ně dubna. Naším cílem byla oblast kolem „roz-
dělovských jezírek“ a uklízet skutečně bylo co. 
Desítky PETek plných zkaženého piva byl jen 
základ, skutečně kuriózní byly nálezy kabeláže, 
panenek obrostlých mechem a různých součás-
tí domácností. Došlo i na návštěvu městských 
strážníků, protože jsme z podrostu vylovili i dvě 
injekční stříkačky.

Navzdory ranní plískanici a teplotě blízko bodu 
mrazu dorazila skoro dvacítka motivovaných 
dobrovolníků. A soudě podle závěrečné fotky 
(kde bohužel nejsou všichni), si brigádu užili.
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Výstava Kladenský starosta Jaroslav Hruška
4. 12. 2015–10. 1. 2016

Sládečkovo vlastivědné muzeum připravilo drobnou výstavku, která představila období života sta-
rosty Jaroslava Hrušky. O této významné, byť značně svérázné postavě kladenské historie jsme vydali 
knihu Jaroslava Vykouka a výstava na ni částečně navazovala.

Spolupráce kladenských neziskovek: Kladendář a Den Země
Halda byla na počátku snah o vzájemnou spolupráci kladenských neziskovek a nadále aktivně sledu-
je diskuse o jejím dalším možném rozvoji.

Nadále všemožně podporujeme projekt Kladendář, přehledný kalendář akcí, které se v Kladně dějí. 
Za jeho správu děkujeme Ivu Habranovi a Michaele Horákové. Bez nich by Kladendář nebyl.

V pátek 24. 4. jsme se podíleli na akci SVČ Labyrint v rámci Dne Země. Připravili jsme pro děti a je-
jich rodiče malý stánek s omalovánkami a celý den byli na místě s našimi knížkami.

spolupráce
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weby

Kladno minulé (www.kladnominule.cz)  
Kladenský uhelný revír (www.hornictvi.kladnominule.cz)
Halda udržuje a v rámci možností dále rozvíjí webové projekty Kladno minulé a sesterský web Kla-
denský uhelný revír. Oba projekty jsou zaměřené na prezentaci historie města a staly se důležitým 
referenčním zdrojem pro zájemce o minulost, studenty i novináře. Vzhledem k omezeným časovým 
možnostem jsme však projekty v roce 2015 příliš nerozvíjeli, byť z nich řada našich aktivit přirozeně 
vychází.

Kladno minulé má i svou facebookovou stránku, která má momentálně přes 3 300 příznivců.

Literární Kladno (www.literarnikladno.cz)
Projekt Haldy, který spravuje František Baďura a s nímž počítáme jako s webovým rozšířením publi-
kace, na které František momentálně pracuje.
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V roce 2015 se nám podařilo vydat tři knihy regionálního zaměření.

Jaroslav Vykouk: Kladenský starosta – Jaroslav Hruška a jeho konflikt s dobou

Kniha, která otevřela druhou desítku našich publikací. První kniha o kladenském starostovi, kterou 
připravila grafička narozená ve Vietnamu.

Karel Souček: Obrazy života / Život v obrazech
Zatím největší a nejdražší vydavatelský počin Haldy. Výpravná publikace, která přibližuje málo zná-
mou část tvorby největšího kladenského malíře.

Luděk Švorc: Pohádky od řeky Berounky
Závěrečná část pohádkové trilogie Luďka Švorce, v níž se myšáci Chloupek a Zoubek vracejí zpátky 
do Kladna.

Naše publikace jsou k zakoupení v kladenském infocentru (na třídě T. G. Masaryka naproti Floriánu), 
v knihkupectví Kanzelsberger v Kladně, ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, v knihkupectví 
ve Švermově (Třebízského 366, Kladno), přes náš web (www.haldaknih.cz) a prostřednictvím dis-
tribuční sítě www.kosmas.cz.

knihy
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Jaroslav Vykouk 
Kladenský starosta. Jaroslav Hruška a jeho konflikt s dobou

vyšlo 1. listopadu 2015

Donedávna provinční městečko Kladno díky nálezu uhlí a založení železáren roste a mění se v moderní 
město. Buduje se kanalizace, dláždí ulice, staví nová, honosnější radnice i větší kostel. V místech, kde bý-
vala pole, se zakládá nová nemocnice, potřeba odborníků vede k založení reálky – a konečně po několika 
letech shánění peněz dojde i na stavbu divadla. V pozadí toho všeho stojí jediný muž – starosta Jaroslav 
Hruška, jenž město vedl s krátkou přestávkou více než čtvrt století a o jeho rozvoj se zasloužil jako nikdo jiný. 

Činorodý a tvrdohlavý muž vynikal přesvědčovacími schopnostmi a dokázal realizovat své plány na-
vzdory tomu, že jim jeho okolí moc nevěřilo. Vyjít s ním nebylo vždy snadné, vědělo se, že je ješitný 
a že těžce snáší své prohry. Když se mu nedařilo prosadit stavbu nového kostela, raději demonstra-
tivně složil starostenskou funkci a na tři roky zcela zmizel z veřejného života. Později se ale vrátil 
a pracoval pro město s ještě větší vervou.

Je smutným osudem mnoha významných osobností, že ke konci života musí pozorovat, jak je jejich 
odkaz pošlapán a zásluhy zapomenuty. Jaroslav Hruška tímto rozčarováním prošel po vzniku samo-
statného Československa, kdy se do čela Kladna postavili jeho dlouholetí odpůrci. Jako symbol před-
chozí éry musel opustit všechny funkce a posledních dvanáct let života strávil v ústraní, obklopen jen 
několika málo přáteli a pohroužený do svých vzpomínek.

Křest proběhl 21. října ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.
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o autorovi

Jaroslav Vykouk (1943) vystudoval Pedagogic-
kou školu v Berouně a speciální pedagogiku 
na Univerzitě Karlově v Praze. Od mládí se za-
jímá o historii a heraldiku. V roce 1997 převzal 
po svém otci funkci kronikáře města Kladna. Je 
autorem řady knih se vztahem k historii a mís-
topisu Kladna a Kladenska (Skulptury v Kladně, 
Kladenský uličník, Kladenský tulák, Domy jako 
galerie, Kladenský turista). Za svou poslední 
knihu Hnědý mrak nad Kladnem (vydanou Hal-
dou v roce 2013) získal čestné uznání v Regio-
nální ceně Miroslava Ivanova za literaturu faktu 
za rok 2013.

o knize

editor: Roman Hájek 
grafický návrh, sazba: Hoai Le Thi 
144 stran, brožovaná 
náklad 800 ks 
cena: 190 Kč 
ISBN 978-80-905992-0-8 
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Karel Souček: Život v obrazech / Obrazy života

vyšlo 25. listopadu 2015

Kniha představuje dosud málo známá díla ze skicářů malíře Karla Součka (1915–1982). Lidé čekající 
na nádraží, kladenské doly a hutě rodného Kladna, fronty na ulicích, ale i náboženské motivy či Don 
Quijote – to vše jsou témata dokreslující malířův život a stav jeho duše. 

Souček bezpochyby patří k nejvýznamnějším českým výtvarníkům minulého století, díky svému dlou-
holetému pedagogickému působení na Akademii výtvarných umění navíc ovlivnil několik generací 
českých umělců. 

Publikaci doplňují vzpomínky Součkových žáků, přátel a dalších osobností (např. písničkáře Josefa 
Fouska, fotografa Jiřího Hankeho, výtvarníka Vladimíra Franze).

Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky,  
Statutární město Kladno, Státní fond kultury České republiky  
a Středočeský kraj.
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o autorovi

Karel Souček (1915–1982) byl kladenský ro-
dák a jeden ze členů výtvarné Skupiny 42 patřil 
k předním českým malířům 20. století. Během 
svého života prošel řadou různých prostředí, 
za okupace dělal lapiducha v kladenské nemoc-
nici, nějaký čas se živil i prací v hutích. Od roku 
1958 až do své smrti působil jako profesor – 
a mezi lety 1967–69 dokonce jako rektor – Aka-
demie výtvarných umění, získal ocenění na Expo 
58 v Bruselu a V. bienále v São Paulu a je pode-
psán pod výtvarným doprovodem řady knih.

o knize

editoři: Roman Hájek, Dominika Havlová 
spolupráce: Martin Souček ml., Martin Souček st. 
grafický návrh, sazba: Pavel Kappel 
reprodukce: Martin Polák 
204 stran, brožovaná 
náklad: 800 ks 
cena: 390 Kč 
ISBN 978-80-905992-1-5

Křest proběhl za velkého zájmu veřejnosti 25. 
listopadu 2015 ve Středočeské vědecké knihov-
ně v Kladně. O hudební doprovod se postaralo 
Panochovo kvarteto. 
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Luděk Švorc: Pohádky od řeky Berounky
ilustrace: Marcela Alfonso 

vyšlo 9. prosince 2015

Jednoho dne se obloha nad Křivoklátem zatáhla a spustila se obrovská bouřka. Pršelo tak dlouho, až 
myšákům Chloupkovi a Zoubkovi voda zatopila pelíšek. Zkušený strejda Zálesák byl naštěstí na ta-
kovou situaci připravený. V zátočině Rakovnického potoka si zbudoval loď, na jejíž palubě teď myšáci 
našli útočiště. 

Tak začíná velké vodácké dobrodružství, při kterém Chloupek, Zoubek a jejich dva strejdové potkají 
vodní myš, svedou bitvy s piráty, o chlup uniknou rackovi, přečkají strašidelnou noc ve mlýně – 
a nakonec se po řece Berounce dostanou až do Prahy. Večer co večer jim při tom jejich nový přítel 
Kapitán vypráví pohádky inspirované řekou, krajem a lidmi kolem ní.

/dát loga/

vydání knihy podpořil

Statutární město Kladno
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o autorech

Fotograf a prozaik Luděk Švorc (1941) se původně vyučil v Poldi, při zaměstnání vystudoval střední 
průmyslovou školu a Lidovou konzervatoř - obor výtvarná fotografie u prof. Šmoka. Od roku 1970 
pracoval jako profesionální fotograf, publikoval v řadě časopisů a novin. V literární tvorbě se zamě-
řuje zejména na tematiku přírody, rybářství a vzpomínek na léta dětství na periferii Kladna po 2. 
světové válce. Napsal např. knihy Zapadlé oblázky nebo Housle pod vodou. 

Malířka a ilustrátorka Marcela Alfonso (1956) vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou v Pra-
ze, obor propagační výtvarnictví. Věnuje se především malbě a ilustracím pro děti.

o knize

editor: Roman Hájek 
158 stran, pevná vazba 
náklad 1 200 ks 
cena: 280 Kč 
ISBN 978-80-905992-2-2  

Křest knihy proběhl současně s vernisáží výstavy  
Luďka Švorce Ohlédnutí 6. ledna 2016 ve  
Středočeské vědecké knihovně v Kladně. 
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finance

Hospodaření
stav k 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

Aktiva Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 9 103

I. Zásoby celkem 0 0

II. Pohledávky celkem 0 63

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 40

IV. Jiná aktiva celkem 0 0

AKTIVA CELKEM 9 103

Pasiva Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem -6 103

I. Jmění celkem 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem -6 103

B. Cizí zdroje celkem 15 0

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 15 0

IV. Jiná pasiva celkem 0 0

PASIVA CELKEM 9 103
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Výkaz zisků a ztrát
stav k 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

              Název ukazatele Hlavní činnost
Hospodářská 
činnost

Celkem

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem 7 0 7

II. Služby celkem 4 526 530

III. Osobní náklady celkem 0 0 0

IV. Daně a poplatky celkem 0 0 0

V. Ostatní náklady celkem 2 0 2

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv

a opravných položek celkem
0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 13 526 539

B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 8 212 220

II. Ostatní výnosy celkem 0 0 0

III. Přijaté příspěvky celkem 0 0 0

IV. Provozní dotace celkem 15 195 210

VÝNOSY CELKEM 23 407 430

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 10 -119 -109

D. Výsledek hospodaření po zdanění 10 -119 -109



Kde se o Haldě dozvíte?
Snažíme se naše aktivity propagovat všemi možnými způsoby, na které nám stačí čas a fi-
nanční prostředky. A okruh zájemců o naše akce zvolna, ale stabilně roste.

webové stránky www.haldaknih.cz
Základní přehled o naší činnosti minulé i současné lze najít na pravidelně aktualizovaném 
webu www.haldaknih.cz. Jsou zde i obecné informace o spolku a odkazy na jeho základní 
dokumenty (stanovy apod.).

facebookový profil Haldy https://www.facebook.com/haldaknih
Aktuální informace a postřehy nejen o chystaných akcích a zákulisním provozu sdružení, 
ale i z kulturního a společenského dění v Kladně umisťujeme na naši facebookovou stránku.

newsletter Halda akcí v…
Pravidelně na konci každého měsíce rozesíláme newsletter s aktuálními informacemi o dění 
ve spolku, s pozvánkami na nadcházející akce a informacemi o dalších zajímavých aktivitách 
a projektech v Kladně. V současné době newsletter odebírá na tři sta padesát zájemců. 
K odebírání newsletteru je možné se přihlásit prostřednictvím odkazu na úvodní stránce 
našeho webu.

média
K vybraným akcím připravujeme tiskové zprávy, které mají ohlas v lokálních i regionálních 
médiích (Kladenský deník, 5plus2 dny Kladno, MF Dnes Střední Čechy, Český rozhlas Regi-
on – Středočeský kraj).

letáky, plakáty
K vybraným akcím vytváříme plakáty, které rozmisťujeme na cca 15 místech v Kladně, kde je 
možné bezplatné umístění. Ke knihám či Science Café jsme také vytvořili informační letáky, 
které byly dostupné v kladenském infocentru, knihkupectvích, knihovně, kavárnách apod.


