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Halda v roce 2018
Halda má za sebou nesmírně intenzivní rok plný obrovského množství práce a skvělých výsledků.

Za hlavní letošní projekt by se dalo označit vydání publikace o sídlišti Kladno-Rozdělov, která byla 
jedním z výstupů příprav Muzea věžáků Kladno (na tom se již od roku 2016 intenzivně podílejí 
Alexandr Němec a Roman Hájek). Kladenské věžáky se více či méně promítly i do řady dalších akti-
vit – komunitních akcí v jejich „stínu“, nebo adopci hrobu jejich hlavního architekta Josefa Havlíčka.

Rok 2018 byl rokem nakladatelských experimentů. Už zmíněná kniha Sídliště Kladno-Rozdělov je 
bezesporu tím nejnáročnějším, co Halda zatím vydala (i technikou knihařiny). Následovala první 
naše kniha poezie, opět s velmi netradiční vazbou. A také první kalendář.

Na fungování Haldy si nicméně vážím hlavně našich „stálic“ – projektů, které dokážeme rozvíjet 
a s nadšením živit už několik let v řadě. Ať už je to Science Café (letos se přehouplo přes 50 uspo-
řádaných večerů), nebo různé naučné vycházky.

Myslím, že listování touto už celkem obsáhlou výroční zprávou, dobře ukazuje, že se v Haldě nebo-
jíme výzev. A také, že rádi hledáme synergie s ostatními spolky a neziskovými organizacemi (Klub 
přátel vína Kladno, Živé vobrazy, Středočeská vědecká knihovna, Budka Kladno...). Ve stále roz-
tříštěnějším a narcistnějším světě to vnímám jako jednu z našich nejvýznamnějších devíz.

A snad ještě poslední věc: stále mi přijde neuvěřitelné, že všechny ty desítky akcí ročně zvládáme 
v 11 lidech. A že nás to i po letech (vzdor všem obtížím při shánění peněz a všemožných povolení) 
díl baví a dovedeme se posouvat dál. I tak ale vnámím nalezení nových nadšenců jako jeden ze 
základních úkolů na příští roky.

—Roman Hájek
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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, přednášky a další akce
• vydáváme knihy s regionálním zaměřením
• oživujeme veřejný prostor sídliště Kladno-Rozdělov
• spravujeme weby Kladno minulé, Kladenský uhelný revír, Kladenské osobnosti a  

Kladno 4
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7. 4. 2018 
Kladenský deník 
Tisíce dobrovolníků se opět vydají uklidit 
Česko (online)

7. 5. 2018 
Kladenský deník 
Férově nasnídat se budou moci na náměs-
tí Jana Masaryka v Kladně (online)

18. 9. 2018 
Kladenský deník 
V kladenských věžácích vznikne muzeum 
nejdříve na jaře (online)

Halda v médiích
(výběr článků)

25. 9. 2018 
Kladno 24 
Vychází publikace o historii kladenských 
věžáků (online)

11. 12. 2018 
Kladenský deník

OBRAZEM: Jmeninář jako dárek i pro 
pobavení (online)

https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/tisice-dobrovolniku-se-opet-vydaji-uklidit-cesko-20180407.html
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/ferove-nasnidat-se-budou-moci-na-namesti-jana-masaryka-v-kladne-20180507.html
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/v-kladenskych-vezacich-vznikne-muzeum-nejdrive-zjara-20180917.html
http://www.kladno24.cz/vychazi-publikace-historii-kladenskych-vezaku/
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/obrazem-jmeninar-jako-darek-i-pro-pobaveni-20181211.html
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akce

Science Café Kladno 
Pořádání Science Café v roce 2018 mírně komplikovala probíhající rekonstrukce prostor 
Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Její součástí byla i úprava restaurace a její pře-
budování na bufetový provoz. Z toho jsme měli nejprve trochu obavu, nakonec ale úprava 
přimesla i určité zvýšení komfortu, protože její součástí byla i instalace stálého projektoru   
a plátna.
Projekt Science Café v tomto roce oslavil 10 let fungování (v Kladně je od roku 2012), 
v Kladně jsme se pak v tomto roce přehoupli před 50 uspořádaných večerů. Potěšilo nás, 
že návštěvnická základna Science Café se o něco rozšířila – a snad i díky tomu se podařilo 
několik skutečně výjimečných večerů. 
A nadále nás neskutečně těší podpora a způsob spolupráce s Fakultou biomedicínského 
inženýrství ČVUT!

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

 
Hlavním partnerem Science Café Czech Republic byl v roce 2018 NF Neuron.

Partnery Science Café Czech Republic jsou lmc, Academia, časopis Vesmír,  
LukyLab a SlidesLive.
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večery Science Café Kladno v roce 2018
16. ledna: Jak vyrobit cévní náhrady ve zkumavce 
Ing. Roman Matějka 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

27. února: Tolkien pohledem přírodovědce 
Mgr. et Mrgr. Marek Vácha, Ph.D. 
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

20. března: Co nás čeká v éře dronů 
Ing. Martin Saska, Ph.D. 
Fakulta elektrotechnická ČVUT

19. dubna: Prevence rakoviny děložního čípku včera,  
dnes a zítra 
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. 
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

10. května: Fenomén Nano: co způsobil jeden  
vědecký „omyl“ 
prof. dr. Ing. Anton Fojtík, CSc. 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

11. května: Jak se mění česká krajina a na co se musíme 
připravit? 
RNDr. Přemysl Štych, Ph. D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

RNDr. Jan Daňhelka, Ph. D.
Český hydrometeorologický ústav
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18. října: Objevy z Abúsíru: Může nás Egypt ještě  
překvapit? 
prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. 
Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy

22. listopadu: Zvládneme vrátit lidem zrak? Současný stav 
vývoje bionického oka 
doc. MUDr. Jan Lešták, CSc. 
Fakulta biomedicínskéo inženýrství ČVUT 

6. prosince: Mění technologie výkon našeho mozku?  
Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph. D. 
Národní ústav duševního zdraví
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Historické vycházky
Ve spolupráci s Městským infocentrem Kladno 
se konaly dvě vycházky  zaměřené na kladenskou 
historii. Vzhledem k oslavám 100 let republiky ne-
proběhla původně na podzim plánovaná vycház-
ka na radniční věž.

21. 4. 2018  
Prvorepublikový růst Kladna: Amálka a okolí

26. 5. 2018 
Živnosti starého Podprůhonu

Historické vycházky pořádáme ve spolupráci  
s Městským informačním centrem Kladno.  
Děkujeme za pomoc Lence Cibochové a  
Šárce Netrvalové.
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Přírodovědné exkurze s Michalem Procházkou
Přírodovědné vycházky jsme obohatili o cyklovyjížďku. I když mimořádně teplé počasí nám příliš 
nepřálo (při exkurzi na Lískou stráň již byly nejzajímavější kousky odkvetlé), těší se vycházky stabil-
nímu zájmu návštěvníků.

 

29. dubna 
na kole na Vysoký vrch a do PP Kyšice-Kobyla

5. května 
Smečenská rokle

27. května 
Líská stráň

přírodovědné vycházky jsme pořádali ve spolupráci  
s ČSOP Kladensko
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Výpravy za historií dolování
Po domluvě s Jiřím Suchomelem jsme obnovili 
vycházky za pozůstatky důlní činnosti. Předpo-
kládáme, že se uskuteční vždy cca 2x do roka 
a vedle poučení pomohou i získání fyzické 
kondice :-) (vždy mají alespoň několik kilomet-
rů). Cyklus jsme zahájili v listopadu vycházkou 
z Bressona na Kübeck.

Zajištění výkladu na jízdách autobusem RTO
Na žádost zástupců Statutárního města Kladna jsme na dvou akcích (2. června na Veterán rallye 
Kladno a 22. září na oslavách 100 let republiky) zajišťovali historický výklad během projížďky auto-
busem RTO. Návštěvníci překvapivě chválili nejen autobus, ale i výklad.

fo
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Ukliďme les na Zvonečku!
7. dubna

Počtvrté jsme se zapojili do happeningu Ukliďme 
 Česko, kterému letos mimořádně přálo počasí.  
S několika desítkami dobrovolníků jsme se 
pustili do úklidu v okolí železniční zastávky 
 Kladno-Rozdělov. A plných pytlů bylo opět nemálo.
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Prvorepublikový hospodský 
podvečer Pod Vobrazem
22. září

Spolek Živé obrazy nás přizval k organizaci 
speciálního podvečera, který byl součástí kla-
denských oslav 100 let republiky.

Akce měla výtečnou atmosféru (i díky tomu, že 
část lidí přišla v dobovém). Zajišťovali jsme její 
„přednáškovou část“ (Zdeněk Pospíšil mluvil 
o hostorii hostinců a s panem Zelenkou jsme 
představili historické pivní láhve).
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Projekt Kladno 4 better living si klade za cíl 
prohlubování vztahů v komunitě aktivních 
obyvatel sídliště a zlepšování podmínek života 
v něm. 

V roce 2018 jsme navázali na „ostrý start“, 
který v roce 2017 podpořila Nadace Proměny 
Karla Komárka. 

Součástí projektu bylo opět několik akcí, 
na kterých se sousedé ze sídliště (i mimo něj) 
mohli setkat, případně se něco dozvědět o jeho 
historii.

V návaznosti na aktivity podpořené Nadací 
Proměny jsme se rozhodli zrealizovat jeden 
z nápadů na oživení veřejného prostoru sídliště 
– mozaikový obklad kontejnerového stání  
v Helsinské ulici. K realizaci jsme se ale dostali 
až v říjnu, takže ji dokončíme až  
v následujícím roce.

Kladno 4 better living



15



16

Vysadili jsme památeční lípu 
v  sídlišti Kladno-Rozdělov
23. října

Na připomenutí staletého výročí vzniku Česko-
slovenska se Kladno rozhodlo vysadit v různých 
částech města památeční lípy – ve spolupráci se 
školami či spolky.

Jednu z lip jsme zasadili i my v sídlišti Kladno-
-Rozdělov, v ulici Petrohradská (za vložkou 
Vítězná čp. 2989). A protože se v okolí stromů 
sázelo více, po dohodě s okolními školami jsme 
pro akci vytvořili i společný plakát.

Doufáme, že lípě bude dařit. Po dobu pěti let ji 
během suchých měsíců máme zalévat alespoň 
100 litry vody...
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Adopce hrobu architekta Josefa 
Havlíčka
Aktivity kolem věžových domů nás vedly k cel-
kem neobvyklému kroku (a obrovskému závaz-
ku do budoucích let). Již na podzim 2017 zjistil 
Alexandr Němec, že hrob hlavního architekta 
věžáků Josefa Havlíčka nabízí Správa pražských 
hřbitovů k adopci (jde o program, jehož cílem 
je zachránit hroby významných osobností, 
o něž se nemá kdo starat).

Když se do února 2018 nikdo nepřihlásil (vý-
hledově reálně hrozilo, že se hrobové místo 
zruší), rozhodli jsme se, že hrob adoptuje 
Halda. Prozatím na 10 let s příslibem zajistit 
za tuto dobu jeho kompletní opravu.

Nejde o malé finanční částky (jen adopce vyšla 
na cca 12.000 Kč, odhad ceny oprav je asi 
30.000 Kč), rozhodli jsme se ale, že jde o in-
vestici, která má smysl. Prostředky na údržbu 
hrobu chceme vybrat pořádáním různých akcí.
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Festival malých vinařů Kladno 
14. dubna

Klubu přátel vína Kladno jsme pomáhali s organizací prvního ročníku Festivalu malých vinařů. 
V Kladně nový typ akce ukázal, že má obrovský potenciál, a to i turistický. Podobná akce zaměřená 
na malé vinaře totiž na západ od Prahy chybí. A tahákem byla samozřejmě i cimbálovka.

Komentované prohlídky po pozůstatcích Pražské čáry 
28. dubna

Klubu vojenské historie Doksy jsme opět pomáhali s propagací vycházek po pozůstatcích předvá-
lečného opevnění kolem Prahy. 

Literární noc 
8. září

Akce Informačního centra mládeže, kterému také patří největší poděkování za realizaci. Halda byla 
přizvána k jednomu ze stanovišť :-)

spolupráce
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weby

Kladno 4 (www.kladno4.cz)
V souvislosti s aktivitami zaměřenými na dění v sídlišti kolem kladenských věžáků spravujeme 
 informační web Kladno4.cz.

Kladenské osobnosti (www.kladenskeosobnosti.cz)
Projekt mapující osudy málo známých osobností Kladna, na kterém s námi spolupracuje historička 
Irena Veverková. V roce 2017 na něj moc nebyl čas, ale věříme, že jeho sláva ještě přijde.

Tady bylo (www.tadybylo.cz)
Přehled historie míst označených na ulicích v rámci happeningu Tady bylo.

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 2016 příliš nerozvíjeli, byť z nich řada našich aktivit přirozeně 
vychází.
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V roce 2018 se nám podařilo vydat tři knihy. Poprvé jsme se pustili také do vydání kalendáře.

Alexandr Němec, Roman Hájek: Sídliště Kladno-Rozdělov 
Výpravná publikace přibližující historii a architekturu kladenských věžových domů a celého sídliště 
Kladno-Rozdělov.

Jan Beran, Standa Berkovec: Jmeninář 
První haldí kniha poezie.

Zdeněk Pospíšil: Průvodce historií kladenských hostinců, díl 3. 
Exkurze do minulosti hospod Švermova, Dubí, Újezda, Dříně a Vrapic.

Pivní láhve Kladenska, kalendář 2019 
Fotografie unikátních historických pivních lahví ze sbírky Jaroslava Zelenky.

knihy
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Alexandr Němec, Roman Hájek: 
Sídliště Kladno-Rozdělov
vyšlo 19. září 2018

Píše se rok 1946 a Československo se potýká s bytovou krizí. Jedním z měst, kde je situace nejtíži-
vější, je průmyslové Kladno. Z iniciativy zdejších dolů a hutí proto vzniká plán na vybudování no-
vého sídliště na volných pozemcích západně od města. Do projektu je přizváno několik architektů, 
jejichž kolektiv vede jeden z nejrespektovanějších předválečných tvůrců Josef Havlíček. Vzhledem 
k nedostatku volných parcel navrhnou architekti v hlavní ose sídliště linii ambiciózních věžových 
domů, které se mají stát novou dominantou města. Ve své době patří kladenské věžáky k nejná-
kladnějším realizacím na území Československa a svou dokonale promyšlenou dispozicí, funkčním 
rozvržením i pokrokovým technickým zázemím udivují dodnes.

Kniha podrobně mapuje příběh sídliště Kladno-Rozdělov a věžových domů od prvních skic po do-
končovací práce. Popisuje úsilí, které Josef Havlíček a jeho kolegové věnovali obhajobě sebemenší-
ho architektonického detailu. Přibližuje problémy, s nimiž se potýkalo československé stavebnictví 
v letech po druhé světové válce i dramatické proměny, které mu přinesl rok 1948. A skrze vzpomín-
ky prvních obyvatel sídliště zachycuje také něco málo z atmosféry 50. a 60. let 20. století.

Vydání knihy podpořilo Statutární město Kladno v rámci přípravy Muzea věžáků Kladno a Středočeský kraj.
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o autorech

Oba autoři jsou kmenovými členy Haldy 
a kurátory chystaného Muzea věžáků Kladno. 
Roman Hájek se živí jako manažer strategické 
komunikace značek, Alexandr Němec vystu-
doval krajinářskou architekturu a pracuje jako 
technolog v designovém průmyslu. Kniha 
Sídliště Kladno-Rozdělov je jejich společnou 
prvotinou :-)

o knize

jazyková redakce: Jiří Mika 
grafická úprava a sazba: AnFas (Petr Vorasický) 
doporučená cena: 590 Kč 
300 barevných stran  
otabind vazba 
ISBN 978-80-905992-9-1

Křest proběhl 4. října 2018 ve Středočeské 
vědecké knihovně v Kladně. 
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Zdeněk Pospíšil: Průvodce historií kladenských hostinců
3. díl – Švermov, Dubí, Dříň, Újezd a Vrapice

vyšlo 26. listopadu 2018

 
Hostince jsou společenský fenomén. Svůj oblíbený hostinský podnik má snad každý, ať už je to 
restaurace, kavárna, vinárna nebo pizzerie, klub apod. Rádi se v nich dobře najíme, setkáváme se 
v nich s přáteli, slavíme významná životní jubilea, bereme na rande své budoucí životní partnery...

Průvodce historií kladenských hostinců je tetralogií mapující minulost hostinských podniků, kte-
ré se před rokem 1989 nacházely na území města. Třetí díl se zaměřuje na Švermov, Dubí, Dříň, 
Újezd a Vrapice a opět přibližuje historii téměř 80 podniků. Součástí knihy jsou i texty o fenomé-
nech trampské muziky a jazzu ve švermovských hostincích a text o historii pivních lahví.

Poznámka: Třetí díl měl celou sérii knih o historii kladenských hostinců uzavřít. Nakonec se ale uká-
zalo, že v zahrnutých čtvrtích bylo v historii mnohem více podniků, než jsme předpokládali. Proto 
jsme se rozhodli hostince Kročehlav přesunout do dalšího, čtvrtého, opravdu již posledního dílu.

Za pomoc se zpracováním části o Švermovu patří obrovský dík Miroslavu Oliveriusovi.

Vydání knihy podpořilo Statutární město Kladno.
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o autorovi

Zdeněk Pospíšil pracoval dvacet let v SONP, 
poté se živil jako daňový poradce na volné 
noze a nyní je ekonomem ve společnosti Col-
sys. Již mnoho let věnuje v podstatě veškerý 
svůj volný čas systematickému mapování histo-
rie a místopisu Kladna a asi byste těžko hledali 
někoho, kdo toho o městě a jeho minulosti ví 
tolik, co on. Pod hlavičkou Haldy připravuje na-
učné historické vycházky, díky kterým se o řadě 
zajímavostí může dozvědět i širší kladenská 
veřejnost. V roce 2014 vydal knihu Sensační 
podívaná! o historii kladenských kin.

o knize

editor: Roman Hájek 
grafická úprava a sazba: Hoai Le Thi 
doporučená cena: 290 Kč 
214 černobílých stran 
brožovaná vazba 
ISBN 978-80-907236-2-7 

Křest proběhl 12. prosince 2018 ve Švermově 
na Kuklíku. 
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Jan Beran: Jmeninář
ilustrace: Standa Berkovec

vyšlo 22. listopadu 2018

Báseň na každé jméno v kalendáři.

Jmeninář je kříženec básnické knihy a kalendáře. Kla-
denský muzikant a hříčkař Honza Beran ho napsal z ka-
marádského hecu a lásce k jazyku stylem „jedna báseň 
každý den“. Ilustracemi jej doprovodil Standa Berkovec.

25. říjen

Na piano já s Beátou

hrajem pátou přes devátou

pak jí řeknu, že bych rád

líbal její prstoklad

Potom přijde skladba nová

ta je naše osudová.
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o autorech

Honza Beran 
Se světem se potkal u Kolína, odkud přes Prahu došel až do Kladna. Živí se jako „ajťák“, 
ale žije pro umění a hry rozličného charakteru a forem, hlavně deskovky a šifrovačky. 
S kytarou a vlastními písněmi se vydává do sfér múzických, s perem (a klávesnicí počíta-
če) a s citem pro laskavý humor zase do vod literárních. 

 
Standa Berkovec 
Někteří ho znají jako grafika s vytříbeným rukopisem (vystudoval střední grafickou školu 
a vyučil se knihtiskařem), někteří jako novináře – průkopníka extrémní žurnalistiky, ho-
rolezce, vášnivého motorkáře, divadelníka nebo televizního a rozhlasového moderátora 
(působil třeba na Evropě 2, Frekvenci 1 a na televizi Nova). A ač se to zdá k neuvěření, 
je to stále tentýž Standa Berkovec, skvělý společník a vypravěč, kterého ve společnosti 
nepřehlédnete.

 
o knize

editor: Roman Hájek 
grafická úprava a sazba: Petra Líbová 
doporučená cena: 365 Kč 
376 barevných stran 
otevřená pevná vazba 
ISBN 978-80-905992-6-0

Křest knihy proběhl 26. prosince 2018 ve vinárně Ateliér v Kročehlavech. 
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Účast na Kladenských dvorcích 
9.–10. června

Vůbec poprvé jsme se společně s Gábi Beranovou a Honzou Beranem účastnili Kladenských dvor-
ků, kde jsme představili chystaný jmeninář. Několik kusů potištěného oblečení, a jaký to byl paneč-
ku pěkný dvorek (pravda, že ho Gábina a její parta předtím celý vyplela)!
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Kalendář Historické pivní lahve 
Kladenska 2019

Už dlouho jsme věděli o tom, že pan Jaroslav 
Zelenka ze Švermova je vášnivým sběratelem 
pivních lahví. Teprve práce na 3. dílu Průvodce 
historií kladenských hostinců nás ale pořádně 
svedla dohromady.

Při objevování světa pivních lahví se nám dostal 
do rukou kalendář, který vytvořil jiný vášnivý 
sběratel. A odtud byl jen kousek k myšlence 
udělat kalendář náš.

Realizace nicméně nebyla snadná. Fotograf 
Marek Garamszegi se nad snímáním historic-
kého skla pořádně zapotil. Výsledek ale podle 
nás stojí za to. První kalendář, který se vejde 
opravdu všude (je široký jen 15 centimetrů).

fotografie: Marek Garamszegi 
grafický návrh: Petra Líbová
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Bohemian Jazz 
Guitars Tribute
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foto: Karel Pazderka
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V roce 2018 jsme se zamilovali do historických 
kytar.

To bylo tak. Hudebník (Kladeňák tělem i duší) 
Marek Rejhon již přes 20 let pátrá po fasci-
nujících osudech jazzových kytar vyráběných 
ve 30.–60. letech 20. století v Lubech u Chebu 
(dříve Schönbach).

Z mnoha důvodů jde o unikátní nástroje, je-
jichž historii nikdo nikdy pořádně nezmapoval.

A vznikl ambiciózní plán udělat o nich publika-
ci. Ba co víc, shromáždit ty nejlepší, opravit je 
a nahrát s nimi cédéčko. A třeba jednou i udě-
lat výstavu.

Halda projektu Bohemian Jazz Guitars Tribute 
poskytuje zázemí. Největší porce práce nás ale 
čeká v roce 2019.

Více na 
www.bohemianjazzguitars.com

www.bohemianjazzguitars.com
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finance

Hospodaření
stav k 31. 12. 2018 (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 103 214

I. Zásoby celkem 0 0

II. Pohledávky celkem 0 0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 95 118

IV. Jiná aktiva celkem 35

AKTIVA CELKEM 103 214

Pasiva Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem -9 -9

I. Jmění celkem 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem -9 -9

B. Cizí zdroje celkem 112 71

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 112 71

IV. Jiná pasiva celkem 0 0

PASIVA CELKEM 103 62
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Výkaz zisků a ztrát
stav k 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)

              Název ukazatele Hlavní činnost
Hospodářská 
činnost

Celkem

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 66 902 968

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0 0

III. Osobní náklady celkem 30 0 30

IV. Daně a poplatky celkem 1 0 1

V. Ostatní náklady celkem 0 60 60

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv

a opravných položek celkem
0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 97 962 1 059

B. Výnosy
I. Provozní dotace celkem 0 145 145

II. Přijaté příspěvky celkem 13 205 218

III. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 188 661 849

IV. Ostatní výnosy celkem 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 201 1 011 1 212

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 104 49 153

D. Výsledek hospodaření po zdanění 104 49 153



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

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

facebookový profil Haldy https://www.facebook.com/haldakladno
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, MF Dnes Střední Čechy, Český rozhlas Region – 
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.


