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1.  Základní informace

Spolek Podprůhon, z.s.

sídlo: V. Burgra 136, Kladno, 27201

IČO: 27027619

číslo bankovního spojení: 2000164602/2010

kontaktní e-mail: spolek@podpruhon.cz

webové stránky: www.podpruhon.cz

facebookový profil: www.facebook.com/SpolekPodpruhon/

fotogalerie: http://spolek-podpruhon.rajce.idnes.cz/

Spolek Podprůhonu vznikl jako občanské sdružení v roce 2006 a sdružuje aktivní obyvatele 
historické kladenské čtvrti Podprůhon. Naším cílem je rozvoj sousedské pospolitosti a zachování 
jedinečného genia loci naší čtvrti. Aktivně se podílíme na jejím zkrášlování. Přispíváme k 
informovanosti všech obyvatel Podprůhonu o dění ve čtvrti, v Kladně, v komunitní oblasti. 
Organizujeme komunitní projekty, pořádáme kulturní a sportovní akce pro obyvatele Podprůhonu i 
veřejnost. 

Spolek Podprůhon je řádně zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR. Platné znění stanov je 
zaregistrováno k 1.8.2011, pod č.j. VS/1-1/63488/06-2. Plné znění stanov je k dispozici na 
stránkách www.podpruhon.cz.

Spolek Podprůhon je registrován spolkovým rejstříkem, členové výboru a revizor jsou zapsáni jako 
statutární osoby.
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2.  Úvodní slovo

Vážení sousedé,

úvodní slovo bych letos rád věnoval vzpomínce na jednoho ze zakladatelů tradice Kladenských 
dvorků, fotografa a hlavně kamaráda Lojzu Garamszegiho, který se letos 7. srpna vydal tam, kde je 
vždy dobré světlo.

Seznámili jsme se na Dvorcích a setkávali jsme se převážně kvůli nim. Lojza bedlivě sledoval své 
„dítě“ a s kmotrovským zájmem kritizoval a chválil naše snažení při organizaci. Nenechal si ujít 
jediný ročník a jsem rád, že ten poslední (zatraceně, jak dvojsmyslné!) i otevíral. Jeho komponovaná
videa, které můžete shlédnout na spolkovém youtube kanále, jsou nepřekonatelná.

Na schůzkách výboru Spolku často naříkáme po dalších aktivních pomocnících pro naši činnost. 
Lidech, kteří si najdou svou parketu a dělají ji samostatně a dokonale ve prospěch ostatních. Ano, 
potřebujeme takové dobrovolné nadšence, když nám na druhé straně odcházejí!

Vladimír Líba

3.  Výbor spolku

Výbor spolku je výkonným orgánem sdružení a od 7. valné hromady v září 2014 fungoval ve složení:

Mgr. Vladimír Líba - předseda 

Kateřina Jůzová - pokladník

Ing. Petr Lukáš

Martin Volf

Pavel Čermák

Revizor: Ing. Daniela Voráčková

Do činnosti se aktivně zapojilo bezpočet dalších členů spolku. 

4.  Členská základna

V uvedeném období sdružení registrovalo 79 členů.

5.  Činnost výboru Spolku

Výbor se stále schází pravidelně každý měsíc. Řešíme operativní úkoly, koordinujeme přípravu 
budoucích akcí. Schůzky jsou otevřené všem členům. Bohužel nejsme schopni provádět podrobný 
zápis ze schůzek výboru a zveřejňovat ho. 

I nadále jsou stěžejní databáze sdružení (seznam a kontakty na členy, tabulka účetnictví) sdíleny on-
line, a tak k nim mají přístup všichni členové výboru a mají nad nimi kontrolu.
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6.  Komunikace

Informování členů spolku a veřejnosti je naše priorita. Zprávy o činnosti a informace o našich akcích
jsou dostupné na:

a) webové stránky www.podpruhon.cz a facebookový profil Spolek Podprůhon

b) webové stránky www.kladenskedvorky.cz a facebookový profil Kladenské dvorky

c) občasný zpravodaj Vážení sousedé distribuovaný e-mailem

d) v informačních vitrínách (náměstíčko Viktora Stříbrného, dětské hřiště Bukovka, zahrádkářská 
kolonie)

e) daří se nám spolupracovat s místními médii, zprávy o našich akcích a iniciativách se pravidelně 
objevují v Kladenském deníku

7. Akce a projekty

Lampionový průvod 17/11/2016

Tradiční večerní průvod s lampiony je populární kladenskou akcí s
několikami stovkami účastníků. Dlouhý průvod putuje z náměstí
Starosty Pavla, ulicí TGM a uličkami Podprůhonu na hřiště Bukovka.
Tam organizujeme občerstvení, opékání buřtů, na pódiu představení
divadla a slam poetry Milana Iléše, koncert skupiny Falling. 

Betlémské světlo – před Vánoci

Každý rok před Vánoci distribují skauti plamínek světla zapálený v
Betlémě. Letos plamínek hořel týden před Vánoci i na náměstíčku a
lidé si ho mohli připálit a odnést do svých domovů.  Přes technické problémy plamínek vydržel až 
do Vánoc.

Sousedský Silvestr 31/12/16

Sousedský přípitek na Silvestra v 18 hodin na náměstíčku
Viktora Stříbrného. Přišly tři desítky sousedů. 

Masopust 11/2/17

Letos kladenský průvod začíná před divadlem Lampion. V
Podprůhonu se ale napojí naši příznivci a společně
pokračujeme túrou na skansen Mayrau. Tam program pod
taktovkou Sládečkova muzea. Opět zajišťujeme nové maškary a
jde s námi kapela pod vedením Lenky Herigelové.
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Sousedé sobě 8 a 22/4/17

Jarní „okrášlovací“ projekt. Podle
studie zpracované místním
zahradním architektem a členem
Spolku Podprůhon, Mílou Špáňou,
upravujeme záhon naproti hospodě
U Maršnerů v Kolmistrově ulici. 

Nejprve stěhujeme z Rozdělova
kamenné obrubníky, abychom jimi
na první brigádě nadezdili čelní
stěnu záhonu. Je to velká dřina a
obdiv patří všem zúčastněným
chlapům. Dále se doprostřed
záhonu vybetonuje základ pro
instalaci sochy. Druhá brigáda je
věnována výsadbám. Výsledek je
skvostný.

Projekt vznikl díky finanční podpoře
Fondu komise Rady města Kladna
pro životní prostředí, obrubníky
bezplatně poskytla firma Klika a
Dvořák, plán výsadeb zpracovalo
Zahradnictví Franc z Kamenných
Žehrovic. Díky všem, kteří přiložili
ruku k dílu, a Voráčkovým za pilné
zalévání.
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 35. Kladenské dvorky 2-4/6/17

Opět zajišťujeme celou organizaci
Dvorků. Přípravě jsou věnovány stovky
hodin, před festivalem pak často na
úkor zaměstnání členů přípravného
týmu. Velký dík všem velkým i malým
pomocníkům!

Oproti minulým ročníků je mimořádně
propracovaná koncepce občerstvení,
které je různorodé a dobře rozmístěné.
Hudební program šlape na výbornou.
Kolektiv Městského divadla Kladno a divadla Lampion zajišťuje program v amfiteátru. I přes 
počáteční obavy mají obrovský úspěch, ale bohužel nedělní průtrž je zastihne nepřipravené a 
program končí předčasně. Podprůhon se dočká eskalátoru, výtahu, orientální zdi fúzí airbrushingu a
mozaiky, návštěvníci tvoří společně obraz na dvorku U Mrhů, …

Dvorky zahajuje u hospody U Maršnerů úvodním slovem Lojza Garamszegi, je odhalena plastika 
„Poletíme II“ akademického sochaře Zdeňka Maniny. U příležitosti půlkulatého ročníku vychází 
sborník „35. Kladenské dvorky 2012 – 2017“ díky editorskému úsilí Romana Hájka a spolku Halda.

Děkujeme partnerům akce:

Statutární město Kladno, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Dachser, Acerostar, Tepo, ITES, 
HOKR, Projekční kancelář Petr Lukáš, ŇamŇam Café, V & V Taxes, Hügli, MechaTec, Veterinární 
klinika Lukášovi, Helukabel, Alfa System, Jiko Metal a mediálním partnerům Relax Radio a 
Kladenský deník.

Předběžné výsledky hospodaření Kladenských dvorků 2017

příjmy celkem 684.810,-
z toho dotace Statutárního města Kladna  535.000,-
z toho dar sponzorů 139.000,-
z toho prodej kalendáře, samolepek, sborníku 10.810,-

náklady celkem 651.957,-
z toho program Dvorků 333.727,-
z toho další služby, ozvučení, doprava 150.984,-
z toho propagace 74.094,-
z toho personální náklady a náhrady 46.400,-
z toho výroba suvenýrů (sborník) 46.752,-
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Letní kino 4/8/17

Amfiteátr je zcela zaplněn, když promítáme novou českou
komedii „Špunti na vodě“. Desítka dobrovolníků věnují
přípravě několik hodin a uklízí se do noci. S občerstvením
pomáhají Klub Múz. Díky firmě Nevecom je vstupné zdarma.

Běh do schodů 8/9/17

Tradiční sportovní akce. Letos
59 běžců zdolává schody Rud.
Knotka a účastní se dalších
sportovních disciplin na hřišti
Bukovka. Martina a Václav běží
letos znova po 40 letech, což
vzbudí oprávněný mediální
zájem. 

Spolek Podprůhon dlouhodobě pečuje o zeleň a chod studánky v Bukovské ulici, záhon na 
schodech u Triebů, na náměstíčku Viktora Stříbrného a v Kolmistrově ulici. 
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8.  Hospodaření spolku

Od roku 2015 rozdělujeme příjmy a náklady u jednotlivých projektů (Kladenské dvorky, Sousedé 
sobě, atd.) Zůstatek daníme jako příjem. Stejně dary jsou považovány za zdanitelný příjem.

K účtu Spolku mají přístup předseda a pokladník, kteří se vzájemně kontrolují. Daňové přiznání 
zpracovává daňový poradce.

Rok 2016

Příjmy celkem 686.489,-

z toho sponzorský dar na činnost 21.000,-

z toho členské příspěvky 6.050,-

z toho dotace 547.916,-

z toho prodej zboží a služeb 11.523,-

Výdaje celkem 619.930,-

z toho režie Spolku 13.241,-

z toho nákup drobného majetku 2.273,-

Závazky Spolku k 31. 12. 2016

Občanské sdružení nemá žádné závazky.
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