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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

Občanské sdružení Spolek Podprůhonu vzniklo v roce 2006 a sdružuje aktivní 
obyvatele historické kladenské čtvrti Podprůhon. Našim cílem je rozvoj sousedské 
pospolitosti, zachování jedinečného genia loci naší čtvrti, ale zároveň zlepšení 
životních podmínek na úroveň standardního městského bydlení. Snažíme se 
vstupovat do stavebních řízení a prosazovat řešení, která respektují historický ráz 
čtvrti. Přispíváme k informovanosti všech obyvatel Podprůhonu o dění ve čtvrti, v 
tomto roce hlavně o stavebním projektu „Zatraktivnění a oživení historické části 
centra Kladna – Podprůhon“. 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.
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Spolek Podprůhon byl letos registrován spolkovým rejstříkem a členové výboru a 
revizor zapsáni jako statutární osoby.

2.  Úvodní slovo

Vážení sousedé,

v červnu před Kladenskými dvorky zmizeli po dvou letech bagry a těžké náklaďáky z 
Podprůhonu. Revitalizační projekt „Zatraktivnění a oživení historické části centra 
Kladno-Podprůhon“ oficiálně skončil a vzpomínky na rozkopané ulice nám pomalu 
připadají vzdálené tak, jak se na začátku jevily nepředstavitelné.

S dokončenou revitalizací neodešly jen děravé ulice a chodníky a drolící se opěrné zdi.
Vytratil se také důležitý společný cíl, kvůli kterému, mimo jinými, vznikl Spolek 
Podprůhon,  a vytratilo se velké diskusní téma na setkáních formálních i 
každodenních. 

Samozřejmě, že je stále co zlepšovat a život přinese nové problémy. Jen doufám, že 
Spolek najde cestu k další činnosti, k dalším projektům a rozměrům pospolitosti, o 
kterou nám jde především. Doufám, že přijdou nápady a témata, které osloví většinu 
stávajících a snad i nových členů. Doufám, že se Podprůhon stane dobrou adresou 
nejen díky novým ulicím, ale také kvůli tomu, že tu žijí aktivní lidé, kteří dokáží 
dohromady velké věci.

Vladimír Líba

3.  Výbor spolku

Výbor spolku je výkonným orgánem sdružení a od 6. valné hromady v září 2014 fungoval 
ve složení:

Mgr. Vladimír Líba - předseda 
Kateřina Jůzová - pokladník
Ing. Petr Lukáš
Ing. arch. Ondřej Rys
Martin Volf

Revizor: Ing. Daniela Voráčková

Do činnosti se aktivně zapojilo bezpočet dalších členů spolku. 
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4.  Členská základna
V uvedeném období sdružení registrovalo 78 členů.

5.  Činnost výboru Spolku
Výbor se schází pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci. Řesíme operativní úkoly 
vyplývající z dění ve čtvrti a organizujeme budoucí akce. Schůzky jsou veřejné, můžou
se jich zůčastnit všichni členové, pokud projeví zájem.
Zvláštní schůzky byly opět věnovány přípravě Kladenských dvorků.
Bohužel nejsme schopni provádět podrobný zápis ze schůzek výboru. I nadále jsou 
stěžejní databáze sdružení sdíleny on-line, a tak k nim mají přístup všichni členové 
výboru a mají nad nimi kontrolu.

6.  Komunikace
I v uplynulém roce jsme kladli důraz na informační strategii. 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 (křižovatka V. Burgra a Kolmistrova, dětské hřiště 
Bukovka, zahrádkářská kolonie)
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7. Spolek Podprůhon a revitalizace čtvrti
Revitalizační projekt zahrnující opravu opěrných zdí a výstavbu vozovek, plynofikaci, 
rekonstrukci vodovodu a kanalizace probíhal v Podprůhonu od března 2013 a byl 
práce fakticky ustaly před Kladenskými dvorky v půli v června 2015. Oficiální otevření
„nového“ Podprůhonu se konalo 21. července 2015 na formálním shromáždění na 
náměstíčku Viktora Stříbrného. Primátor Milan Volf zde poděkoval všem 
projektantům, stavebníkům a zainteresovaným úředníkům, ale především 
obyvatelům Podprůhonu za trpělivost, komunikaci a osobní angažovanost. 
Po celou dobu revitalizace jsme se snažili přispívat k lepší komunikaci mezi 
magistrátem, stavebními firmami a obyvateli, taktéž upozorňovat na problémy. 
Například na základě dotazu na uliční lapače dešťové vody (gajgry), který byl 
přednesen na valné hromadě v září 2014, jsme prosadili to, aby gajgry byly 
instalovány plošně na náklady magistrátu, nad rámec rozpočtu projektu. Dále jsme 
řešili komunikaci s obyvateli ohledně plynofikace, závěrečnou podobu náměstíčka 
Viktora Stříbrného, prostor tzv. amfiteátru mezi ulicemi V. Burgra a Havířská.
Komunikace s magistrátem nebyla vždy bezproblémová. Za nového vedení 
magistrátu, které nastoupilo po komunálních volbách na podzim 2014, se přístup 
magistrátu výrazně zlepšil a naše připomínky byly konstruktivně řešeny. Velký dík 
patří Ondřeji Rysovi, který ze své nové pozice radního k této změně přispěl a v závěru
stavebního projektu se významně osobně angažoval.

8. Projekt Slunce pro Podprůhon – náměstíčko Viktora Stříbrného
Kromě organizace Kladenských
dvorků byl letošním největším
počinem projekt Slunce pro
Podprůhon – náměstíčko Viktora
Stříbrného. Iniciovali jsme, aby
centrální veřejný prostor v
Podprůhonu, křižovatka ulic V.
Burgra a Kolmistrova, byl nově
pojmenován náměstíčko Viktora
Stříbrného. Radní tento záměr
jednomyslně schválili.
Dalším krokem byla veřejná
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sbírka na crowdfundingovém serveru Startovač.cz. Na vytvoření repliky Viktorovi 
plastiky Slunce, která stála na zahradě jeho ateliéru v Podprůhonu, jsme potřebovali 
nasbírat 75.000 Kč. Sbírka běžela 2 měsíce, od 16. února do 15. dubna 2015. 
Celkově se nasbíralo 88.700 Kč a do sbírky přispělo 95 dárců (startérů). Kromě repliky
plastiky, kterou zhotovil umělecký kovář Karel Ujka, osvětlení, odměn pro startéry se 
mohla také realizovat výstava „33 u Stříbrných“ v rámci Kladenských dvorků. Slunce 
bylo odhaleno na vernisáži Kladenských dvorků 13. června. Zaplněnému náměstíčku 
věnoval svou vzpomínku na Viktora a počátky Dvorků sochař Zdeněk Manina a 
vernisáž hudebně doprovodil akordeonista Filip Kratochvíl.
Náměstíčko má tedy svou dominantu a připomínku počátků uměleckého setkávání v 
Podprůhonu. Velké poděkování patří všem, kteří přispěli finančně i rukou pomocnou.

prostředky získané z veřejné sbírky 88.700,-
provize startovač.cz   6.820,-
náklady na projekt 80.782,-

9. Úprava záhonu na schodech Havířská/V. Burgra
Neděli 20. září jsme
věnovali pracovní brigádě.
Vykopali jsme zbytky
stavebního nepořádku v
záhonu na opravených
schodech mezi ulicí V.
Burgra a Havířské (vedle
Triebů) – 2 m3 betonu a
kamenů. Zeminu jsme
obohatili zahradním
substrátem, vysadili květiny a trvalky donesené členy Spolku ze svých zahrad a 
umulčovali. Dále vysadíme do záhonu jeřáb.
Taktéž jsme udělali zásadní úpravu studánky v Bukovské ulici, opravené Spolkem v 
roce 2013. Před studánku jsme zabudovali pískovcový blok s vyvrtanou dírou a 
napojili do kanalizace.
Akce se zúčastnilo 12 členů Spolku a odpracovali cca 70 brigádnických hodin. 
Zahradní substrát a mulč poskytl magistrát. O záhon se budeme dále starat.
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10.  Kulturní, sportovní a společenská činnost
Spolek Podprůhon pořádal v daném období tyto kulturní, sportovní a společenské 
akce:
17. 11. 2014  Lampiónový průvod
večerní průvod z nám. Starosty Pavla do Podprůhonu s účastí cca 150 nosičů 
lampiónů
14. 2. 2015 Masopust
poprvé jsme se přidali k masopustu a vedli
jsme průvod z Kladna na Mayrau
6. 4. 2015  Velikonoce
společné koledování dětí a dospělých po
Podprůhonu

13. a 14. 6. 2015  Kladenské dvorky
33. ročník kladenského open-air 
festivalu
4. 9. 2015  Běh do schodů
5. ročník tradičního běhu do schodů R. 
Knotka a sportovní odpoledne 
organizované kladenským Sokolem, 
registrováno 87 běžců

11.   33. Kladenské dvorky
Třicáté třetí Kladenské dvorky probíhaly po třech letech opět v celém Podprůhonu. 
Příprava byla pro Spolek významná již tím, že jsme měli na starosti celkovou 
organizaci, včetně programu velkého pódia na hřišti Bukovka a hospodařili jsme s 
rozpočtem více než půl milionu korun. Nejužší organizační tým tvořili Katka Jůzová, 
Petr Lukáš a Vladimír Líba. Zapojila se však, hlavně o dvorkovém víkendu, celá řada 
dalších členů Spolku. 
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 Čím se dále letošní Dvorky zapsali do
historie:

 uměleckým tématem Dvorků bylo
číslo „33“

 nejvíce dvorků v historii – 33 
 145 výtvarníků
 autorem grafické identity tohoto

ročníku byl Pavel Čáp
 3 pódia (Bukovka, U Jedličků, U

Johnnyho), pódium Bukovka mělo
poprvé své konferenciéry Honzu
Lukavského a Michala Havla

 Podprůhonský kalendář „Zahrady
Viktora Stříbrného“sestavil z
archivních fotografií a fotografií z
výroby repliky Karel Pazderka

Děkujeme těmto sponzorům:
Statutární město Kladno, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Pharmawell, Tepo, 
ITES, Veterinární klinika Lukášovi, MecaTech, Projekční kancelář Petr Lukáš, Halo.cz, 
ŇamŇam Café.

Hospodaření Kladenských dvorků 2015
příjmy celkem 522.855,-

z toho dotace Statutárního města Kladna  435.000,-
z toho dar sponzorů   80.000,-
z toho prodej kalendáře, samolepek, sborníku     7.855,-

náklady celkem 511.848,-
z toho program Dvorků 295.516,-
z toho další služby   71.056,-
z toho nákup materiálu   85.287,-
z toho propagace     37.540,-
z toho výroba suvenýrů 22.449,-
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12.  Hospodaření Spolku
V rámci snahy po stabilizaci a zprůhlednění činnosti Spolku je účetnictví vedeno 
průběžně a je on-line přístupné všem členům výboru. V rámci maximální 
transparentnosti mohou s účtem disponovat dvě zodpovědné osoby, předseda a 
pokladník, a vzájemně jsou elektornicky informováni o pohybu na účtu.

Rok 2014 (bez Kladenských dvorků 2014)
Příjmy celkem 15.660,-

z toho sponzorský dar na činnost 4.000,-
z toho členské příspěvky 11.500,-

Výdaje celkem 16.445,60
z toho režie Spolku 10.141,60
z toho drobný majetek 6.304,-

Závazky Spolku k 31. 12. 2014
Občanské sdružení nemá žádné závazky.
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