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1. Základní informace 

občanské sdružení Spolek Podprůhon 

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. 

Pořádáme společenské, kulturní a sportovní akce pro obyvatele Podprůhonu i veřejnost. Přispíváme 

k informovanosti obyvatel Podprůhonu o urbanistických a stavebních projektech dotýkajících se čtvrti, i 

o dalším dění ve městě.   

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. 

 

2. Úvodní slovo 

Vážení přátelé a sousedé, 

uplynulý rok byl rozhodně rokem intenzivní práce. Na mimořádné valné hromadě 14. 7. 2011 jsme se 

sešli ve zjitřené atmosféře kvůli rozloženému výboru sdružení, ale ve snaze pracovat pro Podprůhon dál, a 

to v tušení pozitivních změn, o které jsme se léta drali. Dlouho slibovaná revitalizace čtvrti byla stále 

nejistá a sjednocení aktivních obyvatel bylo velice potřebné. 

Tak, jak jsme si vytkli, podařilo se sdružení vnitřně stabilizovat a obnovit komunikační kanály dovnitř 

členské základny i navenek. Podařilo se navázat na některé tradiční akce Spolku a zorganizovat další, 

které se mohou stát tradicí. Náš podíl na organizaci letošních Kladenských dvorků byl zase o poznání 

významnější. Spolek Podprůhon se stal známou značkou a součástí občanské společnosti na Kladně. Za 

každým, i sebemenším, úspěchem jsou samozřejmě nápady, nadšení a hodiny většinou dobrovolné práce. 

Děkuji všem, kteří se zapojují, za jejich altruismus. 

A kudy dále? Chce se mi věřit, že Spolek Podprůhon může sehrát pozitivní roli při revitalizaci Podprůhonu. 

Ovšem nové opěrné zdi, silnice a plyn ještě neudělají z Podprůhonu výjimečnou čtvrť. Byl bych moc rád, 

aby přibylo těch, kteří mají dobré nápady, jak zlepšit život ve své čtvrti a své nápady dokážou realizovat. 

Vláďa Líba 
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3. Výbor sdružení 

Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor sdružení 

řídí sdružení v období mezi valnými hromadami.  

Na 3. mimořádné valné hromadě v 14. 7. 2011 by zvolen a ve zmíněném období pracoval výbor v tomto  

složení:  

Mgr. Vladimír Líba - předseda  

Kateřina Jůzová - pokladník 

Ing. Petr Lukáš 

Boris Jedlička 

Ing. arch. Ondřej Rys 

Revizor sdružení: Ing. Daniela Voráčková 

Do činnosti se aktivně zapojilo mnoho dalších členů sdružení. Především děkujeme Mílovi Špáňovi, Věře 

a Jaroslavu Záhrubským, Martě Šupíkové, Zbyňkovi Voráčkovi a Petře Voráčkové, Petře Líbové, Aleně 

Satýnkové, Zdeňku Maninovi. 

 

 

4. Členská základna 

V uvedeném období sdružení registrovalo 92 členů. 

Na valné hromadě byly odsouhlaseny nové stanovy s povinností platit členské příspěvky do sdružení. 

Valná hromada schválila výši příspěvků na Kč 100 za rok, u studentů a důchodců Kč 50. Členské 

příspěvky lze platit zpětně za jeden rok. V roce 2011 zaplatilo členské příspěvky 50 členů. 

 

 

5. Činnost výboru Spolku 

Výbor se v uplynulém roce sešel sedmkrát a řešil operativní úkoly, připomínky a náměty. Dalších 

bezpočet dílčích schůzek absolvovali jednotliví členové Spolku, zvláště ve spojitosti s organizací 

Kladenských dvorků. 

Činnost výboru je maximálně transparentní. Ze schůzek výboru jsou k dispozici zápisy s úkoly, které jsou 

přístupné na webu Spolku. Většina agendy spojené s vedením sdružení, včetně účetnictví, je dnes 

sdílená on-line, takže k ní mají přístup všichni členové výboru. 

 

6. Komunikace 

Zlepšení komunikační strategie navenek i dovnitř sdružení bylo jednou z priorit zmíněného období. 

Spolek Podprůhon využívá tyto kanály vnitřní komunikace: 
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webové stránky www.podpruhon.cz 

Na volně přístupných webových stránkách jsou k dispozici všechny informace související s činností 

sdružení: základní informace o sdružení, zápisy z jednání výboru sdružení, pozvánky na akce, informace 

o dalších zajímavých akcích, aktuality o v současnosti probíhající revitalizaci čtvrti, fotogalerie z našich 

akcí.   

webové stránky www.kladenskedvorky.cz a Facebook Kladenské dvorky 

Spolek Podprůhon provozuje ještě tematické stránky ke každoroční kulturní akci Kladenské dvorky, 

kterou Spolek spolupořádá. Navíc Spolek Podprůhon, jmenovitě Míla Špáňa, celoročně aktivně spravuje 

facebookový profil Kladenské dvorky a plní informacemi o kulturním dění na Kladně. 

zpravodaj Vážení sousedé 

Zpravodaj o aktuálním dění v Podprůhonu, činnosti výboru sdružení a připravovaných akcích je vydáván 

nepravidelně. Je distribuován e-mailem. Pro členy, kteří nemají e-mailovou adresu, doručujeme tištěný 

zpravodaj do poštovních schránek.  

informační vitríny 

V Podprůhonu provozujeme dvě informační vitríny (křižovatka V. Burgra a Kolmistrova, dětské hřiště 

Bukovka). Vyvěšována jsou upozornění na naše akce, další kulturní a společenské akce v Kladně, zprávy 

z tisku o Podprůhonu. 

 

Snažíme se komunikovat naši činnost i na veřejnosti, aktivně spolupracujeme s místními i regionálními 

médii. Zvýšený zájem o tématiku Podprůhonu souvisí se zahájením projektu revitalizace Podprůhonu. 

Uvádíme některé zprávy, na nichž jsme se podíleli: 

10. 6. 2012 - ČT24 – Kladenské dvorky zaplnilo umění už potřicáté 

11. 4. 2012 - Český rozhlas 3 Vltava - Slunné stráně Gruzie v průmyslovém středu Čech aneb Kladenské 

dvorky 

5. 1.2012 - Kamelot – Podprůhonu (snad) svítá na lepší časy 

11. 9. 2011 - Český rozhlas Region - Kladenská čtvrť Podprůhon už dlouho volá po rekonstrukci 

 

7. Podprůhon v rozvoji města  

Jednou z priorit činnosti Spolku vždy bylo semknout obyvatele 

Podprůhonu a vystupovat jako partner a oponent urbanistickým, 

stavebním a dopravním řešením, která se dotýkají čtvrti. Ostatně i 

současně realizovaný projekt revitalizace Podprůhonu zohledňuje 

připomínky členů Spolku – Ing. arch. Ondřeje Ryse, Ing. Petra Lukáše 

a Ing. arch. Františka Müllera. 

Těší nás, že se na Spolek stále více obracejí úředníci magistrátu 
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města Kladna a konzultují s námi záměry, které se dotýkají Podprůhonu. V poslední době se jednalo 

například o úpravu křižovatky V. Burgra a Pod Zámkem nebo plánované bezpečnostní opatření k pohybu 

chodců v ulici Pod Strání. 

Rádi bychom při probíhající realizaci projektu revitalizace Podprůhonu působili jako informační mediátor 

mezi obyvateli Podprůhonu, odborem investic kladenského magistrátu a stavebními firmami tak, aby tok 

informací probíhal hladce, bez nepříjemných informačních šumů a nedorozumění. U hlavního 

dodavatele stavby, firmy ČNES a.s., jsme se setkali se zájmem o takovou spolupráci. 

 

projekt „Nové Kladno“ 

Spolek se výrazně angažoval v projektu multifunkčního bloku na náměstí Svobody, 

tzv. Mexikoplacu, ležícího na samé hraně svahu Podprůhonského údolí. 4. října 

2011 jsme uspořádali prezentaci projektu za účasti architekta a investora, abychom 

se detailně se záměrem seznámili. Bohužel, po prezentaci převládali rozporuplné 

reakce, zda investor rozumí problematice lokality a jeho zájmy jsou v souladu se 

zájmy města a jeho obyvatel. 

I proto jsme se aktivně zapojili do petice proti překotnému prodeji zmíněného 

pozemku, organizované politickou stranou Volba pro Kladno a odbornou veřejností 

z řad kladenských architektů. Petice posléze přispěla k tomu, že investor od svého 

záměru ustoupil. Rádi se zúčastníme veřejné debaty o využití zmíněného volného 

prostoru, pokud bude iniciována. 

 

projekt Rekonstrukce studánky v Bukovské ulici 

Studánka na konci Bukovské ulici je poslední zachovalá historická studánka v Podprůhonu. Přitom takové 

studánky v minulosti sloužily jako zdroj pitné a užitkové vody pro obyvatele, byly přirozeným místem 

setkávání sousedů. 

V létě 2012 jsme zpracovali (Ing. arch. Ondřej Rys, Mgr. Vladimír Líba, Ing. Petr Lukáš) projekt 

rekonstrukce studánky a zatraktivnění jejího okolí. Zažádali jsme o dotaci fond místních iniciativ nadace 

Via ve výši Kč 70.000, z celkového rozpočtu Kč 128.000. Projekt byl podpořen v plné výši. 

Projekt počítá s dobrovolnou brigádnickou prací členů Spolku a záměrem je, aby projekt měl i sociální 

rozměr sousedské spolupráce. 
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problém hluku z hudebního klubu Stodola 

Obyvatelé Bukovské ulice dlouhodobě trpí hlasitou noční hudební produkcí z hudebního klubu Barn, 

dříve Stodola. Řešení této kauzy se táhne léta, angažovali se v této kauze manželé Holznerovi, pan 

Blitštein. Spolek Podprůhon podal v srpnu 2012 podnět k šetření na Státní zdravotní ústav (hygienická 

stanice).  Dostalo se odpovědi, že věc se bude řešit. Prostor není zkolaudován na hudební produkce a je 

také v zájmu magistrátu, který je vlastníkem objektu, aby se věc řešila.  

 

8. Kulturní, sportovní a společenská činnost 

Spolek Podprůhon pořádal v daném období tyto kulturní, sportovní a společenské akce: 

7. 9. 2011  Běh do schodů  závody v běhu do schodů v ulici R. Knotka v Podprůhonu 

4. 10. 11 Nové Kladno   veřejná prezentace developerského projektu  

16. 10. 11 Drakiáda   společné pouštění draků 

17. 11. 11 Lampiónový průvod  večerní průvod Podprůhonem s posezením na Bukovce 

1. 1. 12 Novoroční přípitek  sousedské setkání na hřišti na Bukovce 

9. 4. 12 Velikonoce   společné koledování 

21. 4. 12 Procházka s pamětníky procházka po Podprůhonu s pamětníky starých dobrých časů 

9. až 10. 6. 12 Kladenské dvorky  jubilejní ročník kladenského open-air festivalu 

7. 9. 12 Běh do schodů  druhý ročník běžeckých závodů 

 

 

30. Kladenské dvorky 

Na kulturní akci se sdružení podílelo na organizaci společně 

se Statutárním městem Kladnem. Sdružení zpracovalo 

projekt, oslovilo umělce a sestavilo program festivalu, 

komunikovalo s majiteli dvorků, zajistilo alternativní 

hudební a divadelní scény U Jedličků, U Maninů, U Hlavy. 

Na tyto Kladenské dvorky se sešly ve valné většině kladné 

ohlasy. Mezi nejvíce oceňované skutečnosti patří to, že se 

na rozdíl od předchozích ročníků podařilo kulturní dění 
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dostat do ulic celé čtvrti. 

Za Spolek Podprůhon se organizaci věnoval především Míla Špáňa (na základě Dohody o zajištění služeb) 

a dobrovolnicky Petr Lukáš. 

Navíc Spolek Podprůhon vydal výroční sborník 30. Kladenské dvorky. O jeho vydání se opět nejvíce 

zasloužili Míla Špáňa (autor textů, editorská práce, příprava tisku) a Petr Lukáš (fundraising). Náklady na 

editorskou práci a tisk byly díky sponzorům uhrazeny. 

Na 30. Kladenských dvorcích vystavovalo na 24 dvorcích přes sto umělců.  

Hudební a divadelní produkce: 

Robert Balzar Trio, divadelní soubor Buchty a loutky a Taška, DVA, Michal Šmíd, Zrní, Orloj Snivců, Johny 

a Mikouš, Kolektivní halucinace, Pavel Melicheřík, Kramle, Chodská Junta, Petr Linhard a další skupiny na 

hřišti Bukovka, kde program zajišťoval odbor kultury magistrátu. 

 

 

 

 

Hospodaření Kladenských dvorků 2012 
příjmy celkem       175.000,- 
 z toho příspěvek Statutárního města Kladna 172.000,- 
 z toho dar sponzorů     3.000,- 
 
náklady celkem      176.838,- 
 z toho náklady na umělce    85.050,- 
 z toho produkce     91.788,- 
 
sborník 30. Kladenské dvorky 
náklady celkem      73.793,- 
 z toho editorská práce    20.000,- 

z toho tisk      53.793,- 
 
příjmy celkem       80.072,- 
 z toho příspěvek Statutárního města Kladna 40.072,- 
 z toho prodej reklamy    40.000,- 
 
příjmy z prodeje sborníku (k 30. 6. 2012)   13.590,- 
  

 

hřiště Bukovka 

Spolek Podprůhon je již několik let nájemcem a správcem hřiště na Bukovce. O chod a údržbu hřiště se 

stará Kateřina Jůzová. 
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fotosoutěž „Podprůhonské schody“ 

V rámci Kladenských dvorků Spolek vyhlásil fotografickou soutěž „Podprůhonské schody“. Právě schody 

jsou pravděpodobně nejcharakterističtějším rysem Podprůhonu. Chceme tímto podnítit diskusi o 

významu schodišť v širším kontextu architektury Podprůhonu, jejich úlohy v plynutí energie do a ze čtvrti 

a jako místa nahodilého každodenního míjení.  

Fotosoutěž bude ukončena 1. 10. 2012 a výsledky budou vyhlášeny 31. 10. Vítězné fotografie budou 

vystaveny na 31. Kladenských dvorcích. Hlavní cenou je reportážní cesta na vánoční koncert Prague 

Philharmonic Orchestra Le Mystére De Noël v Le Puy Du Fou, Nantes, Francie, od 27. 11. do 2. 12. 2012. 

Cenu věnoval Boris Jedlička. 

 
 

9. Hospodaření Spolku 

V rámci snahy po stabilizaci a zprůhlednění činnosti Spolku dovnitř sdružení i navenek je účetnictví 

Spolku vedeno průběžně a je on-line přístupné všem členům výboru.  

Nemalé úsilí bylo věnováno vyčíslení všech závazků, které sdružení mělo z minulosti, a podepsání Smluv 

o pohledávkách s termíny jejich splacení. Zároveň jsme přesunuli bankovní účet do Fio banky, která 

nabízí vedení účtu zdarma. V rámci maximální transparentnosti mohou s účtem disponovat dvě 

zodpovědné osoby, předseda a pokladník, a vzájemně jsou informováni o pohybu na účtu. 

 

Rok 2011 

Příjmy celkem        90.816,- 

z toho sponzorský dar na činnost   3.000,- 

 z toho členské příspěvky    4.150,- 

 z toho prodej upomínkových předmětů  486,- 

 z toho KD 2011     77.500,-    

 

Výdaje celkem      84.424,- 

z toho režie Spolku     1.174,- 

z toho KD 2011     72.859,- 

z toho úhrada závazku Spolku, František Müller 5.474,- 

 

Závazky Spolku k 31. 12. 2011 

půjčka od soukromé osoby   5.474,- (splatnost do 25. 9. 2012) 

závazky Spolku    3.974,- (splatnost do 31. 12. 2012) 


