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1.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLKU
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 Podprůhon 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.  10.  2015,  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, předseda, členové výboru a revizor jsou
zapsáni jako statutární osoby.

V uvedeném období sdružení registrovalo 85 členů.

Výroční zpráva Spolek Podprůhon Stránka 2

http://www.podpruhon.cz/


2.  ÚVODNÍ SLOVO

Vážení sousedé,

rok 2019 nebyl jen další rok činnosti Spolku Podprůhon s tradičními akcemi a jedním sousedským 

projektem. Tento rok byl 250. výročím první parcelace v Podprůhonu. Když v roce 2013 při opravě 

studánky Bára Hanzová vypočítala, že za šest let bude vlastně velké výročí Podprůhonu, začala mi v 

mysli postupně narůstat velká výzva, jak se dá oslavit výročí městské čtvrti. Plápolající banner na 

městské třídě, muzejní instalace, lidová veselice? Navíc mi bylo jasné, že bychom chtěli ukázat 

Kladnu, které se ke svým malým velkým výročím chová poněkud macešsky, jak by mohly vypadat 

takové oslavy organizované zdola, tedy od obyvatel čtvrti. 

Pokud se ohlédnete a podíváte na webové stránky podpruhon250.cz zjistíte, že těch akcí a projektů 

s ohledem na velikost Podprůhonu jako čtvrti nebylo zrovna málo. A byly různorodé - fotografický 

projekt Kladenský Betlém, komorní setkání pamětníků u Kulaté báby, velkolepé Kladenské dvorky 

nebo historická publikace Paměť Podprůhonu. Opět jsme nastavili laťku vysoko! 

Neméně velkou radost mám z počtu lidí a organizací, kteří pomohli a do realizací se zapojili - Halda,

Jiří Hanke, Klub múz a další. A sluší se poděkovat i sponzorům - městu Kladnu, firmě Acerostar, 

Slévárně Nosek, České spořitelně, České průmyslové zdravotní pojišťovně. Bylo to krásné! Díky, že

jste si to výročí s námi užili. A já si zakládám šanon na nápady na rok 2069. 

Vláďa Líba
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3. VÝBOR SPOLKU

Výbor spolku je výkonným orgánem sdružení a od 9. valné hromady v září 2017 fungoval ve složení:

Kateřina Jůzová - předseda

Mgr. Vladimír Líba 

Ing. Petr Lukáš

Martin Volf

Pavel Čermák

Revizor: Ing. Daniela Voráčková

Do činnosti se aktivně zapojil bezpočet dalších členů spolku. 

Výbor  se  schází  dle  potřeby  a  schůzky  jsou  od  začátku  otevřené  všem členům.  Na  schůzkách

vymýšlíme a plánujeme přípravu budoucích akcí a řešíme operativní úkoly.

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.

4. KOMUNIKACE

O činnosti a akcích spolku informujeme členovy spolku i veřejnost:

a) na www.podpruhon.cz, kde je od letoška nově zřízen i spolkový krámek (e-shop)

b) na www.kladenskedvorky.cz

c) letos i na novém www.podpruhon250.cz

d) na facebookovém profilu Spolek Podprůhon a Kladenské dvorky

e) informacemi zasílanými e-mailem, do poštovních schránek, v informačních vitrínách

f) plakáty, v místních médiích
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5. PODPRŮHON 250

Podprůhon  letos  slaví  250tileté  výročí.  V  roce  1769
rozhodl  břevnovský  opat  Bedřich  Grundtmann  o
parcelaci prvních osmi pozemků v údolí a ještě ten rok
vyrostly první tři domy. 
Uspořádali jsme k tomuto výročí řadu akcí a projektů
rozložených do celého roku.

Pohlednice Kladenský Betlém
Kladenský  Betlém  je  jedním  přízviskem  Podprůhonu.
Pohled na údolí od Ostrovce s nahodile poházenými domečky, osvětlenými pouličními lampami...
Taková představa dala vzniknout tomuto fotografickému projektu.

Původně domluveni na první adventní neděli večer, 2. prosince 2018, se podprůhonští domluvili a
nainstalovali vánoční osvětlení. Bohužel ten večer pršelo a pršelo. Proto jsem akci opakovali o dva
dny později,  nasvětlili  význačné domy v panoramatu,  osvětlili  i  veřejná prostranství,  odpalovali
ohňostroje.

Vznikla fotografie Kladenského Betlému a následně pohlednice, která je ke koupi v e-shopu.
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Setkání pamětníků a starousedlíků, 9. 4. 2019 v bývalé hospodě U Kulaté báby
K setkání dala podnět paní Bojčevová z Tuhaně, která nás kontaktovala s tím, že by se ráda setkala s
kamarády a sousedy, se kterými v Podprůhonu vyrůstala. Pomohli jsme hledat její kontakty, naši
členové kontaktovali své známé. Nakonec se jich sešlo skoro třicet a setkání po mnoha desítkách
byla vřelá a dojemná. Velký dík za pomoc patří manželům Záhrubským.

Výstava „Lidé s Podprůhonu“,  fotografa Jiřího Hankeho v prostorách ČPZP,  která měla vernisáž
24.4. 2019 a trvala až do Kladenských dvorků.

Historické procházky Podprůhonem 18. 5. a 29. 9.2019 s historikem Zdeňkem Pospíšilem a jeho
poutavým  vyprávěním  o  dobách  dávno  i  nedávno  minulých,  o  osudech  lidí,  kteří  byli  svou
obyčejností neobyčejní. Na obou vycházkách bylo vyprodáno.

Fotografování lidu podprůhonského 19. 5. 2019

Naučná stezka Podprůhonem
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Zužitkovali jsme naše intenzivní studium historie Podprůhonu, fakta a obrazový materiál do Naučné
stezky Podprůhonem, která byla otevřena 20. září 2019.

Na přípravě nám intenzivně pomáhali přátelé ze spolku Halda - Zdeněk Pospíšil a Roman Hájek,
grafické studio Datle, umělecký kovář Karel Ujka a další.

Naučnou  stezku  jsme  mohli  realizovat  díky  podpoře  z  grantového  programu  České  spořitelny
'Dokážeme víc' ve spolupráci s Nadací Via.

1.

podprůhonský bál 2. 11. 2019

Vyvrcholením oslav 250. let Podprůhonu pro nás byl 1. podprůhonský bál. Zdá se, že to tak cítili
všichni, kteří mají Podprůhon v srdci – sousedé, starousedlíci, pamětníci, které život zavál do jiných
koutů Kladna a republiky, a hlavně naši spolupracovníci. O vstupenky byl velký zájem.
O hudební program se postarali místní hudebníci a spřátelené kapely – Orchestar, Johny a spol.,
Dutý ale Frý, Boris Jedlička
a  celým  večerem  provázel
Milan Iléš. A podprůhonská
hymna  v  jeho  podání
nemohla chybět.
Podprůhonští se postarali o
ceny  do  tomboly,  veškeré
jídlo k prodeji, doprovodné
promítání. Jako poděkování
byly  předány  ručně
vyráběné plakety Slévárnou
Nosek  a  jako  zlatý  hřeb
byla pokřtěna kniha Paměť
Podprůhonu.   

Kniha - Paměť Podprůhonu

Malebný,  svérázný,  poetický...  Kladenský  Betlém,
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kladenský Montmartre... Od svého založení v roce 1769 si kladenská čtvrť Podprůhon vysloužila
nejrůznější přívlastky.

Spleť křivolakých uliček a skromných domků, stavěných živelně investičním systémem od výplaty k
výplatě, dala vzniknout pozoruhodnému koutu dělnického města, který se stal inspirací umělcům i
domovem inspirativních lidí. Vydejte se za historií čtvrti, odkryjte příběhy dosud stojících i dávno
zaniklých domků a prostřednictvím vzpomínek pamětníků se přeneste do atmosféry Podprůhonu
50.-70. let 20. století.

Halda,  neziskové  nakladatelství,  pro  nás  vydala  výroční  knižní  publikaci.  Kniha  v  první  části
vyčerpávajícím způsobem popisuje  historii  čtvrti  a  jejích  jednotlivých  domů,  druhá část  je  pak
věnována  vzpomínkám  pamětníků.  Paměť  Podprůhonu  je  vyvrcholením  mnohaletého  zájmu  o
historii této unikátní čtvrti a snahy ji zmapovat. Místopis je z pera Zdeňka Pospíšila a vzpomínky
sbírali  a editovali  František Baďura a Roman Hájek.  V publikaci  je použita řada fotografií  Jiřího
Hankeho  a  dalších  unikátních  archivních  fotografií  a  dokumentů,  mnohé  z  nich  se  nasbírali  v
rodinných albech a archivech podprůhonských sousedů. 
Paměť Podprůhonu by neměla chybět v knihovničce žádného podprůhoňáka a milovníka kladenské
historie.

6. TRADIČNÍ AKCE A PROJEKTY

Betlémské světlo – před Vánoci

Každý rok před Vánoci distribuují skauti plamínek světla zapálený v Betlémě. I letos si obyvatelé
Podprůhonu i veřejnost mohli přijít na náměstíčko Viktora Stříbrného a připálit si originální světlo a
v lampách odnést do svých domovů.

Masopust 23. 2.2019

I  letos  se  vydala  podprůhonská  část
masopustního průvodu ke skanzenu Mayrau a
připojila  se  k  programu  pod  taktovkou
Sládečkova muzea.

37.  Kladenské
dvorky  7.  –  9.  6.
2019

Opět jsme zajišťovali  celou organizaci  Dvorků. Přípravě jsme věnovali
stovky  hodin,  před  festivalem  pak  často  na  úkor  zaměstnání  členů
přípravného týmu. Velký dík všem velkým i malým pomocníkům!
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Tématem  letošních  Dvorků  byl  Podprůhon  samotný.  250.  výročí  jsme  připomněli  mnoha
uměleckými počiny – grafickým motivem od Tomáše Landingera, který symbolicky propojil tradice
Podprůhonu a Kladenských dvorků, šesti Strážců Podprůhonu, mozaikou Podprůhon 1769 -2019,
srovnávacím  kalendářem  a  dalšími.  Dostali  jsme  dárek  -  podprůhonskou  hymnu,  nechali  jsme
vyrobit razící stroj a razili podprůhonské mince, v pátek jsme promítali film o Kladně a uhlí,  na
dvorkách a zahrádkách se promítlo přes 180 vystavujících a na pódiích přes 30 kapel.

Finančně  Dvorky  podpořili  -  Statutární
město  Kladno,  Acerostar,  Alfasystém,
Bohemia  Brokers,  Česká  průmyslová
zdravotní  pojišťovna,  Dachser,  Elektromont
Matějka, Elvitech, Helukabel, Hokr, Ites, Jiko
Metal,  Mecha  Tech,  Ňam  ňam  cukrárna,
Ploty  Unger,  Slévárna  Nosek,  Stav-Por
Stavebnictví,  T4T,  Veterinární  ordinace
doktora Lukáš, V V Taxes.

Předběžné výsledky hospodaření Kladenských dvorků 2019
příjmy celkem 751 000,-

z toho dotace Statutárního města Kladna 550 000,-
z toho dar sponzorů 191 000,-
z toho prodej kalendáře, pohledy, mince      10 000,-

náklady celkem 737 100,-
z toho program Dvorků 184 000,-
z toho další služby, ozvučení, pódia 154 900,-
z toho propagace   43 900,-
z toho výtvarná část 101 200,-
z toho personální náklady a náhrady   68 800,-
z toho výroba suvenýrů   15 900,-
z toho ostatní technické zajištění 168 400,-

Podprůhonské letní kino 19., 20, 26. a 27. 7. 2019

Po  úspěchu  předchozích  promítání  v  amfiteátru  jsme  letos
rozšířili  Podprůhonské  letní  kino  už  na  čtyři  večery.  Vybrali
jsme různorodé filmy, aby si každý přišel na své – novou letní
komedii Ženy v běhu, legendární Kouř, hudebně mystický Rok
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ďábla a rodinný animovaný film Coco. Promítání předcházeli historické týdeníky a Milan Iléš nás
překvapil  zpěvem  Podprůhonské  hymny.  Akci  finančně  podpořilo  Statutární  město  Kladno  a
společnost Acerostar.

Běh do schodů – 20. 9. 2019

Letošní  devátý  ročník
amatérského  závodu
Běh  do  schodů  jsme
opět  propojili  i  s
dalšími  sportovními
disciplínami  na  hřišti
Bukovka  a  to  ve
spolupráci  se  Spolkem
evropských  bojových
umění  S.E.B.U.,  Tvrzí
Libušín,  Sokolem

Kladno a oddílem Šikulové. 

Po sportovním výkonu byl pro účastníky a další příchozí připraven oheň k opékání špekáčků, razící
stroj k vyražení vlastní mince a na závěr dvouhodinový koncert skupiny All Right Band.

Závod tentokrát začínal již ráno, a to pro 230 žáků z 9 tříd kladenských základních škol. Kromě běhu
do schodů měli  možnost si  projít  i  nově otevřenou naučnou stezku Podprůhonem a sami si  za
odměnu vyrazit podprůhonskou minci. 

Akci finančně podpořila společnost Acerostar a kulturní komise Magistrátu města Kladna. S cenami
pro vítěze nám pak pomohli firmy Dr. Oetker, LaLorraine, Tiskárna Peroutka, Stavebniny DEK, Česká
průmyslová zdravotní pojišťovna a Toi Toi.

Lampionový průvod 15. 11. 2019

Tradiční večerní průvod s lampiony, letos již devátý v řadě, je populární kladenskou akcí s několika
stovkami účastníků. Osvětlený průvod putoval z náměstí Starosty Pavla uličkami Podprůhonu až na
rozzářené hřiště Bukovka. Tam na účastníky čekalo občerstvení, opékání buřtů, ohňostroj a koncert
kapely Jitka Hrubá Band. 

Akci finančně podpořila společnost Acerostar a kulturní komise Magistrátu města Kladna.

Celoročně
Spolek  Podprůhon  dlouhodobě  pečuje  o  zeleň  a  chod  studánky  v  Bukovské  ulici,  záhon  na
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schodech u Triebů, na náměstíčku Viktora Stříbrného, před Kulatou bábou, v Kolmistrově ulici a o
Bylinkovou zahrádku. 

7.  HOSPODAŘENÍ SPOLKU

K běžnému účtu Spolku mají přístup předseda a člen výboru, kteří se vzájemně kontrolují. 

K účetnictví Spolku, které je vedeno on-line má přístup předseda a všichni členové výboru.

Vzhledem k nárůstu projektů a s ním spojeným financováním počítáme s vedením účetnictví 
specializovanou účetní firmou.

Rok 2018
Příjmy celkem 806 261,-

z toho sponzorské dary     5.000,-

z toho členské příspěvky     5.800,-

z toho dotace od SM Kladna 550.000,-

z toho příjmy z nadací a fondů   52 022,-

z toho příjmy z vedlejší činnosti 178 700,-

Výdaje celkem 758 902,-

z toho režie Spolku     2 771,-

z toho nákup drobného majetku     5 174,-

Závazky Spolku k 31. 12. 2018

Občanské sdružení nemá žádné závazky.
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