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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/

Spolek Podprůhonu vznikl jako občanské sdružení v roce 2006 a sdružuje aktivní 
obyvatele historické kladenské čtvrti Podprůhon. Našim 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. 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 byl letos registrován spolkovým rejstříkem a členové výboru a 
revizor zapsáni jako statutární osoby.
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2.  Úvodní slovo

Vážení sousedé,

Spolek Podprůhon letos oslavil desetiletí od své oficiální registrace. 10 let není 
historicky tak dlouhá doba. Ale Podprůhon se za tu dobu proměnil k nepoznání. 
Nemám na mysli jen nově dlážděné ulice a náměstíčka. Věřím, že to oficiální sdružení
se napomohlo k dobrým sousedským vztahům a zájmu o čtvrť. Snad se mnou budou 
„vousatí“ pamětníci souhlasit. 

Mohu bez pochyb napsat, že Spolek Podprůhon se stal jedním z předních hybatelů 
komunitního neziskového sektoru na Kladně. Našich akcí pro veřejnost se účastní 
desítky lidí, spolupracujeme s dalšími spolky, na magistrátu jsme zapsáni jako 
důvěryhodný partner a schopný organizátor. 

Moc rád bych poděkoval všem aktivním členům Spolku Podprůhon a pravidelným 
pomocníkům, kteří tento statut vydobyli a do budoucna doufám, že se jejich okruh 
bude rozšiřovat.

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 73 členů.
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5.  Činnost výboru Spolku
Výbor se i nadále schází pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci. Řešíme operativní 
úkoly  a organizujeme budoucí akce. Schůzky jsou veřejné, můžou se jich zůčastnit 
všichni členové. 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
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 (křižovatka V. Burgra a Kolmistrova, 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 17/11/2015
Večerní průvod s lampiony z náměstí Starosty Pavla, ulicí
TGM a uličkami Podprůhonu na hřiště Bukovka. Opékání
buřtů, divadelní představení, ohňová show, koncert
skupiny Falling. Přes 200 účastníků.

Thajský Silvest 31/12/15
Sousedský přípitek na Silvestra v 18 hodin. Zahrála
hudební skupina L & L a přátelé.

Masopust 30/1/16
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Již druhým rokem jsme vedli kladenskou větev průvodu
masek z Podprůhonu na Mayrau. Vyrobili jsme masku
Smrtky, Koně, Buřtožrouta a Medvěda.

Studánka – instalace vodní čočky 12/3/16
Instalovali jsme vodní prvek do „vyschlé“ studánky v
Bukovské ulici. Projekt podpořen dotací 12000 Kč z Komise
rady města Kladna pro životní prostředí. 

Ukliďme Bukovku 16/4/16
Společná akce Spolku Podprůhon, Haldy a skautského
střediska Orion. 89 dobrovolníků naplnilo jeden a půl
kontejneru divokého odpadu v údolí Bukovky. 

Ideová výtvarná soutěž Podprůhonské schody – duben a
květen 2016
Soutěž na možnou podobu podprůhonských schodišť. Spolek
Podprůhon soutěž organizoval a měl svého zástupce (ing. Petr
Lukáš) v odborné komisi. Návrhy byly předvedeny na
Kladenských dvorcích a video prezentací. Soutěž podpořena
dotací 80000 Kč z Komise rady města Kladna pro Kulturu.

34. Kladenské dvorky 3-5/6/16
I letos zajišťoval Spolek Podprůhon celou organizaci festivalu. Zvláštní poděkování 
patří organizačnímu týmu ve složení Katka Jůzová, Petr Lukáš, Slávek Koníček a Vláďa 
Líba. O dvorkovém víkendu se zapojilo mnoho sousedů, členové spolku Halda a další 
příznivci.
Dvorkový víkend začal již v pátek komponovaným
vzpomínkovým večerem ku příležitosti výročí spisovatele
Františka Stavinohy. K této příležitosti vydalo nakladatelství
Halda publikaci, při vernisáži byla odhalena pamětní deska na
domě Bukovská 214, kde Stavinoha v letech 1975 – 1985 žil. 
 Čím se dále letošní Dvorky zapsali do historie:

 umělecké téma Dvorků - „S hlavou ve hvězdách“
 Autorem grafické identity byl Martin Donát.
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 31 dvorků, 3 pódia, amfiteátr
 přes 150 výtvarníků
 Podprůhonský kalendář „Podprůhonské linie“ vytvořili mladí fotografové Anna

Šandová, Karolína Krčková a Dominik Šefrna. 
Děkujeme těmto sponzorům:
Statutární město Kladno, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Dachser, Hozman, 
Acerostar, Tepo, ITES, HOKR, Anttech, Projekční kancelář Petr Lukáš, ŇamŇam Café a 
mediálním partnerům Relax Radio a Kladenský deník.

Podprůhonské mozaikování 30-31/7/16
V rámci sousedské akce se dotvořila keramická mozaika na zdi na křižovatce 
Kolmistrova x Havířská.

Běh do schodů 9/9/16
Tradiční sportovní akce – 56 běžců a mnoho dalších
účastníků na doprovodném sportovním programu na
Bukovce.

Spolek Podprůhon dlouhodobě pečuje o zeleň a chod
studánky v Bukovské ulici, záhon na schodech u Triebů a
nově jsme upravili pás zeleně v Kolmistrově ulici.

8.  Hospodaření spolku
S novým Občanským zákoníkem dochází i k drobným změnám ve vedení účetnictví 
spolků. Od roku 2015 rozdělujeme příjmy a náklady u jednotlivých projektů 
(Kladenské dvorky, Slunce na náměstíčku, 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 2015
Příjmy celkem 621.715,-

z toho sponzorský dar na činnost 4.000,-
z toho členské příspěvky 6.100,-
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z toho dotace 447.000,-
Výdaje celkem 623.396,03

z toho režie Spolku 2.278,-
z toho nákup drobného majetku 3.960,-

Závazky Spolku k 31. 12. 2015
Občanské sdružení nemá žádné závazky.
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