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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. 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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2.  Úvodní slovo

Vážení sousedé,

Podprůhon má za sebou těžký rok. Celý rok omýváme boty od bláta a okna od 
prachu. Ráno marně vzpomínáme, kdeže jsme nechali stát auto, když před domem je 
výkop, a odpoledne taháme stovky metrů těžké tašky s nákupem. Budí nás bagry, 
překopnutá potrubí a kabely jsou na denním pořádku a hrozíme se každé přeháňky, 
protože budeme mít zaplavený dvorek bahnem. Projekt „Zatraktivnění a oživení 
historické části centra Kladno-Podprůhon“ má daleko k dokonalosti. To malinko k 
lepšímu, co se Spolku podařilo prosadit před stavbou nebo v době stavby, bylo 
vyváženo nebývalým osobním nasazením. 

Je jednoduché kritizovat, že věci nejsou tak, jak by měly být, a melancholicky tvrdit, 
že „starý Podprůhon“ před revitalizací byl vlastně lepší. Přeji nám všem, abychom 
zocelení přežili do léta příštího roku (aktuálně oficiální dokončení stavby) a až bagry 
a náklaďáky vyklidí ulice čtvrti, abychom do nových ulic napumpovali novou energii. 
Spolek Podprůhon k tomu jistě přispěje!

Vladimír Líba

3.  Výbor sdružení

Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení a od 5. valné hromady v září 2013 fungoval
ve složení:

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

Revizor sdružení: Ing. Daniela Voráčková

Do činnosti se aktivně zapojilo bezpočet dalších členů sdružení. 

4.  Členská základna
V uvedeném období sdružení registrovalo 75 členů.
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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 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)

di)

7.  Podprůhon v médiích
I v uplynulém roce byl Podprůhon skloňován v médiích v souvislosti s Kladenskými 
dvorky.

 Umělci o víkendu obsadí dvorky Podprůhonu (5+2 11.06.2014)
 Festival Kladenské dvorky opět promění Podprůhon ve čtvrť umělců 

(www.rozhlas.cz 13.06.2014)
 OBRAZEM: Kladenské dvorky lákaly podmanivou atmosférou (5+2 17.06.2014)

Velkým počinem byl televizní pořad o bývalých dělnických koloníích v cyklu televizní 
stanice ČT2 „Folklorika“ uvedený 21. 12. 2013, kde byl zdokumentován současný 
život v Podprůhonu (a dvou dalších dělnických kolonií) na pozadí historického 
urbanistické účelu čtvrti. Týmu režiséra Martina Jazairiho vypomáhali Alena Kottová, 
Zdeněk Pospíšil, Vladimír Líba.
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8. Spolek Podprůhon a revitalizace čtvrti
Od března 2013 se v Podprůhonu uskutečňují tři stavební
projekty – oprava opěrných zdí a výstavba vozovek,
plynofikace, rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
Spolek Podprůhon se od začátku snaží pomoct s tokem
informací od investorů (magistrát, vodárny). Měli jsme
snahu být oficiálním informačním prostředníkem mezi
obyvateli a investory, náš projekt informačního servisu byl
zamítnut. Přitom v informovanosti vidíme jeden z hlavních
nedostatků stavby. Nikdo nic neví, přibarvené informace se šíří tichou poštou a 
jasného termínu se jen těžko domoci. Pokud už jsme osloveni stavbyvedoucími, 
šíříme upozornění svými informačními kanály.
Další aktivitou Spolku je připomínkování samotného projektu revitalizace. Kvůli 
evropské dotaci nelze podle investorů změnit nic, přitom zjišťujeme, že některá 
technická řešení mají daleko k citlivé rekonstrukci a oficiální název projektu 
„Zatraktivnění a oživení historické části Kladna – Podprůhon“ nabývá ironického 
nádechu. 
Jednou z iniciativ, která se snad daří, byla naše intervence proti dálničnímu 
zábradelnímu svodidlu na opěrné zdi č. 13 v ulici Na Stráni. Tato kamenná zeď je 
součásti neopakovatelného panoramatu „kladenského Betléma“. V listopadu 2013 
jsme nesli růžové svodidlo na magistrát náměstkovi primátora Miroslavu Bernáškovi, 
tomu, kdo má celý projekt na starosti. Tato happeningová akce získala pro věc velkou
mediální podporu. Následně vystoupil na veřejné besedě statik Ing. Trčka s 
prohlášením, že zábradelní svodidlo je na uvedené opěrné zdi nutné instalovat. 
Hledali jsme alternativní řešení za pomoci externích odborníku a nakonec jsme na 
začátku února 2014 iniciovali schůzku za účasti zástupců magistrátu, statika, stavební 
firmy a našich zástupců, kde jsme našli alternativu – sloupky vyzděné z pohledových 
cihel a kovová pole, kterým bude předsazeno jednoduché svodidlo. Tak bude 
naplněna požadovaná zádržná funkce a estetický dojem nebude tak rušivý. 
Budeme i nadále se snažit upozorňovat na nedostatky v projektu a realizaci mířící 
proti zdravému selskému rozumu jen z důvodů špatné projektové přípravy a 
nerespektování specifických podmínek ve čtvrti. Spolupráce s magistrátem je ale 
obtížná. Odbor výstavby se odkazuje na projektanty, ti na normy a změny nejsou 
možné kvůli evropské dotaci na projekt. Pozitivní energie revitalizačního projektu se 
tak vytrácí.

Výroční zpráva Spolek Podprůhon Stránka 5



9. hřiště Bukovka
Spolek Podprůhon je již několik let nájemcem a správcem hřiště na Bukovce. Na jaře 
2014 jsme věnovali několik víkendových brigád drobným úpravám hřiště – vysadili 
jsme živý plot, vyspravili drátěný plot, vydláždili vchod na hřiště, přesunuli a 
podbetonovali pingpongový stůl, namalovali čáry na volejbalovém hřišti. Většinu 
materiálových nákladů (Kč 4235) uhradil kladenský magistrát.

10.  Kulturní, sportovní a společenská činnost
Spolek Podprůhon pořádal v daném období tyto kulturní, sportovní a společenské 
akce:
15. 11. 2013Lampiónový průvod

večerní průvod Podprůhonem s účastí cca 100 nosičů lampiónů
21. 4. 2014 Velikonoce

společné koledování dětí a dospělých po Podprůhonu
10. 5. 2014 Brigáda

jarní úklid u studánky a úpravy na hřišti Bukovka 
14. a 15. 6. 2014 Kladenské dvorky

32. ročník kladenského open-air festivalu
5. 9. 2014 Běh do schodů

namísto tradičního běhu jsme zorganizovali odpoledne plné soutěží na hřišti 
Bukovka, registrováno 64 účastníků

11.   32. Kladenské dvorky

Přípravu Kladenských dvorků jsme začali schůzkou se
stavebními firmami participujícími na stavebním
projektu revitalizace Podprůhonu. Po zkušenosti z
předchozího ročníku, kdy byly Dvorky v Podprůhonu
jen jeden den a ve dvou ulicích, jsme dohodli vymezení
prostoru pro Dvorky po celý víkend a ve většině
Podprůhonu, a tak jsme se dostali do tradiční podoby
festivalu.
Při organizaci jsme byli výrazně posíleni zkušenostmi z
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minulých ročníků – tým čtyřech lidí (Petr Lukáš, Míla Špáňa, Katka Jůzová, Vláďa Líba)
fungoval více intuitivně a bezproblémově. Výrazně přispěl autor grafické tváře 
Dvorků Tomáš Glassberger, který profesionálně plnil všechny uzávěrky i za cenu 
velkého osobního nasazení.Samozřejmě, v termínu trvání Dvorků pomohlo bezpočet 
členů Spolku.
Odbor kultury magistrátu letos realizoval částečně distribuci propagace  hudební 
program na Bukovce, který byl objektivně bombastický (Blue Effect, Mňága a Žďorp, 
Druhá Tráva, atp.) Spolek Podprůhon nebyl přizván k žádné diskusi o distribuci 
veřejných financí na akci jako takové. Zatímco Spolek mohl pracovat s rozpočtem 
134t. z veřejných peněz, odbor kultury mohl na program na Bukovce věnovat skoro 
trojnásobný rozpočet! I toto nás vedlo k úvahám, že bychom další Dvorky mohli 
organizačně připravit jako celek s dotací magistrátu.

 Čím se dále letošní Dvorky zapsali do historie:
 95 výtvarníků na 25 dvorcích (nový dvorek U Volfů, U Cichrů a Studánka)
 4 pódia (nové pódium před Muňákem a na kontejneru U Cichrů)
 poprvé jsme otevřeně publikovali motto ročníku: Příběh značek; toto bylo 

uchopeno několika výtvarníky
 propagační soutěž na Rádiu Relax
 Podprůhonský kalendář nafotil FOKR
 výrazná hudební hvězda na dvorku U Jedličků: Iva Bittová

Děkujeme těmto sponzorům:
Statutární město Kladno, Alpiq, Autogrill, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 
Pharmawell, Nevecom, Projekční kancelář Petr Lukáš.

Hospodaření Kladenských dvorků 2014
příjmy celkem 216.147,-

z toho dotace Statutárního města Kladna  134.000,-
z toho dar sponzorů   62.500,-
z toho prodej kalendáře, samolepek, sborníku   15.647,-
z toho za pronájem místa pro občerstvení     4.000,-
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náklady celkem 197.287,-
z toho program Dvorků 108.266,-
z toho další služby   41.120,-
z toho nákup materiálu   27.605,-
z toho propagace   23.296,-

12. projekt Pamětníci Podprůhonu 
Projekt sbírání pamětnických vzpomínek na život v Podprůhonu je především 
iniciativou neziskového nakladatelství Halda, na kterém se částečně podílíme. V 
současnosti je nasbírán a zpracován materiál, je promyšlen i koncept knihy a návazné
aktivity. Hledá se způsob financování - dotační titul, kterému bychom mohli s touto 
aktivitou vyhovět.

13.  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. V rámci maximální transparentnosti mohou s účtem disponovat dvě 
zodpovědné osoby, předseda a pokladník, a vzájemně jsou elektornicky informováni 
o pohybu na účtu.

Rok 2013 (bez Kladenských dvorků 2013)
Příjmy celkem  9.300,-

z toho sponzorský dar na činnost 4.000,-
z toho členské příspěvky 5.300,-

Výdaje celkem 8.329,-
z toho režie Spolku 6.729,-
z toho drobný majetek 1.600,-

Závazky Spolku k 31. 12. 2013
Občanské sdružení nemá žádné závazky.
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