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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. 

Organizujeme komunitní projekty, pořádáme 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. 

Studujeme možnosti transformace stávajících občanských sdružení v jiné formy institucí v souvislosti 

s platností nového Občanského zákoníku k 1. 1. 2014. Výbor doporučí nový statut před koncem 

kalendářního roku ke schválení členské základně. 

http://www.podpruhon.cz/
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2. Úvodní slovo 

Vážení sousedé, 

nedávno jsem na internetu četl reportáž o rodině, která žije v domě na samotě u lesa, který si postavili 

sami svépomocí za 600 tisíc korun, a teď v klidu žijí šťastně s minimálními náklady. Svůj dům si vysnili a 

postavili i přes námitky okolí, že taková věc "nejde", prostě není možná. "Ti, co říkají, že to nejde, by 

neměli rušit ty, co už to dělají.", byla slova té novátorské rodiny. Nechci ale lobovat za to, abyste žili 

ohleduplněji k přírodě a tak dál, ale napadá mě jiná podobnost.  

Často mi připadá, že snažení Spolku Podprůhon je taková nejistá cesta za nejistým výsledkem. Hledání 

křivolaké cesty proti větru. Bylo by bezesporu jednodušší smířit se s tím, že to nejde, a basta. Nasadit 

papuče a blábolit o tom, co by kdyby. Ovšem to bychom se připravili o radost z toho dokázat, že věci 

"jdou" a že hypotetická "kdyby" mohou být reálná "když". 

Ta slova z reportáže se mi zadrhla v paměti. A vzpomněl jsem si na jarní brigády u studánky, na červnový 

návštěvnický cvrkot na Kladenských dvorcích nebo na schůzku na magistrátě, kdy pan náměstek nebyl 

sto pochopit, proč tolik strkáme nos do „jejich“ projektu revitalizace čtvrti. 

Děkuji všem, kteří pomáhají posouvat hranice možného. 

Vladimír Líba 

 

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 

nepřetržitě 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 bezpočet dalších členů sdružení.  
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4. Členská základna 

V uvedeném období sdružení registrovalo 73 členů, z toho 14 nových. 

Pokles členské základny oproti loňského roku plyne z faktu, že jsme vyřadili z členské databáze formální 

členy, kteří nejeví o činnost sdružení zájem a od roku 2011 neplatí členské příspěvky.  

 

5. Činnost výboru Spolku 

Výbor se v uplynulém roce sešel jedenáctkrát a řešil operativní úkoly, koordinoval projekty a akce. Dalšíc 

bezpočet dílčích schůzek absolvovali jednotliví členové Spolku. 

Výbor se snaží o maximální transparentnost. Schůzky výboru se konají pravidelně, druhý čtvrtek v měsíci. 

Jsou veřejné a zúčastňují se jich pravidelně i „řadoví“ členové sdružení. Bohužel nejsme již dále schopni 

provádět podrobný zápis ze schůzky 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 

Za poslední rok jsme udrželi vysokou úroveň vnitřní komunikační strategie a prezentace a 

informovanosti o naši činnosti navenek. Snahou je, aby členové měli jednoduchý přístup k informacím o 

činnosti. Mnohé kanály jsou otevřené i pro veřejnost, což je významné zvláště v době probíhajícího 

projektu revitalizace Podprůhonu (viz dále). 

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 událsotech, aktuality a o v současnosti probíhající revitalizaci čtvrti, fotogalerie 

z činnosti. Administrátorkou stránek je Petra Líbová. 

webové stránky www.kladenskedvorky.cz a Facebook Kladenské dvorky 

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

kterou Spolek spolupořádá. Tyto stránky prošly před letošním ročníkem významným upgradem. 

Administrátorkou je Petra Líbová. Míla Špáňa navíc celoročně aktivně spravuje facebookový profil 

Kladenské dvorky a plní informacemi o kulturním dění na Kladně. 

zpravodaj Vážení sousedé 

Zpravodaj o aktuálním dění v Podprůhonu, zvláště pak o plánech stavební činnosti a uzávěrách 

v Podprůhonu, činnosti výboru sdružení a připravovaných akcích je vydáván nepravidelně, podle 

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

zpravodaj do poštovních schránek.  
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informační vitríny 

Nadále 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. O vitríny se stará Vláďa Líba a rodina Kottových. 

 

7. Podprůhon v médiích 

Přirozeně, po dobu probíhající revitalizace Podprůhonu zaznamenáváme zvýšený zájem médií o čtvrť. 

Naším úspěchem však je, že náš projekt rekonstrukce historické studánky, podpořené nadací VIA, měl 

ještě větší mediální sledovanost. Taktéž Kladenské dvorky a Hankeho podprůhonský kalendář „Tváře 

Podprůhonu“ byl v hledáčku regionálního tisku. K mnohým novinovým článkům a reportážím jsme byli 

nápomocni. 

08.09.2013 - Kladenský deník: V Podprůhonu běželi do schodů děti i dospělí 

25.07.2013 - 5+2: Pramen vstal z popela 

12.07.2013 - MF Dnes: Úspěšní v Kladně 

červen 2013 - Kamelot: V Podprůhonu obnovují původní vodní zdroj 

29.06.2013 - Kladenský deník: V Podprůhonu otevřeli studánku 

15.6.2013 – MF Dnes: Hankeho cesty za obyvateli hornické kolonie Podprůhon 

13.06.2013 - 5+2: Kladenské dvorky se blíží, omezí je oprava čtvrti 

16.05.2013 - iDnes.cz: Kladno investuje do oprav dělnické kolonie Podprůhon 90 milionů korun 

14.05.2013 - Český Rozhlas 1 Radiožurnál: V kladenském Podprůhonu pokračují opravy na opěrných  

  zdích, zrekonstruují se i silnice a plynofikace 

22.03.2013 - Č1 - Události v regionech: Reportáž o revitalizaci a obnově studánky 

22.03.2013 - Kladenský deník: Lidé z Podprůhonu zachraňují poslední historickou studánku 

leden 2013 - Kamelot Plus: Mladá fotografka vyhrála Podprůhonské schody 

09.11.2012 - MF DNES: Obyvatelé Podprůhonu čekají dva roky rozsáhlých oprav 

18.10.2012 - Týden.cz: Chceme města z jiného těsta. Vsadili jsme na to milion. 

 

 

 

 

 

 

 

http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/foto-v-podpruhonu-bezeli-do-schodu-deti-i-dospeli-20130908.html
http://files.spolekpodpruhon.webnode.cz/200001894-34e8235e20/stud%C3%A1nka-v-5-2_www.jpg
http://files.spolekpodpruhon.webnode.cz/200001893-9597a96919/Kamelot_1305.jpg
http://files.spolekpodpruhon.webnode.cz/200001892-89e178adb6/dvorky%20v%20mfd_12.7..doc
http://files.spolekpodpruhon.webnode.cz/200001616-e249ae343c/2013-07-08_002149_www.jpg
http://files.spolekpodpruhon.webnode.cz/200001615-366a437646/2013-07-08_001959_web.jpg
http://praha.idnes.cz/delnicka-kolonie-podpruhon-se-docka-opravy-f2x-/praha-zpravy.aspx?c=A130516_1928996_praha-zpravy_eb
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/v-kladenskem-podpruhonu-pokracuji-opravy-na-opernych-zdich-silnicich-a-plynofikaci--1211840
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/213411000140322-udalosti-v-regionech/obsah/249869-kladno-revitalizace-podpruhonu-zacala/
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/lide-z-podpruhonu-zachranuji-posledni-historickou-studanku-20130323.html
http://files.spolekpodpruhon.webnode.cz/200000954-cc9b9cd958/fotosoutez%20rozhovor.jpg
http://files.spolekpodpruhon.webnode.cz/200000805-2756829499/%C4%8Dl%C3%A1nek_MFDnes_web.jpg
http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/marek-salek-v-jinem-stavu/chceme-mesta-z-jineho-testa-vsadili-jsme-na-to-milion-korun_249406.html
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8. Spolek Podprůhon a revitalizace čtvrti 

V březnu 2013 konečně začíná desetiletí očekávaná a slibovaná revitalizace Podprůhonu. Zároveň 

probíhají tři projekty. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu, jejímž investorem je VKM a. s., revitalizace a 

zatraktivnění čtvrti (hlavně vozovky a opěrné zdi), jejímž hlavním investorem je magistrát s účastí 

evropských fondů, a plynofikace, na kterou taktéž investuje město. 

Nepřísluší se hodnotit projekt po stránce kvality a koordinace. V každém případě Spolek Podprůhon již 

od fáze přípravy projekty jeví čilý zájem o projekt a naší snahou je jednak zprostředkovat obyvatelům 

jasný informační servis a za druhé zastupovat veřejnost při rozhodování o konečných stavebních 

řešeních. 

Od začátku je jasné, že zatímco zástupci stavebních firem chápou naše úsilí a vycházejí vstříc, úředníkům 

magistrátu je náš zájem o budoucnost místa, kde žijeme, na obtíž a naše snažení nechápou. Tento postoj 

vrcholí bouřlivým a nevybíravým výstupem náměstka primátora Ing. Bernáška na veřejném setkání 13. 5. 

2013. Bohužel se neustále ujišťujeme, že čelní představitelé magistrátu stále ještě považují Podprůhon 

za kladenský slum a konečná podoba čtvrti po revitalizaci je nezajímá. Potenciál historické čtvrti 

nezasažené divokou rekonstrukcí pod bičem betonového entusiasmu devadesátých let je pro ně prázdný 

pojem. A tak bohužel stále hrozí, že ulice budou osazeny betonovou dlažbou a dálničními svodidly, 

protože vlastně nikdo z těch, kteří rozhodují, nemá zájem, aby vzniklo hezké místo, na které by mohlo 

být hrdé celé Kladno. 

A tak se nejprve snažíme sbírat připomínky obyvatel, zpracovávat je a předávat odpovědným 

úředníkům. Bohužel se nám nedostává odpovědí nebo jsou odpovědi jen formální. Nakonec toto snažení 

vzdáváme. Následuje v červenci 2013 zpracovaný projekt „Záměr informačního servisu komplexního 

stavebního projektu revitalizace Podprůhonu“, ve kterém nabízíme informační servis stavebního 

projektu za režijní cenu. Zatímco VKM tuto snahu vítá, náměstek primátora, Ing. Bernášek, projekt 

kategoricky zamítá. (Setkání vede alespoň k tomu, že na webu města se opravdu objevuje aktuální 

dvoutýdenní plán stavby komunikací a plynofikace, který magistrát koordinuje.) Světlou výjimkou 

osvíceného postoje úředníků budiž referent Odboru dopravy, Michal Moravec, který ve svém volném 

čase přijde na naší diskusi o finálním dopravním řešení a diskutuje s obyvateli o optimálním režimu. 

Zároveň sepisujeme projekt „O nás, s námi“ a ucházíme se o Rychlý grant Nadace VIA, který bychom 

použili na částečné refundace naší účasti na kontrolních dnech stavby. Tento grant není schválen 

s odůvodněním, že naše občanské sdružení není ve sporu s magistrátem a tedy nejsme v znevýhodněné 

pozici, která by stála za podporu.  

 Uspořádali jsme 3 veřejné besedy 

 Průběžně zpracováváme a posíláme dále informace o rekonstrukci kanalizace a vodovodu 

(spolupráce zvláště s prováděcí firmou Esta s.r.o) 

 Řešíme problémy s dopravním značením 

 Spolupracujeme s MPS při plánování svozu odpadu 

 V právě probíhající anonymní anketě je web Spolku a e-mailový zpravodaj „Vážení sousedé“, 

společně s dotazováním samotných stavbyvedoucích a stavbařů, nejčastěji jmenován jako zdroj 

informací o projektu 
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9. projekt Rekonstrukce studánky v Bukovské ulici 

Studánka na konci Bukovské ulici je poslední zachovalá historická studánka v Podprůhonu. Nápad tuto 

studánku zachránit před revitalizací a dát ji novou tvář je letitý, ale konkrétní tvar získal až v červenci 

2012, kdy jsme objevili program nadace VIA „Města z jiného těsta“. Fond místních iniciativ této nadace 

podporuje, mimo jiné, komunitní projekty na záchrany malých místních památek. 

Náš projekt byl podpořen a my mohli na podzim 2012 začít s jednáním s magistrátem, Ondra Rys 

vypracoval postupně několik podob projektu. Po průzkumu s hydrologem se ukázalo, že původní pramen 

studánky je pravděpodobně nenávratně sveden do kanalizační stoky podél ulice Pod Zámkem, a tedy 

studánka nebude sloužit svému primárnímu účelu. Velkým otazníkem bylo zapojení ostatních členů 

Spolku a obyvatel, které jsme nedokázali odhadnout, protože sousedský projekt tohoto rozsahu 

Podprůhon dlouho nepamatuje. 

Dnes je jasné, že komunitní význam společné práce na studánce předčil význam záchrany studánky 

samotné. Při fyzické práci se seznámili sousedé, kteří často léta žili téměř anonymně vedle sebe. O 

činnost Spolku získali zájem noví lidé. Zapojili se váhaví obyvatelé, kteří pochybovali o významu místního 

sdružení. Slavnostní otevření studánky 27. 6. 2013 bylo příjemným sousedským shromážděním a oslavou 

společného výsledku. 

Práce na studánce budou pokračovat. Kromě průběžné údržby máme v úmyslu studánky upravit tak, aby 

mohla být napouštěna vodou. Tyto práce budou probíhat, až ustane stavební činnost a pohyb těžké 

techniky v Bukovské ulici. 

Celkové náklady na projekt:         Kč 172.616,- 

 

Financování projektu: 

Dotace Fondu místních iniciativ Nadace VIA      Kč 70.000,- 

Odborná práce jednotlivých členů Spolku Podprůhon (věnováno projektu) Kč 32.040,- 

Víkendová práce členů Spolku Podprůhon (věnováno projektu, 395 hodin) Kč 31.600,- 

Dar formou služby (stavební činnost) Esta s.r.o.     Kč 27.519,- 

 

10. Pěší propojení ulic 

Pod Strání a Rudolfa Knotka 
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Neprůchozí a neprůjezdné ulice v Podprůhonu jsou příkladem špatného urbanistického plánování a 

neschopnosti úředníků magistrátu prosadit obecné zájmy nad osobními. Tyto chyby jsou, bohužel, 

dodatečně obtížně řešitelné. 

Na podzim 2012 jsme zjistili, že propojení ulic Pod Strání a Rudolfa Knotka by snad bylo možné se 

svolením nového majitele dlouhodobě zastaveného pozemku. Navrhli jsme magistrátu, aby s novým 

vlastníkem, kterému jsme problematiku vysvětlili a který byl záměru otevřen, vstoupili do jednání. 

Bohužel, změna vlastnictví byla soudně napadena a tak se náš návrh odložil na neurčito. 

 

hřiště Bukovka 

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

stará Kateřina Jůzová. 

 

 

11. Kulturní, sportovní a společenská činnost 

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

21. 10. 2012 Drakiáda   společné pouštění draků 

16. 11. 2012 Lampiónový průvod  večerní průvod Podprůhonem s účastí přes 100 nosičů  

Lampiónů 

15. 12. 2012 Adventní dílna   předvánoční tvoření u čaje a svařáku pod dohledem lektorek 

1. 1. 2013 Novoroční přípitek  sousedské setkání na hřišti na Bukovce 

1. 4. 2013 Velikonoce   společné koledování dětí a dospělých po Podprůhonu 

4. 4. 2012 Informační beseda  Informace o rekonstrukci kanalizace a vodovodu 

23. 3. 2013 První studánková brigáda následovalo dalších 5 víkendových brigád  

15. a 16. 6. 13 Kladenské dvorky  31. ročník kladenského open-air festivalu, kvůli probíhající  

      revitalizaci v Podprůhonu jen v neděli a jen ve dvou ulicích 

6. 9. 2013 Běh do schodů  3. ročník běžeckých závodů, 59 běžců 

19. 9. 2013 Beseda o dopravě  Veřejná diskuse o návrhu dopravního řešení v Podprůhonu 

 

 

 

 

 

 

12. 31. Kladenské dvorky 
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Letošní Kladenské dvorky byly opět 

v několika směrech nové a možná 

určily trend, ve kterém bychom chtěli 

pokračovat. Návštěvníci si budou 

letošní Dvorky jistě pamatovat i proto, 

že byly rozděleny na sobotu 

odpoledne v Zámecké zahradě 

(koncerty a výstavy) a „klasickou“ 

neděli v Podprůhonu. Toto rozdělení 

zapříčinila probíhající revitalizace čtvrti 

a omezení, které to přineslo. Nedělní 

program probíhal jen v ulici Na Stráni a 

V. Burgra. Podařilo se nám přemluvit 

nebo se sami nabídli majitelé prostor, ve kterých měly Dvorky premiéru. Zvláště otevření zahrádkářské 

kolonie značně rozšířilo možnosti umístění výstav. Stísněný prostor měl však i svá pozitiva, vícero 

návštěvníků zmiňovalo jakousi intimnější, rodinnou atmosféru. Oceňovali, že konečně zvládli Dvorky 

v klidu projít. 

Letos poprvé jsme akci, alespoň její větší a organizačně náročnější 

část, tedy nedělní program v Podprůhonu, organizovali bez podpory 

odboru kultury magistrátu, jen s jejich finanční dotací. Před Dvorky 

jsme strávili příliš mnoho času hledáním modelu spolupráce 

s odborem kultury, který se obával pořádání v době otevřeného 

stavebního projektu. Zmíněný model byl nakonec pro nás o mnoho 

operativnější, a tak jednodušší. 

Nepodařilo se však vtáhnout do výkonného týmu pro Dvorky nové, 

samostatné dobrovolníky. A tak, stejně jako vloni, celý festival 

připravoval Petr Lukáš a Míla Špáňa, za podpory Ondry Ryse, Katky 

Jůzové a Vládi Líby. Významnou část hudebního programu zcela 

samostatně zajistil Boris Jedlička a Petr Kratochvíl. Štěstí, že na 

samotný 

dvorkový 

víkend se 

přihlásilo mnoho dalších pomocníků, i z řad 

členů Spolku Podprůhon.   

Na 31. Kladenských dvorcích v Podprůhonu 

vystavovalo na 14 dvorcích 62 výtvarníků.  Na 

pódiích U Jedličků a U zahrádkářů vystoupily 

Karel Růžička Trio, Yvonne Sanchez, Marimba 

Mama, Karel Vepřek, Starej pán, divadlo 

Taška, Ivan Boreš. 

Čím by se dále mohly letošní Dvorky zapsat do historie: 
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 motiv deštníku zapracoval - nepršelo 

 podprůhonský kalendář Jiřího Hankeho 

 globální, interaktivní tabule „Než umřu, chci“ 

 facebooková iniciativa „Vodní mlýnky“ 

 divoké vystoupení punkové kapely Harila 

 nové dvorky U Utíkalů, U Budilů, U Mikolášků, U zahrádkářů 

 tři kreativní dílny 

Děkujeme těmto sponzorům: 

Statutární město Kladno, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Pharmawell, Nevecom, ČSAD Kladno, 

Halo.cz, Projekční kancelář Petr Lukáš, Veterinární klinika Jiří Lukáš, Standa Průcha. 

 

 

Hospodaření Kladenských dvorků 2013 
 
příjmy celkem       120.430,- 
 z toho dotace Statutárního města Kladna   70.000,- 
 z toho dar sponzorů     44.000,- 
 z toho prodej kalendáře, samolepek, sborníku 6.430,- 
 
náklady celkem      107.317,- 
 z toho náklady na umělce    29.000,- 
 z toho pronájem dvorků    7.500,- 
 z toho další služby     37.848,- 
 z toho nákup materiálu    32.969,- 
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13. projekt Pamětníci Podprůhonu /Franta Baďura/  

Začátek projektu „Pamětníci Podprůhonu“, jak se název mezi 

zainteresovanými vžil, vznikl na podzim loňského roku. Jeho 

prvotním cílem je zaznamenat a uchovat vzpomínky nejstarších 

obyvatel a starousedlíků historické čtvrti Podprůhon. Získat tak 

povědomí o jedinečném místě v Kladně a zachytit paměť v době, 

která ji pomalu ztrácí. Zmapovat podprůhonské „malé“ dějiny, jako 

celku i v jejich částech a částečkách, tedy paměť jednotlivých lidí. 

Získat přehled o každodenním životě podprůhonských obyvatel v 

minulosti, o jejich dávných radostech a starostech, o jejich myšlení, 

snech, představách, touhách a přáních. Postavit vedle sebe jejich 

„malý“ život a velké dějiny, které se proháněly nad střechami čtvrti.  

Někteří lidé, kteří zatím vzpomínali, byli zdokumentováni také 

obrazově; přední český fotograf Jiří Hanke, jehož celoživotním 

tématem je také Podprůhon, nafotil dvanáct portrétu 

podprůhonských pamětníků pro specifický umělecký artefakt, 

kalendář „Tváře Podprůhonu“ - kalendář „od Dvorků ke Dvorkům“ 

(2013/2014).  

Tvůrci projektu budou spolupracovat také s historikem -  místopiscem panem Zdeňkem Pospíšilem, 

jehož detailní a pracně sebrané informace o Podprůhonu jsou pro náš projekt velmi cenné. Stejně jako 

odbornost archivářky a obyvatelky Podprůhonu paní Květy Hrnčířové. 

K základnímu nápadu, sbírání zvukových vzpomínek, se postupně nabalují další nápady, jak projekt 

prohloubit, ozvláštnit, dát mu nové rozměry a formy. Jaký bude konečný výstup, není v této fázi projektu 

ještě jasné; bude to kniha, cédéčko, dévédéčko? Tady se již napovídá, jaké možnosti ještě projekt nabízí: 

např. zachycení vzpomínek vybraných pamětníků na video, stylizovaný polodokument o životě 

Podprůhonu v minulosti, filmový komentovaný průvodce Podprůhonem, vydání nejzajímavějších 

vzpomínek na CD, které může být i jako součást možné knihy. Nebo také všechno najednou? Ale chce to 

lidi, čas (který je při takovém projektu neúprosný – již dva potenciální pamětníci zemřeli) a peníze. 

Nadšení i jistá způsobilost k vytvoření takového projektu tu bezesporu je. 

Poděkování za ochotu a otevřenost do této chvíle patří manželům Záhrubským, paním Kottové, 

Matějkové, Satýnkové, Maurerové, Mikšovské, Šupíkové, Khunové, Frolíkové, Turkové a Hrnčířové, 

pánům Hankemu, Bejčkovi, Kapitánovi, Rácovi, Maninovi, Špáňovi, Pospíšilovi, bratrům Stříbrným, panu 

Jedličkovi a panu Blitšteinovi. 

  



Výroční zpráva Spolek Podprůhon Stránka 12 

14. 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 informováni o pohybu na účtu. 

 

Rok 2012 (bez Kladenských dvorků 2012 a projektu Rekonstrukce studánky) 

Příjmy celkem        7.869,- 

z toho sponzorský dar na činnost   4.000,- 

 z toho členské příspěvky    3.850,- 

   

 

Výdaje celkem      15.319,- 

z toho režie Spolku     2.473,- 

z toho drobný majetek    3.398,- 

z toho úhrada závazků Spolku   9.448,- 

 

Závazky Spolku k 31. 12. 2012 

Občanské sdružení nemá žádné závazky. 


