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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/ 

fotogalerie: http://spolek-podpruhon.rajce.idnes.cz/ 

Spolek Podprůhonu 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 1.8.2011, 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, členové výboru a revizor jsou zapsáni jako 

statutární osoby. 

 

 

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

 

Vážení sousedé, 

Často poslední dobou myslím na to, že to, co při pořádání jakékoli akce či projektu nejvíce 

potřebujeme, co nám občas chybí a bez čeho se neobejdeme, jsou lidé. Myslím tím lidé, kteří 

pomohou a přiloží ruku k dílu. Chci vám všem, kdo se do dění ve Spolku aktivně zapojujete, 

poděkovat. Pokusím se na nikoho nezapomenout, všechny práce jistě neobsáhnu a na pořadí 

nezáleží . 

Vláďa Líba zajišťuje propagaci všech akcí, hlídá podprůhonský web a facebook a také např. 

bylinkovou zahrádku. Petr Lukáš se stará především o výtvarníky a dvorkový facebook. Na Slávkovi 

Koníčkovi leží velká část dvorkového břímě a také obstarává hudební produkci a související 

záležitosti na všechny akce. O letní kino se staral Pavel Čermák, který se také zapojuje do většiny 

akcí. Bez elektrikářského umění a velkého srdce Martina Volfa bychom se neobešli. Věrka a Jarda 

Záhrubských pomáhají kdykoli je třeba. Kamil Barák se stará o dvorkový web a Pepa Loh zase o 

lešení. Srdce Dvorků je u Jedličků, s občerstvením a dalším pomáhá Alenka Satýnková, Líba Holá, 

Lucka Nosková, Kačka Miklasová, Lenka Michálková, Vidunovi a další. Na žádné brigádě nesmí 

chybět Bára Hanzová, Jana Skleničková a Tolja Blitštein. Marcela Alfonso připravila ceduli 

k bylinkové zahrádce a Jirka Mach ukázal, že truhlařinu umí. Daniela Voráčková je revizor, Jana 

Fenclová vede účetnictví, Tomáš Fencl je náš fotograf, Petra Líbová grafik, Ondra Rys architekt a 

Michal Havel moderátor. Ruku k dílu kdykoli přiloží Eva Hilmarová, Vendula Čermáková, Bára a 

Kuba Kožarovi, Marina a Jarda Svatošovi, Karel Jungmann, Zbyněk Voráček, Vašek Purkyt a další.  

Letošní rok se v celé zemi nese v historickém duchu oslav 100 let výročí založení Československé 

republiky. Podprůhon se k těmto oslavám připojil a to hned třemi akcemi. Kladenské dvorky nesly 

téma Res Publica – Věc veřejná a doufám, že historický duch z nich byl cítit a dolehl až k Vám. 

Taktéž letním kinem jsme se staré časy pokusili přiblížit jak výběrem filmů, tak historickými 

týdeníky. A Podprůhonské připomenutí tohoto výročí vyvrcholilo Během pro republiku, kdy jsme si 

připomněli osobnost odbojáře Rudolfa Knotka, který byl v roce 1942 zastřelen na schodech smrti 

v koncentračním táboře Mauthausen. Proto byly Podprůhonské schody jedním ze zastavení akce 

„Kladenské století“. 

Příští rok bude však pro Podprůhon historicky také velmi významný, jelikož podle dochovaných 

pramenů byl před 250 lety vytyčen pozemek pro první dům v Podprůhonu. Budeme slavit, ale 

nebude to zadarmo. Věřím, že všechny nápady zvládneme. Hlavně proto, že máme tak silný tým.  

Děkuji, že se na vás můžeme spolehnout. 

 

Kateřina Jůzová 
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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.  

 

4.  Členská základna 

V uvedeném období sdružení registrovalo 87 členů. 

 

5.  Činnost výboru Spolku 

Výbor se stále schází pravidelně každý měsíc. I když jsou schůzky od začátku otevřené všem 

členům, poslední rok jsme všechny i aktivně zvali. 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. 

 

6.  Komunikace 

Je pro nás důležité, aby členové spolku i veřejnost byli o činnosti a akcích spolku informováni a to 

zejména: 

a) na webové stránce www.podpruhon.cz a facebookovém profilu Spolek Podprůhon 

b) na webové stránce www.kladenskedvorky.cz a facebookovém profilu Kladenské dvorky 

c) občasnými informacemi zasílanými e-mailem či vhazováním do poštovních schránek 

d) v informačních vitrínách (náměstíčko Viktora Stříbrného, 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 a Kladenských listech 
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7. Akce a projekty 

Lampionový průvod 16. 11. 2017 

Tradiční večerní průvod s lampiony je populární kladenskou akcí s 

několika stovkami účastníků. Dlouhý průvod putuje z náměstí 

Starosty Pavla, ulicí TGM a uličkami Podprůhonu na hřiště Bukovka. 

Tam organizujeme občerstvení, opékání buřtů, ohnivou show, 

koncert kapely Johny a spol. music a nechybí závěrečný ohňostroj.  

 

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. 

 

Sousedský Silvestr 31. 12. 2017 

Na náměstíčku Viktora Stříbrného jsme si již tradičně v 18 hodin užili sousedský přípitek 

s Podprůhonskými i přespolními a i ohňostroj byl.  

 

Masopust 10. 2. 2018 

Podprůhonská část průvodu letos začínala na náměstíčku Viktora Stříbrného, prošla uličkami 

Podprůhonu a přes Ostrovec a Kameňák mířila ke skanzenu Mayrau. Tam jsme se připojili k 

programu pod taktovkou Sládečkova muzea. Opět jsme průvod oživili novými maškarami. 
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Bylinková zahrádka v Podprůhonu 

I letos jsme zorganizovali jeden komunitní projekt a zvelebili jsme další prostor v Podprůhonu. 

Tentokrát jsme zažádali o grant ve výzvě Nadace Partnerství v programu Zelené oázy, který přesně 

odpovídal záměru. Podali jsme žádost na projekt Bylinkové zahrádky v Podprůhonu dle návrhu 

zahradní architektky Ing. Markéty Lážnovské na zanedbaném pozemku v ulici V. Burgra nad 

Amfiteátrem a grant ve výši 52.022 Kč získali.  

Celkem jsme svolali 3 víkendové brigády – 7. a 8. 

dubna, 21. dubna, 26. a 27. května a následovalo 

mnoho „zalévacích podvečerů“. 

Městský pozemek byl zarostlý z větší části suchými 

náletovými dřevinami a kontaminován komunálním 

odpadem. Museli jsme tedy nejprve plochu vyčistit 

od náletových dřevin, starého rezavého plotu a 

odpadků, aby se prostor odhalil a teprve potom 

doplánovat vše potřebné. Přišel na řadu bagr, který 

terén upravil, vytrhal velké kořeny a následně i usadil 

patníky, jako základ plotu.  

Následovalo vybudování vyvýšených záhonů a 

informační tabule, dopracování plotu, navození a 

rozprostření zeminy a štěrku. Pomyslnou třešničkou 

na dortu pak bylo osazení záhonů i okolí bylinami a 

jedlými rostlinami.  

Velký dík patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a 

pomohli tak nepřehlédnutelně změnit tento prostor. 

A také všem dámám, které se po všechny víkendy 

postarali o zmožené brigádníky neskutečným cateringem. 

Veřejnou prezentací projektu pak bylo odhalení sochy při vernisáži Kladenských dvorků 2018 a 

komunitně jsme bylinkovou zahrádku oslavili sousedskou bylinkovou snídaní, na kterou byli pozváni 

všichni zúčastnění. 
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36. Kladenské dvorky 8. – 10. 6. 2018 

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! 

Téma letošních Dvorků bylo Res Publika – Věc veřejná. Dvorky se 

nesly v duchu oslav 100. let republiky a tak byli všichni 

návštěvníci ozdobeni trikolórami, na pódiu se mezi kapelami 

nosily dámy v šatech z první republiky a uličkami Podprůhonu 

procházel průvod v historických krojích a oblecích v čele 

s prvním prezidentem T. G. Masarykem na koni. Na hřišti pak 

průvod přivítal Milan Iléš zpěvem české i slovenské národní 

hymny, celé hřiště postavilo a čas jakoby se zastavil. 

V pátek se v amfiteátru promítal film Anděl s ďáblem v těle, uvedený přednáškou Zdeňka Pospíšila 

o kladenských nevěstincích a osvětovou přednáškou o pohlavních chorobách. Sobotní vernisáž se 

odehrála před bylinkovou zahrádkou, odhalili jsme dřevěnou plastiku Dobré výhledy od Michala 

Sýkory, Marek Garamszegi pokřtil kalendář s fotografiemi z Dvorků od Lojzy Garamszegiho a ke 

všemu zahrál Marek Rejhon a zazpívala Petra Ernyeiová. Poté už se rozjel bohatý program na 

dvorcích i v ulicích, hudba na třech pódiích, divadelní představení U zahrádkářů a U Mrhů, ... 

Děkujeme partnerům akce: 

Statutární město Kladno, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Dachser, Acerostar, Tepo, ITES, 

HOKR, T4T, ŇamŇam Café, V & V Taxes, Hügli, MechaTec, Veterinární klinika Lukášovi, Helukabel, 

Alfa System, Jiko Metal, Stav-Por stavebnictví, Bohemia Brokers, Aviko a mediálním partnerům 

Relax Radio a Kladenský deník. 

 

Předběžné výsledky hospodaření Kladenských dvorků 2018 

příjmy celkem      690 110,- 

 z toho dotace Statutárního města Kladna 550.000,- 

 z toho dar sponzorů    134.000,- 

 z toho prodej kalendáře, sborníku         6.110,- 

  

náklady celkem     660 116,- 

 z toho program Dvorků   338.750,- 

 z toho další služby, ozvučení, pódia  207 733,- 

 z toho propagace      35.534,- 

 z toho personální náklady a náhrady    68 199,- 

 z toho výroba suvenýrů (kalendář)      9 900,- 
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Letní kino 13. a 20. 7. 2018 

Amfiteátr jsme letos v létě, kromě dvorkového promítání, zaplnili 

dvakrát. V rámci připomenutí 100 let republiky jsme promítli 

filmy Kdyby tisíc klarinetů a Po strništi bot a před nimi i 

neodmyslitelné historické týdeníky. Byli jsme na sebe hrdí, že 

jsme se i v letních měsících dokázali svolat a vzchopit 

k organizaci. Akci finančně podpořilo Statutární město Kladno. 

 

Běh do schodů – Běh pro republiku 22. 9. 2017 

 

Letošní, již osmý Běh do schodů jsme pořádali trochu 

netradičně až ke konci září. Spojili jsme se tak s městskou akcí 

„Kladenské století“. V pátek tak běželo do schodů přes 200 

dětí z kladenských škol a v sobotu se konal tradiční závod. Při 

něm padl účastnický rekord - 99 běžců. Byli jsme svědky 

soubojů o první příčky ve všech kategoriích a osobních 

dramat.  

Spolek evropských bojových umění S.E.B.U., Středisko 

volného času Labyrint a Tvrz Libušín připravili na hřišti pro 

děti zajímavé sportovní disciplíny. Milan Iléš, Adéla Zejfertová 

a Sunny Swing Orchestra a večerní Dutý ale Frý se zase 

postarali o hudební program na pódiu. 

 

 

Akci jsme v takto velkorysém 

podání mohli letos uspořádat 

především díky generálnímu 

partnerovi firmě Acerostar a také 

díky finanční podpoře Magistrátu 

města Kladna. Krásné ceny pro 

vítěze věnovali další naši 

podporovatelé, firmy Dr. Oetker, 

Tiskárna Peroutka, Stavebniny 

DEK, Česká průmyslová zdravotní 

pojišťovna a Toi Toi. 

 



Výroční zpráva Spolek Podprůhon Stránka 9 

Celoročně 

Spolek Podprůhon dlouhodobě pečuje o zeleň a chod studánky v Bukovské ulici, záhon na 

schodech u Triebů, na náměstíčku Viktora Stříbrného, před Kulatou bábou, v Kolmistrově ulici a 

nově o Bylinkovou zahrádku.  

 

8.  Hospodaření spolku 

Od roku 2015 rozdělujeme příjmy a náklady u jednotlivých projektů (Kladenské dvorky, Bylinková 

zahrádka, Běh do schodů, atd.) Zůstatek daníme jako příjem. Stejně tak dary jsou považovány za 

zdanitelný příjem. 

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

účetnictví a daňovým přiznáním nám letos nově pomáhají manželé Fenclovi. 

Rok 2017 

Příjmy celkem      691.580,- 

z toho sponzorský dar na činnost  5.000,- 

 z toho členské příspěvky   5.150,- 

 z toho dotace     557.000,- 

Výdaje celkem     619.930,- 

z toho režie Spolku    5.385,- 

z toho nákup drobného majetku  2.739,- 

 

Závazky Spolku k 31. 12. 2017 

Občanské sdružení nemá žádné závazky. 

 


