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1.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLKU 

Spolek Podprůhon, z. s. 

sídlo: Rud. Knotka 1983, Kladno, 27201 

IČO: 27027619 

číslo bankovního spojení: 2000164602/2010 

kontaktní e-mail:   spolek@podpruhon.cz 

webové stránky:   www.podpruhon.cz.  

    www.kladenskedvorky.cz 

facebookový profil:   www.facebook.com/SpolekPodpruhon/ 

    www.facebook.com/kladenskedvorky/ 

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 u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 

L16530. Platné znění stanov je založeno do Sbírky listin dne 3. 6. 2020 pod číslem 

L16530/LS6/MSPH. Plné znění stanov je k dispozici také 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 79 členů. 

http://www.podpruhon.cz/
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2.  ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení sousedé, 

rok 2020 byl rokem, kdy některé tradiční projekty nebylo možné uspořádat, ale jiné se naopak 

nečekaně vydařily a rokem, kdy nás i drobnosti a malé akce potěšily.  

Na hřišti Bukovka jsme dokončili a zkolaudovali altán, který celoročně slouží jako přístřešek nad 

ping-pongovým stolem a drobnými setkáními, příležitostně pak jako pódium nebo podpora 

promítacího plátna. 

Především jsme na hřiště 

Bukovka umístili i skladový 

kontejner, který nám věnoval 

Sportovně střelecký klub 

COMBAT Kladno, vedený 

panem Zbyňkem Ledvinkou.   

V neposlední řadě děkujeme 

našim, již tradičním, 

sponzorům, kteří opakovaně 

finančně přispívají především 

na Kladenské dvorky. Letos nás 

opravdu nadchli, když nám 

finančně pomohli i ve vrtkavé době a někteří nám dokonce sami volali a nabízeli podporu. Vzhledem 

k situaci jsme se se všemi domluvili, že finanční pomoc použijeme v průběhu celého roku na všechny 

konané akce a projekty  

Finančně Spolek Podprůhon v roce 2020 podpořili - Statutární město Kladno, TG Czech, Acerostar, 

Bohemia Brokers, Dachser, Elektromont Matějka, Stav-Por Stavebnictví, T4T, Veterinární ordinace 

doktora Lukáš. 

 

          Kateřina Jůzová 
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3. VÝBOR A KONTROLNÍ KOMISE SPOLKU 

 

Od 11. valné hromady 26. 11. 2019: 

 

a) fungoval výbor spolku jako výkonným orgán sdružení ve složení: 

Kateřina Jůzová - předseda 

Martin Volf 

Slavomír Koníček 

Ing. Petr Lukáš 

Pavel Čermák 

 

b) je kontrolním orgánem sdružení kontrolní komise spolku, která funguje ve složení: 

Ing. Daniela Voráčková 

Eva Jedličková 

Barbora Řezníčková 

 

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 sdíleny on-line, a tak k nim mají přístup všichni členové 

výboru a mají nad nimi kontrolu. 

 

 

4. KOMUNIKACE A E-SHOP 

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) na facebookovém profilu Spolek Podprůhon a Kladenské dvorky 

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

e) plakáty, v místních médiích 
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5. 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 do skautské klubovny „Kulatá bába“ nebo na náměstíčko 

Viktora Stříbrného a připáliti originální světlo a v lampách odnést do svých domovů. 

 

 

38. Kladenské dvorky 13. 6. 2020 

Letošní Kladenské dvorky proběhly po několika změnách v tradičním červnovém termínu. 

S ohledem na pandemickou situaci ale výjimečně pouze v sobotu a s mnoha organizačními 

změnami. Museli jsme se obejít bez hlavního 

pódia a hudební produkci jsme umístili na 

menší, často nové, scény. Kapely hrály bez 

nároku na honorář. 

Letos jsme nuceně trochu zvolnili tempo, což 

nám ale dovolilo se trochu nadechnout a 

načerpat energii před dalším, snad již 

plnohodnotným, ročníkem. 

Kompletní hudební program i téma Dvorků 

jsme si schovali na další rok. 

 

 

Bio Podprůhon 14., 15., 21. a 28. 8. 2020 

Letošní promítání Bio Podprůhon jsme přemístili 

z amfiteátru na hřiště Bukovka, které je klidnější, a 

především technicky vybavenější. Ponechali jsme 

koncept čtyř večerů a výběr různorodých filmů, aby si 

každý přišel na své. Promítali jsme Samotáře v 

obnovené premiéře, rodinný animovaný film Sněžný 

kluk, komedii Teorie tygra a fiktivní hudební 

dokument Mňága – Happy end. Poslednímu 

promítanému filmu předcházel koncert Dutý ale Frý 

hraje Mňágu a Žďorp.  
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Běh do schodů – 18. 9. 2020 

Letošní desátý ročník amatérského závodu Běh do 

schodů jsme opět propojili i s dalšími sportovními 

disciplínami na hřišti Bukovka, a to ve spolupráci 

s Dětmi na startu a Tvrzí Libušín.  

Po sportovním výkonu byl pro účastníky a další příchozí 

připraven oheň k opékání špekáčků, razící stroj k 

vyražení vlastní mince a na závěr koncert skupiny Světy. 

S cenami pro vítěze nám pak pomohli firmy Dr. Oetker, LaLorraine, Tiskárna Peroutka, Stavebniny 

DEK, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a sdružení Halda. 

 

Lampionový průvod  2020 

Lampionový průvod jsme v roce 2020 neuskutečnili z důvodu protiepidemických opatření. 

 

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 a o Bylinkovou zahrádku.  

 

6.  SKLAD A ALTÁN HŘIŠTĚ BUKOVKA 

Sklad 

Původní skládek mezi nám. Viktora Stříbrného a Kulatou bábou jsme majiteli slíbili vyklidit, a tak 

jsme hledali jiné prostory. Jako nejlepší se nám 

zdála varianta skládku, ve formě kovového 

kontejneru umístěného na hřišti Bukovka. Nový, 

ale i starší kontejner však byl nad naše finanční 

možnosti. Až se Slávkovi Koníčkovi podařilo získat 

ho od Sportovně střeleckého klub COMBAT 

Kladno, vedeného panem Zbyňkem Ledvinkou. 

Ten se nakonec rozhodl nám ho věnovat zcela 

zdarma.  

Pak následovalo mnoho brigádnických hodin, při 

kterých se vyklízelo, brousilo, natíralo a opravovalo. Sklad je nyní napojen na elektriku, má wifi 

připojení a je zabezpečen. Přímo před sklad se dá najet autem a jeho umístění na hřišti je velkou 

výhodou. Slouží především jako sklad věcí využívaných na pořádané akce, sklad propagačních 

předmětů k prodeji, ale i jako zázemí pro spolkové schůze. 
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Altán 

 

Na podzim roku 2019 jsme na základě projektové dokumentace 

od Ing. Petra Lukáše a plné moci od primátora Města Kladna 

získali stavení povolení na zhotovení Altánu – dřevěného 

přístřešku na hřišti Bukovka. Stavbu zhotovil Pepa Loh na základě 

objednávky od MMK a při zhotovení výkopů a základů mu při 

brigádě pomohli další členové Spolku. Altán jsme pak na konci 

roku 2020 i zkolaudovali. 

 

Altán je nyní využíván jako pódium 

při akcích, jako je Běh do schodů, 

Lampionový průvod nebo BIO 

Podprůhon, dále jako ochrana před 

deštěm pro pingpongový stůl, i pro 

běžné návštěvníky hřiště. 

 

 

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.  

Občanské sdružení nemá ke 31. 12. 2020 žádné závazky. 

Výsledky hospodaření za rok 2019 a 2020 jsou přílohou výroční zprávy. 

 

 

 

 


