
výroční zpráva 
2013

občanské sdružení
IČ 22748199

www.haldaknih.cz



Vybíráme kousky kvalitního uhlí
z hromady hlušiny…

Hledáme cesty, jak zviditelnit region Kladenska jeho obyvatelům i „přespol-
ním“. Snažíme se přibližovat historii i současnost Kladna a pořádáme haldu 
akcí, na nichž se mohou setkávat lidé různých zájmů a různých věkových skupin 
a vyměňovat si své zkušenosti.

•	 organizujeme	Science	Café	Kladno
•	 pořádáme	literární	večery	a	naučné	vycházky
•	 vydáváme	knihy	s	regionálním	zaměřením
•	 spravujeme	weby	Kladno	minulé	a	Kladenský	uhelný	revír

Halda, o. s.
sídlo: V. Burgra 136, 272 01 Kladno
IČO 22748199
bankovní spojení: 2600242272/2010
kontaktní e-mail: haldaknih@gmail.com
web: www.haldaknih.cz
facebook: https://www.facebook.com/haldaknih

Výbor sdružení
Roman Hájek – předseda
Petra Líbová – místopředsedkyně
Vladimír Líba – člen výboru

Halda v roce 2013
V druhém roce existence sdružení dále rozšiřovalo své aktivity, k nimž přibyly některé jednorázové 
projekty. Diskusní večery Science Café se konaly s pravidelnou frekvencí jednou měsíčně a nadále 
rozšiřovaly okruh svých návštěvníků – všechny večery konané po letních prázdninách měly velmi 
nadprůměrnou návštěvnost.

Také literární večery postupně získaly pevný formát a staly se v zásadě zavedenou akcí (od listopadu 
se konají v pohostinství Pod Vobrazem). Vedle toho jsme uspořádali úspěšné naučné vycházky po ná-
městí Starosty Pavla a po stopách kladenských nakladatelů. Jako kulturní akci spojenou s koncertem 
jsme pojali i křty našich publikací Kladnu pod kůží a Kladenské pohádky.

Ediční plán pro rok 2013 původně zahrnoval vydání fotografické publikace Jiřího Hankeho Kladnu 
pod kůží a historické knížky Jaroslava Vykouka Hnědý mrak nad Kladnem. Na obě knihy jsme získali 
dotaci ze Středočeského kraje (Fond hejtmana a zmírnění následků přírodních katastrof). Do podzi-
mu 2013 nicméně nebylo jasné, zda knihy vyjdou, neboť se nám nepodařilo získat žádné další finanč-
ní prostředky (naše žádosti postupně zamítly fondy Kulturní komise Rady města Kladna, Komise pro 
životní prostředí Rady města Kladna i Fond primátora města Kladna).

Realizace vydání knihy Kladnu pod kůží nakonec byla možná díky crowdfundingové sbírce přes por-
tál Hithit.cz. Grafické provedení knihy měla na starosti grafička Iveta Bláhová, která u nás zároveň 
v listopadu strávila měsíční stáž v rámci svého studia na l’Ecole nationale supérieure des arts visuels 
de La Cambre. Financování knihy Hnědý mrak nad Kladnem jsme si mohli dovolit díky finančním 
přebytkům z jiných našich projektů.

občanské sdružení

2

www.haldaknih.cz



Vedle těchto dvou publikací jsme vydali knihu Luďka Švorce Kladenské pohádky, na kterou se po-
dařilo získat potřebné finance z předprodejů a díky soukromým přispěvatelům z řad kladenských 
podnikatelů. Kniha měla velký úspěch a v současnosti uvažujeme o zpracování její audioverze.

Ve spolupráci se Spolkem Podprůhon jsme také vydali Podprůhonský kalendář 2013/14 Tváře Pod-
průhonu s fotografiemi Jiřího Hankeho. Společně s o. s. Klad-on/off jsme vydali katalog k projektu 
Městské zásahy Kladno 2013.

Výrazným oceněním naší činnosti byl zisk čestného uznání v Regionální ceně Miroslava Ivanova 
za literaturu faktu, kterou obdržel Jiří Mika za svou knihu Mezi alembikem a spilkou. Ocenění jsme 
převzali na květnovém veletrhu Svět knihy v Praze.

V roce 2014 plánujeme další rozšíření našich aktivit o přírodovědné vycházky. Nadále budeme udr-
žovat existující projekty a věříme, že se podaří rozvíjet také nakladatelskou činnost. Výrazněji se 
také chceme věnovat oblasti školního a mimoškolního vzdělávání dětí. Předpokládáme pokračování 
spolupráce se Spolkem Podprůhon na projektu Pamětníci Podprůhonu. Budeme se také podílet na or-
ganizaci výstavy věnované sládkovi Otakaru Zacharovi, jež je plánována ve Sládečkově vlastivědném 
muzeu od 12. září do 23. listopadu 2013.

Roman Hájek

Komunikace

Důležitou složkou naší činnosti je prezentace našich aktivit co nejširšímu okru-
hu potenciálních zájemců a oslovování různorodých skupin obyvatel.

webové stránky www.haldaknih.cz
Základní přehled o naší činnosti minulé i současné lze najít na pravidelně aktualizovaném webu 
www.haldaknih.cz. Jsou zde i obecné informace o sdružení a odkazy na jeho základní dokumenty 
(stanovy apod.).

facebookový profil Haldy (https://www.facebook.com/haldaknih)
Aktuální informace a postřehy nejen o chystaných akcích a zákulisním provozu sdružení, ale i z kul-
turního a společenského dění v Kladně umisťujeme na naši facebookovou stránku.

newsletter Halda akcí v…
Pravidelně na konci každého měsíce rozesíláme newsletter s aktuálními informacemi o dění ve sdru-
žení, s pozvánkami na nadcházející akce a informacemi o dalších zajímavých aktivitách a projektech 
v Kladně. V současné době newsletter odebírá na tři sta zájemců. K odebírání newsletteru je možné 
se přihlásit prostřednictvím odkazu na úvodní stránce našeho webu.

média
Do května 2013 jsme informace sdružení ve formě pozvánek na chystané akce umisťovali v měsíč-
níku Kamelot, z finančních důvodů však nebyla tato cesta nadále udržitelná. Od září 2013 proto 
využíváme prostor v radničním měsíčníku Kladno 20XX. K vybraným akcím také připravujeme tiskové 
zprávy, které mají ohlas v lokálních i regionálních médiích (Kladenský deník, 5plus2 dny Kladno, MF 
Dnes Střední Čechy, Český rozhlas Region – Středočeský kraj).

letáky, plakáty
K vybraným akcím vytváříme plakáty, které rozmisťujeme na cca 15 místech v Kladně, kde je možný 
bezplatný výlep. Ke knihám či Science Café jsme také vytvořili informační letáky, které byly dostupné 
v kladenském infocentru, knihkupectvích, knihovně, kavárnách apod.

občanské sdružení
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Science	Café	Kladno	
Diskusní večery věnované současné vědě začalo pořádat pražské občanské sdružení Otevíráme 
v roce 2008. V září 2012 jsme v součinnosti s ním začali pořádat Science Café také v Kladně. Zaujal 
nás formát celého projektu, kdy se badatelé z různých vědeckých polí setkávají v neformálním pro-
středí kavárny se zájemci o jejich téma.

V roce 2013 proběhlo celkem osm večerů ve více méně pravidelné periodě vždy každý měsíc (vyjma 
letních prázdnin, června a prosince). V dramaturgické skladbě hostů kladenského Science Café se 
snažíme na jedné straně prezentovat různorodá témata, zároveň ale oslovujeme vědce pocházející 
nebo žijící v Kladně.

Spolupořadatelem	a	partnerem	Science	Café	Kladno	je	Fakulta	biomedicínské-
ho inženýrství ČVUT.

Na organizaci Science Café Kladno se podílejí Radka Trojanová, Dominik Pek, Michaela Hájková 
a Roman Hájek.

Partnery	Science	Café	Czech	Republic	jsou:
Nadační fond Karla Janečka, knihkupectví Academia, časopis Vesmír, National Geographic Česko, 
LukyLab a Horton International.

projekty Haldy

večery Science Café Kladno v roce 2013
22. ledna: Naučíme počítač (cizí) řeči? | RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze

21. února: Najdeme planetu Exozemě? | Ervín Woller, DiS., Hvězdárna Žebrák

12. března: Když nám dojde dech aneb limity umělé plicní ventilace | doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D., 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

17. dubna: Domácí násilí a jak se s ním vyrovnat | Milan Krupka, DiS., Alena Purkytová, Městská 
policie Kladno

16. května: CERN, LHC, Higgsův boson… Co se děje v experimentální fyzice částic? | RNDr. Jiří Ra-
meš, CSc., Fyzikální ústav Akademie věd ČR

11. září: Jak vypadají mimozemšťané? | Mgr. Marek Vácha, Ph.D., 3. lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy

24. října: Jak ochránit letiště? | Petr Tvrz, Ostraha letiště Praha; Bohdan Koverdynský, Bezpečnostní 
dispečink letiště Praha

12. listopadu: Co odhalil průzkum hrobky Tychona de Brahe? | PhDr. Zdeněk Dragoun, PhDr. Jaro-
slav Podliska, Ph.D., Národní památkový ústav Praha
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projekty Haldy

Science	Café	Kladno	2013
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2013
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Literární večery

I když jsou širší veřejnosti často neznámí, žije (či žila) 

v Kladně a okolí řada spisovatelů odborné literatury, be-

letrie i poezie. Literární večery jsou komponované pořady, 

které kombinují autorské čtení a besedu s představova-

ným autorem. Zhruba hodinu a půl dlouhé akce pořádá-

me od listopadu 2013 v pohostinství Pod Vobrazem  

(Čs. armády 1945, Kladno).

           Literární večery v roce 2013

            8. ledna | hostem autor literatury faktu Miroslav  

             Oliverius

         18. března |hostem beletrista Josef Řemínek

3. června | hostem autor memoárové literatury Karel Ne-

umann

14. listopadu | hostem básnířka Jiřina Hankeová

Organizaci literárních večerů má na starosti František  

Baďura.

Vedle klasických literárních večerů jsme 4. dubna uspořá-

dali autorské čtení s autorem první Haldou vydané publi-

kace Jiřím Mikou. Ukázky z knihy Mezi alembikem a spil-

kou četl v salonku Pohostinství Pod Vobrazem v Kladně.
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 Komentované vycházky
Jednou z nejoblíbenějších našich akcí představují historicky zaměřené komentované vycházky měs-
tem. O formát vycházek projevili zájem i zástupci města Kladna a je možné, že do budoucna najde-
me nějakou formu spolupráce. V roce 2013 jsme uspořádali dvě odlišně zaměřené vycházky.

4. května 2013 | Vycházka po stopách kladenských nakladatelů | průvodcem Jiří Mika

5. října2013 | Znáte náměstí Starosty Pavla? | průvodcem Zdeněk Pospíšil

projekty Haldy



Kladno minulé 
www.kladnominule.cz

a Kladenský uhelný revír
www.hornictvi.kladnominule.cz

Halda udržuje a v rámci možností dále rozvíjí webové projekty Kladno minulé a sesterský web Kla-
denský uhelný revír. Oba projekty jsou zaměřené na prezentaci historie města a staly se důležitým 
referenčním zdrojem pro zájemce o minulost, studenty i novináře. Vzhledem k omezeným časovým 
možnostem jsme však projekty v roce 2013 příliš nerozvíjeli, byť z nich řada našich aktivit přirozeně 
vychází.

Kladno minulé má i svou facebookovou stránku, která má momentálně přes 2 400 příznivců.

    

projekty Haldy
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Nakladatelská činnost

V roce 2013 se nám podařilo vydat tři knihy regionálního zaměření:

• Jiří Hanke: Kladnu pod kůží
• Luděk Švorc: Kladenské pohádky
• Jaroslav Vykouk: Hnědý mrak nad Kladnem
Naše knihy jsou k zakoupení v kladenském infocentru (na třídě T. G. Masaryka naproti Floriánu), 
v knihkupectví Kanzelsberger v Kladně, ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, v knihkupectví 
ve Švermově (Třebízského 366, Kladno) a prostřednictvím distribuční sítě www.kosmas.cz.

• Ve spolupráci s o. s. Klad-on/off jsme vydali katalog k výstavě Městské zásahy Kladno 2013.

• Navázali jsme úzkou – a věříme, že dlouhodobou – spolupráci s o. s. Spolek Podprůhon. V roce 
2013 jsme produkovali vydání kalendáře Tváře Podprůhonu 2013/14 s portréty fotografa Jiřího Han-
keho.

• Vydali jsme i některé drobné tisky – pohlednice, rozvrhy hodin na motivy knihy Kladenské pohádky 
a další.
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Jiří Hanke (*1944) se k fotografii dostal jako autodidakt 
přes hraní v beatové kapele Barclay a vlastní folkovou 
tvorbu. Svými dokumentárními cykly, jako jsou Lidé  
z Podprůhonu, Stop time, Pohledy z okna mého bytu 
nebo Otisky generace, se zařadil mezi nejvýznamnější 
české fotografy.  
V roce 2012 obdržel za svůj přínos české fotografii 
ocenění Asociace profesionálních fotografů ČR.  
Od roku 1977 vede v Kladně respektovanou Malou 

galerii České spořitelny.

Roman Hájek (*1988) obdivuje fotografie Jiřího 
Hankeho od svých sedmnácti let. V Kladně se pohybuje 
jako novinář, podílel se na vydávání kulturní revue 
Kladno Záporno, spravuje projekt Kladno minulé 
a věnuje se různým aktivitám v rámci občanského 
sdružení Halda. 
Působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy  
v Praze jako doktorand oboru mediální studia.

Vyhledával jsem především různé paradoxy 
té doby, která byla taková mdlá, šedivá. 
To se projevovalo v architektuře, 
všudypřítomném nepořádku, někdy až 
strašidelně prázdných ulicích. Měl jsem 
rád nejrůznější poutače a plakáty, které 
působily mnohdy hodně absurdně.  
Na všech těch polorozbořených nebo 
oprýskaných domech visela hesla 
zachycující úspěchy našich horníků  
a dělníků, jak překročili plán, jaký výkon 
odvedly brigády socialistické práce.  
V těch časech po roce 1968 to začalo mít 
takový groteskní rozměr, protože tomu 
už málokdo mohl věřit, ale stejně s tím 
nikdo nic nedělal. Tohle prostředí vlastně 
člověka kultivovalo, všechna ta hesla, 
vlajky, výzdoba. Kladno mělo na každém 
sloupu elektrického osvětlení takovou 
rudou pěticípou hvězdičku. A v lidech byl 
cítit strach svobodně projevit svůj názor.

ISBN 978-80-905223-2-9

Jiří Hanke

Ji
ří

 H
an

ke

Kladnu pod kůží
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la

dn
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po
d 

ků
ží

obalka_final.indd   1 06/11/13   13:20

editor: Roman Hájek
grafický návrh, sazba: Iveta Bláhová
160 stran
brožovaná
náklad 500 ks
doporučená prodejní cena: 350 Kč
ISBN 978-80-905223-2-9 

vydání	knihy	finančně	podpořili:
desítky přispěvatelů prostřednictvím Hithit.cz
Středočeský kraj
Beznoska, s. r. o.
Ing. Eva Veselá, Kladno
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Jiří Hanke: Kladnu pod kůží
vyšlo v listopadu 2013

Asanace centra města, natáčení filmu Stalin-
grad, události z roku 1989, ale i momentky 
z všednodenního života Kladna 70. a 80. let. 
To vše zachycují fotografie dokumentaristy Ji-
řího Hankeho v jeho nové knize Kladnu pod 
kůží, kterou vydává kladenské nakladatelství 
Halda. Většina z otištěných snímků pochází 
z autorových archivů a dosud nebyla nikde 
prezentována.

Knížka obsahuje bilanční rozhovor, v němž Jiří 
Hanke popisuje nejen svou fotografickou ka-
riéru, ale i bigbítové začátky nebo problémy 
s provozem své galerie za minulého režimu.

o autorovi
Jiří Hanke (*1944) patří k nejvýraznějším osobnostem české dokumentární fotografie. V 70. letech 
se začal toulat ulicemi tehdy ještě dělnického Kladna a zachycovat jeho skrytá zákoutí, paradoxy 
i místy úsměvné momentky ze života jeho obyvatel. Ačkoli nemá fotografické vzdělání, brzy se pro-
pracoval mezi přední české fotografy a svými cykly – zejména Pohledy z okna mého bytu, jež fotil prů-
běžně od roku 1981 do roku 2003 – zaujal i v zahraničí. Od roku 1977 vede v Kladně Malou galerii 
České spořitelny. Loni obdržel ocenění Asociace profesionálních fotografů ČR za dlouhodobý přínos 
české fotografii. v Kladně. Publikuje články o regionální kultuře a odborné stati z oblasti knihovnictví.

Vydání knihy nebylo jednoduché. Ještě v srpnu jsme neměli téměř žádné prostředky mimo dotaci ze 
Středočeského kraje. Proto jsme se rozhodli zkusit projekt financovat prostřednictvím crowfundingu, 
s využitím služby Hithit.cz. Zde se nám nakonec podařilo získat cílovou částku 55 000 Kč a knížka 
mohla do tiskárny.

nakladatelství Halda
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Halda dává šanci mladým
Grafické zpracování knihy Kladnu pod kůží jsme přenechali mladé grafičce Ivetě Bláhové. Pro stu-
dentku belgické umělecké školy l’Ecole nationale supérieure des arts visuels de La Cambre to byla 
první příležitost, jak si vyzkoušet výrobu knihy tištěné ve velkém nákladu. Na rozdíl od zavedených 
nakladatelství u nás navíc dostala volné ruce – omezovaly ji jen technologické parametry a naše 
finanční možnosti. S výsledkem jsme byli – stejně jako fotograf Jiří Hanke – velmi spokojení. Iveta 
navíc práci pro Haldu vykonávala v rámci studijní stáže, takže je to pro ni užitečný zářez do profesní-
ho životopisu a pracovního portfolia. Podobné možnosti bychom chtěli nabízet v budoucnu i dalším 
zájemcům.

Confirmation of a completed internship

This letter is to confirm that Ms. Iveta Bláhová, a student of l’Ecole nationale supérieure des arts vi-
suels de La Cambre, worked as an intern in our publishing house Halda from 15th October through 
the end of November 2013. Actually, Iveta had been in contact with us even before this internship, 
since we had asked her in March 2013 to be the graphic designer and typesetter of the publication 
Kladnu pod kůží (authored by Jiří Hanke, ISBN 978-80-905223-2-9).

During her internship Iveta’s duty was to prepare the complete print data of this book, to select 
appropriate paper and printing technology as well as to communicate with the printing company. 
She was responsible for supervising the whole process of production of the book (including the con-
trol of the process of printing right in the printing factory).

We have been very pleased with the work Iveta has done for us. She is definitely able to devise 
original graphic design based on instructions she gets and to defend her visions successfully when 
discussing them with the author and the editor of the book. Since our publishing house is small and 
our funds are limited she had to deal with many restrains, though she created a book of high quality 
and distinctive design. Her minimalist approach applied in this particular book is positively apprai-
sed not only by the author of the book but also by our associates and the readers.

Iveta demonstrated to be a responsible person with good working knowledge. She was diligent, 
kind, hardworking and she completed rightly all the tasks she got. Though some little complications 
occurred (not by her fault but on the side of the printing company) she was able to solve them fle-
xibly and proved her decision-making skills. I personally think that this experience with preparation 
of a title with higher print run (the first for her, as she said) was really useful and enriching for her.

If I can provide you with any additional information, or if you have any questions regarding Iveta’s 
work for us, please do not hesitate to contact me.

Roman Hajek

Křest proběhl 28. listopadu v kladenském klubu Dundee Jam. Kmotrem knížky byl jazzman Jiří Stivín, 
který po křtu navázal svým koncertem.

nakladatelství Halda



Luděk Švorc: Kladenské pohádky
vyšlo v listopadu 2013

Sedmnáct pohádkových příběhů inspirovaných kra-
jinou, pověstmi a historií Kladna a jeho nejbližšího 
okolí, kterými se prolíná příběh dvou nezbedných 
myšáků Chloupka a Zoubka a jejich strejdy Šedivá-
ka. Ilustrovala Marcela Alfonso.

o autorech
Fotograf a prozaik Luděk Švorc (*1941) se původ-
ně vyučil v Poldi, při zaměstnání vystudoval střední 
průmyslovou školu a Lidovou konzervatoř - obor vý-
tvarná fotografie u prof. Šmoka. Od roku 1970 pra-
coval jako profesionální fotograf, publikoval v řadě 
časopisů a novin. V literární tvorbě se zaměřuje ze-
jména na tematiku přírody, rybářství a vzpomínek na léta dětství na periferii Kladna po 2. světové 
válce. Napsal např. knihy Zapadlé oblázky nebo Housle pod vodou.

Malířka a ilustrátorka Marcela	 Alfonso (*1956) vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou 
v Praze, obor propagační výtvarnictví. Věnuje se především malbě a ilustracím pro děti.

Kladensko sice není úplně pohádkový kraj, spisovateli Luďku Švorcovi se však povedlo přirozeně propo-
jit jeho průmyslovou minulost a zvláštnosti některých lokalit s tradičními pohádkovými motivy. Nápad 
se nám zalíbil tolik, že jsme Kladenské pohádky vydali i přesto, že původně nebyly v edičním plánu. 
Do shánění sponzorů a předprodeje knížky se pustila Petra Líbová. Výsledkem je úspěšná knížka, o kte-
ré se už ví i v zahraničí. Díky redaktorce Martě Alterové jsme v kontaktu s panem Ludvíkem Jedlou, kte-
rý v Austrálii provozuje krajanské rádio Vysílá Perth a který projevil zájem o namluvení pohádek. To nás 
přivedlo k myšlence vytvořit také audioverzi pohádek, na které bychom rádi (v závislosti na financích) 
pracovali v první polovině roku 2014. Vytvořili jsme též samostatný web: www.kladenskepohadky.cz

editor: Roman Hájek
grafická úprava a sazba: Petra Líbová
92 stran
pevná vazba
náklad 1 300 ks
doporučená prodejní cena: 230 Kč
ISBN 978-80-905223-3-6

vydání	knihy	podpořili:
divadlo V.A.D. svým benefičním představením
pan Martin Brádka (Kladenské divadélko)
První kročehlavská, s. r. o.
Statutární město Kladno
Wüstenrot
cukrárna Dolce Vita
dětská herna Beruška
a desítky předplatitelů, kteří v nás měli důvěru
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Křest knihy proběhl ve středu 4. prosince ve studovně Středočeské vědecké knihovny v Kladně. 
Na akci vystoupila kapela Starej pán.

O týden později, ve středu 11. prosince, jsme knihu představili také dětským čtenářům v rámci zá-
bavního podvečera v dětském oddělení Městské knihovny Kladno. Na programu vedle hudebních 
vystoupení žáku 2. ZUŠ bylo čtení z knížky (četl herec Divadla Lampion Václav Rašilov). Pro děti byla 
připravena také výtvarná dílna, na které si mohly vytvořit vlastní myšácké uši.
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Kladenské pohádkové omalovánky
Společně s knihou Kladenské pohádky jsme připravili i omalovánky s drobnou soutěží. V omalo-
vánkách je pět pohádkových úkolů, které se vztahují k zajímavostem Kladna a jeho okolí. Kdo úkoly 
správně vyplní, získá v kladenském infocentru placku s pohádkovým motivem od Marcely Alfonso.

Placky jsou k zakoupení i samostatně v městském infocentru a Sládečkově vlastivědném muzeu.

Pohádkový rozvrh
V návaznosti na knihu Kladenské 
pohádky jsme pro město Kladno při-
pravili školní rozvrh hodin s jednou  
z knižních ilustrací, který město využi-
je jako svůj propagační předmět. 
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Jaroslav Vykouk: Hnědý mrak 
nad Kladnem
vyšlo v prosinci 2013

Studenta berounské obchodní akademie Jaroslava 
Vykouka čekají nejdůležitější léta jeho života. Po ab-
solvování školy se ohlíží po zaměstnání a podaří se 
mu získat místo spojovatele u státní pošty. Služba 
jej však zavádí do různých koutů vlasti, on by přitom 
nejraději byl u své milé Marušky v Kladně. A to ani 
nemluvě o tom, že nad Československem se zvol-
na stahují zlověstná mračna přicházející nacistické 
okupace. Svatbu a narození prvního potomka (auto-
ra této knihy) tak už slaví v nelehkých časech, kdy 
na kladenské radnici vlají prapory s hákovým křížem.

Autor v této knize propojil autentické vzpomínky 
svého otce s širší historií Kladenska v druhé polovi-
ně 30. let a za Protektorátu Čechy a Morava. Vznikl 
tak ojedinělý text, jenž vedle cenných faktografických 
údajů nabízí svědectví, které vystihuje atmosféru 
doby mnohem lépe než pouhé historické dokumenty.

o autorovi
Jaroslav Vykouk (*1943) vystudoval Pedagogickou školu v Berouně a speciální pedagogiku na Uni-
verzitě Karlově v Praze. Od mládí se zajímá o historii a heraldiku. V roce 1997 převzal po svém otci 
funkci kronikáře města Kladna. Je autorem řady knih se vztahem k historii a místopisu Kladna a Kla-
denska (Skulptury v Kladně, Kladenský uličník, Kladenský tulák, Domy jako galerie, Kladenský turis-
ta). V knize Hnědý mrak nad Kladnem zpracoval vzpomínky svého otce na dobu nacistické okupace, 
které doplnil o širší historický kontext a kroniku města Kladna z okupačních let.

editor: Roman Hájek
grafická úprava a sazba: Petra Líbová
obálka: Veronika Botová
280 černobílých stran
brožovaná
náklad 500 ks
doporučená prodejní cena: 249 Kč
ISBN 978-80-905223-4-3

vydání	knihy	podpořili:
Středočeský kraj
Klub přátel hornických tradic – Kladno
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Poslední z titulů roku 2013 je cenným příspěvkem k historii období protektorátu na Kladensku. Křest 
knihy jsme vzhledem k předvánočnímu termínu vydání odsunuli až na 15. leden 2014 do Středočeské 
vědecké knihovny v Kladně.

Drobné tisky
Vydávání knih doplňujeme dalšími drobnými tisky se vztahem k regionu, především pohlednicemi. 
V roce 2013 jsme vydali pohlednici s motivem Kladenských pohádek (sloužil jako propagační ma-
teriál pro shánění peněz na vydání knihy), pohlednici věnovanou Bohumilu Hrabalovi a nakonec 
pohlednici s fotografií Jiřího Hankeho (u příležitosti vydání jeho knihy). Ve spolupráci se Sládečkovým 
vlastivědným muzeem v Kladně jsme připravili pohlednici s motivem Budče. 
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Městské zásahy Kladno 2013
vyšlo v říjnu 2013

Každé město má svá „bolavá místa“ – nešikovně si-
tuovaný přechod, neprůchozí náměstí, nedostatky 
v cyklodopravě. Projekt Městské zásahy vznikl pů-
vodně v Bratislavě, postupně se ale dostal i do dal-
ších měst – a jedním z nich se v roce 2013 stalo 
i Kladno. V rámci projektu měla veřejnost možnost 
hodnotit městský prostor. Následně oslovení archi-
tekti navrhovali drobné i komplexnější návrhy, jak 
by se určitá místa mohla změnit tak, aby veřejný 
prostor byl zajímavější a kvalitnější. Publikace je ka-
talogem těchto návrhů, které mohou posloužit jako 
odrazový můstek pro další vývoj města.

Vydáno ve spolupráci s o. s. Klad-on/off.

63 stran
brožovaná
doporučená cena: 100 Kč
ISBN 978-80-905223-1-2 
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Ocenění Jiřího Miky

Velkou radost nám udělalo ocenění naší první publikace o sládkovi Otakaru Zacharovi s názvem 
Mezi alembikem a spilkou. Její autor Jiří Mika obdržel čestné uznání v Regionální ceně Miroslava Iva-
nova za literaturu faktu 2012. Cenu vyhlašuje Klub autorů literatury faktu a uděluje se za výjimečné 
počiny v této oblasti literární tvorby. Ocenění jsme v zastoupení Jiřího Miky převzali 17. května 2013 
na veletrhu Svět knihy v Praze. 

Halda v médiích
(výběr článků, nezahrnuje např. texty v měsíčníku Kladno 2013)

25. 10. 2013 (o knize Kladnu pod kůží) | Český rozhlas Region – Středočeský kraj | Kladno z doby 
před čtyřiceti lety ožívá na dosud nepublikovaných snímcích | http://www.rozhlas.cz/zpravy/regio-
ny/_zprava/1272876

14. 11. 2013 (o knize Kladenské pohádky) | 5plus2 Kladensko | Každý potřebuje svého anděla, říká 
ilustrátorka Marcela Alfonso | http://kladno.5plus2.cz/49147/kazdy-potrebuje-sveho-andela-rika-
-ilustratorka-marcela-alfonso

20. 11. 2013 (o knize Kladenské pohádky) | Kamelot | Kladenské pohádky Luďka Švorce | http://
kamelot.cz/news/276/17/Kladenske-pohadky-Ludka-svorce/

2. 12. 2013 (o knize Kladnu pod kůží) | Mladá fronta Dnes, Střední Čechy | Když se fotograf dostává 
svému městu pod kůži

3. 12. 2013 (o knize Kladenské pohádky) | Kladenský deník | Spisovatel Luděk Švorc vydal knihu 
Kladenské pohádky | http://kladensky.denik.cz/kultura_region/spisovatel-ludek-svorc-vydal-knihu-
-kladenske-pohadky-20131203.html

12. 12. 2013 (o knize Kladenské pohádky) | 5plus2 Kladensko | OBRAZEM: Kladno má konečně své 
pohádky | http://kladno.5plus2.cz/55484/obrazem-kladno-ma-konecne-sve-pohadky

14. 12. 2013 (o knize Kladenské pohádky) | 5plus2 Kladensko | Kladenské pohádky půjdou do světa. 
Zajímá se o ně australské rádio | http://kladno.5plus2.cz/55829/kladenske-pohadky-pujdou-do-sve-
ta-zajima-se-o-ne-australske-radio

16. 12. 2013 (o knize Kladnu pod kůží) | Kladenský deník | Fotograf Jiří Hanke se ve svojí nové knize 
podíval městu pod kůži

19. 12. 2013 (o knize Kladenské pohádky) | Rodina 21 | Pohádkový kladenský svět | http://www.
rodina21.cz/knihy-a-literatura/pohadkovy-kladensky-svet
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Projekt Pamětníci Podprůhonu 
/s využitím textu Františka Baďury ve výroční zprá-
vě o. s. Spolek Podprůhon/

Projekt Pamětníci Podprůhonu je jedním z klíčových 
oblastí spolupráce Haldy s občanským sdružením 
Spolek Podprůhon. Kořeny projektu, jehož hlavním cí-
lem je zaznamenat a uchovat vzpomínky nejstarších 
obyvatel a starousedlíků historické čtvrti Podprůhon, 
spadají do podzimu 2012. Pamětnické vzpomínky 
vnímáme jako cestu k tomu, jak zmapovat podprů-
honské „malé“ dějiny – život svérázné dělnické čtvrti, 
jenž byl na jednu stranu velmi specifický, ale na dru-
hou stranu představoval jeden z typických fenoménů 
rozvíjejících se průmyslových oblastí.

Prvním, dílčím výstupem projektu, je kalendář Tváře Podprůhonu 2013/14, první z předpokládané 
řady specifických kalendářů „od Dvorků ke Dvorkům“ přibližujících různé pohledy na čtvrť hostící 
populární Kladenské dvorky. Obyvatele Podprůhonu pro tento kalendář zachytil fotograf Jiří Hanke, 
pro něhož to byl zároveň fotografický návrat do čtvrti po více než dvaceti letech.

V roce 2014 bychom chtěli projekt dále rozvíjet. Předpokládáme připravení publikace, jejíž součástí 
budou vedle vzpomínek i odborně historické texty místopisce Zdeňka Pospíšila a archivářky Květy 
Hrnčířové. K základnímu nápadu se nicméně nabalují další možnosti, jak projekt prohloubit, ozvlášt-
nit, dát mu nové rozměry a formy. Jaký bude konečný výstup, není v této fázi projektu ještě jasné; 
záleží především na časových a finančních možnostech. 

Koordinace občanských aktivit v Kladně

Jedním z dlouhodobých cílů sdružení je snaha propojovat ostatní občanské aktivity v Kladně. Prv-
ním pokusem bylo společné setkání příznivců a spolupracovníků Haldy, které proběhlo 20. března 
v kavárně Bez Konce. Výsledkem byla četné nové kontakty a aspoň dílčí prohloubení vzájemné spo-
lupráce.

Na toto setkání volně navázala šířeji pojatá schůzka nejrůznějších občanských iniciativ 19. listopadu 
opět v kavárně Bez Konce. Tato iniciativa vyústila v lednu 2014 ve zřízení společného kalendáře kul-
turních a společenských akcí (www.kladendar.cz), jenž by měl napomoci lepší propagaci nezávislých 
a neziskových aktivit. Směřování diskuse nadále sledujeme a jsme otevření i dalším společným pro-
jektům. Projekt byl spuštěn 15. 1. 2014.
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Kontakt:
o. s. Halda

V. Burgra 136
27201 Kladno

IČO:	22748199
účet:	2600242272/2010	(Fio)
 
e-mail:	haldaknih@gmail.com	
web:	www.haldaknih.cz

telefony:
Roman	Hájek,	předseda	o.	s.,		605	452	469	
Petra	Líbová,	místopředkyně	o.	s.,	777	051	781

Děkujeme za pozornost
a všem našim příznivcům a podporovatelům

za jejich přízeň
:)

texty zpracoval Roman Hájek
grafická úprava Petra Líbová


