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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, z. 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

Výkonná rada spolku
Roman Hájek – předseda
Petra Líbová – místopředsedkyně
Michaela Hájková – místopředsedkyně
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Halda v roce 2014
Halda má za rok 2014 na kontě čtyři knihy, jedno CD a na třicítku akcí. K tomu asi není zapotřebí 
mnoho dodávat. Na tým dobrovolníků s omezenými finančními prostředky je to úctyhodný výkon.

Ze „zavedených“ projektů dál pokračovalo Science Café i literární večery, které jsme se pokusili 
trochu dramaturgicky ozvláštnit – uspořádali jsme tak večer pro začínající (či neznámé) kladenské 
autory a v prosinci jsme do Kladna pozvali autory příběhů na 50 slov.

Poněkud jasnější rámec fungování získaly naučné historické vycházky Zdeňka Pospíšila, s jejichž po-
řádáním nám v roce 2014 finančně a propagačně pomohlo město Kladno. Zájemci se tak během 
tří jarních sobot dozvěděli řadu informací o minulosti domů na náměstí Starosty Pavla a kladenské 
hlavní třídě.

Nově jsme mezi naše aktivity zařadili přírodovědné vycházky, jejichž organizaci si vzal na starost 
Michal Procházka. O výlety na zajímavé chráněné lokality v okolí Kladna byl pro nás nečekaně velký 
zájem, proto bychom je rádi zopakovali i v dalším roce. S propagací procházek nám pomáhalo SVČ 
Labyrint a ČSOP Kladensko.

Na konkrétních projektech jsme rozvíjeli spolupráci i s dalšími organizacemi. V dubnu jsme se po-
díleli na pořádání připomínky stého narození Bohumila Hrabala na Mayrovce (společně se Sládeč-
kovým vlastivědným muzeem Kladno a Středočeskou vědeckou knihovnou Kladno). A spolupráci se 
Sládečkovým vlastivědným muzeem jsme si zopakovali ještě na podzim, kdy se právě v muzeu konala 
výstava o životě sládka Otakara Zachara.

Portfolio našich webových projektů se rozrostlo o projekt Literární Kladno, na který František Baďura 
shromažďuje informace o současných i nežijících kladenských autorech.

Také v roce 2015 před námi stojí řada nových výzev. Nápadů nám neubývá. Doufáme spíš, že nám 
neubude času na to je realizovat.

Roman Hájek

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 2014 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 Neuron, knihkupectví Academia, časopis Vesmír, LukyLab a multimediální projekt Zet.

Science	Café	Kladno	dále	podporují:

Gymnázium Kladno, SVČ Labyrint, Kavárna Bez Konce

večery Science Café Kladno 2014

14. ledna | Chaos	v	našem	životě | RNDr. Pavel Pokorný, 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

19. února | Kovy budoucnosti | doc. Ing. Pavel Novák, 
Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

19. března | Kdo bude žít? | doc. Vladimír Rogalewicz, 
CSc., Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

15. dubna | Dav uvnitř člověka | Milan Petrák

13. května | Tajemno nanosvěta | prof. RNDr. Evžen 
Amler, CSc., 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

18. září | Domy budoucnosti | doc. Ing. Lukáš Ferkl, 
Ph.D., Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., Univerzitní centrum 
energeticky efektivních budov ČVUT

15. října | Tajemství buňky | MUDr. Jan Trnka, M.D., 
Ph.D., M.Phil., Ústav biochemie 3. lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze

5. listopadu | Co	nám	říkají	počítačové	hry? | Mgr. Ja-
roslav Švelch, Ph.D., Fakulta sociálních věd Univerzity Kar-
lovy Praha



Projekty Haldy
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       V 80. letech z
aujala jako filmová

   

      režisérka krát
kými animovanými  

    filmy (např. Auc
assin a Nicoletta,  

O princezně Furieně
). V poslední době s

e 

věnuje výtvarné tv
orbě, knižním ilu-

stracím a psaní vla
stních knih. Vydala

 

sbírku povídek Přiď
te ve tředu, slečno 

 

a dětskou knížku Kd
o má koho. 

Ukázky z knížek př
ečte Hana Hubertová

.

6.2. 2014
19 hodin

čtvrtek

pohostinství Pod Vobrazem
v nekuřáckém salonku

Čs. armády 1945, Kladno 
vstupné dobrovolné

www.haldaknih.cz

šestý literární večer

Nina

Čampulková

Promítání filmů Niny Čampulky!
------------------------------

Novinářka, učitelka
 a spisovatel-

ka Olga Fikrlová je
 autorkou tří 

básnických sbírek K
věty s vůní 

cyankáli (2004), Uch
o na nebi (2005) 

a Klíč k podzemní z
ahradě (2008). 

Ve své tvorbě se za
měřuje na osob-

ní pocity a mezilid
ské vztahy, vě-

nuje se i experimen
tální poezii.

13.3. 2014
19 hodin

čtvrtek

pohostinství Pod Vobrazem
v nekuřáckém salonku

Čs. armády 1945, Kladno 
vstupné dobrovolné

www.haldaknih.cz

sedmý literární večer

Olga

Fikrlová

     Beseda 
s kladensko

u rodačkou, 
histo-

ričkou a au
torkou liter

atury faktu
. Bě-

hem působen
í ve Státním

 památkovém
 ústa-

vu podílela
 na realizac

i řady význ
amných 

výstav, pozd
ěji ovšem sv
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la vykonáva
t a pustila 
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ho bádání. N
apsala řadu

 oceňovanýc
h knih, 

například p
rvní životo

pis Milady Horák
ové 

(s Jiřím Dol
ežalem) či p

ortréty Miroslava 

Tyrše a dal
ších obrozen

ců. 

23.10.2014
19 hodin

čtvrtek

pohostinství Pod Vobrazem 
(Čs. armády 1945, Kladno)
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devátý literární večer

Zora

Dvořáková
Někdy na vyjádření

 myšlenky slova 

nestačí. Seznamte se
 s autory, kteří 

to dovedou 50 slovy
. Nadšenci, kteří si

 

založili web Příběh
y na padesát slov, 

přijedou představit 
svá díla do Kladna!

Zdeněk Král, Bianca
 Bellová, 

Lidmila Kábrtová, J
an Beran, 

Tomáš Prokopic, Jin
dřich Kalíšek 

(a možná další)

3. 12.  2014
19 hodin

středa

pohostinství Pod Vobrazem
v nekuřáckém salonku

Čs. armády 1945, Kladno 
vstupné dobrovolné

www.haldaknih.cz

desátý literární večer

Padesátky

na Kladně
autoři příběhů na 50 slov

Halda, z. s.



Projekty Haldy

Nový webový projekt Haldy, který spravuje Fran-
tišek Baďura a který jsme spustili na podzim 
2014. Stále je ve stádiu zrodu, nicméně cílem je 
na něj shromažďovat všechny zajímavé informa-
ce o kladenských literátech, které se k nám do-
stanou.

poslání projektu
Kladno není a nikdy nebylo městem bohémů a li-
terárních kaváren podobně jako metropole Praha 
či Brno. Ani s ním nebývají (až na výjimky) spojová-
ny význačné spisovatelské osobnosti, tak jako Li-
toměřice mají svého Karla Hynka Máchu, Hronov 
Aloise Jiráska či Brumov Ludvíka Vaculíka.

A přeci je literární minulost i současnost Kladen-
ska plná pozoruhodných lidských osudů – a pře-
devším pozoruhodných literárních děl.

Spolek Halda při své činnosti na literární kulturu 
Kladenska opakovaně naráží – ať už díky tomu, 
že se vydáváním knih sám pokouší přidat něco 
málo do společné pokladnice, nebo organizací 
pravidelných literárních večerů, jejichž smyslem 
je tuto kulturu přibližovat široké veřejnosti.

Není proto náhoda, že jsme pocítili potřebu za-
čít získané informace skládat v něco, co by sice 
nebylo tak náročné jako systematické pátrání, 
jehož výstupem by mohla být kniha, ale záro-
veň bylo do značné míry uspořádané. Doufáme, 
že na webu najdete řadu zajímavých informací 
a podnětů k četbě. Stejně tak ale budeme rádi, 
když se najde někdo, kdo by chtěl přispět svým 
článkem.

Literární	Kladno|www.literarnikladno.cz
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Literární večery
I když jsou širší veřejnosti často neznámí, žije (či žila) v Kladně a okolí řada spisovatelů odborné lite-
ratury, beletrie i poezie. Literární večery jsou komponované pořady, které kombinují autorské čtení 
a besedu s představovaným autorem. Zhruba hodinu a půl dlouhé akce pořádáme od listopadu 
2013 v Pohostinství Pod Vobrazem (Čs. armády 1945, Kladno).

V roce 2014 jsme dramaturgii literárních večerů obohatili o dvě speciální akce. V květnu jsme pozvali 
málo známé či začínající autory, kteří tak měli možnost prezentovat svou tvorbu veřejnosti. V pro-
sinci jsme pak do Kladna pozvali autory sdružené kolem webu Příběhy na padesát slov. Kladenský 
literární večer byl jejich vůbec prvním veřejným vystoupením.

Literární večery v roce 2014
6. února | hostem autorka animovaných filmů, výtvar-
nice a spisovatelka Nina Čampulková

13. března | hostem básnířka Olga Fikrlová

22. května | Píšeš? Tak se pochlub! Speciální literární 
večer se začínajícími kladenskými autory

23. října | hostem autorka literatury faktu Zora Dvo-
řáková

3. prosince | literární večer s autory příběhů na pade-
sát slov

Organizaci literárních večerů má na starosti František 
Baďura.



 Kladno minulé a Kladenský uhelný revír
www.kladnominule.cz |www.hornictvi.kladnominule.cz
Halda udržuje a v rámci možností dále rozvíjí webové projekty Kladno minulé a sesterský web Kladen-
ský uhelný revír. Oba projekty jsou zaměřené na prezentaci historie města a staly se důležitým referenč-
ním zdrojem pro zájemce o minulost, studenty i novináře. Vzhledem k omezeným časovým možnostem 
jsme však projekty v roce 2014 příliš nerozvíjeli, byť z nich řada našich aktivit přirozeně vychází.

Kladno minulé má i svou facebookovou stránku, která má momentálně přes 2 900 příznivců.

Historické vycházky se Zdeňkem Pospíšilem
Ačkoli není profesí ani vzděláním historik, díky mnohaletému studiu archivů patří Zdeněk Pospíšil mezi 
největší znalce kladenské minulosti. Jeho už dříve hojně navštěvované naučné vycházky jsme v roce 
2014 pořádali ve spolupráci s městským informačním centrem, což nám umožnilo lepší propagaci 
akce i lepší organizační zázemí. Na jaře tak proběhly tři vycházky zaměřené na historické centrum 
města, které se opět těšily velkému zájmu Kladeňáků.

26.	dubna	|	od	Rakovnické	brány	ke	stodolám

17. května | od sv. Jana Nepomuckého k rejdišti

7. června | kolem náměstí Starosty Pavla

Halda, z. s.
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•	 Dozvíte	se	mnoho	zajímavého	z	historie	Kladna.
•	 Průvodce	je	nadšeným	historikem,	výklad	je	ozvučen.
•	 Všechny	procházky	začínají	od	Městského	informačního	

centra,	tř.	T.	G.	Masaryka	499	v	Kladně
•	 Po	skončení	dvouhodinové	procházky	následuje	

beseda	s	malým	občerstvením	v	Galerii	Kladenského	
zámku.

•	 Vstupné:	50	Kč/procházka,	nebo	120	Kč/celý	cyklus	
(vstupenky	zakoupíte	v	MIC,	tel.	312	604	540)

www.haldaknih.cz

26. 4. | Od Rakovnické brány ke stodolám
kaple	sv.	Floriána	|	bývalé	kino	„Oko“	|	bývalá	lékárna	„U	české	koruny“I	
Janoutova	parfumerie

17. 5. | Od Sv. Jana Nepomuckého k rejdišti
bývalý	obchodní	dům	Löwy	a	Hirsch	|	bývalý	hotel	„Sport“	|	Sokolovna	|	
hostinec	„U	Jágrů“

7. 6. | Kolem náměstí Starosty Pavla
hotel	„U	města	Kladna“	|	první	pošta	na	Kladně	|	Městská	spořitelna	|		
továrna	cukrovinek	Jan	Beránek	|	radnice

Halda,	o.	s.,	a	Statutární	město	Kladno	vás	zvou	na

HISTORICKÉ	
PROCHÁZKY

s	průvodcem	Zdeňkem	Pospíšilem

v	sobotu	26.	4.	|	17.	5.	|	7.	6.	2014
od	13.30	do	16.30	hod.



Přírodovědné exkurze s Michalem Procházkou
Jednou z našich nových aktivit v roce 2014 byla série jarních přírodovědných vycházek, které připra-
vil mladý nadšený přírodovědec Michal Procházka. Rozhodl se při nich ukázat, že za přírodními za-
jímavostmi není potřeba chodit daleko a že mnohé z nich najdeme doslova pár kroků za posledním 
městským sídlištěm. K našemu překvapení s Michalem do přírody pravidelně nevyrážela desítka lidí, 
ale mezi třiceti a čtyřiceti nadšenci. Což je velká motivace pro to, abychom akci zopakovali!

 

6. dubna | do Pašijové drahy za lýkovcem jedovatým a jarní květenou

4. května | do Třebichovické olšinky za prstnatcem májovým

31. května | do lesů Krnčí a Voleška

přírodovědné vycházky jsme pořádali ve spolupráci s ČSOP Kladensko a SVČ Labyrint

Projekty Haldy
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Od velkodolu k velkodoluMinulost kladenských dolů

vycházka s Jiřím Suchomelem

sobota 
28. 6. 2014 
od 14 hod.

Od „kladenských katedrál“, které 
jsou pozůstatkem jednoho z nej-
významnějších dolů na Kladensku 
Prago-Tragy, půjdeme oblastí, kde 
na konci 18. století objevili uhlí 
sedláci Burgr s Opltem. Ukážeme 
si řadu zabezpečených jam, výchoz 
uhelné sloje, lokalitu Na Stařinách, 
skromné pozůstatky dolu Ludmila, 
zbytky lanovky, místa, kudy vedla 
vlečka, či osadu Ferdinandka, což je 
vlastně areál bývalého dolu.

vstupné dobrovolné
koná se za každého počasí

www.haldaknih.cz

Sraz: vlakové nádraží Kladno-Dubí
Konec trasy: Cvrčovice, Ferdinandka
Délka trasy: cca 5 km (3–3,5 hodiny)
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Další naučné vycházky
Vedle série přírodovědných a historických vycházek jsme připravili ještě dvě naučné výpravy.

3. května | Kladno v době protektorátu s kronikářem Jaroslavem Vykoukem

28. června | Od velkodolu k velkodolu s Jiřím Suchomelem



Projekty Haldy
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Promítání filmu Siréna
5. března
Slavný film Siréna Karla Steklého podle předlohy Marie Majerové, natáčený v Kladně v roce 1946, 
vyšel v únoru 2014 na DVD. Ve spolupráci se společností Filmexport jsme při této příležitosti připra-
vili promítání filmu spojené s besedou o kontextu jeho vzniku.

Film představil filmový historik Pavel Taussig, který se věnoval zajímavostem z jeho natáčení. Na ve-
čeru byli přítomni i někteří pamětníci natáčení filmu.

Akce, na kterých se Halda 
podílela

Ostře sledovaný Hrabal
29.–30. března 
V roce 2014 se na mnoha místech připomínalo 
100. výročí narození spisovatele Bohumila Hra-
bala a 90. výročí narození Vladimíra Boudníka. 
Kladno, kde se oba v padesátých letech sezná-
mili a pracovali jako brigádníci v ocelárnách 
Poldi, nezůstane pozadu.

Na víkend 29. a 30. března jsme ve spolu-
práci se Sládečkovým vlastivědným muzeem 
v Kladně a Středočeskou vědeckou knihovnou 
v Kladně připravili speciální program věnova-
ný oběma autorům, který proběhl v Hornickém 
skanzenu Mayrau.

Na programu bylo čtení z Hrabalových knih. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout ukázky růz-



ných vydání Hrabalových děl z fondů Středo-
české vědecké knihovny. Podvečer zpestřil hrou 
na heligonku Hrabalův oblíbený harmonikář 
z pražské hospody U Tygra „Pepíček“ Čečil, 
který také zavzpomínal na proslulá hospodská 
setkání. Sobotní večer završili Frances Sander 
a Dima Berzon ukázkou malování světlem. 
V neděli se pak promítal film Něžný barbar.

Výstava Kde se pivo vaří… Sládek a alchymista Otakar Zachar 
ve Sládečkově vlastivědném muzeu
13. září–9. listopadu
V návaznosti na první naši publikaci, v níž Jiří Mika přiblížil životní osudy sládka kročehlavského 
pivovaru Otakara Zachara, jsme se ve spolupráci se Sládečkovým muzeem, Středočeskou knihovnou 
a rodinou Tesárků, které dnes patří objekt pivovaru, podíleli na přípravě výstavy o Zacharově živo-

Zveme Vás k pietní vzpomínce na 

starostu Kladna v letech 1938-39

                       
       v 11 hod. před kladenskou radnicí

Osobnost Františka Pavla připomene krátkým historickým úvodem 
Zdeněk Pospíšil.

Vzpomínka na starostu 
Františka Pavla
11. června
Kladenská organizace Českého svazu bojovní-
ků za svobodu připravila na 11. června pietní 
vzpomínku na Františka Pavla. Halda si velmi 
váží toho, že s organizací této akce mohla po-
moci. V roce 2014 totiž uplynulo 75 let od úmrtí 
kladenského starosty z let 1938–39, po němž je 
pojmenováno hlavní kladenské náměstí. Pavlovu 
osobnost krátce připomenul Zdeněk Pospíšil.

tě. Při vernisáži sehrál divadelní spolek Kladina 
ukázky ze Zacharovy hry Harmonie. V návaz-
nosti na výstavu proběhly o víkendu 13. a 14. 
září prohlídky bývalého pivovaru pod vedením 
Robina Tesárka. 
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Spolupráce kladenských neziskovek:  
Kladendář a festival Chcíplej pes
Jsme velmi rádi, že se v Kladně daří do jisté míry propojovat činnost různých neziskovek. Halda byla 
na počátku snah o vzájemnou spolupráci a nadále aktivně sleduje diskuse o jejím dalším možném 
rozvíjení.

Prvním viditelným výstupem společných diskusí bylo vytvoření projektu Kladendář, přehledného ka-
lendáře akcí, které se v Kladně dějí. Za jeho navržení a trpělivou správu moc děkujeme Ivu Habranovi 
a Michaele Horákové – bez nich by totiž Kladendář nebyl.

Později, 20. září, se pak na kladenské hlavní třídě odehrál festival Chcíplej pes, který představoval 
aktivity asi desítky kladenských neziskových organizací.

Kladenská trička
Na podzim jsme jako jednu z fundraisingových 
aktivit zkusili oslovit Kladeňáky s nabídkou vý-
roby speciálních triček prostřednictvím projek-
tu DesignTeeLine. V časově omezené kampani 
se prodalo přes 40 trik či tašek.
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Nakladatelská činnost
V roce 2014 se nám podařilo vydat tři knihy regionálního zaměření:

• Zdeněk Pospíšil: Sensační podívaná! Dějiny kladenských biografů
• Michal Procházka: Kladenskou přírodou po celý rok
• Luděk Švorc: Křivoklátské pohádky
Vydali jsme také CD	Kladenských	pohádek, které načetl	Václav	Rašilov.

Ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu (ZO Kladno) jsme na konci roku připravili k vy-
dání drobnou knížku Gabriely Havlůjové Lidice po Lidicích.

Naše publikace 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), přes náš web (www.haldaknih.cz) a prostřednictvím distri-
buční sítě www.kosmas.cz.

Stejně jako v předchozím roce jsme ve spolupráci s o. s. Spolek Podprůhon vydali podprůhonský ka-
lendář, tentokrát pod názvem Barvy Podprůhonu. Fotografie do něj dodali členové fotografického 
kroužku FOKR.

Vydali jsme i některé drobné tisky – pro město Kladno jsme připravili Kladenské pohádkové omalo-
vánky (na motivy knihy Kladenské pohádky) a rozvrh hodin.
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Zdeněk Pospíšil 
Sensační	podívaná!	Dějiny	kladenských	biografů
vyšlo 22. září 2014

Báječné! Sensační! Světová novinka!!!! Poprvé zde! KOSMO-
GRAF, div mechaniky a optiky. Těmito slovy oznamoval dobový 
tisk s největší pravděpodobností první kinematografické před-
stavení v Kladně, které proběhlo prvního října 1899 v hotelu 
U bílého beránka. Od té doby se začala psát pozoruhodná his-
torie kladenských kinematografů, od těch prvních, kočovných, 
až po rozmach stálých kin v druhé a třetí dekádě 20. století. 
Oko, Sevastopol, Květen, Svět, Jas, to jsou názvy kin, která si 
ti starší budou ještě dobře pamatovat. Jen v centru města se 
totiž kdysi nacházely čtyři promítací sály a uvedení Kleopatry 
v prvním 70milimetrovém kině v zemi, na něž se sjížděly auto-
busy až z Košic, zůstává pozoruhodnou součástí místní histo-
rie. Knížka obsahuje texty o všech kladenských kinech, které 
jsou doplněny o vzpomínky promítače z kina Hutník či profil 
malíře Ladislava Hnízdila, jenž v 70. a 80. letech vytvářel pro-
pagační filmové poutače.

o autorovi
Zdeněk Pospíšil pracoval dvacet let v SONP, poté se 
živil jako daňový poradce na volné noze a nyní je 
ekonomem ve společnosti Colsys. Již mnoho let vě-
nuje v podstatě veškerý svůj volný čas systematic-
kému mapování historie a místopisu Kladna a asi 
byste těžko hledali někoho, kdo toho o městě a jeho 
minulosti ví tolik, co on. Pod hlavičkou Haldy při-
pravuje naučné historické vycházky, díky kterým se 
o řadě zajímavostí může dozvědět i širší kladenská 
veřejnost. Sensační podívaná! je jeho první knihou.

o knize
editor: Roman Hájek

grafický návrh, sazba: Veronika Botová

88 stran

brožovaná

náklad 800 ks

cena: 120 Kč

ISBN 978-80-905223-5-0 

Křest proběhl 4. října v sále restaurace Kuklík ve Švermově. Při té příležitosti jsme si také připomněli 
115 let od prvního doloženého filmového promítání v Kladně. Vedle koncertu kapely The Furnitures 
tak bylo na programu také promítání unikátního filmu Mayor Čermák – Starosta chicagský, který se 
Zdeňku Pospíšilovi podařilo objevit v depozitáři Národního filmového archivu.

Sensační podívaná!
Dějiny kladenských biografů

Z d e n ě k  P o s p í š i l  

K l a d e n s k é z a j í m a v o s t i

ISBN 978−80−905223−5−0

K l a d e n s k é z a j í m a v o s t i

s v a z e k  1
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Zrod nové edice Kladenské zajímavosti
Vydání knihy Sensační podívaná! bylo také počátkem nové edice Kladenské zajímavosti. Tu by-
chom chtěli pravidelně naplňovat drobnějšími publikacemi zaměřenými na různé pozoruhodné as-
pekty města. Druhou knihou v pořadí v této edici byl titul Kladenskou přírodou po celý rok.

 

Michal	Procházka:	 
Kladenskou přírodou po celý rok
vyšlo 19. listopadu 2014

Ačkoli se to na první pohled nezdá, je příroda kolem Kladna plná 
zajímavých lokalit, v nichž můžeme najít vzácné zástupce naší 
flóry i fauny. Pašijová draha, Třebichovická olšinka, Vinařická hora, 
lesy Krnčí a Voleška, Záplavy – nejen na tato místa vás průvod-
ce Michala Procházky zavede. Knížku je možné číst jako soubor 
tipů na výlety, vyprávění o zajímavostech jednotlivých rostlinných 
a živočišných druhů či jako soubor fejetonů na téma jednotlivých 
lokalit. Doplněná je řadou autorových fotografií.

Halda, z. s.

o autorovi
Michal Procházka studuje Přírodovědeckou fa-
kultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Biologie 
a geografie se zaměřením na vzdělávání. Jeho 
největším koníčkem je příroda, převážně se vě-
nuje botanice, ale zajímá ho i entomologie a or-
nitologie. Kromě toho se systematicky věnuje 
fotografování, mimo jiné je pravidelným poslu-
chačem přednášek Přírodovědného fotoklubu 
PřF UK. Oba své zájmy se tak snaží propojit. Jeho 
největší láskou je oblast Přírodního parku Džbán 
a příroda bývalého okresu Kladno. V roce 2014 
pro Haldu připravil sérii velmi úspěšných vychá-
zek po přírodních zajímavostech v okolí Kladna.

o knize
editor: Roman Hájek

grafický návrh, sazba: Veronika Botová

56 stran

brožovaná

náklad 500 ks

cena: 120 Kč

ISBN 978-80-905223-7-4

Vydání knihy podpořili Komise rady města Klad-
na pro životní prostředí a firma Zakládání a údrž-
ba zeleně, s. r. o.

Kladenskou přírodou
po celý rok

M i c h a l  P r o c h á z k a

K l a d e n s k é z a j í m a v o s t i

ISBN 978−80−905223−7−4

K l a d e n s k é z a j í m a v o s t i

s v a z e k  2

V edici dosud vyšlo:

Zdeněk Pospíšil: Sensační podívaná!

Kladenskou-prirodou-OBALKA 19.10.2014 15:33 Stránka 1

Křest proběhl 26. listopadu ve vstupní hale 14. ZŠ Kladno. Vedle hudebních vystoupení byla na pro-
gramu také naučná přednáška Petra Juračky.

16

www.haldaknih.cz



Luděk	Švorc:	 
Křivoklátské pohádky
ilustrace: Marcela Alfonso 

vyšlo 26. listopadu 2014

V křivoklátských lesích mají pohádky své pelíšky. Rodí 
se mezi stromy z šepotu potůčků, klapotu mokrých zo-
báčků deště a hvízdavých písní Meluzíny. Spí v postýlce 
z mechu, pod střechou z kapradí. V hlubokých a tem-
ných hvozdech kolem honosného hradu Křivoklát sídlili 
bájní Keltové a nejslavnější čeští králové do nich vyráželi 
na lovecké výpravy. Podél obchodních cest číhali lapkové 
a v krčmách zněl zpěv a smích. A kdo měl trochu štěstí – 
nebo naopak smůly – narazil i na nějakou tu pohádkovou 
postavu. Pokračování Kladenských pohádek a příběhu dvou myšáků Chloupka a Zoubka, kteří žijí na sta-
rém kladenském šrotišti. Jednoho dne však do jejich klidu zasáhne nenadálá událost, a tak se myšáci i se 
starým strejdou Šedivákem vypraví do kraje pod hradem Křivoklátem. A ten je pohádkových příběhů plný!

o autorech
Fotograf a prozaik Luděk Švorc (1941) se původně 
vyučil v Poldi, při zaměstnání vystudoval střední 
průmyslovou školu a Lidovou konzervatoř – obor 
výtvarná fotografie u prof. Šmoka. Od roku 1970 
pracoval jako profesionální fotograf, publikoval 
v řadě časopisů a novin. V literární tvorbě se za-
měřuje zejména 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.

o knize
editor: Roman Hájek

grafická úprava a sazba: Petra Líbová

158 stran

pevná vazba

náklad 3 000 ks

cena: 280 Kč

ISBN 978-80-905223-6-7 

Vydání knihy podpořili Statutární město Kladno, 
dětská herna Beruška.

Křest knihy proběhl v sobotu 29. listopadu v hotelu Sýkora pod hradem Křivoklátem. Kmotry byli 
starosta městyse Křivoklát Milan Naď a básník Petr Petříček.

Ve středu 10. prosince jsme pak uspořádali ještě dětské představení knížky, které se odehrálo v no-
vých prostorách Městské knihovny Kladno. Na programu bylo vedle hudebních čtení z knížky v po-
dání Václava Rašilova.
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Luděk	Švorc:	 
Kladenské	pohádky	(CD)
čte: Václav Rašilov

vyšlo 26. listopadu 2014

Za křivoklátskými lesy, řekou Berounkou a lány polí 
stojí město Kladno. Dolovalo se v něm uhlí a v ohrom-
né peci se dělalo železo. Pec byla hrozně hladová. Mu-
sela se krmit rudou, vápnem a starým železem. Když 
měla hlad, vyfukovala sloupy ohně, kouře a mouru. 
Byl to takový železný drak... Audioverze úspěšných 
Kladenských pohádek. Vybrané části dobrodružství 
myšáků Chloupka a Zoubka a jejich strejdy Šediváka, 
který má vždy po ruce nějakou tu pohádku, načetl 
pro nejmenší čtenáře herec Václav Rašilov.

Gabriela	Havlůjová:	 
Lidice po Lidicích
vyšlo v lednu 2015

Krátce poté, co se malá středočeská obec Lidice sta-
la obětí nacistické zvůle, se zejména ve Velké Británii 
zvedla vlna solidarity. Lidice měly podle nacistických 
plánů navždy a zcela zmizet z lidské paměti. Para-
doxem dějin je, že se stal pravý opak – obec dodnes 
představuje symbol krutostí, jež se během druhé svě-
tové války odehrály nejen na území Protektorátu Če-
chy a Morava, ale po celém světě.

Jak se ale Lidice tímto symbolem staly? A co utvá-
ří jejich vnímání dnes, kdy přímých aktérů událostí 
června 1942 žije už jen několik? Gabriela Havlůjová 
se věnuje tomu, jak vypálení Lidic rezonovalo ve Vel-
ké Británii a Jižní Americe, kde je po Lidicích dodnes 
pojmenována řada žen. Představuje britské hnutí 
Lidice Shall Live, založené na podporu Lidic v září 
1942 v britském Stoke on Trent, a jeho zakladatele 
Sira Barnetta Strosse. Vychází přitom ze vzpomínek 
pamětníků (zpracovaných metodou orální historie), 
článků z britských deníků a archivních pramenů ulo-
žených v Česku i Velké Británii.

Vydáno ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu, ZO Kladno.

Halda, z. s.

režie: Zuzana Vojtíšková

mix, mastering: Daniel Vojtíšek

hudba: Pavel Tatíček

náklad 1 000 ks

doporučená prodejní cena: 120 Kč

Realizaci CD podpořil Středočeský fond kultury 
a obnovy památek.
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o autorce
Gabriela Havlůjová (1958) absolvovala magist-
erské studium českých dějin na Filozofické fakul-
tě Univerzity Karlovy v Praze a magisterské stu-
dium orální historie – soudobé dějiny na Fakultě 
humanitních věd téže univerzity. Od roku 2006 
působí jako předsedkyně OV Českého svazu bo-
jovníků za svobodu Kladno. Dokončuje doktorské 
studium historických věd na FF UK.

o knize
34 stran

sešitová vazba

doporučená cena: 50 Kč

ISBN 978-80-905223-9-8 

Ocenění  
Jaroslava Vykouka
Podobně jako v roce 2013 jsme se i tentokrát rozhodli přihlásit 
naši publikaci do Regionální ceny Miroslava Ivanova za litera-
turu faktu. Jaroslav Vykouk si v ní odnesl čestné uznání, které 
mu bylo předáno na veletrhu Svět knihy v Praze. 

Halda v médiích
(výběr	článků,	nezahrnuje	např.	texty	v	měsíčníku	Kladno	2014)

14. 1. 2014 (o knize Hnědý mrak nad Kladnem) / Kladenský deník / Robert Božovský: Jaroslav Vykouk 
ml. křtí ve středu svou knihu Hnědý mrak nad Kladnem / http://kladensky.denik.cz/kultura_region/
jaroslav-vykouk-ml-ve-stredu-krti-knihu-hnedy-mrak-nad-kladnem-20140114.html

29. 1. 2014 (o knize Hnědý mrak nad Kladnem) / Mladá fronta Dnes, Střední Čechy / Zuzana Fojčí-
ková: Protektorátní Kladno ožilo. Ve vzpomínkové knize

31. 1. 2014 (o knize Kladnu pod kůží) / Lidové noviny /Josef Chuchma: V Kladně leží skoro celý svět

7. 2. 2014 (o literárním večeru s Ninou Čampulkou) / Zápisník Půlnoci / Petr Nagy: Ještě jsem tady /

http://petrnagy.wix.com/pulnoc#!zapisnik/c24vq

10. 2. 2014 (o Haldě) / pořad Neziskovky na Rádiu Applaus / zástupci Haldy mluví o cílech svého 
sdružení / http://www.radioapplaus.com/archiv/neziskovky/NEZISKOVKY20140210.mp3

7. 3. 2014 (o promítání Sirény) / Zápisník Půlnoci / Petr Nagy: Cesta do minulosti za zvuku Sirény / 

http://petrnagy.wix.com/pulnoc#!zapisnik/c24vq

8. 5. 2014 (o „protektorátní“ vycházce Jaroslava Vykouka) / Kladenský deník / Daniela Řečínská: 
Němci se okupace Kladna báli / http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/nemci-se-okupace-kladna-
-bali-zabrali-ho-jako-posledni-mesto-20140507.html

7. 10. 2014 (o knize Sensační podívaná) / Kladenský deník / Daniela Řečínská: První knihou v edici 
Kladenské zajímavosti je Senzační podívaná / http://kladensky.denik.cz/kultura_region/prvni-kni-
hou-v-edici-kladenske-zajimavosti-je-senzacni-podivana-20141005.html

5. 12. 2014 (o knize Křivoklátské pohádky) / 5plus2 Kladensko / Marek Kočovský: Psát pohádky zna-
mená dívat se kolem sebe dětskýma očima

12. 12. 2014 (o knize Křivoklátské pohádky) / Kladenský deník / Robert Božovský: Spisovatel Luděk 
Švorc představil svoje pohádky v kladenské knihovně / http://kladensky.denik.cz/kultura_region/
spisovatel-ludek-svorc-predstavil-svoje-pohadky-v-kladenske-knihovne-20141212.html
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Kontakt:
Halda, z. s.
V. Burgra 136
27201 Kladno

IČ:	22748199
účet:	2600242272/2010	(Fio)

e-mail:	haldaknih@gmail.com	

web:	www.haldaknih.cz

Roman Hájek, předseda, 
t. 605 452 469 
Petra Líbová, místopředkyně, 
t. 777 051 781

texty zpracoval Roman Hájek | grafická úprava Petra Líbová

Kde se o Haldě dozvíte? 

Snažíme se naše aktivity propagovat všemi možnými způsoby, na které nám stačí čas a finanční 
prostředky. A okruh zájemců o naše akce zvolna, ale stabilně roste.

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 spolku a odkazy na jeho základní dokumenty (sta-
novy 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 spol-
ku, s pozvánkami na nadcházející akce a informacemi o dalších zajímavých aktivitách a projektech 
v Kladně. V současné době newsletter odebírá na tři sta padesát zájemců. K odebírání newsletteru 
je možné se přihlásit prostřednictvím odkazu na úvodní stránce našeho webu.

média
Snažíme se maximálně využívat prostor v radničním měsíčníku Kladno. 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 možné 
bezplatné umístění. Ke knihám či Science Café jsme také vytvořili informační letáky, které byly do-
stupné v kladenském infocentru, knihkupectvích, knihovně, kavárnách apod.


