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Halda v roce 2016
Máme za sebou hektický rok plný novinek, zvratů, výzev, setkání a nových zkušeností. Z téhle formu-
lace trochu čiší klišé – jenže ono to tak opravdu bylo.

V oblasti nakladatelské činnosti se celý rok nesl především v duchu příprav Průvodce historií kladen-
ských hostinců Zdeňka Pospíšila. Zamýšlené dva díly se postupem času rozrostly na trilogii – a i ta 
značně nabyla na objemu. Předvánoční prodeje jasně ukázaly, že toto téma místní zajímá, a že ob-
rovské časové i finanční náklady vložené do projektu se vyplatily. 

Vedle toho jsme si výrazně hráli s antistresovými omalovánkami s kladenskými motivy, které pro nás 
připravila Eliška Javorková. A v závěru roku se k Haldě opět těsněji přimkl Franta Baďura – jeho kniha 
Literární toulky Kladenskem totiž byla třetím titulem roku 2016.

Historické a přírodovědné vycházky už se staly v podstatě tradicí. Spektrum akcí jsme obohatili o ně-
kolik přednášek, nebo třeba o Literární noc na Koněvu, kde jsme organizačně vypomáhali Informač-
nímu centru mládeže.

Když jsme u těch synergií: řízením náhody se část Haldy ocitla ve středu iniciativy za oživení kladen-
ského kina Sokol. Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na tvorbě (jakkoli jednoduché) vizuální identity 
kina i dalších krocích. Naše iniciační role postupně počátkem ledna 2017 skončila – pevně doufáme, 
že se nahromaděnou energii podaří využít a kino se opravdu časem otevře v plném provozu. To je 
ale úkol, který přesahuje poslání (a možnosti) Haldy.

Dalším zajímavou spolupráci jsme začali rozvíjet s Klubem vojenské historie Doksy, který jednou 
za čas pořádá vycházky po pozůstatcích linie lehkého opevnění, tzv. Pražské čáry. Rádi pomáháme 
s propagací této akce a nadšencům kolem dokeského řopíku držíme palce.

Poslední naše iniciativa, která – zdá se – bude mít přesah i do dalších let, nese název Kladno 4 better 
living. Klade si za cíl oživení a zatraktivnění sídliště v okolí kladenských věžových domů. Zájem o toto 
téma se opět zrodil trochu náhodou. Kontaktovali nás místní, kteří upozornili na zhoršující se stav 
domovních znamení na věžácích. Přes následné vyjednávání se k Haldě připojili dva noví členové – 
Alexandr Němec a Veronika Skopcová. A tím se také rozrostl počet členů Haldy bydlících a zajímají-
cích se o budoucnost sídliště. K dalším krokům pak nebylo daleko. Bude zajímavé sledovat, kam se 
tento projekt dál vyvine.

—Roman Hájek
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Naše poslání
Vybíráme kousky kvalitního uhlí z hromady hlušiny…

Hledáme cesty, jak zviditelnit region Kladenska jeho obyvatelům i „přespolním“. Snažíme se přibli-
žovat 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 naučné vycházky a další akce
• vydáváme knihy s regionálním zaměřením
• spravujeme weby Kladno minulé, Kladenský uhelný revír, Literární Kladno
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19. 1. 2016 
Kladenský deník (o knize Pohádky od řeky Berounky) 
Luděk Švorc slaví narozeniny výstavou 
a křtem nové knihy (online)

18. 4. 2016 
Kladenský deník 
Kateřina Husárová: Kdo měl zdravé ruce, 
uklízel (online)

30. 5. 2016 
Kladenský deník 
Kateřina Řípová: Vycházka k bunkru leh-
kého opevnění v Doksech sklidila u účast-
níků úspěch (online)

13. 9. 2016
Kladenský deník (o aktivitách v kině Sokol)

Kladenské kino Sokol opět ožívá, začíná 
zde filmové babí léto (online)

1. 11. 2016 
Kladenský deník

Týden vědy a techniky nabídne v Kladně 
přednášky, měření zraku i prohlídku sanitky

Halda v médiích
(výběr článků)

4. 11. 2016
5plus2

Eva Havelková: Když věda není žádná 
věda

21. 11. 2016
Kladenský deník (o hostincích)

Robert Božovský: Spolek Halda vydal 
první díl trilogie Průvodce historií kladen-
ských hostinců (online)

21. 11. 2016
Kladenský deník (o hostincích)

Robert Božovský: „Mapoval jsem podniky 
do roku 1989,“ říká autor knihy

http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici-uklizeli-kladno-nasli-i-injekcni-strikacky-20150420.html
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici-uklizeli-kladno-nasli-i-injekcni-strikacky-20150420.html
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici-uklizeli-kladno-nasli-i-injekcni-strikacky-20150420.html
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici-uklizeli-kladno-nasli-i-injekcni-strikacky-20150420.html
http://kladensky.denik.cz/kultura_region/spolek-halda-vydal-prvni-dil-trilogie-pruvodce-historii-kladenskych-hostincu-20161121.html
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akce

Science Café Kladno 
Po přesunu Science Café na Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT o ně zřetelně vzrostl 
zájem. Svou roli v tom zřejmě sehrál i šťastný výběr hostů, mezi nimiž se objevily osobnosti 
jako prof. Julius Lukeš, prof. Jan Černý, doc. Dušan Drbohlav nebo prof. Ivan Dylevský. 
Na několika večerech byl i nový, větší prostor na hranicích své kapacity – což je sice pořada-
telsky méně komfortní, ale do budoucna bychom si přáli, aby se to co nejčastěji opakovalo. 
Už tradičně byl hostem Science Café i Marek Vácha, kterému se ani napotřetí nesplnil jeho 
sen, že si popovídá s hrstkou maximálně 20 zájemců.
Druhá polovina roku byla pro nás o něco náročnější. Podíleli jsme se totiž částečně na celo-
republikovém setkání Science Café, které se začátkem září uskutečnilo v Broumově. Inspira-
tivní akce přinesla nové podněty a kontakty, které v budoucnu jistě využijeme.

Spolupořadatelem a partnerem Science Café Kladno  
je Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT.

 
Partnery Science Café Czech Republic jsou NF Neuron,  
Academia, časopis Vesmír, LukyLab a SlidesLive. 

Science Café Kladno dále podporuje SVČ Labyrint
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večery Science Café Kladno v roce 2015
20. ledna Fascinující svět boronových hydridů 
Dr. Michael G. S. Londesborough, Ph.D. 
Ústav anorganické chemie AV ČR

9. února: Co je člověk a co osoba? 
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

25. února: Už nikdy sami: člověk a v něm žijící souputníci 
prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. 
Parazitologický ústav AV ČR

17. března: Léčba rakoviny „na míru“
RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. 
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

26. dubna: Jaké je zkoumat kostru Jeho milosti Karla IV. 
prof. MUDr. Ivan Dylevský, Dr.Sc. 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

10. května: Migrace. Riziko, nebo příležitost?  
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

20. září: Jsou dnešní školáci hloupější? 
PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

Přijďte si popovídat o vědě do kavárny!
třicáté kladenské Science Café 
diskusní večer, který představuje vědu jako dobrodružství

???

vstupné dobrovolné

ve středu 20. 1. 2016 od 19 hodin 
atrium Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT 

nám. Sítná 3105, Kladno

Fascinující svět 
boronových hydridů
Od raketového pohonu k medicíně a laserům

Dr. Michael G. S. Londesborough, Ph.D.
Ústav anorganické chemie AV ČR

www.haldaknih.cz

Boronové hydridy poprvé 
syntetizoval před sto lety Němec 
Alfred Stock. Během studené 
války se zkoumalo jejich využití 
pro pohon nové generace 
balistických raket, dnes se zdají být 
slibným materiálem pro medicínu, 
mikroelektroniku či výrobu laserů. 
Tým Michaela Londesborougha stál 
u vzniku prvního boranového laseru 
na světě.

Přijďte diskutovat!

K čemu všemu dnes borany slouží?

Proč byl výzkum boronových hydridů předmětem špionáže?

Jak se Česko stalo lídrem chemického 
výzkumu boranů?

Přijďte si popovídat o vědě do kavárny!
jedenatřicáté kladenské Science Café 
diskusní večer, který představuje vědu jako dobrodružství

???

vstupné dobrovolné

v úterý 9. 2. 2016 od 19 hodin 
atrium Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT 

nám. Sítná 3105, Kladno

Co je člověk  
a co osoba?

Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

www.haldaknih.cz

Stále víc slyšíme ze všech stran 
o eutanázii, o potratech, ale též 
o pokusech na zvířatech. Co mají 
tyto tři velké problémy společného? 
Snad to, že není člověka, který by 
měl právo o životě ať už umírajícího, 
nebo ještě nenarozeného člověka 
či zvířete rozhodnout. Kdo za TO 
ponese zodpovědnost?

Přijďte diskutovat!

Kdo je dárcem života a kdo má právo 
ho ukončit?

Kdo má právo na život a kdo rozhoduje o našem vlastním?

Kdo nebo co je člověk a co osoba?

POZOR! 

Nutná rezervace míst 

haldaknih@gmail.c
om

Přijďte si popovídat o vědě do kavárny!

dvaatřicáté kladenské Science Café 
diskusní večer, který představuje vědu jako dobrodružství

???

vstupné dobrovolné

ve čtvrtek 25. 2. 2016 od 19 hodin 
atrium Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT 

nám. Sítná 3105, Kladno

Už nikdy sami: 
člověk a v něm žijící souputníci

prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.
Parazitologický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

www.haldaknih.cz

Pouze 10 % buněk v lidském těle je 
„našich“. Zbytek tvoří mikrobi, kteří 
s námi žijí. Dosud jsme měli velmi 
malé povědomí, jak mikrobi ovliv-
ňují naše zdraví, ale díky pokroku 
v molekulární biologii zjišťujeme, že 
každý z nás má překvapivě odlišný 
mikrobiom a že tyto organismy mají 
velký vliv na naše zdraví.

Přijďte diskutovat!

Souvisí složení střevní mikroflóry s autismem?

Jsou paraziti naši přátelé?
Jak můžeme parazity v našem těle detekovat?

Přijďte si popovídat o vědě do kavárny!

třiatřicáté kladenské Science Café 
diskusní večer, který představuje vědu jako dobrodružství

???

vstupné dobrovolné

ve čtvrtek 17. 3. 2016 od 19 hodin 
atrium Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT 

nám. Sítná 3105, Kladno

Léčba rakoviny „na míru“ 
Utopie, nebo blízká budoucnost?

RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

www.haldaknih.cz

Nádorová biologie prošla v posledních 
padesáti letech mnoha zásadními obraty. 
Vědci se nyní soustředí na obrovskou 
různorodost nádorů a biologických 
procesů, které jsou příčinou toho, že 
náš imunitní systém nedokáže včas 
zasáhnout. Objevují se stále nové 
paradoxy, o kterých budeme diskutovat 
z pohledu biologa a lékaře.

Přijďte diskutovat!

Čím je zhoubný nádor tak výjimečný, že 
nás dokáže zahubit?

Proč dnes rakovinu léčíme podobně jako jiné 
choroby a proč by tomu tak být nemělo?

Co nám přináší tzv. personalizovaná medicína? 
Známe opravdu detailně každého pacienta?

Přijďte si popovídat o vědě do kavárny!

čtyřiatřicáté kladenské Science Café 
diskusní večer, který představuje vědu jako dobrodružství

???

vstupné dobrovolné

v úterý 26. 4. 2016 od 19 hodin 
atrium Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT 

nám. Sítná 3105, Kladno

Jaké je zkoumat kostru 
Jeho milosti Karla IV.

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

www.haldaknih.cz

Kostry toho o způsobu našeho 
života říkají překvapivě mnoho. Platí 
pořekadlo „ukaž mi svoji lebku a já 
ti řeknu (někdy), jaký jsi mohl nebo 
nemohl být“. Jak ale přistupovat 
k ostatkům významných osobností 
národa, jako je třeba král Karel IV.? 

Přijďte diskutovat!

A jak vůbec ostatky slavných osobností 
zkoumat?

Jak Otce vlasti omezovala turnajová zranění z mládí?
Co nám kosterní pozůstatky říkají o jeho životě?
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20. října: Mužské buňky v ženách bez synů 
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

6. prosince: Funguje český trh práce efektivně? 
Filip Pertold, Ph.D. 
CERGE-EI & IDEA

Přijďte si popovídat o vědě do kavárny!

pětatřicáté kladenské Science Café 
diskusní večer, který představuje vědu jako dobrodružství

???

vstupné dobrovolné

v úterý 10. 5. 2016 od 19 hodin 
atrium Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT 

nám. Sítná 3105, Kladno

Migrace
riziko, nebo příležitost?

doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 

centrum GEOMIGRACE 

www.haldaknih.cz

Migrace provází lidstvo jako 
červená nit již od jeho vzniku. 
Současná „migrační krize“ je 
jen jednou z mnoha epizod 
v její bohaté historii. Pro 
objektivní porozumění migrační 
problematice je nutné si vyjasnit, 
co všechno můžeme za migraci 
považovat, jaké jsou její typy 
a možné příčiny.

Přijďte diskutovat!

Jak migrace ovlivňuje naši ekonomiku?

Jaké jsou příčiny a možné důsledky migrace?
V čem je referování o současné migrační krizi 
v médiích nepřesné?

Jak vypadá současná světová migrace?

V mezinárodních srovnáních, jako jsou uznávané testy 
PISA, si dnešní školáci vedou hůře než jejich předchůdci. 
I učitelé často tvrdí, že schopnosti a znalosti dětí jsou rok 
od roku horší. Je to skutečně tak? Nebo je problém někde 
jinde?

20. 9. 2016
19:00

FBMI ČVUT

nám. Sítná 3105 
Kladno

vstupné dobrovolné

JSOU DNEŠNÍ ŠKOLÁCI HLOUPĚJŠÍ?

PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

www.haldaknih.cz | www.sciencecafe.cz
Horizontální varianta - primární

Vertikální varianta Vertikální varianta “www”

pořadatelé Science Café Kladno generální partner Science Café partneři Science Café

  KLADNO|
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Týden vědy a techniky
Akademie věd ČR nás oslovila s nabídkou podílet se na celostátní akci Týden vědy a techniky. Po do-
hodě s Fakultou biomedicínského inženýrství se v Kladně odehrály hned dvě akce – přednáška o vý-
voji češtiny a komponovaný večer na FBMI.
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Historické vycházky se Zdeňkem Pospíšilem
Ve spolupráci s Městským infocentrem Kladno se i tento rok konalo několik vycházek zaměřených 
na kladenskou historii. Velký zájem byl především o vyhlídku z kladenských věžáků. V rámci červno-
vé vycházky bylo možné nahlédnout do nově zrekonstruované budovy kladenského divadla.

30. dubna vyhlídka z 12. patra 1. rozdělovského věžáku

21. května po stopách kladenských spolků

18. června Dvořákovy sady a okolí

10. září  výstupy na radniční věž

Historické vycházky pořádáme ve spolupráci  
s Městským informačním centrem Kladno.  
Děkujeme za pomoc Lence Cibochové a  
Šárce Netrvalové.
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Přírodovědné exkurze s Michalem Procházkou
Přírodovědecké vycházky si vybudovaly svůj okruh příznivců, k nimž se postupně přidávají další. 
V prvních dvou případech letos moc nepřálo počasí, přesto zaznamenaly hojnou účast. Při procház-
ce do lesa Bažantnice byla v rybníce spatřena želva – patrně uprchlý (či odložený) domácí miláček.

 

9. dubna na Otvovickou a Minickou skálu

23. dubna  za bohatstvím Křivoklátska do NPR Vůznice

25. června zajímavosti příměstského lesa Bažantnice

přírodovědné vycházky jsme pořádali ve spolupráci  
s ČSOP Kladensko a SVČ Labyrint
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Ukliďme Bukovku!
16. dubna

Po dobré zkušenosti s úklidovým happeningem 
Ukliďme Česko! v roce 2015 jsme se tentokrát 
rozhodli spojit se Spolkem Podprůhon a kla-
denskými skauty a vypomoci při úklidu a zprů-
chodnění lesa Bukovka. Navzdory nepříliš příz-
nivému počasí jsme zaznamenali hojnou účast 
– a zarostlý kus lesa během dvou hodin prokou-
kl k nepoznání.
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Den architektury a projekt 
Kladno 4 better living
1. a 3. října

Již pošesté se začátkem října 2016 konal Den 
architektury, do kterého jsme prvně zapojily 
i Kladno. Podnět akci uspořádat vzešel od archi-
tektky Magdaleny Havlové. Program se zaměříil 
na historii a současnost sídliště kolem věžových 
domů. V sobotu 1. 10. přišlo přes sto lidí na 
komentovanou vycházku sídlištěm. V pondělí 
3. 10. se pak konala diskuse o aktuálním stavu 
sídliště mezi místními obyvateli. 

Tyto dvě akce spustily náš nový projekt Kladno 
4 better living, v kterém se chceme zaměřit na 
zatraktivnění života v sídlišti kolem věžáků. Díky 
zápalu paní Hedviky Kučerové se tu povedlo 
uspořádat koncem listopadu malé adventní se-
tkání a věříme, že podobné akce budou pokra-
čovat i nadále.

PŘIJĎTE NA AKCE KONANÉ V RÁMCI DNŮ ARCHITEKTURY.

SO 1. 10. 2016 |14:00 naučná vycházka po sídlišti s exkurzí do věžáku (sraz na nám. Jana Masaryka u Sirény)

PO 3. 10. 2016 |18:30 debata o budoucnosti sídliště se zástupci města (vinotéka Pod Věžákem, Vítězná 2958)

DEN ARCHITEKTURY 06 KLADNO | SÍDLIŠTĚ ROZDĚLOV

ZAJÍMÁ VÁS PŘÍBĚH ROZDĚLOVSKÉHO SÍDLIŠTĚ?

?

www.haldaknih.cz | www.denarchitektury.cz

2016

diskuze o budoucím
rozvoji Kladna

20261960
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A Zdeněk Pospíšil s Frantou Baďurou reprezentovali Haldu na haldě dalších akcí :-)
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Literární noc na Koněvu
19. května 2016

Jsme rádi, že jsme se mohli organizátorsky podílet na Literární noci na Koněvu. Čtvrteční květnový 
večer četli herci Městského divadla Kladno na čtyřech místech v bývalé huti Koněv ukázky z tvorby 
kladenských autorů. Akci pořádalo Informační centrum mládeže Kladno.

Komentované prohlídky po pozůstatcích Pražské čáry
28. května a 28. září 2016

Klub vojenské historie Doksy nás oslovil s myšlenku uspořádat vycházku po pozůstatcích předváleč-
ného opevnění kolem Prahy. Rádi jsme pomohli s propagací.

Sibiří po stopách legionářů
1. listopadu 2016

Ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu jsme pořádali přednášku Gabriely Havlůjové 
o osudu generála Vojcechovského a působení československých legionářů na Sibiři.

spolupráce
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Oživení kina Sokol
V rámci Kladenských dvorků mohla veřejnost po sedmi letech nahlédnout do budovy kina Sokol. 
Funkcionalistická stavba si udržela svou atmosféru, pro funkční provoz by nicméně potřebovala 
výraznou rekonstrukci.

Nenápadný červnový impulz dal dohromady skupinu nadšenců, v níž se ocitla i část Haldy. V září tak 
proběhl týdenní festival Kino Sokol zase hraje! s promítáním a zajímavými kapelami. Na něj v říjnu 
navázal koncert filmové hudby v podání Prague Concert Philharmonic Orchestra a v prosinci ad-
ventní trhy s bohatým kulturním programem.

Vedle organizátorské pomoci jsme pro kino zajistili také tvorbu loga a dočasné grafické identity, pod 
kterými je podepsaná grafička Veronika Botová.
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weby

Kladno 4 (www.kladno4.cz)
V souvislosti s aktivitami zaměřenými na dění v sídlišti kolem kladenských věžáků jsme založili nový 
informační web Kladno4.cz.

Kladenské osobnosti (www.kladenskeosobnosti.cz)
Nový projekt mapující osudy málo známých osobností Kladna, na kterém s námi spolupracuje histo-
rička Irena Veverková. Těžiště práce na projektu předpokládáme v letech 2017–2018.

Kladno minulé (www.kladnominule.cz)  
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 2016 příliš nerozvíjeli, byť z nich řada našich aktivit přirozeně 
vychází.
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V roce 2016 se nám podařilo vydat dvě knihy regionálního zaměření a dvě menší publikace.

Eliška Javorková: Kladenské antistresové omalovánky
Originální ručně připravené antistresové omalovánky pro Kladeňáky všech věkových kategorií.

František Stavinoha: ...a hvězdy dál svítí nad Syslím údolím
Brožura vydaná k 10 letům od úmrtí spisovatele ke Kladenským dvorkům. 

Zdeněk Pospíšil: Průvodce historií kladenských hostinců, díl 1.
Jedinečná exkurze do minulosti kladenských hospod.

František Baďura: Literární toulky Kladenskem
Čtivá výprava za literární minulostí regionu.

Nový e-shop
Díky Veronice Skopcové zprovoznila Halda konečně po letech úvah v listopadu 2016 svůj vlastní 
e-shop. Vedle něj byly naše publikace k zakoupení v kladenském infocentru (T. G. Masaryka 499), 
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.

knihy
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Eliška Javorková 
Kladenské antistresové omalovánky

Omalovánky s desítkou motivů inspirovaných Kladnem.

editorka: Michaela Hájková 
grafický návrh, sazba: Petra Líbová 
20 stran, brožovaná 
náklad 500 ks 
cena: 60 Kč 
ISBN 978-80-905992-4-6 
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Roman Hájek (ed.) 
František Stavinoha: ...a hvězdy dál svítí nad Syslím údolím

34. Kladenské dvorky se rozhodly připomenout jednu z významným podprůhonských osobností, 
spisovatele Františka Stavinohu, od jehož úmrtí uplynulo v roce 2016 deset let. Při této příležitosti 
jsme vydali drobnou publikaci se vzpomínkovými texty a fotografiemi 

editor: Roman Hájek 
grafický návrh, sazba: Petra Líbová 
20 stran, brožovaná 
náklad 200 ks 
cena: 50 Kč
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Zdeněk Pospíšil: Průvodce historií kladenských hostinců, 1. díl

vyšlo 5. listopadu 2016

Hostince jsou společenský fenomén. Svůj oblíbený hostinský podnik má snad každý, ať už je to re-
staurace, kavárna, vinárna nebo pizzerie, klub apod. Rádi se v nich dobře najíme, setkáváme se v 
nich s přáteli, slavíme významná životní jubilea, bereme na rande své budoucí životní partnery… 

 Průvodce historií kladenských hostinců je trilogií mapující minulost hostinských podniků, které se 
před rokem 1989 nacházely na území města. První díl se zaměřuje na tzv. staré Kladno a přibližuje 
více než 70 podniků. Vedle toho obsahuje doplňující informace například o karetní hře lóra, o kla-
denských nevěstincích nebo o hazardních hrách za minulého režimu.

Vydání knihy podpořilo Statutární město Kladno.
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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 věnuje v podstatě veškerý svůj volný 
čas systematickému mapování historie a místo-
pisu Kladna a asi byste těžko hledali někoho, 
kdo toho o městě a jeho minulosti ví tolik, co 
on. Pod hlavičkou Haldy připravuje naučné his-
torické vycházky, díky kterým se o řadě zajíma-
vostí může dozvědět i širší kladenská veřejnost. 
V roce 2014 vydal knihu Sensační podívaná! o 
historii kladenských kin.

o knize

editor: Roman Hájek 
grafická úprava a sazba: Hoai Le Thi 
doporučená cena: 290 Kč 
264 černobílých stran 
brožovaná vazba 
ISBN 978-80-905992-3-9

Křest proběhl 8. listopadu 2016 ve Středočeské 
vědecké knihovně v Kladně. 
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František Baďura: Literární toulky Kladenskem

vyšlo 3. prosince 2016

Knížka pro všechny milovníky regionální literatury – a nejen pro ně. František Baďura provádí čte-
náře v šesti kapitolách šesti různými oblastmi (Budeč, Libušín, Smečno, Unhošťsko, Lidice a Buš-
těhrad, Kladno) a jejich bohatou literární tradicí. Přibližuje díla dnes již zcela neznámých autorů a 
významné literáty zachycuje v neobvyklém světle.

Díky této knize se otevírá nečekaně pestrá literární minulost i současnost Kladenska.

Vydání knihy podpořili Středočeský kraj a  
Statutární město Kladno.
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o autorovi

František Baďura se narodil a vyrůstal na ves-
nici v Posázaví; vyspěl a názorově se vyprofilo-
val v Kladně. Vyučil se jako knihvazač, pracuje 
jako knihovník v Národní knihovně. Svůj vztah 
k literatuře a divadlu úročil v prvním desetiletí 
jedenadvacátého století v amatérském divadel-
ním uskupení, pořádáním literárního festivalu 
Literární vysočina, publikováním článků na in-
ternetu a v nespočtu literárních klubových veče-
rů. Literární toulky Kladenskem jsou jeho první 
knihou.

o knize

editor: Roman Hájek 
grafická úprava a sazba: Petra Líbová, Roman Hájek 
doporučená cena: 220 Kč 
192 černobílých stran 
brožovaná vazba 
ISBN 978-80-905992-5-3  

Křest knihy proběhl 25. ledna 2017 ve Středo-
české vědecké knihovně v Kladně. 
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finance

Hospodaření
stav k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)

Aktiva Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 9 125

I. Zásoby celkem 0 0

II. Pohledávky celkem 0 0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 93

IV. Jiná aktiva celkem 0 32

AKTIVA CELKEM 9 125

Pasiva Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem -6 93

I. Jmění celkem 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem -6 93

B. Cizí zdroje celkem 15 32

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 15 32

IV. Jiná pasiva celkem 0 0

PASIVA CELKEM 9 125
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Výkaz zisků a ztrát
stav k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)

              Název ukazatele Hlavní činnost
Hospodářská 
činnost

Celkem

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem 72 276 348

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0 0

III. Osobní náklady celkem 0 0 0

IV. Daně a poplatky celkem 0 0 0

V. Ostatní náklady celkem 0 0 0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv

a opravných položek celkem
0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 72 276 348

B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 24 337 367

II. Ostatní výnosy celkem 0 0 0

III. Přijaté příspěvky celkem 0 0 0

IV. Provozní dotace celkem 32 54 86

VÝNOSY CELKEM 56 391 447

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -16 115 99

D. Výsledek hospodaření po zdanění -16 115 99



Kde se o Haldě dozvíte?
Snažíme se naše aktivity propagovat všemi možnými způsoby, na které nám stačí čas a fi-
nanční 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 (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 kulturního 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 spolku, 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
K vybraným akcím připravujeme tiskové zprávy, které mají ohlas v lokálních i regionálních 
médiích (Kladenský deník, 5plus2 dny Kladno, MF Dnes Střední Čechy, Český rozhlas Regi-
on – 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 dostupné v kladenském infocentru, knihkupectvích, knihovně, kavárnách apod.


