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Halda v roce 2017
Uplynulý rok v Haldě se výrazně točil kolem jednoho tématu – sídliště Kladno-Rozdělov. A společně 
s tím přišly nové výzvy a činnosti, s nimiž jsme zatím neměli mnoho zkušeností. V tomto ohledu patřil 
rok našich pátých narozenin k nejpestřejším.

Už na počátku roku se Halda stala pevnou součástí pracovní skupiny pracovníků kladenského magis-
trátu, jejímž cílem je vytvoření muzea v prvním věžovém domě. Procházeli jsme tak postupně všemi 
fázemi od prvotních idejí přes rešerše, sepisování libreta, účast v komisi vybírající architekta až po 
následnou realizaci, jejíž větší část proběhne v roce 2018 – a s povděkem kvitujeme, že jsme se stali 
v zásadě rovnocennými partnery vedení města.

Druhou aktivitou spojenou se sídlištěm byl náš program Kladno 4 better living. Díky finanční dotaci 
Nadace Proměny Karla Komárka jsme měli možnost po celý rok pořádat v sídlišti nejrůznější akce a 
postupně seskládávat obrázek toho, jak jeho obyvatelé hodnotí jeho veřejný prostor, jaké změny by 
si přáli či která místa by podle nich zasloužila péči. Tento vstup do veřejného prostoru a pravidelná 
práce s místními obyvateli – nemluvě o cenném know-how ze strany  Nadace Proměny – pro nás byly 
obrovskou školou. Průběh projektu nás přesvědčil o tom, že v započatých aktivitách má smysl dále 
pokračovat. Věříme, že rok 2018 přinese i první „hmatatelné“ výsledky.

Rok 2017 přinesl i řadu administrativních povinností. Vzhledem k nejasnému výkladu zákona jsme se 
s ohledem na celoroční provoz našeho e-shopu přihlásili k elektronické evidenci tržeb. To mělo cel-
kem zásadní dopad na podobu distribuční sítě našich publikací – postupně během května a června 
jsme museli ukončit prodej našich knih ve Sládečkově vlastivědném muzeu a ve Středočeské vědecké 
knihovně. O to důležitější roli začal v distribuci náš vlastní e-shop hrát – a do budoucna bude třeba 
uvažovat o jeho dalším rozvoji a zvelebení.

V uplynulém roce také Halda oslavila své páté narozeniny – a navzdory vytíženosti všech členů se 
podařilo uspořádat společnou oslavu, která proběhla 2. března v klubu Poldofka. Při této příležitosti 
jsme udělili čestné členství ve spolku řediteli Středočeské vědecké knihovny a autorovi naší naklada-
telské prvotiny Jiřímu Mikovi.

Vše další představují následující strany výroční zprávy, byť za prezentovanými výsledky je třeba ještě 
přimyslet stovky hodin koordinační, produkční, podpůrné a administrativní práce. Když se za tím 
vším člověk po roce ohlédne, je toho vážně halda. A je skvělé, že nás všechny tyhle aktivity stále baví, 
byť nás připravují o velký díl volného času. Míšo, Sašo, Verčo, Petro, Zdeňku, Michale, Dominiku, 
Radko, Šárko, Vláďo, Franto (Hynku, Viléme, Jarmilo) – díky za to.

—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, přednášky a další akce
• vydáváme knihy s regionálním zaměřením
• oživujeme veřejný prostor sídliště Kladno-Rozdělov
• spravujeme weby Kladno minulé, Kladenský uhelný revír, Kladenské osobnosti a  

Kladno 4
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27. 2. 2017 
Kladenské listy 
Kladenský spolek Halda slaví 5 let fungo-
vání (online)

4. 4. 2017 
ČRo - Region 
Kristýna Nevanová, Kateřina Havránková: 
Co se změní v Rozdělově? Spolek Halda 
přemýšlí, jak čtvrť Kladna zvelebit (online)

14. 5. 2017 
Kladenský deník 
Jan Brabec: Do Férové snídaně se zapojilo 
i Kladno a Slaný (online)

16. 6. 2017 
Kladenský deník 
Jan Brabec: Pohádková kniha připomene 
dětem Poldovku (online)

Halda v médiích
(výběr článků)

19. 6. 2017 
Kladenský deník

Jan Brabec: Ke zvelebení sídliště pomůže 
pocitová mapa (online)

3. 10. 2017 
Kladenský deník

Jan Brabec: Pocitová mapa pomůže změnit 
sídliště (online)

15. 12. 2017 
Kladenský deník

Druhý díl knihy Průvodce historií kladen-
ských hostinců spatřil světlo světa (online)

http://kladenskelisty.cz/138493/kladensky-spolek-halda-slavi-5-let-fungovani/
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/co-se-zmeni-v-rozdelove-spolek-halda-premysli-jak-ctvrt-kladna-zvelebit--1715253
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/do-ferove-snidane-se-zapojilo-i-kladno-a-slany-20170514.html
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/pohadkova-kniha-pripomene-detem-poldovku-20170616.html
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/ke-zvelebeni-sidliste-pomuze-pocitova-mapa-20170619.html
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/pocitova-mapa-pomuze-zmenit-sidliste-20171002.html 
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/druhy-dil-knihy-pruvodce-historii-kladenskych-hostincu-spatril-svetlo-sveta-20171215.html
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akce

Science Café Kladno 
V roce 2017 jsme se rozhodli formát Science Café obohatit o akce s podtitulem Mladá věda, 
kde dáváme prostor pro prezentaci mladým vědcům, kteří studují na vysokých školách a 
zabývají se nějakým zajímavým tématem. Science Café je pro ně často jednou z prvních pří-
ležitostí prezentovat svůj výzkum laické veřejnosti – a tím i cennou zkušeností. Rozvíjíme tím 
poslání Science Café napomáhat popularizaci vědy.
Organizačně se Science Café od poloviny roku vyrovnávalo s personálními změnami – poté, 
co se Radka Trojanová a Dominik Pek odstěhovali z Kladna, se výrazně zúžil organizační 
tým, což se dotklo zejména schopnosti pořizovat z večerů videozáznamy. 
Jsme rádi, že spolupráce s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT funguje i po změ-
ně jejího vedení. I díky ní má Science Café v Kladně svou pevnou návštěvnickou základnu. 
V roce 2017 patřili mezi jeho nejvzácnější hosty prof. Cyril Höschl, prof. Bohumír Janský, 
doc. Jiří Ramba či doc. Lenka Lhotská.

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

 
Hlavním partnerem Science Café Czech Republic je NF Neuron.

Hlavním partnerem Science Café Czech Republic v roce 2017 byla  
společnost etnetera.

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

Science Café Kladno dále podporuje SVČ Labyrint



7

večery Science Café Kladno v roce 2017
19. ledna Jak Češi objevili pramen Amazonky 
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

14. února: Strašák jménem diabetes 
MUDr. Jan Gojda 
Centrum pro výzkum diabetu, 3. LF Univerzity Karlovy

9. března: Očkování v éře globalizace 
RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. 
Lékařská a přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

28. března: Etologie goril v Zoo Praha  
/SC mladá věda/ 
Jan Bedřich 
student Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

13. dubna: Jsme duševně zdraví? 
prof. MUDr. Cyril Höschl, Dr.Sc. 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

11. května: Jak zmírnit následky mrtvice?  
doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc. 
Fakulta biomedicínskéo inženýrství ČVUT

Už na střední škole se Jan Bedřich věnoval studiu chování 
skupiny goril v pražské zoo. Čeho si běžný návštěvník 
zahrady nevšimne? V čem je chování goril chovaných 
v zoo jiné v porovnání s těmi ve volné přírodě? Je něco, co 
o gorilách stále ještě nevíme?

úterý
28. 3. 2017
18:00

FBMI ČVUT
nám. Sítná 3105 
Kladno

vstupné dobrovolné

ETOLOGIE GORIL V ZOO PRAHA

Jan Bedřich
student Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

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
| MLADÁ  V Ě D A
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12. září: Jak pravěká šamanka z Dolních Věstonic znovu 
získala svou tvář 
doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc. 
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

24. října: Inteligentní bydlení: Jak internet věcí změní váš  
domov? 
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. 
Fakulta biomedicínskéo inženýrství ČVUT, Český institut 
informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT 

23. listopadu: Vyléčí rakovinu naše imunita?  
/SC mladá věda/ 
Petra Hadlová 
studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

7. prosince: Proč žít v souladu s vnitřními hodinami? 
Mgr. Kateřina Červená 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Národní ústav 
duševního zdraví
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Týden vědy a techniky
Po dohodě s Fakultou biomedicínského inženýrství jsme se podruhé zapojili do akce Týden vědy 
a techniky, tentokrát interaktivním podvečerem v prostorách FBMI. Během něj byly otevřené labora-
toře, probíhaly přednášky a k vidění byla i výstava zapůjčená z Přírodovědecké fakulty UK.
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Historické vycházky
Ve spolupráci s Městským infocentrem Kladno se 
i tento rok konalo několik vycházek zaměřených 
na kladenskou historii. Vedle tří jarních vycházek, 
které vedl Zdeněk Pospíšil, jsme na podzim přidali 
také exkurzi v 6. věžovém domě.

22. dubna 
Závodní vily (Poldihaus, Bachrovna, hejtmanství a 
další)

20. května 
Nejzajímavější kladenské hostince

24. června 
Výstupy na radniční věž

23. září  
vyhlídka ze střechy 6. věžového domu

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
Přírodovědné vycházky letos vedly i do vzdálenějších míst kladenského okresu. Během exkurze do 
údolí Klíčavy jsme poprvé zažili bouřku (nehledě na logistický problém, když část lidí nedorazila kvů-
li zpoždění autobusu) – vše ale nakonec proběhlo skvěle. Ve všech případech měly vycházky vysokou 
návštěvnickou účast.

 

1. dubna 
les Hora u Velké Dobré

13. května 
přírodní rezervace Údolí Klíčavy

10. června 
okolí Bílichova

přírodovědné vycházky jsme pořádali ve spolupráci  
s ČSOP Kladensko a SVČ Labyrint
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Ukliďme les na Lapáku!
9. dubna

Potřetí jsme se zapojili do happeningu Ukliďme Česko. 
Tentokrát jsme se rozhodli zaměřit na oblast podél sil-
nice Sportovců v lese na Lapáku a akci jsme pořádali 
ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Kladno. 

O nedělním dopoledni se sešel rekordní počet účast-
níků, kteří z lesa vynosili i řadu kuriózních předmětů. 
Vrcholným nálezem byla dvojice uren, kterou jsme 
později předali městské policii.
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Tady bylo
18. března a 28. května

Na začátku byl skvělý nápad architekta Honzy Čer-
veného připomenout historii a proměny Kladna ne-
obvyklým způsobem – vysprejováním názvů zanik-
lých staveb v kladenských ulicích.

Pak přišla iniciativa pořadatelů festivalu Jeden svět 
v Kladně nápad realizovat jako součást festivalu, je-
hož ročníkové motto znělo „umění spolupráce“. 

A tak jsme se zapojili. Pomáhali jsme s vyřezáváním 
názvů z neuvěřitelně tuhých kartonových papírů a 
uspořádali naučnou vycházku po místech, která 
měla být označena. První pokus o sprejování ovšem 
překazilo poněkud deštivé (a chladné) počasí. Proto 
se celá realizace odložila až na konec května. Řada 
nápisů přitom ve městě přežila i zimu.

Kompletní seznam míst je na webu  
www.tadybylo.cz

www.tadybylo.cz
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Projekt Kladno 4 better living si klade za cíl pro-
hlubování vztahů v komunitě aktivních obyvatel 
sídliště a zlepšování podmínek života v něm. 
Naši iniciativu na počátku roku 2017 podpořila 
Nadace Proměny Karla Komárka, díky čemuž 
bylo možné naše aktivity rozvíjet systematičtěji. 

Během roku 2017 jsme tak uspořádali řadu kul-
turně-společenských akcí, během nichž jsme 
se ptali obyvatel sídliště na to, jak život v něm 
vnímají. Vedle toho proběhl také sběr podnětů 
ve formě pocitové mapy, soutěž na nápady pro 
zlepšení sídliště a workshopy pro žáky 8. tříd 
ZŠ Moskevská. Výstupy našeho mapování jsme 
shrnuli v přehledné brožuře, která by se mohla 
stát základem dalšího rozvoje sídliště.

Kladno 4 better living
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Získání důvěry v komunitě místních obyvatel 
(seznamovací akce, přednášky o historii a ur-
banismu sídliště)

 — Rozdělovské adventní setkání (27. listopa-
du 2016)

 — přednáška Josef Havlíček – architekt kla-
denských věžáků (12. ledna 2017)

 — Rozdělovské vítání jara (21. března 2017)
 — naučná vycházka Co nevíte o věžácích 
a báli jste se zeptat? (21. května 2017)

 — naučná vycházka Stromy v sídlišti (17. září 
2017)

 — vyhlídka ze střechy VI. věžového domu 
s průvodcem (23. září 2017)  

rozšíření povědomí o participaci a obecně 
o možnostech zapojení veřejnosti do prostoro-
vě plánovacího procesu města (sídliště) 

 — veřejná diskuse Co s okolím věžáků? (4. 
dubna 2017)

 — Jak se cítíte v sídlišti? – sběr dat do pocito-
vé mapy (červen–září 2017)

oslovení místních obyvatel a lidí, kteří v sídlišti 
tráví čas (současné vnímání veřejného prostoru 
+ vize do budoucna)

 — často je opomíjeno zapojení dětí, jakožto 
rovnocenného uživatele veřejného prosto-
ru; to jsme postihli v rámci naučně tvůrčí-
ho programu pro školy přímo ve veřejném 
prostoru sídliště (5.–9. června 2017), pod-
něty jsme následně rozebrali 3. listopadu 
2017

 — veřejná soutěž Zlepšeme sídliště pod věžá-
ky (červen–září 2017)

nastínění možného fungování veřejného pro-
storu v sídlišti formou pořádání netradičních 
akcí s dalším prohlubováním vazeb mezi míst-
ní komunitou 

 — Férová snídaně na nám. Jana Masaryka 
(13. května 2017) 

 — Cvičení v sídlišti: Jak zůstat fit (29. května 
2017)

 — Cvičení v sídlišti: Základy jógy (8. června 
2017)

 — Cvičení v sídlišti: Základy acro jógy (12. 
června 2017)

 — Herní odpoledne pod věžáky (11. června 
2017)

 — Jazzový piknik pod věžáky (25. června 2017) 
 — Adventní jazzové setkání (15. prosince 2017)

Aktivity v sídlišti (s ohledem na různé cíle)
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O CEM SOUTEZ JE?
Cílem je soutěže je vystihnout charakter 
našeho sídliště. Přispět můžete postřehem, 
nápadem, podnětem, komentářem... Forma 
je hodně volná, záleží na kvalitě myšlenky :-) 
Ta by se měla týkat jedné ze tří soutěžních 
kategorií:

1. Nápad za pětilitr 
= nejlepší myšlenka/nápad/sen na oživení 
veřejného prostoru sídliště s pořizovací 
cenou do 5 000 Kč.

2. Genius loci 
= místo/slogan/věc/báseň/cokoli, co 
nejlépe vystihne jedinečný genius loci 
sídliště.

3. Sídlištní bizár  
= nejdivnější místo/zákoutí/plácek/věc 
spojená se sídlištěm.

Možná jste si už všimli, že se letos v sídlišti kolem věžáků něco děje. Na jaře 
proběhla řada akcí, jejichž cílem je oživit jeho veřejný prostor a trochu se poznat se 
sousedy (férová snídaně, historická vycházka, cvičení v sídlišti, herní odpoledne a další).

To vše je součástí širšího mapovacího projektu, v němž postupně objevujeme silné a 
slabé stránky sídliště, snažíme se získat od jeho obyvatel informace o tom, co se jim 
líbí, co naopak ne, co by uvítali, co by chtěli zlepšit.

Teď se s námi můžete zapojit do tvůrčí soutěže, sami pomoci budoucí  
   proměně sídliště a navíc vyhrát některou ze zajímavých cen.

ZLEPŠEME SÍDLIŠTE POD VEZAKY!
Zapojte se do tvůrčí souteže a pomozte 
vylepšit veřejný prostor našeho sídliště!

Úplně jednoduše. Jakoukoli formou (text, 
fotografie, kresba…) ztvárněte váš nápad a:

•pošlete jej na e-mail kladno4@gmail.com,

•nebo jej ve fyzické podobě doneste do 
vinotéky Pod Věžákem (Vítězná 2958, 
Kladno).

V obou případech prosíme samotné  
příspěvky do soutěže nepodepisovat (aby 
hodnocení mohlo být anonymní).  
Přidejte ale samostatný soubor nebo list  
s kontaktními údaji (jméno, příjmení,  
  adresa, e-mail a/nebo telefon).

www.kladno4.cz

JAK NA TO?

Soutěž probíhá od XX. 6. do 30. 9. 2017.

Podrobnosti na druhé straně.
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Literární noc 
10. května 2017

Netradičním způsobem jsme se zapojily do Noci literatury. Ta proběhla jako projížďka autobusem, 
na niž navázala prohlídka krytů civilní obrany pod věžovým domem a čtení v promítárně kina Sokol. 
Díky za spolupráci patří hlavně Marii Copánkové.

Komentované prohlídky po pozůstatcích Pražské čáry 
29. dubna a 28. září 2017

Klubu vojenské historie Doksy jsme opět pomáhali s propagací vycházek po pozůstatcích předváleč-
ného opevnění kolem Prahy. 

Květena haldy dolu Ronna 
27. května 2017

Vyházka s Haldou na haldu? To jsme vždycky chtěli. Díky iniciativě Klubu přátel hornických tradic 
jsme mohli spolupořádat výpravu na haldu dolu Ronna.

Pecha Kucha Night Kladno #1 
2. listopadu 2017

Zkusili jsme do Kladna přinést formát Pecha Kucha Night. První večer v kině Sokol se nadmíru vyda-
řil, bohužel organizačně je – s ohledem na požadavky držitelů licence – tato akce mimo naše časové 
možnosti, a tak se zatím v Kladně odehrála jen jednou.

spolupráce
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weby

Kladno 4 (www.kladno4.cz)
V souvislosti s aktivitami zaměřenými na dění v sídlišti kolem kladenských věžáků spravujeme  infor-
mační web Kladno4.cz.

Kladenské osobnosti (www.kladenskeosobnosti.cz)
Projekt mapující osudy málo známých osobností Kladna, na kterém s námi spolupracuje historička 
Irena Veverková. V roce 2017 na něj moc nebyl čas, ale věříme, že jeho sláva ještě přijde.

Tady bylo (www.tadybylo.cz)
Přehled historie míst označených na ulicích v rámci happeningu Tady bylo.

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 2017 se nám podařilo vydat tři knihy a sborník ke 35. Kladenským dvorkům. Specifickou 
publikací je také výstup našich aktivit v sídlišti Kladno-Rozdělov.

Kladenské dvorky 2012–2017 
sborník k 35. výročí Kladenských dvorků

Luděk Švorc: Kocouři z Poldovky 
pohádkový příběh s vůní oceli 

Zdeněk Pospíšil: Průvodce historií kladenských hostinců, díl 2. 
Exkurze do minulosti hospod Podprůhonu, Nového Kladna, Habešovny a Rozdělova.

Alexandr Němec, Šárka Trojanová: Domovní znamení na kladenských věžácích 
Originální publikace o tvůrcích umělecké výzdoby kladenských věžových domů.

Budoucnost proměny veřejného prostoru a života v sídlišti Kladno-Rozdělov 
výstup půlročního mapování situace v sídlišti v rámci projektu Kladno 4 better living

knihy
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Zdeněk Pospíšil: Průvodce historií kladenských hostinců
2. díl – Nové Kladno, Podprůhon, Rozdělov

vyšlo 30. listopadu 2017

Druhá část trilogie Průvodce historií kladenských hostinců mapuje minulost hostinských podniků na 
území Nového Kladna, Podprůhonu, Rozdělova a Habešovnu. Přibližuje historii téměř 80 podniků a 
jako bonus přidává přehled tzv. výstavních hostinců a příběhy dvou úspěšných hospod založených 
po roce 1989 – Dundee Jamu a Pohostinství Pod Vobrazem.

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 978-80-905992-8-4

Křest proběhl 6. prosince 2017 v hospodě 
U Studničků. 
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Luděk Švorc: Kocouři z Poldovky
ilustrace: Veronika Mourková

vyšlo 2. června 2017

Kocourci se rozhlédli bázlivě dolů. Viděli neznámý svět, ze kterého se jim točila hlava. Kolem stály 
tovární haly velké jako zaoceánské parníky. Dunivé údery bucharů se mísily s cinkotem jeřábových 
řetězů. Tu zařinčel činel spadlého plechu, sem tam zapískala mašinka. Nad nenapodobitelnou kape-
lou Poldovky se od vylité žhavé strusky červenala stará halda.

Kocouři z Poldovky. Pohádkový příběh s vůní oceli o dvou nalezených kocourech, armádě potkanů, 
tajemném světě kladenské továrny a síle přátelství.

Vydání knihy podpořilo Statutární město Kladno.
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o autorovi

Fotograf a prozaik Luděk Švorc (1941) se pů-
vodně vyučil na Poldovce, při zaměstnání vy-
studoval střední průmyslovou školu a Lidovou 
konzervatoř - obor výtvarná fotografie u prof. 
Šmoka. Od roku 1970 pracoval jako profesio-
nální fotograf, publikoval v řadě časopisů a no-
vin. V literární tvorbě se zaměřuje zejména na 
tematiku přírody, rybářství a vzpomínek na léta 
dětství na periferii Kladna po 2. světové válce. 
Napsal např. knihy Zapadlé oblázky nebo Hou-
sle pod vodou.

o knize

editor: Roman Hájek 
grafická úprava a sazba: Veronika Mourková 
doporučená cena: 290 Kč 
88 barevných stran 
pevná vazba 
ISBN 978-80-905992-6-0

Křest knihy proběhl 14. června 2017 v Městské 
knihovně v Kladně. 
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Alexandr Němec, Šárka Trojanová: 
Domovní znamení na kladenských věžácích
vyšlo 5. prosince 2017

V roce 1954 vznikl pro šestici kladenských věžových domů zcela unikátní soubor dvanácti dekorativ-
ních domovních znamení se zvířecími motivy, na jejichž tvorbě se podíleli přední sochaři generace 
meziválečné avantgardy.

Knížka představuje životní osudy tvůrců těchto znamení, přibližuje jejich význam v kontextu vývoje 
české kultury v 50. letech 20. století.

Součástí publikace jsou také originální omalovánky s motivy znamení od Šárky Trojanové.

Vydání knihy podpořilo Statutární město Kladno.
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o autorech

Oba autoři patří ke kmenovým členům Haldy. 
Alexandr Němec studuje krajinářskou architek-
turu a patří k největším znalcům historie a archi-
tektury sídliště Kladno-Rozdělov.

Šárka Trojanová studuje učitelství a česko-ně-
mecká studia a mezi řadou jejích koníčků a zá-
jmů je i tvorba antistresových omalovánek.

o knize

editor: Roman Hájek 
grafická úprava a sazba: Hoai Le Thi 
doporučená cena: 140 Kč 
44 barevných stran + omalovánky 
brožovaná vazba 
ISBN 978-80-905992-9-1

Křest proběhl 15. prosince 2017 v 6. věžovém 
domě. 

Domovní znamení 
na kladenských věžácích
Alexandr Němec
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Kladenské dvorky 2012–2017

Ve spolupráci se Spolkem Podprůhon jsme připravili sborník k 35. Kladenským dvorkům, který se na 
72 stranách ohlíží za obdobím mezi lety 2012 a 2017.

Najdete v něm stručnou historii Dvorků, vzpomínky vystavujících, profily dvorkařů a spoustu dalších 
zajímavostí o nejpestřejším kladenském open air festivalu a čtvrti Podprůhon.

editor: Roman Hájek 
grafický návrh, sazba: Roman Hájek, Petra Líbová 
72 stran, brožovaná 
cena: 240 Kč 
ISBN 978-80-905992-7-7
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Budoucnost proměny veřejného prostoru a života  
v sídlišti Kladno-Rozdělov

Kompletní výstup z mapování toho, jak lidé vnímají sídliště Kladno-Rozdělov, který – doufáme – 
poslouží při plánování budoucích změn.

autoři: Roman Hájek, Alexandr Němec 
20 stran, brožovaná 
cena: zdarma

BUDOUCNOST PROMĚNY 
VEŘEJNÉHO PROSTORU A ŽIVOTA  
V SÍDLIŠTI KLADNO-ROZDĚLOV

výstupy z půlročního mapování sídliště
duben–říjen 2017

„Řešíte p******y. Kdybyste radši zajistili parkovací místa a 
solidní silnice!“
—z facebookové diskuse

„Tohle je baronská čtvrť. To bylo vážně tak nádherný bydlení, 
nejhezčí po celym Kladně. Tak bysme se měli my všichni  
snažit, aby to tak zůstalo i dál.“
—z rozhovorů s pamětníky

sbornik promeny.indd   1 19.11.2017   17:02:38



30

finance

Hospodaření
stav k 31. 12. 2017 (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 125 103

I. Zásoby celkem 0 0

II. Pohledávky celkem 0 0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 93 95

IV. Jiná aktiva celkem 32 8

AKTIVA CELKEM 125 103

Pasiva Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 93 -9

I. Jmění celkem 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem 93 -9

B. Cizí zdroje celkem 32 112

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 32 112

IV. Jiná pasiva celkem 0 0

PASIVA CELKEM 125 103
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Výkaz zisků a ztrát
stav k 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)

              Název ukazatele Hlavní činnost
Hospodářská 
činnost

Celkem

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem 186 500 686

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

III. Osobní náklady celkem 0 0 0

IV. Daně a poplatky celkem 1 0 1

V. Ostatní náklady celkem 15 0 15

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv

a opravných položek celkem
0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 202 500 702

B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 13 453 466

II. Ostatní výnosy celkem 0 0 0

III. Přijaté příspěvky celkem 3 0 3

IV. Provozní dotace celkem 106 25 131

VÝNOSY CELKEM 122 478 600

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -80 -22 -102

D. Výsledek hospodaření po zdanění -80 -22 -102



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.


