
 

  

Halda, z. s. 

Výroční zpráva        
za rok 2019 
 

 
 
 



Základní údaje 
 

Halda, z. s. 

sídlo: V. Burgra 136, 272 01 Kladno 

IČO 22748199 

bankovní spojení: 2600242272/2010 

kontaktní e-mail: info@haldakladno.cz 

web: www.haldakladno.cz 

facebook: https://www.facebook.com/haldakladno 

 

výkonná rada spolku 

Roman Hájek – předseda 

Petra Líbová – místopředsedkyně 

Michaela Hájková – místopředsedkyně 

 

 

Akce a projekty v roce 2019 

Science Café Kladno 
• 15. 1. 2019, Proč se podvádíme a šidíme?, doc. Petr Houdek 

• 13. 2. 2019, Budoucnost geneticky vylepšeného lidstva, prof. Jaroslav Petr 

• 20. 3. 2019, Pozor, padá kamení! O asteroidech a Zemi, Petr Scheirich 

• 23. 4. 2019, Fenomén trampingu, Jan Krško 

• 24. 9. 2019, Chytré polymery a léčba nádorů, Martin Hrubý 

• 24. 10. 2019, Jak proměnit vzduch ve vodu, doc. Vladimír Zmrhal 

• 7. 11. 2019, Science Café Lidice: O makromolekulách a membránách, doc. Zbyněk Pientka 

• 26. 11. 2019, Počítačové hry za železnou oponou, Jaroslav Švelch 

 

přírodovědné vycházky (Michal Procházka) 
• 14. 4. 2019, Za žraločími zuby do lesa u sv. Jana 

• 2. 6. 2019, Smečno: do zámeckého parku a lázní Šternberk 

• 23. 6. 2019, Záplavy a Kalspot 

 

historické naučné vycházky (Zdeněk Pospíšil) 
• 18. 5. 2019, Historická vycházka Podprůhonem a prohlídka výstavy 

• 29. 9. 2019, Historická vycházka Podprůhonem II 

 

akce ve veřejném prostoru 
• 11. 5. 2019, Dopolední piknik na nám. Jana Masaryka 
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• 19. 5. 2019, Sousedská slavnost na Bressoně 

• 16. 6. 2019, Jazzové odpoledne pod věžáky 

• 28. 11. 2019, Rozdělovské adventní setkání 

 

naučné vycházky po důlních dílech (Jiří Suchomel) 
• 16. 3. 2019, Od velkodolu k velkodolu 

• 14. 9. 2019, Pozůstatky dolů v centru Kladna 

• 9. 11. 2019, Za důlními díly Vrapic 

 

křty knih 
• 2. 11. 2019, 1. podprůhonský bál (akce Spolku Podprůhon) 

• 13. 11. 2019, Koncert Vladimíra Merty & křest knihy Kladenská sametová 

• 6. 12. 2019, Bohemian Jazz Guitars Tribute – koncert a křest knihy v Lubech u Chebu 

• 9. 12. 2019, Křest 4. dílu Průvodce historií kladenských hostinců 

• 10. 12. 2019, Bohemian Jazz Guitars Tribute – koncert a křest knihy (JazzDock Praha) 

 

další přednášky a akce 
• 22. 1. 2019, Sídliště Kladno-Rozdělov, Alexandr Němec a Roman Hájek 

• 26. 2. 2019, Sídliště Kladno-Rozdělov, Alexandr Němec a Roman Hájek 

• 6. 4. 2019, Ukliďme les na Lapáku & kus sídliště 

• 7. 4. 2019, Taneční odpoledne v indickém rytmu 

• 13. 4. 2019, Festival malých vinařů Kladno – 2. ročník (spolupráce, podpora) 

• 17. 4. 2019, Josef Havlíček: Architekt kladenských věžáků, Alexandr Němec a Roman Hájek 

• 5. 5. 2019, Vzpomínka na 120 let od narození architekta Josefa Havlíčka 

 

Knihy vydané v roce 2019 
Kladenská sametová 
Jak probíhala sametová revoluce ve městě rudé záře? V roce 1989 bylo Kladno ještě stále dělnickou 

výspou, "ocelovou pěstí" republiky, "rudou baštou", jedním z opěrných bodů dosluhujícího 

komunistického režimu. Díky blízkosti Prahy sem ale zároveň velmi rychle pronikaly informace o 

jeho postupném kolapsu. Dvousvazková publikace představuje dva různé pohledy na dění ve městě 

v průběhu listopadu 1989 až ledna 1990. První svazek Ať žije Kladno je mozaikou historických 

dokumentů, fotografií a vzpomínek aktérů tehdejšího dění. Druhý svazek Moje sametová 

představuje autorský fotografický dokument hlavních událostí "kladenské sametové" objektivem 

Jiřího Hankeho. 

formát: 230 x 210 mm 

počet stran: 144 s. (1. svazek) + 84 s. (2 svazek) 

 



Paměť Podprůhonu 
Malebný, svérázný, poetický... Kladenský Betlém, kladenský Montmartre... Od svého založení v roce 

1769 si kladenská čtvrť Podprůhon vysloužila nejrůznější přívlastky. 

Spleť křivolakých uliček a skromných domků, stavěných živelně investičním systémem od výplaty k 

výplatě, dala vzniknout pozoruhodnému koutu dělnického města, který se stal inspirací umělcům i 

domovem inspirativních lidí. Vydejte se za historií čtvrti, odkryjte příběhy dosud stojících i dávno 

zaniklých domků a prostřednictvím vzpomínek pamětníků se přeneste do atmosféry Podprůhonu 

50.-70. let 20. století. 

autoři: Zdeněk Pospíšil, František Baďura, Roman Hájek 

editor: Roman Hájek 

grafické zpracování: Studio Datle 

20,6 × 27 cm 

264 stran 

 

Průvodce historií kladenských hostinců 4 
Závěrečený díl tetralogie o historii kladenských hostinců. Tentokrát představující hostinské podniky 

Kročehlav (staré Kročehlavy, kročehlavské sídliště, Štěpánka, Svépomoc, Sítná & Výhybka). 

autor:Zdeněk Pospíšil 

brožovaná, 216 černobílých stran 

13 x 23 cm 

 

Bohemian Jazz Guitars Tribute 
Krátce poté, co se na konci 20. let 20. století objevily v Evropě první jazzové kytary, začali s jejich 

výrobou experimentovat mistři z tradičního centra houslařské výroby v československém 

Schönbachu. Netrvalo dlouho a Schönbach se stal nejdůležitějším centrem výroby jazzových kytar 

ve střední Evropě. Historické zvraty a nucený odchod části německých mistrů do Bavorska rozvoj 

úspěšného odvětví postupně udusily, přesto se ve městě (po válce přejmenovaném na Luby) kvalitní 

jazzové kytary vyráběly až do poloviny 60. let 20. století. Publikace přibližuje historický kontext 

výroby jazzových kytar na západě Čech, představuje životní osudy nejvýznamnějších výrobců a 

prezentuje průřez jejich produkcí z let 1932-1965. Její součástí je hudební nahrávka dobových 

československých hitů na více než čtyřicet zrestaurovaných nástrojů. 

autoři: Tomáš Dvořák, Marek Rejhon 

210 x 280 mm, 364 stran 

 

Kalendář Pálená krása – historické cihly Kladenska 
Jedinečný stolní kalendář na rok 2020 s fotografiemi historických pálených cihel z kladenského 

regionu, které ve své sbírce shromáždil Jaroslav Zelenka. 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


