
 

40. ročník tradiční výstavy Kladenské dvorky  

se uskuteční 11.-12. června 2022  
Společné téma výstavy letošních jubilejních 40. Kladenských dvorků je "Do oblak".  

Uzávěrka přihlášek vystavujících umělců je 30. dubna 2022. Stejně jako v předchozích ročnících očekáváme počet 

přihlášených kolem 150.  

Návštěvníci se mohou jako každý rok těšit na uměním zaplněné dvorky a zahrádky nejstarší kladenské čtvrti 

Podprůhon. Připravujeme také výstavu k 100. výročí narození kladenských rodaček – malířek – sester Válových. Na 

pódiích uslyší hudební produkci Jany Koubkové, Jaroslava Samsona Lenka, Blanky Šrůmové a mnoha dalších 

interpretů. V oblíbených kreativních dílnách si pak mohou vyrobit vlastní drobná umělecká díla. 

K jubilejnímu 40. ročníku festivalu vydáme retrospektivní publikaci. 

Návštěvníky budeme zvát a lákat postupně na www.kladenskedvorky.cz a 

https://www.facebook.com/kladenskedvorky 

V letošním roce Rada města Kladna v čele s primátorem M. Volfem zamítla pořadateli Kladenských dvorků Spolku 

Podprůhon z. s. žádost o dotaci na 40. ročník festivalu. O dotaci bylo požádáno stejně jako v minulých letech již na 

podzim 2021 a do minulého ročníku bylo město Kladno hlavním finančním partnerem Kladenských dvorků. Tuto 

situaci jsme nepředpokládali a práci organizátorů značně zkomplikovala, protože program je již od minulého ročníku 

připravený a nasmlouvaný. Naštěstí dlouhodobě nespoléháme pouze na jeden finanční zdroj, ale spolupracujeme 

také se sponzory z řad podnikatelů a firem. Děkujeme zejména firmě TG Czech za dlouholetou podporu festivalu. 

Máme velkou radost z podpory Středočeského kraje, který schválil pro 40. Kladenské dvorky dotaci ve výši 100 tis. 

Určitě také o finanční přispění požádáme návštěvníky a příznivce festivalu, a chystáme veřejnou sbírku. 

Magistrát města Kladna jsme již dle platných městských vyhlášek požádali o zábory veřejného prostranství i o 

výjimku z rušení nočního klidu. Tato forma spolupráce nám byla panem primátorem ústně přislíbena na 38. jednání 

Zastupitelstva města Kladna. 

Spolek Podprůhon z.s. je již devátým rokem výhradním pořadatelem Kladenských dvorků. Vlastní ochrannou známku, 

spravuje webové a FB stránky, připravuje a organizuje celý festival. Kromě toho se stará o čtvrť, ve které žijí jeho 

členové, pořádá tradiční akce – letní Bio Podprůhon, Běh do schodů, Lampionový průvod. Provozuje také materiální 

sbírku Šatník Kladno pro samoživitele a pro uprchlíky z Ukrajiny. 

      Za Spolek Podprůhon z. s.  
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