
Kladenské dvorky v plné parádě, tentokrát na téma voda. Umění a 
hudba zaplaví Podprůhon 12. a 13. června 
 
Kladno, 8. června 2021 
 
Ulice malebné kladenské čtvrti Podprůhon ožijí 12. a 13. června 39. ročníkem festivalu umění, 
hudby a setkání pod širým nebem Kladenské dvorky. Po loňském komornějším průběhu se letos 
akce znovu předvede v plné parádě, včetně bohatého hudebního programu na třech pódiích. 
Ústředním tématem přehlídky je voda, které bude zasvěcena řada výtvarných dílen a s níž souvisí i 
nová realizace ve veřejném prostoru čtvrti – studánka u někdejšího sadu Ořechovka. 
 
Své dvorečky tentokrát umělcům propůjčily tři desítky podprůhonských obyvatel a počet 
vystavujících tvůrců se vyšplhal až na 120. Jsou mezi nimi tradiční účastníci jako Dagmar Šubrtová, 
Zdeněk Manina, František Tomík, Radek Andrle či Markéta Varádiová, ale i řada nových jmen. 
Oživením výtvarné složky festivalu bude řada dílen různě zpracovávajících téma voda, na jejichž 
organizaci se podílí SVČ Labyrint, Divadlo Lampion i mnoho výtvarníků (origami, mozaiky, malované 
karafy na vodu, keramika…). 
 
S vodou souvisí i jedna z nových realizací ve veřejném prostoru čtvrti, studánka u nejzápadněji 
situovaného podprůhonského schodiště u někdejší Ořechovky. Právě u ní v sobotu 12. 6. ve 13:00 
proběhne vernisáž 39. ročníku Dvorků. S nápadem se zřízením studánky přišel podprůhonský 
nadšenec Josef Loh, který se zároveň ujal i realizace. Prostor studánky krášlí také nová socha 
„Kladeňák“ od plzeňského výtvarníka Tomáše Kuse. Další drobná umělecká dílka vznikla hned na 
několika dalších místech Podprůhonu, který tak dostává své pověsti umělecké čtvrti. Je mezi nimi 
i dvojice nových mozaik od Gábiny Beranové. 
 
Pro letošní Dvorky vznikly také nové upomínkové předměty. Tradiční kalendář Od Dvorků do 
Dvorků tentokrát představuje tvorbu uměleckého sdružení PhotoOrbis. Pro menší návštěvníky jsou 
určené originální „domalovánky“ To je Podprůhon, jejichž autorkou je výtvarnice Zuzana 
Landsingerová. 
 
Bohatý hudební program bude probíhat jako obvykle na třech pódiích. V sobotu se můžete těšit 
například na kapelu České srdce, jejíž frontman - Michal Šenbauer pořádá festival Okoř se šťávou. 
Dále pak na Lenku Novou & Mateje Benka, vystupující na pódiu U Jedličků, street artovou bicí show 
PAR & DIDL Drummers v ul. Rud. Knotka nebo našeho podprůhonského hudebního mága Jana 
Černohorského alias Johnyho, který vystoupí s kapelou Loužek. Nedělní program na podiu U 
Johnyho zajišťují herci Městského divadla Kladno, kteří předvedou repertoárové hity i ukázky z 
muzikálu Jak umřít na rokenrol o Miki Volkovi. Program završí v neděli od 18:00 na hřišti Bukovka 
kladenská kapela Zrní.   
 
„Pevně věříme, že Dvorky tentokrát navzdory jejich tématu nespláchne déšť. Na vzájemná 
setkávání se totiž letos těšíme víc než kdy jindy. Pro nás jako organizátory byla příprava tentokrát 
mimořádně náročná, protože jsme museli pracovat se všemi možnými variantami. Vše se ale díky 
mimořádnému nasazení množství lidí podařilo a bude to stát za to,“ shrnuje za pořadatelský Spolek 
Podprůhon Kateřina Jůzová. 
 
Dvorky jsou pro víkendové návštěvníky otevřeny v sobotu od 14:00 do 19:00 a v neděli od 10:00 do 
18:00. Kompletní program najdete na www.kladenskedvorky.cz.  
Festival organizuje Spolek Podprůhon za finanční podpory města Kladna a řady partnerů a 
sponzorů. 

http://www.kladenskedvorky.cz/

