číslo
žádosti

1

2

3

4

5

identifikace žadatele

stručný popis

celkové
žádáno 2019
náklady 2019

schváleno

Svaz tělesně postižených v
ČR, z.s.

Ozdravný rekondiční pobyt členů MO STP, přihlášeno 35
osob, hotel Medlov, Fryšava, Pobyt 9.-14.6.2019. Zlepšení
fyzické a duševní kondice účastníků. Masáže se zábalem,
denně ranní cvičení, magnetoterapie, cvičení v bazénu,
odpolední vycházky. Pobyt vždy přispěje ke zlepšení
celkové kondice členů a mohou tak lépe zvládat své
každodenní úkoly.

133 250,00

30 000,00

30 000,00

Model klub Klánovice

Letecké modelářství pro děti a mládež. Podpora
celoroční činnosti. Podpora účasti na soutěžích
leteckých modelářů. Organizace soutěží. Reprezentování
městské části na soutěžích Českého poháru a Mistrovství
republiky.

63 000,00

30 000,00

17 000,00

Český rybářský svaz

Jarní a podzimní dětské rybářské závody na Placinách a
nábory nových dětských členů. Výchova mládeže a dorostu
k rybářskému sportu, přírodě a životnímu prostředí. Závody
budou v roce 2019 pořádány dvakrát na rybnících Placina.
Podpora závodního družstva na účasti v soutěžích. termín:
1.4.-31.10. 19

97 000,00

85 000,00

19 500,00

TTC

Podpora oddílu stolního tenisu TTC Klánovice. Celoroční
činnost oddílu, tréninky, účast v mistrovských utkáních. Děti
trénují dva trenéři 3 krát týdně, 16-18 hod. Mistrovská
utkání mládeže družstev se hrají turnajově, podle rozpisu
135 000,00
PSST, a na tyto turnaje je vždy doprovází jeden trenér. V
současné době trénují 19 dětí ve věku 10-16 let. Dospělých
hráčů je 25 a hrají v pěti skupinách pražského přeboru.

30 000,00

16 000,00

Tenis Klánovice

Údržba a oprava areálu tenisu Klánovice. Příspěvek bude
použit na opravu plotu, údržbu kurtů, zeleně, vybavení a
zařízení areálu. V současné době žákovský tým hraje
vyšší soutěž v Praze a do areálu budou jezdit týmy ze
Sparty, ČL TK, aj. prvoligových týmů.

50 000,00

16 000,00

120 000,00

6

7

8

9

10

FK Klánovice

Údržba, opravy a úpravy hracích ploch. Údržba hřišť s
umělým povrchem a údržba hlavní travnaté hrací plochy.
Pískování, aerifikace, sekání, hnojení, provzdušnění hl.
travnaté hrací plochy. Kartáčování, dosyp granulátu a
čištění plochy s umělým povrchem.

200 000,00

50 000,00

37 500,00

FK Klánovice

Podpora celoroční činnosti oddílu kopané, Zabezpečení
chodu klubu FK Klánovice, tzn. materiální vybavení,
náklady na energie, náklady na drobné opravy, hygien. a
zdr. pomůcky, pronájmy, turnaje…

250 000,00

50 000,00

37 500,00

Tři pro zdraví

Klánovický 1/2 maraton. Běžecký závod pro všechny
věkové kategorie. Celorepubliková i mezinárodní účast.
Uskuteční se: běh na 21,1 km (muži, ženy), běh na 10 km
(muži, ženy), štafetový běh 11+10 km (muži, ženy),
canicross 5km, dětské běžecké závody na různé
vzdálenosti - startovné pro děti z Klánovic zdarma, závod
pro děti do 6 let - startovné zdarma, koncert, přednáška. Z
dotace budou financovány náklady spojené s dětskými
závody, náklady na čipové časomíry, tisk startovacích čísel,
občerstvení... Termín: 20.10.19

930 000,00

15 000,00

0,00

Tři pro zdraví

Klánovický Mini-Adventure 2019. Zážitkový závod pro
dvojice. Součástí akce budou i závody pro rodiče s dětmi,
doprovodné aktivity, tombola... Cílem je profesionálně
uspořádat akci rozšiřující nabídku sportování v Klánovicích
a okolí zaměřenou především na hobby závodníky, rodiny s
dětmi...objeví mnoho míst, která by nikdy nenavštívili. I pro
handicapované - na handibike či jiném spec. kole.Z dotace
bude zajištěno např. zdravotnické zajištění, tisk map a
pod.Termín: 12.5.2019

140 000,00

10 000,00

2 000,00

Stopa

Celoroční činnost oddílu. Práce s dětmi a mládeží
směřovaná na ekologii, poznávání přírody a
turistiku.Každotýdenní schůzky, výlety a výjezdy do přírody,
letní týdenní tábor, úklid lesa, umisťování a čištění budek
po lese, krmení lesních zvířat v zimě. (příloha: podrobnosti
o projektu a finanční rozvaha)

185 000,00

30 000,00

20 000,00

Nadační fond HARMONIE

Hudba dětem v Klánovicích. Výuka hry na strunné hudební
nástroje dle celosvětového projektu El Sisterma.
Osobnostní rozvoj dětí, dostupnost pro každé dítě,
muzikální i občanské vzdělávání. Výuka i zapůjčení
nástroje zdarma, 3x týdně. Loni 12 dětí za píli a dosažené
výsledky v hudbě měly možnost odcestovat na mezin.
setkání dětských orchestrů do Švédska, kde vystoupily s
1500 členným orchestrem na vyprodaném koncertě s
Goteborskou filharmonií. Mimořádnou událostí byla účast
nejpokročilejších hráčů na soustředění v Birminghamu a
koncertu v londýnské Royal Festival Hall. Letos slaví 10.
výročí založení. Příprava - výstavy, 18.4.19 v Senátu ČR,
po jejím skončení možnost nabídnout i do MČ Klánovice.
Bude tradiční již 4. ročník open air koncertu Přijďte si s
námi zahrát - 19.5. od 15 hod. V září by chtěli ve škole
otevřít přípravku do orchestru. Hráli např. Dni hasičů,
rozsvěcení vánočního stromku, benefiční koncert v
Besedě, Noc kostelů, veletrh kroužků

800 000,00

50 000,00

9 000,00

12

ASTRA Klánovice
gymnastický spolek

Oddíl moderní gymnastiky Klánovice žádá o finanční
příspěvek na nákup ozvučení pro konání sportovních akcí
ve sportovní hale. Již pátý rok nabízí kl. dětem kvalitní
sport. vyžití, v širokém záběru věkových i výkonnostních
kategorií. Děti se zúčastňují cca 10 soutěží po celé
republice ročně. Pořádají 4 soutěže vlastní s
celorepublikovou účastí a pravid. pololetní akademii obou
oddílů. Konkrétně se jedná o nákup ozvučení.

40 500,00

36 000,00

0,00

13

ASTRA Klánovice
gymnastický spolek

Oddíl gymnastiky Klánovice žádá o finanční příspěvek na
rozvoj oddílu rope skippingu, na nákup sportovních
pomůcek a na účast na soutěžích, na profesní rozvoj
trenérů. Příloha - rozpočet

52 600,00

44 500,00

9 000,00

Světlana Tvrzická

Klánovický dětský sbor Claireton Chorale, požaduje
finanční příspěvek na slavnostní koncert k 20. výročí trvání
sboru v Hale starosty Hanzala 15.12.2019. Za deset let
prošlo 450 dětí včetně z DD.

100 000,00

50 000,00

15 000,00

11

14

15

Nadosah

Filmklub Besídka 2019, založen 2014, členství bezplatné,
vstupné cca 90, členové klubu o 20 Kč méně. Vždy 1.
pondělí v měsíci, ti rozhodují o filmu, který se bude promítat
(nabídka ze dvou filmů).Při výběru filmu se nechají
inspirovat tuzemskými i zahr. filmovými festivaly, někdy z
archivu ze světové či české filmové klasiky, někdy film
zařazen na žádost člena. Popularita filmového klubu
neustále roste, k 8.3.19 zaregistrováno 196 členů. Díky
filmovým besídkám mohou obyvatelé Klánovic zhlédnout
kvalitní filmy, jak tuzemské, tak světové produkce v místě
svého bydliště. Zařazování art filmů vidí jako hodnotné a
smysluplné, i když ziskovost těchto produkcí je často
nulová a mnohdy nepokrývá ani celkové náklady.

40 000,00

11 000,00

5 000,00

16

Nadosah

Klánovické muzikohraní 2019. 5 večerních koncertů pro
veřejnost - pop hudba, rock, jazz, šanson, blues, ale i
koncerty vážné hudby. Prozatím plánují: Lenka Nová a Petr
Malásek, Kamil Střihavka a trio, Lenka Dusilová, Jaroslav
Svěcený s hostem, Radúza. S těmito interprety jsou v
kontaktu, jednání nejsou jednoduchá, nejen vzhledem k
ceně koncertu a malému počtu sedadel pro posluchače,
ale i k velikosti podia, malé vybavenosti technikou našeho
sálu, časovým možnostem umělců atd. Přesto jednání jsou
vedena oboustranně se zájmem vystoupení v KC Nová
Beseda zrealizovat.Dále již zařadili do tohoto tradičního
projektu: Jam Session - 10 hudebních dílen, Svátek
sousedů - kapela k tanci i poslechu, Hurá na prázdninykapela k tanci i poslechu, VII. ročník Letního hudebního
festivalu, afterparty Klánovického půlmaratónu, Betlémské
světlo - pěvecký sbor Klan.

200 000,00

50 000,00

20 000,00

17

Nadosah

Klánovický divadelní věšák 2019 - 8. ročník, rádi by udrželi
skladbu a pestrost programu, který se utvářel a
osvědčil.Divadla pro děti i dospělé. Snaží se uspokojit
náročné diváky různých věkových kategorií a různého
kulturního zaměření. Plánují: Pan Theodor Mundstock
ústecké Činoherní studio, Nebe! brněnské divadlo Malé
Hry, Už zase miluju! Michala Dolinová a Sandra Pogodová,
Polib tetičku aneb nikdo není bez chyby Jan Čenský, Pavel 230 000,00
Nový, divadlo Maškara Tohle není Maryša, dětský divadelní
spolek Clindr, divadlo Víti Marčíka, divadlo Basta Fidli.
Pravidelná divadelní představení profesionálních a
amatérských divadel. Dětská nedělní odpolední
představení pro celou rodinu, pondělní dopolední
představení pro děti MŠ, žáky prvního stupně ZŠ a
maminky s dětmi.

65 000,00

44 500,00

18

Nadosah

Svátek sousedů. Sousedská setkání, při kterých mají
obyvatelé Klánovic možnost se spolu blíže seznámit,
pobavit a pobýt. Mohou pozvat své staré i nové sousedy a
navázat nová či utužit stará přátelství. Odehrává se za
hezkého počasí v parčíku KC, při nepříznivém počasí v
kavárně. K oddechu i tanci hraje kapela, návštěvníci si
mohou zahrát pétanque, ratolesti si vyzkouší deskové hry
od společnosti Jinohrátky, promítnou pohádku či zábavný
dětský film. Svátek sousedů - mezinárodní událost, od roku
1999, v KC po sedmé. Termín: 17. května. Nákladem, který
je výrazný, je honorář hudební kapele, která vystupuje: 1822 hod, pro relax a tanec. Bez finančních prostředků nejsou
schopny tuto akci v tomto duchu pořádat.

18 000,00

11 000,00

0,00

19

SK KAMIWAZA KARATE

Klánovický příměstský tábor pro děti. Účelem projektu je
kvalitní zajištění volného času klánovických dětí v době
prázdnin formou sportovního příměstského tábora přímo v
Klánovicích. Pestrý program - tréninky karate, výlety,
soutěže, sportovní turnaje, společenské hry, cesta malého
bojovníka - přispěje ke zlepšení rozvoje dětí. Akce zapadá
do systematického rozvoje dětí a navazuje tak na celoroční
činnost kl. dětí v průběhu šk. roku. Dlouhodobým cílem je
systematický rozvoj dětí a mládeže - jasně určená
dlouhodobá strategie klubu na rozvoj dětí a snížení neg.
vlivů na ně. Výdaje: klubovna a tělocvična Studio Yoon 9.000 Kč, obědy pro děti 102 (počet obědů) x 70 Kč 7140
Kč, svačiny 2x102x25 Kč 5100 Kč, pomůcky pro děti,
odměny 6 800 Kč. Termín. 26.-29.8.19
přínos:
1) zajištění péče o děti o prázdninách, 2) motivace dětí ke
zdrav. životnímu stylu prostřednictvím sportu, 3) motivace
dětí ke sportu nejen o prázdninách ale i během roku, 4)
přiblížit dětem, kde žijí, chodí do školky a školy, budování
vztahu dětí ke Klánovicím.
Klub
provozuje nekomerční činnost, která rozvíjí aktivity pro
nejzranitelnější část obyvatelstva, dětí do 15 let. V rámci
sportovních aktivit klub "netřídí" děti podle kritérií, ale
umožňuje sportovat všem dětem bez soc., či jiných rozdílů.

28 040,00

18 000,00

0,00

20

21

SK KAMIWAZA KARATE

Celoroční rozvoj klánovických dětí. Projekt je zaměřen na
tréninky dětí 1.1.-31.12.19 v tělocvičně MČ. Pro děti do 18
let, převážně 1. stupeň. Projekt se skládá z několika částí:
1) pronájem tělocvičen - týdenní činnost (předpokl. náklady65 hodin x 200 Kč =13.000 Kč, 2) Nákup sport. pomůcek
pro zajištění bezpečnosti a rozvoje dětí na trénincích
(chrániče, odrazové lapy...) 490 Kč chrániče rukou x 15
kusů, + 1.190 Kč chrániče nohou x 15 ks + 1.000 Kč
odrazová lapa x 10 ks + 238 Kč expander x 15 ks = 38.770
Kč, 3) tiskové materiály pro informovanost kl. veřejnosti letáky a plakáty. Předpkl. náklady 5000 Kč, 4) doprava dětí
na soutěže a soustředění. Předpokl. náklady - 3 zpáteční
113 770,00
cesty autobusem x 19.000 Kč = 57.000 Kč. Výše uvedené
body zajistí dětem jasný koncepční rozvoj. Dlouhodobým
cílem je navýšení množství sport. aktivit pro kl. obyvatele.
Prostřednictvím sport. aktivit zabezpečit lepší kvalitu života
občanů a vést děti k pozitivním morálním hodnotám.
Předpokl. nejen pokračování po r. 20 či 21, ale i rozšíření
množství hodin a členské základny v Klánovicích,
vybudovat silnou základnu karate, jehož členové budou
patřit ke sv. a českým špičkám. Výjezdy na dětské závody,
cílem je nejen motivace dětí, reprezentace na sport.
soutěžích.

49 000,00

5 000,00

SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů

Zábavné odpoledne s hasiči. Určeno pro děti všech
kategorií. Cílem je zábavnou formou seznámit děti s
požární ochranou, s činností složek IZS, s činností JSDH
Klánovice a riziky každodenního života z pohledu požární
ochrany. Soutěže s hasičskou tématikou, ukázka MP oddíl psovodů, ukázka techniky a činnosti složek IZS. Děti
dostanou odměny, veškeré občerstvení pro pořadatele a
hosty, zajištění dopravního značení, nákup stanu. Již dva
roky se zúčastňuje 160 soutěžících dětí +
doprovod.Termín: 14. září 2019

42 000,00

13 000,00

57 000,00

22

SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů

23

Klánovické fórum

24

Klánovické fórum

CELKEM

Kroužek Mladý hasič. Celoroční činnost. Vzdělávání v
oblasti požární ochrany, rozvíjení tělesné zdatnosti v rámci
požárního sportu. Kroužek byl založen 10/2017 a za jeho
dobu působení se podařilo téměř zdvojnásobit počet dětí, v
současnosti 31 členů. Letos by se chtěli přihlásit do
celorepublikové soutěže Plamen. Je nutné na soutěž děti
připravit, trénovat skutečné disciplíny, je nutné mít
předepsané vybavení jako jsou překážky, stříkačka vč.
příslušenství atd. včetně předepsaného jednotného
oblečení a ochranných pomůcek. Pro rozvoj znalostí je
nutné pořizovat učební pomůcky a prac. sešity. S dětmi
jsou pořádány tematické výlety - náklady na vstupné,
jízdné.
Sochání pro Hedviku - sochařské sympozium. Díla
vytvořená během sympozia obohacují veřejná prostranství
Klánovic, některá díla jsou hravá a oslovují více děti, jiná
jsou vytvořena jako pozdravení umělcům, kteří stejně jako
paní Hedvika Vilgusová, podlehli zákeřné nemoci (pozdrav
Tarasu Kuščinskému, Petru Čepkovi...), další na přání
místních např. hasičů (Sv. Florian).Díky tomuto projektu
postupně vzniká v Kl. unikátní sochařská expozice, která je
iniciovaná a financovaná kl. občany. Beneficientem celého
projektu jsou především kl. občané a MČ Klánovice, do
jejichž vlastnictví jsou sochy postupně převáděny. Tím je
naplněn výhradně veřejně prospěšný charakter této akce.
termín: pol. června 2019
Koncert Hudby hradní stráže a Policie ČR s hostem
Michalem Pavlíčkem. Špičkové hudební těleso vystoupí v
Kl. již podruhé, opět benefičně a výtěžek z koncertu bude
věnován na podporu sochařského sympozia Sochání pro
Hedviku, která má v Kl. již dlouhou tradici.

80 000,00

46 000,00

16 500,00

25 000,00

10 000,00

9 000,00

15 000,00

10 000,00

8 500,00

872 500,00

350 000,00

