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V Kladně kandiduje
gamer i řidič autobusu
JAN BRABEC

L etošní volby do za-
stupitelstev obcí se
uskuteční na začát-
ku října a kladenští

voliči při nich budou své
zastupitele vybírat z 275
kandidátů z devíti různých
kandidátních listin.
Oproti minulým volbám,

které se konaly v roce 2014,
se jedná o značný pokles
počtu kandidátů. Před čtyř-
mi roky totiž kandidovalo
celkem 377 osob. Mezi le-
tošními kandidáty lze najít
106 žen a 169 mužů. Ze tři-
atřiceti současných zastupi-
telů se bude snažit svůj post
obhájit 28 politiků.
Ačkoliv je kandidátů mé-

ně, jde o zajímavou směsici.
Figuruje mezi nimi napří-
klad obráběč kovů, agro-
nom, fotograf, důlní tech-
nik, výpravčí, stavební pří-
pravář, truhlář, lakýrník, pi-
lot, masérka, kuchař, zedník,
topenář, valcíř, řidič auto-
busu, speditér, pekař, tlu-
močník či dokonce gamer.
S číslem jedna na hlaso-

vacím lístku půjde do voleb
KSČM. Spoléhat budou ko-
munisté nejspíše na svou
jedničku a současného ná-
městka primátora Vladimíra
Mouchu, na druhém a tře-
tím místě listiny pak jsou
Roman Král a Rudolf
Carvan.
Číslo dva přisoudil los

kandidátní listině Strany
svobodných občanů, která
půjde do volebního boje s
jedinou kladenskou jednič-
kou ženského pohlaví – Ja-
nou Urzovou. Na druhé po-
zici svobodných je Martin
Kovařík, trojkou kandidátky
je pak Filip Souček. Strana
se může zároveň chlubit
nejmladším kladenským
kandidátem, jímž je osm-
náctiletá studentka Jitka
Nyklová. Zároveň mají svo-
bodní ve svých řadách i

jednoho z dvojice nejstar-
ších kandidátů – devětase-
dmdesátiletého mechanika
Milana Čelikovského.
Volba pro Kladno, jejímž

lídrem je současný kladen-
ský primátor Milan Volf,
půjde do voleb s číslem tři.
V pořadí druhý je aktuální
náměstek primátora Pře-
mysl Mužík, trojkou je Bla-
žena Hubková.

NEJVÍCE ŽEN MÁ SPD
Číslo čtyři bylo vylosováno
kandidátce jedné ze stran,
která se v komunálních
volbách v Kladně představí
premiérově. Hnutí Svoboda
a přímá demokracie – To-
mio Okamura (SPD) povede
do voleb trio Oldřich Černý,

povede
Černý,
povede

Jan Štraub a Ivana Slavíč-
ková. Zajímavostí je, že
kandidátka SPD obsahuje
největší podíl žen. Je na ní
totiž zapsáno 19 žen a 14
mužům.

ČSSD půjde do voleb s
číslem pět a Zdeňkem Syb-
líkem, Vojtěchem Volfem a
Jiřím Kuncem na prvních
třech místech kandidátky.

NEJMLADŠÍ LÍDR
Koalice, která nese název
Kladeňáci, sestavila šestou
kandidátní listinu, která se
může chlubit nejmladším
lídrem v Kladně. Jím je tři-
atřicetiletý Tomáš Kutil, za
kterým na seznamu kandi-
dátů figuruje dvojice Petrů –
Soudek a Hašek. Kladeňáci
se budou ucházet o hlasy
voličů jakožto druhá
nejmladší kandidátka, a to s
věkovým průměrem 42 let.
Číslo

věkovým
Číslo

věkovým
sedm bylo přisouze-

no hnutí ANO 2011, které na
první tři místa kandidátky
zapsalo trojlístek Jiří Chvoj-
ka, Václav Šubrt

trojlístek
Šubrt

trojlístek
a Petra

Melčová.
Kandidátní listinou číslo

osm je v Kladně Zelená pro

Kladno. Na té jako jediné
nefiguruje všech třiatřicet
možných kandidátů. Zelení
zapsali pouhých jedenáct
kandidátů, jimž na prvních
třech místech vévodí Ondřej
Novák, Eva Češpivová a Pa-
trik Veltruský. Rovněž na
kandidátce figuruje druhý
ze dvou nejstarších kandi-
dátů v Kladně. Tím je devě-
tasedmdesátiletá psycho-
ložka v důchodu Jarmila
Rejlová.
V čele s bývalým primá-

torem Danem Jiránkem bu-
de bojovat ODS, kterou vo-
liči poznají pod číslem de-
vět. Druhé místo na kandi-
dátce ODS má Lukáš Hanes,
třetí pak Eva Čermáková.
Zajímavým detailem této
listiny je fakt současný za-
stupitel a dřívější náměstek
primátora Miroslav Berná-
šek byl zapsán na kandi-
dátce ODS až na posledním
místě.
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Komunální volby 2018 v Kladně
ANO 2011
12 žen, 21 mužů / věkový průměr: 46 let

ČSSD
9 žen, 24 mužů / věkový průměr: 50 let

KLADEŇÁCI
12 žen, 21 mužů / věkový průměr: 42 let

KSČM
11 žen, 22 mužů / věkový průměr: 52 let

ODS
8 žen, 25 mužů / věkový průměr: 45 let

STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ
17 žen, 16 mužů / věkový průměr: 41,5 let

SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE
Tomio Okamura (SPD)
19 žen, 14 mužů / věkový průměr: 48 let

VOLBA PRO KLADNOVOLBA PRO KLADNO
11 žen, 22 mužů / věkový průměr: 50 let

ZELNÁ PRO KLADNO
7 žen, 4 muži / věkový průměr: 48 let

ŘADA SLAŇÁKŮ zatlačila ve čtvrtek slzu. K zemi se totiž poroučela vzrostlá lípa, která byla na Komenského náměstí vysa-
zena před 94 lety. Lípa byla zasazena 2. května 1924 za účasti starosty města, učitelského sboru a žáků. Promluvil tehdy
odborný učitel Jaroslav Rus, starosta Čeněk Peters a zazněla i národní hymna. Přestože se někteří lidé domnívají, že za od-
straněním stromu stojí zástupné důvody, starosta Slaného Martin Hrabánek řekl, že odborné posudky hovoří jasně: strom
bylo kvůli nedobré kondici nutné pokácet, aby nedošlo k ohrožení obyvatel jeho případným pádem na zem. Lípa navíc stála
před základní školou, kudy denně procházejí dětí. „Mě samotného kácení stromu také mrzí, ale bezpečnost je důležitější.
V současné době probíhá jednání se zástupci technické infrastruktury ohledně výjimky z jejich ochranných pásem, aby bylo
možné vysadit na tomto místě lípu novou,“ doplnil starosta. Více na www.kladensky.denik.cz. Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

FOTO DNE: LípuLípu museli pokácet,pokácet, bylabyla nemocná

Výstava k výročí první republiky
se uskuteční ve Velvarech
7.9. 2018 | 18:00

Velvary – V pá-
tek 7. září od 18
hodin začíná

vernisáž výstavy sběra-
tele rukopisů a spisova-
tele knih Františka Fro-
líka. Výstava se koná v
galerii Městského muzea
Velvary. Výstava je sou-
částí oslav ke stému

výročí vzniku Českoslo-
venska v roce 1918.
Úvodní se ujme Jirka
Kurková a autor. Hu-
dební doprovod zajistí
Základní umělecká škola
Velvary. Expozice věno-
vaná také legionářům
potrvá do 10. listopadu.
(hus)

Lhotecká pouť se koná
U Splavu už příští sobotu
8.9. 2018 | 13:00

Lhota – Lhotec-
ká pouť v Re-
stauraci U Splavu

se koná ve Lhotě už
příští sobotu odpoledne
od 13 hodin. Na progra-
mu bude divadlo Divo-
loď, kouzelnické triky,
turnaj v pétanque,

módní přehlídka, grilo-
vání, bohatá tombola a
mnoho dalšího čeká na
návštěvníky pouťového
veselí ve Lhotě. K tanci
a poslechu zahrají de-
chovka Jaroslava Slavíka,
B-Band a kapela Černý
brejle. (hus)

Zpěvačka Petra Hapková
hostem Tandemu na Regionu
Kladensko – Každý pátek po 11. hodině začíná ve
vysílání Českého

Každý
Českého

Každý
rozhlasu Region talk show Tandem

Jana Rosáka. Dnešním hostem bude zpěvačka Petra
Hapková, dcera hudebního skladatele Petra Hapky. V
Tandemu se od ní mimo jiné dozvíte, jak se jí zpívají
písničky, které její otec složil. Tandem Jana Rosáka s
Petrou Hapkovou naladíte dnes hodinu před poled-
nem na frekvenci 100,5 nebo 100,7 FM. (jab)

Kulturní servis

Redaktorka
Kladenského
deníkuKateřina
NičHusárová
doporučuje

  Tipy 
deníku

Bezpečnostní
informační
služba

Požadujeme: Státní občanství ČR, trestní bezúhonnost.
Nabízíme: Stabilní pracovní dobu, zázemí prestižní státní 
organizace, příspěvek na stravování, místo pracoviště Stodůlky.

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

HLEDÁ  AUTOMECHANIKA, AUTOKLEMPÍŘE, AUTOLAKÝRNÍKA, 
PRACOVNÍKA PNEUSERVISU, PRACOVNÍKA AUTOMYČKY
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