Praha-Klánovice: Očkování stovek občanů ve sportovní hale
„po izraelsku“
Tisková zpráva ÚMČ Praha-Klánovice ze dne 18. 3. 2021

Městská část Praha-Klánovice se rozhodla přistoupit aktivně k očkování svých občanů proti koronaviru. Její
vedení se dohodlo s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, domluvilo jednodenní výjezd zaměstnanců do
této části Prahy a proočkování více jak 200 občanů starších 70 let + zaměstnanců klánovické základní a
mateřské školy za jeden den. Očkování bylo zahájeno ve čtvrtek 18. 3. 2021 v 8.30 ráno a probíhá ve sportovní
hale pojmenované po bývalém starostovi Hanzalovi.
„Klánovice k boji s koronavirem přistoupily ‚po izraelsku‘. Domluvili jsme se s Fakultní nemocnicí na
Královských Vinohradech, poskytli maximální možnou podporu a spolupráci našim občanům starším 70 let
včetně toho, že jsme jim pomohli s registrací do státního systému a se získáním termínu aplikace první dávky.
Včera jsme vyklidili sportovní halu, ze zahalených házenkářských branek jsme vytvořili improvizované
ordinace, nakoupili vodu a další občerstvení pro zdravotníky. Mám z výsledku obrovskou radost,“ řekla ke
čtvrtečnímu očkování starostka Klánovic Mgr. Zorka Starčevičová.
„Chtěli jsme, aby bylo očkování pro naše seniory maximálně pohodlné. Místo aby museli cestovat
do vakcinačních center mimo Klánovice, očkování přijede za nimi přímo do sportovní Haly starosty Hanzala.
Věřím tomu, že naši senioři si takový přístup zaslouží. Mimořádné zásluhy patří kromě našich skvělých
zaměstnanců – správců haly a údržbářů – hlavně vedení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zmíním
zejména dvě jména – ředitel nemocnice prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA a pan náměstek Ing. Marek
Brosche. To jsou lidé, díky jejichž pochopení a odhodlání se dnešní očkování odehrává. Během jediného dne
dostane první očkovací dávku přes 200 klánovických obyvatel,“ kontatuje místostarosta Klánovic MUDr. Jiří
Bek.
„Jsem si jistá, že pokud by očkování na celostátní úrovni bylo organizováno tímto způsobem, koncepčně a s
využitím osobní znalosti starostů, radních a dalších lidí z obcí, měst a městských částí, očkování proti
koronaviru bychom měli za sebou stejně rychle jako v Izraeli,“ dodává starostka Klánovic Mgr. Zorka
Starčevičová.
Klánovice jsou městskou částí Prahy, která leží na východní hranici metropole. Jsou obklopeny největší
pražskou zelenou plochou – Klánovickým lesem. Trvale tu bydlí přes 3500 obyvatel. Občané tu mají k
dispozici základní a mateřskou školu, střední hotelovou školu nebo rozsáhlý sportovní areál V Jehličině.
Klánovice mají výbornou dopravní dostupnost do centra města prostřednictvím vlaku. Tato městská část Prahy
je pojmenovaná podle svého zakladatele Václava Klána, který v části lesa Vidrholec začal v roce 1879
parcelovat pozemky. Za zlatou éru Klánovic ve 20. století se považují
20. a 30. léta. V té době tu fungovaly mimo jiné lázně a golfový klub. Dnes jsou Klánovice unikátním místem
pro život uprostřed lesa a zároveň s rychlou veřejnou dopravou do centra Prahy.
Fotografie: autor Petr Vilgus, MČ Praha-Klánovice, použití volné
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