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Rada městské části:

Při této příležitosti bych chtěla
poděkovat pracovníkům úřadu,
kteří se na úspěšném řešení větších
i menších problémů naší obce podíleli.

V

ážené a milé spoluobčanky,
vážení a milí spoluobčané,
rok 2020, který skončil, byl velice
těžký. V důsledku pandemie
se zavíraly a zavírají obchody,
restaurace, služby, školy.
Ztrácejí se pracovní místa, mnozí
lidé onemocněli, některé rodiny
zasáhl smutek.
Efekt výjimečného stavu se projevil
i v naší malé městské části.
A – ačkoli vláda zkrátila úřední
hodiny úřadů – nezastavili jsme se.
Díky naší opatrné finanční
politice se nám podařilo vytvořit
dostatečné rezervy pro poskytování
služeb občanům i v období vrcholu
krize, podařilo se nám zajistit
nadstandardní služby pro ty, kteří
jsou nejvíce zranitelní, pro naše
seniory a rodiny méně majetných
žáků.
Na naše úspěchy, které by však
nebyly možné bez aktivní spolupráce
vás občanů a podnikatelů, můžeme
být právem hrdí. Všem Vám za to
patří velký dík.
Ačkoliv nám pandemie práci
neulehčila, soustředili jsme
se v tomto roce hlavně na opravu
a údržbu našeho majetku. Mezi
ostatními aktivitami bych chtěla
vyzdvihnout především to,
že se nám podařilo zlikvidovat
nebezpečnou plíseň a její příčinu
v budově základní školy a v dalších
budovách MČ. Ačkoli tato
citlivá záležitost byla v minulosti
bagatelizovaná.
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Na konci roku jsme obnovili jednu
z nejstarších alejí v Klánovicích,
v Aranžérské.
A Aranžérská ulice se stala i centrem
debat na téma parkovací zóny. Jako
starostka Klánovic připomínám,
že jsme si plně vědomi, že nelze
vyřešit neúnosnou situaci v jedné
části obce na úkor té druhé.
Zaznamenala jsem i velkou
intervenci občanů a politiků okolních
obcí ohledně této záležitosti.
Ačkoliv dobře rozumím občanům
Středočeského kraje, kteří hledají
pohodlné spojení hromadnou
dopravou do města, musím jim ale
zároveň vzkázat, že to nemůže být
na úkor bezpečného a klidného
života občanů Klánovic. Zdá se mi
tedy nezodpovědné podporovat
zájmy sousedů jen proto,
že chceme za každou cenu poškodit
pověst vedení Klánovic a tak
poškodit i celé Klánovice.
Vím, že ne celá opozice souhlasí
s destruktivní politikou. Vím,
že klánovická opozice už není jeden
kompaktní celek a tvrdá linie přestává
být dominantní. Mohu pouze
připomenout, že jsem nikdy neměla
a nemám předsudky k nikomu, kdo
chce skutečně pracovat pro blaho naší
obce, a je mi naprosto jedno, k jaké
straně zastupitel patří nebo za koho
byl zvolen.
V této souvislosti bych chtěla
připomenout, že pomluva o tom,
že navíc získané finanční prostředky
z daně nemovitosti, cituji „mají
být beze zbytku použity výhradně
na chod úřadu MČ“, se ukázala být

převzato
z Facebooku MČ
Praha-Klánovice

tím, čím od samého počátku byla,
tedy POMLUVOU. Jen pod čarou:
náklady na činnost úřadu v roce
2020 byly nižší než v roce 2018,
kdy vládli naši předchůdci!
Nejvíce mě mrzí, že těmto a dalším
nepravdám, uvěřilo také několik
desítek našich spoluobčanů.
Tyto spoluobčany bych chtěla pozvat
nejen na jednání zastupitelstva,
pokud hygienická situace dovolí,
ale i na přímé setkání se mnou.
Osobní přímá setkání s občany byla
a jsou stále mojí prioritou, včetně
v tomto svátečním a mezisvátkovém
období, které jsem prožila osobními
návštěvami seniorů, hlavně těch
nejstarších. Je to možná málo
viditelná aktivita, ale pro mne je
důležitá a povzbuzující…
Vím, že kdybych se také připojila
na Facebook, byla bych více
„viditelná“. Ale to by znamenalo už
nemít čas na úkoly a práci a také
na tato osobní setkání. Omlouvám
se „fejsbukovému publiku“, ale
zároveň mu připomínám, že se může
se mnou vždy sejít, a to i v online
formě, hlavně v tomto období.
Pokud mě neosloví, těžko si pak
může stěžovat, že neodpovídám. Já
si pro přímé a upřímné setkání vždy
ráda čas udělám.
Moje největší přání do nového
roku je, abychom se brzy všichni
sešli na náměstí, v restauracích,
na sportovištích. S úsměvem
a s radostí, že už to všechno
máme konečně za sebou. Těším
se na osobní kontakty, přímé úsměvy,
osobní radost z normálního života.
Vážené spoluobčanky, vážení
spoluobčané, přeji vám vše nejlepší
v novém roce 2021!
Vaše starostka Zorka Starčevičová

l schválila darovací smlouvu
s Nadací pro obnovu a rozvoj
na dárkové balíčky pro seniory.

o nehodě cisterny z 18. 12.
2020, stavu řidiče a průběhu
jednání s pojišťovnou.

l odhlasovala zadání změny
projektu dostavby fotbalového
areálu V Jehličině s cílem snížit
náklady na stavbu a provoz.

l schválila další vnitřní
směrnice úřadu, např. předpis
pro nakládání s majetkem.

l podpořila umístění dvou
výdejních boxů společnosti
Zásilkovna.
l zpracovala návrh žádosti
na řešení letitých majetkových
nesrovnalostí – mj. řešení
duplicitního vlastnictví –
na klánovických komunikacích.
l souhlasila s obnovou kabelů
a trafostanice v Aranžérské
ulici a prodloužila pronájem
vysílačů mobilního operátora
na obchodním centru.

l souhlasila se snížením nebo
odpuštěním nájemného v řadě
obecních nebytových prostor
z důvodu vládních omezení
provozu.
l schválila odměny pro ředitele
základní a mateřské školy.
l schválila podání žádosti
o investiční dotaci z rozpočtu
hl. m. Prahy, z rezervy 2021,
na rekonstrukci zázemí
fotbalového klubu, rekonstrukci
kuchyně MŠ včetně vstupu MŠ
a opravu havarijního stavu zdi
na školním hřišti.

Kompletní zápisy RMČ, ZMČ
najdete na obecním webu.

l přijala informaci velitele
jednotky dobrovolných hasičů

Pro majitele psů:

Nezapomeňte zaplatit

Zastupitelstvo

ZASTUPITELSTVO
MĚSTSKÉ ČÁSTI
V polovině prosince 2020 proběhlo
poněkud neobvyklé zasedání
zastupitelstva. V momentu
jednání byla větší část rady
nemocná, nebo v podezření
z nákazy koronavirem. Naštěstí
zastupitelé už v říjnu upravili
svůj jednací řád tak, že umožnil
účast a hlasování prostřednictvím
telekonference. Přesto mělo
jednání zkrácený program, byly
schvalovány jen nezbytně nutné
body a zásadní hlasování byla
přesunuta na lednovou schůzi.
Ta se bude konat 28. 1. 2021
od 18 hodin. Sledujte prosím
obecní facebook a web.
Na programu bude mimo jiné
rozpočet na rok 2021.

TERMÍN MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PSA JE DO 31. BŘEZNA

FOTO: STUDIO MARCUS, PETR VILGUS

Novoroční projev starostky 2021

F O T O T I T U L N Í S T R A N Y: K L Á N O V I C K Ý L E S – S T U D I O M A R C U S ; TAT O S T R A N A : P Ř E V Z AT O Z V I D E O Z Á Z N A M U N O V O R O Č N Í H O P R O J E V U S TA R O S T K Y

Městská část přeje vše nejlepší do nového roku:

P

oplatek můžete zaplatit
v hotovosti v pokladně Úřadu
MČ Praha-Klánovice
l na účet č. 2000707339/0800,
variabilní symbol 1341 a číslo
popisné, do zprávy pro příjemce
uveďte příjmení a jméno majitele
psa a ulici.

Tyto poplatky je možné platit
ve dvou splátkách, a to do 31. 3.
a do 31. 8. 2021.

Výše poplatků
zůstává nezměněna

l za psa, jehož držitel je
poživatelem invalidního,
starobního, vdovského, vdoveckého
nebo sirotčího důchodu, nebo
osoba starší 65 let: 200 Kč.
Úřad MČ Praha-Klánovice

l

l za psa chovaného

V BYTOVÉM DOMĚ: 1500 Kč
l za druhého psa chovaného
V BYTOVÉM DOMĚ: 2250 Kč

l za psa chovaného

V RODINNÉM DOMĚ: 300 Kč

l za druhého psa chovaného

V RODINNÉM DOMĚ: 600 Kč

Během krátkého prosincového
zasedání byla vyzkoušena
technika a úřad dostal za úkol
nakoupit více mikrofonů a další
audiotechniky pro lepší přenos
pro občany i pro distanční
účastníky jednání.
Petr Vilgus, tajemník ÚMČ
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Zprávy z úřadu

Zprávy z úřadu

Když padá sníh,
uklízíme!
Bílá nadílka v lednu
zkrášlila i Klánovice.
O úklid sněhu z ulic
se stará naše četa
údržbářů, TSK a místní
firma Ing. Krále.

S

ilnice u nás nesolíme, sníh
se opakovaně mechanicky shrabuje
a posypem je štěrková drť o velikosti
4-8 mm. Při vydatnějším sněžení
úklid probíhá třeba od tří hodin
ráno. Děkujeme!

e již hotová analýza současného
stavu a aktuálně se začíná pracovat
na návrhové části. Na studii,
kterou zpracovává firma TIMAO
s.r.o., spolupracuje jako jeden
ze zpracovatelů části „krajinářská
tvorba a péče o zeleň“ architekt
Ing. Ondřej Fous. Pro Zpravodaj
napsal zajímavý článek o stromech
v Klánovicích, který po částech
zveřejníme. O studii informují
webové stránky MČ a veřejnost
s ní byla seznámena na online
prezentaci v listopadu 2020.

Odborné
zásahy v lese
V prosinci 2020 pracovali
stromolezci a „lesní
údržbáři“ v našem
lese, v porostech, které
patří pod správu Lesů
hlavního města Prahy.

O
Dešťovka
pokračuje
Studie opatření
pro zadržování a využití
vody z dešťových
srážek, která zmapuje
a navrhne řešení pro
správné hospodaření
se srážkovou vodou
4
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odborný zásah jsme požádali
po větrném listopadu, kdy větve
i několik stromů spadlo na veřejné
komunikace a cesty. Kontrola, ořez,
či pokácení suchých, nemocných
či provozně nebezpečných stromů
proběhla v Habrovské, Mechovce,
U Trativodu a Blešnovské.
Za pomoc
děkujeme
Lesům hl.
m. Prahy
a náměstkovi
primátora
pro životní
prostředí
Ing. Petru
Hlubučkovi.

Dobrá zpráva je, že při poslední
kontrole v lednu zaznamenala
hlídka naprosté minimum
nákladních vozidel. Řidiči si
už přestali zkracovat cestu
přes Klánovice a respektují
fakt, že nejen Klánovicemi,
ale i Šestajovicemi a Újezdem
projíždět nesmí. V minulosti
kontroly v Klánovicích neprobíhaly,
protože neexistovalo bezpečné místo
pro dlouhodobější odstav vozidel.
Kontrola v případě zjištěných
závažných problémů se totiž může
protáhnout i na 45 minut.

Celkem 53 jeřábů
a dvě lípy se začátkem
prosince 2020 objevily
v klánovických ulicích.

K

onkrétně 46 stromů
v Aranžérské, sedm v Bydžovské,
po jednom ve Smržovské
a u kostelíčka. Odborníci
na dosadby vybrali jeřáb muk
a jeřáb širokolistý, což jsou druhy,
které zvládají jak zhoršenou
kvalitu vzduchu, tak extrémní
kolísání teplot. Při výsadbách byl
brán ohled na rozhledové poměry
na křižovatkách i na vzrostlé
stromy na sousedních soukromých
pozemcích. Výsadby jsme zaplatili
z magistrátní dotace.

Pravidelné
kontroly
náklaďáků
Jak jsme již informovali,
od září probíhají
kontroly nákladních
vozidel projíždějících
přes Klánovice.

J

e totiž alarmující, že přestože
se jedná o území se zákazem vjezdu
vozidel nad 6 tun, projede jich tu

Co se to děje
v našem lese?

každý den několik stovek! Kontrolní
skupina policistů a magistrátních
úředníků se zaměřuje jak
na oprávněnost průjezdu naší
městskou částí, tak technickým
stavem náklaďáků, pravidelnými
odpočinky řidičů apod.

F O T O : P E T R V I L G U S ; K I N O : W E B K U D Y Z N U D Y; P Ó L : J A N E K R U B E Š / W I K I P E D I A

J

Nové uliční
aleje

F O T O : S T U D I O M A R C U S ; FA C E B O O K M Č ; K A P K Y: M I C H A U D / P I X A B AY

v Klánovicích, pokročila
do další fáze přípravy.

Náš úřad vytipoval několik míst,
ze kterých si policisté vybrali
Přímské náměstí, na které
vozidla odklání ze Slavětínské.
Systém se osvědčil a funguje
bezproblémově. Kontrolní místo
v Klánovicích bude pravidelně
využíváno i v budoucnu.
Děkujeme magistrátu a Policii ČR,
že nám v této věci pomáhá.

Zásilkovna
v Klánovicích
Občanů Klánovic
se dotkla nedávná
změna otvírací doby
na naší poště, která
ještě více zkomplikovala
dostupnost služeb.

P

roto radní odsouhlasili urychlené
umístění dvou výdejních boxů

V půlce ledna se na okraji
lesa objevily cedulky
o odstřelu divočáků.

firmy Zásilkovna, ze kterých lze
balíčky vyzvedávat 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu. Zákazníci
e‑shopů z Klánovic a okolí tak
dostali možnost doručování ještě
před svátky. Jedno zařízení je nyní
umístěno u koupaliště, druhé
u obchodního střediska. Zároveň
úřad požádal komisi pro výstavbu,
aby navrhla definitivní místo pro
podobná zařízení, jakýsi výdejní
dvůr, kde by v budoucnu mohla být
umístěna další zařízení podobného
typu od různých firem.

Letní kino
bude v červnu

Na základě ankety
na facebooku městské
části si Klánovice
vybraly termín pro letní
kino s Kinematografem
bratří Čadíků.

P

okud to aktuální epidemická
situace dovolí, kinematograf k nám
přijede v červnu 2021.

P

řitom prosincový Zpravodaj psal,
že střílet se u Klánovic nebude. Co
se tedy podle myslivců změnilo?
Zdánlivá maličkost: v Praze byly
koncem roku 2020 odhaleny čtyři
„póly“ – nejsevernější, nejjižnější,
nejzápadnější a nejvýchodnější
bod města. A právě ten poslední je
v našem lese.
Podle zástupce
mysliveckého
sdružení Šesterák
byl bod umístěn
do opuštěného a od obydlí vzdáleného,
hustého mlází, které bylo dosud
domovem divočáků. Intenzivní proud
návštěvníků, kteří se rozhodli „dobýt“
všechny čtyři póly, divočáky vyhnal
směrem k obytným zónám Klánovic,
Šestajovic a Úval. Zajímavý nápad
s póly tak narušil přirozené místo pro
život zvěře, která k přírodě a našemu
lesu patří. Na žádost myslivců
a Klánovic Praha svůj východní
patník posunula mimo stanoviště
divočáků. "Věříme, že když jsme
společně dokázali pohnout pólem, další
úkoly už budou pro nás hračka," říká
Petr Vilgus, tajemník našeho úřadu.
A pokud vám vadí rozryté ulice podél
hranice s lesem, nepřipravujte pro
divočáky lákadla typu odpadu ze
zahrad, vyhozeného do lesa nebo
podél cest. Omezte také všechny
činnosti, které je mohou vyplašit
z lesa. Neodpalujte dělbuchy,
nejezděte po lese na motorkách
a čtyřkolkách, nekřičte v lese
a nepouštějte psy na volno.
Informace ÚMČ
připravila Zita Kazdová
LEDEN – ÚNOR 2021
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Zprávy z úřadu

V

htěla bych
poděkovat
za maminku Helenu
Kocourkovou
za přání k jejím
98. narozeninám.
Přikládám fotku
z jejích narozenin.
Díky, Eva Sovová

ážená paní starostko,
byl jsem mile překvapen, když
jsem přijel za svou babičkou Janou
(80 let) a dědou Stanislavem
(85 let) Havlovými. Ti se hned
pochlubili s dárky, které
ke svému výročí svatby dostali
od paní starostky. Vy s radou
městské části
Klánovice děláte
seniorům radost
a poskytujete
pomoc, což
je v dnešní
době moc fajn
a potřebné.
Babička s dědou zároveň chtějí
poděkovat svým sousedům,
kteří jim nabízejí pomoc.

Bydlím v Milevsku, což není zrovna
blízko a můj bratranec v Anglii,
tím pádem tyto věci oceňujeme.
Hodně štěstí, zdraví a vše nejlepší
v novém roce 2021,
Ing. Dominik Havel

Covid-19 info
Klánovický zpravodaj doporučuje
důvěryhodné a nejnovější
informace o pandemii
covid-19 v Českém
rozhlase Plus (v Praze FM
92,6) s biochemikem Janem
Konvalinkou, vždy ve čtvrtek od
10:34. Ke stažení i z archivu na
webu ČRo Plus.
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Orientační čísla
pro Klánovice
Na lednové zasedání
zastupitelstva je
k projednání připraven
bod, který inicioval
místostarosta Jiří Bek.
Po letech se opět jedná
o přidělení orientačních
čísel v Klánovicích.

Čísla popisná a orientační

Současná popisná čísla, která
zůstanou nadále v platnosti, jsou
přidělována podle toho, v jakém
pořadí byla udělena kolaudace
stavby. V jedné ulici nejdou po sobě
– třeba číslo 298 je V Pátém, 296
je ve Smiřické a 300 je U Besedy
(to je náš úřad). Naopak orientační
čísla jdou v jedné ulici po sobě
a návštěvník nebo lékař, kurýr
nebo hasič jednoduše najde
konkrétní budovu.

Jaký je současný stav?

Zastupitelstvo schválilo přidělení
orientačních čísel s úkolem pro
úřad „uvést tuto změnu v život“
již v roce 2010. O dva roky později
proběhla jednání s magistrátem,
byly dohodnuty termíny včetně
toho nejdůležitějšího: očíslování
mělo proběhnout do prosince
2012. Projekt očíslování magistrát
tehdy zpracoval, ale přidělení
čísel se zadrhlo v Klánovicích.
A to jednak na penězích, jednak
na neshodě na barvě cedulky
s číslem. Vznikl „kočkopes“, kdy
budovy kolaudované před rokem
2012 mají jen číslo popisné a budovy
novější mají čísla obě. Zároveň dnes

Změna dokladů bude
dobrovolná a bezplatná

Současná snaha proto směřuje
k tomu, aby všechny budovy
v Klánovicích měly jak popisné, tak
orientační číslo. Pokud to schválí
naše zastupitelstvo, očíslování
provede magistrát během několika
měsíců. Podle magistrátu tato změna
nevyvolá potřebu výměny dokladů.
Doklady budou platné, protože
nepůjde o změnu adresy, ale pouze
o její zpřesnění. Zároveň ale nebude
adresa v průkazech úplná a občané
budou mít právo (ne povinnost) si
doklady bezplatně vyměnit.

Cedulka na budovu

Jedinou povinností bude umístění
nového čísla na budovu.
Doporučený (nikoliv povinný) vzor
cedulky je uveden v Usnesení Rady
hl. m. Prahy č. 1267 z 28. 8. 2012.
Příště přineseme více podrobností.
Petr Vilgus, tajemník ÚMČ

Vyjednali
jsme očkování
v Jirnech
Vážení spoluobčané,
s potěšením vám
sdělujeme, že místostarosta MUDr.
Jiří Bek vyjednal s nemocnicí Na
Bulovce a Centrem zdravotní péče
Jirny, že v okamžiku, kdy budou
opět vakcíny dostupné, bude pro vás
vakcína zajištěna v Centru v Jirnech.
Pro občany se ztíženou pohyblivostí
bude zajištěno očkování doma.
Aktuální informace sledujte na
webu městské části. Za Radu MČ
zorka starčevičová, starostka

ážení občané, koronavirus je
nebezpečné onemocnění, které
ochromilo celou naší společnost.
Měli bychom udělat vše pro
to, abychom se vrátili do stavu
před pandemií. Jednou z cest je
očkování.
Paní starostka Mgr. Starčevičová
a místostarosta MUDr. Bek společně
s praktickými lékařkami MUDr.
Jágrovou a MUDr. Rathauskou
koordinují přístup k informování
občanů o průběhu
očkování.
Apelujeme
na všechny občany,
aby očkování
nepodcenili.
Paní starostka
při jednání
Nejde jen o osobní
s MUDr. Jágrovou.
zodpovědnost
za vlastní zdraví. Dostatečná
proočkovanost zajistí, že ubude
přenašečů a nemoc se nebude tak
snadno šířit ve společnosti.
Pokud nevyužijete možnosti
očkování v Centru zdravotní péče
Jirny, níže je zjednodušený postup
podle Ministerstva zdravotnictví,
který je platný v době uzávěrky
tohoto čísla.
Na očkování se můžete přihlásit,
pokud je vám 80 let a více.
l S přihlašováním vám mohou
pomoci příbuzní, praktičtí lékaři
nebo lékárníci. Obrátit se můžete
na operátory linky 1221, nebo
pražské infolinky pro seniory
800 160 166.
l Přihlašujete se elektronicky
na http://crs.uzis.cz nebo http://
registrace.mzcr.cz
l Do formuláře zadejte číslo svého
mobilu. Na něj vám přijde SMS
zpráva s prvním kódem PIN1.
To je Vaše přihlašovací heslo
do registračního systému.
l Ve formuláři vyplňujete
požadované údaje a z nabídnutých
možností vyberete místo,
l

F O T O : P E T R V I L G U S , M Z Č R ; C O R O N A : M A S U M A L I / P I X A B AY

C

V

v podstatě porušujeme zákon, který
říká, že všechny budovy v Praze
musí být označeny číslem popisným
a orientačním.

F O T O : A R C H I V R O D I N Y H A V L O V Y A S O V O V Y; C O R O N A : M A S U M A L I / P I X A B AY; I L U S T R A Č N Í Z K L Á N O V I C – S T U D I O M A R C U S

Poděkování

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Informujeme

Očkování proti koronaviru
POTŘEBUJETE
NAŠI POMOC?
ZAVOLEJTE NÁM
NA TELEFON
281 961 201
kde byste se chtěli nechat očkovat.
l Jakmile bude v tomto očkovacím
místě volná kapacita (tedy nikoli
okamžitě), budete o tom informováni
druhou SMS zprávou do mobilu,
kde bude uveden druhý kód PIN2.
To je Vaše přihlašovací heslo
do rezervačního systému.

Z nabízených termínů pro očkování
1. dávky si jeden vyberete a systém
vám automaticky přiřadí termín
na aplikaci 2. dávky.
l S sebou na očkování si vezměte
občanku, či jiný doklad totožnosti.
S přáním pevného zdraví
ÚMČ a Klánovický zpravodaj
l

Fakta o očkování
l Vakcína NENÍ nebezpečná
U všech registrovaných léčiv
je zaručena bezpečnost, účinnost
a farmaceutická jakost. Před
uvedením na trh procházejí
klinickými testy, které odhalí
případné nežádoucí účinky.
Vzhledem k tomu, že virus SARS
‑CoV‑2 je podobný virům SARS
a MERS, mohly výzkumné týmy
využít předchozí znalosti a začít
pracovat na vakcíně pro aktuální
virus. To celý proces vývoje účinné
vakcíny zefektivnilo a zkrátilo.
Bezpečnost vakcín je i po uvedení
na trh neustále sledována.
l K vymizení viru NESTAČÍ
promoření populace
Odborníci se shodují, že k zastavení
šíření COVID‑19 je potřeba
dosáhnout 60 – 70 % imunizace
společnosti. Kolektivní imunity lze
efektivně a nejrychleji dosáhnout
jedině prostřednictvím očkování.
Samovolné promoření představuje
neúnosné ztráty na životech
a kolabující zdravotní systém.

l Očkování MÁ VÝZNAM i pro ty,
co nemoc prodělali
Dosud není jasné, jak dlouho
vydrží imunita po prodělaném
onemocnění, ale pravděpodobně
není dlouhodobá. Oproti tomu
očkovací látka vytvoří vyšší hladiny
protilátek a buněčnou imunitu,
která je silnější a dlouhodobější.
Proto i po prodělaném onemocnění
COVID‑19 je záhodno nechat
se po 3 měsících naočkovat.
l Očkování nemoc NEVYVOLÁ
Žádná z vakcín proti COVID‑19
neobsahuje celý virus, který by byl
schopen se množit nebo dostávat
se do buněk. Tedy není ani schopen
infikovat člověka. Vakcíny obsahují
pouze části viru, které stimulují
imunitní systém k tvorbě protilátek.
l Očkování MÁ SMYSL, i když
má virus schopnost mutovat
Mutace jsou tím častější, čím více
virus v populaci cirkuluje. Dostatečná
proočkovanost sníží i počet mutací.
Zdroj: praha.eu, upraveno

LEDEN – ÚNOR 2021
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Informace z hasičského sboru
Cisternová automobilová stříkačka (CAS) 32 Tatra 148
je aktuálně sloužící velkokapacitní cisterna z roku 1982.

Informace z mateřské školy

N

nepodařilo ve spolupráci s městskou
částí naplnit, je výstavba hasičské
zbrojnice. Snad rok 2021 bude
i v této věci lepší.

ejprve si dovolím, za celý kolektiv Mateřské školy Klánovice, do roku
2021 popřát čtenářům neutuchající zdraví, lásku, optimismus a lidskou
sounáležitost.
V tomto školním roce pracujeme v naší školce podle plánu „BARVY PRO
MOTÝLKA BÉŇU“. Na prosinec připadla barva černá, která symbolizuje
nejen temnotu v podobě pekelné návštěvy, ale také útlum přírody, tmu,
na jejímž konci je zrod nového, zářivého roku. Že bude ale náš prosinec
černý skrz naskrz, nikdo z nás nečekal. Od 30. 11. byla školka uzavřena
z důvodu onemocnění Covid-19 u více než poloviny zaměstnanců a několika
desítek dětí. V roce 2020 se již neotevřela…
Do nového roku jsme však vstoupili plni sil, znovunabytého zdraví a víry,
že bude líp. Na leden jsme měli naplánovaný společný „Výšlap na Skalku“.
Bohužel společné výlety jsou zatím pouze naším vroucím přáním, a tak
na našich webových stránkách najdete tip na výlet, na který se můžete vydat
individuálně. Pojedete? My tedy určitě.
Za kolektiv MŠ Dana Radinová, ředitelka školy

Poděkování a přání
do roku 2021

Č

údržbě svěřených
prostředků a budovy. Dále
prováděli pomocné práce
pro Klánovice dle dohody
s vedením městské části.

ísla statistiky: za rok
2020 byla jednotka vyslána
nebo držela pohotovost
v 93 případech, což je nejvíce
za několik posledních let.

Požáry, technické zásahy
a bouře Sabina

Absolventi
základního
kurzu.

Celkem ve 21 případech zasahovala
jednotka mimo území Klánovic.
Nejvíce zásahů bylo spojeno s požáry
a nejvíce se vyjíždělo k požárům lesa
v letním období. Následují technické
zásahy, jako odstraňování padlých
či nebezpečných stromů, úniky
kapalin, otvírání uzavřených prostor,
dopravní nehody apod. V souvislosti
s bouří Sabina vyjížděla jednotka
k 20 mimořádným událostem
za 24 hodin. Jednotka se pro tento
účel rozdělila na dvě družstva
a na zásahy jezdila s CAS 16 Iveco
a s DA Nissan Patrol. V 15 případech
sloužili členové jednotky pohotovost
na zbrojnici a zúčastnili se tří cvičení
pořádaných HZS Praha.

Údržba a opravy

Kromě zásahové činnosti se členové
jednotky věnovali údržbě a opravám
techniky, údržbě a opravě podlahy
v hasičské zbrojnici a celkové
8
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Noví členové sboru
a nové vozidlo

Jednotka byla posílena čtyřmi
novými členy, kteří se po základním
zaškolení úspěšně zúčastnili
základního kurzu v Bílých
Poličanech, včetně kurzu nositelů
dýchací techniky. Tři členové
zahájili kurz velitele družstva.
Mezi úspěchy patří získání nového
zásahového vozidla CAS 20 Tatra
Terra 815 4x4.2 v říjnu 2020.
Bohužel se smůla nevyhýbá ani
hasičům a toto vozidlo, které jsem
představoval v minulém čísle
Zpravodaje, mělo dne 18. prosince
2020 vážnou nehodu.

90 let činnosti

Kromě represivní činnosti pomohla
jednotka SDH s pořádáním
Zábavného odpoledne s hasiči,
spojeného s oslavou 90. výročí
vzniku Sboru dobrovolných hasičů
v Klánovicích. Mezi úkoly, které jsou
stále v jednání, ale zatím se nám je

Přeji všem členům jednotky, aby
byl rok 2021 naplněn zásahy
a činností, pro které jsme
se všichni dobrovolně rozhodli,
aby pokračovala zdárná spolupráce
s městskou částí a Magistrátem
hl. m. Prahy. A též velmi kvalitní
spolupráce s HZS Praha, která
se za poslední léta mnohonásobně
zlepšila. A hlavně, abychom
se ze zásahů vraceli tak, jako
doposud, tedy bez zranění.
Bc. Pavel Jaroš, velitel jednotky

Příjezd k zásahu.

F O T O P Ř E V Z AT O Z FA C E B O O K U , L E T Á Č E K : M Š K L Á N O V I C E

Jak bývá zvykem, na začátku roku přichází
hodnocení roku předcházejícího. Také klánovičtí
hasiči hodnotili uplynulý rok 2020.

F O T O FA C B O O K S D H

Ohlédnutí za rokem 2020

Na závěr bych rád poděkoval
městské části Praha – Klánovice
zastoupené starostkou Mgr. Zorkou
Starčevičovou za příkladnou
spolupráci při zajišťování
bezpečnosti v Klánovicích,
za pomoc při organizování
a zajištění 24 hodinových
pohotovostí v rámci pandemie
Covid-19 za finanční krytí
akceschopnosti jednotky.
Poděkování patří Magistrátu hl. m.
Prahy za pomoc při financování
činnosti a vybavení jednotky SDH
Klánovice. V neposlední řadě
musím poděkovat všem členům
jednotky za nasazení při likvidaci
mimořádných událostí a při
zajištění pohotovostí na posílení
bezpečnosti v hlavním městě Praze.
Ale nejvíce děkuji manželkám
a přítelkyním členů jednotky, bez
jejichž pochopení a tolerance by
tato záslužná a zodpovědná činnost
nešla zajišťovat.

Co se děje na síti
Facebookové skupiny
a stránky věnované dění v naší
městské části se začátkem
roku plnily každodenními
reflexemi i očekáváními,
co přinese letošek.
Všudypřítomným
tématem se stalo zimní
počasí, které se podle
zveřejněných snímků ukázalo
jako fotogenické a také
inspirovalo k debatám o úrovni
údržby vozovek.
Relativně klidné příspěvky
na Klánovickém politickém
kolbišti nenaznačovaly, že by
se schylovalo k personálním
změnám, což býval tradiční rituál
poločasů několika uplynulých
volebních období. Koalice nejspíš
zůstane koalicí a opozice opozicí.
Na Vivat Klánovice se kromě
praktických vzkazů (ztráty
a nálezy věcí či zvířat, tipy
na školy, řemeslníky a jiné
služby) objevila informace
o návrhu rozpočtu na rok 2021.
Následující dny měly ukázat, zda
se nelhostejní občané detailně
zajímají o stěžejní dokument
místní samosprávy. V této
souvislosti zazněla opakovaná
výtka, že Klánovice dosud nemají
participativní rozpočet.
Stránka naší MČ
mimo jiné podpořila
lednové sčítání
ptactva na krmítkách,
optimisticky referovala
o úklidu zledovatělých ulic a hlavně
přinesla aktuální informace
o pomoci seniorům, které zajímá
dlouho očekávané očkování proti
koronaviru. Čekalo se, kolik lidí
radniční nabídku využije.
Jiří Karban
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Všimli jste si, že domy
a byty s výhledem
do parků a zahrad
stojí o stovky tisíc více
než pohledy do ulice
a na parkoviště?
o stovky tisíc výše než pohledy
do ulice a na parkoviště. Žít v lese
má svou cenu. Hodnotu zde
představuje skutečnost, že tucet
borovic je nejen u vás na zahradě,
ale i na všech parcelách okolo vás.

Stromy, zlato Klánovic – díl I.
KLÁNOVICE A JEJICH BOHATSTVÍ POHLEDEM ONDŘEJE FOUSE

Víte, že staré Klánovice mají stejné zastoupení korun stromů jako New York?
Ano, celých 36 %. Obec, která vrostla do živého lesa. Dokonce možná obec,
kterou les pohlcuje každým dnem. Obec, která žije lesem. To jsou Klánovice.

Za autora konceptu zahradního
města považujeme dnes britského
gentlemana jménem Ebenezer
Howard. Jeho slavné zahradní
město Welwyn slaví právě sto let.
Klánovice tedy předběhly dobu
se zdravým životním prostředím
pro městského člověka a vilová
osada vznikla o dekády dříve,
než se svět rozkoukal. Klánovice
nebyly zdaleka samy a vilové
osídlení v Dobřichovicích, Jevanech
i několika dalších osadách v okolí
Prahy patří mezi dobré adresy
po generace. Nejčistší vzduch
v Praze mají Klánovice. Proč?
Protože Ebenezer měl pravdu.
10
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Proč je vilová čtvrť v lese tak dobře
ceněna? Protože se v ní dobře žije.
Vysoká vzdušná vlhkost a velmi
nízká prašnost spolu s přijatelnou
teplotou jsou devizou, kterou
ve městě nenajdete. Vzrostlý
košatý strom denně odpaří stovky
litrů vody a ochladí své okolí
o 4-6 stupňů. Jeho porost je pak
nejúčinnější klimatizací vůbec.
Snímky termokamer hovoří
jasně. Zatímco asfaltka na slunci
má 50 stupňů, lesní cesta má 20.
Kdyby si někdo dal tu práci, zjistil

Klánovice předběhly
dobu a vilová
osada se zdravým
prostředím vznikla
dříve, než se svět
rozkoukal.

by, že obyvatelé Klánovic jsou
zdravější, netrpí zejména dýchacími
a kardiovaskulárními chorobami,
a měli by mít tudíž jistě levnější
pojistné. Jednou k tomu dojdeme.

Jakou cena má borovice

Vzrostlá borovice sosna se bude
podle tabulky Agentury ochrany
přírody a krajiny v Klánovicích
pohybovat v hodnotě 120-170 tisíc
korun. To je toho, řeknete si. Mám
jich na zahradě celý tucet. Kolem
jich je spousta. Dobře, budiž.
Každá jedna z nich ale dělá les.
A strom, jehož cenu si z internetové
kalkulačky může spočítat každý,
roste kdekoliv.
Skutečnost, že sosna roste
v Klánovicích, je velice důležitá.
Všimli jste si někdy, že hotelový
pokoj s výhledem do parku je
dražší minimálně o stovky na noc?
Developeři naceňují své domy
a byty s výhledem do parků a zahrad

ILUSTRAČNÍ FOTO Z KLÁNOVIC: STUDIO MARCUS

Koncept zahradního města

Strom jako klimatizace

FOTO Z KLÁNOVICKÉHO LESA: STUDIO MARCUS

L

es je složený ze stromů, to ví
každé malé dítě, a právě strom není
v Klánovicích ničím jiným než
velmi dobrou investicí zhodnocující
vaši nemovitost.
Proč právě zde a ne jinde, si povíme
na následujících řádcích.

Není to ale poslední faktor, který
borovici přidává na hodnotě.
Nějakou dobu totiž trvá, než strom
vyroste a začne plnit svou funkci.
Třicet, čtyřicet let není z pohledu
člověka málo. Překvapivě tak má
strom vedle v lese výrazně jinou
hodnotu než strom v zahradě.
Uvedu jeden zajímavý příklad.
Předloni v centru města zničil
bagrista stavební firmy kořenový
talíř čtyřicetiletého jerlínu a ten
musel být vykácen. Hlavnímu
městu tím vznikla škoda a znalec
použil k výpočtu s ohledem
na lokalitu centra města dvě
metody. Podle výše zmíněné tabulky
AOPK vznikla škoda pouhých 58
tisíc korun. Druhý výpočet byl
ovšem proveden tzv. nákladovou
metodou, tedy odvozen od toho,
jaké prostředky bude muset hlavní
město vynaložit, aby v témže místě
mělo tentýž strom. Tudíž náklady
na výpěstek, výsadbu a veškerou
péči v daném místě. Částka zněla
234 tisíc korun a byla doložena
položkovým rozpočtem. Tedy
čtyřnásobek. Podobný způsob
by bylo možno uplatnit kdekoliv
v Klánovicích. Znalec by vzal
v potaz biologickou hodnotu
dle AOPK, nákladovou metodu
a hodnotu stromu v kontextu místa.
Myslím, že čtyřnásobky ochranářské
kalkulačky by byly častým
a logickým výsledkem.

Les má hodnotu jako celek

Není to tak dávno, kdy starosta
jedné městské části uvedl,
že proinvestoval do veřejného
prostoru 200 milionů a zvýšil
hodnotu nemovitostí v obci o dvě
miliardy. Tomu se říká táhnout
za jeden provaz. Ti, co žijí v lese,
pak ani jinou možnost nemají.
Les je hodnotou jako celek. Stačí
se podívat do bezprostředního
sousedství Klánovic. Ty je obklopeny
lesem, který má své obmýtí dané
lesním hospodářským plánem.
Ve chvíli, kdy jeho část vykácí,
změní se dramaticky podmínky
k životu všem v okolí minimálně
na dvacet let. Mnozí z vás to zažili.
Les, který tvoří klánovické zahrady,
je v tomto hodnotou stálou.
Tedy alespoň do chvíle, kdy ho
za hodnotu považuje významná
většina z vás.
Máte auto? To pro nás taky
představuje hodnotu. Strom sice
není mobilní, ale jisté srovnání
se nabízí. Většina stromů je dražší
než auta, která pod nimi parkují.
Máte opravdu drahé auto? To je
dobře, v Klánovicích jsou taky
velmi drahé stromy.

Jak (ne)přijít o peníze

Nejrychlejší způsob, jak
v Klánovicích přijít o peníze, je

nabourat autem do stromu. Trochu
pomalejší, ale o poznání blbější,
je pokácet si stromy za tři miliony
na parcele a koupit si klimatizaci,
za kterou budu platit každý měsíc
elektrárně. Stále víc a víc. Zdaleka
nejlepší investicí je naopak strom
vysadit nebo dokonce zachránit
nějaký pěkný místní semenáč.
Sošná dvacetiletá sosna zde už má
hodnotu toho ojetého auta, které
jste mezitím dali do šrotu. Ona bude
stále krásnější, auto musíte koupit
nové a bude na hodnotě jen ztrácet.
Ing. Ondřej Fous
Autor je zahradník. Pracoval
a pracuje na četných krajinářských
řešeních zahrad a parků, mimo
jiné je spoluautorem revitalizace
Čelakovského sadů a okolí Národního
muzea 2018, která je jednou z prvních
vlaštovek použití principů modrozelené
infrastruktury v Praze. Ing. Fous je
součástí týmu odborníků aktuálně
zpracovávané Studie opatření pro
zadržování a využití vody z dešťových
srážek na území MČ Praha-Klánovice
firmou TIMAO, s.r.o.
(Pokračování příště.)

Auto pro nás také
představuje hodnotu.
Většina stromů je ale
dražší než auta, která
pod nimi parkují.
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Lesní koutek

Určitě jsme všichni rádi,
že můžeme žít v tak krásném
životním prostředí, jakým jsou
Klánovice. Na dosah máme
největší lesní celek na území Prahy
se spoustou zvěře. Často se stává,
že srny, králíci a o bezpočtu
ptactva ani nemluvím, přijdou
k nám až k plotu, zvláště nyní,
v zimě, když potřebují pomoc
od nás, lidí.
Bohužel jim mnozí z nás zcela
vědomě ubližují a zbytečně je silně
stresují. V Klánovicích se velmi
často stává, a to nejen na Vánoce
či na Silvestra, že mnozí z nás
bezohledně odpalují tu nejsilnější
pyrotechniku.
Prosím za všechna zvířata,
lesní i domácí, nepoužívejte
v Klánovicích žádnou
pyrotechniku.
Celý katastr
Klánovic patří
do Přírodního
parku Čihadla –
Klánovický les.
V prosinci 2020 vyšel dodatek
k Obecně závazné vyhlášce
č. 4/ 2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým
se zakazuje používání jakékoli
pyrotechniky v přírodních parcích
na území Prahy, tedy i v celých
Klánovicích. A to nejen na Silvestra
či Vánoce, ale po celý rok.
Nechci mluvit o sankcích
a pokutách, které má možnost
udělit jak Odbor životního
prostředí, tak Městská policie.
Pojďme tedy společně ctít tuto
vyhlášku, ale hlavně chránit
všechna zvířata a krásnou
přírodu kolem nás. Děkuji.
Marie Macháčová, Základní
organizace Českého svazu
ochránců přírody Klánovice
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KLÁNOVICE OBKLOPUJE ÚŽASNÝ ORGANISMUS
ZVANÝ LES. CHCETE SE O NĚM DOZVĚDĚT NĚCO VÍC?

Blízká
setkání
třetího
druhu
A JAK JIM PŘEDEJÍT

V naší lesní „osadě“ s nimi žijeme v blízkém
sousedství. Kdo se ale bojí víc, my nebo divočáci?
Kde divočíci žijí, spí a jak se s nimi nesetkat?

D

ivoká prasata jsou inteligentní,
společenská zvířata s velkou
schopností adaptace. V Evropě mají
dlouhou historii a je s nimi spojena
mytologie starověkých hrdinů,
včetně českého Bivoje. A člověk
k nim vždy přistupoval s respektem.
Otázka pro nás dnes nezní, jak
divočáky vybíjet, ale jak s nimi žít.
Člověk má přirozeně strach z toho,
co nezná. Proto, pokud jsme toho
zatím o našich „sousedech“ moc
nevěděli, je na čase to napravit.

DIVOKÁ PRASATA JSOU
SPOLEČENSKÁ

vypadá jako tunel ze šlahounů a to,
že tam prasata „bydlí“, lze poznat
podle stříkanců bláta na listech.
Ve vyhrabaných prohlubních
a v houštinách spí divočáci i v létě.

DIVOČÁCI NÁS POTKAT
NECHTĚJÍ

Ani trochu jim totiž nevoníme
a mají z nás větší strach, než máme
my z nich. Takže pokud člověka
včas zavětří a uslyší, zdálky se mu
vyhnou. V oblastech, kde se divoká
prasata mohou pohybovat, je
proto nejlepší „chodit hlasitě“.
Tedy šustit oděvem, našlapovat
na praskající větvičky nebo mluvit
normální hlasitostí. Neznamená to
křičet a provozovat nějaký randál!
Zvířata slyší mnohem lépe než my
a uslyší nás i na velkou
vzdálenost.

A nejen to, dokonce se ráda tulí
a vyhledávají blízkost ostatních.
Divoká prasata jsou velice chytrá
a ve skupině jedinečně komunikují.
Bachyně žije společně
se svými dětmi, dokud
V oblastech,
synové neodejdou
do světa na zkušenou
kde se divoká
a dcery si nenajdou
prasata mohou
rajón k založení vlastní
pohybovat,
rodiny. Na zimu si
divočáci budují útulný
je nejlepší
domov v hustém křoví. „chodit hlasitě“.
Obydlené křoví pak

KDYŽ SE PŘECE
JEN POTKÁME

Pro nás i pro zvířata
je nejnepříjemnější
nenadálé setkání,
náhlé překvapení.
Pokud bude mít

F O T O : M I C H A L R E N Č O / P I X A B AY ; H E B I B ./ P I X A A B AY

PROSBA
KE KLÁNOVICKÝM
SPOLUOBČANŮM

Lesní koutek

F O T O : S T U D I O M A R C U S ; M I C H A L R E N Č O / P I X A B AY

Výzva
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divočák prostor
Prase nepohrdne jak kolonie hmyzu,
tak počet hlodavců.
v klidu opustit scénu,
ani mršinou
Dalším přínosem
velice pravděpodobně
či zraněným
je kypření povrchu
to udělá. Pokud
živočichem.
a zlepšování
se ale divočák cítí
podmínek pro
naším jednáním
V přírodě plní
uchycení semen
ohrožený, nebo
funkci jakési
a následný vývoj
zahnaný do úzkých,
může zaútočit. Tento hygienické služby. semenáčků lesních
dřevin. Prase je
pocit zmírníte, když
všežravec a v přírodě
se vyhnete přímému
plní funkci jakési hygienické služby,
očnímu kontaktu se zvířetem.
protože nepohrdne ani mršinou či
zraněným živočichem.
Na vetřelce opravdu nebezpečně
reagují bachyně s malými
selaty, většinou od konce února
ŽIJEME TU S DIVOČÁKY
do konce března. V té době
Když budeme divoká prasata
se stahují do odlehlých houštin,
„lákat na ohryzky“ a na zahradní
co nejdále od ruchu a hluku. Když
odpad, nelegálně vyhazovaný
je vyplašíme, mohou skutečně
za vlastní plot, nemůžeme se divit,
razantně a opakovaně zaútočit.
když prasata přijdou za námi
Na člověka, na psa, na kohokoli,
do obydlené zóny. Například
kdo představuje ohrožení pro
v amerických přírodních parcích
mláďata. Rada pro nás tedy zní:
jsou právě s odpadky, které mohou
nevyhledávejte, neprozkoumávejte
divoká zvířata přilákat, velmi
houštiny a jiné lesní zarostlé
opatrní. I my žijeme v přírodním
porosty. Psa mějte vždy
parku a jsme na to
na vodítku! Z místa
pyšní. Buďme tedy
Divokému
praseti
setkání ihned tiše
i s naší „odpadkovou
vycouvejte. V případě
pozvánkou“ pro
se při setkání
neodvratného útoku
nedívejte do očí. černou zvěř zvláště
je pak opravdu
opatrní.
Z místa ihned
nutné zachránit
tiše a klidně
se na jakémkoli
Svými nároky
vyvýšeném místě,
a aktivitami
vycouvejte.
třeba i vyšplháním
do přírody stále více
na strom, což se zdá
zasahujeme a divoká
být pro zhýčkaného
zvířata už nemají
moderního člověka
nikde prostor a klid
až nepředstavitelné.
k životu.
Některá divoká
zvířata se proto ocitají
ZDE ŽIJÍ
v naší blízkosti.
DIVOČÁCI
A je na nás, abychom hledali
Nejviditelnějším znakem
způsoby, jak se vedle nich naučit
přítomnosti divokých prasat je
žít. Dělit se s nimi o místo
rozrývání půdního povrchu. To je
ve společném světě.
přirozený způsob obživy – prasata
Zdroje: Peter Wohlleben
ryjí s vidinou chutných vývojových
Slyšíš, jak mluví stromy;
stádií hmyzu či obydlených
rozhovory s myslivci;
podzemních hnízd hlodavců.
Paul Keil, respekt, leden 2021.
Pomáhají tak udržovat v rovnováze

Fejeton
NOVOROČNÍ
Tohle není novoroční rozjímání.
Tohle je zpráva o mrtvých
bytostech. O zvířatech, která
umřela naší
vinou. Nás,
v Klánovicích
a v Újezdě.
Na ranní
novoroční procházce se psem
jsem si všimla podivné hroudy
na kraji lesa u cesty podél
kolejí. Bylo to zmrzačené torzo
divočáka. Trup, rozříznutý vejpůl
a projíždějícím vlakem odhozený
několik metrů od náspu. Sotva
jsem se vzpamatovala a zvedla
oči na koleje, vidím další tmavé
tělo. A další. A další… Když jsme
mrtvé divočáky pak počítali
s přivolaným členem Mysliveckého
spolku Šesterák Klánovice, bylo
jich – tam, kam jsme dohlédli –
sedm a dvě selata.
To je výsledek neomluvitelného
lidského jednání.
Silvestrovských rachejtlí, petard,
detonací, kterými se náš les
mezi Klánovicemi a Újezdem
otřásal poslední den v roce
2020. Paniku zvířat, která tu
s námi žijí, je těžké popsat.
A následky jsou otřesné. Tohle
stádo živých bytostí skončilo
mrtvé, rozježděné na kolejích.
Jak asi bylo strojvůdci, který
řídil noční vlak, a protože v té
rychlosti je nemožné zastavit,
bezmocně najížděl do tmavých
stínů, prchajících z lesa?
Nemáme omluvu, my
v Klánovicích a Újezdě. Žijeme
v nejkrásnějších čtvrtích
uprostřed lesa. A místo vděčnosti
a lásky působíme hrůzu a smrt.
Co s tím uděláme?
Zita Kazdová, 1. 1. 2021
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Co vás zajímá

v místě, kde bydlí, může mu Praha
z magistrátního bytového fondu
vyčlenit bezbariérový byt pro
seniory. Celkem je v tomto fondu asi
šest set bytů. A některé z nich slouží
například i takovým seniorům,
kteří po smrti partnera už finančně
nestačí na stávající nájem. Klíčovým
úkolem zůstává umožnit seniorům
žít co nejdéle v jejich přirozeném
prostředí domova.

Zeptali jsme se Mileny Johnové, radní hlavního města Prahy:

Dále jsou k dispozici stávající
domovy pro seniory v různých
městských částech, aby pokud
možno senior mohl zůstat co
nejblíže prostředí, které důvěrně
zná. Podporujeme rovněž rozvoj
služeb v městských částech pro
osoby s kognitivními poruchami,*
jejichž potřeba stále narůstá.
Obecně se ale Praha potýká
se značným deficitem lůžek,
vzniklým přístupem minulých
vedení Prahy. V současnosti chybí
asi dva tisíce lůžek dlouhodobé
péče. To postupně napravujeme.
Budujeme projekty komunitního
typu nebo chráněného bydlení
a současně podporujeme
soběstačnost seniorů v jejich
přirozeném prostředí. V roce
2020 jsme schválili investiční
dotaci ve výši 121,9 milionu korun
na realizaci tří projektů, které jsou
už několik let pouze na papíře.
Přitom Praha takové služby zoufale
potřebuje!

Dům seniorů v Klánovicích?
JAK SE STARÁME O NAŠI NEJSTARŠÍ GENERACI, DÍL TŘETÍ
Téma „Dům seniorů“, kterého se Klánovický zpravodaj ujal, v dnešním díle
pokračuje rozhovorem s paní Mgr. Milenou Johnovou, radní hl. m. Prahy
pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. Jaká je strategie Prahy?

V předchozích Zpravodajích
v listopadu a prosinci 2020
jsme se od současné paní
starostky Mgr. Starčevičové
a od tří z předchozích starostů
– Ing. Hrabala, Ing. Horníčka
a MUDr. Poláka – dozvěděli, jak
téma „Dům seniorů“ rezonovalo
v době, kdy vedli Klánovice a jakým
řešením přispěli. S otázkami na
strategii hlavního města jsme se
obrátili i na pražský magistrát.
14
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KZ.: Když se zeptám úplně
obecně, jaké možnosti má
pražský senior, kterému ubývají
síly, ale chce dál bydlet doma,
aby si zajistil péči, kterou právě
potřebuje?
M. J.: Pokud chtějí pražští senioři
zůstat ve svém přirozeném prostředí,
mohou využít některé z terénních
anebo ambulantních služeb.

Posilujeme péči
v domácím prostředí,
abychom oddálili
potřebu lůžkové,
dlouhodobé péče.

Průběžně posilujeme péči
v domácím prostředí mimo
jiné i proto, abychom
oddálili potřebu lůžkové,
Mgr. Milena
dlouhodobé péče.
Johnová,
Musíme ale počítat s tím,
členka klubu
PRAHA SOBĚ,
že zhruba deset procent
zastupitelka
lidí starších osmdesáti
a radní hlavního
města Prahy.
let bude pobytové služby
potřebovat. Samozřejmě
vždy je to individuální, dle
soběstačnosti každého seniora.
KZ.: Jaké možnosti nabízí Praha
lidem, kteří už nejsou s to postarat
se o sebe v domácím prostředí?
M. J.: Záleží vždy na míře podpory,
kterou člověk potřebuje. Pokud
je pro seniora hlavní překážkou
například absence výtahu

FOTO: STUDIO MARCUS

lánovice jsou jednou
z 57 městských částí Prahy. Hlavní
město je pro nás obcí i krajem
a přirozeným partnerem projektů,
které překračují náš rozpočet
i možnosti. Do této kategorie spadá
i téma „Dům seniorů“.

FOTO: STUDIO MARCUS, PRAHA.EU

K

odchodem do zařízení nebudou
muset zpřetrhávat své vazby.
Cílem mého snažení je rovnoměrně
zajistit dostupnost všech druhů
pečovatelských služeb – terénních,
ambulantních i pobytových, včetně
paliativní** péče.
KZ.: Je péče, kterou hlavní město
seniorům nabízí, dostupná pro
všechny příjmové kategorie?
M. J.: Samozřejmě. Péče, kterou
Praha nabízí, je dostupná pro
všechny příjmové kategorie.
Rozhodně výše příjmu není
kritériem pro nepřijetí. Hlavním
kritériem je potřebnost péče.
KZ.: Jakou roli v péči o „vlastní“
seniory hrají městské části? Co
mohou nabídnout a na co už samy
– finančně a organizačně – nestačí?
M. J.: Samotné městské části
se většinou snaží reagovat
na potřeby svých občanů, reflektují
demografický vývoj a promítají to

K dispozici jsou
domovy pro seniory
v různých městských
částech, aby senior
mohl zůstat co nejblíže
prostředí, které
důvěrně zná.

Jedná se o rozšíření komunitních
služeb pro seniory, kdy vznikne
dohromady celkem sto deset
nových lůžek. Jde o první ze série
projektů, které jsou připravovány
v těsné spolupráci hlavního města
a městských částí, konkrétně
s Prahou 11, Prahou 15 a městskou
částí Praha – Petrovice.
Výsledkem této spolupráce má
být systémové řešení historického
deficitu lůžkové dlouhodobé péče
a také rozvoj služeb přímo
v místě bydliště seniorů, kteří tak

* poruchy rozpoznávacích funkcí, včetně například myšlení a paměti
** celková péče o nevyléčitelně nemocné

pak do svých komunitních plánů.
Všechny městské části nabízí
minimálně terénní a ambulantní
služby (mj. pečovatelská služba,
osobní asistence, stacionáře či
centra denních služeb). A v mnoha
z nich nabízí i pobytové služby.
Zejména v poslední době
se snaží rekonstrukcí některých
nevyužívaných objektů vybudovat
pobytové služby pro seniory, a to
malého typu. Poslední dva roky,
co jsem ve funkci, se za Magistrát
snažíme být nápomocni jednak
formou odborných konzultací,
jednak finančně – jako v případě
zmíněných projektů na Praze 11
a 15 a v Petrovicích.
Menší městské části, které
nedisponují rozpočtem, který
by jim umožňoval provoz
takových služeb, spolupracují
s jinými, například neziskovými
poskytovateli, aby byly služby pro
jejich občany zajištěny.
KZ.: Je vůbec reálná představa,
že by městská část velikosti
Klánovic (cca 3 tis. obyvatel)
postavila a především provozovala
pobytové zařízení pro seniory
– např. dům seniorů nebo dům
s pečovatelskou službou? Jaká by
byla eventuální pomoc hlavního
města a za jakých podmínek?
M. J.: Reálná představa to je, ale
nejprve je nutno si udělat analýzu
potřebnosti, mj. kolik z těch
tří tisíc obyvatel je seniorského
věku starších osmdesáti let (kde
předpokládáme již nějakou formu
péče), včetně výhledu, kolik jich
bude do roku 2030. Dle toho se pak
dá kvalifikovaně odhadnout, zda by
se městské části velikosti Klánovic
pobytové zařízení vyplatilo, nebo
zda by pro obyvatele Klánovic nebyl
vhodnější projekt komunitnějšího
typu. Není to vždy jen o té
investici, ale je nutné vždy mít
na paměti i provozní náklady
takového zařízení.
(Pokračování na straně 16)
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Jak šel čas

Aktivity klubu

ANEB ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY KLÁNOVICKÝCH OBČANŮ

SVAZ TĚLESNĚ
POSTIŽENÝCH

NEJBLIŽŠÍ AKCE: SCHŮZE
VÝBORU A OČKOVÁNÍ
Výborová schůze se bude konat
počátkem února, to se snad už
situace trochu vylepší a budeme
schopni stanovit další program.
Teď, v nejbližší době, nás čeká
očkování. S organizací celé akce
pomůže jak naše zastupitelstvo
v čele s paní starostkou, tak obě
naše praktické doktorky.
Tak nepropadejme depresím,
snažme se alespoň trochu pečovat
o naši fyzickou kondici a dobrou
náladu a věřme, že se brzy
sejdeme na společné akci.
Olga Paplhamová, Místní
organizace STP Klánovice
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an Václav Mencl se narodil roku
1924 a vyrůstal se třemi sourozenci
ve Stránce, kde měli rodiče
malé hospodářství. Několikrát
se zde setkal i s Tomášem Baťou,
který létal na zámek do statku
na zabíjačku. Po vyučení pracoval
v Mladé Boleslavi, později
v Bělé pod Bezdězem ve fabrice
na dřevogenerátory, poté
na kompresory.

Dům seniorů v Klánovicích?
(obecní), nebo
To, co může nyní
Každý člověk
s větším podílem
hlavní město
potřebuje
neziskového
nabídnout, je podpora
různou
míru
a soukromého
v podobě konzultací
podpory a péče,
sektoru?
a směřování.
M. J.: Potřeby
Od promýšlení
proto nemůže
každého člověka jsou
projektového
jedna služba
specifické, každý
záměru při
všem.
vyhovovat
má své konkrétní
modelování projektu,
potřeby a potřebuje
až po participaci
různou míru
při zajištění
podpory a péče, proto nemůže jedna
finančních zdrojů. V současné
služba vyhovovat všem. A to je často
době je naším záměrem
úskalím velkých centralizovaných
preferovat pobytové služby
projektů. Ve většině případů je
malého typu (mj. do padesáti
ale lepší komunitní přístup, který
lůžek) a vícestupňová péče – to
lze nastavit tak, aby respektoval
znamená, aby nebylo nutné seniora
potřeby každého seniora.
při zhoršení zdravotního stavu
překládat do jiného zařízení.
Zařízení takového typu by mohlo
Jednoznačně preferujeme
mít třicet lůžek jako domov pro
transformaci a posílení terénních
seniory, patnáct lůžek pro domov
služeb, aby bylo možné více
se zvláštním režimem a pět lůžek
podpořit seniory v jejich domácím
jako odlehčovací služba, či paliativní
a přirozeném prostředí. Proto jsou
lůžka. Součástí takového zařízení
komunitní projekty efektivnější
by měla být i forma ambulantních
jak pro seniory samotné, tak
služeb, aby tam byl prostor pro
pro poskytovatele těchto služeb.
setkávání i s klienty, kteří by jen
A v dnešní době pro komunitní
docházeli zvenčí a nebyli klienty
projekty hovoří ještě jeden velmi
pobytových služeb. A samozřejmě
silný argument a tím je zcela
i zázemí pro terénní služby.
minimální riziko šíření nemocí,
jako je například covid-19.
Ve výsledku by ale nemělo být
Jenom součinností a provázaností
důležité, zda jsou služby zajišťovány
různých forem péče budeme schopni
krajem, městskou částí, nestátním
nabídnout seniorům komplexní péči
neziskovým poskytovatelem či
a zvýšit kvalitu jejich života.
soukromým sektorem. Vždy
bychom měli mít na paměti jejich
KZ.: Jaká je tedy budoucnost
kvalitu a zda odpovídají skutečným
sociálních služeb pro seniory –
potřebám seniorů.
spíše pobytová zařízení, nebo
Otázky pokládala a za odpovědi
domácí péče? Centralizovaná,
velmi děkuje Zita Kazdová
nebo spíše malé projekty? Státní

Stále s dobrou náladou!
P A N

V Á C L A V

M E N C L

TOTÁLNÍ NASAZENÍ
V BERLÍNĚ

Jako schopný pracovník byl za války
nasazen na práci do Berlína
a přidělen k výrobě obráběcích
strojů v továrnách Argus
a Armag. V Berlíně zažil spoustu
spojeneckých náletů. Po návštěvě
nemocnice na Friedrichstrasse
čekal s ostatními pacienty pět hodin
v krytu, až nálet skončí. Když vyšli
ven, nevěděli, kde jsou. Skoro celá
ulice byla srovnána se zemí…
FOTO: STUDIO MARCUS, DOMÁCÍ ARCHIV PANA VÁCLAVA MENCLA

NEJISTÁ SEZÓNA
Program činnosti na rok 2021
jsme zatím neurčili, nevíme, co
nám karanténa umožní, kdy vůbec
se budeme moci zase scházet
ve větším počtu, natož třeba
někam hromadně vyjet. Máme
sice objednané dva rekondiční
pobyty, zjara v Sezimově Ústí
a v srpnu v Mariánských Lázních,
ale zatím si můžeme o pobytu
v nich jenom nechat zdát.

Klánovický zpravodaj otevírá nepravidelnou rubriku, která bude čtenáře seznamovat
s příběhy a životními osudy klánovických občanů. Začínáme příběhem pana Václava
Mencla, který vloni oslavil 96. narozeniny. Každým dnem naplňuje své životní motto:

FOTO: STUDIO MARCUS

Do roku 2021 jsme vstoupili
s poněkud menším elánem než
do roku 2020. Doba adventu
a pak ani Vánoc neproběhla tak,
jak jsme byli po celá léta zvyklí.
Ale neseme to statečně. Virus
řádí i v našich řadách, ale
nesmíme propadat panice.
Některá opatření sice opravdu
nechápeme, jako třeba zavřít
knihovny, nepovolit ani výdejové
okénko, ale tak se alespoň
snažíme vyjít občas ven
na procházku, pokud nám to
ovšem nepřekazí náledí.

DOBRODRUŽNÝ ÚTĚK

Kamarád Pepík přišel s nápadem
uprchnout z Reichu. Zajímavá, ale
nebezpečná myšlenka. Byl květen
1944. K pohybu po Německu
člověk potřeboval tzv. Kennkarte –
průkaz totožnosti, který byl uložen
v kanceláři dozorce ubytovny,
se kterým měl Václav dobré vztahy.
Výměnou za to, že ubytovnu
zbavoval krys, dostával od dozorce
krabičku cigaret, která ho později
zachránila od zatčení. Chytrou
lstí Václav dozorce odlákal a svůj
průkaz našel, naštěstí na první
pokus. Hned večer vyrazili
s Pepíkem na nádraží v Berlíně
a ve 20:30 nastoupili do vlaku směr
Liberec. Vlak byl plný důstojníků.

Ten, který byl s Václavem v kupé, si
balil cigarety a Václav mu pokaždé
nabídl svoje. Nakonec mu dal celou
krabičku, kterou měl od dozorce.
Před kontrolou na hranicích hodil
důstojník přes Václava svůj dlouhý
kabát a tím ho zachránil před
prozrazením.

Bratr Josef na fotografii z osmdesátých
let s Václavovou manželkou Annou,
děvčetem ze zápraží v Dubči. Foceno ve
Stránce, rodišti pana Mencla.

SKRÝVÁNÍ PO ÚTĚKU

Když Václav odjížděl do Reichu,
maminka mu řekla: „ Zdál
se mi sen, že se vrátíš, až přiletí
vlaštovky.“ A když tatínkovi říkala
smutně: „Vidíš, vlaštovky už jsou
tady a Véna nikde“, to už Václav
málem klepal na dveře. Ve Stránce
se skrýval týden, ale protože to bylo
poslední stavení směrem na Mšeno,
často se zde stavovali četníci pro
mléko a týden po návratu ho
tam i hledali. Proto bratr Josef
převezl Václava do Dubče, k sobě
domů. Hledali ho ale i tam. Při
jedné přepadovce musel utíkat
přes střechu na vedlejší pozemek,
kde se schoval v kůlně na nářadí.
Za chvíli vešla jakási dívka a sedla
si na zápraží. Tuto dívku si Václav
později vzal za ženu a mají spolu
syna a dceru. (Pokrač. na str. 18)
LEDEN – ÚNOR 2021
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Jubilanti

S

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Jak šel čas  pokračování ze str. 17

KULTURNÍ

rdečně blahopřejeme
našim spoluobčanům, kteří si
připomínají svá životní jubilea.
MČ Praha-Klánovice

P

rávě tito nadšenci přinesli nové
nápady, vyzkoušeli různé formáty,
odpracovali mnoho hodin, pobavili
či kulturně obohatili mnoho z nás,
vykouzlili úsměv našich dětí,
zanechali kus sebe… Za to jim
všem patří dík i obdiv.

JUBILANTI
LEDEN 2021
Miloslava Smrčková
Irena Dortová
Věra Součková
Blanka Krátká
Alena Mellanová

Helena Zobačová
JUBILANTI
ÚNOR 2021
Naděžda Kubíková
Zdenka Matějková
Václav Včíslo
Helena Laboutková
Miloslava Valiová
Ladislav Buňata
Bohuslava Vůjtěchová
Libuše Nováková

Z PIVOVARU DO KOTVY

Poté pracoval v pivovaru Braník.
Pak se vrátil do Bělé pod Bezdězem,
do výrobny kompresorů. V letech
1946 – 1948 byl na vojně,
po návratu se oženil a s manželkou
zakotvili ve Stránce. Časem dostal
místo u ČSA jako údržbář domu
Kotva v Revoluční ulici v Praze.
Jezdil domů pouze na víkendy, což
prospívá málokterému manželství.
I to Václavovo skončilo rozvodem.
V zaměstnání v Kotvě ale Václav
zůstal do svých sedmdesáti let.

PO KLÁNOVICÍCH
NA ČTYŘKOLCE

Od roku 1982 žije v Klánovicích
v domě po partnerce Slávce, která
18
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zemřela v roce 2020 ve věku 90 let.
Přestože je Václavovi 96 let, je
plně soběstačný. Loni si koupil
elektrickou čtyřkolku, se kterou
jezdí na nákupy a k doktorce,
jednou týdně si zajede do Újezda
na jídlo. Doma má skvěle uklizeno
a je stále činorodý, prozpěvuje
si a má dobrou náladu. Velmi
rád sleduje z oken ptáčky, které
pravidelně krmí. Ročně nakoupí
240 kg semínek pro 26 druhů ptáků.

NEJŠŤASTNĚJŠÍ LÉTA
V KLÁNOVICÍCH

Václava pravidelně navštěvují děti
i vnoučata a často i neteř – dcera
bratra z Dubče, který se dožil 95 let.
V Klánovicích se mu líbí. Cítí se tu
dobře a odmítá návrhy svých dětí,
aby se k nim přestěhoval. Jak sám
říká: „ V Klánovicích jsem hlavně
díky mé Slávce prožil nejštastnější
léta svého života.“
Panu Menclovi děkujeme
za rozhovor a těšíme se,
až s ním oslavíme stovku.
Připravila Zuzana Vyskočilová

Napsali nám

M

y, Klánovičtí, jsme měli
veliké štěstí, že jsme si mohli
užívat roky naplněné kulturními
zážitky a nádhernými setkáními
v klánovické Besedě, které nám
poskytly „ladies“ z Nadosahu.

Aby uvedený důvod odchodu
spolku NADOSAH nevytvořil
falešný dojem, že současná radnice
podporovala kulturu méně, dovoluji
si zveřejnit tabulku pod textem.
Nezbývá než ještě jednou poděkovat
za kulturní práci v Klánovicích
a popřát týmu NADOSAH hodně
úspěchů a spokojenosti!

Milé „ladies“, byly jste pro nás
blízkými přáteli. Vytvořily jste
místo, kde jsme se potkávali,
bavili, viděli spousty kulturních
akcí a těžko věříme tomu,
že tenhle klánovický skvost
předčasně skončil.
Nevím, jak pro ostatní, ale
pro nás byla Beseda oázou
přátelství a pohody a docílit
podobné atmosféry je opravdu
mimořádné. Všechny „ladies“
z Nadosahu byly plné energie
a nových nápadů, úsměvů,
dobré nálady a ochotné pomoci
druhým.
Milé „ladies“, zůstanete v naší
mysli vždy sluníčkem a je
pravdou, že nám budete
v Klánovicích moc chybět.
Milá Gábi, Katko, Péťo, Romčí
a Zuzko, patří vám veliké díky
a věřte nám, nejsou to pouhá
slova, ale navíc je v nich i trochu
smutku, že Vaše přítomnost
v Besedě odezněla.
Majka a Olda Mikušovi

Letos nás čeká nejen v kultuře
nelehký rok a úbytek financí. Krize
po nouzovém roku 2020 se projeví.
A projeví se i daňová úprava, která
přiškrtí kraje a obce. Nový nájemce
to proto nebude mít snadné. Aby
toho nebylo málo, kvůli stížnostem
jednoho zastupitele a neúspěšné
žadatelky, podaným na magistrát,
stále čeká na smlouvu. Ale věřím,
že s pomocí městské části i nás,
klánovických občanů, bude kulturní
centrum nadále vzkvétat.
Zorka Starčevičová, starostka

Klánovické fórum manželů
Kubíčkových, které v KC Beseda
působilo dříve, skončilo po šesti
letech. Tým NADOSAH se loučí
po letech devíti. Oficiálně uvedeným

PODPORA PRO SPOLEČNOST NADOSAH V POSLEDNÍCH PĚTI LETECH:

ROK
F OTO: M A R I E M I K U Š O V Á

Marie Pelikánová

Nahoře: pan Václav Mencl na zápraží,
vlevo dole: s paní Slávkou na dovolené.
Vpravo dole: krmítko pro ptáky, které
vyráběl i pro své přátele a známé.
Pan Mencl totiž ještě nedávno
truhlařil a řezbařil.

F OTO: K Y T I C E – B R U N O G L AT S C H / P I X A B AY; P A N M E N C L – S T U D I O M A R C U S ; D O M Á C Í A R C H I V P A N A V Á C L A V A M E N C L A

Milan Fišer

DO PEČKÁRNY S HUSOU

Švagrová sehnala Václavovi kontakt
v Pečkárně, aby dostal dokumenty
a mohl si najít práci. Heslo znělo:
husu s sebou! Na návštěvu Pečkárny
nikdy nezapomněl, hned před
vchodem totiž potkal vojáky,
kteří odváděli dvě zmučené oběti.
Nicméně husa zabrala a s novým
povolením si brzy našel práci
ve fabrice v Čakovicích, kde nýtoval
letecká křídla. Továrna byla často
terčem spojeneckých náletů. Před
jedním z nich utíkal společně
s kameramanem Karlem Zemanem.

důvodem odchodu týmu NADOSAH
je „dlouhodobý nedostatek finanční
podpory“. Mně i kolegům z rady je
líto, že ani více peněz od městské
části, které současné zastupitelstvo do
KC poskytlo na provoz v letech 2019
až 2020, nezměnilo jejich rozhodnutí.
Chápeme však, že vše má svůj konec
a devět let působení v neziskovém
projektu je obdivuhodně dlouhá doba.

Osobně jsem vždy veřejně šířila
a šířím dobré jméno KC Nová
Beseda. V minulém volebním
období, v rámci svého angažmá
v Klánovickém zpravodaji, jsem
lákala na kulturní program
a s nadšením psala o kulturních
zážitcích v centru realizovaných.
Od chvíle, kdy pracuji jako starostka
Klánovic, jsem nikdy neodmítla
pomoc, kdykoli se na mne
z NADOSAHu obrátili. Byla jsem
k dispozici a hledala řešení. Moc
dobře vím, že málokdy si na sebe
kultura vydělá, je třeba ji finančně
podpořit a propagovat. Ve srovnání
s okolními obcemi, ale i v rámci
většiny pražských městských částí,
dáváme do kultury mnohem větší
díl financí z rozpočtu. Kulturní
program má zaručené místo ve všech
obecních sdělovacích prostředcích.

Hana Aulická

Marie Mikušová

Klánovické kulturní
centrum s kinem je
jedním z mála kulturních
stánků v Praze, který
díky nadšenkyním
a nadšencům překonal
i těžká léta.

BESEDA:

Ohlédnutí a poděkování

ANEB ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY KLÁNOVICKÝCH OBČANŮ

Petar Kolak

CENTRUM

2015

Smluvní
částka
od MČ
Klánovice

Granty MČ
Klánovice

200 000

57 000

Další
podpora
z MČ
Klánovice

Podpora
hlavního
města

–

–

Podpora
jiných MČ
a institucí
65 000

Další
finanční
dary
162 685

2016

200 000

88 000

10 000

200 000

15 000

110 000

2017

200 000

100 000

7 000

200 000

16 000

*192 210

2018

200 000

99 000

44 000

27 500

115 530

2019

200 000

69 500

100 000

80 900

115 530

2020

300 000

nepožádáno

k jednání,
nerealizováno

ještě
nezveřejněno

ještě
nezveřejněno

–

–
250 000

Čerpáno ze zveřejněných výročních zpráv společnosti NADOSAH o.p.s. Uvedené částky jsou v Kč.
* plus příspěvek 10 Kč z každého startovného Klánovického ½ maratonu, který není přesně vyčíslen.
Současné zastupitelstvo přiděluje dotace od roku 2019.
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Děkujeme všem
návštěvníkům, účinkujícím
a příznivcům
za krásných 9 let v KC Nová Beseda.
Gábina, Kateřina, Petra, Romana a Zuzana

20
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Hydepark zastupitelů

Hydepark zastupitelů
sčítání. Výsledky sčítání by měly být
k dispozici na přelomu 2021 a 2022.
Co se Klánovic týče, ty měly v roce
2020 registrovaných 3497 obyvatel,
v roce 2011 jich bylo 3272. Průměrný
věk občana Klánovic je cca 40 let
a naše MČ patří v rámci Prahy k MČ
s nejnižším podílem (cca 60 %)
produktivního obyvatelstva (15 – 64 let).
—
Pavel JAROŠ
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za HLAS KLÁNOVIC

Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.

KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za STAN

Vážení spoluobčané, je leden 2021
a prožíváme jedno z nejzávažnějších
období existence moderního
lidstva. Pandemie coronaviru
je zásah do našich životů, který
lidstvo od morových ran středověku
nezažilo. Nicméně dnes již existuje
lék – vakcína, a to je i světlo
na konci tunelu.
Roku 2020 vedle coronaviru vévodily
v Klánovicích dvě významné
události: výpověď nájemní smlouvy
ze strany společnosti NADOSAH
na provoz KC Beseda a rozhodnutí
provozovatelek Farmářských trhů
odejít z Klánovic. Reakcí úřadu MČ
Klánovice bylo vypsání výběrového
řízení pro zájemce o zachování
těchto činností. V současnosti
probíhají jednání na obnovení
provozu KC Beseda a rovněž
trhy mají šanci být opět od jara
v Klánovicích. Nejvyšší prioritou
úřadu MČ je ale pomoc seniorům
při zajištění jejich očkování, ať
při registraci, nebo při dopravě
22
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do očkovacího centra.
Závěrem: buďte opatrní, bude lépe.
—
Zdeňka BUBENÍKOVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za ČAS NA ZMĚNU

Vánoční svátky proběhly ve zcela
novém režimu. Vzhledem
ke koronavirové epidemii většina
z nás slavila komorněji v kruhu
rodinném, což ale na oplátku
dodalo svátkům duchovní rozměr.
Na Silvestra už jsme ani nemohli
vycházet po 21. hodině ven. To však
nebránilo početným Klánovičákům
zahájit odpalování zábavné
pyrotechniky hned po setmění
a burácení trvalo až do 2 hodin
ranních. Co na tom, že je na celém
území Klánovic zákaz používání
pyrotechnických výrobků, neboť
jsme součástí přírodního parku
Klánovice‑Čihadla (vyhláška
č. 4/2017 Sb. MHMP). Kde chybí
slušnost nebo městská policie, která
může dotyčnému na místě uložit
pokutu do 10 tis. korun, tam mají
arogantní sobci pré.

No, snad bude v novém roce lépe,
a to nejen při zdolávání koronaviru,
ale i ve vzájemném soužití nás
všech. Buďme pokorní a vzájemně
k sobě laskaví, pak k nám přijde
klid a mír. Přeji Vám hodně štěstí
a zdraví v roce 2021.
—
Veronika GOTTHARDT
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Mezi 27. 3. a 11. 5. 2021 proběhne
na našem území po 10 letech sčítání
lidu. Předpokládá se, že takřka 90 %
obyvatel využije možnosti online
sčítání, které proběhne od 27. 3.
do 9. 4. 2021. Elektronická forma
sčítání umožní sečíst nejen sebe
a členy vlastní domácnosti, ale
i další osoby mimo domácnost, tedy
například prarodiče. Ti by si tak
v případě, že nepracují s počítačem,
mohli ušetřit cestu na poštu či
kontakt s komisařem pověřeným
Českým statistickým úřadem.
Od 12. 4. do 11. 5. 2021 se uskuteční
sčítání listinné pomocí formuláře
pro ty, kteří se nezúčastnili online

F O T O : P I X O U R C E / P I X A B AY, P O Z A D Í : S T U D I O M A R C U S

Jiří BEK

Poté, co jsme v několika minulých
letech na zimu jen vzpomínali,
máme tu letos zase bílo. Znamená
to nasazení pracovníků na údržbu
chodníků a ulic. A opět se vrací stále
stejný problém s parkujícími auty.
Zaparkovaná auta zmenšují
průjezdnou šířku ulic, a tím i stěžují
průjezdnost mechanizmů zimní
údržby. Ulice nelze uklidit v celé šíři
a v jediném pruhu, kterým se projíždí,
vzniká nebezpečná ledovka. Stojící
auta brání i úklidu chodníků. Stroje
na úklid mají určitou šířku a pokud
stroj projíždí a hrne sníh do boku,
hrozí poškození zaparkovaných aut.
Proto by měli řidiči co nejvíce omezit
parkování na komunikacích a umožnit
provedení zimní údržby v co
největším rozsahu a v co nejkratším
čase. Každé zaparkované vozidlo
průjezd omezí a údržbu zpomalí. Toto
je další negativum parkování v ulicích.
Jsme městská část s bydlením
v zahradách – bydleme v zahradách
i se svými vozidly.
—
Slavomír JAROŠ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Žijeme v demokratickém a právním
státu. To je dobře. Nic a nikdo by

tedy neměl stát nad zákonem, ani
jinou přijatou normou. Jakékoliv
popírání svrchovanosti pravidel,
byť ve jménu vyššího dobra
a blaha, případně ochrany něčeho
cenného, jako je například zdraví,
není správnou cestou. Dochází
tak k postupnému pokřivování
celého systému, které v konečném
součtu vede k destabilizaci
a anarchii. Neúctu k této zásadě
jsme viděli u prosincového jednání
zastupitelstva. Dle schváleného
nového jednacího řádu měli tři
koaliční členové zastupitelstva, kteří
se účastnili distančně ze zdravotních
důvodů, splnit podmínku, že jim
byla nařízena karanténa. Když bylo
doložení této podmínky požadováno
při ověřování zápisu, začalo
nekonečné kolečko výmluv a liché
argumentace. Ano, i to je cesta.
Ale takto by se někdo, kdo se ohání
celou dobu transparentností
a poctivou prací, neměl chovat. Ani
ve jménu dobra.
—
Alena KOLOVRÁTKOVÁ
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Velmi ráda bych pochválila vedení
naší MČ, ale bohužel vždy, když už
to skoro vypadá, že se našim radním
něco povedlo, objeví se skutečnost,
která celkový dojem zase pokazí.
Jelikož je ale potřeba být pozitivní,
moje pozornost směřuje k těm,
kteří si pochvalu opravdu zaslouží.
Ať už jsou to paní kuchařky
ve školní jídelně, které nad rámec
svých povinností nešetří úsměvem
a milým slovem k dětem, které si
vyzvedávají obědy u výdejního
okénka, nebo drobní obchodníci
či restauratéři, kteří jsou zde pro
své zákazníky, a v neposlední řadě
i každý ze sousedů, který třeba jen
odhrabe chodník, když nasněží. To,

jaké Klánovice jsou, naštěstí není
pouze o vedení obce, ale hlavně
o nás Klánovičácích. Takže za mě
velké díky Vám všem, kteří přispíváte
k tomu, aby se v Klánovicích dobře
žilo, třeba jen tím, že v této nelehké
době podpoříte nákupem klánovické
obchody nebo restaurace. Díky!
—
Karel LOUCKÝ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Nad novoročními přáními si kladu
otázku, co bych si já přál v roce,
kdy nás navíc čekají parlamentní
volby. Uvítal bych, kdyby se lidé více
zajímali o to, co se kolem nich děje.
Angažovat se v té často opovrhované
„politice“ je práce, většinou nevděčná.
Ale kdo se nestará o to, kdo a jak
o něm rozhoduje, bude nepříjemně
překvapen. Protože každý děláme
chyby a bez zpětné vazby jich postupně
přibývá. To platí jak pro vládu, tak
i pro její opozici. Cením si proto každé
iniciativy, a zvláště kritické. K nim
patří například petice na odvolání
starostky. Přestože nemá žádný přímý
právní dopad, je to výzva k dialogu.
K tomu mne napadají slova filosofa
Lao‑c´: „Velký národ je jako velký muž.
Když udělá chybu, uvědomí si ji. Hned,
jak si ji uvědomí, přizná ji. Jakmile
ji přizná, napraví ji. Ty, kdož ho
upozorní na jeho přehmaty, považuje
za své nejdobrotivější učitele“. A jak
u nás v Klánovicích?
—
Giuseppe MAIELLO
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za ČAS NA ZMĚNU

Klánovice jsou zajímavá politická
laboratoř. Dva příklady. V ČR
většina ekologických bojů skončila
porážkou. (Pokračování na str. 24)
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U nás jsme nejen vyhráli
referendum, ale i les zůstal
nedotčený. V USA zastánci
bývalého prezidenta nechtěli
uznat demokratickou porážku
a na sociálních sítích organizují
akce k diskreditaci nově
zvoleného prezidenta. U nás
také probíhá dezinformační
kampaň na sociální síti facebook
a v jednom stranickém tisku. Tato
dehonestující kampaň dokonce
vedla tři občany k tomu, aby sepsali
„petici k odstoupení“ legálně
a demokraticky zvolené starostky.
Pod „zákonnou petici“
se podepsalo 78 klánovických
občanů, tj. 2,2% z celkového počtu
obyvatel a 3% z oprávněných
voličů (data z podzimu 2020).
Demokracie se buduje pomalu, ale
v Klánovicích jsme naštěstí stále
skvělým příkladem, že s ní umíme
zacházet a že nepravdivé zprávy
u nás působí pouze na hrstku, pravda
hodně hlučnou, spoluobčanů.
—
Ferdinand POLÁK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Co se v Klánovicích událo v roce
2020? Pro mě tři zásadní věci.
1. Přišli jsme o farmářské trhy, které
tu perfektně fungovaly mnoho let.
Vedení radnice totiž úspěšnému
provozovateli dalo výpověď.
Nového radnice zatím nevybrala,
byť ve výběrovém řízení nabízí
neskonale lepší podmínky, než měl
provozovatel původní.

pokračování ze strany 23

2. Přišli jsme o provozovatele
KC Beseda. I ten zde neobyčejně
úspěšně fungoval mnoho let. I ten
odešel předčasně po neshodách
s místní radnicí. Za podivných
podmínek pak radnice vybrala
provozovatele nového. Smlouva ale
zatím není ani podepsaná a případ
řeší už magistrát.
3. COVID uzavřel školy, restaurace,
sportoviště a další provozovny.
Každý se s nastalou situací vyrovnal
po svém, ale zejména přístup
pedagogů základní a mateřské
školy a majitelů většiny restaurací
zaslouží pochvalu. Všichni tito lidé
mají můj obrovský obdiv.
A na co z klánovického roku 2020
budete vzpomínat Vy?
—
Petr SOUKUP
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za STAN

Vážené dámy, vážení pánové,
milí sousedé,
přeji Vám v novém roce
hodně pohody a zdraví.
Minulý rok byl zcela ojedinělý
v tom, že jsme čelili mnoha
novým skutečnostem. Téměř
ze dne na den se výrazně změnily
podmínky našich životů. Školy
byly zavřeny, život tak, jak jsme ho
znali, se nám výrazně změnil. Bylo
to neočekávané a chvílemi i velmi
obtížné. Pravidla se měnila ze dne
na den a ne vždy byla zcela jasná.
Klánovice jsou malá městská část,
kde velké břemeno těchto nenadálých
a nepředpokládaných věcí skončí

OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS
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PRODEJ – mezonetový byt 4+kk,
podlahová plocha 112 m2 + terasa 7 m2,
Rohožnická ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

1. Rád bych všechny ujistil,
že nemám nejmenší pochybnosti
o poctivosti naprosté většiny
pracovníků našeho ÚMČ. Jejich
obhajoba panem tajemníkem v KZ
12/20 byla naprosto zbytečná.
A nebýt zvláštních okolností
zadávání některých stavebních
zakázek, nebylo by toto téma vůbec
na pořadu dne. Práce většiny
zaměstnanců naší MČ si vážím.
2. Jestliže paní starostka prohlásila
bývalou smlouvu na provozování
trhů za nevýhodnou pro MČ,
pak to, co nyní vyhlásila RMČ,
je extra nevýhodné! Nabízejí
mnohem větší pozemek na dva
roky zadarmo a následně za 1000
Kč měsíčně. O tom se bývalým
provozovatelkám ani nezdálo!
Platily za mnohem menší pozemek
cca 50 000 Kč ročně. Takto si tedy
péči řádného hospodáře rozhodně
nepředstavuji. A je dost možné,
že tím dochází k nepřípustnému
zásahu MČ do hospodářské soutěže
a k nepřípustné veřejné podpoře,
protože toto rozhodně není cena
v místě a čase obvyklá.
—

Klánovický zpravodaj, periodický tisk městské části, registrován u MK ČR dne 10. 2. 2012 pod číslem E 12804; Číslo vydání: 1-2/2021;
Vydává: Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, 190 14, tel. 281 960 216, IČO 00240281; Redakce: Zita Kazdová, kzsefredaktor@seznam.cz;
Grafická úprava: Dagmar Kyjovská; Tisk: Tiskárna Grafotechna +; Náklad: 1400 výtisků; Příjem inzerce: Knihovna Klánovice, Smržovská 1, 190 14,
Praha-Klánovice, tel. 281 963 496, e-mail: knihovna.klanovice@seznam.cz; Zasílání příspěvků elektronicky na e-mail: kzsefredaktor@seznam.cz;
Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny.
Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč. Elektronická verze KZ na https://www.praha-klanovice.cz/
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Petr ŠAFRÁNEK

VÝŠE UVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ VYJADŘOVAT NÁZOR REDAKCE ZPRAVODAJE.

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 15. ÚNORA 2021.

REZE

na bedrech vedení městské části.
Myslím, že jak paní starostka Zorka
Starčevičová a pan zástupce starosty
Jiří Bek, tak i jejich kolegové tuto
situaci zvládli velmi dobře a za to jim
patří moje poděkování.
—

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz
REZER

VA C E

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný
RD 5+1/2G/T, podlahová plocha 234 m2,
pozemek 959 m2, ul. Ve Vilkách, Šestajovice

cena 21.900,-Kč/měsíc + poplatky
F O T O : P I X O U R C E / P I X A B AY

Hydepark zastupitelů

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,
Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

www.zdiradpekarek.cz
cena 35.000,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2,
vhodný jako prodejna, showroom, pohybové studio apod., přízemí OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

cena 23.000,-Kč/měsíc + poplatky

Cena 11.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2,
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská
linka, více nezařízený, 2. patro,
ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice

LEDEN – ÚNOR 2021
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Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9
angličtina a španělština
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Victoria School s.r.o.

AKREDITACE

ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice
MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

MŠMT

sv
é

tní vzdělání s m
o
vali
žn
os
ti k
t
dě

s rodilými mluvčími

kud hledáte
. Po
pro
vás

e
voj
oz
ír

individuální přístup

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
v Klánovicích

Pozemek či dům k rekonstrukci pro klánovickou
rodinu se 4 dětmi, kteří by rádi zůstali v lokalitě.

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy

střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše v Klánovicích.
Budu velmi ráda za každé doporučení. Z uzavřeného
obchodu získáte doporučitelskou provizi.
Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

Telefon: +420 775 069 068
E-mail: klara.tumpachova@re-max.cz

www.victoria-school.cz
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů

Aktuálně hledám

Přidejte si můj kontakt do telefonu.
Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit.

NOVÁ MOBILNÍ PEDIKÚRA
Profesionální péče u Vás doma,
pedi mokrá i suchá (skalpel, bruska).

W W W.P E D I K U R A K O S M E T I K A.C Z

7 2 2 9 6 8 8 11

INDIVIDUÁLNÍ KURZ
FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

Oplanská 2614
Praha 9 – Újezd nad L.
Společnost AW COOL, s.r.o.
přijme nové zaměstnance na pozici:

Servisní technik pro chladící a klimatizační zařízení
Kontakty:

www.awcool.cz
j.civin@awcool.cz

klavír, kytara (akustická i elektrická), rychlokurz klavíru pro dospělé
➢ učíme se hrát pro vlastní potěšení, písničky si sami vybíráte
➢ první 2 hodiny nezávazné, koncertujeme 2x za rok
UČEBNA: Slavětínská 1072
PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262

www.pavelhokr.cz

Nabízím individuální výuku
francouzštiny pro každou
věkovou kategorii

281 867 578
775 213 201
Bára: 777 310 363, pisingerova.b@gmail.com

Velkoobch. hutním mat. v Praze 9

PŘIJME: SKLADNÍKA

Výhodou jeř., vazač. průkaz, VZV.
M Z D A 26 - 28 T I S. K Č

Te l . : 7 3 1 5 4 5 8 3 9

e-mail: knourek@technimat.cz
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KO U P Í M B Y T
728 128 732
R K N E VO L AT

Místo výuky: Rezidence – Klánovice, Slavětínská 128,
Praha – Klánovice
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ZE ZAJÍMAVÝCH DAT
A UDÁLOSTÍ V LEDNU
A ÚNORU VYBÍRÁME:
„Člověk musí bojovat proti
tomu zlu, na které právě
stačí.“
Slova a odkaz Jana Palacha
je dobré připomínat si
každoročně. A to nejenom
v lednu, na který připadá
výročí upálení (16. ledna 1969)
a následné smrti Jana Palacha,
prvního z řady „živých pochodní“
našeho svědomí.
„Jeho památka je připomínána,
přestože postupně odchází
pamětníci, tak i nové generace
oslovuje jeho čin, protože
se jedná o příklad takového
velkého altruismu, oběti tváří
v tvář situaci, která byla téměř
beznadějná, ale přesto se rozhodl
s ní něco udělat,“ říká historik
Petr Blažek z Ústavu pro studium
totalitních režimů.
14. února svátek
sv. Valentina
Statečný, milosrdný
a vzdělaný kněz Valentinus,
působící v Římě ve 3. století n. l.,
se podle legendy stal patronem
oddané lásky mladých lidí. Kořeny
svátku ale sahají až do Říma
antického, k oslavám svazku
bohyně Juno a pastýřského boha
Luperca, tzv. Luperkálie. Takže,
chcete‑li své milované obdarovat
valentýnskou pozorností, netrapte
se tím, že snad podléháte
modernímu výstřelku.
28. února neoficiální
svátek Klánovického lesa
Tento den v roce 2013
pražské zastupitelstvo po osmi
krušných letech konečně zamítlo
možnost přeměny 129 ha našeho
lesa na golfový areál. Važme si
našeho lesa!
Zita Kazdová
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Redakční mozaika
Pražská integrovaná doprava
Co se povedlo v roce 2020

Díky spolupráci se Středočeským krajem se v roce 2020 systém PID rekordně
rozšířil o další významné oblasti ve Středočeském kraji. I přes prakticky
neustálé změny v souvislosti s protiepidemickými opatřeními se podařilo
pokročit také v poskytování online informací pro cestující a vznikla
přehledná mapa spojů PID s aktuální polohou vozidel https://mapa.pid.cz.
Představena byla nově vysoutěžená podoba vozidel PID a testuje se také
nový zastávkový označník.

Jaký je plán do roku 2021

Hlavním cílem pro rok 2021 je dokončit integraci v celém Středočeském kraji,
zahrnout do online sledování vozidel také tramvaje a pokročit v projektu
Jednotného informačního systému hl. m. Prahy. V ulicích Prahy se postupně
rozšiřují také preferenční pruhy pro autobusy. V roce 2020 se jich postavilo
téměř 8 km, pro letošní rok jsou připraveny projekty v celkové délce přes 4 km.

Kde je moje tramvaj?

Během roku 2020 zpřístupnil Dopravní podnik skutečné odjezdy spojů
a online polohy vozidel u autobusů, nyní následují tramvaje. Online údaje
o polohách tramvají, kdy z požadované zastávky odjíždí nejbližší tramvajový
spoj, jaké je jeho aktuální zpoždění, nebo poslední projetá zastávka, jsou
zobrazovány v pilotním provozu ve vyhledávačích spojení na webových
stránkách DPP, PID, IDOS a také v aplikaci PID Lítačka. „Aktuální polohy
tramvají jsou posledním kamínkem do mozaiky komplexních informací pro
cestující. Díky zapojení do systému otevřených dat PID může tyto informace
využívat pro svoje aplikace každý, kdo o to projeví zájem,“ řekl Petr Tomčík,
ředitel Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID).
Zdroj: ROPID, leden 2021

Pražská zvířecí záchranka pomáhá
divokým zvířatům v nouzi

P

ražská zvířecí záchranka, kterou v Praze a okolí provozuje
Český svaz ochránců přírody, pomáhá divokým zvířatům
již od roku 2009. Jejím posláním je radit veřejnosti, jak
se zachovat při setkání s divokými zvířaty v nouzi.
Jak například odchytávat či přebírat od nálezců divoká zvířata, která potřebují
pomoc odborníků a transportovat je do záchranných stanic.
Koncem roku 2020 záchranka přijala již čtyřtisícího pacienta. Byla jím neobvykle
zbarvená káně lesní, nalezená ve Vinoři s podezřením na otravu.
V roce 2020 podpořily činnost Pražské zvířecí záchranky městské části Praha 4,
Praha 6, Praha 7 a Praha 10. Poradenskou činnost podpořilo rovněž Hlavní město
Praha. Tato podpora však pokryla necelou polovinu potřebných nákladů.
Přispět můžete na účet veřejné sbírky 33553322/0800 s variabilním symbolem
1111. Bližší informace dostanete na info@csop.cz a na telefonu 774 155 185.
Pohotovostní linka Pražské zvířecí záchranky je 774 155 185.
Z Tiskové zprávy ČSOP zpracovala Zita Kazdová
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