B Ě C H OV I C
Zpravodaj MČ Praha-Běchovice

Číslo 10

Říjen 2007

Díky za skvělou reklamu obce
Do Běchovic opět přišel podzim. Zlehka začíná hýřit barvami ze
své nezaměnitelné palety a vytváří nové fantastické pohledy na
stromy, keře a zeleň kolem nás. Listí žloutne, sluneční svit slábne, ptáci se chystají k odletu do teplých krajin. Jen silnice mezi
Běchovicemi a Jarovem ožívá osamělými běžci, kteří znovu a
znovu přeměřují každý centimetr asfaltu.
Pro mne má poslední zářijový týden ještě jedno kouzlo – tradiční běchovické běžecké závody pro děti a mládež Mladé Běchovice a „velké“ Běchovice, což je Mistrovství republiky v silničním
běhu na 10 km. Nesmím zapomenout ani na v posledních letech
předřazený závod v in-line bruslení na 5 km – In-line Běchovice.
Jsou to perly na diadému věhlasu Běchovic. Běchovice zná většina obyvatel naší republiky právě díky běžeckému závodu Běchovice – Praha, který se letos běžel již po sto jedenácté! Uskutečnil
se i v průběhu obou světových válek. Pouze o jeden rok je starší
bostonský maraton, nejstarší závod na světě. Mladé Běchovice
se uskutečnily po čtyřicáté druhé. Také úctyhodná tradice.
Na organizaci obou závodů se každoročně podílí skupina našich občanů, která téměř v nezměněné sestavě připravuje zdárný
průběh závodů již řadu let. Patří jim za to dík nejen můj, ale i většiny občanů Běchovic. Přípravě závodů věnují spoustu hodin smysluplné práce bez nároku na odměnu. Ano, čtete dobře! Zvláště vy
mladí spoluobčané, bez nároku na odměnu! Jejich odměnou je
bezvadný a bezproblémový průběh závodů a radost z dobře vykonané práce. Jejich odměnou jsou rozesmáté oči (někdy i plné slziček) malých závodníků. Sebevědomí, které září z dětí při závodech dětí s postižením, a u dospělých závodníků prosté „příští rok
na shledanou.“ Je dobře, že jsou mezi námi takoví spoluobčané.
Chci věřit, že jejich řady porostou. Nedá se všechno měřit pouze
penězi!
Vážení členové organizačních výborů, smekám před vaší prací
a děkuji vám za ni. Děkuji vám za krásnou reklamu Běchovic,
kterou svou prací vytváříte. Jméno naší obce se dostalo letos do
povědomí téměř čtyřem stům mladých závodníků a jejich doprovodu a více než tisícovce běžců, kteří od známého patníku s číslicí třináct vystartovali na souboj s časem, ale většinou sami se
sebou.
Ing. Jiří Santolík,
starosta MČ Praha-Běchovice

Martina Andrštová si pohár primátora hl. m. Prahy
Pavla Béma za vítězství v Běchovické míli určitě
zaslouží. Její jméno se objevuje ve výsledkové listině Mladých Běchovic na předních místech už pěknou řádku let.
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šíření smlouvy o údržbu Parku Běchovice 2006 do doby,
než bude uzavřena smlouva s vybraným nájemcem
a provozovatelem ve smyslu nového záměru.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 10. září 2007 proběhlo 12. zasedání ZMČ. Celé
znění zápisu je k dispozici na vývěsce ÚMČ a na
www.praha-bechovice.cz, kde je i zvukový záznam.

Zprávu o kontrole plnění úkolů do termínu konání
12. zasedání předložil tajemník ÚMČ pan Jáchym.
V diskusi se přihlásil o doplňující informaci pan Jiřík.
K tomuto dotazu – zábor firmy Hochtief – se rozpoutala velmi emotivní diskuse, ve které byl zejména panem Požárkem kritizován postup starosty u několika
akcí. Starosta se snažil svůj postup obhájit. Diskuse
skončila bez konkrétních závěrů. Zastupitelstvo pak
vzalo zprávu na vědomí.

Park Běchovice 2006.
Pan starosta a pan Martan představili možná řešení
k plnění monitorovacích ukazatelů u akce Park Běchovice 2006. Paní Šulcová z firmy RAVEN EU Advisory,
a. s., (konzultantská firma k čerpání fondů EU) shrnula
možnosti postihu a upozornila na nutnost důkazů.
Zastupitelstvo uložilo úřadu MČ Praha-Běchovice
shromáždit veškeré podklady k jednání o případném
pochybení firmy Diana, s r. o., v realizaci projektu Park
Běchovice 2006.

Rozšíření Českobrodské.
Starosta zhodnotil závěry z veřejné schůze ze dne
5. 9. 2007 v otázce rozšíření ulice Českobrodská u křižovatky s ulicí Mladých Běchovic. Zastupitelstvo MČ
nesouhlasí s rozšířením Českobrodské ulice v úseku
mezi křižovatkami s ulicemi Mladých Běchovic a Dolnopočernickou k prodloužení odbočovacího pruhu dle
návrhu TSK hl. m. Prahy. Dle názoru zastupitelstva rozšíření nepomůže ke zlepšení neúnosného dopravního
zatížení centra městské části.
Zastupitelstvo naopak žádá Odbor dopravy MHMP
o zajištění rychlé realizace rozšíření křižovatky ulice
Českobrodské a Do Říčan z důvodu narůstající frekvence autonehod a obtížné průjezdnosti autobusů MHD.

Zastupitelstvo souhlasí, aby byly dohodou ukončeny smlouvy budoucí o nájmu a provozu Parku Běchovice 2006 a smlouva budoucí kupní na objekt kavárna
uzavřené mezi MČ Praha-Běchovice a firmou Zahrada
nad Metují, s. r. o.
Zastupitelstvo souhlasí s vrácením nepoužité směnky vystavené Ing. Jiránkem ve prospěch MČ Praha-Běchovice.
Starosta předložil návrh usnesení na zajištění provozovatele parku a budoucího kupce kavárny formou
vyhlášení záměru. Představil text záměru a návrh usnesení.
Záměr bude především obsahovat:
– bude vybrána nejvýhodnější nabídka MČ na pronájem a provoz celého parkového areálu včetně objektu kavárny.
Nabídka bude obsahovat (podmínky nabídky):
– údržba celého parkového areálu vč. arboreta
– údržba a provoz budovy veřejného sociálního zařízení a občerstvení
– vytvoření tří pracovních míst do prosince 2007 a držet je minimálně po dobu udržitelnosti projektu
– nabídku MČ na odkoupení budovy kavárny za cenu
minimálně ve výši 4 622 250 Kč po uplynutí doby
udržitelnosti projektu
– uzavření smluvních vztahů minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

Pan Martan měl připomínku k rozšíření komunikace
a požádal o zjištění skutečností okolo zadání této stavby (kdo ji zadal, na základě čeho, kdo ji platil a kolik).
Zastupitelstvo ukládá ÚMČ získat informace k zadání
studie rozšíření Českobrodské a na čí žádost byla vypracována, kolik byly vynaložené náklady na zpracování projektu a kdo jej financoval.

Rekonstrukce hřiště na dvoře školy.
Úvodní informaci podal starosta, který konstatoval,
že bylo osloveno pět firem (J. I. H. – Ing. Jiří Huptych,
Linhart, s. r. o., Ateliér 2P, Tomáš Sobotka – TOMS,
SAOS, s. r. o.) k podání nabídek na provedení rekonstrukce hřiště na dvoře základní a mateřské školy. Pan
Urban v diskusi vyslovil obavu u firmy J. I. H. – Ing. Jiří
Huptych (co se stane, když nejvýhodnější nabídku bude
mít tato firma, se kterou má MČ špatnou zkušenost –
areál Na Korunce). V neřízené diskusi byla dále komentována osoba stavebního technika pana Richtera. Dále
diskuse pokračovala hádkou mezi panem Požárkem a
starostou. Starosta v 19.50 hodin přerušil diskusi (hádku) vyhlášením přestávky na pět minut.

Starosta předložil návrh na složení výběrové komise pro výběr na základě schváleného záměru. Zastupitelstvo se rozhodlo svolat na 1. 10. 2007 mimořádné
jednání Zastupitelstva MČ Praha-Běchovice s jedním
bodem jednání, tj. výběr provozovatele a nájemce Parku Běchovice 2006.

Zastupitelstvo ukládá komisi ve složení Mgr. Svátek, pan Martan, pan Pošmura, pan Urban a Ing. Kos
(zapisovatel za ÚMČ pan Martin Richter) vybrat nejvýhodnější nabídku pro MČ z pěti oslovených firem na
realizaci rekonstrukce dětského hřiště na dvoře školy.

Zastupitelstvo souhlasí s úpravou smlouvy s firmou
Zahrada nad Metují, s. r. o., na údržbu zeleně v MČ
Praha-Běchovice formou dodatku, kterým budou zohledněny současné výměry udržovaných ploch a roz-
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Vánoční osvětlení.

spotřeby elektřiny (SANK, park), 30 000 Kč
navýšení spotřeby plyn (SANK, park),
80 000 Kč (park osvětlení), 30 000 Kč navýšení telefony, 30 000 Kč navýšení dohody, 134 700 Kč navýšení pojistek.

Informaci k pronájmu vánočního osvětlení podal pan
Martan. Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem osmi kusů
vánočního osvětlení typ vločka a s uzavřením smlouvy o pronájmu s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o.
Zastupitelstvo ukládá panu Martanovi, panu Požárkovi a panu Richterovi určit sloupy veřejného osvětlení pro umístění vánočního osvětlení.

Zprávy z výborů a komisí.
Pan Pošmura podal informaci k řešení stížností na
provoz tělocvičny (správce pan Kundrát). Seznámil přítomné s návrhem řešení.
Zastupitelstvo ukládá oficiálně písemně seznámit
správce tělocvičny se stížnostmi a pozvat jej na příští
poradu zastupitelů.
Dále seznámil přítomné s návrhem výboru na rozdělení grantů (navýšení o 22 100 Kč). Konstatoval, že přišly tři žádosti, ale výbor se zabýval pouze dvěma (žádost OS Neposeda přišla až po zasedání výboru). Zastupitelstvo souhlasí s přidělením grantů takto:
Sokol Běchovice I – 10 000 Kč, paní Kuková na Mikulášskou besídku –10 000 Kč.
Pan Pošmura rovněž informoval o skutečnosti, že
výbor pracuje na nových podmínkách nájemní smlouvy pro MŠ Beruška.

Finanční informace.
Informaci o provedené finanční kontrole z MHMP
podal starosta. Zastupitelstvo souhlasí s opatřeními,
která jsou naformulována v příkazech starosty pro odstranění kontrolou zjištěných nedostatků.
Zastupitelstvo ukládá:
– kontrolnímu výboru ZMČ vypracovat plán kontrol
a nejméně jedenkrát za rok provést kontrolu hospodaření s majetkem MČ u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Běchovice.
– finančnímu výbor MČ vypracovat plán kontrol a
minimálně dvakrát ročně provést finanční kontrolu příspěvkových organizací, kterých je MČ Praha-Běchovice zřizovatelem.
Návrh na změny rozpočtu na rok 2007 přednesl starosta. Změny rozpočtu je nutné provést s ohledem na
neplánované příjmy a výdaje v roce 2007.
1. Úřadem MČ byla firmě Starkon Praha Group, s. r. o,
vyměřena pokuta za kácení stromů ve výši 20 000 Kč.
Tato částka je určena na výsadbu nových stromů.
2. Starosta navrhl využití částky 1 189 000 Kč na
úpravu rozpočtu na rok 2007 (neplánované příjmy, které je nutné použít na řadu neplánovaných výdajů
v souvislosti s investičními akcemi).
Zastupitelstvo souhlasí s použitím částky takto:
PŘÍJMY:
998 100 Kč vratka daně z příjmu právnických osob
16 900 Kč finanční vypořádaní za rok 2006
80 800 Kč náhrada škody za opravu úřadu a DPS
79 200 Kč GEOSAN GROUP, a. s. – pokuta za nedodržení smluvního termínu
6 900 Kč vybrané pokuty přestupková komise
7 800 Kč sponzorský dar (p. Požárek, knihovna)
VÝDAJE:
140 000 Kč areál Na Korunce (75 000 Kč – montáž a
zapojení hořáku nafukovací haly, 15 000 Kč
osazení regulátoru do plynoměrné skříně,
50 000 Kč na vybavení areálu po dohodě
se Sokolem Běchovice II)
230 000 Kč údržba Parku Běchovice 2006
115 000 Kč výměna dvojích vchodových dveří u DPS
150 000 Kč spoluúčast MČ na investiční akci výstavba nové MŠ
554 700 Kč (30 000 Kč směrové cedule k Areálu Na
Korunce, 30 000 Kč cedule s provozním
řádem Parku Běchovice 2006, 60 000 Kč
vánoční osvětlení, 130 000 Kč navýšení

Pan Skopal
– seznámil přítomné se žádostí pana Sladkého a paní
Hurdálkové o stanovení splátkového kalendáře na nedoplatek z vyúčtování služeb. Zastupitelstvo souhlasí
se splátkovým kalendářem.
– informoval o žádostech nájemníků nových bytů
(č.p. 575) na prodloužení nájemních smluv. Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní
Volfové, Požárkové, Fetrlové a panu Vítkovi, bytem Českobrodská 575, na dobu určitou na 12 měsíců za stávajících ostatních podmínek po vypršení stávající nájemní smlouvy.
Pan starosta navrhl přestávku v jednání z toho důvodu, že někteří zastupitelé při jednání večeřeli – přestávka
po krátké diskusi nebyla vyhlášena.
– podal informaci o žádosti paní Sedlákové na pronájem zahrádky (u domu č.p. 247 – ul. Českobrodská).
Komise pro rozvoj MČ, dopravu a výstavbu prověří, zda
není v rozporu s nájemní smlouvou užívána již pronajatá zahrádka.
– podal informaci o vývoji prodeje domu č.p. 253
v ulici Mladých Běchovic a domů č.p. 250 a 251 v ulici
Do Panenek. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupních smluv a ostatních dokumentů souvisejících
s těmito prodeji.
– podal informaci o vývoji prodeje domů č.p. 246 a
247 v ulici Českobrodská. Zastupitelstvo rozhodlo revokovat příslušná usnesení k prodeji bytových domů
č.p. 246 a 247 a ukládá ÚMČ vyvěsit neprodleně nový
záměr pouze na prodej bytových domů č.p. 246 a 247
bez zastavěných pozemků. Přednostně bude prodej
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uskutečněn nájemníkům (právnické osobě založené
nájemníky).
– podal informaci o žádosti paní Menouškové o převedení užívacího práva k pozemku parc. č. 44. Zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru o pronájmu.
– podal informaci o soupisu zařizovacích předmětů
za 1. pololetí roku 2007 v bytech ve vlastnictví MČ.
Z prostředků MČ nebyly pořízeny žádné zařizovací
předměty.
– podal informaci o průběhu vyřizování žádosti slečny Neničkové o pronájem předzahrádky u domu
č.p. 575 ul. Českobrodská. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
– podal informaci o možnosti od 1. 1. 2008 navýšit
nájemné u bytů s regulovaným nájemným dle platné
legislativy. Zastupitelstvo souhlasí s navýšením regulovaného nájemného v obecních bytech dle zákona číslo
107/2006 Sb. o maximální měsíční přírůstek.

Zprávu z jednání komise sociální a zdravotní přednesl pan Jáchym, který seznámil zastupitele s průběhem jednání komise a předložil schválený návrh ve věci
podpory programu na mimoškolní vzdělávání organizované OS Neposeda. Zastupitelstvo podporuje činnost
OS Neposeda – projekt mimoškolního vzdělávání dětí
a souhlasí s příspěvkem 500 Kč pro nezletilého občana Běchovic.
Tajemník ÚMČ ještě informoval přítomné zastupitele o nabídce slečny Zajacové na poskytnutí informací
(prezentaci) ke komunitnímu plánování. Po krátké diskusi bylo dohodnuto, že slečnu Zajacovou pozve tajemník ÚMČ na den 29. 10. 2007 v 17.30 hodin do malé
zasedací místnosti, aby podala informace přítomným
zastupitelům.
Starosta informoval, že je nutné zvolit místostarostu. Zmínil se o svém návrhu na tři místostarosty, jak
bylo projednáváno na poradě zastupitelů, a podal návrh na zastupování po dobu dovolené. Na dobu své
nepřítomnosti navrhl jako zástupce Ing. Kočího.

Pan Martan
– informoval o položení kabelů u bytových domů
č.p. 575 a 574 ul. Českobrodská.
– informoval o žádosti firmy O2 k vydání souhlasu
k výstavbě stožáru u parkoviště P+R. Přestože komise doporučila s výstavbou souhlasit, zastupitelé výstavbu zamítli.
– informoval o žádosti manželů Mošnových na odkoupení části pozemku parc. č. 132/19 v kat. území
Běchovice v ulici V Okálech. V krátké diskusi k tomuto
bodu jednání byl přijat názor, že je nutné upřesnit podklady žádosti.
– informoval o žádost společnosti Elektrotrans, a. s., o uzavření budoucí smlouvy na zřízení
věcného břemene na část vedení vysokého napětí ve
směru Malešice – Běchovice – Měcholupy za cenu
165 470 Kč (bez DPH). Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
– podal informaci o jednání komise k výstavbě sběrného dvora na území Běchovic (konečný návrh dvora
je v bývalém areálu VÚ Běchovice) a představil zpracovaný návrh.
– informoval o průběhu jednání s firmou Starkon a
o vývoji výstavby v prostoách bývalého statku č.p. 2.
– informoval o jednání s panem Hörzenbergerem na
základě jeho žádosti na odstranění místa pro výsadbu
stromu před domem č.p. 383. K tomuto bodu se rozvinula diskuse, ze které vzešly dva odlišné názory. Zastupitelstvo nesouhlasí se zrušením místa pro strom
v ulici Václava Kolaříka.

Informaci k návrhům na nový územní plán hl. m. Prahy podal starosta a seznámil přítomné s materiálem,
který byl zaslán pořizovateli návrhu územního plánu
Dále starosta požádal komisi pro rozvoj MČ, dopravu a
výstavbu, aby pracovala na úkolu přípravy nového návrhu územního plánu hl. m. Prahy.
Starosta Ing. Santolík
– informoval, že je zpracovaná a podepsaná závěrečná zpráva k akci Rekonstrukce sportovního areálu
Na Korunce a je podaná žádost na finanční úřad na
provedení kontroly. Starosta vysvětlil, jaký bude další
postup.
– informoval, že ČSÚ zahájil sčítání zvířat, které
proběhne od 1. 9. do 15. 11. 2007.
– informoval o nabídce na veřejný rozhlas a o možnostech čerpání dotací z fondů EU. Zastupitelé nepřijali žádné závěry.
Pan Požárek upozornil na skutečnost, že je nutné
stanovit, kdy skončí nájemní vztah (placení nájmu)
u bytových domů, které MČ prodává. Zastupitelstvo
souhlasí, aby ukončení placení nájmu a služeb v bytových domech bylo ukončeno dnem podání návrhu na
vklad na katastr nemovitostí.
Na dotaz pana Klůny, kdy dojde k placení pojistného
(pojištění odpovědnosti za škodu zastupitelů), starosta informoval, že pojištění je uzavřeno a první splátka
je zaplacena. Vyplynul úkol rozpočítat příslušné pojistné na jednotlivé zastupitele tak, aby mohli co nejdříve
svůj podíl zaplatit do pokladny ÚMČ.

Starosta dal úkol komisi pro rozvoj MČ, dopravu a
výstavbu dokončit kroky k rekonstrukci domu č.p. 8.
Pan Martan vysvětlil postup, kterým se bude komise
ubírat.
Mgr. Svátek konstatoval, že komisi po odchodu paní
Dömeové na mateřskou dovolenou chybí tajemník.

Ze zápisu pana Josefa Jáchyma
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O Africe se říká, že kdo ji jednou navštíví, musí se
vrátit. Na každého zapůsobí svou exotikou a místy téměř netknutými civilizací a prostorem. O zážitky se
podělí s vámi a promítne mnoho fotek paní ing. Marie
Mikušová, CSc., klánovická občanka. Uslyšíte
i ukázku hry na africké hudební nástroje.

CENTRUM BESEDA VÁS ZVE
Čtvrtek 4. října 2007, 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO – MISS POTTER
GB, USA, 2006, 92 min. biografie, drama, titulky, od
12 let, režie: Chris Noonan, hrají: Renée Zellweger,
Ewan McGregor, aj. Miss Potter je okouzlující love story
inspirovaná životem a láskou světoznámé spisovatelky Beatrix Potterové.

Čtvrtek 18.10. 2007, 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO – ANGEL
Francie, 2007, milostné drama, 134 minut, titulky,
od 12 let. Krásná a naivní spisovatelka Angel žije vysněný život svých hrdinek. Životní příběh spisovatelky Angel Deverellové.

Neděle 7. října 2007, 15.00 hod.
RODINNÉ KINO – SHREK TŘETÍ
USA, animovaný, rodinný, 93 minut, dabing. Nová
dobrodružství manželů Shrekových.

Pátek 19. října 2007, 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ S NÁZVEM DĚTI ASIE
Své dojmy zachytil prostřednictvím fotoaparátu klánovický fotograf Jan Miler. Večer uvede harfovými
melodiemi paní Zbyňka Šolcová.

Neděle 7. října 2007, 16.00 hod.
PETR FRIDRICH – VERNISÁŽ PRODEJNÍ VÝSTAVY SOCH
V parku KCB bude instalována výstava soch akademického sochaře Petra Fridricha. Hlavní realizace –
reprodukce plastik v kameni a restaurování kamenných
prvků – Týnský chrám v Praze.

Sobota 20. října 2007, od 10.00 do 16.00 hod.
ZAHRADANICKÁ BURZA !!! NOVINKA !!!
Máte na podzim na zahradě přebytek květin, rostlin,
stromků, a nechcete je vyhazovat? Je vám jich líto a
chcete, aby někomu dále posloužily? Burza se bude
konat v parčíku KC Beseda. Rostlinky vyryjte a přineste na burzu nebo si můžete něco krásného na zahrádku jednoduše koupit. Více informací na našem telefonu či e-mailem.

Úterý 9. října 2007, 19.30 hod.
RODINNÉ KINO – TRANSFORMERS
USA, 144 minut , akční sci-fi, české titulky, od 12
let, režie: Michael Bay. Transformers patří k nejúspěšnějším hračkám v historii. Mohly by ale být také předlohou pro hraný celovečerní akční film?

Sobota, 20. října 2007 17.00 hod.
FOLKOVÝ ČAJ – LUKY LUKÁČ, IF KAA,
JIŘÍ MOTTL
Začátek nové tradice v Klánovicích! Pravidelné folkové koncerty v KC Beseda! První ze série folkových
koncertů vybraných kapel a jednotlivců. Účinkují Luky
Lukáč (http://web.telecom.cz/luky) s mnoha zajímavými hosty a dvojice If Kaa (www.ifkaa.cz). Nevěřte cenám, které kde získali. Přijďte sami posoudit, jestli si
je zaslouží! K dispozici budou i jejich čerstvá CD.

Středa 10. října 2007, 19.00 hod.
MEDIACE – PREZENTACE NOVÉ FORMY POMOCI V KONFLIKTU
Mediace představuje řešení sporu mimosoudní cestou. Mediátor je prostředník mezi dvěma stranami, který
pomáhá nalézt pravidla jejich další spolupráce. Informace o projektu na www.amcr.cz/projekty-01.
Čtvrtek 11. října 2007, 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO – EDIT PIAF
VB, Francie, ČR, 2007, 135 minut, drama, české
titulky, od 15 let. Narodila se na chodníku, vyrůstala
v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem. Přesto
se z ní stala světoznámá hvězda první velikosti. Zajímavost: Veškeré scény hudebních vystoupení Edith
Piaf se odehrávají v pražském kině Lucerna.

Úterý 23. října 2007, 19.30 hod.
KINO – BOURNEOVO ULTIMÁTUM
USA, 2007, 115 min. thriller, titulky, od 15 let.
Vynořil se z vln Středozemního moře a neměl sebemenší tušení, kdo je. Tehdy se zrodil Agent bez minulosti.
Čtvrtek 25. října 2007, 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO – FAUNŮV LABYRINT
Mexiko, Španělsko, USA 2006, fantasy, 112 min.
od 15 let. Děsivý, ale zároveň krásný snímek vytvořil
jeden z nejoriginálnějších filmových autorů současnosti,
Mexičan Guillermo del Toro. Fascinující podívaná a silný příběh o tom, že ve světě dětské fantazie se za
život, čest a odvahu platí stejná cena jako ve světě
dospělých. Film získal tři Oscary.

Pondělí 15. října. 2007 10.00 hod.
DĚTSKÉ DIVADLO – PRINCEZNA A DRAK
Princezna a drak aneb Jak to bylo dál, když si Jirka
Zlatovlásku vzal. O tom, jak statečný Jirka nad drakem zvítězil. (Marionety 60 cm)
Vstupné: 35 Kč/osoba
Středa 17. října 2007 19.00 hod.
POVÍDÁNÍ – AFRICKÝ VEČER.
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Neděle 28. října .2007, 15.30 hod.
SVÁTEČNÍ PETANQUE OPEN !!! NOVINKA !!!

PODZIMNÍ KONTEJNERY

I. ročník otevřeného turnaje O ČESKÉ SRDCE!
v petanque.
Do souboje tříčlenných elitních týmů můžete zasáhnout také vy. Ženy, muži i děti. Kdo nepřijde, ten nevyhraje. Registrace družstev a sraz účastníků v 15.00
hod. v parku KC Beseda. Odměna pro vítěze bude sladká! Přijďte si poslechnout i české lidové písničky a
užít si sváteční neděli s celou rodinou.

Velkoobjemové kontejnery
budou přistaveny
v sobotu 20. října od 10.00 hodin
na stanovištích:
Na parkovišti Za Poštovskou zahradou
Na křižovatce ulic Do Říčan x Václava Kovaříka
Do těchto kontejnerů patří:
– starý nábytek, skříně, postele, matrace, stoly...
– koberce, linolea,
– elektrické spotřebiče – pračky, myčky, videa,
– zdravotní keramika: umyvadla, záchody
– kovový odpad: motory, plechy, části autovraků
– dřezy, vany...

Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není
stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého
a 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy
pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný
průkaz).
Rezervace vstupenek nově na webu
www.klanovickeforum.cz, nebo v KCB během akcí nebo
telefonicky na 604 288 076.

Do kontejneru nepatří:
– pneumatiky, baterie,
– stavební suť,
– lednice, počítače, monitory,
– zahradní odpad

KADEŘNICTVÍ
pánské, dámské, dětské
Michaela Dobrá
Běchovice, Výjezdová 519
Tel. 606 510 087, 286 890 491

Upozorňujeme, že tentokrát NEBUDE organizována likvidace zeleně!
Gabriela Šmejkalová
Lacina – Koubský
Praha 9-Újezd nad Lesy,
Chmelická 556

KAM ZA KULTUROU
Simpsonovi ve filmu

Sdružení elektro
Elektroinstalace

ELEKTROINSTALACE DO 1000 V

Po dlouhé době a po odvysílání 16 řad seriálu se
tato springfieldská rodinka dočkala konečně celovečerního filmu. Ten měl premiéru 26. 7. 2007. Režie se ujal
David Silverman, který má již bohaté zkušenosti s režií seriálu Simpsonovi (mimo jiné režíroval film Příšerky, s. r. o., nebo Eldorádo). V českém dabingu se představí již dobře známí Vlastimil Bedrna, Martin Dejdar,
Jiří Lábus a Helena Štáchová.
Homer, Marge, Bart, Lisa, Meggie a další obyvatelé
městečka Springfield tentokrát čelí globálním problémům, sám Homer provede nejhorší věc v životě, když
zapříčíní, že Springfield se ocitne pod obřím skleněným špuntem celý izolovaný od okolního světa. Ve filmu se objeví i řada známých celebrit, mimo jiné hudební kapela Green Day.
Film je možné vidět ve dvou variantách – česky
dabovaný nebo v originálním znění. Práce na filmu probíhaly již od roku 2001 a díky mimořádnému zázemí
společnosti Twentieth Century Fox je film natočený
v širokoúhlém formátu a s větší paletou barev než se
dostává televiznímu seriálu.
Všem přeji příjemné zážitky při sledování tohoto ojedinělého filmu.
Adam Lázenský

rodinné domy
*
bytové jednotky
dílny
*
průmyslové rozvody
kanceláře
*
el. revize zařízení
přihlášky PRE a STE * hromosvody
rekonstrukce bytových jader
slaboproudé rozvody:
DT, STA, ST, počítačové sítě
přípojky NN do 400 V
opravy a havárie kabelů a el. zařízení
výroba rozvaděčů NN
Korespondenční adresa:
Praha 9-Újezd nad Lesy
Chmelická 556
PSČ: 190 16

Kancelář firmy:
Praha 9-Újezd nad Lesy
Sulovická 1234
Areál Stavebniny STAKO

tel./fax: 281 970 344
tel. privát: 281 972 632
mobil: 603 413 202 Vladimír Lacina
mobil: 605 771 056 Jiří Koubský
e-mail: lacina-koubsky@cbox.cz
www.lacina-koubsky.cz
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chovické občany je dostatečně komfortní? Mám na
mysli hlavně prostory zdravotního střediska, a zejména čekárnu. Proč nedbají o přednostní výstavbu mateřské školy, která by v nejbližších letech byla pro Běchovice velice potřeba? Proč se v jednání zastupitelstva projevuje jakýsi podivný scénář? Proč se jednání
zvrhnou v „neřízenou diskusi“ – a co to, hrome, je?
Znamená to, že zastupitelstvo se překřikuje jako trhovci a vyhrává ten, kdo netrpí přehnanou kulturou projevu a dovede nejvíc řvát a urážet?
Vlastně to vypadá dost komicky a připomíná to Kocourkov. V polovině jednání najednou impulzívně vyvstane návrh na odvolání místostarosty a starosty. Starosta je zachován, místostarosta odvolán. Poté přítomní
zjistí, že si odvolali jediného odborníka v primárně důležité oblasti. A tak dál. Jenže bohužel nesledujeme
frašku na divadle či ve filmu, ale jde o budoucnost Běchovic. Nebo opravdu chceme být pouze noclehárnou,
a ten každodenní život, vzájemné vztahy a pospolitost se budou odehrávat někde mimo?
Asi přestávám být nestranná, ale vážně bych ráda
dostala na své otázky fundovanou odpověď. A co vy?
Také vás to zajímá?
Zdena Púčeková,
členka redakční rady

FRAŠKA, NEBO SKUTEČNOST?
Stejně jako vy všichni ostatní si zběžně čtu zápisy
z jednání na obecním úřadě, a asi už i vám, kteří čtete
jistě pozorněji, začíná být něco nápadné.
Před časem jsem zpovídala pro náš časopis pana
starostu, Ing. Jiřího Santolíka. O několik let později dlouholetého zastupitele pana Požárka. Neochota svěřovat
se tisku jim byla asi společná.
Od starosty jsem ale získala alespoň dokument, vizi,
jak si Běchovice představuje. Rozhodně to byla vize
zajímavá, a hlavně rozvíjela naši část jako obec v pravém slova smyslu. Obec, která může navázat na tradice, hledí si přítomnosti a vidí a připravuje budoucí tvář
našeho domova, a to v perspektivě, která daleko přesahuje volební období a myslí i na budoucí generace.
Pan Požárek mi nenabídl nic. Podobně negativně se
k otázkám kolegy redaktora postavil pan Jiřík, a mě by
zajímalo, co je ve věci. Má to snad znamenat, že tito
zastupitelé ani žádnou koncepci nemají? Nebo ji nechtějí uveřejnit v našem zpravodaji? A kde ji tedy dali
občanům, svým voličům, k nahlédnutí? Proč si myslí,
že například současné zajištění lékařské péče pro bě-

„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

S TAV E B N I N Y K R U T S K Ý
ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 281 980 193–4, 724 790 791, 602 384 790
www.krutsky.cz e-mail: stavebniny@krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR ZDARMA !!!
9 Cihlový zdící systém POROTHERM, přesné tvárnice YTONG, šedé tvárnice H+H, cihly, překlady,
stropní systém HURDIS, MIAKO
9 Cement, vápno, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
9 Střešní tašky KM BETA, KB BLOK, BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie, střešní šindel
9 Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren RIGIPS, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
9 Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy PRINCE COLOR, PRIMALEX, RELIUS
9 Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie DEN BRAVEN – akrylát, silikon, bitumen, PU pěna, atd.
9 Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
9 Betonové plotovky KB BLOK, ztracené bednění, ploty, pletivo
9 Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST - záruka 20 let
9 SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd...
9 Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR, RELIUS, barvy na kov a na dřevo
9 Míchačky, nářadí, žebříky, ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál, atd...
9
9
9
9
9
9

Tónovaní omítek a barev PRINCE COLOR, PRIMALEX A RELIUS na počkání
Rozvoz materiálu automobily 2x Man s hydraulickou rukou, VOLVO s HR, Liaz s HR
Kamionové dodávky po celé ČR
Kompletní zásobování staveb
Výpočet materiálu pro vaši stavbu, cenová kalkulace, individuální cenové nabídky
Montáž střešních oken Velux – pro RD zdarma (5 % DPH)

! ! Z A J Í M AV É CENOVÉ AKCE A S L E V Y – I N F O R M AC E
NA WWW.KRUTSKY.CZ nebo v PRODEJNĚ S TAV E B N I N ! !
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KDYŽ SE ŘEKNE K2
Nebylo to letos poprvé, co se na akci Haló, tady škola,
objevila sympatická děvčata z Hradce Králové. Jednoduché a snadno zapamatovatelné pojmenování skupiny K2 vzniklo v roce 2003 podle zakládajících členek
kapely Kláry a Karolíny. K nim se v roce 2005 přidala
Míša a trio si získávalo na oblibě. Míša a Klárka se
staly v roce 2005 dokonce finalistkami národní pěvecké soutěže Zlíntalent. Do Běchovic však dívčí kapela
přijela letos posílena o bubeníka, který nahradil nemocnou Šárku.
Vystoupení skupiny K2 doprovázel „vypůjčený“ bubeník.

lidí, kteří by vstali od televize a přišli si poslechnout
její živý koncert. Snad to způsobilo nestálé nedělní
počasí! Nicméně ten, kdo přišel a má rád rockovou
hudbu, nelitoval. Na přání posluchačů na závěr zahráli
i písničku od Suzi Quatro, která rozproudila i přihlížející obyvatele Domu s pečovatelskou službou.
Doufejme, že letošní malý zájem děvčata od Běchovic neodradí, a tak budeme moci skupinu K2 opět
mezi nás pozvat.
Jan Jech

POLEZTE S NÁMI

Klárka (vlevo) a Míša, děvčata, o kterých ještě uslyšíme.

Otevřený klub MIKROBUS (dříve Neposeda) zve
všechny děti v sobotu 13. 10. 2007
na lezení na umělé stěně

Klára i Šárka se už také prosadily v médiích. Klára
vystupovala jako zpěvačka poprvé v televizi v deseti
letech v pořadu Tenkrát na východě, kde zpívala písničku Blonďák s červenou bugatkou. Šárka moderovala od 9 let celé dva roky pořad Řehtačka v Českém
rozhlase.
Děvčata mají nejen společnou zálibu v hudbě, ale
shodla se i na výběru školy. Míša a Klára navštěvují
gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové. Klára veškerý
svůj volný čas věnuje kapele. Hudba ji baví a dělá jí
hroznou radost, když vidí výsledky společné práce.
Míša nejprve hrála na housle, flétny, saxofon, ale teď
hraje v kapele na baskytaru a zpívá. I ona veškerý svůj
volný čas věnuje hudbě, hlavně kapele. Mezi starými
songy hledají společně takové, které by se daly zmodernizovat. V repertoáru mají přes třicet písniček předních kapel. Pokoušejí se také skládat vlastní hudbu.
Písnička Nebuď sám by měla být na jejich debutovém
CD. Napsal ji jejich kamarád Luboš Lauterbach. Ještě ji
ani nestačili úplně nahrát, a už se probojovala do soutěže Evropa Hit a získala Cenu hudební nadace OSA.

Sraz: v 9.00 hod. před klubovnou
Návrat: okolo 13.00 hod. tamtéž
Akce proběhne pod vedením zkušených instruktorů!
Více na: www. scpalmovka.cz
S sebou: 20 Kč na MHD (nebo tramvajenku), kartičku
pojišťovny, sportovní oblečení, případně drobné kapesné či svačinu, sportovní obuv do tělocvičny (čistá, s
gumovou podrážkou a špičkou).
Účastnický poplatek 100 Kč musí být uhrazen do pondělí 8. října spolu s odevzdanou přihláškou.
Přihlášky jsou k dispozici v klubovně (Českobrodská 1, pondělí a čtvrtek 13 – 16 hod.) nebo na
www.neposeda.org.
Kontaktní osoba: Simona Rendlová – tel.č. 723 504 252

Otevřený klub Mikrobus

S děvčaty se můžeme setkat na festivalech, ale také
v Bulharsku, Polsku nebo Německu. Ano, tato skupina
svými písničkami dělá radost snad celé Evropě. Škoda, že v Běchovicích se nenašlo dostatečné množství

pondělí 13.00 – 16.00 a čtvrtek 13.00 – 16.00
Českobrodská 1, Praha-Běchovice
www.neposeda.org
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Škola v září
• Školní rok se neodvolatelně rozjel na plno. Do školních
lavic zasedlo 189 žáků, což je
o 3 méně než loni. V první třídě
jsme přivítali 24 prvňáčků. Učitelský sbor se rozrostl o několik posil: druháci mají novou třídní učitelku – slečnu Martu Misíkovou. K nám do školy
nastupuje jako již zkušená elementářka, předtím učila
čtyři roky na škole v Brandýse. Na částečný úvazek
bude učit tělesné výchovy na druhém stupni pan Tomáš Kunst. Jsem rád, že po dlouhé době máme
ve sboru aprobovaného tělocvikáře. Věřím, že se to brzy
projeví na kondici našich dětí a po roce i na výsledcích
Mladých Běchovic! Poslední výrazné úspěchy spadají
do éry pana Jana Kocourka, jehož jsem osobně nepoznal, ale o kterém jsem slyšel spoustu legend. Velkou
radost mám z toho, že na škole na částečný úvazek
budou učit paní učitelky Jaroslava Herzogová – hudební výchovy, a Miluše Němcová – výtvarné výchovy.
Obě to jsou učitelky s velkým „U“, a tak jsem rád, že
nám mohou předávat cenné zkušenosti.
• Dokončili jsme učebnu informatiky propojením stávající učebny a vedlejší studovny. Současná kapacita
je 16 + 1 počítač, takže ji lze využít ke zpestření výuky i jiných předmětů.
• Plánujeme modernizaci učebny zeměpisu vybavením počítačem s dataprojektorem, a především velkou
rekonstrukci školního dvora. Díky prostředkům, které
získal ÚMČ, zde vznikne víceúčelové hřiště s umělým
povrchem na místě současné nevyhovující betonové
plochy.
Jaroslav Svátek, ředitel školy

V DRUŽINĚ ZJISTILI, ŽE ROSTOU
Ve čtvrtek 14. září 2007 jsme vyrazili poprvé v tomto novém školním roce na výlet školní družiny. Rozhodli jsme se, že první výlet bude kombinovaný. To znamená, že do Klánovic k nádraží jsme jeli autobusem a
nazpět do Běchovic jsme šli po svých. Na zpáteční
cestě jsme v lese sbírali a poznávali houby. Naše cesta dále směřovala k lesnímu hřišti na Blatově, kde si
děti odpočinuly a pohrály na prolézačkách. Byli jsme
rádi, že nám první výlet tak hezky vyšel a počasí nám
přálo.
Kateřina Kuková

„Rostou!“, radoval se Daniel Svoboda, když našel svého prvního
hříbka.

TÉMĚŘ 350 ÚČASTNÍKŮ
Po dlouhých přípravách jsme si v sobotu 22. září po
dvanácté hodině mohli říci: „Máme to bez průšvihu za
sebou.“ Mám na mysli samozřejmě běžecký závod dětí
a mládeže Mladé Běchovice, jehož 42. ročník jsme
uspořádali. Byli jsme velice potěšeni zájmem primátora hl. m. Prahy Pavla Béma, který nejlepší juniorce věnoval skleněný pohár.
Mladé Běchovice se stávají každoročně setkáním
nejen sportovců, ale i starostů okolních obcí, a ti letos
přijeli opravdu všichni. Potěšili se úspěchy nebo jen
účastí dětí ze své městské části a předali vítězům
cenné trofeje a velké množství dárků. Ty se nám podařilo získat z grantů, ale také od místních sponzorů.
Každoročně navštěvujeme několik firem v areálu VÚ a
v Běchovicích a mnohdy musíme až zamáčknout slzu
dojetí, když místo strohého: „Nemáme,“ nebo „My vám

Poprvé v lavicích, ve kterých prožijí devět let života. Není divu, že
kamery a fotoaparáty rodičů pracují na plné obrátky. Okamžik
vstupu do první třídy přece musí být zaznamenaný. Na každého
školáka čekal košíček s výbavou a první sešity a knížky. Doufejme, že se jim v naší škole bude líbit a přejme nejen prvńákům, ale
všem žákům naší školy, velmi dobré výsledky.
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zavoláme,“ nás přivítá ředitel společnosti v zasedačce, pohovoří o závodě a přispěje nemalou částkou. Stalo
se i to, že zástupce jedné z firem zavolal: „Vy letos
nepořádáte závody? My vám chceme přispět!“ A tak
bych mohl pokračovat a popisovat zážitky, ale raději
vyjádřím velký dík za spolupráci firmám a jednotlivcům: JUDr. Dagmar Dubecké, Auto Exner, s. r. o., Kovové profily, a. s., A-Z Centrum, s. r. o., Hotel Elsyn
dvůr, Explast, s. r. o., Framaka, Knupp, Ipex, pani Pilařové, Kosmetika Cyndy, Cross Jeanswear Co, I. D. C. –
dovozce oplatek, Coca-cola, ÚMČ Běchovice a okolní
městské části. Ke zdárnému úspěchu pomohlo i technické zabezpečení díky ochotě pana Petra Požárka.
Cílem proběhlo letos 337 z původně přihlášených
379 závodníků. Krásné podzimní počasí přilákalo i hodně diváků. Zajímavostí letošního ročníku byla dětská
atletika na tréninkovém hřišti, kde si svoje dovednosti
mohly děti vyzkoušet při čekání na výsledky závodů.
Závěrečné losování kola od firmy Ipex bylo hezkou tečkou za sportovním dopolednem. Kolo Získala Natálka
Synková z Dobřichovic. A protože jsme ji stačili ještě
před odjezdem domů zavolat, přijela si ho krátce po
vyhlášení převzít.
Letošnímu ročníku opět vévodily dresy zelené barvy ŠSK Újezd nad Lesy. Potěšilo nás, že jejich barvy
hájí i běchovické děti, kterým se podařilo vystoupit na
stupně vítězů.
Přejme si tedy, aby příští rok byl alespoň tak pohodový jako ten letošní.
Jan Jech, ředitel závodu
Radost nám udělali:
Martin Režňák
Petr Daněk
Jan Stejskal
Jakub Hřebíček
Tereza Bartáková
Karolína Koláčková

1. místo
1. místo
3. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Gratulujeme!
Úplné výsledky na www.mladebechovice.cz

Zavedená distribuční společnost kosmetiky
v areálu výzkumných ústavů Běchovice
nabízí 2 pracovní pozice na HPP:

1. Asistentka
2. Skladník – podmínka ŘP sk. B
Kontakt: asistentka@eva-cosmetics.cz,
tel.: 274023149,
www.eva-cosmetics.cz,
www.eveline.cz

NYNÍ MIKROBUS
Během září proběhla anketa, na jejímž základě byl
klub přejmenován na MIKROBUS – nadále fungujeme
pod o. s. NEPOSEDA jako jeden z programů (důvodem
bylo právě zdvojení názvu). Zároveň je takto lépe zřejmá návaznost na nízkoprahový klub AUTOBUS.
Bohužel jsme byli z provozních a finančních důvodů
nuceni omezit otevírací dobu na dva dny v týdnu:
pondělí
13.00 – 16.00 hod.
čtvrtek
13.00 – 16.00 hod.
Kluby budou od října rozděleny na dvě části – první
část je určena na volné hraní, zejména pro děti do
12 let. Druhá část bude nabízet volnočasové aktivity
formou tvořivých dílen, na jejichž programu se budou
moci děti spolupodílet. Budeme zvát i různé hosty, pořádat diskusní kluby, ankety apod. Účastnit se mohou
i děti starší, zejména v roli pomocníků. Vítáme spolupráci i podněty ze strany veřejnosti. Po klubech, v době
mezi 16 – 17 hod., si mohou děti domluvit individuální
návštěvu, kdy si mohou popovídat o svých problémech.
Jednou měsíčně chystáme jednodenní víkendovou
akci – program bude zveřejněn s předstihem nebo ho
najdete na www.neposeda.org
Program dílen na říjen 2007 (začátek vždy v 14.30 hod.):
pondělí 1. 10. – čajovna s Kubou
čtvrtek 4. 10. – den otevřených dveří při příležitosti
výročí organizace
pondělí 8. 10. – život jako divadlo – dramatická dílna
čtvrtek 11. 10. – klub odpadá (vzdělávání zam.)
pondělí 15. 10. – výtvarná dílna s Týnou
čtvrtek 18. 10. – rybaření s Petrem
pondělí 22. 10. – odpoledne plné her – turnaje ve stolních hrách
čtvrtek 25. 10. – podzimní prázdniny
pondělí 29. 10. – hrátky s vlnou a přízí

Klub malý Neposeda pro rodiče s dětmi
úterý 10.00 – 12.00 a pátek 10.00 – 12.00
Českobrodská 1, Praha-Běchovice
www.neposeda.org

František Jan Kratochvíl se blíží do cíle závodu, který vyhrál.
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ZASTUPITELÉ MČ PRAHA-BĚCHOVICE
Jak probudit v občanech zájem o práci s dětmi
Dnes představíme zastupitelku
Kateřinu Kukovou, rozenou Zemanovou. V Běchovicích žije od svých
dvou let. Původním povoláním je
krejčová, ale cesty života ji svedly
na úplně jinou dráhu. Láska k dětem způsobila, že je nyní vychovatelkou ve školní družině, kde pracuje již devátým rokem. Aby toto
povolání mohla vykonávat, doplnila
si odborné vzdělání.
Z vychovatelky zastupitelkou.
„Abych se stala zastupitelem,
vstoupila jsem před volbami do jedné z politických stran v obci. Zvolila jsem převažující politickou stranu ODS. Následovalo zapsání do
kandidátky této strany, pořadí na
kandidátce se domlouvalo ve spolu
s kandidáty. Potom jsem čekala,
komu občané dají důvěru na dobu
čtyř let. Já jsem tuto důvěru získala a jsem za ni moc vděčná.
Být zastupitelem není vůbec jednoduché. Není to jen o schůzování
po večerech. Tomu předchází dlouhé přípravy k daným bodům v programu. Pokud zastupitel chce být
dobrým zastupitelem, měl by se
snažit najít si k daným tématům
více podkladů, aby věděl, o co se
jedná a o čem se bude hlasovat.“
Práce pro děti je posláním.
Jednou do měsíce je zastupitelstvo, před každým jeho jednáním je
porada. Každý zastupitel pracuje
v komisi nebo ve výboru. Kateřina

Kateřina Kuková
si vybrala Výbor pro výchovu
a vzdělávání a Komisi pro kulturu
a volnočasové aktivity. „Výbor a komisi jsem si vybrala, protože si
myslím, že těmto problematikám rozumím a mohu zde napomoci svými myšlenkami a nápady.“
Jako zastupitel se člověk dostane ke spoustě věcí, které může
zlepšit či změnit. „V poslední době
jsem se snažila prosadit zvýšení
peněz na některé dětské akce v tomto roce a povedlo se! Jsem za to
moc ráda, protože můžeme dopřát
více zábavy a vyžití našim dětem.
V tuto chvíli bych ráda poděkovala
ostatním zastupitelům za podporu.“
Bez pomoci ostatních nic nezmůžeme.
Vždycky se najde něco, co by se
dalo změnit. „Jedna z věcí, která mě

ČLEN ASOCIACE
REALITNÍCH KANCELÁŘÍ

Prodej a pronájem bytů, nemovitostí, pozemků – výstavba RD na klíč – zajišťování úvěrů,
spoření a pojištění. Oceňování nemovitostí – stavební činnost – stavební součásti.

Pavla Pavlová
makléř
Štětkova 899/20
140 00 Praha 4
www.bv-reality.cz

Pobočka Úvaly
Mobil: 723 423 691
e-mail: pavlova@bv-reality.cz
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poslední dobou trápí, je spolupráce
s občany a nezájem o aktivity, které se dějí v obci. Vždyť každé ruce
by se hodily a daly využít. Při každé akci pořádané pro děti či dospělé mě mrzí nezájem občanů. Já si
myslím, že pomoc rukama nebo
sponzorským darem není ostuda,
ale dobrá věc. Na těchto akcích vidím pořád stejné tváře, které tomu
věnují svůj volný čas. Každý dobrý
nápad by se hodil a mohl by se
uskutečnit. Kdyby bylo více lidí, kteří by měli chuť pomáhat při pořádaných akcích, to by šla práce od ruky,
a s radostí.“
Vidět dítě, které se směje a raduje, je dobrý pocit pro každého.
Vždyť dítě je jen jednou dítětem. Tak
ať si ten dětský život užije a my mu
k tomu můžeme alespoň trochu přispět.
Chovejme se důstojně!
„Každý z nás zastupuje občany
Běchovic a podle toho by se měl
chovat a starat se o jejich blaho. Zastupitel by měl řešit problémy, které se týkají obce, a neměl by být
zahleděný do sebe nebo zaujatý
proti někomu. Na veřejnosti by se
měl chovat důstojně, aby nedělal
ostudu sobě ani ostudu jako veřejný činitel. Osobní spory by se měly
řešit v soukromí, ne na veřejnosti.
Práce zastupitele není snadná,
a proto bych ráda popřála ostatním
zastupitelům hodně síly a dlouhou
výdrž do dalších let.
Každý má svůj názor a neměl by
se bát říci ho veřejně.“
Zpracoval Jan Jech

OMLUVA
Na veřejné schůzi přislíbil lékařkám zastupitel pan Pavel Urban veřejnou omluvu prostřednictvím Života Běchovic za nevhodně formulovanou větu ve svém článku, ve které zpochybňoval kvalitu ošetřujícího personálu v běchovickém zdravotnickém středisku.
Protože do uzávěrky tato omluva nepřišla, vyjadřuji omluvu lékařkám alespoň za redakci zpravodaje.
Jan Jech, šéfredaktor

LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI, HALO, TADY ŠKOLA
Hned dvě podobné akce byly uspořádány na ukončení prázdnin a na zahájení školního roku. Obě měly
něco společného a samozřejmě se něčím lišily.
Na nádherné horké odpoledne 26. srpna byly pozvány děti se svými rodiči do Sportovního areálu Na Korunce. Bylo zde připraveno vystoupení klauna Ferdy,
který ochotně vyráběl z balónků zvířátka a jiné roztodivné předměty. Pak jsme měli možnost zaposlouchat
se do hitů Karla Emanuela Gotta. Toto vystoupení bylo
určeno spíš pro starší ročníky, kterých však bylo na
hřišti poskrovnu. Dalším tahákem byl kouzelník, který
hrstku dětí i dospělých dokázal na své vystoupení přilákat.
Mezi jednotlivými programy mohly děti soutěžit ve
střelbě na branku, malování na chodníku, přitahování
autíček, nebo si jen tak zajezdit na skvělé dráze na
kolečkových bruslích, kolech nebo tříkolkách. Zájem
byl také o rádiem řízené autíčko.
Parkovišti mezi ÚMČ a Domem s pečovatelskou službou ožilo 9. září. Na akci Haló, tady škola přijela již
podruhé hudební skupina z Hradce Králové K2 a pěkně
to rozparádila. Děti i zde mohly malovat na zemi a soutěžit v různých disciplinách. Vítaným zpestřením byla
akumulátorová autíčka, ve kterých mohly děti jezdit
slalom za dozoru městské policie. Příslušníci policie
pak vozili zájemce ve služebním autu. Každý z přihlížejících měl možnost vylosovat si některou z cen připravených v tombole.
Opět jsme ale narazili na nezájem! Přestože se zde
neplatil vstup, pořadatelé se snažili zajistit mnoho zajímavých cen a živou hudbu, našlo se velmi málo zájemců, kteří by byli ochotni zvednout se od televize a
přijít mezi lidi. Kdy konečně nastane doba, aby se pořadatelé na akcích báli jen o to, jaké bude počasí, a
nestrachovali se, aby nakonec nezůstali sami?
Jan Jech

Akumulátorová autíčka přitahovala kluky i holčičky.

Za doprovodu skupiny K2 probíhaly různé soutěže o ceny.

Klaun Ferda, kouzelník a Karel Emanuel Gott předvedli své umění za krásného letního počasí ve sportovním areálu Na Korunce.
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Pražská iktová centra
V průběhu uplynulých zhruba deseti let byla na území hlavního města Prahy zřízena následující iktová
centra, která jsou součástí neurologických klinik:
Všeobecná fakultní nemocnice, Iktové centrum,
Kateřinská 30, Praha 2 – celkem 8 lůžek,
FN Královské Vinohrady, Iktové centrum, Šrobárova 50, Praha 10 – celkem 5 lůžek,
Fakultní Thomayerova nemocnice, Iktové centrum,
Vídeňská 800, Praha 4 – celkem 8 lůžek,
Fakultní nemocnice Motol, Iktové centrum, V Úvalu
84, Praha 5 – celkem 10 lůžek,
Nemocnice Na Homolce, Iktové centrum, Roentgenova 2, Praha 5 – celkem 6 lůžek,
Ústřední vojenská nemocnice, Iktové centrum, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 – celkem 6 lůžek
(pokračování příště)

RYCHLOST ROZHODUJE!
Horké letní měsíce ohrožovaly především kardiaky
a hypertoniky, u kterých stoupá riziko náhlých příhod.
Cévní mozková příhoda (iktus, lidově mrtvice), která
je v České republice třetí nejčastější příčinou úmrtí,
patří k postižením cév, na jehož konci bývá často
i smrt. Klíčovou roli v záchraně pacientů s mozkovou
příhodou hraje čas, protože účinná léčba zabraňující
těžkému funkčnímu postižení a někdy zachraňující
i život musí být zahájena nejpozději do tří hodin
od vzniku prvních příznaků. Důležitý je bezodkladný
transport pacienta do nemocnice, nejlépe na specializované klinické pracoviště (tzv. iktovou jednotku, iktové centrum), kde je mu poskytnuta odborná péče.
V Praze je k dispozici celkem 43 lůžek v šesti nemocnicích. Víte kde?

TÝDEN KNIHOVEN

„Účinnou léčbu mozkového infarktu je nutné zahájit
nejpozději do tří hodin od vzniku prvních příznaků. Rychlá reakce ať už samotného pacienta nebo jeho okolí je
naprosto klíčová, protože o záchraně života rozhodují
minuty. Důležitý je okamžitý transport do tzv. iktového
centra, které pacientům s cévní mozkovou příhodou
zajistí tu nejlepší péči. Bohužel i v těchto centrech je
počet lůžek nedostatečný,“ říká doc. MUDr. Jiří Bauer,
Csc., vedoucí lékař iktového centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a koordinátor organizace pražských iktových center.

Již 11. ročník této celostátní akce proběhl od 1.
do 7. října 2007.
Motto Týdne knihoven 2007: Knihovnická bašta
Letošní trochu zvláštní motto může znamenat knihovnické „jídlo“, pochutnání, speciality, lahůdky, nebo
též baštu – tvrz moudrosti a vzdělání.
Zároveň v letošním roce uplynulo 130 let od narození Fráni Šrámka, a proto se budeme zajímat především o jeho dílo a život.

SÍDLO FIRMY
PRAHA 10-DUBEČ

PLASTOVÁ OKNA,
ŽALUZIE, TĚSNĚNÍ
OTEVŘENO:
PO – ČT:
8.00 – 17.00
PÁTEK:
8.00 – 12.00

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
V NAŠÍ PROVOZOVNĚ SE VZORKY
TEL.: 272 703 018
MOBIL: 602 780 346
WWW.AKPA.CZ

AREÁL VÚ BĚCHOVICE
PODNIKATELSKÁ 539
PRAHA 9-BĚCHOVICE
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Téma letošního Týdne knihoven je trochu zvláštní – knihovnická bašta… Pokud by šlo o baštu kulturní, o nějakou zvláštnost či lahůdku, může ji naše
knihovna svým příznivcům nabídnout.
Při fyzické kontrole knih jsme našli řadu malých
skromných knížek psaných jazykem, který se velmi obtížně čte, i když jde o české knihy. V textu je
spousta archaismů a pro nás už neznámých pojmů.
Protože si je už nikdo nepůjčuje, ale jsou zajímavé
svou historií, vyřadila jsem je z katalogu, ale nechala jsem vám je k prohlédnutí na výstavce, kterou
uspořádám v rámci Týdne knihoven. Je to skutečná
lahůdka. Přijďte se podívat.
Když vezmeme motto – knihovnická bašta doslova... Od 1. 10. do 30. 10. 2007 uskutečníme přehlídku nejlepších receptů na dobré pochutnání.
A pokud by k receptu byla ve výpůjční době přinesena i ukázka výrobku, bylo by to ještě lepší. Ale
stačí, když přinesete jen dobrý, osvědčený recept
zapsaný na listu papíru. Všechny je v průběhu října
zveřejním a na požádání rozmnožím, případně zveřejníme v Životě Běchovic. Tím si prodloužíme Týden knihoven na Měsíc naší knihovny. Věřím, že se
všech akcí zúčastní i neregistrovaní čtenáři. Záleží
jen na vás, jestli se chcete podělit se svými spolu-

občany o dobrý, léty vyzkoušený recept. Jsem si jistá,
že ano.
Děkuji všem čtenářům, kteří do 30. 9. vrátili knihy
zapůjčené na prázdniny. Existuje však několik čtenářů, kteří mají vypůjčené knihy už značnou dobu. Možná jim jen leží v osobní knihovničce a nemíní je vrátit.
Nebo na ně už zapomněli? V Týdnu knihoven je můžete vrátit bez finančního postihu. Využijte této možnosti
a knihy vraťte, nečekejte na zveřejnění vašich jmen.
Pokud budete mít zájem, opět se setkáme u počítače my starší.
Děti ZŠ si přijdou do knihovny zasoutěžit v termínu, který dohodnu s pedagogy ZŠ.
Přehled akcí Měsíce naší knihovny
1. Výstavka starých zajímavých knih z původní běchovické a dubečské knihovny.
2. Přehlídka osvědčených receptů na dobrou „baštu“.
3. Sejdeme se u počítače my starší.
Každé úterý 14 – 15 hod.
Všechny tyto akce budou probíhat až do 30. 10.
4. Amnestie od poplatků zpozdného. 1. 10. – 7.10. 2007
5. Setkání s dětmi ZŠ – dle dohody s pedagogy
Věra Santolíková, knihovnice

Beletrie
Alexandre Dumas
Richard Dalby
Frederick Forsyth
Philipp Vandenberg

Robin Cook
Stephen King
Robin Cook
Nora Robertsová
Daphne Du Maurier
Wilbur Smith
Jan Cimický
Josef Lada

Madame Lafarge
Anglické duchařské historky
Afghánec
Akta Golgata
Gladiátor
Proč bychom se nepotili aneb
Jak se chodí po horách
Smrtelný strach
Mlha
Infekce
Zakletá země
Mrtvá a živá
Řeka bohů IV
Pěšinky času
Kronika mého života

Detektivky
Aghata Christie
Vlastimil Vondruška

Kočka mezi holuby
Záhada zlaté štoly

Sci-fi
Terry Pratchett
Ondřej Neff

Zimoděj
Tušení podrazu

Zdeněk Šmíd

Možná, že bychom byli mnohem šťastnější,
kdybychom dávali do oběhu méně peněz
a více lásky.
Ernest William Barnes

Místní knihovna v Běchovicích
úterý 9 – 12, 15 – 18 a čtvrtek 12 – 18
www.praha-bechovice.cz/knihovna
Knižní novinky tohoto měsíce
Pro děti a mládež
Kjartan Poskitt
Zdeněk K. Slabý
Zuzana Pospíšilová
Milada Motlová

René Gosciny

Naučná literatura
Zdeněk Volný
Kolektiv autorů
Iveta Toušlová
Kolektiv autorů
Markéta Skálová

Blahopřání
a poděkování

Zapeklité hlavolamy ďábelského profesora
Nedokončené pohádky
Pohádky před spaním
Český špalíček pohádek, říkadel, hádanek, přísloví a písniček
Asterix a sídliště bohů
Asterix na Korsice

Toulky minulostí světa
Školní atlas
Toulavá kamera 4
Myšlení – Testy pro předškoláky a malé školáky
Výchova a výcvik psa

Zastupitelstvo Městské části Praha-Běchovice a redakční rada Života Běchovic
blahopřeje všem spoluobčanům, kteří se
dožívají v měsíci říjnu 2007 významného
životního jubilea, a přeje jim pevné zdraví
do dalších let.

Děkuji ÚMČ Praha-Běchovice za dárek a blahopřání
k mému životnímu jubileu, který mi předala paní Svobodová.
Jaromír Javůrek
Autoři fotografií uveřejněných v tomto čísle: Radka
Žaloudková (4), Jan Jech (6)

Život Běchovic – vydává Úřad MČ Praha-Běchovice * E-mail: podatelna@praha-bechovice.cz * tel.: 281 932 223 * www.praha-bechovice.cz
Šéfredaktor Jan Jech * Redakční rada: Ing. J. Santolík, PhDr. M. Bubníková, K. Kuková, A. Lázenský, Z. Púčeková * E-mail: zb@jechsoft.cz.
Dáno do tisku 1. 10 2007 * Povoleno NVP – č.j.kult.-3-2255/77. * Za obsahovou a názorovou stránku článku odpovídá jeho autor.
Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit * Sazba a tisk – BETIS, spol. s r. o. * Příspěvky přijímáme
do 15. každého měsíce.* Inzerci je možno projednat na ÚMČ Praha-Běchovice. * Do všech domácností Běchovic ZDARMA. * Náklad 800 ks.
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