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Zpravodaj MČ Praha - Běchovice

Foto: Petr Vich

Obnovujeme Klánovickou cestu...více na str. 5
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MŠ a ZŠ
Knihovna
Sociální služby
Kultura
Sport
Inzerce

Uzávěrka inzerce a příspěvků
pro č. 5/2022 je

15.4.2022
CENÍK INZERCE ŽIVOTA BĚCHOVIC
1/2
A4

1/3
A4

1/4
A4

A4

1/8
A4

1/16
A4

1/6
A4

Ceník je platný od 1.1.2016

Velikost 1 strany A4-uvnitř
Velikost 1 strany A4-poslední strana

3 840,- Kč
4 480,- Kč

Velikost 1/2 strany A4-uvnitř
Velikost 1/2 strany A4-poslední strana

1 920,- Kč
2 240,- Kč

Velikost 1/3 strany A4-uvnitř
Velikost 1/3 strany A4-poslední strana

1 440,- Kč
1 680,- Kč

Velikost 1/4 strany A4-uvnitř
Velikost 1/4 strany A4-poslední strana

960,- Kč
1 120,- Kč

Velikost 1/6 strany A4-uvnitř
Velikost 1/6 strany A4-poslední strana

720,- Kč
840,- Kč

Velikost 1/8 strany A4-uvnitř
Velikost 1/8 strany A4-poslední strana

480,- Kč
560,- Kč

Velikost 1/16 strany A4-uvnitř
Velikost 1/16 strany A4-poslední strana

240,- Kč
280,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Šéfredaktor: Šárka Hudečková
Redakční rada: RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, Dis. a Michaela Čížková
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190 11 Praha 9
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SLOVO STAROSTY
Milí Běchovičáci,
každý den ráno, když otvírám
zprávy na internetovém prohlížeči, vyhlížím článek,
který by začínal slovy…
válka na Ukrajině je
minulostí. Bohužel, již utekl
měsíc od doby, kdy došlo
k naprosto nehoráznému
napadení Ukrajiny Ruskem.
Suverénního státu jeho
sousedem.Davida
Goliášem.Ozbrojená agrese
přišla do doby, kdy už to
vypadalo na první svobodný nádech po dvou letech
sevření covidem 19. Naději na zahojení společnosti
po dvou letech společenského a ekonomického strádání
přerušil akt násilí proti mnoha tisícům obyvatel svobodné
země. A i přes to, že odezva byla a je stále silná, sjednotila
jinak rozhádanou Evropu a západní svět, způsobila tato
rána významné škody, které se bude jen obtížně dařit
napravovat.
Nelehká situace na Ukrajině se stala novým nábojem pro
naši společnost. K dnešnímu dni přijala ČR zhruba 250
tisíc uprchlíků, které se daří ubytovat bez většího zásahu
do běžné občanské infrastruktury. Nově příchozí uprchlíci
si velmi rychle hledají práci, snaží se učit náš jazyk
a začlenit se bezproblémově do společnosti. Najdou se
samozřejmě excesy, které mohou naznačovat spíše
ekonomickou migraci. Z vlastní zkušenosti ale vím, že
většina nových obyvatel našich měst a obcí jsou lidé, kteří
utíkají před reálným nebezpečím a potřebují naši pomoc.
A my pomáháme. Celá společnost se semkla. Zajistila
obrovské množství materiální podpory, financí i tolik
potřebné lidské energie a času. Mnoho z mých známých
a přátel osobně odcestovalo na hranice Slovenska
s Ukrajinou, aby pomohlo s dopravou uprchlíků

do bezpečí. Mnoho z mých známých se zapojilo do přímé
pomoci a péče o děti. Chtěl bych touto cestou poděkovat
zejména 3 osobám a 1 skupině dobrovolníků, kteří
pracují pro Běchovice a pro našich již 170 ubytovaných
uprchlíků pomohli zajistit vše, co pro důstojné ubytování
potřebovali. Spolu s našimi hasiči jsou jimi manželé
Vichovi a tajemnice úřadu Soňa Beroušková. Množství
času a energie, kterou vynaložili na operativní, rychlá,
a tedy i účinná řešení předčilo má veškerá očekávání.
Děkuji! Hlavně pak za všechny ubytované ukrajinské děti.
Duben je prvním opravdovým jarním měsícem. Vše, co
může kvést kvete. Vše, co se může zazelenat, se zelená.
I naše společnost se, doufám, po prvotním šoku z války
začne probouzet a bude mít chuť se potkávat a užít si tak
tradiční svátky a obyčeje, jako jsou Velikonoce a na konci
měsíce i pálení čarodějnic. Letošní čarodějnice budou
mít opravdu hvězdné obsazení. Poprvé a doufám, že ne
naposledy, navštíví Běchovice legendární bigbeatová
skupina Olympic!
Věřím, že s postupujícími úspěchy Ukrajinců ve válce
o svou zemi budeme i my schopni zbavit se všech stínů
doby minulé. Naší zemi se začne významně lépe dařit
ekonomicky i společensky. Budeme více přemýšlet
o hodnotách, které naše civilizace sdílí a také o ně
budeme náležitě pečovat.
Všem přeji pohodový měsíc duben a třeba
na čarodějnicích se s vámi těším na viděnou.

Ondřej Martan,
váš starosta

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

ÚMČ Praha - Běchovice
.........................................................................................

Českobrodská 3
190 11 Praha 9
.........................................................................................

+ 420 281 028 611
..........................................................................
@ podatelna@praha-bechovice.cz

Úřední hodiny:
Pondělí 8-12 13-17
Středa 8-12 13-18
Pátek 8-12
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RADA MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Na svém 87. jednání dne 15.2.2022 mimo jiné Rada
MČ projednala:
ź návrh k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha –

Běchovice k 31.12.2021;
ź návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce movitého majetku

2 ks kontejnerů na textil;
ź na uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. NP

106 v č.p. 1, k.ú. Běchovice, s O. Š. J.;
ź žádost o zachování výše nájmu za tělocvičnu v měsíci

leden 2022;
ź návrh na pronájem Společenského sálu areálu Stará

pošta – H. S.;
ź návrh na souhlas se zpracováním realizační PD

na přeložku kabelů NN pro stavbu „Dostavba 3. pavilonu
Centra sociální služeb Běchovice“;
ź návrh výběru zhotovitele znaleckého posudku o ceně
jednotné kanalizační a vodovodní sítě v Technologickém
parku Běchovice;
ź návrh na objednání právního servisu při koupi kanalizační
a vodovodní sítě v areálu Technologického parku
Běchovice;
ź návrh na souhlas s úpravou stávajícího vjezdu
pro navrhovaný objekt „Bytový dům Nad Propustí“ k.ú.
Běchovice;
ź návrh na souhlas s opravou místností v objektu šaten
ve Sportovním areálu Na Korunce;
ź návrh na vydání stanoviska ke stavbě „NOVOSTAVBA
RD“ na pozemku parc.č. 1170, k.ú. Běchovice
ź návrh na souhlas s cenovou nabídkou na zpracování
posudku a revizi podkladů k ŽÁDOSTI O DOTACE;
ź žádost o dotaci z rozpočtu MČ Praha – Běchovice na rok
2022 pro SDH Běchovice na akci Vepřové hody 2022;
ź návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí
programového vybavení DATACENTRUM – zpracování
mezd;

Na svém 88. jednání dne 2.3.2022 mimo jiné Rada
MČ projednala:
ź návrh na konání veřejné sbírky „Pomoc uprchlíkům

před válkou na Ukrajině“;
ź návrh Rozpočtového opatření č. 02/22 – zvýšení rozpočtu

– účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
pro Místní lidovou knihovnu;

ź návrh Rozpočtového opatření č. 03/22 – zvýšení rozpočtu

– účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
„Revitalizace veřejné plochy – Náměstí Běchovice I.
etapa“;
ź návrh plánu kontrol příspěvkových organizací
a organizačních složek zřizovaných MČ Praha –
Běchovice pro rok 2022;
ź návrh na schválení hospodářského výsledku Základní
školy Praha – Běchovice z vedlejší hospodářské činnosti,
rozdělení hospodářského výsledku a na schválení účetní
závěrky k 31.12.2021;
ź žádost Základní školy Praha – Běchovice o schválení
výše účetních odpisů na rok 2022;
ź návrh na Smlouvu o dílo – tisk zpravodaje Život Běchovic
včetně sad letáků a plakátů;
ź žádost Mateřské školy Čtyřlístek o schválení výše
účetních odpisů na rok 2022;
ź návrh na užití znaku MČ Praha – Běchovice;
ź návrh na zajištění MS Exchange serveru pro potřeby ÚMČ
Praha – Běchovice;
ź návrh výpůjčky bytové jednotky v Centru dostupného
bydlení pro ukrajinské uprchlíky;
ź návrh na schválení vyhlášení veřejné zakázky malého
rozsahu (VZMR) s názvem „Rekonstrukce bytu č. 3
v bytovém domě č.p. 252“;
ź návrh na schválení výměny plynového kotle v bytě č. 1,
Českobrodská 8;
ź návrh na schválení výměny plynového kotle v nebytovém
prostoru autoškoly v areálu Stará pošta;
ź návrh na souhlas s cenovou nabídkou na dodání a montáž
dopravního značení v ulicích Ke Kolodějům, Mýtní,
Ke Třem mostům, Do Dubče, K železnici;
ź návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
s PREdistribuce, a.s.;
ź návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
k pozemku ve správě MČ Praha – Běchovice;
ź návrh na uzavření Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene s PREdistribuce, a.s. a Dohody
o převodu práv a povinností ke stavbě Náměstí
Běchovice;
ź návrh na podání žádosti do grantového řízení „Krizová
pomoc – Ukrajina“ spol. ČEZ;
ź návrh Rozpočtového opatření č. 04/22 – navýšení
rozpočtu 2022 (humanitární pomoc uprchlíkům)

RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice ÚMČ

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

Pietní akty
k uctění památky památky obětí válek
(kladení věnců)
proběhnou
dne 5. května 2022
v Běchovicích 1 v 9:30 hodin
v Běchovicích 2 v 9:45 hodin.
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Obnovení cesty do Klánovic
V pondělí 21. března, symbolicky na první jarní den, jsme spolu s radními, starostou a zástupci zhotovitele provedli první,
symbolický výkop na tak zvané Klánovické cestě, spojující Běchovice u železniční stanice střed - nového P+R, s Klánovicemi
ve směru k Novým dvorům. Obnova cesty v její původní trase obnáší vyřezání náletových dřevin, obnovu zpevněného povrchu
a na několika místech i povalový dřevěný chodník. Investiční akci si v rámci participativního rozpočtu vybrali sami občané, a já
mám velikou radost, že již na konci května tohoto roku by se po ní mohli poprvé projít. Propojení Klánovic a Běchovic obnovenou
cestou, také navazuje na náš plán, propojit Běchovice postupně se všemi sousedními městskými částmi pohodlnou
a automobily nezatíženou cestou.

Petr Vich
místostarosta
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

POSLEDNÍ VOLNÉ KOMPOSTÉRY
Vážení spoluobčané,
nabízíme zdarma poslední volné zahradní kompostéry. Kdo má zájem, ozvěte se:
p. Šárce Hudečkové: tel.: 725 762 710,
a to do 30.4.2022.
Kompostéry jsou k dispozici: 1000 l, 1400 l a 2000 l.
Suroviny vhodné do kompostu:
Posekaná tráva, zbytky rostlin, listí, štěpka, kůra stromů, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kávová sedlina, zbytky ovoce a
zeleniny, slupky, zemina, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat
(omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva atd.

Úřad Městské části Praha – Běchovice

Sběrný dvůr Praha – Běchovice
Vážení motoristé,
obec Běchovice nechala vyčistit Běchovický potok
od pneumatik, které tam naházeli nezodpovědní občané.
Připomínáme, že stále platí možnost odevzdání
pneumatik do Sběrného dvora ZDARMA.
Těm z vás, kteří budou chtít využít tuto službu v letošním
roce, připomínáme, co je třeba k odevzdání pneumatik
z osobního vozu:
ź trvalý pobyt na území MČ Praha-Běchovice (občané
Běchovic)
ź předložení platného občanského průkazu
ź osobní automobil, který neslouží k podnikání (fyzické
osoby -nepodnikající)

Podnikatelská, Praha 9
Provozovatel : VS-EKOPRAG s.r.o.
Tel.: 602 202 191

Otevírací doba zimní čas:
Po – Pá 8.30 – 17.00 hod.
So
8.30 – 15.00 hod.

Otevírací doba letní čas:
Po – Pá 8.30 – 18.00 hod.
So
8.30 – 15.00 hod

Šárka Hudečková
ÚMČ
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VELIKONOCE 2022

MŠ

Mateřská škola Čtyřlístek
Za Poštovskou zahradou 588, 190 11, Praha – Běchovice
tel. 725 135 405
msbechovice@seznam.cz
www.skolka-ctyrlistek.cz

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023
Mateřská škola Čtyřlístek, Za poštovskou zahradou 588, Praha-Běchovice, příspěvková organizace v zastoupení
ředitelky školy po dohodě se zřizovatelem MČ Praha-Běchovice a v souladu s odst. 2, § 34 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ustanovila následující podmínky pro podávání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.
1. 4.4. do 2.5.2022 zákonní zástupci vyplní elektronickou žádost o přijetí.
2. 3.5.2022 od 9- 17hodin (12 - 13h pauza na oběd) v ředitelně MŠ. Osobní vyzvednutí žádostí, pokud nemají rodiče
možnost elektronického předzápisu.
3. 10.5. 2022 od 9 – 17hodin vchod Berušky (12 - 13h pauza na oběd). Odevzdávání vyplněných žádostí. Zákonní
zástupci doručí vyplněnou a podepsanou žádost do MŠ osobně do ředitelny nebo poštou na adresu mateřské školy.
Součástí podání žádosti je potvrzení od lékaře o očkování, evidenční list a kopie rodného listu dítěte.
4. Na základě dodaných žádostí od zákonných zástupců vystaví ředitelka školy registrační čísla.
Ta budou doručena rodičům emailem a poštou, případně osobně při vyzvednutí žádosti.
5. 16. 5.2022 ve 14h vydání rozhodnutí o přijetí, vyvěšení registračních čísel na budově školy a webových stránkách.
6. Doložení řádného očkování dítěte: Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní
vzdělávání.
ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK
Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu.
Na webu:www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní.
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/ctyrlistek-bechovice
Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den
řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem
totožnosti do mateřské školy.
Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a také tím, že si můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu
přijdete, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Bc. Eva Mašitová
ředitelka MŠ

Den otevřených dveří
Těšíme se na Vás
v pátek 1.4.2022
ve třídě Kuřátek
(samostatný vchod od fotbalového hřiště)
od 14.00 do 17.00 hodin.
Rodiče s dětmi si mohou prohlédnout prostory školky,
ochutnat školkové svačinky
a dozvědět se více o provozu MŠ Čtyřlístek.
Kolektiv MŠ Čtyřlístek
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ZŠ
Masopustní karneval ve školní družině
V pondělí 14. března 2022 jsme si ve školní družině
uspořádali karneval. Všechny krásné masky – víly, princezny,
spidermani, hasiči, zvířátka i jedna televize a všichni ostatní
se z družiny přesunuly do objektu Staré pošty, kde na ně
čekalo spousta muziky, tance i her. V průběhu karnevalu jsme
si zahráli, zatancovali, projeli mašinkou celé nádvoří, k tanci
nám hrál senzační DJ Petr Vich a odpoledne uteklo jako
voda. Na konci karnevalu všechny děti v maskách dostaly
malou odměnu. Moc jsme si to všichni užili a už se těšíme
na další družinové akce.

Michaela Čížková,

Foto : (6 x ) Jan Jech

školní družina
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ZŠ
Každý rok ve stejnou dobu,
a přece je to jiné
Velmi ráda vám představím letošní devátý ročník naší
základní školy. A víte proč? Málokdy se sejde parta dětí, která
funguje téměř bez větších konfliktů celých devět let povinné
školní docházky. Navíc mají tyto děti tak trochu smůlu, že
nejlepší školní léta prožily zavřené doma. Ale pokud byly
ve škole, stihly připravit pro mladší spolužáky nejednu akci.
Ale teď něco o NICH.
Příchodem na druhý stupeň se jim nepatrně změnil kolektiv,
někdo odešel na víceleté gymnázium, jiný naopak přišel z jiné
školy. To byl ještě svět v pořádku a děti se učily normálně.
Začátkem sedmého ročníku je ovšem zasáhlo zavření školyostatně jako všechny ostatní – a pro všechny nastala zcela
nová a neznámá situace. Nikdo nevěděl, na jak dlouho to
bude, spousta kolegů se začala zajímat o zcela nové
a neznámé technologie učení, někteří žáci na tom byli
podobně, ale musím říci, že právě tato třída fungovala
naprosto skvěle, komunikovala, držela pohromadě a snažila
se pomáhat i ostatním.
Po návratu do školy-zhruba po roce – je čekal další šok –
přístavba školy. Nevím, zda si někdo dokážete představit jaké
to je, když sedíte v roušce ve třídě s dalšími dvaceti lidmi,
chcete se něčemu naučit a za zády vám jede sbíječka na plný
plyn. Kolem vás jsou igelity, prach a vy se musíte soustředit,
protože „ty přijímačky za vás nikdo neudělá“.
Nedávno jsme měli třídnickou hodinu a rozebírali jsme
samozřejmě školu. Děti se celkem jednomyslně shodly, že se
u nás cítí dobře, ve škole je klidná atmosféra a pohoda. Co se
jim naopak nelíbí je to, že má škola špatné internetové
připojení a tím pádem je velmi těžké zařazovat nějaké
inovativní prvky do výuky, když vás na poslední chvíli zradí
technika. S tím tedy souhlasím i já coby pedagog. Můžete se
ověnčit mnoha certifikáty a školeními na moderní přístupy
ve výuce, ale když to nefunguje…zvítězí vždy právě ten „mistr
pedagog“, který je pohotový, vtipný a umí improvizovat.
A takových je v naší škole většina.

Přeji nejenom svým, ale všem deváťákům úspěšné napsání
přijímacích zkoušek a hodně štěstí v dalším životě.
Bude se mi po nich stýskat.

Mgr. Alena Nejedlá,
třídní učitelka

Obrázek, který si děti vymyslely na školní mikinu

SUDOKU
Sudoku č. 1

Sudoku č. 2
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Milí čtenáři,
v posledním březnovém týdnu opět proběhl Velký knižní
čtvrtek, obchodní akce několika českých nakladatelství, kdy
vychází ve stejný den řada titulů, které stojí za pozornost
čtenářské veřejnosti. Většina z nich byla zakoupena i do naší
knihovny.
Karin Lednická: Životice
Životice: malá vesnice uprostřed Těšínského Slezska.
Po Mnichovu zabrána Polskem, po 1. září 1939 se jako
dobyté území stává součástí Říše.
Během války zde tudíž panovaly zcela jiné poměry než
v protektorátu. Probíhala tu největší germanizační akce
v Evropě. Kdo se nepodvolil, byl vysídlen nebo skončil v lágru.
Účast na veřejných popravách byla povinná. Stanný soud
zasedal téměř nepřetržitě – často přímo v bloku smrti
nedalekého koncentračního tábora v Osvětimi.
Starosta Životic zaujal jednoznačný
postoj: pěstoval vřelé vztahy
s nacistickými pohlaváry
a s obyvateli obce začal mluvit
německy.
V atmosféře všudypřítomného
strachu se Životičtí snažili vydržet
do konce války. Nepodařilo se jim to.
V noci ze 4. na 5. srpna 1944
zastřelili partyzáni v místním
hostinci tři příslušníky gestapa.
Následovalo tragické ráno 6. srpna,
během kterého gestapo zavraždilo
šestatřicet mužů ze Životic a okolí.
Někteří z nich zemřeli před očima
svých blízkých. Jiní opodál, protože
je gestapáci nutili běžet. „Zastřelen
na útěku“, stálo pak v hlášení.
Vzhledem k počtu obyvatel patří Životice k nejpostiženějším
obcím na území České republiky. A přece jejich tragédie
upadla v zapomnění.
Karin Lednická ten příběh znovu přivádí k životu. Kombinuje
přepis vyprávění pamětníků a dokumentární část, při níž
čerpá z pečlivých rešerší.
Text doprovází bohatá obrazová příloha, která podtrhuje
autentičnost zaznamenaného.
David Attenborough : Výpravy
do divočiny
Žijící legenda a průvodce sérií
Zázračná planeta z produkce BBC,
sir David Attenborough, vypráví
příběh začátku své kariéry
přírodovědce, dokumentaristy
a popularizátora. V roce 1954 se
mladému Davidu Attenboroughovi
naskytla životní příležitost cestovat
po světě, hledat vzácná, stěží
polapitelná zvířata pro Londýnskou
zoologickou zahradu a zároveň
celou expedici zachytit pro pořad
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BBC Výpravy za zvířaty. Výpravy do divočiny jsou příběhem
těchto cest. Aby mohl Attenborough a jeho tým představit
neuvěřitelnou krásu a biodiverzitu naší planety, museli se
při pobytu u domorodců a výpravách za mravenečníky
velikými v Guyaně, varany komodskými v Indonésii a pásovci
v Paraguayi vypořádat nejen s agresivními dikobrazy,
divokými prasaty a dravými rybami, ale i se zrádným terénem
a nevypočitatelným počasím. Attenborough píše s typickým
humorem a šarmem. Výpravy do divočiny ale nejsou jen
příběhem fascinujícího dobrodružství, jsou také příběhem
muže, který nás přiměl zamilovat si divokou přírodu a který
nás dodnes učí, jak důležité je ji chránit.
Jean-Michel Guenassia: Zaslíbená
země
Volné, dlouho očekávané pokračování
mezinárodního bestselleru Klub
nenapravitelných optimistů.
Po deseti letech, která uplynula
od vydání úspěšného románu Klub
nenapravitelných optimistů, se opět
setkáváme s jeho hrdiny na jejich cestě
z a l á s k o u , p o z n á n í m
a pochopením, při hledání jejich
zaslíbených zemí.
Poslední „nenapravitelní optimisté“ se
točí ve víru svých lásek a tajností,
a srdce jim plní všechny naděje převratné doby, v níž žijí.
Paříž se svými kluby, Alžírsko v čase vyhlášení nezávislosti,
Florencie v době nebývalé pohromy, ale i Tel Aviv, Praha,
Petrohrad – závratné víření kultur, idejí a snů...
A čtyři desetiletí mezi roky 1964 a 2007, mezi rozkladem
koloniálních říší a pádem železné opony, desetiletí plná
příslibů a nadějí, to je rámec, do nějž Jean-Michel Guenassia
zasadil intimní epopej o jedné generaci, vzrušující a barvitý
obraz doby, velkolepé vyprávění o našich iluzích.
Michio Kaku: Božská rovnice – Hledání teorie všeho
Světoznámý astrofyzik nás tentokrát zve na pátrání
po dokonalé rovnici, která by pomohla odhalit nejhlubší
tajemství našeho světa a celého vesmíru.
Všechny zázraky moderní techniky v podstatě vděčí za svůj
vznik vědcům, kteří postupně objevovali základní síly světa.
Nyní vědci možná mají na dosah prostředky, jak tyto čtyři
přírodní síly – gravitaci, elektromagnetickou sílu a slabou
a silnou jadernou sílu – skloubit v jedinou teorii. Ta by mohla
konečně vrhnout světlo na největší záhady vědy: Co se stalo
před velkým třeskem? A proč k němu vůbec došlo? Co se
nachází na druhé straně černé díry? Je možné cestovat
časem? Existují červí díry vedoucí do jiných vesmírů? Proč
jsme tady?
Kaku líčí hledání této finální teorie a všechny prazvláštní
peripetie jedné z nejpodivnějších kapitol v dějinách fyziky.
Prochází všechny dřívější revoluce, jež nám daly naše
technologické divy: newtonovskou revoluci, ovládnutí
elektromagnetické síly, teorii relativity, kvantovou teorii,
a nakonec i dnešní teorii strun.
A vysvětluje, proč se kolem této „Božské
rovnice“ vedou ostré spory: v sázce není
nic menšího než naše představa
o vesmíru. Autor má dar poutavě
a srozumitelně vyložit i složitá vědecká
témata, proto se jeho práce řadí mezi
nejoceňovanější odborné
a populárně-naučné knihy současnosti.
Pokračování na str. 11
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Petr Michálek: Vytržení
Ve městě Zlín vrcholí oslavy 700 let
od „první zmínky”. Čtyřicátník Jan při
této příležitosti natáčí jeden ze svých
podcastů s místní herečkou Olgou
a na záznamu následně najde
záhadný vzkaz, týkající se jeho otce,
dodnes uznávané kapacity
na „změněné stavy vědomí“. Otevírá
se díky tomu nejdříve detektivní,
a čím dál tím více i děsivá cesta,
která spíše, než pátrání připomíná
past v podobě starých šamanských
rituálů, jejichž smyslem bylo
„dotknout se smrti na cestě do jiné,
nové reality“. Jak se ukáže, není náhodou, že se vše děje
právě ve Zlíně, městě, které trpí „otcovským komplexem“
a stále hledá svou identitu...
Románový debut dramatika a ředitele Městského divadla
Zlín, autora kultovní hry Ovčáček čtveráček.
Dalibor Vácha: Smrt na kůru
Likvidace zastupujícího říšského
protektora Heydricha bývá považována
za jeden z nejodvážnějších činů nejen
v kontextu československého odboje, ale
celé druhé světové války. Román Smrt
na kůru ukazuje přípravu k likvidaci
nacistického smrtihlava, peklo, které se
rozpoutalo po jejím provedení nebo
apokalyptickou závěrečnou bitvu v kostele
v pražské Resslově ulici. Současně však nezapomíná
na klaustrofobickou atmosféru vyvolanou německými
represemi a na nezměrné hrdinství všech těch, kteří
parašutistům pomáhali a ve své většině za to zaplatili
vlastními životy i životy svých rodin.
Bianca Bellová: Ostrov
Místo, kde příběhy jsou pravdivější než
skutečnost.
Kniha, jakou byste od oceňované autorky
Jezera, Sentimentálního románu nebo
Mony nečekali: román Biancy Bellové
Ostrov skrývá tajemství i zámlky, věrnost
a zradu, touhu i laudanum. Dva nehrdinští
hrdinové, kupec Izar a kněžna Núrit, se
předhánějí v rozličných škodolibostech —
on jí vypráví příběhy staré jako svět, ona je hltá jako dítě.
Ondřek Hübl: Opona
Román Opona je existenciální
dystopií s prvky mysteriózního
thrilleru. Hlavní hrdina — úspěšný
majitel firmy zabývající se umělou
inteligencí — si objedná rodinný
zájezd do doby nejtužšího
stalinismu, aby svou dceru vyléčil
z jejího levičáctví. Opona je
druhou knihou Ondřeje Hübla.
Debutoval povídkami Hod mrtvou
labutí (2018) s originálními
příběhy i smyslem pro černý
humor.

Naomi Woodová: Hra s tajemstvím
„Hra s tajemstvím“ Naomi Woodové je
rafinovaně napsaný román o nebezpečně
tenké hranici mezi láskou a posedlostí, který
se odehrává na pozadí zřejmě
nejturbulentnějších časů moderní historie.
Ester Stará a Jana
Draberová: Kniha pocitů
KNIHA POCITŮ je určena dětem
od osmi let bez ohledu na to, jestli jsou
na své pocity odborníci, nebo jim spíš
nerozumí a snadno se v nich ztrácí.
Ve třinácti kapitolách budou moct
prozkoumat klid, překvapení, radost
a štěstí, smutek, strach, odvahu, stud,
hněv, závist a žárlivost, znechucení,
nudu, zájem a lásku.
S těmito pocity se v knize seznámí prostřednictvím pětice
kamarádů. Každý je jiný, a i proto odlišně prožívají situace,
ve kterých se ocitají. Čtenáři s nimi porovnají své zkušenosti,
připomenou si, kdy se cítili podobně. Dočtou se, za jakých
okolností pocit vnímáme, k čemu nám je, jak ho fyzicky
cítíme v těle a co s ním ještě souvisí. Zároveň zde najdou tipy,
jak s pocitem pracovat, přijmout ho, poučit se z něj.
Není ovšem snadné své pocity popsat, svěřit se s nimi,
povídat si o nich.
KNIHA POCITŮ pomůže dětem začít. Proto je vítané přizvat
ke čtení sourozence, rodiče nebo třeba kamaráda. Stejně tak
můžou knihu využít pedagogové, psychologové a další
odborníci, kteří pracují s dětmi na rozvoji psychosociálních
dovedností, ať už individuálně nebo ve skupině.
Neil Gaiman: Pirátský guláš
Pan John McRumm je lodní kuchař, pirát... a ta nejzvláštnější
slečna na hlídání, jakou jste kdy viděli.
Jednomu chlapci a jeho sestře se obyčejný večer změní
ve změť neobyčejných
příhod, když jim rodiče místo
slečny na hlídání přivedou
piráta s hákem místo ruky
a s ním i celou drsnou lodní
posádku! Piráti samozřejmě
mají sourozence nejen
pohlídat, ale taky jim něco
uvařit… Mimochodem,
o buřtguláši jste už asi
slyšeli, ale co takový
PIRÁTGULÁŠ?!
V tomto pozoruhodně
praštěném a roztomile
rýmovaném příběhu
od jednoho z nejlepších
moderních autorů fantasy,
Neila Gaimana, létají pirátské lodě nad městem, baští se jen
mírně prošlé koblihy a guláš se vaří z ingrediencí… no,
řekněme nečekaných. Vytáhněte kotvu, rozviňte plachtu
a vydejte se s námi za dobrodružstvím! Skvěle ilustroval
Chris Riddell, ilustrátor a spisovatel, který za svou tvorbu
získal už řadu ocenění.
V textu byly použity nakladatelské anotace z portálu
KOSMAS.CZ.

Hana Santolíková,
knihovnice
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KLUB BĚCHO

Měsíc březen byl doslova turbulentní. Sotva jme se zabydleli
zpátky ve svých běžných životech po karanténách
a distanční výuce, už na nás dolehly dopady války
na Ukrajině. Téma války, pomoci a vzájemného soužití se tak
dostalo i k nám do klubu.
Znovu jsme si zopakovali, že hlavní pravidlo našeho klubu
„respekt“ platí pro každého. A to nejen v klubu, ale třeba ve
škole nebo venku na hřišti. U nás jsou zkrátka dveře otevřené
každému. Naštěstí se nám to daří, a tak si u nás spolu hrají
a vyrábějí děti a mladí lidé z Ukrajiny s dětmi, které doma
mluví rusky, nebo s dětmi, které vyrůstají v českých rodinách.
A protože do Běchovic přibylo několik nových rodin právě
z Ukrajiny, rozšířily jsme nabídku našeho klubu. Přeložili
jsme letáčky do ukrajinštiny a ruštiny, a nabídli ukrajinským
maminkám s malými dětmi, které zatím nechodí do školky,
středeční dopolední hernu. Také se nám výrazně rozrostl
šatník, takže pokud přemýšlíš, jakým novým módním
kouskem oslavíš jaro, stav se u nás.
Kromě šatníku jsme si také rozšířili slovní zásobu. Máme
velké štěstí, že naše kolegyně Alex umí rusky a ukrajinsky,
takže ani nepotřebujeme tlumočníka. Ovšem jenom tehdy,
když je Alex nablízku. Když není, tak se naše komunikace
odehrává pomocí rukou, nohou, gestikulace a obrázků
na tabuli. Je to dost legrace a dost nás to baví.
Hodně dobrodružství zažíváme také venku. Můžeš nás
potkat na hřišti, kde zkoušíme diabolo nebo hrajeme basket
a různé hry. Nemusíš ale čekat, až vyrazíme ven. Můžeš si
u nás půjčit míč a jít si zaházet na koš sám s kámošema.
Někteří z vás to tak dělají každý týden mezi odpoledkou.
Vůbec jsme hodně venku. Někdy kreslíme křídami na zem,
jindy vyrábíme nebo hrajeme deskovky na venkovních
stolech. A když slunce zaleze, pořád hodně jede ping pong.
Ještě, že máme dva stoly. Někdy nestačí ani ty a hrajeme
obíhačku. Je také vidět, jak se všichni každý týden zlepšujete
a my se z toho radujeme spolu s vámi.
Můžeš k nám přijít ale nejenom, když si chceš zahrát nebo
udělat v klidu úkoly. Můžeš s námi probrat svoje obavy
a starosti, nebo nápady na to, jak pomoct lidem, na které
válka dopadla nejvíc. A věř nám, že nejsi sám, kdo se občas
bojí nebo si v duchu maluje černé scénáře. To se teď stává
každému, i dospělým. Můžeme si o tom popovídat
i s ostatníma dětma, nebo můžeš využít naši odpočinkovou
místnost s křesílky a probrat všechno, co tě trápí, v soukromí.
V poslední době toho není málo a nemusíš být na svoje
starosti sám.
Těšíme se na tebe, neváhej se stavit!

Mgr. Zuzanna Zelenková Bedřichová
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Novinky z klubu

SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE
Vážení čtenáři,
letos připadl Světový den sociální práce
na 15.3.2022 (slaví se vždy třetí úterý
v březnu daného roku). V minulém čísle
jsem psal o historii a genezi sociální péče
v našich zemích, aniž bych zmínil
významné osobnosti, které se zasloužily o proměnu péče
o potřebné. Uvedu níže první dvě, které se řadí mezi světové
průkopnice nového pojetí sociální práce a péče o potřebné.
Mezi významné světové osobnosti patří bezesporu
Elizabeth Freyová, anglická sociální a vězeňská
reformátorka, filantropka. Žila na přelomu 18. a 19. století.
Byla hlavní hybnou silou, která se snažila o změnu přístupu
k vězňům, se zaměřením na ženské věznice. Zde byla hlavní
otázkou ochrana před sexuálním zneužíváním
a vykořisťováním. Vedla si rozsáhlé deníky poznatků
z věznic, ve kterých velmi explicitně vyjadřovala potřebu
změny přístupu na základě získaných zkušeností. Zasloužila
se také o vzdělávání a učení žen ve věznicích – např. učení
se rukodělným pracím, aby následně propuštěné ženy mohly
pracovat a vydělávat si na své živobytí. Stejně tak prosadila,
aby vězenkyně, které byly často transportovány po městech,
nebyly na cestách v otevřených vozech na očích ostatním
(házeli na ně shnilé jídlo, jako formu veřejného trestu), nebo
aby na dlouhých cestách loděmi dostaly část jídla a pití apod.
Pomáhala také lidem bez domova. V roce 1820 zřídila „noční
útulek“, poté co v zimě spatřila zmrzlého mladého chlapce
na ulici. Angažovala se v kampaních o zrušení otroctví,
zasloužila se o otevření cvičné školy pro zdravotní sestry.
Využívala svých kontaktů ke změnám v sociálním
zabezpečení.
Její osobní život byl také bohatý, neboť měla 11 dětí. Zemřela
roku 1845 na mrtvici v Ramsgate (Anglie) a na její počest
stáhli místní námořníci vlajky lodí na půl žerdi, což bylo gesto,
které se tehdy věnovalo výhradně smrti panovníkům. Její
význam, jako reformátorky, byl mimo jiné vyjádřen jejím
vyobrazením na anglické bankovce od roku 2002.

Další významnou osobností byla Mary Richmondová. Tato
žena je považována za průkopnici profesionální sociální
práce. Její dětství bylo poznamenáno smrtí rodičů a všech
sourozenců, když jí byly 3 roky. Od té doby žila s babičkou,
která jí šla příkladem co do kritického myšlení, volebního
práva žen, řešení rasových problémů, liberálního myšlení
i dalších sociálních problémů, jako je přístup k potřebným
a lidem se zdravotním znevýhodněním. Sama zažila, když
ve svých 16 letech zůstala sama, jaké to je žít v chudobě
a nouzi.
Po mnoha peripetiích a zkušenostech se našla v sociální
práci pro lidi potřebné a v nouzi. Byla u zrodu sociální práce
jako „práce s jednotlivcem“ v dnešní podobě jako tzv.
casework. Pracovala na rozvoji sítě sociálních pracovníků,
zlepšila školení a vzdělávání. Vyvíjela nové metody práce.
Prosazovala spolupráci mezi sociálními pracovníky, učiteli,
zdravotními pracovníky a institucemi – v dnešní podobě je to
obrázek spolupráce v multidisciplinárním týmu. Věřila, že
sociální práce a péče je občanskou odpovědností.
Její zásluhou se rozvíjela legislativa v oblasti zákazu dětské
práce, opuštěných žen s dětmi, práce s mladistvými. Velkou
část života věnovala výzkumu v oblasti sociální práce
zejména návody, jak dobře navazovat kontakty
s potřebnými, metodiky rozhovorů a vedení rozhovorů.
Definovala také základní zdroje, které má potřebný člověk
k dispozici – vlastní osobnost, domov, sousedy, soukromé
a veřejné organizace, úřady. Zdůrazňovala, že člověk
s jakýmkoliv znevýhodněním (fyzickým, duševním,
vztahovým, materiálním apod.) se bude lépe začleňovat
do společnosti a přinášet jí užitek, pokud k tomu bude mít
vytvořeny podmínky, které umožní jeho participaci na věcech
veřejných.
Její soukromí život nezaznamenal takový úspěch jako její
profesní dráha, neboť zemřela neprovdána a bezdětná
na rakovinu v roce 1928. Osud lidí, kteří se zasloužili
o dobrou věc někdy bývá provázen samotou a také
osamocením.
V dalším z článků bych se zaměřil na osobnosti, které se
zapsané do české historie a mající vazbu na sociální práci.
Přejí všem klidné dny.

Martin Stromský
ředitel SSB z.ú.

PODĚKOVÁNÍ OD OSLAVENCŮ

Děkuji MČ Praha – Běchovice za blahopřání k mým narozeninám a za dárek.

Libuše Zahradníková
Děkuji MČ Praha – Běchovice za pěkné přání k mým narozeninám a panu radnímu Jiříkovi,
který mi osobně blahopřál a předal milý dárek.

Jaroslava Boštičková
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KULTURA - ohlédnutí
Vepřové hody
Novinkou vepřových hodů byla oblíbená teplá sekaná v housce.

Jitrnice a jelita dodala po pečlivém výběru firma Dolejší z Davle.
Nabídku zabíjačkových dobrot doplnily
pouťové sladkosti a dětský sortiment
rodiny Luňáčkových.

Na akordeon
zahrál Martin Sochor.

Děti i dospělí měli možnost si prohlédnout
profesionálně vybavené auto našich dobrovolných hasičů.
Do kasičky přispěli
návštěvníci vepřových
hodů téměř přesně
16 000,- Kč. Na fotce
p. Václav Beroušek.

Hasiči věnovali 5000 Kč
do sbírky na pomoc Ukrajincům.
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Foto : (8x) Jan Jech

Foto : (4 x ) Jan Jech

Návštěvnost byla již tradičně vysoká.

KULTURA - rozpis akcí
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KULTURA - pozvánky
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INFORMACE PRO OBČANY
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SPORT
Dočkali jsme se! Fotbalové jaro je tady!
Jarní část fotbalové sezóny konečně začala. Dlouhá zima je
za námi! Naši Sršni ale ani během špatného počasí
nezaháleli, všechny kategorie se zúčastnily několika turnajů
nebo zimních lig a udělaly Běchovicím dobrou reklamu!
Za všechny z poslední doby třeba 2. a 3.místo starší
přípravky na halovém turnaji v Říčanech (viz foto). Po dlouhé
covidové pauze jsme se také vrátili jako organizátoři, náš
poslední domácí turnaj v běchovické hale pro školičku,
mladší a starší přípravku proběhl na konci března. Teď už
tedy na opravdový fotbal na opravdové hřiště! Například náš
dorost se 19.4. utká doma se Sokolem Řepy, mladší žáci
20.4. s Újezdem, starší přípravka 15.4. s FA Praha a mladší
přípravka 15.4. s Újezdem Praha 4. Všem přejeme pěkný
fotbal! A naší školičce hodně jarní radosti s míčem!
Stále pokračuje náš nábor fotbalových nováčků, klidně
i ukrajinských. Každého, kdo se chce stát fotbalistou
a Běchovickým Sršněm, rádi přivítáme. Potřebné kontakty
rodiče najdou na našich stránkách www.bechovictisrsni.cz
v sekci NÁBOR.
Наш набір нових футболістів, обох українських, триває.
Ми хотіли б вітати всіх, хто хоче стати футболістом.
Батьки знайдуть необхідні контакти на нашому веб-сайті
www.bechovictisrsni.cz у розділі НАЙМУ.

Alan Hejma

SUDOKU - řešení

Foto : (2x) Alan Hejma

Sudoku č. 1
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Sudoku č. 2

INZERCE

INZERCE
Zájemci o inzerci ve zpravodaji „Život Běchovic“,
mohou dle ceníku inzerce
Vyplnit formulář: „Objednávka inzerce“
na www.praha-bechovice.cz a zaslat ho na adresu:
zivotbechovic@seznam.cz
INZERCE

ZDE BY MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT
Velikost 1/8 A4
Cena 480,- Kč (včetně DPH)
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