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Slovo starosty
Zastupitelstvo, Rada, Úřad MČ
Ohlédnutí za děním v Běchovicích
Novinky
MŠ a ZŠ
Sociální služby Běchovice
Knihovna
Kultura
Sudoku
Sport

CENÍK INZERCE ŽIVOTA BĚCHOVIC
1/2
A4

A4

1/8
A4

1/3
A4

1/16
A4

1/4
A4

1/6
A4

Ceník je platný od 1.1.2016

Uzávěrka inzerce a příspěvků
pro č. 7 - 8 / 2020 je

15. 6. 2020
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.
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SLOVO STAROSTY

Milí Běchovičáci,
s odeznívající čínskou virózou se
opět můžeme začít věnovat
tématům, která přímo souvisejí
s rozvojem naší městské části.
Virus nám sice bude dál ve svých
dopadech komplikovat život, je
třeba ale plánovat a do budoucna
hledět s optimismem.
Letošní rok bude pro Běchovice
investičně významný. V průběhu června a letních
prázdnin zahajujeme hned 2 větší investiční akce
související se školstvím. Díky dotacím z hlavního města
Prahy provedeme přístavbu mateřské školy. Nová budova
bude umístěna ve stávající zahradě a přinese zásadní
a potřebné rozšíření prostor pro výuku našich
předškoláků. Společně s přístavbou MŠ proběhne
i revitalizace zahrady, kterou děti využívají již 11 let.
Druhou, poměrně rozsáhlou investicí bude přestavba
budovy základní školy. Dosud vyžívané prostory se
dostaly na svůj limit zejména v počtu umístěných žáků.
Modernizací a přístavbou bude dosaženo významného
zkapacitnění a rozšíření prostor pro výuku. Běchovická
ZŠ tak bude mít po konci výstavby 18 plnohodnotných tzv.
kmenových tříd – tedy na každý ročník dvě. Celková
kapacita školy přesáhne 450 dětí, a tím vytvoří rezervu
pro případný další rozvoj Běchovic.

Školství vždy bylo a stále je naší prioritou. Svou pozornost
ale zaměřujeme i na rozvoj služeb pro naše seniory.
Společně s Ing. Arch. Janem Hřebíčkem si v květnu
t. r. radní městské části odsouhlasili podobu budoucí
přístavby Sociálních služeb Běchovic z. Ú. Nová budova
bude vklíněna mezi obě stávající budovy SSB a ulici
Za Poštovskou zahradou. Kromě moderní architektury
nabídne i rozšíření prostor pro centrum krátkodobé péče,
nové společenské prostory a zázemí pro pečovatelky
a zaměstnance.
Na samotnou realizaci nemá městská část zatím
prostředky. Věříme ale, že v dalších 2 – 3 letech budeme
schopni nový projekt představit radním hlavního města
Prahy a požádat je o uvolnění dotace pro realizaci.
Investice do veřejných prostor budou v Běchovicích
i nadále pokračovat. V současné době pak investice
považujeme nejen za prostředek ke zkrášlení našeho
okolí, ale i jako podporu podnikatelů ve stavebnictví, kteří
se stejně jako ostatní musí potýkat s dopady koronakrize.
Do měsíce června bych vám chtěl popřát hodně zdraví
a co nejméně chvil pod rouškami.

Ondřej Martan,

váš starosta

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Městská část Praha - Běchovice
vám oznamuje, že
10. jednání Zastupitelstva Městské části Praha - Běchovice
proběhne ve středu
24. června 2020 od 18 hodin
na ÚMČ Praha – Běchovice, Českobrodská 3, Praha 9
Program jednání bude oznámen na úřední desce.

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 38. jednání dne 15.4.2020 mimo jiné Rada
MČ projednala:
ź návrh na schválení rozpočtů příspěvkových organizací

Městské částí Praha-Běchovice na rok 2020 a návrh
střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových
organizací Městské částí Praha-Běchovice na roky 2021
až 2023
ź návrh na odpuštění nájemného v důsledku krizových
opatření
ź návrh na souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo – rekonstrukce hřiště v Kuťatech
ź návrh na souhlas s výsadbou nových stromů v k. ú.
Běchovice
ź návrh na souhlas s provedením nápisu na objekt Blok IV.,
Mladých Běchovic 2

Na svém 39. jednání dne 29.4.2020 mimo jiné Rada
MČ projednala:
ź návrh rozpočtového opatření č. 07/20 – zvýšení rozpočtu

– základní příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz
JSDH
ź návrh na převzetí majetku nepatrné hodnoty po zemřelém
Stanislavu Michalovi, kterému MČ Praha-Běchovice
vypravila sociální pohřeb
ź návrh uzavření smlouvy o nájmu bytu v nemovitosti č. p. 2,
Mladých Běchovic, blok IV – služební byt ZŠ
ź návrh uzavření smlouvy o nájmu bytu v nemovitosti č. p. 2,
Mladých Běchovic, blok IV – služební byt SSB, z. ú.
ź návrh na uzavření smluv o nájmu pozemků – nádvoří
Staré pošty - předzahrádky
ź návrh na ukončení nájemní smlouvy k pozemkům parc. č.
1266/1 a 1266/6, k. ú. Běchovice
ź návrh na uzavření smlouvy na zpracování projekčních
prací „Nové parkoviště pro osobní vozy v části Mladých
Běchovic“
ź návrh stanoviska k vypořádání připomínek k projektové
dokumentaci „I/12 Běchovice -Úvaly“ ve stupni DÚR
ź návrh na souhlas se zhotovením oplocení k hřišti pro psy
ź návrh na souhlas s výjimkou z místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích
ź návrh na souhlas s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo – rekonstrukce hřiště v Kuťatech
ź návrh na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo „Projektová dokumentace – Rekonstrukce
sportovní haly Richtrova“
ź návrh na souhlas s dodáním a instalací kamer
ke stanovištím tříděného odpadu
źNa svém 40. jednání dne 13.5.2020 mimo jiné Rada

MČ projednala:

ź návrh na aktualizaci pojištění majetku MČ Praha-

Běchovice

ź zprávu z inspekční činnosti provedené Českou školní

inspekcí v Základní škole Praha-Běchovice
na přidělení jednotky dostupného bydlení
pro seniory č. 2/387 v Centru dostupného bydlení
ź návrh na přidělení jednotky dostupného bydlení
pro seniory č. 2/481 v Centru dostupného bydlení
ź žádost o pronájem sklepní kóje v Centru dostupného
bydlení Městské části Praha-Běchovice
ź návrh na uzavření dohody o uznání dluhu a splátkového
kalendáře
ź návrh na změnu doby trvání nájmu – multifukční budova
Stará pošta, provoz 1
ź návrh na uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc.
č. 727, k. ú. Běchovice
ź návrh

strana 4

ź návrh na souhlas MČ jako vlastníka pozemků parc. č.

1273/1, 1274 a 1275, k. ú. Běchovice, s kácením dřevin
rostoucích mimo les v rámci stavby „PODNIKATELSKÁ,
Praha-Běchovice, č. akce 999095“
ź návrh na souhlas s výsadbou nových javorů v ulici
Českobrodská podél propojovacího chodníku mezi
Běchovicemi I a Běchovicemi II
ź návrh na souhlas s doplněním travního koberce na
dětském hřišti v ulici Dolnopočernická
ź návrh na souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú.
Běchovice, se společností PRE distribuce, a.s.
ź návrh na uplatnění námitky v rámci řízení o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí na stavbu „R1 510 Satalice
- Běchovice, PHS na mostě přes Počernický rybník –
Dolnopočernický most“
ź návrh na souhlas s rekonstrukcí rodinného domu Otakara
Vrby
ź návrh na souhlas s otevřením MŠ Čtyřlístek a omezením
provozu v době hlavních prázdnin

RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice ÚMČ

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

Provoz Úřadu MČ Praha – Běchovice
v červenci a srpnu
V červenci a srpnu bude čerpat většina zaměstnanců
úřadu řádnou dovolenou, a protože zákoník práce ukládá
vyčerpání veškeré dovolené v příslušném kalendářním
roce a dále pak máme povinnost umožnit vyčerpání 14
dnů dovolené vcelku, je opravdu obtížné při malém počtu
zaměstnanců zajistit v době dovolených plnohodnotnou
zastupitelnost.
Budeme se snažit zajistit provoz pro veřejnost v běžném
rozsahu, ale ve výjimečných případech se může stát, že
bude provoz omezen, proto vám doporučujeme
informovat se předem na podatelně.
Telefon podatelna: 281 028 611.
Děkujeme za pochopení a všem přejeme příjemné a
klidné letní dny.

RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice ÚMČ

OHLÉDNUTÍ
ÚŘAD
ZA
MČ
DĚNÍM
PRAHA
V BĚCHOVICÍCH
- BĚCHOVICE
Litožnické meandry
zdobí naši městskou část
V době karantény jsme nuceně zůstali doma a někteří z nás
se zastavili v běžném pracovním shonu.
Asi nás čekají náročné časy, ale na druhou stranu jsme
spoustu času začali věnovat rodině.Nevím jak u vás, ale
pro mě to byl balzám na duši. Podnikli jsme spoustu výletů
po okolí Běchovic - jak na kole, tak i pěšky.
Jedním z nich byla i procházka do Litožnických meandrů.
Trochu se stydím, jelikož jsem tam byl poprvé, ale to přírodní
krásné prostředí nás úplně ohromilo.
Děti a náš pejsek Bára se začali cachtat a procházet
v protékajícím potůčku a všude okolo to kvetlo a krásně
vonělo. Pohledy do okolní krajiny člověka dostaly
do absolutního relaxu. Krásně svítilo sluníčko, a tak jsme se
zdrželi asi 2 hodiny.
Pokud jste tam ještě nebyli, tak to berte jak skvělý tip
na procházku.

Petr Vich

Foto (3x): Petr Vich

místostarosta

strana 5

OHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM V BĚCHOVICÍCH

Foto (2x): Jan Jech

Kladení věnců dne 5. května 2020

NOVINKY U SOUSEDŮ

NOVINKY V BĚCHOVICÍCH
Knihobudky opět v provozu
Od 1.6.2020 si můžete opět půjčovat knížky prostřednictvím
knihobudek. Knížky si můžete zase odnášet i do knihobudky
přinášet. Musíme však upozornit v zájmu vašeho zdraví, že
prostřednictvím knížek se může přenášet infekce. Z hlediska
přenosu nemoci Covid 19 je doporučeno nechat několik dní
ležet knížky v „karanténě“ na suchém místě.
Přestože by pak již nemělo k přenosu infekce dojít,
doporučujeme i tak, dodržovat důsledně základní hygienická
opatření, tj. mýt si před a po použití ruce a během čtení si
nesahat na obličej.

RNDr. Soňa Beroušková

tajemnice ÚMČ

Výstavba parkovacího domu
u stanice metra Černý Most
Důležité pro všechny, kdo jezdí autem na parkoviště P+R
v Praze 14 u metra Černý Most: od 1. 6. 2020 bude toto
parkoviště uzavřeno. Začíná zde výstavba parkovacího
domu, která potrvá cca 18 měsíců. Dům bude mít 4 nadzemní
podlaží a osm úrovní pro parkování. Celkem zde bude 880
parkovacích míst, nyní je zde 295 míst na povrchu.
Investorem je magistrát prostřednictvím
TSK Praha.
Cena stavby bude 604 milionů Kč. Stavba zabere plochu cca
0,75 hektaru.
Během výstavby bude lidem umožněno parkovat
na vybraných parkovištích v okolí.
Je možné si pronajmout i parkovací stání v garážích
provozovaných Správou majetku Prahy 14 https://smp14.cz/garaze.
Telefon: 281 021 460,
e-mail: sprava@spravamaj14.cz.
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Podoba nového pavilonu MŠ.
Od června bude probíhat výstavba.
Hotovo by mělo být do Vánoc.

NOVINKY V BĚCHOVICÍCH

MŠ
Mateřská škola-„Neleníme, pleníme“
V době koronavirových prázdnin jsme nelenili a upravili prostředí a okolí školky. Ostříhali keře, zvelebili zahradu
a vypleli záhony. A to v takovém množství, že jsme rádi využili pomoci běchovických hasičů při likvidaci bioodpadu. Věnovali
jsme se zápisu dětí do MŠ, o který byl letos velký zájem. Dále jsme připravovali vzdělávací plány na příští školní rok, uklidili
a dezinfikovali celou školku. Nachystali jsme vše tak, aby se dětem po návratu ve školce zase líbilo.

Dagmar Hlavová

MŠ Čtyřlístek
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ZŠ
Environmentální výuka
na školní zahradě
Foto : Martin Brabenec

Těžký čas prázdných chodeb bez žáků a opuštěných míst
školní zahrady jsme se pokusili využít k renovacím
a změnám. Tento záměr se nám povedl právě na školní
zahradě, kterou jsme v rámci přírodovědného projektu
přeměnili v environmentální učebnu v přírodním stylu, která
se již těší na přítomnost dětí a pedagogů.
Na výuku v přírodě jsou připraveny dva rozsáhlé altány
s možnostmi práce ve skupinkách, venkovní tabule
pro názorné ukázky a řada míst ke konzultacím, či odpočinku.
Za realizaci v celkových nákladech 679 081 Kč (z toho dotace
SFŽP 434 027 Kč) děkujeme našemu zřizovateli MČ Praha –
Běchovice a zhotovitelům, firmě Hybaj.
Všichni se již těšíme na zajímavou výuku, ale hlavně na děti,
bez kterých jsou všechna naše snažení zbytečná.
Přejeme všem mnoho zdaru a objevování krásných míst
v přírodě, ale hlavně také mnoho zdraví.

Martin Brabenec

zástupce ředitele ZŠ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE
Vážení čtenáři,
z průzkumů vyplývá, že většina
lidí před svou smrtí nejvíce lituje
toho, že příliš pracovali, trávili
málo času s rodinou, neměli
odvahu žít po svém, a tudíž nebyli
příliš šťastní, nepěstovali své
vztahy s rodinou a přáteli.
Naleznete podobné myšlenky
a pocity i u sebe, když si
představíte, že by váš život měl
skončit? Co je vaším největším životním dluhem? Kolik z nás
odkládá věci „na potom“? Pořád plánujeme, jsme zaměřeni
do budoucna - například: až mi bude padesát, koupím si
motorku; až budu v důchodu, přečtu všechny nakoupené
knížky; až se uvidíme příště, omluvím se mu; na výlet
pojedeme jindy. K tomu už ale nemusí dojít nikdy – už se na to
necítíme. Je velká škoda, aby se na myšlenky o plynoucím
životě a důležitých hodnotách přišlo až na sklonku života.
Není od věci čas od času být jen sám se sebou a provětrat své
nitro. Klást si otázku: co je pro mě teď a tady důležité? S čím si
dělám těžkou hlavu? S kým chci trávit čas? Toto jsou velmi
náročné otázky a odpovědi na ně se mnohdy nehledají lehko.
Můžeme ale začít od maličkostí – co pro sebe můžeme udělat
třeba každý den nebo několikrát v týdnu. Jak jsem již zmínila,
je důležité prožívat „teď a tady“. Nejprve totiž musíme být
v pohodě my a pak mohou být v pohodě i ostatní. Zní to
možná trochu sebestředně, ale opak je pravdou. Pokud sami
nebudeme šťastní, spokojení a odpočatí, nemůžeme
pěstovat dobré vztahy s druhými a poskytovat jim podporu.
Oblast, která se zabývá udržováním psychické, fyzické,
sociální a duchovní pohody, se nazývá psychohygiena.
Člověk dodržující psychohygienu umí efektivně odpočívat,
má rád svou práci, umí správně rozvrhnout svůj čas tak, aby
nebyl přetížený, dodržuje zdravou životosprávu a pravidelně

si dopřává dostatek spánku. Taktéž udržuje sociální kontakty
přiměřeně ke své povaze. Pokud by měl váš profesní
životopis svou délkou výrazně přesahoval list, kde byste
vyjmenovali své zájmy, které opravdu aktuálně pěstujete
a provozujete, svou rodinu a vztahy s přáteli, je třeba
uvažovat nad nerovnováhou mezi profesním a osobním
životem. Výrazný úbytek koníčků a každodenní stereotyp
jsou varovnými signály, že přeneseně řečeno plujete
po klidné řece na loďce, ale jen k jednomu břehu.
Jak se tedy pomaličku učit žít spokojeněji? Mám pro vás
několik prokazatelně účinných postupů. Jsou vpodstatě
velmi triviální a třeba i legrační, ale často představují tvrdý
oříšek. Pro začátek si zkuste sepsat seznam věcí, které vám
udělají radost. Mohou to být opravdu drobnosti – pěkné
počasí, telefonát od dcery, hezký program v televizi, sport.
Cílem je znát zdroje své síly a pozitivní energie – k čemu
nebo ke komu se uchýlit, když je vám těžko. Čím víc zdrojů
máte, tím lépe – pohlazení zabere mžik, telefonát blízkému
může trvat jen několik minut, procházka a sport třeba půl dne
– takže sáhnete po zdroji, který je přiměřený pro danou dobu,
čas a možnosti.
Druhým úkolem je alespoň trochu vyklouznout ze stereotypu
– vstávejte dříve či později, změňte cestu do práce, místo
kávy si občas udělejte čaj, vypněte dřív televizi a před spaním
si čtěte. Čím pestřejší budete mít den, tím více rozšiřujete
své obzory. A třetím, a možná nejtěžším zadáním je pochvala,
protože jsme přirozeně společností nastaveni jen na kritiku.
Pochvalte a odměňte se za cokoliv malého i velkého, co se
vám přes den povede. Úplně cokoliv. Pokud budete
pozitivněji naladěni a nerozhodí vás věci, které nemůžete
nijak ovlivnit, budete silnější a stabilnější pro své
nejmilovanější a pevnou oporou sami sobě.

Martina Rafačová
sociální pracovnice

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu řediteli Martinovi Stromskému
a celému jeho týmu za velmi dobrou práci a za dobrou cestu, kterou nás vedli v době koronaviru.

Všichni obyvatelé SSB
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KNIHOVNA
Nové knihy v naší knihovně

Milí čtenáři,
červen nás opět posouvá do přijatelnějšího režimu.
V posledním květnovém týdnu se již knihovna otevřela
pro čtenáře, přesto však dále platí některá omezení.
Všichni návštěvníci knihovny jsou povinni mít nasazenou
roušku nebo jinou ochranu nosu a úst. Po vstupu si
návštěvníci musí vydezinfikovat ruce. Vracené knihy se stále
odkládají do připravené karanténní přepravky u vchodu
a není možné je ihned půjčovat dalším zájemcům. V knihovně
je třeba dodržovat rozestupy - k tomu přispěje i to, že nebude
umožněn vstup více než pěti osobám zároveň. Peníze
za registraci a pozdní vrácení knih se již budou vybírat.
V době uzávěrky časopisu ještě není vyřešena letní uzavírka
z důvodu čerpání dovolené, proto sledujte prosím informace
na internetových stránkách a na knihovně. Stejně jako
v minulých letech, tak i letos budeme půjčovat knihy na celé
letní prázdniny, červnové a prázdninové výpůjčky můžete
vrátit do 10. září 2020.

Hana Santolíková

knihovnice
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KULTURA - pozvánky
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INZERCE

ZDE BY MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT
Velikost 1/4 A4
Cena 960,- Kč (včetně DPH)

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

SUDOKU
Sudoku č. 1

Sudoku č. 2
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INZERCE

Nabízím externí vedení účetnictví,
daňové evidence, správa
personalistiky včetně zpracování mezd
pro s.r.o. i OSVČ.
Zpracování DPH, KH, SH, silniční daň
a ostatních daňových přiznání.
Komunikace se státními institucemi FÚ,
SP, ZP a ÚP.
Mám 20 let praxi s osobním přístupem.
Ceny jsou vždy, po dohodě.
Kontakt: 608 955 185,
mail: belivanucto@gmail.com
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SPORT
Běchovičtí sršni už trénují!
Před půlkou května se koronovirová situace začala obracet k
lepšímu. K radosti všech - nás velkých, menších i docela
malých fotbalistů. Vláda konečně poněkud uvolnila restrikce
a mohlo se začít s tréninky. Už se nám stýskalo po
kamarádech, spoluhráčích i po míči! Vrhli jsme se na to od
11. května. Soutěžní zápasy už v této sezóně nebudou, ale
trenéři zajišťují různé přátelské zápasy. Běchovičtí sršni také
naplánovali a organizují několik turnajů, takže úplně bez
zápasů nejsme. Dospělí členové z vedení klubu také
věnovali volné chvíle zvelebení naší klubovny, kterou máme
nově v běchovické sportovní hale. Pomáhali jsme také s péčí
o trávník na velkém i tréninkovém hřišti, např. s jeho
důkladným hnojením…

Před námi je srpnové soustředění v Nepřívěci u Sobotky.
Tam už se důkladně připravíme na naše soupeře pro
podzimní ostré zápasy.
Stále také přijímáme nové hráče! Potřebné kontakty najdou
rodiče na našich stránkách: www.bechovictisrsni.cz v sekci
NÁBOR.

Alan Hejma
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SPORT

Letošní rok je významně poznamenán omezeními a zákazy.
Lze těžko odhadnout, jaká pravidla budou platit v září, kdy se
má uskutečnit jubilejní 55. ročník Mladých Běchovic. Již nyní
ale máme připravenu „kovidovou“ alternativu, která počítá
s výraznými změnami při organizaci závodu. Chtěl bych vás
nyní seznámit s některými opařeními, která budou letošní
ročník provázet.
Velkou změnou je přihlašování závodníků. Všichni budou
muset být přihlášeni předem pomocí formuláře na našich
internetových stránkách, abychom mohli předem rozdělit
závodníky na jednotlivé starty.
Výdej startovních čísel bude na přípravném hřišti, a to pouze
ve vymezeném časovém úseku, který je přibližně hodinu
před vlastním startem. Přesný rozpis dostanou závodníci
a jejich rodiče týden před závodem na e-mail. Příchod
pro závodníky bude cestou kolem rybníčku!
Na fotbalové hřiště budou vpouštěni závodníci
po jednotlivých kategoriích, aby nedošlo k vzájemnému
střetu s ostatními. Odchod závodníků ze hřiště bude hlavními
vraty vedle tribuny ihned po dokončení závodu a jeho
vyhodnocení. Závodníci tedy nebudou čekat na losování,
které je letos zrušeno.

Organizační výbor bude dělat vše pro to, aby se závod
uskutečnil a jeho kvalita neutrpěla. Věříme, že naše opatření
přivítáte a své závodníky včas přihlásíte
na www.mladebechovice.cz. Sportovní událost bude
v sobotu 19. září 2020 a my se na vás opravdu těšíme.

Jan Jech

ředitel závodu

Foto : Luděk Jandus

Mladé Běchovice
přihlášky jen elektronicky

Předběžný rozpis závodu:

Dorost
Starší žactvo
Mladší žactvo
Nejmladší žactvo
Naděje I, II
Naděje III, IV
Naděje V
Naděje VI

Výdej
čísel od

vstup na hřiště Start závodu
umožněn od
09:00
8:00
08:45
09:15
09:30
Přestávka na umožnění odchodu závodníků
9:00
09:50
10:00
9:30
10:15
10:20
Přestávka na umožnění odchodu závodníků
10:15
11:05
11:15
Přestávka na umožnění odchodu závodníků
11:15
11:50
12:00
Přestávka na umožnění odchodu závodníků
12:00
12:45
13:00

Opuštění hřiště
nejpozději do
09:45

11:00
11:45
12:40

Sokol Běchovice 2 tímto ještě jednou Městské části Praha - Běchovice
zpětně děkuje za dodání dalších kvalitních laviček do SANK.
Využití lavičky našly zejména pro in-line
a jsou umístěny před klubovnou, resp. volební místnosti.
Jan Hřebíček

starosta Sokol Běchovic 2
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SPORT
Bruslení v době koronaviru

Foto (3x): Iva Kafková

Letos jsme kvůli epidemii koronaviru začali bruslit až 27. 4.,
a to zatím ve skupince po 10, někteří s rouškou, i když bylo
povoleno sportování bez ní. Moc si pohyb užíváme (také ho
všichni potřebujeme) a už se těšíme, až bude dovoleno,
abychom mohli být všichni pohromadě. Díky vyváření doma
a bez pohybu jsme všichni přibrali nějaké to kilo navíc, tak
nám dá víc práce dostat se zase do formy. Máme na to
do prázdnin ještě 2 měsíce a pak ještě celý měsíc září. A snad
vyjdou nějaké ty naplánované a přesunuté termíny našich
akcí a závodů.

Ivana Kafková
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SUDOKU
Sudoku č. 1

Sudoku č. 2

