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Zpravodaj MČ Praha - Běchovice

březen 2017

Foto : Petr Vich

Běchovice
v zimním hávu...
více na str. 9
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Slovo starosty
Úřad MČ, Rada
MŠ, ZŠ
Knihovna
Sociální služby Běchovice
Rady a nápady
Sport
Inzerce

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. 4/2021 je

15.3.2021
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,
vítám Vás na začátku prvního jarního měsíce. Pokusím se
pominout chaos a lži, které na nás všemi médii valí
centrální nevedení tohoto státu a budu se snažit myslet
jen na budoucnost a blaho naší městské části a jejích
občanů.
V měsíci březnu máme pro Vás připraveno další kolo
z našeho nového programu participativního rozhodování
o podobě naší městské části. Již na konci roku 2020 jsme
vyhlásili program NÁPAD PRO BĚCHOVICE. Cílem
programu bylo nabídnout veřejnosti možnost spolupráce
při tvorbě veřejného prostoru. Každý občan měl možnost
navrhnout dle svého uvážení a možností svůj nápad
pro Běchovice. Limity byly stanoveny na hodnotu max. 2
miliony Kč a realizovatelnost. Bylo potřeba navrhnout
i náklady na roční správu, a to celé poslat na adresu webu
www.napadprobechovice.cz.
Z obdržených čtrnácti návrhů bylo jako realizovatelných
vybráno celkem 9. Skvělé číslo na první ročník! Sešly se
nápady stavební i nestavební. Nové i již veřejně
probírané. Náročné i relativně laciné. Všechny měly ale
jedno společné. Byly a jsou velice inspirativní.
Jak bude výběr návrhů probíhat? Výběr projektů, které
budeme v rámci rozpočtu MČ realizovat je na Vás!
O výběru toho nejžádanějšího rozhodnete svými hlasy.
Jak a kdy se bude hlasovat se dozvíte uvnitř tohoto

vydání ŽB. Já osobně se na
výsledky moc těším. Každý
z návrhů považuji za smysluplný a realizovatelný. Jsem
proto zvědav, jakou cestou
se podle Vás vydáme.
Abych se tu nebil v prsa jen
sám za sebe, je třeba dodat
jednu velice důležitou věc.
Polovinu z peněz určených
na realizaci Vašich návrhů
v rámci participace poskytne
Hlavní město Praha – za což
mu patří náležitý dík.
Pro měsíc březen bývá tradičně připraven jarní karneval
a vepřové hody. Dovolím si tedy na závěr svého slova
starosty malou vzpomínku a přání, abychom se již brzy
mohli vidět na některé z oblíbených společenských akcí
pořádaných MČ.
Do té doby Vám přeji pevné zdraví a optimistickou mysl.

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

POPLATKY ZE PSŮ
UPOZORŇUJEME CHOVATELE PSŮ, ŽE TERMÍN PRO ZAPLACENÍ POVINNÉHO
POPLATKU ZE PSA ZA LETOŠNÍ ROK SKONČÍ POSLEDNÍM DNEM LHŮTY, tj.
DNE 31.3.2020.
Po marném uplynutí této lhůty bude všem dlužníkům podle platné právní úpravy vyměřena
dlužná částka platebním výměrem a zároveň může být poplatek zvýšen až na trojnásobek.
Úhrada bankovním převodem na účet:
2112140621/2700, KS: 1341, VS (číslo na přihlášce vpravo nahoře), do poznámky uveďte
jméno poplatníka s poznámkou: poplatek ze psa.
Tyto údaje jsou nutné pro identifikaci platby.

ÚMČ Praha - Běchovice
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

Co všechno vám může nabídnout
chytře komunikující obec
Naše městská část začala využívat Mobilní Rozhlas a je tedy
schopna chytré a efektivní komunikace s občany. Zapojte se
do komunikace o dění v obci i Vy. Zaregistrovat se můžete
zcela zdarma.
K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického
obecního rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje
možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů,
čímž umožňuje přímou komunikaci mezi obecním úřadem
a občany. Důležitá zpráva Vás tedy zastihne, ať už jste
kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilního Rozhlasu navíc je, že
neslouží pouze k jednostrannému informování o dění v obci,
ale umožňuje Vám také na jednotlivá sdělení reagovat.
Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference
toho, jaké informace chcete od své obce získávat. Budete tak
dostávat skutečně jen ty zprávy, které Vás budou zajímat.
Registrovat se můžete online na webu:
www.praha-bechovice.mobilnirozhlas.cz

ÚMČ Praha - Běchovice
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RADA MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Na svém 58. mim. jednání dne 27. 1. 2021 mimo jiné
Rada MČ projednala:
ź návrh na krátkodobý pronájem zasedací místnosti ÚMČ

Praha – Běchovice;

ź návrh na pomoc při řešení dopadu krizových opatření

na podnikatele a živnostníky jako podporu v době
omezení z důvodů epidemie covid-19;
ź návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu podpory
kultury a sportu na území MČ Praha – Běchovice pro rok
2021 (Grantový program);
ź návrh na souhlas se návrhem Smlouvy o spolupráci
s investorem technologického areálu;
ź návrh Dodatku č. 6 k Dohodě o předání movitého majetku
k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ Praha –
Běchovice;
ź žádost o dotaci z rozpočtu MČ Praha – Běchovice na rok
2021 pro TJ Sokol Běchovice, z. s.;
ź žádost o dotaci z rozpočtu MČ Praha – Běchovice na rok
2021 pro Linku bezpečí, z. s.;
ź návrh Rozpočtového opatření č. 01/21 – zapojení výnosů
ze sbírky a sponzorských darů;
ź návrh na uzavření Smlouvy o pronájmu sklepní kóje;
ź návrh Dodatku č. 3 k Dohodě o předání movitého majetku
k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola
Čtyřlístek Praha – Běchovice;
ź návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce technologického
zařízení kotelny;
ź návrh na souhlas s uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
s PREdistribuce, a. s.;
ź návrh na souhlas s náhradní výsadbou stromů v k. ú.
Běchovice;
ź návrh na souhlas s cenovou nabídkou na úpravu
vodoměrné sestavy pro SA Richtrova 536;
ź návrh na schválení výběru dodavatele pro VZMR
s názvem „Projektová dokumentace – Kaple
v Běchovicích“;
ź návrh na souhlas s odkoupením garáže na pozemku parc.
č. 1394 k. ú. Běchovice;
ź návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha –
Běchovice dne 10. 2. 2021;
ź návrh na souhlas s navrženou PD DIO pro stavbu „Praha
9 – Běchovice, stavební úpravy a nástavba ZŠ
Běchovice“.

Na svém 59. jednání dne 9. 2. 2021 mimo jiné Rada
MČ projednala:
ź žádost Základní školy Praha – Běchovice o schválení

výše účetních odpisů na rok 2021;

ź návrh na schválení hospodářského výsledku Mateřské

školy Čtyřlístek z vedlejší hospodářské činnosti, rozdělení
hospodářského výsledku a na schválení účetní závěrky
k 31. 12. 2020;
ź žádost Mateřské školy Čtyřlístek o schválení výše
účetních odpisů na rok 2021;
ź návrh na uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku p. č.
565, v k. ú. Praha – Běchovice;
ź návrh na schválení zhotovitele žádosti o dotaci
na rekonstrukci sportovního areálu Richtrova;
ź návrh na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem bytu
a na uzavření smlouvy na pronájem bytu č.
3/1
v nemovitosti č. p. 1, Praha – Běchovice s vybraným
zájemcem;
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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. 2020;
ź žádost ústavu Sociální služby Běchovice z. ú.
o mimořádnou splátku dotace;
ź návrh na vyhlášení VZ „Zastávka Běchovice – střed
pro linky S49 a S71, DÚR + IČ“ a výběr administrátora;
ź návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části
pozemku p. č. 639/2, v k. ú. Praha – Běchovice;
ź návrh na vydání stanoviska k prodeji pozemků parc. č.
1285 a 1286 k. ú. Běchovice Vojtěchu a Kristýně
Šimkovým;
ź návrh na souhlas s povolením vjezdu na místní
komunikace vozidly o hmotnosti vyšší než 6 tun firmy
Jiřího Jaroše – ZISTA;
ź návrh na souhlas s povolením vjezdu na místní
komunikace vozidly o hmotnosti vyšší než 6 tun – Michal
Červenka;
ź návrh na souhlas s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebností se společností CETIN, a. s.;
ź návrh na souhlas s výběrem zpracovatele PD pro využití
srážkových vod pro podání žádosti o dotaci SFŽP 144.výzva – pro sportovní halu Richtrova 536;
ź návrh na souhlas s výběrem zpracovatele PD pro využití
srážkových vod pro podání žádosti o dotaci SFŽP 144.výzva – pro areál Stará pošta;
ź návrh na souhlas s osázením prostoru v okolí železniční
zastávky Praha – Běchovice střed;
ź návrh na souhlas s udělením výjimky z místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích v MČ Praha –
Běchovice – povolením vjezdu na místní bezejmennou
komunikaci vedoucí z ulice Mladých Běchovic k ČOV
Běchovice a na Vinici pro vozidla společnosti FRAMAKA
s. r. o.;
ź návrh na odpuštění smluvních pokut za pozdní úhradu
nájemného v důsledku krizových opatření v prostorách
určených k podnikání;
návrh poskytnutí finančního daru – panu Bc. Martinovi
Stromskému, DiS. za zvládnutí mimořádně komplikované
situace v ústavu, která vznikla v souvislosti s šířením
nemoci covid-19.

RNDr. Soňa Beroušková

tajemnice ÚMČ

MŠ

Mateřská škola Čtyřlístek

Za Poštovskou zahradou 588, Praha – Běchovice, příspěvková organizace

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
Místo pro podávání žádostí:
Ředitelna v budově MŠ Čtyřlístek, Za Poštovskou zahradou 588, Praha-Běchovice
Termíny pro vydávání žádostí a souvisejících tiskopisů:
3. 5. 2021 od 9.00 do 17 00 hodin (pauza na oběd od 12 do 13 hodin)
Termín pro odevzdání vyplněných žádostí:
10. 5. 2021 od 9 do 17 hodin (pauza na oběd od 12 do 13 hodin)
dále průběžně po dohodě (e-mail, telefon), nejdéle do 13. 5. 2021
Termín pro vydání rozhodnutí (přijaté děti vyvěšením registračních čísel):
14. 5. 2021 ve 14 hodin
přijaté děti – vyvěšením registračních čísel
písemná forma rozhodnutí v případě potřeby k převzetí 18. 5. 2021 od 9 do 14 hodin v ředitelně MŠ
Budeme požadovat předložení těchto dokladů:
Občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte;
Povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků
Rodiče mohou přihlašovat své děti formou elektronického předzápisu od 8. 4. 2021 do 10. 5. 2021.
Informace na stránkách školky www.skolka-ctyrlistek.cz

Bc. Eva Mašitová
ředitelka MŠ

Výlet do Klánovického lesa 27. 1. 2021

Foto : Dagmar Hlavová

Děti z Mateřské školy Čtyřlístek využily pravého zimního
počasí a vydaly se na výlet do zasněženého Klánovického
lesa. Doprovodil nás myslivec pan Hendrych a přijatelnou
formou dětem přiblížil život v zimním lese. Viděli jsme stopy
zajíců, kanců, veverek, srnek a místa, kde přespávají. Slyšeli
a pozorovali jsme datla, ověsili jsme stromy krmítky se
zrníčky, která děti samy vyrobily. Donesli jsme tašky plné
jablek, mrkve, kukuřice a ozdobili jimi pařezy zvířátkům
na přilepšenou.

Dagmar Hlavová,

zástupkyně ředitelky MS
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ZŠ
Zimní radovánky v družině

Foto : Míša Čížková

I když díky nařízením a omezením leccos nesmíme, i tak si
najdeme možnost, jak se s dětmi v družině pobavit. Tuto
možnost nám poskytl napadaný sníh a mráz. A tak jsme
v rámci zimních radovánek uspořádali přehlídku sněhuláků.
Děti se pustily s velkou vervou do úkolu a brzy před družinou
stálo spousta různých sněhuláků.

Míša Čížková,
učitelka ZŠ

Foto (4x): Jan Jech

ZIMA V BĚCHOVICÍCH
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KNIHOVNA
Půjčování knih

Registrace na očkování
V posledních lednových týdnech se v knihovně
zaregistrovalo do centrálního systému očkování proti covid19 několik běchovických seniorů. Nabídka využití počítačů
v knihovně stále platí, jak pro seniory nad 80 let, kterým je
systém otevřen v současné době, tak pro mladší seniory
a všechny ostatní, pro něž bude rezervační systém
zpřístupněn snad později. Chcete-li nabídku na registraci
v knihovně využít, zavolejte na telefonní číslo knihovny
703 148 033 a domluvte si předem termín.

Nové tituly k zapůjčení

Od 16. 2. je otevřeno "výdejní okénko".
V naší knihovně je toto "okénko" provozováno ve vstupním
prostoru, kde je umístěna přepravka na odkládání vracených
výpůjček a pojízdný regál, v němž jsou připraveny výpůjčky
k vyzvednutí. Objednávat si můžete prostřednictvím
rezervací přímo ve Vašem on-line čtenářském kontu,
emailem, nebo telefonem. Důrazně všechny čtenáře žádám,
aby před příchodem do knihovny měli knihy předem vybrané,
nejste-li si jisti, ráda Vám pomohu prostřednictvím telefonu,
nebo e-mailu.
Vracení: zvoňte, vracené knihy odložte do připravené
karanténní přepravky. Z čtenářského konta budou odečteny
po uplynutí dvoudenní karantény.
Půjčování: žádné výpůjčky bez předchozího objednání.
Vždy čekejte na potvrzení, že jsou dokumenty pro vás
připraveny. Zvoňte a vyzvedněte si připravený balíček.
Všem, kdo vstupuji dovnitř, se doporučuje mít nasazený
respirátor nebo alespoň chirurgickou ústenku.
Děkuji všem za pochopení a za dodržování
protiepidemických opatření.

Ing. Hana Santolíková
knihovnice
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE
Běchovičtí senioři
na výletech
během pandemie –
ve virtuální realitě
źVirtuální zážitky zlepšují kondici seniorů, ukázal český
výzkum.
ź Babičkám a dědečkům v domovech pro seniory chybí
během izolace kontakt s venkovním světem. Zhoršuje se tak
jejich psychická i fyzická kondice.
ź Senioři v Běchovicích si ale díky místním Sociálním
službám i v této době užívají cestování. Výlety ve virtuální
realitě (VR) tvořené na míru pro ně je fyzicky
i psychicky aktivizují.
ź Projekt Kaleido testoval virtuální zážitky ve čtyřiceti
zařízeních po celém Česku po dobu 4 měsíců. Studie
prokázala pozitivní vliv VR na zdraví a pohodu seniorů.
ź Ukázalo se, že VR může pomáhat i u lidí s demencí či
fyzickým handicapem a mít tak v sociálních službách
obrovský přínos.

a dědečkové nejen z Běchovic, ale i z Velké Británie,
Německa nebo Nizozemska.
Sociální služby Běchovice jsou významným poskytovatelem
sociálních služeb pro seniory a jejich rodiny z Běchovic
a okolí. Organizace provozuje Domy s pečovatelskou
službou U sv. Anny (DPS), poskytuje sociální služby
a realizuje komunitní aktivity.
Za projektem Kaleido stojí mladí čeští tvůrci virtuálních
zážitků pro individuální aktivizaci, kteří se snaží přinášet
dostupné a efektivní inovace do sociální péče. Kaleido
dodnes rozdalo radost už ve více než šedesáti zařízeních
sociálních služeb v Česku.
Lucia Urbaníková, MSc.
Communications manager
+421 918 994 656
lucia@kaleido.tours

BĚCHOVICE, 16. ÚNORA 2021 - Flying Kale s. r. o.
Babičky a dědečkové v Běchovicích navštěvují ve virtuální
realitě (VR) řecké pláže, Amsterdam, české lesy či koncerty –
a to i během krizových opatření. Projekt Kaleido přináší
do Sociálních služeb Běchovice a dalších zařízení po celém
Česku headsety s virtuálními zážitky, které tvoří přesně
na míru potřebám a přáním seniorů. Ti díky virtuálnímu
cestování překračují šeď svých pokojů a aktivizují se.
Pozitivní vliv VR na kondici seniorů prokázal i výzkum
čtyřiceti zařízení sociální péče po celém Česku během 4
měsíců poskytovalo na Kaleido kvantitativní i kvalitativní
zpětnou vazbu. Podle výsledků studie měly zážitky skvělé
ohlasy. „Až 85 % seniorů je hodnotilo mimořádně pozitivně.
Výlety je dokážou vytrhnout z jejich každodenní rutiny
a přináší jim množství nových podnětů. Senioři se pak často
rozpovídají, nebo se rozpomínají na minulost. Když je VR šitá
na míru jejich potřebám, má potenciál zpomalit nástup
demence,“ říká Marek Háša, autor projektu Kaleido.
Vtipný vypravěč, který zážitky provádí, dokázal fyzicky
rozpohybovat až 80 % výletníků, včetně těch upoutaných
na lůžko. Vjemy získané ve VR mají pozitivní vliv
i na psychickou kondici seniorů. Kromě pobavení přinášejí
zážitky do Sociálních služeb i prohloubení vztahů mezi
klienty a aktivizačními pracovníky. Takové zpestření se hodí
vždy, především ale během současné izolace, kdy seniory
v zařízeních ohrožuje samota.
Zkušenosti aktivizačních pracovníků zapojených
do výzkumu potvrzují, že VR má v sociálních službách skvělý
potenciál. „Po virtuálním výletu klienti najednou začnou
vzpomínat a vyprávět, dodá jim novou chuť do života. Je to
velmi motivační, zvlášť pro lidi s fyzickým handicapem, které
Kaleido pěkně rozpohybuje,“ konstatuje ředitelka Domova
pro seniory Chodov, Ilona Veselá.
Nejlepší odezvy zaznamenávají mezi výletníky procházky
v přírodě a toulky po Česku, například návštěva hradu
Karlštejn. Do budoucna plánuje Kaleido vytvářet pořád nové
zážitky a postupně tak budovat co nejpestřejší nabídku
výletů. V nejbližší době se cestovatelé mohou těšit třeba
na návštěvu italského pobřeží nebo muzejní vycházku
po Praze. Kromě nových zážitků brzy přibydou také jejich
jazykové mutace, aby si krásy světa mohli užívat i babičky
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE
Vážení čtenáři,
někdy ani naši nejbližší neumějí
pochopit starosti, které máme
a situace, které prožíváme. Můžeme
mít někdy pocit, že právě jim se svěřit
z určitých důvodů nemůžeme anebo se
starosti týkají právě jich.

V tomto čísle Života Běchovic Vám chci proto nabídnout
některé kontakty
na krizové telefonické linky, kam
se můžete zcela anonymně obrátit, pokud byste si chtěli
popovídat s někým nezaujatým. Na tyto linky se obracejí lidé
s nejrůznějšími tématy. Důležité je vědět, že na druhé straně
spojení Vás bude někdo poslouchat, probere s Vámi situaci
bez jakéhokoliv odsuzování. Nemusíte sdělovat jméno ani
bydliště. Zde je tedy výběr několika možností:
S pozdravem

Martina Rafačová

ŠKOLY V OKOLÍ BĚCHOVIC
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RADY A NÁPADY
Hydroponické pěstování rajčat –
návod pro začátečníky
Rádi byste si pochutnali na vlastní úrodě rajčat, ale
nemáte zahrádku ani balkon? Řešením by mohl být
hydroponický způsob pěstování, díky kterému můžete
pěstovat nejen rajčata, ale i svou další oblíbenou zeleninu
či bylinky kdekoliv ve svém bytě. Třeba i ve sklepě nebo
na střeše. Podmínkou však je, že rostlinkám dopřejete
dostatek vody, světla, živin a vzduchu.
Pokud se chcete do tohoto způsobu pěstování pustit,
nejprve je třeba ujasnit si, v čem spočívá. Hlavním
znakem hydroponie je absence klasické půdy, což má
svévýhody, ale i nevýhody. Za výhodu se dá považovat,
že nepřijdete do styku se sporami různých plísní, které se
nacházejí v půdě. To oceňují hlavně alergici. Nebudete
muset odstraňovat plevel, nebudete muset řešit škůdce
vyvíjející se v zemině a budete mít minimální spotřebu
vody potřebnou k zálivce. Pokud patříte mezi „přelévače“,
rostliny tím neohrozíte. Nevýhodou by mohlo být, že
rostliny na Vás budou mnohem závislejší než
při klasickém pěstování. Na Vás bude povinnost,
poskytnout jim vhodný živný roztok se správným pH, o což
se běžně stará půda sama.

Domácí hydroponie od začátku
Jaký substrát použít?
Co budete k hydroponickému pěstování rajčat
potřebovat?
Začněme od výsevu. Semínka si vyberte stejně jako při
klasickém pěstování, vyhněte se ale jejich výsevu do
zeminy. Jaký substrát tedy v hydroponii použít? Zvolte
jednu z variant, pro které je typická lehkost, vzdušnost a
schopnost absorpce a uchování vody. Tuto podmínku
například splňují:

Živný roztok ve správném složení – bez kontrol se
neobejdete
Jakmile sazeničky rajčat vyrostou do dostatečné velikosti,
přesaďte je do vhodné nádoby (podrobněji viz níže) s
vybraným substrátem k upevnění kořenů a nachystejte
pro ně živný roztok, Jeho základem je voda, ke které musí
kořeny dosáhnout. Budete-li používat kohoutkovou vodu,
nechte ji vždy přes noc odstát, aby z ní vyprchal chlór. Do
vody nejdříve přidejte živiny a dobře promíchejte. Změřte
pH roztoku a upravte ho, pokud to bude třeba.
Po přidání kyseliny, nebo zásady promíchejte vodu a chvíli
počkejte. Opakujte měření a případně opět upravte pH. K
jeho snížení se používá v období růstu kyselina dusičná, v
době květu kyselina fosforečná. Naopak ke zvýšení pH je
hydroxid draselný. K měření pH vody můžete používat
elektronický pH metr nebo kolorimetrický kapkový test,
kdy do vzorku živného roztoku kápnete testovací kapalinu
a výsledné zbarvení porovnáte s přiloženou stupnicí.
Správnou koncentraci hnojiva ve vodě kontrolujte EC
metrem (měřič koncentrace živin).
Jaké množství živin a jakou kyselost či zásaditost
prostředí zvolit?
Každý druh má jiné požadavky. Pro rajčata je ideální pH
mezi 5,8 a 6,2. Hodnota EC (tedy koncentrace živin v
roztoku) je 2,0–5,0. Vodu dolévejte podle ukazatele
hladiny, živiny přidávejte každé dva až tři týdny, v případě
pomalu se uvolňujících hnojiv v ještě delších časových
úsecích.
Pokračování na str. 14

·Keramzit – klasika, kterou zná každý pěstitel. Jedná se o
pálený jíl v podobě kuliček různých frakcí. Výborné na
něm je, že po propláchnutí se dá použít opakovaně.
·Kokosová drť – tedy drcená kokosová vlákna. Obsahují
bakterii trichoderma, díky které vzniká mykorhizní
podpora rostliny. Kokosovou drť je potřeba smíchat
s keramzitem nebo perlitem.
·Jiffy – sadbové tablety z rašeliny a kokosu. Při růstu
sazeniček se v nich nerozvíjí plíseň krčků známá jako
padání klíčních rostlin. Rašelina se v přírodním
zahradničení nepoužívá, aby byla zachována rašeliniště
a nedocházelo k jejich devastaci.
·Perlit – je sklo vulkanického původu, které se vyskytuje v
přírodě. Po rozdrcení na zrna a zahřátí na 850 stupňů
Celsia zvětší zrna svůj objem až patnáctkrát a vzniká bílý,
expandovaný perlit, který stabilizuje vlhkost v půdě a
zlepšuje využívání hnojiv.
·Rockwool – známý také jako kamenná vlna. Žlutozelený
materiál, s nímž klasický zahrádkář příliš zkušeností asi
nemívá. Strukturou se podobá vatě, vzniká taháním
čedičových vláken a prodává se ve formě kostek, drti
nebo rohoží. Zamezuje růstu mikroorganismů, nehnije.
Dá se však použít pouze jednou.
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RADY A NÁPADY
Pokračování ze str. 13
Nádoby na hydroponii
Koupit se dají speciální nádoby na hydroponii, které se
skládají ze dvou částí – vnitřního květináče, který má na dně a
na bocích otvory, jimiž prorůstají kořeny ven do živného
roztoku a vnějšího obalu. Pro běžné pěstování si nejlépe
vystačíte s plastovým kyblíkem opatřeným víkem.
Doprostřed víka vyvrtáte dostatečně velký otvor, kterým
rostlinu v naplněném květináči ukotvíte vhodným substrátem,
tak aby pěkně stála. Při výsadbě většího množství rostlin se
dají použít i běžné truhlíky (bez otvorů ve dně), místo víka pak
polystyrenové desky. Kyblík naplňte roztokem tak, aby sahal
dva centimetry pod dno vnitřního květináče. Kořenový krček
musí být nad vodou kvůli přísunu kyslíku. U některých druhů
zeleniny budete sazeničky přesazovat jen jednou, u jiných
počítejte s vícero přesazením, aby rostlinám při jejich růstu
dostačoval prostor květináče. V případě rajčat nezapomeňte
na konstrukci opěrného systému, rostliny bude třeba
postupně vyvazovat.
Vzduchování jako v akváriu
Při tomto druhu pěstování je nutné provzdušnění roztoku i
dostatečná vzdušnost substrátu. Řešením provzdušňování
roztoku je vzduchovací systém. Je tvořen vzduchovací
hadičkou s kamenem a motorem (můžete zakoupit ve
specializovaných obchodech). Spojte hadičku
s kamenem a do víka vyvrtejte menší dírku. Tou protáhněte
hadičku tak, aby byl kámen v kyblíku, druhý konec hadičky

spojte s motorem a zapněte vzduchování. Koupit se dají
pokročilejší zavlažovací aquasystémy, ale pro začátek si
vystačíte takto.
Bez světla to nepůjde
Pokud rostliny budete pěstovat na balkoně, nebo venku ve
skleníku vystačíte si se sluníčkem. Při domácím pěstování, a
zvláště mimo klasickou vegetační dobu, budete muset
obstarat jiný světelný zdroj. Zapotřebí je pěstební osvětlení s
plným světelným spektrem. Stačí vhodné LED žárovky.
Dobrou pomůckou jsou spínací hodiny k nastavení doby
svícení. Světelný režim musí mít pravidelnost a měl by být
omezen na dobu pod patnáct hodin denně, aby se v
rostlinách nezvyšovalo množství dusičnanů.
Hydroponické pěstování je potřeba postupně zkoušet a přijít
si na postup, který Vám bude vyhovovat nejlépe a rostlinám
prospívat. Pro úplný začátek je možné koupit si některou ze
startovacích sad, v níž najdete pohromadě všechny
pomůcky, bez nichž se při hydroponii neobejdete.

Šárka Hudečková

s použitím internetu

SPORT

Už ani nepamatujeme, kdy jsme si
naposledy zahráli fotbal! V době uzávěrky
tohoto Života Běchovic stále čekáme
na budoucnost. Zimní tréninky a naše
oblíbené turnaje v běchovické hale nám už
bohužel nikdo nevynahradí. Sportovní
i klubový život stojí a konec je v tuto chvíli
v nedohlednu. Alespoň, že v únoru mrzlo,
až praštělo a bylo možné po mnoha letech bruslit a hrát hokej
i u nás v Běchovicích! Doufáme, že naši malí i větší hráči
a hráčky alespoň na chvíli odešli od svých mobilů, tabletů,
notebooků a počítačů a trochu se na mrazivém vzduchu
provětrali.
Samozřejmě, že dál s radostí vítáme každého nového Sršně!
Potřebné kontakty najdou rodiče na našich stránkách
www.bechovictisrsni.cz v sekci NÁBOR.

Alan Hejma
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Foto (2x) : Alan Hejma

Běchovičtí sršni: Čekání na jaro...

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

HODINÁŘ opravuje a
vykupuje staré hodiny
kapesní a náramkové.
Telefon: 604 433 420

INZERCE
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Městská část Praha – Běchovice
v rámci podpory omezení z důvodu epidemie covid-19
poskytne místním podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo nebo
provozovnu v Běchovicích
ZDARMA INZERCI pro 1 inzerát ve zpravodaji o velikosti 1/8 A4,
a to v období duben – červen 2021.
Vaše podklady zasílejte na:
zivotbechovic@seznam.cz, označené: „Covid-19“.

