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Slovo starosty
Úřad MČ, Rada
Novinky v Běchovicích
MŠ
Knihovna
Sociální služby Běchovice
SDH Praha - Běchovice
Kultura
Sudoku
Policie informuje
Inzerce
Rozpis kulturně-společenských akcí

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

Uzávěrka inzerce a příspěvků
pro č. 5/2019 je

15.4.2019
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,
v úvodu svého dubnového
slova starosty si dovolím jen
krátké osobní zamyšlení…
S postupující obnovou
Běchovic a rekonstrukcí
Českobrodské ulice jsem si
navykl řešit věci svým
rozsahem tak nějak větší,
než bývalo zvykem.
Spousta starostí
s Českobrodskou, Starou
poštou i železniční zastávkou pak vytížilo moji pozornost
natolik, že se mi začaly postupně ze zřetele vytrácet věci
jemnější, v detailu ale často stejně důležité. Ačkoli se tedy
podařilo dotáhnout řadu velikých projektů úspěšně
do konce, ten opravdový „ďábel“ k řešení byl skryt vždy
v onom malém detailu.
Krásnou ukázkou a zároveň osobní lekcí byly naše obecní
hodiny. Nemajíce kostela, jsou hodiny umístěné
na křižovatce ulic Českobrodská a Mladých Běchovic
jediným veřejným strojem času, který každý den
neúnavně ukazuje, o kolik hodin jsme přišli pozdě
na zastávku autobusu, nebo jak brzy ráno odcházíme
z přilehlé restaurace.
Hodiny, které jsem nikdy osobně nesledoval, a tedy je ani
nepovažoval za důležité, byly v průběhu rekonstrukce
Českobrodské demontovány. Měly být nahrazeny
hodinami novými. Takovými, které by lépe ladily k nové
podobě centra MČ. Situaci jsem proto nevěnoval zdaleka
tolik pozornosti, kolik by evidentně zasluhovala.
Ihned po sundání hodin však přišlo překvapení. Čekalo
na mne v reakcích našich občanů, kteří se nijak zle, ale
o to naléhavěji dotazovali na osud hodin a jejich zpětnou

montáž. V průběhu let se staly neoddělitelnou
a samozřejmou součástí jejich života a po odstranění jim
prostě chyběly.
Nové hodiny jsme objednávali ještě o letních prázdninách
2018. Termíny dodání byly ale nesmlouvavě dlouhé.
Po mnoha měsících čekání byly hodiny namontovány
z kraje března t. r. a krom času ukazují nově i teplotu.
Opět tak bude každý vědět, o kolik později přišel
na autobusovou zastávku, nebo jak brzy ráno odchází
z přilehlé restaurace. Navíc si ale může zkontrolovat, jaká
mu je zima, když odešel jen v tričku a venku jsou 3 stupně.
Případ „hodiny“ mi osobně krásně ukázal, jak důležitou
součástí našeho života je smysl pro zdánlivě nepodstatný
detail. Člověk by i při sebevětším vypětí a pracovním
vytížení neměl zapomínat na ty malé běžné a mnohdy
opomíjené detaily, které jsou však pro vaše okolí, rodinu
a blízké velice důležité.
Závěrem mi dovolte vás pozvat na oblíbené společenské
akce přichystané právě pro vás. Hned na začátku dubna
vás přivítáme na exkluzivním koncertu pro 2 harfy.
Koncert se koná ve společenském sále Staré pošty
a slibuje velmi zajímavý a neobvyklý hudební zážitek.
Na konci měsíce se s vámi těším na společné setkání
při pálení čarodějnic. Nově budou na Staré poště. Svou
účast u večerního ohně přislíbil i písničkář Jirka Helekal.
Duben s sebou letos přinese i velikonoční pondělí.
Dovolte mi tedy popřát všem koledníkům bohatou
pomlázku a při tradičním pohanském zvyku lehkou ruku!
Měli bychom myslet i na zdraví vyšupaných dam
a slečen. Ať jsou i další rok plné mládí a krásy, ale
bez modřin na místech výplaty.
S přáním pohodového měsíce dubna

Ondřej Martan,
váš starosta

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

Městská část Praha - Běchovice
vám oznamuje, že

4. jednání Zastupitelstva
Městské části Praha - Běchovice
proběhne ve středu
10. dubna 2019 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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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu
ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě
voličům zapsaným ve zvláštním seznamu podle § 6 odst.
5 písm. a).

INFORMACE K DOPLŇUJÍCÍM
VOLBÁM DO SENÁTU
PARLAMENTU ČR,
konané ve dnech 5. a 6. 4. 2019
ve volebním obvodu č. 24
Dne 29. ledna 2019 rezignovala na mandát paní Zuzana
Baudyšová, senátorka za obvod č. 24 - Praha 9.
V souladu se zákonem o volbách do Parlamentu ČR se
v tomto senátním obvodu budou konat doplňovací volby.
V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek
volebního období, tedy v tomto případě na dobu do října
2020. Termín doplňovacích voleb stanovil prezident
republiky na 5. a 6. dubna 2019, kdy se uskuteční první
kolo voleb, případné druhé kolo (pokud žádný z kandidátů
nezíská více jak 50%) se pak uskuteční ve dnech
12. a 13. 4. 2019.
Podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
volební obvod č. 24 - sídlo: Praha 9,
zahrnuje území městské části Praha 9, s výjimkou k. ú.
Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín, části k. ú. Malešice ležícími
na území městské části Praha 9. Dále zahrnuje území
městských částí Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 21,
Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, PrahaKlánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice, Praha-Vinoř.
Dále na základě § 6a téhož zákona - VOLIČSKÉ
PRŮKAZY
(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku,
v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu
vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá
obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost
voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého
seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich
výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou
volební komisi. Voličský průkaz pro volby do Senátu se

(2) Volič může požádat (vzor žádosti naleznete na
našich stránkách www.praha-bechovice.cz) o vydání
voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně
u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku
uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu
nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam
vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem
voliče nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné
žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo
zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle.
(3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze
zvláštního seznamu ve dnech voleb do Senátu ve
volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde
jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu (pozn. tzn., že volič, s trvalým
pobytem v MČ Praha – Běchovice, může volit na voličský
průkaz pouze ve volebním obvodu č. 24).
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb, vzhledem k velikosti jednotlivých
okrsků se nemusí den doručení ve všech částech obce
shodovat. V průběhu voleb můžete obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro
případné druhé kolo volby obdržíte až ve volební
místnosti.
Další bližší informace získáte u pracovnice odpovědné
za volby
Mgr. Martiny Vlkové – tel: 281 028 613,
e-mail: martina.vlkova@praha-bechovice.cz
nebo u tajemnice úřadu
RNDr. Soni Berouškové – tel: 281 028 604,
e-mail: sona.berouskova@praha-bechovice.cz.

Mgr. Martina Vlková
vedoucí odboru vnitřní správy
odpovídající za volby

Aktualizace podmínek pronájmu Hudební stodoly
Rada Městské části Praha–Běchovice schválila aktualizaci podmínek, za kterých se bude pronajímat Hudební stodola.
Nově je schválena varianta pronájmu sálu v délce 10 – 24 hodin (například pro pořádání rodinných akcí, svateb
a podobně), a to za cenu 10 000 Kč (cena je bez DPH). Dále se upřesnily podmínky pro pronájem sálu neziskovým
organizacím se sídlem v Městské části Praha–Běchovice. Celé znění aktuálních podmínek pronájmu Hudební stodoly
pak naleznete na webových stránkách městské části.

Ing. Jan Šimůnek
vedoucí odboru ekonomiky a správy majetku
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Úřad Městské části Praha - Běchovice

Úřad Městské části Praha - Běchovice

vám oznamuje, že

vám oznamuje, že

ve dnech 5. 4. a 12. 4. 2019

v neděli dne 14. 4. 2019
od 8:00 – 16:00 hodin

bude z provozních důvodů
(konání doplňujících voleb do Senátu)
pro veřejnost úřad uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

bude úřad otevřen,
a to z důvodu možnosti podání
žádosti občana jiného členského státu EU,
který chce hlasovat na území České republiky,
o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.
RNDr .Soňa Beroušková
tajemnice úřadu

POZVÁNKA
Pietní akty k uctění památky obětí válek
(kladení věnců) proběhnou
dne 5. května 2019
v Běchovicích 1 v 09:30 hodin,
v Běchovicích 2 v 10:00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.

KOMPOSTÉRY
(anketa pro občany)
Vážení spoluobčané,
v březnu t.r. jsme obdrželi informaci
o vyhodnocení žádosti o dotaci
z OPŽP v rámci 103. výzvy
na kompostéry.
Projekt byl
schválen.

V současné době čekáme na vydání ROPD „Light“, jedná
se o oficiální příslib dotace. Následně se bude vypisovat
výběrové řízení na dodavatele kompostérů.
Momentálně bohužel nejsme schopni určit přesný termín
dodání. Předběžný odhad je květen až červenec 2019.
O dalších krocích vás budeme informovat prostřednictvím
Života Běchovic, webových stránek a Facebooku.
Děkujeme za pochopení.

Šárka Hudečková
ÚMČ
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RADA MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Na svém 9. jednání dne 20.2.2019 mimo jiné Rada
MČ projednala:

Na svém 10. jednání dne 4.3.2019 mimo jiné
projednala:

ź návrh žádostí o dotace z investiční rezervy pro MČ

v rozpočtu hl. m. Prahy (zvýšení kapacity základní školy,
priorita č. 1, rekonstrukce dětského hřiště V Kuťatech pro
potřeby mateřské školy, priorita č. 2, komplexní
rekonstrukce centrální části Běchovic – I. etapa,
priorita č. 3)
ź návrh na bezúplatný převod správy majetku - vstupní
cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 1269/1
v k.ú. Běchovice - na MČ Praha–Běchovice
ź návrh na souhlas s vyhlášením VZMR s názvem „Zvýšení
kapacity MŠ Praha-Běchovice
ź návrh na uzavření servisní smlouvy – mlžení - Stará pošta
ź návrh na uzavření servisní smlouvy – otevírání vrat Hudební stodola
ź návrh na ustavení pracovní skupiny k problematice SOKP
511 při Komisi pro rozvoj městské části, dopravu
a výstavbu
ź návrh na souhlas s povolením vjezdu na místní
komunikace vozidly o hmotnosti vyšší než 6 tun – Jiří
Jaroš - ZISTA
ź návrh na souhlas s povolením vjezdu na místní
komunikace vozidlem o hmotnosti vyšší než 6 tun – Bc.
Pavel Jaroš - ZASTA
návrh na vstup do Svazu městských částí hlavního města
Prahy

ź návrh na poskytnutí příspěvku Mateřské škole Čtyřlístek

Praha-Běchovice na opravu výtahu a k návrhu
Rozpočtového opatření č. 2/19
ź návrh na uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících
k podnikání v nemovitosti č. p. 1 - restaurace Stará pošta
ź návrh aktualizace podmínek pronájmu Hudební stodoly
a nádvoří Staré pošty
ź návrh na souhlas s udělením výjimky z místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích
ź návrh na schválení výsadby stromů podél koryta Rokytky
ź Studii architektonického řešení sběrných míst odpadu
v Běchovicích
ź návrh Rozpočtového opatření č. 03/19 – zvýšení rozpočtu
o sponzorské dary (Dětský karneval)

RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice ÚMČ

NOVINKY V BĚCHOVICÍCH

Foto (3x) : Archiv MČ

Zastávkové přístřešky MHD byly na přání obyvatel
dovybaveny bočnicemi.
Postupně budou upraveny všechny přístřešky bez bočnic.
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NOVINKY V BĚCHOVICÍCH

Foto (4x) : Archiv MČ

Hodiny jsou opět na svém místě
a dobře čitelné i v noci.

Úpravou prošly i nové krajnice Českobrodské ulice.
Štěrkodrť by měla být výrazně odolnější proti vjíždění
vozidel mimo vozovku.

Stará pošta se v březnu opět stala „Starou poštou“.
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MŠ

Den otevřených dveří v Mateřské škole Čtyřlístek
Praha-Běchovice, Za Poštovskou zahradou 588

Dne 3.4.2019 od 14 do 16:30 hodin ve třídě Kuřátka
Rodiče budou mít možnost prohlédnout si prostředí školky, seznámit se s programem výchovné práce
a děti si mohou ve třídě pohrát.
Budeme také vydávat žádosti o přijetí nových dětí do MŠ a evidenční listy.

Dne 25.2. a 27.2. 2019 proběhl ve všech třídách ekologický
výukový program “Šetřeme vodou“, který pro školku
připravilo ekocentrum Podhoubí. Paní lektorka si pro děti
připravila pohádku s dešťovou vílou a kapkou vody.
Zábavnou formou si s dětmi povídala, jak je možné šetřit
vodou, kde se voda bere a jak je důležitá nejen pro život lidí,
ale i zvířátek a rostlinek. Dále jim předvedla pokus, jak lze
vyčistit vodu pomocí písku a vysvětlila dětem, že tato voda
není vhodná k pití, protože musí projít čističkou odpadních
vod. Děti výklad zaujal a pozorně poslouchaly a také si
vyzkoušely v praxi, jak ušetřit vodu třeba při mytí rukou,
na toaletě i jinak. Měřily množství vody, které proteče
zbytečně při mytí rukou a učily se toto množství vody šetřit.
Děti všechny získané znalosti vzaly vážně, navzájem se
upozorňují, když někdo zapomene vodou šetřit a dětem,
které se nezúčastnily programu, vysvětlují, že vodou
nemůžeme plýtvat.

Pavla Mrzenová
MŠ
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Foto (3x): Archiv MŠ

Ekologický výukový program
„Šetřeme vodou“ v mateřské škole

MŠ
Dentální hygiena v MŠ

Foto (2x): Archiv MŠ

Dne 6.3.2019 v 9 hodin navštívily studentky lékařské fakulty
UK oboru zubní lékařství mateřskou školu s přednáškou
o dentální hygieně. Děti si ten den přinesly z domova zubní
kartáčky a nacvičovaly techniku správného čistění zubů.
Hrály si s kartáčky jako s raketou, počítaly zoubky, učily se
krouživý pohyb. Hravou formou se seznamovaly s anatomií
zubu, významem pravidelného čistění zubů.

Bc. Eva Mašitová
ředitelka MŠ

KNIHOVNA

Noc s Andersenem
Letos proběhla 29. března. Během večera knihovnu
navštívilo 6 tříd běchovické školy. Četli jsme si, hráli a
soutěžili. Tématem byl kreslíř, grafik, ilustrátor, karikaturista,
entomolog a spisovatel, autor mnoha úspěšných knížek
Ondřej Sekora, od jehož narození uplyne v tomto roce
120 let.

Hana Santolíková
knihovnice

Nové knižní tituly na duben...
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE

Vážení čtenáři,
tentokrát přináším ryze praktické
informace pro pečující. Zcela běžně
nastávají situace, že se váš blízký
ocitne v nemocnici a po propuštění není
zcela reálné a bezpečné, aby zůstal
doma velkou část dne bez pomoci. Mnozí si proto vybírají
dovolenou, aby o partnera či rodiče pečovali a pomohli aspoň
pár dní překonat. Pokud to ve vašem povolání jen trochu jde,
můžete požádat o takzvané dlouhodobé ošetřovné. Hovoří
se o něm už několik měsíců, chci však shrnout informace
a podmínky, za kterých můžete o ošetřovné požádat.
Dlouhodobé ošetřovné je nemocenská dávka, kterou
při oprávněných důvodech můžete čerpat maximálně až 90
dní. Po tuto dobu máte umožněno plně pečovat o blízkého.
Podmínkou je, že dotyčný blízký stráví ve zdravotnickém
zařízení (zpravidla v nemocnici) alespoň 7 po sobě jdoucích
kalendářních dní a ošetřující lékař v nemocnici rozhodl, že
zdravotní stav propouštěného vyžaduje celodenní péči ještě
minimálně 30 dní. O rozhodnutí je třeba požádat právě při
propouštění z nemocnice, protože zpětně ho vydat nelze.
Někteří lékaři o takové možnosti nejsou dostatečně
informování, proto se nebojte aktivního dotazu a zjišťování
informací.
Další podmínkou je účast osob na nemocenském pojištění –
záleží na tom, zda jste zaměstnanci nebo osoby samostatně
výdělečně činné. Zde se různí pravidlo období předchozího
odvodu zdravotního pojištění, které je pro schválení dávky
rozhodné, tedy jak dlouho předtím se za vás odvádělo
zdravotní pojištění, nebo zda jste byli dobrovolnými
účastníky nemocenského. Upozorňuji, že osoba samostatně
výdělečně činná nesmí v době dlouhodobého ošetřovného
sama vykonávat svou činnost. Neméně důležitou podmínkou
žádosti a schválení je souhlas samotné ošetřované osoby.
O dlouhodobé ošetřovné mohou požádat nejen přímí

příbuzní (manžel, manželka, dospělý potomek), ale i jiní
rodinní členové – neteř, tchyně, snacha, aj.). Pokud je třeba
využít ošetřovného u osob nepříbuzných, musí být splněna
podmínka společného místa trvalého pobytu.
Potřebné tiskopisy si můžete vyžádat u ošetřujícího lékaře
v nemocnici. Některé vyplňuje lékař, některé je třeba vyplnit
vámi a pečovanou osobou. Zaměstnanec odnese tiskopisy
svému zaměstnavateli, OSVČ předá formuláře příslušné
okresní správě sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel
uděluje zaměstnanci souhlas a následně vše zasílá rovněž
České správě sociálního zabezpečení. Nesouhlas může
udělit pouze ze závažných provozních důvodů.
Pokud je dlouhodobé ošetřovné stanoveno na dobu, která je
kratší než 90 dní, potvrzení o nutnosti pokračování celodenní
péče vystavuje praktický lékař osoby, o kterou pečujete.
V péči se můžete střídat i s jinými osobami, ale vždy
po celých dnech a také se souhlasem pečovaného.
Nemohu sem uvést všechny podmínky, kličky a výjimky, kdy
dlouhodobé ošetřovné vzniká, kdy je na něj opět nárok a jak
zaniká. Bližší informace vám podá například Česká správa
sociálního zabezpečení, infolinka 800 050 248. Údaje
najdete také na všemožných webových stránkách včetně
možnosti stažení formulářů.
Dlouhodobé ošetřovné je novinkou od poloviny roku 2018.
Vyvstává proto řada otázek a nejasností v průběhu zavádění
této pomoci do systému a informace se mohou na různých
místech lišit. Ne všechny zúčastněné instituce a osoby musí
vědět, jak postupovat. Nebojte se ale doptávat a zjišťovat
možnosti. Věřím, že alespoň části z vás to pomůže.
S pozdravem

Martina Rafačová
sociální pracovnice, koordinátorka aktivit

PODĚKOVÁNÍ OD OSLAVENCŮ

Srdečně děkujeme Městské části Praha–Běchovice za blahopřání a panu Michalu Jiříkovi za milou
návštěvu a krásný dárek, který nám předal.

Ludmila Šmatová a Bohumil Maška
Děkuji Městské části Praha-Běchovice za blahopřání, panu Jiříkovi za milou návštěvu a dárek.

Josef Melichar
Děkuji panu starostovi MČ Praha–Běchovice Ondřeji Martanovi za blahopřání k mému životnímu a paní
Martině Vlkové za milou osobní návštěvu a předání dárku.

Růžena Smrkovská
Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám a také panu Jiříkovi za milou návštěvu a dárek.

Blažena Gregorová
Srdečně děkuji panu starostovi Ondřeji Martanovi a Městské části Praha – Běchovice za blahopřání k mému
životnímu jubileu, který mi předal pan Michal Jiřík.

Emma Kopecká

strana 10

SDH PRAHA - BĚCHOVICE
Vepřové hody u hasičské zbrojnice
Zabíjačkového guláše bylo letos tak akorát.
Dohled nad kvalitou držel Martin Štellner.

Nabídka dobrot byla široká.

Foto (5x): Jan Jech

K poslechu zahrálo Staropražské trio.

Vepřové hody jsou tradičně velice navštěvovaná akce.
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KULTURA - ohlédnutí
Dětský karneval plný masek
Dne 9.3.2019 se konal v běchovické sokolovně dětský
karneval, který byl letošní rok plný tance a písniček. Celý
program nám zpestřila skupina Myš & Maš, jejíž členové
s dětmi tančili, zpívali i soutěžili. Děti mohly soutěžit
ve 3 disciplínách - namotávání bonbonu na provázku, otáčení
se s balónem na hudbu a jako poslední, ale nejdůležitější bylo
vyhlášení nejhezčí karnevalové masky.
Musím konstatovat, že letošní rok bylo nejvíce doma
vyrobených masek, co jsem kdy zažil. Rodiny trávily spoustu
času, aby vyrobily tu nejpropracovanější masku vůbec.
Porota zvolila ze všech masek 10 nejhezčích a pak už byla
volba na účastnících karnevalu. První místo vyhrála Izabella
Rychtrová se svojí hvězdou a my jí ještě jednou gratulujeme.
Budeme se na vás těšit příští rok.

Vítězka nejhezčí masky hvězdička Bella

Petr Vich,
místostarosta
Velké díky jako vždy patří školní družině za výzdobu,
SDH Praha - Běchovice za pomoc při přípravě sálu a v
neposlední řadě partnerům, kteří věnovali dětem
krásné ceny nebo prostředky na jejich pořízení.

Finále soutěže v namotávání bonbonu

GENERÁLNÍ PARTNER
K poslechu a tanci hrála skupina Myš & Maš

Letos se sešlo mnoho doma vyrobených masek
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Ovečka Shaun a sponzoři
karnevalu

Foto (5x): Jan Jech

Partneři akce byli:

KULTURA - ohlédnutí
Koncert mladých akordeonových nadějí

Foto (3x): Jan Jech

Nejmladšímu protagonistovi
bylo 9 let.

Koncert mladých akordeonových nadějí.

Starosta Ondřej Martan přivítal profesora Horáka
Pražské konzervatoře i se svými studenty.

SUDOKU
Sudoku č. 1

Sudoku č. 2
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KULTURA - ohlédnutí
První ples MČ Praha - Běchovice
Dne 16.3.2019 se konal historicky první ples Městské části
Praha - Běchovice v krásných prostorech Staré pošty. Celý
večer byl pod taktovkou orchestru Brand New Band Petra
Holovského. V průběhu programu všechny rozesmál komik a
kouzelník v jedné osobě Richard Nedvěd.
Parket byl od začátku do konce večera plný.
Tuto akci bychom v Běchovicích chtěli opakovat každým
rokem a budeme se na vás těšit.

Vystoupení Richarda Nedvěda

Petr Vich,
místostarosta

Foto (5x): Jan Jech

Orchestr Brand New Band

Parket byl celý večer plný

Hosty na plese přivítal starosta
Ondřej Martan společně se starostou
Prahy 9 Janem Jarolímem.
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Hlavní cena
slosovaných vstupenek

KULTURA - pozvánky
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KULTURA - pozvánky
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KULTURA - pozvánky

Milé sousedky, milí sousedi,
chtěla bych vás pozvat na 2 dobrovolnické akce, které se
konají ve stejný den, a to 6. 4. 2019.
První začíná již v 10:00 a jmenuje se:
„Ukliďme svět, ukliďme Česko - ukliďme Běchovice“.
Je to dobrovolnická úklidová akce, která probíhá
na území celé České republiky (a dokonce na pár místech
mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek. Čeká nás již třetí úklid Běchovic,
sejdeme se v 10:00 na hřišti v Kuťatech a podle toho,
kolik nás bude, se rozdělíme a pokusíme se do 12:00
uklidit co největší kus Běchovic.

Druhá začne v 15:00 a nazvala jsem ji
„Řemeslu se meze nekladou pojďme spravit lavičky na dvorku DPS“
Zkusili bychom zkrášlit dvoreček u DPS Běchovice,
obrousit a natřít lavičky či doplnit chybějící nebo
ztrouchnivělá prkna na lavičkách. S ničím z toho nemám
moc zkušeností, ale je na čase to vyzkoušet.
Budu ráda za každou pomocnou ruku,
i pokud si to přijdete jen vyzkoušet.
Děti jsou vítány.
Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte mě
na mailu marmikova@email.cz
Těším se na vás i vaše děti.

Martina Míková
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SPORT
Masopustní tenisový halový turnaj
pro děti

Mirka Melicherová,
telefon 775 030 846,
mail: melicherova.mirka@seznam.cz

Foto (3x) : archiv

V sobotu 2.3. od 13h do 19h proběhl v areálu Na Korunce
halový masopustní tenisový turnaj pro děti. Zúčastnilo se
celkem 14 hráčů. Děti byly rozděleny do dvou skupin na A a B
a změřily své síly. Do skupiny B se přihlásilo celkem 9 hráčů,
kteří hrály celkem 8 zápasů - tedy každý hráč s každým
hráčem na 2/3 tenisového kurtu do 15 bodů...Vítězem se stal
Jan Durda, druhé místo patřilo Davidu Friedrichovi a třetí
místo obhájil teprve 7 letý Eliáš Novák...Děti měly za úkol
přijít v maskách. Byli k vidění upíři, pirátka, čert, voják, iron
man, fotbalista, námořník a další pěkné masky. Ve skupině A
za účasti 5 hráčů suverénně zvítězil Jakub Hřebíček, který si
lehce poradil s dalšími 4 hráči. Děti hrály na celý kurt na jeden
vítězný set. Druhé místo obhájil Adam Kočí a třetí byl Tomáš

Záklasník. Nejhezčí masku měl Jakub Jelínek jako kuchař.
Pro děti byly připraveny jako odměna sladkosti a pro vítěze
poháry a medaile.
Turnaj se nám vydařil a pro děti nadále připravujeme
po otevření venkovních tenisových kurtů velikonoční turnaj,
dále v létě bude probíhat v areálu příměstský tenisový camp
a to od 28.8. do 1.9. Na tento příměstský camp se mohou
přihlásit i začátečníci, kteří jěště tenis nehrají a proto bychom
tímto chtěli oslovili i veřejnost. a rádi přivítáme nové děti
u nás v tenisovém klubu. Kdo máte zájem, přijďte si
vyzkoušet hodinu tenisu zdarma s trenérkou Mirkou
Melicherovou. Tréninky probíhají každý den od 15h do 19h
/pondělí - Pátek/.

SUDOKU - řešení
Sudoku č. 1

Sudoku č. 2
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POLICIE INFORMUJE

INZERCE

Hledám dlouhodobý pronájem bytu 1+0, 1+1, 2+0,
v Běchovicích, Horních a Dolních Počernicích, Kolodějích,
Újezd nad Lesy v RD, nebo bytovém domě pro matku
s ročním synem, s maximální výší nájmu do 8.000,-- Kč
včetně služeb z vážných rodinných důvodů.
Případně mohu pomoci s výpomocí na zahradě apod.
Kontaktní telefon 773 594 993 denně do 20:00 hodin.
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KULTURA
Rozpis kulturně - společenských akcí pro duben až červen 2019

