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Foto: Jan Jech

Situace v Technologickém parku dosáhla absurdních rozměrů.
Komunikace blokují vraky osobních a nákladních vozidel...
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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. 3/2021 je

15.2.2021
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.

Šéfredaktor: Šárka Hudečková
Redakční rada: RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, Dis. a Michaela Čížková
Veškeré příspěvky, inzerci a osobní zprávy přijímá
sekretariát Městské části Praha - Běchovice, Šárka Hudečková,
tel: 281 028 602, mobil: 725 762 710,
e-mail: zivotbechovic@seznam.cz.
Příspěvky, které nebudou doručeny na uvedené kontakty,
nelze otisknout.
Za obsah čísla odpovídá redakce, za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky
nemusejí vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit,
krátit nebo nezveřejnit. Dále pak upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické,
nikoliv stylizační.
Rukopisy se nevracejí.
Tisk: Tiskárna Úvaly, spol. s.r.o., Grafické práce: Lenka Vichová, Náklad: 900 ks
Redakční uzávěrka čísla je do 15. každého kalendářního měsíce. Příspěvky zaslané po tomto
datu nemusejí být v čísle otištěny. V srpnu časopis nevychází.
Reg. č. MK ČR E 19752
Život Běchovic vydává Městská část Praha - Běchovice.
Adresa vydavatele: Městská část Praha - Běchovice
tel: 281 028 602
Českobrodská 3
e-mail: podatelna@praha-bechovice.cz.
190 11 Praha 9
web: www.praha-bechovice.cz/1435_Nove-cislo-ZB-na-webu.

strana 2

SLOVO STAROSTY
Milí Běchovičáci,
na konci měsíce ledna se naše zraky upínají k únoru, jako
k měsíci opětovného, alespoň částečného uvolnění
nejvyššího stupně restrikce pod označením PES 5. Únor
by měl do naší společnosti krom uvolnění přinést i tolik
očekávanou vakcínu, díky níž bychom se jako společnost
mohli pomalu začít vracet k našim životům. Vakcína
nepřichází z Číny, odkud přišel vir a nekvalitní drahé
roušky. Přichází z míst, na které jsme si v posledních
letech zvykli tak trochu nadávat a možná nespravedlivě je
soudit jako naše nepřátele. Snad to alespoň u pár lidí
povede k zamyšlení (a to i přes to, že všichni víme, že jde
v první řadě o obchod) nad stavem věci.
Běchovice žijí v posledních týdnech a měsících ještě
jednou kauzou. Tou je situace v bývalém areálu
výzkumných ústavů. Místní drobní podnikatelé sídlící
právě v Technologickém parku (dříve VÚ Běchovice) se
stejně jako velké nadnárodní společnosti stali obětí aktivit
vlastníka místních komunikací pana Miloslava Štěpána.
Ten se rozhodl již z jara předešlého roku k neobvyklému
a dle mého názoru nelegálnímu kroku. Na všech
veřejných komunikacích zmíněného areálu zaparkoval
téměř 50 starých návěsů od kamionů. Ani jeden z nich
nemá registrační značku, osvědčení o technické kontrole,
ani zaplacené povinné ručení. Jedná se tedy, de facto,
o vraky, které významně znesnadňují průjezd jak klientů
podnikatelů, tak i zásobování.
Po celý rok 2020 jsme se snažili podnikatelům pomoci
v řešení nastalé situace, která se stala zásadní novinkou
jak pro úředníky, tak i pro policisty. Vraků na ulicích
postupně přibývalo a nově se na konci roku 2020 na nich
objevily i obytné buňky, do kterých byli a jsou zváni
narkomani z celé Prahy. Přelom roku přinesl důležité
změny a angažmá nejvyšších politických špiček našeho
státu. Ačkoli by se jednání pana Štěpána mohlo zdát
jednoduše řešitelné, bylo třeba učinit celou řadu právních
a správních kroků vedoucích k eliminaci možných chyb,
tak aby policie mohla začít konat. V tomto ohledu bych
chtěl poděkovat vedení místního oddělení policie, které
se projevilo jako odvážné a aktivní a v polovině ledna t.r.

začalo realizovat odtahy
prvních návěsů. Každý
návěs je nutné prohlédnout,
zajistit, připojit k tahači
a odvézt. Jedná se nejen
o zdlouhavou, ale také
poměrně drahou aktivitu.
Prostředky na ní vynaložené
budou samozřejmě
p o v i n í k o v i v y m á h á n y.
Do doby vymožení je ale
musí hradit ten, kdo odtah
nařídí, a tím je policie.
V tomto ohledu jsme
s vedením místního oddělení PČR jednali a přislíbili jim
součinnost jak naší městské části, tak i aktivního jednání
s magistrátem HMP.
Únor, do kterého vstupujeme se tak jeví jako měsíc naděje
nejen pro uvolnění společenský restrikcí, ale i pro naše
podnikatele, kteří již téměř rok trpí nesmyslnou šikanou
v místech, kde mají své provozovny.
Abych tedy nekončil slovo starosty smutně a nepříjemně,
dovolím si se podělit o ještě jednu „malou velkou“ radost,
kterou jsme si prožili právě počátkem letošního roku.
Počátkem měsíce ledna se nám „mezi živé“ a, věřím že
brzy, i mezi zdravé vrátila Martina Vlková. Kamarádka,
skvělá úřednice, manželka a máma dvou dospívajících
dětí si prožila Covid 19 v té nejhorší formě. Byla řadu
týdnů v umělém spánku a její vyhlídky na uzdravení se
zdály nejisté. V tuto chvíli ji můžete již běžně vídat na
o p a t r n ý c h p r o c h á z k á c h o k o l o S t a r é p o š t y.
V rekonvalescenci dělá obrovské pokroky a já se moc
těším, že ji brzy opět přivítáme u nás na radnici.
Dobrý konec by měl být u každého příběhu, který nás má
v něčem ponaučit. Osobně věřím, že se dobrého konce
téhle pandemie dočkáme, a že to nebude dlouho trvat…
snad. Do té doby držím těm nemocným palce
v uzdravování a těm zdravým, aby tohle svinstvo
od nikoho nechytli.
Všem dobrý měsíc únor

Ondřej Martan

Váš starosta

Aktuální úřední hodiny MČ
najdete na
www.praha-bechovice.cz/rychlé odkazy
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RADA MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Na svém 56. mim. jednání dne 6. 1. 2021 mimo jiné
Rada MČ projednala:
ź návrh Zásad hospodaření s prostředky Sociálního fondu

MČ Praha – Běchovice na rok 2021
ź návrh žádosti o dotace z investiční rezervy hl. m. Prahy
pro MČ pro rok 2021 - Zvýšení kapacity základní školy

Na svém 57. jednání dne 13. 1. 2021 mimo jiné Rada
MČ projednala:
ź návrh na uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc. č.

1394 v k. ú. Běchovice;

ź návrh připomínek a požadavků na zpřesnění údajů

v rámci novely tržního řádu;

ź návrh na pomoc při řešení dopadu krizových opatření

na nájemce prostor určených k podnikání;

ź návrh na uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě k zajištění

odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na její
spotřebu“;
ź návrh na vyjádření ke stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích Podnikatelská,
Podnikatelská I, Podnikatelská II a Podnikatelská III;
ź dopis 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana
Hamáčka ve věci řešení omezení dopravní obslužnosti
přístupových komunikací v areálu Technologického parku
Praha – Běchovice;
ź návrh na souhlas s výjimkou z místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích pro vozidla ve vlastnictví
Městské policie hl. m. Prahy;
ź žádost o dotace z investiční rezervy hl. m. Prahy pro MČ –
(zvýšení kapacity ZŠ, revitalizace Rubešova sadu,
přírodní koupaliště);
ź návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi MČ
Praha – Běchovice.

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
I v Běchovicích pomáháme seniorům
s registrací na očkování
Milý běchovičáci,
od 15.1.2021 se mohou senioři nad 80 let registrovat
na očkování proti covid 19.
Protože tato první vlna očkování se týká starších lidí, je
tedy možné, že někteří z nich mohou mít při on-line
registraci potíže. Ať už s vlastním procesem registrace,
nebo i tím, že nevlastní PC a jejich rodina je daleko, nebo
nemá možnost pomoci. Rozhodli jsme se tedy trochu
pomoci my.
Kdokoli bude potřebovat, může se obrátit na Ing. Hanu
Santolíkovou, naší knihovnici, která Vám ráda v knihovně
počítač zapůjčí a s registrací eventuelně pomůže.
Telefonní číslo, na kterém se s ní můžete domluvit je:
703 148 033.
V případě, že máte zdravotní omezení a nemáte nikoho
z rodiny pro odvoz na očkovací místo, je možné
kontaktovat Martinu Rafačovou z Centra sociálních
služeb Běchovice na čísle 775 997 853 a objednat si
službu odvozu.
Každopádně stále platí, že nejideálnější variantou je
pomoc blízké rodiny.
Přátelé přeji Vám pevné zdraví a doufejme, že situace
s covidem už bude lepší.

Petr Vich

místostarosta MČ

RNDr. Soňa Beroušková

tajemnice ÚMČ

NÁPAD PRO BĚCHOVICE
– k dispozici je 2.000.000, - Kč
Vážení občané,
jak jistě víte, v prosinci 2020 jsme zahájili participativní
rozpočet s názvem NÁPAD PRO BĚCHOVICE. Nejzazší
termín k podání vašich návrhů se nezadržitelně blíží, ale
ještě stále máte čas, a to do 10. 2. 2021.
Zapojte se do spoluvytváření a rozhodování o dalším
rozvoji naší městské části. K dispozici je až 2.000.000, Kč pro váš projekt!
Máte-li nápad, jak dále zpříjemnit žití v naší městské nebo
byste rádi vybudovali něco, co Vám zde schází, zašlete
nám svůj návrh nejpozději do 10. 2. 2021.
Potřebné informace k podávání návrhu najdete
na webových stránkách www.napadprobechovice.cz.
Pevně věříme, že náš NÁPAD PRO BĚCHOVICE
s sebou přinese plno pozitivních a dobrých nápadů!
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Harmonogram:
Předkládání návrhů
Veřejné představení návrhů
Hlasování o vítězném projektu
Realizace vítězných projektů

Do 10.2.2021
Březen 2021
1.4. -19.4.2021
Od května 2021

ÚMČ

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Co všechno vám může nabídnout
chytře komunikující obec
Víte, že naše obec začíná využívat Mobilní Rozhlas a je tedy
schopna chytré a efektivní komunikaci 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 Mobilní Rozhlasu navíc je, že
neslouží pouze k jednostrannému informování o dění v obci,
ale umožňuje Vám také na jednotlivá sdělení reagovat.
Co může nabídnout chytře komunikující obec?
ź Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste třeba
v práci nebo na dovolené.
ź Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat.
ź Máte možnost se zapojit do dění v obci a jednoduše sdělit
vedení svůj názor.
ź Máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je nepořádek
nebo vandalismus, jednoduše přes aplikaci v mobilním
telefonu. Aplikace je bezplatnou součástí platformy
Mobilní Rozhlas.
ź Můžete jednoduše pomáhat sousedům – třeba při hledání
ztracených věcí nebo zatoulaných zvířat.
ź Více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je levné
a efektivní řešení obecní komunikace.
ź Lepší znalost svých obyvatel, protože od nich má
pravidelnou zpětnou vazbu.

Proč se zapojit?
Do chytré komunikace se svou obcí se snadno můžete
zapojit i Vy. 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.moblnirozhlas.cz,
přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním tištěného formuláře
v přiloženém letáčku.
Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat
důležitá upozornění. Pokud například ve Vaší ulici bude
plánována odstávka, dostanete o ní informaci přímo
na telefon v podobě SMS. Občany, kterých se odstávka
netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat nebudou.
Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických
upozornění na odstávku, havárii nebo blokové čištění je
Mobilní Rozhlas skvěle využitelný i v případě krizových
situací.
Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace
vždy dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým
zveřejněním informace a jejím reálným doručením
a přečtením ze strany občana. Zapojte se tedy a ujistěte se,
že Vám již z dění v obci nic neunikne.

ÚMČ Praha – Běchovice

SUDOKU

Sudoku č. 1

Sudoku č. 2
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
POPLATKY ZE PSŮ
UPOZORŇUJEME CHOVATELE PSŮ, ŽE TERMÍN PRO ZAPLACENÍ POVINNÉHO
POPLATKU ZE PSA ZA LETOŠNÍ ROK SKONČÍ POSLEDNÍM DNEM LHŮTY, tj.DNE
31.3.2021.
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 v kroužku),
do poznámky uveďte jméno poplatníka s poznámkou: poplatek ze psa.
Tyto údaje jsou nutné pro identifikaci platby.

ÚMČ Praha - Běchovice

!
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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 březen – červen 2021.
Vaše podklady zasílejte na: zivotbechovic@seznam.cz, označené: „Covid 19“.

!

MŠ

KNIHOVNA

Ekoškolka – jak jsme si ve školce
vyráběli jablíčkový mošt
V rámci našeho celoškolkového projektu Ekoškolka se
tento rok věnujeme tématu Potraviny. Každá třída si
zpracovávala svoji analýzu. Zamýšlíme se společně
s dětmi nad tím, jak se ve školce stravujeme, co nám
nejvíc chutná a jak bychom mohli ještě zužitkovat jídlo,
které nám zbývá. V Delfíncích jsme se blíže věnovali
nápojům, zaznamenávali, které nápoje nám ve školce
nejvíce chutnají, co je zdravé a co méně. Děti napadlo, že
bychom si mohli udělat džus, následně jsme zjišťovali,
kdo má doma odšťavňovač a mohl by nám ho půjčit.
Nabídla se Karolínka, a tak jsme mohli ještě před Vánoci
naplánovat výrobu jablečného moštu. Děti si přinesly
z domova jablka a společně jsme si vyrobili sladkou šťávu.
Dětem to velice chutnalo a plánujeme opakování. Mošt
u nás ve školce vyráběla i třída Berušek a Kuřátek. Děti
v Rosničkách si jablíčka nasušily na křížaly.

M. Vostatková, Dis.

Foto : Marie Vostatková

učitelka MŠ

Milí čtenáři a přátelé knihovny,
v lednu byla knihovna převážně uzavřena z důvodu
pátého stupně systému PES.
Ve čtvrtém stupni se opět otevírá „výdejní okénko“. Je
možné si předem objednat knihy podle katalogu, přímou
rezervací z vašeho online čtenářského konta, emailem
nebo telefonicky. Ve výpůjční době si pak můžete
objednané knihy vyzvednout a vrátit minulé výpůjčky.
Od třetího stupně bude opět otevřeno, za dodržování
hygienických opatření – omezení počtu návštěvníků
a pravidlo tří R.
Knihovny každoročně v lednu odevzdávají Ministerstvu
kultury statistický výkaz za uplynulý rok. Vzhledem
k tomu, že minulý rok byl velmi netypický, knihovna prošla
dvakrát úplnou uzavírkou. Ani v době, kdy bylo otevřeno,
nebyla návštěvnost kvůli epidemii tak velká jako
v předchozích letech. Ze stejných důvodů se zvýšila
návštěvnost internetových stránek knihovny, 26739
návštěv oproti 21707 návštěvám v roce předcházejícím.
Překvapilo mě ale, že se nezvýšil počet návštěv v online
katalogu, přestože byla knihovna uzavřena a čtenáři
vyzýváni k používání tohoto katalogu. Kromě návštěv
a výpůjček se také sleduje stav knižního fondu. K 31. 12.
2020 bylo v naší knihovně 10351 knih. V minulém roce
přibylo do knižního fondu 342 knih a 1254 knih bylo
vyřazeno.
Jarní uzavírky jsme využili k revizi knihovního fondu,
kterou jsou knihovny naší velikosti povinny provádět
každých pět let. V období od 16. do 26. 3. 2020 byly
načteny čárové kódy všech přítomných knižních jednotek.
Do konce roku 2020 byla ponechána doba na dohledání
jednotek nezjištěných v revizi. Po tomto dohledávání stále
chybělo 27 jednotek, které byly 30. 12. 2020 odepsány
jako ztracené. Děkuji všem čtenářům, kteří zareagovali
na výzvu k pomoci hledání knih v květnovém Životě
Běchovic. S vaším přispěním se podařilo snížit počet
„chyběnek“ asi na polovinu.

Ing. Hana Santolíková,
knihovnice

Nové tituly k zapůjčení
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BĚCHOVICE V OBRAZE
Litožnická ulice a první sníh

Zvonička po nočním sněžení

Teplé počasí
umožnilo
vyměnit suché
stromy za nové.

První led na rybníčku 7. ledna
Děti z Mateřské školy Čtyřlístek
na lednové vycházce

Školní družina využívá zimního počasí
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Kuťatský park ožil zimními radovánkami

Foto (8x) : Jan Jech

Libor Vlk dokončuje odstranění sněhu před hasičárnou

OKÉNKO ZDRAVÍ
Tipy na posílení imunity, na které v této
době nedejte dopustit
Změnil se u vás od začátku pandemie přístup k podpoře
imunity? Poradíme vám a podělíme se o tipy na potraviny
a doplňky, které mohou pomoci.
Čerstvé ovoce a zelenina je základ
Příjem ovoce i zeleniny každý z nás snad dodržuje
pravidelně. Snažte se, aby byla zelenina co nejbarevnější
a nejrozmanitější, aby nabídla co nejvíc různých látek.
Do každého jídla, je možné přidat cibuli, česnek a chilli.
Nezapomínejte v této době na dýni, petrželku, čočku, cuketu,
kapustu, mrkev i zázvor.
Céčko, déčko i zinek
Vyšší přísun vitamínu C je blahodárný. Stejně tak na podporu
imunity je výborný vitamín D, kterého má člověk obzvláště
v zimě minimum, se zinkem také nešetřete.
Při nastydnutí můžete vsadit na čaj se zázvorem a medem
nebo třeba i česnečku. Je dobré se vyhýbat se rychlému
střídání horka a zimy, což je taky nápor na imunitu a dovede
to oslabit organismus.
Imunita ve střevech
Vzhledem k tomu, že až 70 % imunity se tvoří ve střevech, je
dobré podpořit také jejich mikroflóru. K dostání jsou různé
kúry, a to v kapslích či bylinných kapkách.
Pohyb na čerstvém vzduchu
Vzhledem k tomu, že naše možnosti jsou v době
koronavirové epidemie dost omezené, nejjednodušší cestou
je cvičení doma nebo procházky – krátké či dlouhé, s hůlkami
i bez, v každém případě je jasné, že jsou našemu zdraví
prospěšné. Zvláště v době, kdy jsme všichni omezili cesty
do práce, je dobré chodit alespoň ven do parku či do přírody.

Šárka Hudečková

S použitím internetu

Otužování jako nový trend
Dobrovolně se sprchovat studenou vodou? Proč? K čemu je
to dobré? Zaujal vás tento nový trend na Instagramu
a Facebooku? Čtěte dál.
Pokud jste aktivní na sociálních sítích, mohli jste si všimnout,
že se poslední dobou objevil nový trend. Čím dál více lidí
„postuje“ příspěvky ze zatím nezamrzlých potoků
s vysmátými obličeji a motivačním popiskem k tomu.
Jak a kde začít?
Každý, kdo chce s otužováním začít, musí být zcela zdráv.
Jestliže máte jakékoliv zdravotní problémy, je potřeba se
poradit se svým lékařem, zda je právě to pro vás vhodná
volnočasová aktivita. Otužování malých dětí a lidí
v pokročilém věku by mělo probíhat mírněji.
K otužování nepotřebujete nic víc než přístup k vodě, dobré
psychické rozpoložení a trpělivost. Nejlépe je začít doma
ve sprše nebo se jen omývat studenou vodou. Není potřeba
se do ničeho nutit, ze začátku se můžete omývat mokrou
žínkou a až budete připraveni, přejděte do sprchy, tam
začněte s vlažnou vodou, kterou budete postupně stále více
ochlazovat. Zpočátku stačí na sebe jen lehce stříkat
studenou vodu, postupujte pomalu od nohou, není dobré,
vystavovat tělo šoku. Po pár dnech si tělo začne zvykat a vy
můžete pobyt ve studené vodě prodlužovat. V zimě se
doporučuje sprchovat se 1-3 minuty, v létě 3-5 minut.
Při otužování si nenamáčejte hlavu. Ranní studená sprcha je
skvělý start do nového dne a má větší celkový efekt.
Na osušení použijte vždy suchý ručník, nebojte se si ním tělo
řádně promasírovat.
Vaše tělo si na studenou vodu rychle zvykne, ovšem nejtěžší
je v otužování vytrvat. Můžete si pozvolna vytvořit návyky
v podobě několika krátkých otužovacích intervalů za den.
Při pravidelném otužování byste výsledky měli pocítit už
za měsíc.
Proč se otužovat?
Možná se ptáte, proč bychom se měli dobrovolně takhle
„mučit“? Ač to na začátku může být nepříjemné,
při pravidelném otužování zjistíte, že na tom opravdu něco
bude. Jaká pozitiva vás tedy čekají, pokud u otužování
vytrváte?
Otužováním snížíte pravděpodobnost degenerace nervů,
které zapřičiňuje nemoci jako je stařecká demence,
Alzheimer nebo Parkinson. Chlad navíc aktivuje dorůstání
nervů v mozku. Zvýšíte funkci svého kardiovaskulárního
systému, čímž snížíte pravděpodobnost mozkové příhody či
infarktu. Studená voda pomáhá tlumit v těle záněty, které
mohou vést až k autoimunitnímu onemocnění. Při otužování
se v těle vyplavují endorfiny, které přispívají k psychické
pohodě. Dvoj až trojnásobné zrychlení metabolismu podpoří
rychlejší úbytek tuku. Chladová terapie má i kosmetické
účinky, pleť je díky prokrvení svěží a čistá.
Jak říká Wim Hoff, autor jedné z nejpopulárnějších
a nejznámějších otužovacích metod : "Největší zabiják
na světě je pohodlný životní styl".

Lenka Vichová

S použitím internetu
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SPORT
Virus dál drží
Běchovické sršně v zimním spánku!
I když by se to možná na první pohled nezdálo, Běchovičtí
sršni stále existují! Jen jsme museli kvůli vládním
koronavirovým opatřením utlumit činnost. Alespoň v době
uzávěrky tohoto čísla Života Běchovic tomu tak bylo. Zimní
halové i venkovní turnaje nám chybí, stejně jako tréninky
a setkávání se s kamarády a s balónem na hřišti. Musíme
doufat, že jaro bude lepší.
Přes to, že je zima a situace navíc pro fotbal a sportování
nepříznivá, s radostí vítáme každého nového Sršně!
Potřebné kontakty najdou rodiče na našich stránkách
www.bechovictisrsni.cz v sekci NÁBOR.

Alan Hejma

SUDOKU
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
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