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Foto: Jan Jech

Mikulášská besídka opět trhla rekord ...více na str. 10
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CENÍK INZERCE ŽIVOTA BĚCHOVIC
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A4

A4
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A4

1/16
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A4
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Ceník je platný od 1.1.2016

Uzávěrka inzerce a příspěvků
pro č. 2/2020 je

15.1.2020
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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NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY
Milí Běchovičáci,
rok se s rokem sešel a máme tu opět měsíc plný
předsevzetí, odříkání a nových výzev. Vánoce se stávají
již tradiční prověrkou našich schopností maximalizovat
příjem alkoholu i mastných jídel. Není proto divu, že se
po novém roce přihlásí svědomí. Ke všedním
povinnostem nám tak přibývá tlak na mimořádné tělesné
výkony a půst. Jak se ale říká, nic se nemá přehánět. Ani
přemíra sportu není pro netrénované tělo vhodná. Jako
nejlepší pro povánoční organismus se tak dlouhodobě
jeví vrátit se do zajetých kolejí, okořeněných lehce
zvýšenou pohybovou aktivitou. Běchovice pojedou
i v roce 2020 v nastaveném tempu. Připraven je bohatý
kulturně-společenský program i celá řada investic.
Do nabitého kalendáře akcí by se další vměstnaly již jen
velice těžko. Hlavní energii proto budeme směřovat
do rozvoje stávajících, tak aby šly se stávajícími trendy
a co nejméně se opakovaly. Máme za to, že právě
společenské akce dávají možnost potkat se s přáteli a
známými v pohodové atmosféře u dobrého jídla a pití.
V tomto ohledu fungují Běchovice již řadu let jako jedna
z nejaktivnějších městských částí. Stejně důležitou roli
jako fungující společenský život mají i investice do rozvoje
obce. V tomto ohledu máme pro rok 2020 připravenu
celou řadu menších investic, ale i jednu opravdu velikou.
Mezi menší investice bude patřit dokončování
přístupových chodníků k nové železniční zastávce
Běchovice střed. Chtěli bychom nechat rekonstruovat

ulici K Jalovce a dokončit
projekční práce na novém
náměstí. Dokončeny budou
i dotační investice do parku
v Kuťatech a do nového
pavilonu mateřské školy.
Hlavní investicí roku 2020
bude nástavba budovy
základní školy. Investice
bude kromě omezení
provozu školy znamenat
i drobná omezení pro své
nejbližší okolí. Stavba by
měla trvat zhruba rok
a po jejím dokončení získají Běchovice plnohodnotnou
školu s možností otevřít v každém ročníku 2 třídy. Celková
kapacita bude cca 450 žáků. Rozvoj občanské
vybavenosti, stejně jako kvalitního veřejného prostoru,
pro nás tedy zůstává jednoznačnou prioritou i v roce 2020.
Jsem přesvědčen, že Běchovice si každou korunu
do lepšího životního prostředí zaslouží. Do nastupujícího
roku 2020 vám přeji mnoho úspěchů, zdraví i štěstí. Ať je
ten příští rok opět o kousek lepší než ten uplynulý.

Ondřej Martan

Váš starosta

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 31.3.2020.
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

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 29. jednání dne 27.11.2019 mimo jiné Rada
MČ projednala:

ź návrh předkupního práva ke stavbě - garáže
ź výzvu „Deset důvodů, proč říci „NE“ novému stavebnímu

ź návrh rozpočtu MČ Praha – Běchovice na rok 2020,

ź návrh na vydání stanoviska k pronájmu pozemku parc.č.

finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha –
Běchovice na rok 2020 a střednědobého výhledu
rozpočtu MČ Praha – Běchovice do roku 2025
ź návrh Rozpočtového opatření č. 30/19 – navýšení příjmů
a výdajů
ź návrh Rozpočtového opatření č. 31/19 – účelová
neinvestiční dotace na projekt EU - Pořízení kompostérů a
štěpkovače pro občany Městské části Praha - Běchovice
(projekt č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008485)
ź návrh na plán kulturních, sportovních a společenských
akcí pořádaných MČ Praha – Běchovice v roce 2020
a výši finančních příspěvků poskytnutých na jednotlivé
akce
ź návrh aktualizace podmínek pronájmu Společenského
sálu a nádvoří Staré pošty
ź návrh na změnu Zásad pro poskytování odměn ředitelům
příspěvkových organizací zřízených MČ Praha –
Běchovice
ź návrh na poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové
organizace Mateřská škola Čtyřlístek Praha - Běchovice
ź návrh na poskytnutí odměny řediteli příspěvkové
organizace Základní škola Praha – Běchovice
ź návrh na souhlas s nákupem 24 kusů PC do počítačové
učebny ZŠ

zákonu“

1265/1, k.ú. Běchovice

ź návrh na vyjádření pro územní řízení ke stavbě „Praha –

Běchovice, K Jalovce, přepojení TS 4236, demontáž v.v.
22kV“
ź návrh na souhlas s výsadbou nových stromů podél
cyklostezky v ulici Mladých Běchovic
ź návrh na souhlas s výsadbou nových stromů podél cesty
u vodní nádrže Jalovka
ź návrh na schválení výběru dodavatele pro VZMR
s názvem „Rekonstrukce dětského hřiště V Kuťatech
pro potřeby MŠ“
ź návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha –
Běchovice dne 18.12.2019
ź návrh na souhlas s objednáním památníku k 30. výročí
Sametové revoluce
ź návrh na aktualizaci Územní studie
RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice ÚMČ

NOVINKY V BĚCHOVICÍCH

Milí přátelé,
o 18. prosince máme v Běchovicích celkem 5 nových
knihobudek. Princip fungování vychází z dobrovolnosti
a dobročinnosti. Knihobudky budou postupně doplněny
knihami všech možných žánrů. Čtenáři je budou moci
bez omezení využívat. Knížky si budou moci půjčovat a
zároveň i přinášet své, které zdarma do knihobudky věnují...
Městská část tak dává prostor pro rozvoj četby. Zároveň tak
vyjadřuje důvěru ve schopnost zajištění fungovani
knihobudek veřejností - našimi čtenáři.
Každá z knihobudek by i tak měla mít svého garanta, chcete-li
patrona. Patron bude dbát na to, aby v knihobudce nechyběly
knihy a bude případně hlásit možné závady.
Knihobudka č. 1 - u pekařství (patron pí. Santolíková)
Knihobudka č. 2 - u družiny (patron družina)
Knihobudka č. 3 - u nádraží B. střed (patron tajemnice
úřadu MČ)
Knihobudka č. 4 - lesopark Vinice (*nový patron Helena
Ševelová )
Knihobudka č. 5 - u nádraží Běchovice (*nový patron
Markéta Těhníková)
Všem čtenářům přejeme, aby ve své knihobudce nalezli
vždy něco zajímavého ke čtení.
Knihobudkám pak dostatek donátorů knížek i ohleduplné
uživatele.

Ondřej Martan

starosta

strana 4

PRAVIDLA KNIHOBUDKY
jsou jednoduchá:
Knihu si můžete půjčit, vrátit, vzít si ji domů, nechat si ji
a nebo přinést knihu z Vaší sbírky, kterou už nepotřebujete
a doplnit tak naši "knihobudku".

Foto : Archiv MČ

Máme svoje knihobudky!

MŠ
broučkové mohou schovat, vybrali si rodiče a děti do plánu
postavit hmyzí hotel.

V listopadu proběhla 2. schůzka Ekotýmu s rodiči. K příjemné
atmosféře a posezení přispělo drobné občerstvení chlebíčky, káva pro rodiče a čaj, které připravily děti a paní
učitelky.
Nově příchozí rodiče byli seznámeni s tématem, které si děti
vybraly, tj. prostředí školky. Také jsme si společně prohlédli
obrázek, který nás bude provázet 7 kroky Ekoškolky. Děti
po celý listopad prováděly ve školce průzkum, co nám
ve školce chybí a co bychom mohli v prostředí naší školky
zlepšit. Vše si zaznamenávaly do pracovních listů
a označovaly smajlíky na nástěnce obrázky k tématu.
Berušky hledaly po školce květiny a zjišťovaly, jaké rostliny
pěstujeme ve školce a o jaká zvířátka se staráme. Přišly na to,
že kytiček ve třídách máme hodně - nejvíc Berušky, ale starají
se o ně hlavně paní učitelky. A tak si děti společně rozhodly,
že je budou zalévat a taky zkusí přesadit a rozmnožit. K tomu
jim budou sloužit hospodáři, které si vyberou samy a vše
budou zakreslovat.
Delfínci a Rosničky celý říjen a listopad sledovali, jaké je
počasí a které dny chodí děti ven. Děti ze všech tříd chodí ven
za každého počasí, jen když je obrovský déšť, pozorují ho
za oknem. Děti z Kuřátek si ve třídě prohlížely, jaké mají
hračky, které jsou jejich nejoblíbenější, kolik stavebnic mají
ze dřeva a kolik z plastu. Také si vyprávěly o tom, kde si
nejraději ve školce hrají.
Děti z Berušek si také povídaly o zvířátkách, která můžeme
pozorovat na školní zahradě a která bychom k nám chtěli
pozvat. Chtěly by vytvořit např. domeček pro ježka,
pro berušky a včeličky. Protože jsme na jarním výletě
v Mirákulu viděli, jak vypadá hmyzí hotel, do kterého se

Eva Mašitová

ředitelka MŠ

Foto (2X) : Eva Mašitová

Prostředí MŠ Čtyřlístek
Jak jsme prováděli
analýzu a plánování v naší školce

Cílem schůzky bylo zhodnotit, co se nám podařilo,
naplánovat další cíle a úkoly a jejich plnění a monitorování.
Na schůzce Ekotýmu jsme si připomněli, co se nám dosud
podařilo:
- uskutečnit na zahradě „Jablíčkový den“ v září. Celý týden
si děti povídaly o tom, kde rostou jablka, o jejich
vlastnostech, na zahradě byla výstava dětských obrázků
jablíček a maminky upekly jablečné dobroty. Celkem se
sešlo kolem 40 koláčů i s recepty.
- zasadit společně s rodiči 4 ovocné stromy a jedličku.
- soutěž skřítek „Bramboráček“- v měsíci září. Rodiče
s dětmi doma vyráběli postavičky z brambor a ve školce
jsme si uspořádali výstavku.
- dýňování - společná akce s rodiči, na které se vydlabávaly
dýně. Z rozsvícených dýní jsme dětem postavili cestu,
kterou děti procházely. Dýně jsme získali z biopole
v Dolních Počernicích. Paní kuchařky nám ještě ze
zbylých dýní uvařily výbornou dýňovou polévku.
- zdobení vánoční jedličky před školkou. Děti vyrobily
vánoční ozdoby v keramickém kroužku s paní učitelkou.
- setkání na školní zahradě v listopadu „Cesta za světlem“.
Děti s rodiči procházely setmělou zahradou, připálily si
kouzelné světélko a rozsvítily vlastnoručně vyrobenou
lucerničku. Potom za svitu prskavek jsme u vánočního
stromku před školkou zpívali vánoční koledy, a společně
tak přivítali advent.
Během schůzky si rodiče, děti i paní učitelky a paní uklízečka
zahráli hru velké pexeso s ovocem. Také si užili legraci při
vytváření hmyzího hotelu. Stavěli všichni a rozdělili se
do dvou skupin. Při práci využili dřevěné stavebnice
a přírodniny.
Těšíme se na další plánování a plnění úkolů v týmu
Ekoškolky.
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MŠ
Děti z mateřské školy
na návštěvě v 1. třídě ZŠ
Dne 26. 11. 2019 navštívili předškoláci z MŠ Čtyřlístek ze tříd
Berušek a Delfínů Základní školu v Běchovicích. Zúčastnili
se jedné vyučovací hodiny v obou prvních třídách. Ve třídě
1. B předvedla paní učitelka Silovská ukázkovou hodinu čtení
a matematiky ve formě soutěže.
Děti to moc bavilo. Ve třídě 1. A paní učitelky Brabencové byly
děti rozděleny do skupin a modelovaly geometrické tvary,
vytvářely je z barevných gumiček, hrály pexeso a moc je to
bavilo. Zazvonil zvonec, děti přecházely k dalšímu stolečku
a měnily činnost.
Rychle to uteklo, nikdo nebyl unavený, protože paní učitelka
Brabencová všechno pečlivě promyslela, děti motivovala
a chválila. Za dobře odvedenou práci dostaly děti lízátka.
Mgr. N. Tarasenko

Dne 29.11.2019 jsme v mateřské škole s rodiči a dětmi
oslavili příchod adventu. Sešlo se nás opravdu hodně. Již
před 17. hodinou stáli před školkou rodiče, babičky
a dědečkové s dětmi. Děti měly v rukou vyzdobené svícínky,
které si ve školce s paní učitelkami namalovaly a nalepily.
Nejdříve děti s paní učitelkou Dášou Hlavovou uspávaly
zvířátka a přírodu k zimnímu spánku básničkou. Potom šli
s rodiči postupně na vzdálený konec zahrady k vánoční
lucerně. Zde jim paní učitelka připálila svíčku. Rozsvícené
lampičky postavili podél cesty, která se vine uprostřed školní
zahrady a vytvořili tak spolu s rodiči a sourozenci osvětlenou
vánoční cestu. Na znamení zvonečku si zapálili prskavku.
U jedličky , kterou jsme na podzim s rodiči zasadili
před vstupem do MŠ si děti zazpívaly vánoční koledy. Okolo
školky se šířila radostná předvánoční nálada.

Bc. Eva Mašitová,
ředitelka MŠ

Čert a Mikuláš ve školce
Již tradičně přišli do mateřské školy Čtyřlístek žáci z deváté
třídy Základní školy v Běchovicích rozdat dětem mikulášskou
nadílku. Ráno 5.12.2019 byla školka plná čertíků, andělů
a Mikulášů a bylo slyšet řinčení řetězů. Dětem se dopoledne
moc líbilo a odnášely si krásné zážitky.

Bc. Eva Mašitová,
ředitelka MŠ

Nevíte kam s použitým olejem?
V areálu MŠ Čtyřlístek je k dispozici
kontejner na sběr použitého oleje.
Olej odevzdávejte
v čistých plastových lahvích.
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Foto (3x) : Eva Mašitová

Cesta za světlem
v mateřské škole Čtyřlístek

ZŠ
Ze školních lavic do „terénu“
V krásném předvánočním čase jsme se rozhodli, že dětem
uděláme radost a vzdělávání přesuneme ze školních lavic
do terénu. Vyrazili jsme do Německa na návštěvu městečka
Míšeň a cestou jsme se ještě zastavili na nádherném zámku
Moritzburgu, kde se natáčela všem známá pohádka Tři
oříšky pro Popelku. Zejména dívky se doslova kochaly,
protože si mohly vyzkoušet Popelčiny šaty, rekvizity z filmu
byly jako živé a počasí bylo také skvělé.
V Míšni jsme navštívili světoznámou porcelánku a byli jsme
svědky toho, že každý talíř či hrnek je opravdu originál.
Poslední bod programu, na který se děti těšily nejvíce, byla
návštěva adventních míšeňských trhů. Vůně punče, klobás,
palačinek a vyhlášených jablíček a jahod v čokoládě nás
ještě provázela dlouho do večera.
Výlet jsme si moc užili, něco nového jsme se přiučili a pro mě
jako pro pedagoga bylo asi největší odměnou, že při příjezdu
do Běchovic se z davu dětí ozvalo: ,, Děkujeme vám, paní
učitelky, za výlet!“.
A pak že je ta mládež nevychovaná.......
Za celou ZŠ Běchovice Vám přeji do nového roku jen to
nejlepší.

Foto (5x) : Alena Nejedlá

Mgr. Alena Nejedlá
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE
Vážení čtenáři,
touto cestou chci za celou organizaci
Sociálních služeb Běchovice, z.ú.,
poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podílejí na zpříjemňování
života klientů a našeho kolektivu
pracovníků. Za poslední měsíce
vnímám, jak se postupně společensky
prolínáme s Běchovicemi, s obvyklým životem a obyvateli.
A tak to má přesně být. Nechceme být nijak separováni, není
třeba se prostředí domů s pečovatelskou službou nijak
obávat. Snažíme se nepodporovat domněnky o smutném,
ponurém prostředí s „odloženými“ lidmi. Když k nám někdo
zavítá, většinou následují překvapené reakce, jak je to
vlastně příjemné a domácí prostředí. Nutno říci, že je to
dlouhodobá snaha ze strany obyvatel DPS samotných,
vedení organizace a pracovníků.
Bez vnějšího okolí a podpory to ale také nejde. Jde o pomoc
finanční, věcnou a osobní. Bez vás by tu tak potřebná služba
možná nebyla. Děkujeme zaprvé MČ Praha-Běchovice se
vstřícným vedením a pracovníky – konkrétně si dovolím
zmínit alespoň pana starostu, pana místostarostu, paní Mgr.
Martinu Vlkovou, paní tajemnici RNDr. Soňu Berouškovou,
paní Šárku Hudečkovou, pana Ing. Jana Šimůnka,
pracovníky technického úseku a další. Čas od času nás také
zachraňuje místní sbor dobrovolných hasičů .
Díky individuálním dobrovolníkům a dárcům se podařily
některé společenské akce roku 2019 a vše vygradovalo
událostí „Přání seniorů z Běchovic“, díky níž jsme prožili
opravdu krásné chvíle. Pokud by se naši příznivci nebo
kdokoliv jiný chtěl dozvědět o životě a práci v Sociálních
službách Běchovice něco více, neváhejte a ozvěte se mi.
Nedávno mi jeden klient přinesl citát. Jeho autora bohužel
neznáme, ale myslím, že se na závěr tohoto příspěvku hodí:
„Nikdy nelitujte toho, že stárnete. Je to privilegium, kterého se
nedostane všem.“
Moc vám všem děkujeme a do nového roku přejeme mnoho
zdraví, úspěchů a pohody.
S pozdravem

Martina Rafačová,

sociální pracovnice, koordinátorka aktivit
tel.: 775 997 853, martina@cssb.cz

PODĚKOVÁNÍ OD OSLAVENCŮ
Děkuji MČ Běchovice za blahopřání k mému životnímu jubileu a radnímu p. Jiříkovi za milou návštěvu a
dárek.

Jan Borovan

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám a celému Úřadu MČ Praha-Běchovice za milý
dárek, který mi předal pan Jiřík.

Jarmila Šustrová

Děkuji Městské části Praha-Běchovice za milé blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.

Viktor Pacovský

Děkuji vedení Městské části Praha-Běchovice za milou návštěvu a dárek k mému životnímu jubileu.

Emilie Drastilová

Děkuji Městské části Praha - Běchovice a panu starostovi za milé blahopřání k mému životnímu jubileu.

Alena Kovaříková
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KULTURA - ohlédnutí

Foto (3x): Jan Jech

Rozsvícení vánočního stromu
v Běchovicích proběhlo dne 1. 12. 2019.

Mikulášská nadílka bez čerta
6. prosince se za podpory Městské části Praha-Běchovice
konal v zasedací místnosti úřadu již 6. ročník Mikulášské
nadílky bez čerta pro nejmenší. Vystoupilo divadlo pro děti
V kufru s krásnou interaktivní hrou Kašpárek a Vánoce
v myslivně, která děti velmi zaujala. Hra byla plná muziky,
dokonce i děti se svými rodiči si zahrály a zazpívaly několik
koled. Po té nás navštívil Mikuláš s andílkem. Podpořili silné
stránky dětí a rozdali dárečky, které si všechny děti zasloužily.
Děti si namalovaly svůj mikulášský perníček, pohrály si
s kamarády a s úsměvem na rtech odcházely s rodiči domů.
Toto odpoledne opět ukázalo, že není potřeba nejmenší děti
strašit čertem, setkání tváří v tvář se svatým Mikulášem
a andělem vyvolalo velký respekt a úctu. V této tradici
budeme rádi pokračovat i v příštích letech.

Veronika Pavelková
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KULTURA - ohlédnutí
Mikulášská besídka opět trhla rekord

Vystoupení dětí z běchovického Sokola pod vedením
paní Holečkové

Foto (5x): Jan Jech

Mikulášská v roce 2019 naplnila naše očekávání, vlastně
spíš předčila. Dorazilo 247 dětí s doprovodem a je to znovu
rekord v návštěvnosti besídky.
Program jsme odstartovali vystoupením dětí z běchovického
Sokola pod vedením paní Holečkové. Strhující freestylovou
show na skákacích botách pak předvedla akrobatická
skupina APO. Na závěr programu jsme se zaposlouchali
do vánočních koled, který zazpívaly děti z družiny se svým
„živým betlémem”.
Ve čtyři přiletěl Mikuláš, 2 čerti a anděl. Všem dětem rozdali
tašku s dárky a překvapivě si žádné dítě do pekla neodnesli.
Asi v Běchovicích máme samé hodné děti.
Nakonec jsme s úžasem koukali na tradiční ohňostroj.
Jak to na mikulášské vypadalo, se můžete podívat
ve fotokronice na stránkách naší městské části. Děkuji tímto
i Jendovi Jechovi za fotoreportáž.
Tímto bych velmi rád poděkoval lidem, díky nimž je
Mikulášská besídka v Běchovicích tak úspěšnou akcí.
Poděkování patří dětem a učitelkám z družiny za překrásnou
výzdobu, která se již stala tradicí, a samozřejmě i za jejich
krásné vystoupení.
Děkujeme běchovickému Sokolu za jejich vystoupení, které
vždy krásně odstartuje naši besídku.
Děkujeme běchovickým hasičům za technickou podporu
akce, jelikož bez nich by to nešlo.
A v neposlední řadě děkuji všem sponzorům, díky kterým se
nám podařilo naplnit 250 tašek krásnými dárky.

Petr Vich,

Sponzoři akce

místostarosta

APO vystoupení na skákajících
botách

Děti si mohly vybrat, od koho
svou nadílku dostanou.
Největší fronta byla u anděla :)
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Tradiční ohňostroj
nesměl chybět.

KULTURA - ohlédnutí
Adventní koncert
17. prosince přivítal Společenský sál Staré pošty zhruba
stovku vánočních diváků na již tradičním a oblíbeném
adventním koncertu. Večer uvedl starosta Městské části
Praha - Běchovice Ondřej Martan. Všem poděkoval
za dosavadní přízeň a také popřál klidné svátky vánoční.
Program večera byl celý v režii folklórního souboru Mateník
a lidové muziky Špalíček Praha a dle ohlasu u obecenstva se
opravdu líbil. Tradici adventních koncertů budeme v naší
městské části dále podporovat a rozvíjet. Na dalším se pak
těšíme na viděnou zase za rok.
Foto (3x): Jan Jech

Ondřej Martan,

starosta

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

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

strana 12

KULTURA - pozvánka
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KNIHOVNA

Nové knižní tituly
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SPORT
Běchovičtí sršni se s rokem 2019
rozloučili prosincovými turnaji
Jak vypadal náš konec roku 2019
Ani studený prosinec nás nemohl připravit o radost z ostrých
fotbalových zápasů! Koho by bavilo jen trénovat! Vše
odstartoval turnaj kategorie mladších žáků. Hrálo se
začátkem prosince venku na hanspaulkovém hřišti s umělou
trávou. Ráno nás sice překvapila centimetrová vrstva sněhu,
ta ale konání turnaje nemohla ohrozit! Běchovičtí sršni se
chopili smetáků a hrabel a hrálo se! Postavili jsme dvě
mužstva a obě hrála skvěle! V konkurenci dalších čtyř
soupeřů jsme obsadili první dvě místa.
Tradiční Mikulášský turnaj se 8.prosince hrál už v hale.
Dopoledne nám své umění předvedla školička. Vyhráli kluci
z Řeporyjí, naši nejmenší sršni skončili pátí. Odpoledne pak
palubovku zabrala mladší přípravka. I tady jsme rozdělili síly
do dvou týmů a za vítěznými Bohnicemi obsadili třetí a šesté
místo. Školičce i mladší přípravce medaile a další ceny
předali Mikuláš s půvabným andělem a čerty, kterým tímto
děkujeme!
Už se těšíme na jaro a opravdové fotbaly na trávě!
A ještě je tu vzkaz pro rodiče! Pokud chcete, aby i Vaše děti
hrály fotbal za Běchovické sršně, není nic jednoduššího.
Foto (4x) : Alan Hejma

Potřebné kontakty najdete na našich stránkách
www.bechovictisrsni.cz v sekci NÁBOR.

Alan Hejma
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