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Uzávěrka inzerce a příspěvků
pro č. 12/2021 je

16. 11. 2021
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

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,
tak se nám Covid mapa ČR to
opět začala vybarvovat
do červena…. V druhé polovině
října, kdy píšu své Slovo
starosty, to vypadá na návrat
epidemie do naší kotliny. Čísla
pozitivních případů každý den
rostou, a nebýt očkování, tak by
se s vysokou pravděpodobností
opakoval loňský scénář. Plné
nemocnice, vyčerpaní zdravotníci a celkově uzavřená
společnost tzv. lockdownem. I přes rostoucí čísla
nakažených zůstávám mírným optimistou. Je
pravděpodobné, že pozitivních případů bude i nadále
přibývat. Je ale také pravděpodobné, že u očkovaných by
měl být průběh takový, že je nebude ohrožovat na životě
a nebudou muset na JIP. Stále platí, že nejohroženější
skupinou jsou naši senioři. Na tuto skutečnost
pamatujeme a společně s vedením našich Sociálních
služeb Běchovice přijímáme veškerá potřebná opatření
vedoucí k tomu, aby naši senioři další vlnu pandemie
přestáli ve zdraví.
Po roce a půl zkušeností se zcela jiným fungováním
společnosti vás mohu ujistit, že jsme připraveni a dobře
zásobeni dezinfekcí. Pokud by tedy došlo „na nejhorší“
může kdokoli z našich občanů zavolat a přijít si pro ni
na hasičskou zbrojnici.

Další zajímavá podzimní situace se odehrává
na Pražském hradě a v Ústřední Vojenské nemocnici.
Po sněmovních volbách byl prezident naší země odvezen
do nemocnice, kde byl lékaři uznán dočasně neschopným
výkonu své funkce. Je velice zajímavé sledovat, vývoj
dění nejen okolo Miloše Zemana, ale i Andreje Babiše
a všech zainteresovaných lidí. Republika se připravuje
na změnu vlády a je jen v rukou výše zmíněných politiků,
jak kulturně a v jaké atmosféře vše proběhne.
Listopad s sebou do Běchovic přináší hned tři oblíbené
společenské akce. 17. listopadu se společně setkáme
na lampionovém průvodu. Krásná procházka
k připomenutí sametové revoluce a obnově
demokratického zřízení státu. 20. listopadu se (doufám)
uvidíme na plese městské části. Hlavním hostem večera
bude Zdeněk Izer! Jedenáctý měsíc pak společně
uzavřeme o první adventní neděli rozsvícením vánočního
stromu u budovy ZŠ.
Listopad 2021 se stane milníkem naší společnosti
v nástupu nové vlny epidemie i nové vládnoucí garnitury
(právě nová vláda to nebude mít lehké – rozvrácené
veřejné finance, vysoká inflace, extrémně drahé energie
a do toho sílící epidemie). Přeji nám všem, abychom vše,
co nás čeká ve zdraví přestáli.
Užijte pohodový, poslední čistě podzimní měsíc.

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

Sbírka na novoroční ohňostroj
Vážení občané, milí přátelé,
stejně jako v loňském roce připravuje Městská část
Praha - Běchovice ve spolupráci s MČ Újezd nad Lesy
a MČ Koloděje „Novoroční ohňostroj“.
Ohňostroj bude hrazen z příspěvků městských části,
podnikatelů a pokud budete chtít i vás občanů. Své
finanční prostředky budete moci zasílat na zřízený
transparentní účet. Jeho číslo bude zveřejněno
v průběhu listopadu na webu MČ a Facebooku. Cílová
částka je 250.000 Kč
Budu rád, pokud tato tradice nezanikne a stále si ji
budeme připomínat.
Pojďte s námi do toho.

Ondřej Martan
starosta

Ve vnitřních prostorách úřadu platí povinnost nosit
chirurgickou roušku či respirátor.
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021
Výsledky hlasování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Hlavní město Praha, Obec: Praha-Běchovice

Okrsky

Voliči

Vydané

Volební

Odevzdané

Platné

% platných

celkem

zpr.

v%

v seznamu

obálky

účast v %

obálky

hlasy

hlasů

2

2

100

1 538

1 121

72,89

1 121

1 110

99,02
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

Program podpory kultury a sportu na území MČ Praha-Běchovice
pro rok 2022 (grantový program)
Městská část Praha-Běchovice (dále jen „MČ Praha- Běchovice“) poskytuje ze svého rozpočtu
v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dotace na činnost a akce v oblasti kultury
a sportu (dále jen „granty“). MČ Praha-Běchovice poskytuje granty především za účelem vytvoření
podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů a podpory rozvoje občanské společnosti.
Grantový program pro rok 2022 schválila Rada MČ usnesením č. 2/074/2021 dne 25.8.2021 s tím, že
předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu bude ve výši 350.000,- Kč.
Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o jejím poskytnutí prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.
Lhůta pro podání žádostí je od 1. listopadu 2021 do 1. prosince 2021 do 16:00 hod.
Více naleznete na našich webových stránkách –
RADNICE/ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI/GRANTOVÝ PROGRAM.

Nový pomocník u nás v Běchovicích
Od září můžete vidět při úklidu obce nového pomocníka,
je jím zametací stroj EGHOLM 2100, který jsme zakoupili
od sousední Prahy 14 pro efektivnější úklid obce.
Stal se velkým pomocníkem při úklidu chodníků,
parkovišť a jiných užitných ploch v obci. Je to venkovní
stroj, který díky mnoha nástavcům najde využití po celý
rok. Zametání a vysávání na jaře i na podzim v zimě
sypání soli, písku, štěrku.
Tento stroj je nejen ekologický, ale především vysoce
profesionální a efektivní. Jsme rádi, že díky tomuto
pomocníkovi bude naše obec čistší a hezčí.

Lenka Michalská
ÚMČ

POŘADOVÉ ČÍSLO 1.

KONTEJNERY NA BIO - VOK
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RADA MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Na svém 76. jednání dne 21.9. 2021 mimo jiné Rada
MČ projednala:

Na svém 77. jednání dne 6.10.2021 mimo jiné Rada
MČ projednala:

ź návrh na souhlas s nákupem audiovizuální techniky

ź návrh na uzavření Dohody o prominutí penále z dluhu

pro Základní školu Praha – Běchovice;
ź žádost o dotaci z rozpočtu MČ Praha – Běchovice na rok
2021 pro Sociální služby Běchovice z.ú.;
ź návrh na schválení dodavatele plynu od 1.1.2022;
ź návrh na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem bytu
a na uzavření smlouvy na pronájem bytu č.1/252
v nemovitosti č.p. 252, Praha – Běchovice, s vybraným
zájemcem;
ź návrh na pronájem služebního bytu č. 1 Českobrodská 1,
Praha 9 – Běchovice;
ź návrh na výběr dodavatele na opravu laviček v MČ Praha
– Běchovice;
ź návrh na výběr dodavatele na opravu dětských hřišť v MČ
Praha – Běchovice;
ź návrh na souhlas s vyhlášením veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Revitalizace původní Klánovické
aleje“;
ź návrh na zrušení a nové vyhlášení VZMR pro akci „Využití
srážkových vod“;
ź návrh na vydání stanoviska ke směně částí pozemků
parc.č. 1284/1, 1285, 1286, 1290/7 a 1291/3, vše
k. Běchovice, za pozemky ve vlastnictví Ing. Ondřeje
Svobody v k.ú. Dubeč;
ź návrh na Rozpočtové opatření č. 19/21 – dotace ze SR –
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;
ź žádost o znovu projednání žádosti o změnu stavby
před jejím dokončením – připojení RD na místní
komunikaci na pozemku parc.č. 568/1 v k.ú. Běchovice“;

a smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného;
ź návrh na rozpočet kulturní akce – Ples Městské části

Praha – Běchovice 2021;
ź návrh na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu

majetku pro JSDH;
ź žádost o doplnění komerčního navigačního systému

obce;
ź návrh na schválení výběru dodavatele pro VZMR

s názvem „Šikmá zvedací plošina na schodiště do jídelny
v ZŠ Běchovice“;
ź návrh na vydání stanoviska k prodeji pozemků parc.č.
1274 a 1275, k.ú. Běchovice;
ź návrh na vypsání výběrového řízení – veřejné nabídky
na pacht zemědělských pozemků v MČ Praha –
Běchovice;
ź návrh na souhlas s dělením pozemku parc.č. 1441, k.ú.
Běchovice;
ź návrh na souhlas se stavbou kanalizační přípojky k RD
č.p. 129 v ulici Ke Kolodějům;
ź návrhu na uzavření Dohody o uznání dluhu, prominutí
pohledávky a splátkový kalendář;
ź návrh změny na pozici tajemníka Komise pro životní
prostředí a Komise pro rozvoj městské části, dopravu
a výstavbu.;
ź návrh uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č.
727, k.ú. Běchovice;

RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice ÚMČ

PODĚKOVÁNÍ OD OSLAVENCŮ
Děkuji MÚ Běchovice, za blahopřání a dárek k mým narozeninám, který mi předal radní Michal Jiřík.

Ruda Šišulák
Děkuji městské části za milé blahopřání k mému životnímu jubileu a paní Martině Vlkové
za předání dárku.

Alena Samcová
Děkuji městské části za milé blahopřání k mému životnímu jubileu a paní Martině Vlkové za předání
dárku.

Josef Rus
Děkuji MČ Praha-Běchovice za milé přání k narozeninám a panu radnímu M. Jiříkovi za předání dárku.

Ludmila Melounová
Děkuji MČ Praha – Běchovice a paní Martině Vlkové za přání a dárek k narozeninám paní Ludmile Mikešové.

dcera Ludmila
Mnohokrát děkuji MČ Praha – Běchovice a paní Martině Vlkové za milou návštěvu, za přání a dárek
k mému jubileu. Moc mě to potěšilo

Jiřina Vichová
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NOVINKY V BĚCHOVICÍCH
Jak to bude se zimní údržbou
Stejně jako každý rok se i letos naše městská část chystá
na údržbu chodníků a ulic v průběhu zimního období. Jako
každý rok je smluvně zajištěna údržba ulic velikým traktorem
se zametačem. Náš personál pak provádí úklid chodníků.
Městská část letos investovala peníze do nákupu nové
techniky, která by měla nahradit tu, kterou zničil požár
u tělocvičny. Nově se tak na našich chodnících budete
potkávat se zelený strojem údržby Egholm. Krom klasického
zametání a vysávání listí zvládá velmi dobře i odklízení
sněhu.
Parkování
Každoročním tématem při zimní údržbě zůstává průjezdnost
ulic pro odklízecí techniku. Pro možnost průjezdu traktoru s
kartáčem je třeba zachovat minimálně 2,5 metru uličního
prostoru. Kličkovat mezi auty, zaparkovanými po obou
stranách je nejen komplikované, ale také vylučuje efektivní
provedení údržby, neboť je pak téměř nemožné nezasáhnout
vozidla zameteným sněhem. Chtěl bych proto požádat
majitele vozidel, aby, pokud to bude jen trošku možné,
parkovali na svém pozemku. Jestliže není možné zaparkovat
jinak než na ulici, využijte pouze jedné strany, tak, jak to bývá
v ulici zvykem. Odklízený sníh pak bude směřovat vždy na
druhou stranu od aut. V případě, že bude na druhé straně
chodník, sníh bude následně odklizen při zametání chodníků.
Odklízení sněhu na chodníku je prioritně vždy prováděno
alespoň na jedné straně ulice.

Správně parkují auta v ul. Václava Kovaříka na jedné straně.

Novinky v letní údržbě – osázené zelené pásy
Letní údržba, tedy sečení, zametání a odklízení listí je již u
svého konce. Letošní rok byl na srážky nadprůměrný, a tak se
také výrazně více sekalo. Do údržby nám postupně přibývá
více a více ploch, které udržujeme buď proto, že například
TSK Praha nestíhá, anebo proto, že není vyjasněno, kdo by
takový pozemek měl udržovat. Než bychom tedy čekali, nebo
se se správci údržby handrkovali, provádíme údržbu svými
silami. I přes to, že je sekání díky novým a rychlým sekačkám
typu rider mnohem efektivnější jsou i místa, která budeme
muset z údržby sečením zcela vynechat. Jedná se o zelené
pásy před rodinnými domy, kde si majitelé přilehlých domů
vysázeli květiny, či keře a stromy. Při údržbě se nám, bohužel,
v průběhu letošní, ale i předešlých sezón nepovedlo vyhnout
situacím, kdy byly některé z výsadeb poškozeny. Rozhodli
jsme se proto, že právě takové zelené pásy nebudeme
udržovat a zůstanou ve správě majitelů přilehlých domů.
Předejdeme tak zbytečným střetům a škodám na mnohdy
léta pěstěných předzahrádkách.

Foto (4x): Petr Vich

Co když bude někde nezameteno?
Může se samozřejmě stát, že se na některé místo při údržbě
zapomene, případně se díky působení sluníčka a následně
mrazu stane nesjízdným. Pokud takové místo není opatřeno
cedulkou, „V zimě se neudržuje“, vyfoťte ho, prosím a pošlete
buď na můj email (starosta@praha-bechovice.cz), nebo na
Facebook skupiny Praha – Běchovice. Vždy platí, že údržba
by měla být provedena do 4–6 hodin od skončení sněžení.

Na pěstěných předzahrádkách a záhonech v zelených
pásech před domi nebudeme sekat trávu.

I u podzimní údržby platí, co u úklidu sněhu. Pokud někde
bude po odlistění stromů neuklizené listí, místo vyfoťte,
popište ho, a pošlete na můj mail, nebo na FB. Sběru listí se
teď budeme věnovat celý měsíc, a dle zkušeností to i tak do
prvního sněhu většinou nestihneme. Poprosím vás tedy o
jistou míru shovívavosti a tolerance. Uklizené Běchovice jsou
naší jednoznačnou prioritou.

Ondřej Martan,
starosta
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE
Vážení čtenáři.
Nadace Krása pomoci, kterou
zaštiťuje Taťána Gregor Brzobohatá,
vydala na svých facebookových
stránkách srozumitelný text ohledně
možností získání kompenzačních
pomůcek. Článek se hodí
pro všechny, kteří potřebují nebo
budou potřebovat například
chodítko, vozík, schodišťovou sedačku a podobné
nápomocné prostředky. Z tohoto textu cituji:
Kompenzační pomůcky můžete získat několika způsoby:
1) vlastním zakoupením pomůcky – na trhu je velmi široký
sortiment kompenzačních pomůcek a firem, které pomůcky
vyrábějí a prodávají. Je však důležité, si vždy pomůcku
před jejím pořízením vyzkoušet a ověřit si její dostupnost,
servis, náhradu – bude-li pomůcka v opravě, je-li k zapůjčení
pomůcka náhradní apod.
2) zapůjčením v půjčovně kompenzačních pomůcek –
na trhu je k dispozici také mnoho půjčoven kompenzačních
pomůcek. Využití půjčovny kompenzačních pomůcek je
vhodné zejména, když se dostanete do situace, kdy budete
potřebovat kompenzační pomůcku pouze dočasně, např.
v případě nutné opravy pomůcky, kterou běžně používáte,
nebo jiné náhlé události.

4) darem (finančním na zakoupení pomůcky, samotné
pomůcky) - v případě, že i po využití možností příspěvků
od státu a od zdravotní pojišťovny stále chybí peníze
na pomůcku, je možné se obrátit se žádostí na některou
z nadací. Žádost by měla obsahovat základní údaje, stručný
popis životní situace, zdravotního stavu, na co se žádá. Je
dobré přiložit fotokopii průkazu osoby se zdravotním
postižením.
5) pomocí příspěvku od Úřadu práce – příspěvek na zvláštní
pomůcku, poskytovaný na základě zákona č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je
určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené
osoby. Nárok na tento příspěvek má osoba s těžkou vadou
nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým
postižením nebo těžkým zrakovým postižením charakteru
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdravotní stav
trvá nebo bude trvat déle než 1 rok), a její zdravotní stav
nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
Seznam diagnóz pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku
je uveden v příloze č. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením.
Přidávám ještě zprávu ohledně výše příspěvku na péči ve 3.
a 4. stupni pro osoby starší osmnácti let. Od roku 2022 se výše
příspěvku nebude v daných stupních rozlišovat výší podle
toho, zda je osoba v domácím prostředí, nebo v pobytovém
zařízení, jak tomu bylo doposud.
S pozdravem

3) plnou či částečnou úhradou pomůcky zdravotní
pojišťovnou – každá zdravotní pojišťovna má svůj číselník,
ve kterém jsou vyjmenovány pod jednotlivými kódy pomůcky,
které pojišťovna hradí plně nebo zčásti.
Pokud potřebujete kompenzační pomůcku, navštivte svého
lékaře a ten vám pomůcku předepíše na tzv. poukaz, který je
pak schvalován na zdravotní pojišťovně. Ohledně úhrady je
to různé, některé pomůcky hradí pojišťovna v plné výši,
některé jen částečně.
Některé typy pomůcek může předepsat pouze odborný lékař
– neurolog, ortoped či rehabilitační lékař.

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

SUDOKU
Sudoku č. 1
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Sudoku č. 2

KLUB BĚCHO

Od září otevřela organizace Neposeda z. ú. nový klub
„Běcho“ pro děti a mládež v Běchovicích.
Kdo jsme?
Jsme nízkoprahový klub pro děti a mládež (9-18 let). Najdeš
nás na adrese Mladých Běchovic 2, kousek vedle pizzerie.
Otevřeno máme v pondělí 13.00-18.00, ve středu 12.0017.00 a ve čtvrtek 12.30-17.00. Jsme zadarmo
a nepotřebuješ k nám žádnou přihlášku.
Co u nás můžeš dělat?
Jsme bezpečný prostor, kde si můžeš hrát, pokecat,
odpočinout si, dozvědět se něco zajímavého, něco si vyrobit,
kreslit si, trávit čas s kamarády nebo poznat nové lidi. Můžeš
s námi probrat, když tě něco trápí, nebo naopak sdílet svoje
nápady.
Můžeš si u nás také zahrát air hockey nebo deskovky, číst
komiksy nebo si u nás udělat úkoly a domluvit doučování.
Velkou novinkou je ping pong, který si u nás můžeš zahrát
kdykoli v době klubu. Rozrostli jsme se totiž do další místnosti
a těšíme se na pořádné turnaje!

Pozvánka na Halloweenskou přespávačku
V pátek 5. listopadu v klubu proběhne Halloweenská
přespávačka. Trochu strašidelná, ale zas ne moc!
Sraz je v 16.00 v klubu. Poté nás čeká dobrodružná venkovní
cesta za stmívání, po okolí. Večer si v klubu dáme večeři
a uslyšíš pár strašidelných příběhů. Před spaním si pustíme
film a povídat si můžeme třeba o strachu a co s ním. V sobotu
ráno nás čeká společná snídaně.
Nezapomeň se před tím zastavit do klubu pro přihlášku!
Budeš potřebovat vyplněnou přihlášku s podpisem rodičů,
spacák a karimatku. Pokud je nemáš, nevadí, my jich máme
na půjčení dost. Těšíme se na tebe!
Kontakty: tel: 733 172 520, email: becho@neposeda.org

Zuzana Zelenková Bedřichová
Klub Běcho

Foto (4x): archiv Neposeda, z.ú.

Neposeda má otevřeno!

Prostor našeho klubu Běcho
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ZIMNÍ ÚDRŽBA V BĚCHOVICÍCH
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ZIMNÍ ÚDRŽBA V BĚCHOVICÍCH
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KNIHOVNA

Naše knihovna byla opět obohacena o nové knihy, které vyšly
v rámci Velkého knižního čtvrtku v říjnu 2021. Věřím, že se
mezi nimi najde něco pro každého čtenáře. Výběr
nakladatelských anotací jsem převzala z internetových
stránek kosmas.cz. Nové knihy nakupujeme také přímo
na přání či doporučení našich čtenářů. V knihovně díky vám
takto přibyla obsáhlá obrazová publikace Karel Gott, má
cesta za štěstím,
Sběratelka sirotků od Ellen Marie
Wisemanové nebo kniha o šikaně Tohle jsem udělal od Ann
Dee Ellisové.

Hana Santolíková,
knihovnice
Julian Fellowes: Belgravia
Julian Fellowes, autor Panství Downton a dalších
oceňovaných scénářů, nás zve do Londýna 19.
století mezi společenskou smetánku.
Stefanie Oswaltová a Eva Umlaufová:
Číslo na tvém předloktí je modré jako tvé oči Vzpomínky
„Radši na to děcko zapomeňte, beztak
nepřežije…“ S touto větou byla matka Evy
Umlaufové konfrontována na začátku roku 1945
po příjezdu do Osvětimi.
Martin Jonáš: Fenomén Angela Merkelová Portrét jedné éry
Německá kancléřka, označovaná za nejmocnější
ženu světa, se loučí po šestnácti letech strávených v
čele země.
Nico Walker: Poprvé
Románový debut výjimečně nadaného a nápaditého autora,
která překvapí osvěžujícím humorem i citlivostí své výpovědi
o temném srdci dnešní Ameriky.
Petra Klabouchová: Prameny Vltavy
Umrzlá dívka s židovskou hvězdou a křivdy,
které Šumava nezapomíná. Hrůzný nález
těla studentky vimperského gymnázia, které
jako by ze svého nitra vyvrhly samy
šumavské kopce, otřese obyvateli vesniček
poblíž bývalého pohraničního pásma.
Detektivní příběh ze současnosti se
odehrává na pozadí skutečných
historických událostí spojených s přísně
tajným koncentračním táborem Prameny
Vltavy.
Michal Plzák a Lucie Vopálenská: Pro
smrt uděláno - živé rozhovory o
posledních věcech
Jak se dá o smrti mluvit? Autory přijalo 26
osobností a věnovalo jim svou důvěru, aby
spolu toto obtížné téma ohledávali.
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Thomas Snégaroff: Putzi, Hitlerův
pianista a mecenáš
Ernst Hanfstaengl, navzdory
dvoumetrovému vzrůstu přezdívaný
Putzi („prcek“), se ve 20. letech stal
Hitlerovým pianistou a důvěrníkem.
Jeho život je dalším neuvěřitelným
příběhem, který napsala druhá světová
válka. Výstředního muže se širokými
kulturními obzory Hitler jmenoval v roce
1933 vedoucím říšského oddělení pro
zahraniční tisk, ale po čtyřech letech
upadl v nemilost a v obavě o život byl
nucen z Německa uprchnout.
Marieke Lucas Rijneveld: S večerem
přichází tíseň
Román S večerem přichází tíseň je kniha, na
jakou se nezapomíná. Zadírá se pod kůži díky
neotřelé obraznosti, s níž o svém soukromí a
každodenním dění na mlékařské farmě
vypovídá desetiletá dívka přezdívaná Bunda.
Pavla Horáková: Srdce Evropy
Román Pavly Horákové nabízí pozoruhodný
dialog dvou vyprávěcích hlasů, které dělí více
než sto let: z naší přítomnosti se ozývá učitelka
Anežka, která se snaží vyznat ve vlastních
zmatcích i ve zmatené době, a přitom přemýšlí
nad rukopisnými paměťmi moravské
venkovanky Kateřiny, svérázné, sebevědomé
ženy, která nedostatek formálního vzdělání
vynahrazuje vrozenou bystrostí a vnímavostí.
Andrea Sedláčková: Téměř nesmrtelná
láska
Příběh lásky dvou lidí, kterým se vztah pod
rukama proměnil v milostný zápas. Tomáš,
šarmantní a uznávaný pražský intelektuál, se
seznámí s režisérkou Martinou, která žije a
pracuje zároveň v Paříži i Praze a píše scénář
dokumentárního filmu o Milanu Kunderovi.
Christy Lefteri: Včelař z Aleppa
Autentický a sugestivní příběh o
ztrátě domova a síle zármutku, lásky a odvahy, o
lidskosti a nezlomné naději na nový začátek.
Suzanne Kelman: Výhled přes
střechy
Píše se rok 1941 a nacisté právě
obsazují Amsterodam, milované město
profesora Josefa Helda. Tichý učitel
matematiky se nikdy nepřenesl přes ztrátu své
milované ženy – a ani v nejmenším neplánuje
do svého bezpečného světa vpustit někoho
nového. Ovšem když mu jeho
nejnesnesitelnější student, Michael Blum,
oznámí, že Židé, jako je on, už nebudou moct ani studovat,
Josef nedokáže situaci dál ignorovat. Učiní impulzivní
rozhodnutí a nabídne Michaelovi, aby se u něj ukryl…
Jaroslav Rudiš: Winterbergova poslední
cesta
Takhle o dějinách střední Evropy ještě nikdo
nevyprávěl. Cesta vlakem zmizelou zemí po
stopách osudové lásky.

KULTURA
Ohlédnutí i pohled v před a nebo
slavnosti byli a budou
Na Staré poště proběhl v září třetí ročník slavností vína.
Ročník s bohatším programem, než roky předešlé. Též byla
letos možnost zakoupit krásné produkty z Moravy. A to bylo v
plánu věcí více. Něco se nepovedlo, na něco nebyla energie
a nebo čas. Ale plány jsou. Možností spousta a chuť také. Vše
je ale potřeba dělat s rozmyslem a nějakou vizí, kam a jak
celou akci směřovat.
Jsou priority dané. Akce je v Běchovicích a je dělána
především pro místní a lidi z okolí. Akce by měla být možností
se potkat, u dobrého vína se pobavit, zazpívat a třeba
zatancovat. Toto je pro nás organizátory nejdůležitější a
hlavní zadání.
Zvolili jsme pojetí, které bylo tady v Praze a okolí
nestandardní. Ač se to nezdá, tak jsme nenarazili na
podobnou akci, která by byla čistě foklorního rázu, jako ta v
Běchovicích.Vyzkoušeli jsme zachovat čistotu programu a
myslíme si, že se to vyplatilo. O akci se začíná mluvit, začíná
být vnímána jako akce v Praze zajímavá a dokonce se o ní
mluví již i na Moravě.
Rádi bychom pokračovali v daném směřování. Rozšiřovat
program, zvát zajímavé účinkující, otevřít více stánků s
regionální nabídkou produktů. Pokud se nám bude dařit, je
šance, že v Běchovicích vznikne další zajímavá akce, která
přesáhne daleko hranice Běchovic.

Tady se ale zarážíme a přemýšlíme. Nechceme zase akci
občanům Běchovic „ukrást“ tím, že se zde budou sjíždět
stovky lidí z okolí blízkého i dalekého. Bude zde přeplněno a
místní ztratí dojem z milé místní akce.
To vše je daleko a jsou to úvahy. Je však potřeba myslet
několik kroků ( v tomto případě let ) dopředu. Již když jsme
chystali třetí ročník, jsme řešili, jak by měl vypadat ten čtvrtý.
On totiž jeden ovlivňuje druhý a vše navazuje.
A proč to píšu. Plánujeme program na rok 2022. Už teď máme
několik novinek a doufáme, že se osvědčí a budou se vám
líbit. Ale také by nás zajímalo, co říkáte na to co již bylo. Jak se
vám akce líbí, co by jste třeba rádi uvítali, viděli, slyšeli anebo
naopak co ne. Váš názor je pro nás důležitý a může nám
pomoci připravit další ročníky tak, aby byli ještě lepší.
To co se odehrálo v letech předchozích, můžete zpětně
sledovat na stránkách Facebooku, kde je stránka s názvem
B Ě C H O V I C K É
SLAVNOSTI VÍNA. Jsou
zde fotografie, videa i
články z let předchozích.
Můžete zde psát své
poznatky a příspěvky.
Pokud nemáte možnost
navštěvovat Facebook,
tak nám můžete napsat
na mail: caramella.cz@seznam.cz. Budeme za tyto
informace a názory vděčni.
A jedno již prozradit můžeme. Čtvrtý ročník se bude konat
17.9.2022 od 12:00 opět na Staré poště. Těšíme na setkání.

Martin Konrád

INZERCE
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KULTURA - pozvánky
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KULTURA - pozvánky
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KULTURA - pozvánky

strana 16

SPORT
Běchovičtí sršni prožili
nádherný fotbalový říjen!
Říjen byl nádherný! Co se týká počasí, i co se týká našeho
fotbalu. Hráči, rodiče i fanoušci si užili krásných zápasů,
dramatických okamžiků i sluníčka. Tak třeba mladší
přípravka – ta na podzim do uzávěrky tohoto čísla Života
Běchovic ještě neprohrála. Vždy zvítězila s dvouciferným
počtem vstřelených gólů.
Anebo dorostenci! Jejich soutěž je náročná, soupeři nejsou
žádná ořezávátka, Sršni se ale drží famózně! Například se
super favoritem celé soutěže FA Alexe Zubra prohrávali
po poločase 0:2 a všichni jsme to už viděli černě. Ve druhé
půli se ale nejstarší Sršni vzepjali k až neuvěřitelnému
výkonu, zlepšili hru, strhli přítomné publikum a byli jen krůček
od vyrovnání. Následovaly skvělé výhry v Újezdě a pak doma
se Stodůlkami. S těmi i přes to, že jsme hned po přestávce
přišli o vyloučeného gólmana.
Sršni, máme z vás radost!
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Běchovičtí sršni : Spoje - 17:9
Běchovičtí sršni : Háje Jižní Město - 12:11
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Běchovičtí sršni : Březiněves – 3:11
Slivenec : Běchovičtí sršni – 24:3

Foto (4x) : Archiv Sršni

MLADŠÍ ŽÁCI
Háje Jižní Město : Běchovičtí sršni -5:5
Běchovičtí sršni : Újezd - 9:1
STARŠÍ DOROST
Újezd : Běchovičtí sršni – 0:2
Běchovičtí sršni : Stodůlky – 3:0
Stále platí naše pozvání! Každý, kdo si chce zahrát
za Běchovické sršně, má šanci.
Rodiče nových Sršňů najdou potřebné kontakty na našich
stránkách www.bechovictisrsni.cz v sekci NÁBOR.

Alan Hejma
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SPORT

Dne 29.9.2021 jsme oficiálně ukončili bruslařskou sezonu.
V areálu Na korunce bruslíme od března do září. Každé
pondělí a středu. Tedy jen za pěkného počasí – bez deště.
Na ukončení sezony připraví rodiče, nebo sami kluci a holky
nějakou dobrůtku, já zajistím nápoje. Bruslíme pro radost, ale
u dětí chci nenásilnou formou dostat bruslařské prvky
do podvědomí. Hodně mi letos pomohlo tancování na
bruslích, děti pak začaly tzv. přešlapování o to víc lehčeji.
Každý, kdo bruslil v této sezoně dostal do krásné sponzorské
hadrové tašky dva litrové Sprite, hrníček s víčkem a krásnou
čepici k našemu dresu zn. Sweep. A pak za docházku dárky
z tomboly. Letos jsme nabruslili celkem 46 hodin denního
bruslení a 3hodiny nočního bruslení. Jako první se se svojí
35hodinovou docházkou umístila Léňa Leny Zmrzlá. Jako
druhá s 34 nabruslenými hodinami to byla Karolína Kája
Urbanová. Na 3. místě byla zase holka, a to Amálka Ammy
Bramborová s odbruslenými 33 hodinami. Letos to bylo těsné
a někdy si museli dát bruslaři kámen nůžky papír, aby se
rozhodlo, kdo bude vybírat dárek z tomboly. Někteří dostaly
ještě navíc dárky za svou zručnost (Nikolka Jahodová),
kamarádskost (Šimon Šimi Urban), dobročinnost (Michal
Kovalovský), za vynikající mini řízečky pro všechny
(Kristýnka Mevaldová), za perfektní free style jízdu na dálku
po 1 brusli s absolutní rovnováhou (Lili Polesná) a že vše
zvládá s humorem, i když stále padá (Jůlinka Bramborová).
Kdo nepadá, tak se nic nenaučí – mému heslu se všichni
smějí.
Skoro všechno jídlo se i letos zbaštilo a mě samotnou
absolutně dostal přenádherný dort od maminky Ivety
Hozmanové, s fotkou našeho oddílu v dresech. Který
mimochodem všem chutnal tak, že se po něm jen zaprášilo.
Uvidíme, co nám ještě CV povolí, máme v plánu společné
dlabání dýní a možná Mikulášskou v tělocvičně. Cvičení jen
bez bruslí, ale zato i s rodiči. :-))) A pokud sníh a CV povolí,
plánujeme v př. roce společné setkání na sněhu.

Iva Kafková

Rybářské závody
V sobotu 16.10. od 8 h do 12 h proběhly na rybníčku
v Běchovicích dětské rybářské závody a odpoledne
následovaly závody pro dospělé. Ráno se celkem sešlo 19
kluků a 2 holky, aby si vyzkoušeli rybolovnou techniku. Cílem
bylo, aby si všechny děti dopoledne u rybníčku zachytaly,
a tak jsme měli radost, že se všem dařilo.
Nebylo důležité, kdo se jak umístil, protože každý obdržel
hodnotnou cenu. Pro účastníky závodu bylo zajištěné
občerstvení. Z dětí nejvíc ryb nalovil Jakub Kafka, akce se
však líbila úplně všem dětem. Rodiče byli spokojení, že vidí
své potomky, jak nahazují návnadu, zasekávají, navazují
utržené háčky, štípají si suchý rohlík a napichují na háček.
Byla tam super atmosféra. V průběhu závodů byly
do rybníčku přivezeny malé štiky. Všichni zvědavě přihlíželi,
jak je velcí rybáři hned přendávali z kádí do vody.
Je moc fajn, že se rybáři snaží vychovávat rybářskou mládež,
která je pak lehce zastoupí. Rybaření je super koníček! Velké
díky patří výboru Místní rybářské organizaci Českého
rybářského svazu Praha-Běchovice, který takové akce pro
rybářskou mládež v Běchovicích organizuje. Další
poděkování patří firmě Trabucco Újezd nad Lesy, která
připravila ceny na tyto závody a doplnila sponzorskými dary.
Malí i velcí rybáři si den užili a poslední rybáři odcházeli
od rybníčku až před 18. hodinou. Petrův zdar

Zaznamenala Ivana Kafková
za přispění výboru MO ČRS Praha-Běchovice
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Foto (2x) Petr Vich, 1 x Iva Kafková

Ukončení bruslařské sezóny

SPORT

Foto (8x) : Jan Jech

125. ročník Běchovice - Praha

Cvičení dětí v Sokole v Běchovicích
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