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Příběh benické
zvoničky
Chcete zjistit, jak moc už jste
v Benicích usazení? Máme pro
vás hádanku. Kde stojí místní
zvonička? Na návsi, to je jednoduché, ví to snad každý. Odpovědi na další otázky už tak snadné
nebudou. Víte, jaký letopočet
je na zvoničce uvedený? Pokud
tipujete Léta páně 1893, máte
pravdu. A kdo je světec zpodobený nad letopočtem? Jedná se
o sv. Prokopa - českého zemského patrona, který je na reliéfu
vyobrazený jako opat Sázavského
kláštera s mitrou na hlavě, berlou v levé a knihou v pravé ruce.
Tento způsob odpovídá barokní
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Denní snění
Co bychom
do budoucna
rádi realizovali?

tradici, častěji byl ale sv. Prokop
zobrazován jako řeholník v mnišském oděvu. Jeho hlavním individuálním atributem je spoutaný
ďábel, kterého má u nohou, nebo
na němž přímo stojí. To souvisí
s legendou, která říká, že čert
svatého Prokopa provokoval. Ten
se ale nedal strhnout k ničivému
zápasu, místo toho ďábla zkrotil
a zapřáhl do pluhu. Křížem, který
držel v pravé ruce, ďábla popoháněl a společně tak vyorali brázdu.
Čertova brázda skutečně existovala, jednalo se o dnes už zaniklý
liniový krajinný útvar připomínající široký úvoz. Táhla se ze Sá-

zavy, kde byl Prokop opatem, až
do Chotouně, Prokopovy rodné
vsi. A věděli jste, že byla zvonička
v roce 2011 restaurována a o rok
později prohlášená kulturní památkou? Ve vyjádření Národního
památkového ústavu se k tomu
píše: „Zvonička je hodnotnou
drobnou sakrální památkou a tvoří významnou místní dominantu
návesního prostoru. Představuje
jednu z posledních autenticky dochovaných památek staré zástavby Benic a je důležitým dokladem
tradice úcty k českému zemskému patronu sv. Prokopu na území
hlavního města Prahy.“ Jenom

beničtí starousedlíci ale vědí, že
zvonička dodnes funguje a že má
svého zvoníka. Dlouhá léta jím
byl pan Chudárek, na přelomu
minulého a letošního roku ho
vystřídal pan František Vepřek,
který bydlí v ulici K Lipanům č.
66. V obci se dodržuje tradice, že
když někdo zemře, oznámí to rodina co nejdřív zvoníkovi, který to
pak dá ve známost ostatním obyvatelům zhruba čtvrthodinovým
zvoněním, během něhož k němu
přicházejí sousedé a ptají se, kdo
umřel. Při žádných jiných příležitostech se zvonit nesmí, protože
se traduje, že to přináší neštěstí…
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Co považujeme za

důležité

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Od posledních komunálních voleb uplynul víc než
rok a beničtí občané mohou sledovat a hodnotit
první výsledky práce současného zastupitelstva.

Úřad

v teple

Benice dostupné

starostky

Nikdo jistě nepřehlédl, že
došlo k zateplení budovy úřadu. Celkové náklady (1 587
000 Kč) obec uhradila z dotace, kterou získala od Státního fondu životního prostředí
(993 000 Kč), z příspěvku
od Magistrátu (256 000 Kč)
a z vlastních prostředků
(338 000 Kč). Kromě toho,
že úřad získal novou fasádu
a přirozeně se tak napojil na
Benickou hospůdku, neplýtvá obec zbytečně penězi na
jeho vytápění.

Jsme na internetu!
Od listopadu
získala naše obec
novou, modernější
podobu webových
stránek. Výsledkem
snahy zastupitelstva o zlepšení komunikace se spoluobčany je i časopis, který právě držíte v ruce.
Bude vycházet čtyřikrát do roka a s obecním webem by měl být
těsně propojený tak, aby vám v mezidobí mezi jednotlivými vydáními neunikla ani jedna důležitá informace!

ROZHOVOR SE ZASTUPITELI
REKAPITULUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA ZE DNE 17. 3. 2016
Starostky Hany Karasové
a zastupitele Vladislava Mareše
jsme se zeptali:
CO VY OSOBNĚ POVAŽUJETE ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
BOD PROGRAMU?
V. M.: Myslím, že benické
obyvatele bude nejvíc zajímat, že
hodláme navázat na opravu ulice
Květnového povstání rekonstrukcí mostu. Je potřeba sanovat celou jeho vnitřní konstrukci. Znamená to bohužel nejen to,
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že budeme mít most jako nový,
ale také zhruba tříměsíční omezení. Od června 2016 se bude
opakovat stejná situace jako při
opravě ulice Květnového povstání. Obec bude rozdělená na dvě
části a bude průchozí jen pro
pěší.
JAK BUDE V TÉ DOBĚ VYŘEŠENÁ DOPRAVA?
H. K.: Stejně jako při opravě
ulice Květnového povstání, provoz linky 265 zůstane zachován

POLE JE POLE
Už minulé zastupitelstvo
se postavilo proti Projektu
Sever, jehož investorem byl
podnikatel Sebastian Pawlowski. Projednávání změny územního plánu, která by
z polí mezi Benicemi a Uhříněvsí udělala stavební parcely, bylo konečně definitivně
zastaveno. Odvolaný náměs-

a linka 325 bude po dobu opravy
zrušena.
JE UŽ VE VÝHLEDU OPRAVA SILNICE Z BENIC DO
ČESTLIC?
H. K.: Přesný termín zatím
nevíme, ale dostali jsme příslib,
že pokud Středočeský kraj obdrží finance na opravy silnic 2. a 3.
třídy, jsme v pořadí. Na opravy
bylo nyní uvolněno 500 milionů
korun, takže předpokládáme, že
se v dohledné době začne dělat
přesná diagnostika stavu a samotný projekt.
JAKÉ DALŠÍ ZÁVĚRY ZE
ZASEDÁNÍ BYCHOM NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT?

tek primátorky pro územní
rozvoj Matěj Stropnický
to pro ČTK komentoval:
„Končí praxe, kdy developři
spekulovali s koupí levné
orné půdy, a poté vymáhali
po městu její přeměnu na
lukrativní stavební parcely.
Kdo si koupil pole, bude mít
pole…“

H. K.: Konečně vznikne chodník od ulice Zkrácená do centra
obce. Je to důležité kvůli bezpečnosti, protože tudy chodí lidé
s kočárky a zatím se tu musí brodit
blátem, nebo jít vozovkou. Výstavbu chodníku bude financovat Magistrát v rámci projektu TV 3150,
který zahrnuje opravu všech komunikací v obci.
V. M.: Schválili jsme vyrovnaný
rozpočtový výhled, který je letos
díky jinému způsobu rozdělování
mezi velké a malé části Prahy řádově o milion vyšší, navýšili jsme
prostředky určené na rozvoj kulturního života v obci…
Přesný zápis ze zasedání benického zastupitelstva najdete na
www.praha-benice.cz

SLOVO

K velkým nevýhodám Benic patří fakt, že leží mimo vlakovou trať,
takže pokud neřídíte, jste zcela závislí na autobusové dopravě. Proto
vám určitě neunikl víkendový provoz autobusu 325, který funguje od
října 2015. Iniciovalo ho nové zastupistelstvo, které se dále snaží zajistit provoz linky i v ranních a večerních hodinách tak, aby ji mohli využívat zaměstanci obchodních center při dojíždění do zaměstnání. Dále
také usiluje o zavedení nočního spojení z centra, které by jistě uvítala
benická mládež a kulturymilovní spoluobčané.

Spojnice
Ulice Květnového povstání,
která prochází středem Benic
a spojuje je s okolním světem,
prošla v říjnu minulého roku
rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž
investorem byla TSK (Technická správa komunikací), tedy
Magistrát. Zastupitelstvo průběh celé akce, která znamenala
pro všechny obyvatele významné omezení, pozorně sledovalo,

kontrolovalo a upozorňovalo na
případné nedostatky. Největší pozornost věnovalo zvýšení
bezpečnosti při průjezdu vozidel obcí. Kromě již nainstalovaných zpomalovacích polštářů
v části vozovky vedoucí do Uhříněvsi, byly další použity také ve
směru na Čestlice. Oprava bude
pokračovat v letošním roce celkovou rekonstrukcí mostu.

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou první
číslo zpravodaje naší městské části - časopis Benický
dostavník. Po zprovoznění
nových webových stran v listopadu minulého roku to je
další krok v prohlubování
komunikace mezi zastupiteli
obce a Vámi občany.
Naším záměrem je pravidelně informovat o dění
v obci, vysvětlovat okolnosti
našich rozhodnutí, zvát na
akce, které pořádáme nebo
podporujeme, a to vše doplňovat o zajímavé postřehy
a poznámky. Své místo v něm
budou mít i zprávy o činnosti
místních spolků a sdružení. Časopis by měl vycházet
čtyřikrát do roka, v letošním
roce pak vyjde ještě dvakrát,
na podzim a před Vánocemi.
Každá komunikace musí
být založená na dialogu. Je
pro nás proto důležité znát
i Vaše přání, představy i oblasti, které byste chtěli změnit, nebo naopak, s čím jste
spokojeni. Budeme rádi za
Vaše názory a reakce.

Žijeme zde v malé obci
na kraji Prahy, v jedinečné
přírodní lokalitě. Komorní
velikost naší městské části
je pro nás velkou výhodou.
Všichni beničtí obyvatelé
jsou si při troše nadsázky
sousedy. Avšak nyní tvoříme
trochu nesourodý celek. Na
jedné straně jsou zde rodiny, které zde mají zapuštěné
hluboké kořeny a jsou provázané dlouholetým soužitím,
na druhé straně je velká část
těch, co se přistěhovali nedávno a kteří se teprve navzájem poznávají.
Naší snahou je hledat,
podporovat a nacházet cesty
k navazování užších vzájemných vztahů, hledání možností a forem, kde bychom se
mohli potkávat, navzájem se
poznávat, radovat se ze společných zážitků a být jeden
druhému blíže. V každém
případě je jen na každém
z nás, jak moc budou Benice
místem pro spokojený život
nás všech.
Věřím, že nám na této cestě Benický dostavník pomůže
a že Vám bude přivážet noviny, které Vás budou zajímat.
Hana Karasová, starostka
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ŽIJEME V BENICÍCH

BENICE SPOLKOVÉ

MASOPUST DRŽÍME,
nic se nevadíme
K nejveselejším svátkům
v roce patří Masopust. Díky
paní hostinské Víškové si ho
letos beničtí užili v podobě
pravé domácí zabijačky, která
se v Benické hospůdce konala
30. ledna. Možná se tak u nás
ve vsi podaří obnovit tradici,
podle níž naši předkové zhruba
týden před začátkem třídenního masopustního veselí zabíjeli
prase, aby se pořádně připravili na čtyřicetidenní půst, který pak trval až do Velikonoc.
Čtvrtek před masopustní ne-

Rozhovor
s členem spolku
Martinem Pinou

dělí dokonce získal přívlastek
„tučný“. Lidé věřili, že v tento
den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Podle účasti obyvatel v Benické hospůdce to vypadá, že se
v tomto roce v naší vsi nedostatku sil bát nemusíme. Řeznický mistr nám v krátkém improvizovaném rozhovoru mezi
mícháním prdelačky a plnění jitrnic prozradil, že na benickou
zabijačku padla dvě prasata.
Statistika paní hostinské Víškové byla ještě přesnější:

Myslivecký spolek Hubert
Kolovraty

Snědlo se 300 jitrnic, 150 jelítek,
150 l polévky a 15 kg tlačenky!

Jak dlouho jste nebyli
v knihovně?
V knihovně? Říkáte si možná. A kde je vlastně v Benicích
knihovna? Sídlí v prvním patře
úřadu a pro občany má otevřeno každé pondělí od 18,30 do
19,30, vedoucí je paní Zdenka
Cubrová (zdcu@seznam.cz).
V benické knihovně pravidelně
přibývají nové tituly, z posledních
přírůstků vybíráme: B. Erskinová
Nejtemnější hodina, J. Patterson
Smečka, L. L´Amour Psanec, Jo

Nesbo Půlnoční slunce, R. Cook
Horečka, Smrtelný strach, Epidemie, Kořeny zla, M. Viewegh
Biomanželka, P. Jirounek Pro hrst
diamantů, K. Atkinsonová Život
za životem.

LESNÍ MATEŘSKÁ
ŠKOLKA ZA HUMNY
Pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti vyrostly v lesní
školce, máme dobrou zprávu: Kolovratský vzdělávací spolek Soova od září otvírá lesní MŠ Soovička. Jako zázemí
školky bude sloužit jurta vybudovaná na komunitní zahradě. Zápis dětí proběhne 13. a 14. května, pokud máte zájem, domluvte si termín. Bližší informace a kontakty najdete na www.soovakolovraty.wix.com/soova
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OBMĚŇTE ŠATNÍK!
Také máte plné skříně
věcí, které už jste měsíce,
nebo dokonce roky neměli
na sobě? Zabijte dvě mouchy jednou ranou! Provětrejte šatník, udělejte
si v něm místo a pořádek,
a pomozte. V ulici Okrasná
a na parkovišti před čestlickým hypermarketem Albert

najdete sběrné kontejnery na textil. Provozuje je
společnost Potex, která
spolupracuje s řadou neziskových organizací. Ty vaše
věci dopraví až k potřebným, kterým budou sloužit, místo aby skončily na
skládce. Další informace na
www.recyklujemetextil.cz

ODKUD KAM SAHÁ
VÁŠ REVÍR?
Naše honební společenstvo
si pronajímá pozemky od kolovratského honebního společenstva, náš revír má celkem 750 ha
a sahá od Uhříněvsi přes Lipany
až ke Kolovratům.
KOLIK MÁTE ČLENŮ
A V ČEM SPOČÍVÁ
VAŠE ČINNOST?
Momentálně máme třináct
členů a scházíme se jednou mě-

BE NICE
Filmový klub jinak
Promítání filmového klubu,
které organizuje spolek Be Nice
za podpory ÚMČ, vstoupilo do
své čtvrté sezóny. Kvůli stagnující návštěvnosti v posledních
iniciátoři měsících udělali průzkum, ze kterého vyplynulo, že
je na čase provést změny. Na základě toho se projekce od března
přesunuly do Benické hospůdky,
která bude každé druhé úterý
fungovat pro potřeby klubu.
Znamená to, že se účastníci bu-

dou moci před představením
a během něj občerstvit. Všichni
jsou srdečně zváni s tím, že se
předpokládá, že nikdo nebude
během projekce diváky rušit.
Vstup zůstává i nadále bezplatný. Nový program se vytváří na
základě přání návštěvníků a byl
zrušen systém výběru ze tří
filmů. Bude pravidelně zveřejňován na vývěskách, pokud ho
chcete dostávat emailem, napište
na petr.dolezal@etherm.cz.

Zapsaný spolek Be Nice
byl založen v dubnu 2007
s cílem – cituji stanovy:
„usilovat o ochranu životního prostředí a kulturního
dědictví v obci Benice a jejím
okolí“. Lidsky řečeno – spolek prapůvodně vznikl proto,
aby se pokusil zabránit demolici staré hospody. To se sice
nepodařilo, ale jedenáct jeho
členů od té doby zorganizovalo řadu akcí, z nichž mají
prospěcha jichž se účastní

síčně. Myslivecký rok začíná
1. dubna a končí 31. března.
Na konci února se provádí povinné sčítání zvěře, na základě
kterého nám Státní veterinární
správa pošle plán lovu. 1. dubna
se tradičně koná výroční schůze.
Do konce dubna musí být vyčištěné a vydezinfikované všechny
krmelce a zásypy pro drobnou
zvěř. V revíru máme momentálně 12 zásypů pro bažanty a zajíce, 7 krmelců pro srnčí zvěř a 8
slanisek. Přes prázdniny máme

i ostatní obyvatelé Benic. Kromě
posledního plesu ve staré hospodě to bylo vysázení dvou alejí
stromů nebo zorganizování výletu do Míšně. V poslední době je
nejdůležitější pravidelnou činností provozování filmového klubu. Někteří členové spolku se ale
nadále věnují ochraně životního
prostředí, takže občas zareagují,
když například Magistrát oznámí
plánované kácení stromů v okolí.
Členka Be Nice Vladka Steinhartová je autorkou žádosti adresované Magistrátu. Na jejím základě se 17. března sešli členové

volno a od září začínáme opravovat poničené krmelce a snažíme
se zajistit krmení pro zvěř na
celou zimu. Obnáší to sehnat 3
tuny pšenice, ječmene a kukuřice, k tomu sůl a občas půltunový
balík sena. Mezi myslivci se říká:
„Poslední klas z pole, první zrno
do krmelce…“
A CO LOV?
Lovná sezóna začíná 1. listopadu a končí 31. prosince. Během
té doby pořádáme zpravidla 4 – 6

honů, podle toho, kolik zvěře
máme podle plánu odlovit. Vždycky se sejdeme v osm ráno v kolovratské hospodě U Medvěda, dáme
si ranní polévku, v devět hodin je
nástup. Máme s sebou cvičené lovecké psy, na sobě lovecké ošacení
v zelené nebo šedé barvě, samozřejmostí je klobouk a čisté holínky.
Pak se společně vydáme na pole.
Tady také svačíme a ve tři hodiny
máme v hospodě společný slavnostní oběd. Tady se pak bavíme do pozdních večerních hodin…

spolku Be Nice (Petr Doležal,
Vladimír Topič a Vladka Steinhartová) se zástupci Odboru
ochrany prostředí pražského
Magistrátu (Ing. Josef Šlinger,
Ing. Jiří Karnecki) a se starostkou
Benic Hanou Karasovou u Pitkovického potoka. Zde chce Ma-

gistrát vykácet nebo upravit
51 stromů. Přímo na místě
se zástupci spolku seznámili s argumenty odborníků
z Magistrátu a uznali, že navrhovaný zásah, který počítá
i s následnou rekultivací, je
opodstatněný.
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VYCHÁZKA

POTKÁVÁTE JE

PRKNOVKA

ROZHOVOR S AKADEMICKOU
SOCHAŘKOU HELENOU SAMOHELOVOU

MÍSTO, KDE VODA ODPOČÍVÁ
Jarní procházka nás povede
ulicí K Lipanům na konec obce,
až k malebnému benickému hřbitovu. S rozměry 34 x 19 metrů
je náš hřbitov nejmenší na území
hlavního města Prahy, za povšimnutí stojí několik památných
lip, které rostou za jeho zdí. Od
hřbitova se vydáme směrem na
Kolovraty alejí mladých javorů,

které tu před pár lety díky grantu nadace Via společnými silami
zasadili beničtí obyvatelé. Zhruba v půli cesty odbočíme téměř
neviditelnou polní cestou doleva,
směrem k čističce odpadních vod.
Přejdeme po tenké kovové lávce
přes Říčanský potok a ocitneme
se v tajemném lese s malebným
názvem Prknovka.

Mokřad je
místo
celoročně nebo
alespoň po
velkou část roku
zamokřené,
často
i s viditelnými
vodními
plochami

Muž, který sázel stromy
Ačkoli jste si možná stejně jako já mysleli, že název Prknovka souvisí s těžbou a zpracováním dřeva, můžete na toto vysvětlení klidně
zapomenout. Jméno je totiž upomínkou na osvíceného uhříněveského učitele Františka Prkna, který pozemek koupil kolem roku 1900,
a za pomoci svých žáků tu v letech 1902 – 1904 začal sázet stromy.
Dodnes tu najdete 28 vzrostlých topolů černých, nejvyšší z nich měří
25 metrů a obvod nejsilnějšího má 4,6 metru! Na jižní straně nad potokem vyrostlo obytné stavení a stodola, potom tu pan učitel vysázel
ovocný sad a nakonec postavil vilu. Neoplocený pozemek byl volně
přístupný veřejnosti až do roku 1930, kdy Prknovku získal nový majitel – ředitel zemské banky v Praze Ferdinand Tománek. Les pojmenoval podle svého rodiště Bořetice, vilu opravil a pozemek oplotil. Po
únoru 48 byla vila včetně pozemku zabavená státem a postupně se tu
vystřídali různí nájemci včetně ředitelství státního statku Říčany nebo
důchodců Československé lidové armády. Objekt během padesátých
let chátral. V šedesátých letech získal novou majitelku, po jejíž smrti
byl objekt prodán Socialistickému svazu mládeže, Cestovní kanceláři
mladých. V roce 1992 převzali Prknovku skauti, v současnosti slouží
areál jako skautská víkendová i celotýdenní základna.

NAŠLAPUJTE OPATRNĚ!
Půjdete-li Prknovkou pomalu a potichu, možná se vám
podaří nevyplašit zdejší obyvatele. Rákosiny a břehové
porosty jsou hnízdištěm mlynaříka dlouhoocasého, šoupálka krátkoprstého, střízlíka
obecného a brhlíka lesního.
I v zimě tu můžete zahlédnout

sýkory – modřinku, koňadru, babku a úhelníčka nebo žlunu zelenou. Rostou tu modříny opadavé,
smrky ztepilé, javory babyky,
olše lepkavé, javory mléče, jasany
ztepilé, vrby bílé, vrby křehké,
akáty a topoly černé. Pozor, pod
nohama se vám rozprostírají koberce sasanek, orsejí a blatouchů.

Nový mokřad
Obejdeme areál Prknovky
a vrátíme se dolů k Říčance, která
tu protéká částečně v původním
a částečně v novém korytě zbudovaném v sedmdesátých letech.
To je značně zanesené a na několika místech zahrazené padlými
stromy romanticky obrostlými
břečťanem. V důsledku regulace
potoka došlo k zaplavení sousední louky, která se změnila v mokřad. V minulosti byly mokřady

odvodňovány a přeměňovány
v zemědělskou půdu. Dnes se
většina zachovaných stává jádrem
chráněných území, výjimečně jako v Prknovce - vznikají mokřady nové. Mokřadní ekosystémy
slouží jako přirozený rezervoár
vody, mají rozhodující význam
pro regulaci záplav, udržování
kvality vody a stávají se útočištěm
vodních a bahenních rostlin i živočichů.

Podél potoka se dostanete až k železničnímu viaduktu, který podejdete
a objevíte se na jižním okraji Uhříněvsi, v přírodním parku Vodice. Rozkládá se na ploše čtyř hektarů a je tvořený soustavou rybníků (Vodice I, II,
III a Nadýmač II), skrze něž protéká Říčanský potok. Tady končí divočina
a začíná revitalizované území s vyčištěnými rybníky, umělým ostrovem,
pěšími stezkami a lavičkami.
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DOMOV ATELIÉR
Na samém konci vsi proti hřbitovu se pod obrovským starým
smrkem schovává malý domek. Nenápadný, neokázalý, stejně
jako jeho obyvatelé – akademická sochařka Helena Samohelová a animátor a loutkoherec Jan Klos. Dům jako dlaň a starosvětská domácnost plná malých překvapení. V kuchyni hoří
v kamnech oheň, v obývacím pokoji každou půlhodinu zabimbají pendlovky. Vycpaná volavka soustředěně drží v zobáku
rolničku, aby ji neupustila, a na kanapi se občas převalí z boku
na bok nalezenec – pes Haryk. V přilehlém ateliéru a v zahradě
potkáte podivně legrační „zkamenělá“ zvířata a z půdy občas
zlověstně zasyčí kocour z Trnkovy Zahrady. Je tam totiž už kolik let nedobrovolně zavřený v kulaté kovové krabici od filmu.

Do Helenina ateliéru se jde z kuchyně jen přes chodbu. Vždycky
to ale tak jednoduché nebylo…
Můj první ateliér, který jsem si
po absolvování školy v roce 1967
zařídila, byl ve Vršovicích. Bydleli
jsme na Spořilově, takže jsem každý den ráno normálně odcházela
do práce. Po revoluci byl ale dům
vrácený v restituci a staronová
majitelka mi oznámila, že se musím co nejrychleji vystěhovat,
protože tam její syn bude mít realitní kancelář. Tak jsem to bez
jakéhokoli odškodnění (pece,
elektrika apod.) musela podstoupit a na začátku padesátky začít
znovu, což bylo značně náročné
po všech stránkách.
JAKOU ROLI
V TOM SEHRÁL
BENICKÝ DŮM?
Zcela zásadní. Po smrti příbuzných jsme dům chtěli prodat, ale
díky naší liknavosti k tomu nedošlo, a tak bylo kde začít. Největším
problémem byla elektrika. Ve vesnici byl slabý transformátor (pec
má velkou spotřebu), a tak jsem si
ten proud na ČEZu doslova vybrečela. Neustále se měnily vyhlášky
a o pořízení nové pece se nechci
ani šířit, bylo to doslova martyrium. Všechno bylo nesmírně složi-

té, nic nebylo k dostání. Například
přemístění telefonní linky mělo
být otázkou týdne, který ale trval
6 let (neumím uplácet). Teď mám
vše, co potřebuji. Malou a velkou
pec a díky různým improvizacím
také kompletně zařízenou dílnu,
ve které nechybí stará míchačka
na těsto ze školní kuchyně, v níž
„zadělávám“ hlínu, nebo stříkárna
vybavená starým hospodským větrákem, hrncem na prádlo a rourou
od kamen.
JAKÉ MÁ DOMÁCÍ
ATELIÉR VÝHODY?
Jsem tu spokojená, pracuju,
kdy chci, takže pořád. Je tu klid,
nic mě neruší a přes svůj pokročilý věk jsem naštěstí ještě mobilní.
Dnes je pro keramiky naprosto
vše k dostání, cena pecí značně
klesla, jsou výborné a mají menší spotřebu, takže ještě uvažuji
o pořízení nové.
CO MOMENTÁLNĚ
DĚLÁŠ?
Dělám, co mě zajímá, zúčastňuji se řady keramických akcí,
jenom letos například keramická
plastika v zámeckém parku v Roz-

tokách, keramika v kadaňském
františkánském klášteře, výstava
ve Velkých Karlovicích … a moje
samostatná výstava v Plzni v Národopisném muzeu, takže to ani
nemohu stačit.
JAK BYS
CHARAKTERIZOVALA
SVOJI TVORBU?
Moje tvorba je celý život dvojkolejná: Od roku 1973, kdy
jsem se zúčastnila mezinárodního sympozia keramiky zaměřeného na architekturu v Bechyni,
jsem hodně pracovala na realizacích určených právě pro architekturu. Za minulého režimu
jsem se ve snaze vyhnout se některým zakázkám bránila, že nemám na to dělat zobrazující umění, takže místo témat opěvujících

naše šťastné výdobytky, jsem vše
řešila spíše abstraktními, geometrickými motivy. Architekti
to rádi přijímali, protože každý návrh musel projít ideovou
a výtvarnou komisí, ale nebylo
to vůbec jednoduché, souhlas
architektů hodně pomáhal tyto
motivy prosadit (například stěna ve druhém vestibulu stanice
metra Můstek). V současné době
navazuji na svoji tvorbu v architektuře, zajímají mě vztahy dvou
identických tvarů, jejich řazení,
propojení, prolínání – někdy
jsou to až hlavolamy. No a jako
protipól a oddych se věnuji (spíše už jen sporadicky) modelaci
různých groteskních zvířecích
a jiných plastik. Navazuji tím na
své začátky, na docela úspěšný
start v šedesátých letech.

Práce Heleny Samohelové lze vidět na www.samohelova.webnode.cz
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POZVÁNKY

ZA BENICE KRÁSNĚJŠÍ!
V sobotu 7. 5. zveme všechny dobrovolníky na pomoc
s úklidem obce. Sraz bude v 9 hodin před úřadem, k dispozici budou pytle , multikára pro svoz odpadu a kontejner.
Vlastní rukavice a reflexní vesty vítány. Pro účastníky bude
na závěr připraveno malé občerstvení v Benické hospůdce.
Akci pořádá MČ PB ve spolupráci s SDH.

JARNÍ ÚKLID
Pokud pro vás třídění odpadu zatím není samozřejmostí, můžete s ním
začít letos na jaře, takže třeba teď hned. V Benicích proto máte vytvořené
ideální podmínky. Kontejnery na tříděný odpad stojí v ulicích Okrasná
a U Císařské cesty – zde můžete vyhodit papír, sklo, plasty a nápojové
kartóny. S elektroodpadem se vydejte za úřad, do ulice Na Luka.
Mobilní sběr nebezpečného odpadu (rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej
a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie
a akumulátory) proběhne vždy před úřadem v ul. Květnového povstání
– v úterý 31. 5. od 15,40 do 16 hodin, v sobotu 13. 8. od 8 do 8,20
hodin a v úterý 18. 10. od 15,40 do 16 hodin.

Kontejnery na bioodpad
budou přistavené vždy v sobotu od 13 do 16 h.
23. 4. – Na Luka,
18. 6. – Okrasná,
Kontejnery pro
10. 9. – Na Luka,
velkoobjemový
odpad
24. 9. – U Císařské cesty,
budou přistavené
1. 10. – Okrasná,
vždy od 12 do
8. 10. – Na Luka,
16 hodin, v sobotu
5. 11. – U Císařské cesty,
14. 5. – Na Luka,
12. 11. – Okrasná,
11. 6. – Okrasná
19. 11. – Na Luka.

BENICKÉ
JAZZOVÉ
PODVEČERY

PROGRAM
FILMOVÉHO
KLUBU

Nezapomeňte si až do konce
roku rezervovat v kalendáři každou poslední neděli v měsíci!
Úřad MČ Praha Benice ve spolupráci s Benickou hospůdkou pořádá řadu jazzových improvizací
s cílem rozproudit naše ospalé
venkovské nedělní podvečery.
Na první rundu se můžete těšit
24. dubna od 18,00 hodin,
srdečně Vás zvou muzikanti ve
složení Darja Kuncová – zpěv,
Vít Fiala – kontrabas a František
Prokop – kytara. Další koncerty
se budou konat také v Benické
hospůdce, vždy od 18 hodin –
29.5., 26.6. , 31.7. , 28.8. ,
25.9. , 30.10. a 27.11.

3.5.2016
Cristian Mungiu:
4 měsíce, 3 týdny, 2 dny.
17.5.2016
David Lynch: Modrý samet.
31.5.2016
Aki Kaurismäki:
Muž bez minulosti.
14.6.2016
Giuseppe Tornatore:
Nejvyšší nabídka.
28.6.2016
Jim Jarmusch: Zlomené květiny.

TRADIČNÍ
PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
Už od středověku se ví, že
v noci ze 30. dubna na 1. května
mají nečisté síly na zemi větší
moc než obvykle. Proto je třeba
se bránit. Můžete dům a chlév
obložit drny, vykropit stavení
svěcenou vodou nebo střílet
a práskat bičem. Anebo přijďte
na benické pálení čarodějnic,
které se koná 30. dubna po
setmění na louce za dětským
hřištěm. Pořádá ho tradičně
Úřad MČ Praha Benice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů. Kromě toho, že
budete v bezpečí, potkáte se
se sousedy, společně popijete
a opečete špekáčky!

OČKOVÁNÍ
PSŮ A KOČEK
PROTI
VZTEKLINĚ
Každý, kdo se někdy pokoušel
dopravit svého mazlíčka autobusem ke zvěrolékaři, mi dá za pravdu, že pozvat veterináře přímo do
Benic je výborný nápad! MVDr.
Hatina bude v Benicích ordinovat před hasičárnou (nebo v případě špatného počasí uvnitř)
30. dubna. Od 12 do 14 hodin
bude očkovat psy a kočky proti
vzteklině. Kromě toho bude mít
s sebou dostatečné množství prášků na odčervení, repelenty a obojky proti blechám. Pokud vaše
zvířátko potřebuje ještě jiné očkování než proti vzteklině (např. 6ti
kombinaci, parvovirózu, slintavku
, kulhavku), objednejte si očkovací látku v ordinaci, tel. : 267 711
901. Očkování proti vzteklině
bude stát 150 Kč.

OSLAVA DNE DĚTÍ
Zábavné soutěže a hry ukrátí nedělní odpoledne Vašim
dětem, pokud je vezmete na oslavu dne dětí, která se koná
jako každoročně na louce za dětským hřištěm 29. května
od 14,00 hodin. Chybět nebudou sladké odměny, oblíbené řádění v pěně, ani další osvědčené atrakce.
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