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Pražská primátorka
navštívila Benice

volby
do senátu

Ani o prázdninách naši zastupitelé nezaháleli. V úterý 26. července přivítali
na oficiální návštěvě v Benicích pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou.
Přátelského setkání se zúčastnila starostka Hana Karasová a zastupitelé
Vladislav Mareš, Martin Cubr, Martin Špaček a Petr Syneček.
Paní primátorka při své cestě
po městských částech tento
krát zavítala do Benic, které
jsou třetí nejmenší částí
Prahy. Právě specifika Benic
a plány do budoucna byly
hlavním tématem neformál
ního rozhovoru.
Starostka Hana Karasová
představila
Benice
jako
přírodně zajímavou lokalitu,
jejíž území více než z poloviny
zaujímá přírodní park Botič
- Milíčov sahající odtud
až k Hostivařské přehradě:
„Přírodní charakter tohoto
území pro nás představuje
obrovskou hodnotu, kterou
chceme hájit,“ zdůraznila.
Dále vysvětlila, že v sou
ladu s tím je i způsob, jakým
chce současné zastupitel
stvo Benice rozvíjet. Zatímco
většina okolních obcí plánuje
další developerskou výstavbu,
obě volební seskupení (SNK
Benice – místo pro spokojený
život i ANO), měla ve svém
volebním programu slib, že se
dosavadní zástavba rozšiřovat
nebude. „Naší prioritou je sna-

Volby do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR proběhnou
ve dnech 7. a 8. října
2016, případné 2. kolo ve
dnech 14. a 15. října 2016.
V Benicích se bude volit
v jednom okrsku a volební
místnost bude zřízena
v knihovně na Úřadě.

mateřská
školka
pitkovice

ha udržet tradiční venkovský
ráz Benic,“ vysvětlila starost
ka. „Zachová se tak celistvá
rekreační zóna, kterou
budou moci využívat i další
městské části. V současnosti
se snažíme propojovat
území Benic prostřednictvím
nově budovaných stezek
a cyklostezek s okolím.
Počítáme například s novou
spojnicí do Pitkovic, kterou
bychom rádi realizovali
v příštím roce.“
Starostka dále primátorce
vysvětlila postoj benického

klikatou stezkou
do Nupak
a Čestlic
...strana
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zastupitelstva k dostavbě
okruhu 511. Zastupitel
stvo je pro urychlené
dokončení okruhu s tím,
že je potřeba současně
zohlednit požadavky blíz
kých obcí na vybudování
pásů zeleně, které by silnici
opticky odclonily a bránily
šíření hluku. Dále je
bezpodmínečně nutné zajistit
dostatečná protipovodňová
opatření a vybudovat do
statek retenčních nádrží za
hranicí Prahy.

Pokračování na str. 2

Vhledem k nové
legislativě, kdy se stal
povinným poslední rok
předškolního vzdělávání,
schválila Rada Prahy 22
dne 27. 7. 2016 školské
obvody. Pro děti z Benic je
spádová mateřská školka
v Pitkovicích, která je od
září nově otevřena v uli
ci Hlívová. Od 1. 9. 2017
bude povinna přednostně
přijímat benické děti,
které dosáhnou nejméně
čtvrtého roku.

pořád pracovat
a mít zapřažené
myšlenky
...rozhovor strana

7

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Oprava
mostu

Rekonstrukcí mostu
přes Pitkovický potok
byla dokončena oprava
hlavní benické tepny.
Tomuto tématu se
budeme věnovat
v příštím čísle.

Pražská primátorka...
Pokračování ze str. 1
Se souhlasným zaujetím
paní primátorka vyslechla
i další plány a vize benických
zastupitelů. Ve stádiu zpra
cování je studie na rekulti
vaci benického potoka, který
je zatím přes obec regulován
betonovými bloky, které by
měly být nahrazeny kory
tem přirozenějším. Součástí
úpravy by byla potřebná
protipovodňová opatření.
Záměr s pracovním názvem
Lesopark Benice svým
rozsahem a významem
pravděpodobně překročí ne
jen hranice obce, ale i délku
volebního období. Zastupi
telstvo zvažuje odkoupení
bývalého fotbalového hřiště
a dalších přilehlých pozemků
od současného majitele.
Tím by se propojilo území
mezi Benicemi, Uhříněvsí
a Kolovraty, které je z velké
části v územním plánu určeno
pro sport a rekreaci. Mohl

by tu vzniknout lesopark
s
různými
stanovišti,
například s víceúčelovým
hřištěm, dětským hřištěm
nebo amfiteátrem. Lesopark

možná získat z dotací,“
vysvětlila své dosavadní
kroky starostka. „Vzhledem k charakteru území
a omezování výstavby, mi

by měl mít přírodní ráz, aby
přirozeně navázal na území
kolovratské Prknovky s po
tokem Říčankou. „O našem
záměru jsem už hovořila
se
starosty
Uhříněvsi
a Kolovrat a oba se shodli na tom, že budou náš
projekt podporovat. Pro
blémem však budou finance
potřebné na vykoupení
soukromých
pozemků,
které bychom ale mohli

tento záměr dává smysl.
Větší naději na uskutečnění
bude mít v případě, že
přesvědčíte okolní městské
části, aby do toho šly
s vámi. Musíte se spojit,
všichni by do toho projektu měli přispět a lesopark
pak bude přínosem pro
všechny...“, komentovala
perspektivu projektu na
závěr setkání primátorka
Adriana Krnáčová.

Dětí přibývá, kapacita škol nestačí
Hlavním tématem dubnového setkání starostů
okolních obcí byla aktuální situace v oblasti
investic do školství ve správním obvodu Prahy 22
s výhledem do roku 2020. Schůzky se zúčastnili
starostové Uhříněvsi, Kolovrat, Královic, Nedvězí
a Benic, z jednání vzešlo společné komuniké.
„Kapacita základních škol v našem správním obvodu je
nedostatečná a demografická prognóza ukazuje, že do
roku 2025 vzroste potřeba ze stávajících 60 kmenových
tříd až na 96 tříd,“ vysvětloval starosta Uhříněvsi Martin
Turnovský. Benické zastupitelstvo se proto rozhodlo
připojit k podpoře investičních záměrů sousedů, především
na výstavbu nové základní školy v Uhříněvsi s kapacitou
3 x 9 kmenových tříd, jejíž součástí bude tělocvična, venkovní
sportoviště a školní jídelna s kuchyní. Dále na výstavbu
druhého stupně základní školy v Kolovratech s minimálně
deseti třídami a přístavbu ZŠ U Obory v Uhříněvsi, díky
níž dojde k navýšení kapacity o 9 tříd, a to od školního
roku 2017/18. Financování takto rozsáhlé investiční akce
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není možné z vlastních zdrojů, proto také podporujeme
úsilí o získání prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy
a návrh na vytvoření společného fondu na spolufinanco
vání výstavby z prostředků získaných od developerů.

ÚŘAD MČ INFORMUJE .

Stručně z 10. zasedání zastupitelstva
MČ Praha – Benice dne 16. 6. 2016
Schválené body programu
• závěrečné vyúčtování
hospodaření za rok 2015

• podání žádosti
o dotaci z OPŽP na nákup
kompostérů pro obyvatele
Benic a nákup štěpkovače
• přijetí rozpočtového
pro potřeby MČ
opatření – úprava letošního
rozpočtu (zvýšení na straně • seznámení občanů
příjmů i výdajů o 384 000
s probíhající opravou
Kč), dotace od Magistrátu
silnice do Čestlic, s pláno
hl. m. Prahy (pro knihovnu
vanou opravou benického
– 3 000 Kč, pro sport 5 500
mostu, s plánovaným vybu
Kč, pro kulturu 5 500 Kč,
dováním chodníku od ulice
na provoz jednotky SDH
Zkrácená do centra obce
70 000 Kč, na opravu tech
a s připravovanou rekon
niky SDH 300 000 Kč)
strukcí ul. K Pitkovicům

Benický kompost
Součástí programu byla
i přednáška zástupce firmy
JRK o kompostování a kompostérech. JRK nabízí velmi
kvalitní domácí kompostéry
(životnost 20 let). MČ Benice
bude žádat o dotaci na nákup
kompostérů pro občany,
které si Beničtí budou moci
pořídit za zlomkovou cenu
5 %. Žádost o dotaci bude
podána v září a v případě
schválení budou kompostéry
k dispozici na jaře 2017.

Čestlická magistrála
Letitý problém, který se zdál téměř

je

neřešitelný. Nejfrektovanější výpadovka

podařilo

z Benic navíc využívaná příměstskou

urgencích, podložených stížnostmi benic

autobusovou linkou byla neustále samá

kých obyvatel, jednání jak s Magistrátem,

díra.

Ropidem,

Záplatovaly

se

záplaty,

kraj

absolutně

nepodstatná.

nemožné.

okolními

Po

Přesto

se

opakovaných

městskými

částmi

nice se opakovaně bortily, automobily

i obcemi a především s odborem dopra-

musely zastavit, pokud se chtěly vy

vy Středočeského kraje se povedlo, že se

hnout. Čestlická silnice třetí třídy se navíc

silnice dostala na seznam plánovaných

nachází na samém okraji Středočeského

oprav v letošním roce. Nyní si již naši

kraje, který ji má ve správě a pro který

dálnici můžeme každodenně vychutnávat.

Už žádná překvapení:

odebírání
sms zpráv
se vyplatí
Možná už jste to také zažili:
Návštěva z Austrálie, mladý
cestovatel zcela namydlený
u nás ve sprše a najednou
– odstávka vody (o které
jsem nevěděla). Podobným
mezinárodním faux pas
napříště zabrání benický
SMS InfoKanál. Umožňuje
totiž zasílání důležitých
informací na zaregistrovaná
čísla mobilních telefonů
v krátkých textových
zprávách. Pokud se zare
gistrujete online, SMSkou
nebo osobně na podatelně
úřadu, už vám neuniknou
včasné zprávy o přerušení
dodávek vody, elektrické
energie nebo plynu,
o uzavírkách místních
komunikací, ani upozornění
na konání kulturních
a společenských akcí…
Registrovat se můžete také
přímo na adrese: www.
infokanal.cz/cweb/reg/
BENICE nebo přes webové
strany obce
www.praha-benice.cz.

Podporujeme dostavbu okruhu 511
Rozhovor se starostkou Hanou
Karasovou
Dostavba Pražského okruhu
má už teď zpoždění. Čím se
stále komplikuje?
Naše městská část je součástí
Sdružení obcí a městských
částí na podporu výstavby
východní části Pražského
okruhu. Se znepokojením ale
sledujeme iniciativu „Staros
tové pro okruh“, jejíž aktivita
míří k požadavku na zrušení
průběhu stávající trasy. To

by totiž znamenalo výrazné
riziko pro realizaci dostavby.
My naopak tuto dopravní
stavbu považujeme za stra
tegickou a zásadní, protože
propojí hlavní dopravní
tepny, jako je jihozápadní
část Pražského okruhu,
D1, D11 a potažmo D10.
Dokončení po dlouhá de
setiletí připravovaného pro
jektu stavby – samozřejmě
s akceptací připomínek
dotčených městských částí
a obcí – pomůže vyřešit stále

se prohlubující krizovou
dopravní situaci celého ji
hovýchodu Prahy.
Co je cílem iniciativ, které
dostavbu zdržují, a jaké by
jejich aktivita mohla mít
důsledky?
Snaží se změnit trasování
okruhu dále do Středočeského
kraje vytvořením tzv. re
gionální varianty. Projed
návání změny trasy by ale
znamenalo úplné zastavení
realizace Pražského okruhu

a další zdržení v řádu několika
let. Naše stanovisko se opírá
o každodenní zkušenosti
s neřešitelnými dopravní
mi zácpami způsobenými
převážně tranzitními vozidly.
Stejný postoj dlouhodobě
vyjadřují i okolní městské
části nebo i Říčany důrazně
deklarují nesouhlas s jinou tra
sou než stávající. Proto staros
tové MČ a obcí také společně
vydali Memorandum a poslali
společné prohlášení premiérovi
a evropské komisi v Bruselu.
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ŽIVOT V BENICÍCH

Dětský den: kdo si hraje, nezlobí
Poslední květnová neděle
patří v Benicích už tradičně
dětem. Na louku za dětské
hřiště
organizátoři
le
tos
shromáždili
řadu
osvědčených
i
méně
známých atrakcí. Děti si
tak mohly vyzkoušet ruské
kuželky, jízdu na letních
lyžích, chůzi na chůdách,
střelbu z luku, skákání v pyt
lích či stříkání z hasičské
hadice na cíl. Velký úspěch

slavilo malování na obličej,
skákací hrad i projížďky na
koních. Jako každoročně ani
letos nemohly chybět ukáz
ky práce Městské policie
i našich místních hasičů. Děti
zaujalo předvedení výcviku
policejních psů i představení
šermířů. Nebyl by to ale ten
správný benický dětský den,
kdyby neskončil skokem do
závěje pěny, kterou pro děti
připravili hasiči.

jazz, jazz, jazz...
V Benicích se rodí nová tradice: Každou poslední neděli
v měsíci zní z hospůdky jazz, a ne ledajaký. Během několika
koncertů se tu vystřídala řada vynikajících muzikantů:
Například zpěvačka Darja Kuncová, která je kmenovou
členkou Old Fashion Tria Víti Marka, Swingového Studia
Karlovy Vary, Jazz Bluffers, The Dixieland Messengers
a Dixielandu 1. LF UK, si u nás zazpívala za doprovodu
kytaristy, člena orchestru Karla Vlacha a orchestru divadla
Semafor Františka Prokopa. Na kontrabas hrál šéf doprovodné skupiny Evy Pilarové Vít Fiala.
Jindy nás navštívil jazzový kytarista Jaroslav Šindler, jeden
ze zakládajících členů kapely E.S.P., který v minulosti spo
lupracoval se zpěvačkou Janou Koubkovou a byl členem
skupiny F.U.T. Františka Uhlíře. Přes dvě desítky let hraje
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také s Jiřím Stivínem, v poslední době nejčastěji vystu-

Petru Vlkovou, která má pozoruhodně široký repertoár,

puje s vlastním hudebním uskupením Jaroslav Šindler

v němž nechybí vlastní písně, jazzové cover verze, gospely,

Quartet. V Benicích doprovodil mladou jazzovou zpěvačku

swingové skladby i jazzové úpravy Beatles.

ÚŘAD
ŽIVOT
MČ V
INFORMUJE
BENICÍCH .

pálení čarodějnic
Kdyby mezi sebou okolní vsi soutěžily, která má na
čarodějnice nejvyšší vatru, Benice by byly jistě horkým
kandidátem na vítěze. Ani letos se naši hasiči nenechali
zahanbit: Úctyhodný oheň byl vidět široko daleko, hořel
hluboko do noci a doutnal až do časného rána…

Jarní úklid
Letošní první květnová sobota patřila jarnímu úklidu
Benic. Jedenáct statečných – dětí, mužů i žen, se vydalo po silnici, aby z příkopů vytahali často historický,

Pojízdný veterinář

trávou zarostlý odpad. Ženy si zvolily jednodušší cestu
směrem na Uhříněves, muži zápasili s vysokou trávou
v příkopech směrem na Čestlice a Nupaky. Tady také
nasbírali nejvíce odpadu včetně několika pneumatik,
starého koberce a matrace. Občas člověka napadne,
jestli někteří spoluobčané opravdu stále nic netuší
o existenci sběrných dvorů?! Po práci následovalo
zasloužené občerstvení v Benické hospůdce v podobě
grilované krkovičky. A příští rok zase, a dřív, než
příkopy zarostou trávou.
Každý, kdo se někdy pokoušel dopravit například svoji
kočku hromadnou dopravou k veterináři na očkování, jistě
ocenil nápad pozvat veterináře přímo na náves. MVDr.
Hatina dorazil v sobotu 30. dubna odpoledne a přechodně
ordinoval v hasičské zbrojnici: Očkoval proti vzteklině,
odčervoval a poskytoval cenné rady. Jsme domluveni,
že příští rok na jaře akci zopakujeme.

Den vítězství

Nenápadně se každý rok v předvečer Dne vítězství
8. května objeví u pomníčku padlým věnec. Zastupitelé
tak za nás za všechny uctí památku benických padlých,
kteří položili své životy v první a druhé světové válce.
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LIDÉ A OKOLÍ

Klikatou stezkou do Nupak a Čestlic
Cesta, po níž vás dnes pošleme na procházku, je
tak nová, že jste po ní možná zatím nikdy nešli.
Když jste se totiž až donedávna chtěli vydat
pěšky do Čestlic, nezbylo vám nic jiného, než
jít po silnici.
Protože se ale současné
zastupitelstvo snaží o pěší
propojení se všemi okol
ními obcemi a městskými
částmi, aby se zvýšila
prostupnost území, vznikla
mezi poli stezka nová.
Na první pohled to zní
jednoduše – zastupitel
stvo se rozhodne a cestu

vybuduje. Jako u většiny
podobných záměrů jsou
i zde ale problémem vlast
nické vztahy. Protože pole
směrem na Čestlice vlastní
společnost
Jihovýchodní
město, a.s. (bývalé ORCO),
která v Benicích staví
rodinné domy, vymínili
si zastupitelé jako jednu
z podmínek pro dostavbu
posledních devíti domů,
které vyrůstají v návaznosti
na ORCO B, poskytnutí
pozemků vhodných pro
vybudování pěšího okruhu
směrem na Čestlice.
Dále bylo nutné provést geo
detické zaměření a dohod
nout se se zemědělci, že tuto
plochu nebudou obdělávat.
Pak už mohla vzniknout pět
metrů široká a 1,5 km dlouhá
cesta, která začíná na konci
6

ulice K Pitkovicům. Vede
podél vodoteče směrem na
Čestlice a vrací se podél
silnice až na křižovatku
Okrasná a Květnového pov
stání. Stezka byla zaevido
vaná do KN jako věcné
břemeno ve prospěch naší
městské části. Starostka
Hana Karasová k tomu
dodává: „Od podzimu 2015
se o ni staráme, sekáme trá
vu, vyrovnali jsme nerovný
povrch, vyčistili ji od
odpadků a prořezali nepro
stupné křoviny.
Kontaktovala jsem sta
rostu Čestlic pana Šachla,
abych ho inspirovala,
protože jsem si říkala, že
by bylo skvělé, kdyby pěší
stezka pokračovala až do
Čestlic. Poslala jsem mu
plánek se zakreslenou
novou cestou. Pan starosta
mi obratem poslal plánek
svůj. Ukázalo se totiž, že
společně s nupackým sta
rostou panem Řezáčem

právě pracovali na obnově
cesty od nupacké hospo
dy U Dřevorubce kolem
čestlického
remízku,
přesně až k naší pěšině
u silnice. Bylo to veliké

Zachraňte ježka!
Automobilismus, chemizace a mechanizace – faktory
zodpovědné za to, že každoročně zahyne velké množství
ježků. Kvůli ničení přirozeného prostředí hledají tato
chráněná zvířata stěží úkryt. Pokud teď na podzim najdete
ježka a chcete mu pomoci, zjistěte jeho váhu a poznamenejte si ji i s datem a místem nálezu. Pokud jeho váha
nedosahuje 700 gramů, není schopen sám venku zazimovat a je adeptem na přijetí do záchranné stanice. Obraťte
se proto na Pražskou záchrannou stanici pro volně žijící
živočichy, která jen letos od ledna do začátku července
přijala už více než 2000 zraněných či jinak handicapovaných pacientů. Adresa:

Záchranná stanice hlavního

města Prahy, Mezi Rolemi, Praha 5, tel.: 773 772 771
(non-stop). Více se dozvíte na www.lesypraha.cz

příjemné překvapení, že
jsme měli stejný záměr
ve stejnou chvíli, a aniž
bychom se dopředu domlou
vali, podařilo se nám naše
obce propojit.“

ÚŘAD MČLIDÉ
INFORMUJE
A OKOLÍ .

Rozhovor s paní Helenou Jetenskou (93) - pamětnicí, nejstarší
obyvatelkou Benic a s jejím synem Ladislavem

Pořád pracovat

a mít zapřažené myšlenky
Sedíme v zahrádce pod pergolou, po níž šplhá víno. Je teplý letní podvečer a nad hlavami nám poletu
jí vlaštovky, které tu už třicet let bydlí v garáži místo automobilu. „Já bych chtěla být tak o deset let
mladší…“, povzdechne si paní Jetenská. Před dvěma lety, když jí bylo „jenom“ jedenadevadesát, si totiž
prý ještě zvládla sama uvařit i obstarat celou domácnost. „Maminka vařila vždycky úžasně, teď jí ale mu
sím trochu pomáhat. Zrovna dneska jsme spolu dělali bramborové placky. Ona mi říkala, co se tam dává,
a já se řídil přesně podle jejích pokynů…“, vypravuje syn, s nímž paní Helena bydlí v ulici K Lipanům,
v malém domku, který tu v roce 1935 postavili její rodiče.
Učňovská léta

Ještě před válkou se paní
Jetenská vyučila prodavačkou:
„Pracovala jsem v koloniálu
u Beckertů na Uhelném trhu.
Byli to hodní Němci. Vzpomí
nám si, jak jsem vždycky
během polední přestávky
připravovala ze slanečků očka
s okurkou. Byla to pochoutka,
lidé se po nich mohli utlouct.
Nebo jsem chodívala k Vltavě
venčit jejich psa...“.

Svatební dar

V osmačtyřicátém chtěli
Helenini rodiče věnovat
benický dům dceři a jejímu
nastávajícímu – Ladislavu
Jetenskému. Problém byl
v tom, že zatímco Helena
a její rodiče byli věřící,
budoucí zeť byl přesvědčený
komunista. Proto, aby se
sňatek mohl uskutečnit, musel
vstoupit do církve. Ihned, jak
mile proběhly všechny for
mality, prý ale zase vystoupil.
Paní Jetenská dnes říká:
„I mě přemlouval, abych
šla ke komunistům, ale já
jsem celý život pověrčivá a
pobožná, i když do koste
la nechodím…“ Rozdílný
světonázor
nezabránil
manželům ve šťastném souži
tí, z něhož se narodily dvě
děti – syn Ladislav a dcera

Helena, čtyři vnoučata
a sedm pravnoučat. Kromě
toho se paní Helena čtyřicet
let starala o manželova bratra
Karla, který trpěl mentálním
postižením: „Nikdo kromě
nás jeho řeči nerozuměl.
Pamatuju si, že chodíval
pást husy do višňovky, která
bývala tam, kde je dnes uli
ce U Císařské cesty. Kvůli
němu jsme nikdy nejezdili
nikam na dovolenou…“,
vzpomíná pan Jetenský.

Práce v
zemědělství

Asi od roku 1957 pracovala
paní Jetenská tady v Beni
cích v bývalém statku bratří
Šimůnků, a od roku 1962 ve
vepříně, který stál na místě,
kde je dnes Park Holiday:
„Starala jsem se hlavně

o krmení, ale byla tam také
porodnice. Museli jsme
dávat pozor na prasnice,
aby selátka nezalehly. Byla
to těžká práce. Každý den,
v létě, v zimě jsem vstávala
ve čtyři, v půl páté, šla jsem
zvířata nakrmit a obstarat.
Pamatuju si, že jsme ve ve
likém kotli vařívali brambo
ry. V půl osmé ráno už jsem
byla zpátky doma, vypravila
jsem děti do školy a ve tři
jsem pak šla zpátky na od
polední. Když ale některá
prasnice rodila, chodívala
jsem tam třeba i v noci, když
bylo potřeba.“

Recept na
dlouhověkost

„Když tak o tom přemýšlím,
recept na dlouhověkost
spočívá asi v tom pořád

pracovat a mít zapřažené
myšlenky. Pokud si pama
tuju, neměla máma nikdy
žádné koníčky. V životě jsem
ji neviděl číst knížku. Zato se
pořád o někoho starala. O nás
o děti, o mentálně postiženého
Karla, potom o vnoučata
a pravnoučata, o husy, kachny,
slepice i králíky, o okurky,
dýně, mrkve…“, rekapituluje
syn Ladislav. „Všechna čtyři
vnoučata tady trávívala celé
prázdniny, babička se s nimi
chodila koupat a vyvářela
jim,“ vzpomíná. A paní
Helena k tomu dodává: „Děti,
to byla moje radost. Vždycky
mě hrozně bavily. Hlavně,
když byly malé. Když byly
větší, tak jsem s nimi vždycky
dokázala cítit…“
Pomalu se stmívá. Kolem
nás neviditelně poletují a ve
tmě mizí vzpomínky, které
jsme společně vyvolali z mi
nulosti. Na chvíli zhmotnělá
představa Benic, které byly
podle slov pana Ladislava
ještě v sedmdesátých letech,
než se připojily k Praze,
hlubokým venkovem. S fot
balovým hřištěm, které bylo
potřeba pravidelně sekat,
s prastarou hospodou, kde
se všichni sousedé scházeli
u jednoho stolu, a se starým
holubníkem, který stával
u Jetenských na dvoře…
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POZVÁNKY

zájezd: Podzimní Krumlov, sobota 17. 9.
Přijměte pozvání na společný podzimní výlet do Českého Krumlova. Autobus bude vypraven
přímo z Benic a doveze nás v sobotu 17. září do půvabného jihočeského města zapsaného
na seznam UNESCO. Navštívíme historické centrum s výkladem průvodce, nevynecháme
slavnou galerii – Egon Schiele Art Centrum a po obědě ve vyhlášeném místním pivovaru
Egemberg (nebo jinde) přijde na řadu prohlídka zámku. Návštěvu Krumlova zakončíme
v zámeckém parku, kde je k vidění místní kuriozita – divadlo s otáčivým hledištěm.
Odjezd i příjezd od budovy Úřadu MČ Benice
Cena: 150 Kč (děti, senioři), 200 Kč (dospělí)
Více informací a prodej na ÚMČ Praha – Benice

Pošťácká
pohádka

zájezd: Advent v Drážďanech, pátek 2. 12.
Starobylé Drážďany získávají pár týdnů před Vánocemi neopakovatelnou atmosféru.
2. prosince se společně vydáme z Benic do historického města, kde kromě významných
barokních památek – Zwingeru, Semperovy opery či zrekonstruovaného kostela Frauen
kirche najdeme jedny z největších a nejtradičnějších adventních trhů v Evropě. Prodej
zájezdu zahájíme koncem září.

Podzim ve filmovém klubu
Zároveň s novým školním rokem začíná v Benicích už tradičně podzimní sezóna filmového
klubu. Zapsaný spolek Be Nice pro Vás ve spolupráci s benickým úřadem připravil i tentokrát
atraktivní program, těšit se můžete na vyvážený mix starších i novějších snímků. Promítat
se bude od září opět v knihovně, a to jednou za 14 dní, v neděli od 19 hodin. Začínáme
4. září! Fandové stříbrného plátna mezi sebou rádi uvítají nové příznivce kinematografie.
Vstupné zdarma.
Film
Datum
Město bohů (2002-Brazílie, rež. Fernando Meirelles, Katia Luna)........................18. 9.
Klub rváčů (1999-USA, rež. David Fincher)...............................................................2. 10.
Psycho (1960-USA, rež. Alfred Hitchcock)...............................................................16. 10.
Podfu(c)k (2000-VB+USA, rež. Guy Ritchie)...........................................................23. 10.
Memento (2000-USA, rež. Christopher Nolan)........................................................ 13. 11.
Černobílý svět (2011-USA+Indie, rež. Tate Taylor)................................................. 20. 11.
Kočičí hra (1982-ČSR-TV záznam div. předst. ND, rež. Gábor Szekély)..............11. 12.

Sběr
nebezpečného
odpadu

Jazzem proti melancholii
Pokud se s končícím létem

a nechejte se vynikajícími

obáváte

jazzovými

podzimních
s

Rozpouštědla, kyseliny,
zásady, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a jiný
odpad s obsahem rtuti,
olej a tuk, barvy, lepidla,
pryskyřice, čisticí prostředky,
léčiva, baterie a akumulátory
můžete odevzdat do mobilního svozového auta. Bude
přistaveno před Úřadem MČ,
(kontakt na řidiče 725 562
312, 725 562 318) v termínu:
úterý 18. 10. 2016
od 15:40 – 16:00

nadcházejících

sebou

dní,

které

nepochybně

přinesou

deště

a

stmívání,

máme

pro

muzikanty

přenést do krajů, kde není
nikdy zima.

brzké
vás

Benické jazzové improvi-

osvědčený lék. Přijďte jako

zace, vstupné dobrovolné

tradičně

Neděle 25. 9. od 18 h

každou

poslední

neděli v měsíci mezi sousedy

Neděle 30. 10. od 18 h

do

Neděle 27. 11. od 18 h

Benické

hospůdky

Tušili jste, co všechno se
odehrává v noci na poště? Že
byste nevěřili, že se tu dá zažít
velké dobrodružství? Karel
Čapek to věděl a sepsal o tom
Pošťáckou pohádku. Divadelní
soubor Ucho z Uhříněvsi
pohádku zdramatizoval
a v režii Petra Kořínka nám
jim přijede zahrát do Benic.
Malí i velcí diváci jsou zváni
v neděli 9. října od 16 hodin
do Benické hospůdky.

Zapište si do
kalendáře!
S podzimem se blíží řada
tradičních akcí a u některých
je už dnes jasný přesný termín
jejich konání, takže si ho
můžete rezervovat ve svém
diáři. Popíjení horkého punče
a zvuk koled i letos doprovodí společné r ozsvícení
vánočního stromku na
benické návsi. Těšte se na sobotní podvečer 26. listopadu
před první adventní nedělí.
V neděli 4. prosince
nezapomeňte přijít s dětmi
do Benické hospůdky, kterou
s jednodenním předstihem
navštíví svatý Mikuláš
v doprovodu své družiny.
Děti nezapomeňte doma ani
o Silvestru. Právě kvůli nim
se zastupitelstvo rozhodlo
posunout tradiční ohňostroj
už na desátou hodinu večerní.
Jediné datum, které zatím
není přesně známé, je termín
listopadového setkání seniorů.
Nemusíte se ale bát, že by
Vám oblíbená akce unikla.
Všichni senioři totiž dostanou
do svých schránek včas osobní
pozvání.

Benický dostavník, vydává MČ Praha – Benice v nákladu 350 výtisků, povoleno MK ČR pod číslem registrace MK ČR E 22416. Toto číslo vyšlo v září 2016, distribuce
zdarma. Redakce: Hana Doležalová (hanka.dol@email.cz), Hana Karasová (hana.karasova@praha-benice.cz), grafická úprava: Přemysl Mrzena, tisk: Tiskárna Daniel, s.r.o.

