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Benice – zastávka na cestě
Když se s námi vydáte proti proudu času, možná zjistíte, že jsou Benice
mnohem starší, než jste mysleli…
Nejstarší stopa
Bylo, nebylo. Dávno tomu.
První dochovaná písemná
zmínka o naší obci pochází
z roku 1356. V témže roce
pobýval na dvoře Karla
IV. slavný italský básník
Francesco Petrarca a došlo
ke schvá
lení Zlaté buly
Karla IV., která mimo jiné
potvrzovala, že si Češi od
nynějška budou svého krále
vybírat sami, bez cizího za
sahování. Na podzim 1356
připojil Karel IV. ke Koruně
české Slezsko.
Měnila se jména
i majitelé
Tehdy ještě nesla naše obec
název Zbynice, což mělo zna
menat „ves lidí Zbyňových“.
Existuje záznam o tom, že
v r. 1435 byl vlastníkem
obce Mikuláš Zbynic. „Z“
ze jména obce časem zmize
lo, protože bylo pokládá
no za předložku, a „Y“ se
proměnilo v „E“. Ves postu
pem času měnila své maji
tele, mezi nejznámější patřil
Albrecht z Valdštejna, který
Benice vlastnil krátce po bitvě
na Bílé hoře, než je prodal
knížeti Lichtenštejnovi, jehož
rodina je spravovala až do
konce první světové války.

Zkratka do Vídně
V letech 1739 až 1760
byla na českém území vy
budována císařská silnice,
která v Jihlavě navazovala
na takzvanou Haberskou
stezku. Vedla po trase Znoj
mo, Moravské Budějovice,
Želetava, Stonařov, Jihla
va, Štoky, Německý Brod
(dnes Havlíčkův), Golčův
Jeníkov, Čáslav, Praha.
Cesta z Prahy do Vídně se
tak z původních dvanácti
dní zkrátila na pouhých
čtyřiatřicet hodin, přičemž
tehdejší dostavníky dosa
hovaly průměrné rychlosti
8 km v hodině. Na kresbě
Kolovrat z roku 1722
je


Benické
hudební
podvečery

cesta označená jako Via
Regia
neboli
Králov
ská cesta. Vedla z Prahy
a u Říčan se dělila na cestu
k Sázavě a ke Kutné Hoře.
Byla původně široká asi
10 metrů a její povrch byl
travnatý. Dodnes je z cesty
zachovaný úsek, který kříží
dnešní silnici do Lipan
a vede od původní benic
ké zájezdní hospody přes
pole ke Kuříčku. V benic
kém zájezdním hostinci se
přepřahalo, tady se mohli
cestovatelé
občerstvit
a odpočinout si. Od té doby
projížděly přes ves kočáry
vezoucí poštu i cestující
Pokračování na str. 2

www.praha-benice.cz

oprava ulice
K Pitkovicům
Komplexní oprava ulice
K Pitkovicům bude zahá
jena 10. dubna. Provedeno
bude odfrézování vozov
ky do cca 0,5 m, oprava
kanalizace a vodovodu
a další. Následně bude
vytvořeno nové podloží
vozovky, zámková dlažba,
chodníky a zeleň. Práce
jsou naplánované na
3 měsíce a budou zname
nat významné omezení
dopravy v místě. Pro
parkování vozidel bude
možné využít přilehlé
ulice, např. Okrasnou
a U zahrádek. O kon
krétním postupu prací
budeme informovat
prostřednictvím letáků
doručených do schránek
v této lokalitě, ve vitrínách
v obci a zprávami sms.

Kompostéry
Dle aktuálního vyjádření
OPŽP Ministerstva
životního prostředí je
termín pro vyhodnocení
žádostí 24. 5. 2017.
O výsledcích Vás
budeme informovat.

Rozhovor
s MUDr. Martou
Hálovou
...strana
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Benice – zastávka...
Pokračování ze str. 1
na daleké cestě z Prahy do
Vídně.

Obecní symboly
Ačkoli to vypadá, že tu jsou
obecní symboly odjakživa
– znak a vlajku Benic
vytvořil Arnošt Drozd inspi
rovaný místní historií až
v červenci 2004 a Posla
neckou sněmovnou Parla
mentu ČR byly schválené
v lednu 2005. Znak je tvořený
červeným štítem se zelenou
hlavou oddělenou zlatou nití.
V hlavě se nachází zlatý cep
zkřížený se zlatou berlou,
uprostřed štítu je umístěný
zlatý cestovní čtyřkolový
kočár s osově umístěnými
jednokřídlými
dveřmi
z poloviny prosklenými, s ko
zlíkem vpředu a úložným
prostorem vpředu i vzadu.

Rekonstrukce ulice
Přátelství
Začátkem března byly zahájeny rekonstrukční práce na
frekventované silnici z Uhříněvsi do Říčan. Stavební práce
jsou rozdělené do 4 etap a jejich ukončení dodavatelská
firma Eurovia plánuje na začátek prosince 2017.
Automobilová doprava je v tomto úseku omezena.

Kočár je symbolem nyní
rekonstruované
původní
císařské cesty. Použitá
červená a zlatá tinktura jsou
odvozené z erbovních tink
tur majitelů panství – knížat
z Lichtenštejna, zelená
barva představuje původní
zemědělský charakter Benic.
Zlatá berla je atributem sv.
Prokopa, patrona zvoničky
stojící na návsi, cep odka
zuje k zemědělské minulosti
obce. Zlaté, zúžené břevno
asociuje historii těžby zlata
v místních štolách. Vlajka
je odvozena z návrhu znaku
a vychází ze stejných indicií.

Směrem z Prahy bude opravovaná ulice jednosměrně
průjezdná. Směrem do Prahy budou objízdné trasy
vedeny přes Kolovraty, Nedvězí nebo Královice.
Objízdná

trasa

pro

veškerou

tranzitní

dopravu

(a to především nákladní) je vedena přes D1, která je
v úseku od sjezdu na Říčany až do Prahy bez dálničních
poplatků.

Zasedání ZMČ Praha-Benice v roce 2017
po 3. 4. od 20 h – Úřad MČ Praha-Benice, knihovna, 1. patro
čt 15. 6. od 19 h – Benická hospůdka
po 11. 9. od 20 h – Úřad MČ Praha-Benice, knihovna, 1. patro
po 6. 11. od 20 h – Úřad MČ Praha-Benice, knihovna, 1. patro
čt 14. 12. od 19 h – Benická hospůdka
Všechna zasedání jsou veřejná

Setkání s občany

(navazuje na zasedání ZMČ Praha-Benice):
čt 15. 6. od 19 h – Benická hospůdka
čt 14. 12. od 19 h – Benická hospůdka

Stručně ze zasedání Zastupitelstva
13. zasedání se konalo dne 15. 12. 2016 a 14. zasedání dne 20. 2. 2017
Zastupitelstvo MČ Praha-Benice schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3/2016: zvýšení na straně příjmů
i výdajů o 610 700 Kč
• vyrovnaný rozpočet pro rok 2017 v celkové výši 4258,5 tis.
Kč na straně příjmů a výdajů, a rozpočtový výhled do roku
2022
• souhlasí s nákupem části pozemku parc. č. 13 v k. ú. Benice,
o rozloze cca 2m²

• stanovisko MČ Benice ke studii Hydrotechnické posouzení
koryta Pitkovického potoka a možnosti jeho revitalizace
v ř. km 4,0-4,7 v k.ú. Benice
• podporuje realizaci cyklotrasy A50 v úseku Uhříněves Benice – Nupaky
• záměr na vybudování Lesoparku Benice ze dne 10. 6. 2016
o rozloze cca 11 ha a pověřuje starostku k jednání
směřujícímu k odkupu pozemků vhodných pro jeho realizaci

• souhlasí s projektovou dokumentací stavby „Cyklostezka
Pitkovice - Benice, Praha 22”,č. zakázky 022014, datum

Zastupitelstvo MČ Praha-Benice nesouhlasí:

11/2016, s dotčením pozemků parc. č. 260/10, 260/11,

• s financováním stavby „Cyklostezka Pitkovice - Benice,

260/13, 262/1 a 262/12 v k.ú. Benice umístěním cyklostez

Praha 22” z rozpočtu MČ Praha-Benice a pověřuje sta

ky v rozsahu projektové dokumentace a s trvalým odnětím

rostku k hledání vhodných způsobů financování mimo

příslušných částí pozemků ze zemědělského půdního fondu
pro pozemky parc. č. 260/10, 260/11 a 260/13 v k.ú.
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rozpočet MČ
Zápisy ze zasedání jsou k dispozici na: www.praha-benice.cz
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PSÍ POVINNOSTI

Paní Magdy Roškotové z Úřadu MČ Praha-Benice
jsme se zeptali na povinnosti občanů ohledně psů
Komu se platí
poplatek ze psa?
Obecnímu úřadu podle
místa trvalého pobytu ma
jitele. Platí se ze psa staršího
3 měsíce. Chovatel je povinen
pejska přihlásit do 15 dnů ode
dne, kdy se přistěhoval nebo
kdy pes dosáhl příslušného
věku. Přihlásit je třeba i psy,
kteří podle zákona poplatku
nepodléhají.
Jaké další povinnosti má chovatel?
Každý chovatel je povinen
na své náklady nechat psa
staršího 6 měsíců označit
mikročipem nebo tetováním.
Mikročip získá u veterináře,
tetování provede odborně
způsobilá osoba.
Chovatel je povinen se
přihlásit do centrální evi
dence chovatelů vedené
Magistrátem hl. m. Prahy.
Kdo a jak může
psa přihlásit
nebo odhlásit
k poplatku?

Držitel psa (fyzická nebo
právnická osoba) na Úřadu
MČ Praha-Benice, potřebné
formuláře jsou ke stažení
na webových stránkách.
S sebou nemusíte mít
psa (raději ho na úřad
nevoďte), ale nutné jsou
příslušné doklady – průkaz
totožnosti majitele kvůli
kontrole trvalého pobytu,
doklad o přiznání důchodu
při žádosti o nižší sazbu
poplatku, případně doklad
o převzetí psa z útulku.

Jaká je výše poplatku?
Za jednoho psa v bytě se
platí 1 500 Kč, za druhého
a každého dalšího 2 250 Kč.

Za psa chovaného v rodin
ném domě je stanovena
částka 300 Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož
držitele 600 Kč. Poživatel
invalidního,
starobního,
vdovského nebo vdovec
kého
důchodu
anebo
poživatel sirotčího důchodu
zaplatí méně, za jednoho
psa 200 Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož
držitele 300 Kč.

Kdy je poplatek
splatný a jak jej
uhradit?
Poplatek
je
splatný
předem, a to nejpozději
do 31. března každého
roku. Hradí se přímo
na Úřadě městské části Pra
ha-Benice nebo bezhoto
vostním převodem na
účet č. 2000722379/0800,
varia
bilní symbol: 1341+
číslo popisné nemovi
tosti. Včas nezaplacené
poplatky nebo jejich část
může městská část zvýšit
až na trojnásobek.

Oranžové
kontejnery
pomáhaly
Společnost Potex s. r. o.,
která v Praze třídí oblečení
pro potřebné, vydala
začátkem letošního roku
rekapitulující
zprávu.
Ta
ukázala,
že se za
minulý rok
za pomoci
občanů z
naší lokality
podařilo zachránit
1 916 631 kg použitého
textilu, konkrétně v
Benicích to bylo 4 340 kg.
Vytříděním celkového
množství vznikly 4 000 kg
na míru připraveného
oblečení, které bylo
darováno neziskovým
organizacím Naděje,
Progressive, CSSP a Sana
nim. Tento dar pomohl
řadě lidí bez domova přežít
letošní studenou zimu.
Zbytku se ujali další zpra
covatelé, spolupracovníci
Potexu. Díky nim oblečení
putovalo do třetího světa
nebo bylo zpracováno
na čistící hadry, výplně
autosedaček, bankovky,
vlákna a další užitečné věci.

Velké změny v autobusové dopravě
• Od 29. 4. 2017 dojde k posílení dopravní obslužnosti, ke změnám tras autobusů
a k přečíslování linek v širším okolí Uhříněvsi. V Benicích budou autobusové linky
upraveny následovně:
• Současná linka 265 bude nahrazena linkou číslo 228, která pojede v obdobných
intervalech na nádraží Uhříněves, ukončena bude v Benicích.
• Linka 226 pojede v pracovní dny z konečné v Benicích přes Lipany, Kolovraty, Uhříněves
až na Háje k metru.
• Čísla nočních autobusových linek budou nyní začínat číslem 9xx (dříve 5xx) a jako
novinka bude autobus číslo 906 zajíždět do Benic.
• Linka číslo 325 pojede ve stejných intervalech jako dosud.
Díky plánovaným změnám dojde v Benicích k posílení dopravní obslužnosti v ranních
hodinách, kdy bude možné využít i linku 226 k přestupu na vlak ve stanici Kolovraty.
Linka 226 nám také nově umožní přímé spojení na metro Háje. Zavedením nočního
spojení se rozšíří dopravní obslužnost obce i do nočních hodin. Konkrétní jízdní řády
zveřejníme na webových stranách obce.
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život v benicích

Benické hudební podvečery
pokračují
Od nového roku se poněkud mění
dramaturgie

jazzových

podvečerů.

S myšlenkou přinést do Benic i další
žánry došlo k přejmenování na „hudební
podvečery“.
Poslední lednová neděle ještě patřila
hudebníkům, které už v Benicích známe
a kteří se k nám vrátili po několikaměsíč
ní odmlce.
Kvarteto ve složení – zpěvačka Darja
Kuncová, František Prokop – sólová kyta
ra, Vít Fiala – basová kytara a Jiří Slíva –
bicí – hrálo tentokrát před plnou hospodou. Kromě místního

jména nestárnoucí songy z první poloviny minulého století.

hudbymilovného publika přišli tentokrát řady diváků posílit

Zazněly například skladby z repertoáru Louise Armstronga

i přespolní. Totéž se opakovalo i o poslední únorové, a navíc

(Basin Street Blues, Blueberry Hill), Franka Sinatry (Stran

masopustní neděli. Tentokrát v Benicích poprvé hostovalo

gers in the Night), Glenna Millera

Happy Trio – formace ve složení klarinetista a tenorsaxo

Choo), Ackera Bilka (Stranger on the Shore, Somerset

fonista František Havlíček, který se ve zpěvu střídal s hráčem

Blues, Creole Jazz), ale i jazzová úprava Beatles a sklad

na tubu Zdeňkem Fibrichem. Hry na banjo se ujal Mirek

by českých autorů – Bedřicha Nikodéma, Jana Křtitele

Klimeš. Znalci z uvedených jmen snadno rozklíčují, že se jed

Nováka a samozřejmě nesmrtelné Ježkárny, k jejichž zpěvu

ná o část slavného Classic Jazz Collegia. Na programu byly ze

se v závěru koncertu přidalo i nadšené publikum.

(Chattanooga Choo

Dobrá zpráva
Poslední koncert v roce proběhl už tradičně v čestlickém
kostele svatého Prokopa, tentokrát 27. prosince od
18 hodin. Ačkoli to venku vypadalo spíš na pošmourný
listopad, atmosféra uvnitř nenechala nikoho na pochy
bách. Když se kostel zaplněný do posledního místa
rozezněl

českými

i

světovými

vánočními

písněmi

a koledami, zapomněli všichni na nevlídné počasí i na
shon, který je pronásledoval v předvánočních týdnech.
Smíšený pěvecký sbor Coro d´Oro řízený sbormistryní
Ivanou Remkovou nás na více než hodinu přenesl do
světa radosti a dobrých zpráv.
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I letos pojedeme na výlety

Filmové jaro

> Sobota 20. května, Mariánské Lázně, Kladská, Bečov nad Teplou
> Sobota 16. září, Kutná Hora
V

Mariánských

projdeme

Lázních

lázeňským

se

centrem

a ochutnáme nejznámější pra
meny. Budeme tu moci ob
divovat

úchvatné

představení

zpívající fontány. Po obědě se
přesuneme do lokality Klad
ská, kde se projdeme po naučné
stezce kolem tajemných jezírek
a rašelinišť. Výlet zakončíme na
zámku v Bečově nad Teplou, kde
uvidíme druhou nejcennější mo
vitou památku České republiky
– relikviář sv. Maura.
V Kutné Hoře se vrátíme do
středověku, do doby, kdy Kutná
Hora soupeřila s Prahou. Pro
gram

zahájíme

dvoře

komentovanou

ve

Vlašském
prohlíd

kou královské mincovny a pa
láce. Při procházce historickým
centrem si připomeneme život ve
středověku a zastavíme se u ka
menné gotické kašny, morového
sloupu a jezuitské koleje. Závěr
odpoledne strávíme buď prohlíd
kou interiéru chrámu sv. Barbory
nebo

návštěvou

středověkých

dolů.
Zájezdy si už teď můžete zakou
pit na Úřadu MČ Praha-Benice,
děti a senioři platí 150 Kč, ostatní
200 Kč.

Pravidla pro účast na
zájezdech
Stejně jako v loňském roce bude Úřad MČ pořádat výlety pro benické občany. Dotované
zájezdy jsou za symbolickou cenu, zbývající částka je hrazena z benického rozpočtu.
Z těchto důvodů jsou pro účastníky stanoveny následující podmínky:
• zájezdu se může zúčastnit každý obyvatel s trvalým pobytem v Benicích
• v odůvodněných případech je možné, aby si oprávněný účastník zájezdu přibral
1 osobu, která bude mít zájezd také dotovaný
• v případě nenaplnění kapacity do 3 týdnů před odjezdem je možné doplnit účastníky
i jinými zájemci, kteří nesplňují uvedené podmínky a to až do limitního počtu, který je
MČ povinna uhradit cestovní kanceláři v každém případě
• všichni další zájemci hradí plnou výši hodnoty zájezdu

S jarní sezónou 2017 zavál
do filmového klubu čerstvý
vítr. Došlo ke změně ter
mínu promítání, promítat se
bude každé liché úterý od
19 hodin. V poslední době
se množily výhrady k výběru
filmů, proto organizátoři
vsadili na ověřenou
kvalitu. Vytvořili mix nových
i starších snímků, které
jsou zpravidla ověnčené
řadou cen, ale zároveň
nepatří k filmům notoricky
známým. Již účast diváků
na prvních projekcích (Nebe
nad Berlínem, Dvojí život
Veroniky, Rozchod Nadera
a Simin, Komisařka) ukáza
la, že je nová dramaturgie
úspěšná.

Pozvánka do
filmového
klubu
Benická knihovna,
každé liché úterý v 19 h
28.3.2017
Zvětšenina
Velká Británie, Itálie, USA
1966, rež. Michelangelo
Antonioni
11.4.2017
Jmenuji se Oliver Tate
Velká Británie, USA 2010,
rež. Richard Ayoade
25.4.2017
Člověk z mramoru
Polsko 1977,
rež. Andrzej Wajda
9.5.2017
Grandhotel Budapešť
USA, NSR, Velká Británie
2014, rež. Wes Anderson
23.5.2017
Oidipús král
Itálie 1967,
rež. Pier Paolo Pasolini
6.6.2017
Rodinné štěstí
Maďarsko 2016,
rež. Szabolcs Hajdu
20.6.2017
Tak jako v nebi
Švédsko 2004,
rež. Kay Pollak
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Každý si demokracii vykládá
podle svého
S dětskou lékařkou
MUDr. Martou Hálovou
o nedostatku pediatrů,
změnách ve výchově
a pyžamových dnech...
Odkdy žijete
v Benicích?
Narodila jsem se v Ústí
nad Orlicí, do mých 6 let
jsme bydleli v Králíkách.
Pak jsme se přestěhovali do
Prahy, a protože příbuzní
již tehdy měli návaznost na
Benice, rodiče se rozhodli,
že právě tady si postavíme
vlastní dům. Když jsem
poprvé viděla benickou
zvoničku na návsi a vzrostlé
kaštany, vzalo mě to za srdce
a řekla jsem si, že je to to
pravé místo, pro můj další
život.
Když jsem dokončila stu
dia na lékařské fakultě
a prošla si povinným
„kolečkem“, začala jsem
pracovat v pediatrické or
dinaci ve Vršovicích jako
asis
tent. Zanedlouho poté
jsem dostala možnost otevřít
si svou vlastní praxi přímo
v Benicích. Tehdy mi vyšel
vstříc místní úřad, za což
mu nepřestanu být vděčná.
V Benicích jsem praco
vala velmi ráda, hlavně
kvůli rodinnému prostředí
a
přiměřenému
počtu
klientů. V roce 1997 jsem
současně začala pracovat
v Uhříněvsi a klientela se
začala povážlivě zvětšovat.
Zpočátku rád člověk vychází
vstříc všem, ale bohužel
donekonečna to zkrátka není
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možné. A tak se stalo, že
postupem času začala být
situace neúnosná, počet
pacientů
se
zvyšoval
a já už jsem v podstatě
žila pouze ve dvou ordi
nacích, doma mě pomalu
neznali. Některé dny jsem
přejížděla z jedné ordinace
do druhé ve stresu, pocho
pila jsem, že takhle to pros
té dál nepůjde.
Nezbývalo nic jiného, než
se menší, tedy benické ordi
nace vzdát. Zároveň tam
totiž chyběla návaznost na
laboratoř a další medicín
ský komplement. Nicméně
– své pacienty jsem si
převedla do Uhříněvsi
a rozšířila ordinační hodi
ny. A protože děti stále
(i v rámci výstavby nových
obytných domů) přibývají,
naše hodiny jsou skuteč
ně „vražedné“, výjim
kou není ani 13-ti hodi
nová nepřetržitá pracovní
„směna“. Momentálně jsme
v Uhříněvsi dvě dětské
lékařky, ale stále to
nestačí
pokrýt
počet
přistěhovavších se klientů,
a tak, až budou otevřeny
další bytové domy, bude
Uhříněves potřebovat pedi
atra třetího. Dětští lékaři
jsou však „nedostatkovým
zbožím“. Já patřím ke
generaci těch „mladších“,

průměrný věk pediatrů
u nás se pohybuje mezi
55-65 lety, krom toho pedi
atrie skutečně není lukra
tivní obor, a tak se do pedi
atrických ordinací lékaři
zrovna nehrnou.

Proč pediatrů
tak dramaticky
ubývá, resp.
nepřibývá?
Jedním z důvodů je zrušení
fakulty,
nelukrativnost
oboru, zároveň medicína
s sebou nese obrovskou
zodpovědnost, práce tzv.
v první linii vyžaduje
znalost hned několika
medicínských oborů na
jednou. A to často není
jednoduché, pokud chcete

tento obor dělat opravdu
svědomitě a pečlivě. Navíc
malé dítě se vám nesvěří, co
ho bolí, trápí, leckdy je to
opravdu „detektivní“ práce.
Někdy je obtížná komuni
kace s rodiči – já totiž neu
mím současně se zavřením
dveří
ordinace
zavřít
i myšlenky na „práci“,
mnohdy
potřebuji
mít
zpětnou vazbu od rodičů –
aby se ozvali, dali mi infor
maci o stavu dítěte, ale oni
se neozvou, nenapíší, a já si
pak v noci představuji, co
všechno se mohlo přihodit.
Druhý den, když jim zavo
lám, tak mi zvesela sdělí:
„Ono už mu nic není, my
jsme vás nechtěli rušit“.
Rodiče v dobré víře, že mne

ÚŘAD MČLIDÉ
INFORMUJE
A OKOLÍ .

nebudou „obtěžovat“, mi
paradoxně přidělají ještě
více starostí a stresu.

Pozorujete nějaké
změny v chování
pacientů, respektive rodičů?
To jistě, obzvlášť s nástupem
internetu a sociálních sítí se
situace dramaticky změnila.
Lidé vyhledávají naprosto
nesmyslné informace navíc
vytržené z kontextu, diag
nostikují sobě nebo svým
dětem smrtelné nemoci, a pak
přicházejí naprosto vystrašení
do mé ordinace, nejlépe
rovnou s „jasnou“ diagnózou.
Nedávno ke mně do ordinace
doslova „vtrhla“ maminka
s tím, že dítě má určitě menin
gitidu, dítě se přitom chová
naprosto normálně, nic mu
není, ale matka si „vyčetla na
internetu“...

Pak je tu skupinka rodičů,
spíše matek, které propadly
módnímu trendu „návratu
k přírodě“, ovšem až do
extrému, ty pak odmítají
veškerá očkování, ponej
více rodí i učí děti doma,
to podle mě není úplně
zodpovědný přístup, ani
k sobě, ani k dítěti, ale ani ke
společnosti. S tím nemohu
souhlasit, ačkoliv i těmto
maminkám se snažím vy
jít vstříc. Ale není to úplně
jednoduché, když si mezi
sebou radí „jak si vychovat
svého pediatra“. Já, když
nerozumím zedničině, nebo
instalatérštině, také nebudu
radit řemeslníkovi. Přístup
těchto rodičů mě psychicky
vyčerpává. Mnohdy odmíta
jí léčbu, ale odpovědnost by
rádi přenesli na mě. A tak
není výjimkou, že nesrážejí
teplotu v dobré víře, že „ono

se to přeci vyřeší přírodně,
přirozenou cestou a samo“,
a pak jede sanitka pro dítě
ve febrilních křečích.

aby si jeho potomek mohl
kreslit. Je to odraz většiny
současné společnosti, a to mě
trápí.

Změnil se způsob,
jakým rodiče děti
vychovávají?
Hodně. Bohužel, každý si
demokracii vykládá po
dle svého. Demokratická
výchova přeci neznamená,
že si můžu dělat, co chci,
že nemám žádné hranice
ani mantinely, děti to zhusta
přebírají. Pak to podle toho
vypadá třeba i v čekárně –
hluk, nepořádek, rozházené
hračky, pastelky, převržené
židličky… a děti většinou
rodič ani nenapomene, a už
vůbec mu nejde příkladem,
aby snad probůh něco po
svém dítěti uklidil. A ještě
si troufne nám vynadat, že
nemáme ořezané pastelky,

Jak relaxujete?
Možná se budete divit, (ale
kdo pracuje každý den s ta
kovým množstvím lidí, mě
pochopí), nejvíc si odpočinu,
když takzvaně „bydlím“
a jsem úplně sama. To si pak
udělám „pyžamový den“.
Nejlépe, když ani nezazvoní
telefon, ani nečekám žádnou
návštěvu, ovšem to se netýká
mé pětileté vnučky, se kterou
relaxuji úplně nejraději. Relax
ací je pro mě také vaření, vařím
a peču totiž strašně ráda
a u toho si skutečně odpočinu.
Především psychicky. Stres
mě opouští nejenom u vlast
ního vaření a pečení, ale také
v dobré restauraci u kvalitního
jídla.

kontejnery v benicích
Kontejnery na velkoobjemový
odpad (vždy od 12 do 16 h)
sobota
11. 2. ......U Císařské cesty
sobota 25. 3. ......Na luka
sobota
8. 4. ......Okrasná
sobota 27. 5. ......U Císařské cesty
sobota 10. 6. ......Na luka
Kontejnery na bioodpad
(vždy od 13 do 16 h)
sobota
11.3. ......Na luka
sobota
18.3. ......Okrasná
sobota
25.3. ......U Císařské cesty
sobota
22.4. ......Na luka
sobota 29.4. ......Okrasná
sobota
13.5. ......U Císařské cesty
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Přijďte na pohádku

Jarní úklid v benicích

Benická hospůdka, 25. 3. v 15 h

Sobota 8. 4., sraz v 9 h na návsi
Přijďte nám pomoci vyčistit cesty od odpadků. Sejdeme se
v 9 h před Úřadem, k dispozici budou pytle a multikára.
Vlastní rukavice popřípadě vesty jsou vítány. Na závěr je
připraveno občerstvení v Benické hospůdce.

Očkování psů a koček
Sobota 29. 4. od 12 do 14 h, na návsi
MVDr. Hatina bude opět ordinovat přímo v Benicích, očkovat
proti vzteklině lze i další domácí miláčky. Pokud potřebujete
i jiná očkování, zamluvte si je pro jistotu předem na tel. č.
267 711 901. Zakoupit na místě budete moci i prášky na
odčervení, repelenty nebo obojky proti klíšťatům.

Někdy se může splnit i ten nejnesplnitelnější sen, který
můžete mít. Ale cesta k tomu bývá dlouhá, snad jako
Pinocchiův nos. Jak to všechno bude uvidíte, když dorazíte
v sobotu 25. března v 15 hodin do Benické hospůdky. Divadlo
Toy Machine tu sehraje loutkové představení Pinocchio, které
je vhodné pro děti i dospělé.

Jarní cyklus přednášek
Benická hospůdka, 6. 4. a 18. 5. v 18 h
Jarní cyklus před
nášek jsme zahájili
cestovatelským pod
večerem Jak chutná
Andalusie ve čtvrtek
16. 3.
Ve čtvrtek 6. dubna
od 18 h můžete na
semináři Kompostujeme
diskutovat
s Tomášem Hod
kem – zakladatelem
společnosti
Eko
domov o likvidaci
biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu.
Těšte se na řadu dobrých rad, které využijete na své
zahrádce.
Chcete zdravě zpestřit jídelníček? Nenechte si ujít work
shop Kateřiny Borčin nazvaný Zdravý talíř od jara
do zimy ve čtvrtek 18. května od 18 h. Kateřina Vám
představí netradiční suroviny používané v makrobiotické
kuchyni a poradí, jak je propašovat na talíř. Součástí
přednášky budou příklady receptů a jejich obměn podle
ročního období a malá ochutnávka.

Sousedský piknik
Dendrologická zahrada, 3. 6. od 15 h
Na netradiční akci Vás zveme v sobotu 3. června od
15 h. Společně se vydáme do Dendrologické zahrady
v Průhonicích, zasvěceným průvodcem nám bude sám její
ředitel pan Zdeněk Kiesenbauer. Po komentované prohlídce
bude následovat sousedský piknik z donesených zásob.
Sraz před vchodem do zahrady za pět minut tři.

Rodinné dílny pokračují
Benická hospůdka, 8. 4., 29. 4. a 17. 6. od 15 h
Na Jarní dílně budeme
vyrábět ptačí hnízda
z provázků a staročeská
líta, na Velikonoční dílně
si budete moci vyzkoušet
barvení vajíček pomocí
přírodních
pigmentů
a jejich netradiční zdo
bení technikou decou
page a pomocí washi pásek. Před svátkem matek budeme
vyrábět 3D přáníčka a kouzelné sklenice, Svatojánská dílna
bude patřit květinovým mandalám a věnečkům.

hudební podvečery nově
Neděle 26. 3., 23. 4., 28. 5., 25. 6. vždy od 18 h
Poslední neděle v mě
síci bude v Benické
hospůdce
tradičně
patřit
hudbě.
Nová
dramaturgie hudebních
podvečerů slibuje i jiné
žánry. 23. dubna se
můžete těšit na sólové
vystoupení
Luboše
Pospíšila, který „se svým naléhavým přednesem nemá
u nás mezi zpěváky konkurenci,“ napsal v recenzi na
Pospíšilovo Best of album publicista Leoš Kofroň.

Čarodějnice
Neděle 30. 4. od 18 h, louka za dětským hřištěm
Podpálení hranice po 20 h
Zapálením ohně uděláme symbolickou tečku za letošní
zimou. Naši hasiči postaví velkou vatru a zajistí stánek
s občerstvením.

Dětský den
Sobota 27. 5. od 14 hodin, louka za dětským hřištěm
Odpoledne plné her, soutěží a různých aktivit bude
připravené pro všechny děti. Nebude chybět ani skákací
hrad nebo pěna na závěr.
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