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Čarodějná noc

S velitelem JSDH Martinem Cubrem jsme si
povídali o tom, jak se v Benicích chystá jedna
z nejoblíbenějších oslav.
Čarodějnice se tu slaví, co
moje paměť sahá. Když
jsme byli malí kluci, neorga
nizovali slavnost hasiči,
 ale

Ještě dodnes tam máme ve
skříni z té doby schované
„archivní“ víno.
Pokračování na str. 4

www.praha-benice.cz

Kompostéry
pro Benice
Po napínavém čekání
konečně padlo rozhodnutí!
Naše žádost o dotaci na
kompostéry pro benické
občany byla schválena.
Po ukončení výběrového
řízení – což by mělo být
v horizontu dvou
měsíců – bude obec moci
kompostéry nakoupit
a distribuovat.

Volby 2017
Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
se budou se konat v pátek
20. října a v sobotu 21. října
2017. Volič, který se nebude
zdržovat v době voleb do
Poslanecké sněmovny ve
volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu,
může hlasovat na voličský
průkaz v jakémkoliv
stálém volebním okrs
ku na území ČR nebo
ve zvláštním volebním
okrsku v zahraničí. O vydání
voličského průkazu lze
již nyní požádat obecní
úřad příslušný podle místa
trvalého pobytu voliče.
O vydání voličského
průkazu lze požádat do
okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů, tj. do
18. října 2017 do 16 hodin.
Více informací na:
www.praha-benice.cz/
benice/volby-2017

parta patnácti, dvaceti kluků
a holek. Také místo tehdy
bylo jiné. Pálilo se za bývalou
hospodou. Dál pak začínal
sad – višňovka, kde jsme se
schovávali. Hasiči se pořádání
téhle akce ujali až někdy po
roce 2000. Tehdy jsme také
sami organizovali občerstvení,
protože v Benicích nebyla ani
jedna hospoda. Půjčili jsme
si nákladní auto a odtud jsme
prodávali pivo, klobásy... To,
co se nám nepodařilo prodat,
jsme potom měsíce, ba roky
dojídali při našich pravidel
ných schůzkách v hasičárně.

Jarní výlet
Mariánské Lázně,
Kladská, Bečov
...strana

Kapitola
Rozbřesk
rozhovor
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Nová
multikára
V rámci podpory
městských částí Ma
gistrátem mohla naše
obec zažádat o finanční
prostředky na investiční
projekty. Příležitosti
jsme využili a zastupitelé
společně rozhodli, že
k našim hlavním prioritám
momentálně patří pořízení
nové víceúčelové mul
tikáry. Tuto komunální
techniku pravidelně
využíváme především pro
úpravy zeleně, při zalévání,
čištění komunikací nebo
pro zimní údržbu. Současná
multikára, kterou máme
k dispozici, je 30 let
stará a je značně poru
chová. Magistrát nám
přiznal dotaci ve výši
2 600 000 Kč, nyní bude
vypsáno výběrové řízení na
dodavatele a během léta
by nám již nová multikára
mohla sloužit!

Rekonstrukce ulice
K Pitkovicům

V pondělí 10. 4. 2017 byla zahájena rekonstrukce ulice
k Pitkovicům. Její délka je předběžně odhadována na
3 měsíce, během nichž bude odfrézován povrch vozov
ky, a to v celé délce ulice do hloubky asi 0,5 m. Dále je
naplánovaná oprava kanalizace a vodovodu. Následně
dojde k položení zámkové dlažby, k úpravě chodníků
a ploch zeleně.
V průběhu rekonstrukce je ulice pro veškerou automo
bilovou dopravu uzavřená a přístup k nemovitostem
automobilem je možný po dohodě
se stavbyvedoucím a na vlastní
nebezpečí. Pro parkování lze využít
přilehlé ulice, například Okrasnou
nebo ulici U zahrádek. Pro pěší je
přístup zajištěný s omezeními.

Stručně ze zasedání Zastupitelstva
15. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Benice dne 3. 4. 2017
Schválené body programu:

Termíny zasedání ZMČ Praha-Benice v roce 2017:

• aktualizovaný Řád veřejného pohřebiště v Praze – Benicích

PO 11. 9. od 20 h – Úřad MČ, knihovna, 1. patro

• zastupitelstvo

PO 6. 11. od 20 h – Úřad MČ, knihovna, 1. patro

v

návaznosti

na

studii

zpracovanou

společností Správa železniční dopravní cesty souhlasí

ČT 14. 12. od 19 h – Benická hospůdka

s umístěním koridoru Jižního vstupu Rychlého spojení (trať

Všechna zasedání jsou veřejná

Praha – Bystřice u Benešova) uvedeným v Aktualizaci č. 2
Zásad územního rozvoje HMP za podmínky, že trať bude

Setkání s občany

v celé délce v k.ú. Benice vedena tunelem

(navazuje na zasedání ZMČ Praha-Benice):

• zákonné navýšení odměn zastupitelů o 5 % s účinností
od 1. 5. 2017
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Dostavba pražského okruhu
Ve čtvrtek 11. května
proběhlo v Divadle U22
v Uhříněvsi setkání s občany,
jehož cílem bylo informovat
veřejnost o aktuálním stavu
dostavby Pražského okruhu,
konkrétně v úseku stavby
č. 511 a přeložky silnice I/12.
Ačkoli okruh nevede přes
naši městskou část, byli na
jednání pozváni také zástupci
Benic, protože dostavba se nás
týká zprostředkovaně. Zajíma
jí nás zejména kompenzační
opatření, například vytváření
izolační zeleně, která bude
snižovat emise a hluk, dále
řešení odvodu dešťových vod
tak, aby se zabránilo blesko
vým povodním na Pitkovic
kém potoce. Na jednání jsme
byli ubezpečeni, že podle

výsledků EIA studie o vlivu
na životní prostředí, která se
tímto problémem zabývala,
jsou navrhovaná opatření
dostatečná. Studie dokumen
tující aktuální dopady na
životní prostředí byla podá
na na MŽP 15. dubna 2017.
Nyní se k jejímu obsahu
mohou vyjadřovat dotčené
subjekty včetně městských

částí, dále budou zpraco
vány nezávislé posudky
a ministerstvo poté vydá
své stanovisko. V případě,
že bude stanovisko MŽP
kladné, bude následovat
podání žádosti o územní
rozhodnutí. Zahájení vlast
ní výstavby je plánováno
nejdříve na rok 2019
a dokončení na rok 2021.

Vycházka stromořadím
Propojování

Benic

s

okolními

obcemi

pokračuje! Ještě nedávno se do nedalekých
Čestlic dalo dojet nebo dojít pouze po silnici.
Nyní jsou ale díky vybudování tzv. Čestlického
okruhu pohodlně dostupné i pěšky. Z dotace
na vysazení stromů, kterou naše městská
část obdržela v loňském roce, bylo pořízeno
a podél silnice vysázeno 63 lip. Okruh je dále
nově osázen javory, duby, kolem vodoteče
najdete ovocné stromy – hrušně, slivoně,
jabloně a třešně. Z ulice U Císařské cesty sem bylo přesazeno 6 jeřábů černých, místo
nich byly vysazeny hlohy, které na jaře krásně červeně kvetou. Na stezce nyní probíhají
dokončovací práce. Její povrch byl uvláčen, aby se vyrovnal, byla zaseta tráva a hlína byla
na závěr uválena. Teď zbývá jen čekat, až pořádně zaprší, aby nová tráva začala rašit.

Čistá energie
I v letošním roce vyhlásil
Magistrát hl. m. Prahy
Program Čistá energie Praha,
jehož úkolem je podpořit
projekty zaměřené na
přeměnu topných systémů
a na využití obnovitelných
zdrojů energie v bytech
a v rodinných či bytových
domech na území
hl. m. Prahy. V rámci
programu došlo v letošním
roce k několika významným
změnám:
• Okruh žadatelů byl zúžen
o právnické osoby s výjim
kou družstev, společenství
vlastníků jednotek
a městských částí
hl. m. Prahy.
• Došlo k výraznému
navýšení dotace pro
náhrady topidel na
pevná paliva.
• Z programu jsou vyloučeni
žadatelé, kteří mají
možnost získat dotaci
z programu „Zlepšování
kvality ovzduší v hl. m.
Praze – pořízení ekolo
gického vytápění v domác
nostech“, tzv. „Kotlíkové
dotace Praha“; jedná se
o fyzické osoby, které
nahrazují kotel na pevná
paliva s ručním přikládáním
v rodinném domě s jednou
až třemi bytovými jednot
kami ekologickým zdrojem
vytápění.
• Program se týká zdrojů
uvedených do provozu
mezi 1. 9. 2016 a 30. 9.
2017.
• Lhůta pro podání žádosti
je vymezena termínem
2. 5. – 29. 9. 2017.
• Další informace o pravidlech
programu, formulář pro
podání žádosti a vzorová
smlouva, uzavíraná mezi
žadatelem a hl. m. Prahou,
najdete na w
 ebových
stránkách
portalzp.praha.eu. Odpovědi
na konkrétní dotazy lze
získat na emailové adrese
dotace.topeni@praha.eu
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Čarodějná noc
Pokračování ze str. 1
Bývaly dřív Čarodějnice
v něčem jiné?
V minulosti se mezi vesnicemi
soutěžilo, kdo bude mít vyšší
vatru a kdo ji zapálí dřív.
Původně se tyhle čarodějnické
ohně dělávaly na kopcích.
Když býval oheň za bývalou
hospodou,
byl
viditelný
opravdu do dálky. Tradici
stavění májek si já osobně
už nepamatuju. „Ale já ano“,
mísí se nám do hovoru sta
rousedlík pan Karel Urban.
„Dnes ještě stavějí májku
třeba v Nupakách. Za mého
mládí v šedesátých letech se
tenhle zvyk držel i v Beni
cích. Tehdy šlo skoro o život.
Postavili jsme ji tady na návsi,
jeden z nás hlídal celou noc
až do rána, když ale přijelo 20
vojáků z Dobřejovic, neměli
jsme šanci.“
Na které Čarodějnice
dodnes vzpomínáte?, ptáme
se Martina Cubra.
Než se začal stavět Park Holi
day, likvidoval se bývalý

kravín. Byl to původně his
torický statek se stodolou,
kde byly zachované krovy.
Dobré, nepoškozené trámy
byly odvezeny, a to, co zbylo,
jsme směli spálit. Tehdy jsme
měli nejvyšší hranici široko
daleko. Nezapomenutelné
jsou také Čarodějnice, které
se tu konaly zhruba před
čtyřmi, pěti lety. Jiskry vy
letující z vatry zapálily starý
dutý strom, který zafungoval
jako komín. Hasili jsme do
čtyř do rána.
Jak dlouho předem se musí
začít s přípravami?
Tak zhruba měsíc předem
voláme správci zdejšího
lesa (Lesy Praha), aby nám
oficiálně povolil, že můžeme
kácet soušky. Pak postupně
svážíme dřevo tak, abychom
je toho 30. měli připravené.
V den D býváme na louce
za hřištěm už od rána, chys
táme stánky, pivní lavice
a stoly. Okolí ohně se před
jeho zapálením musí podle
počasí zavlažit a postříkat.

Přesto tam je pak až do noci
naše jednotka připravená,
abychom v případě požáru
mohli zasáhnout. Babici,
která každoročně bývá na
vrcholu ohně, vyrábějí drahé
polovičky hasičů, letos ji
například vytvořily u Vaňků.
Co bylo letos jinak?
Letos zjara jsme při sběru
železného šrotu našli histo
rické kolo a dostali jsme
nápad, že z něj uděláme
hasičské retrokolo. Léta
máme v hasičárně obrázek,
který vznikl poté, co chtěl
Kalousek přestat dávat
peníze na sbory dobrovol
ných hasičů. Je tam hasič bu
doucnosti – jede na kole a na
nosiči má minimax. Kolu
jsme opravili řetěz, naleštili

jsme je a posadili na něj Frantu
Blažka v historické uniformě.
Přijel s pochodněmi symbo
licky zapálit vatru. Já jsem šel
vedle něj a troubil jsem.
Kromě toho bylo letos před
Čarodějnicemi tak deštivo, že
byla louka podmáčená, takže
nejdřív musela dopoledne
paní starostka zorganizovat
vytažení auta, které přivezlo
toalety, a odpoledne jsme my
hasiči tahali z bahna pomocí
traktoru a Avie náklaďák, který
přivezl stánky s občerstvením.
Proto také stály na netradičním
místě. Když jsme viděli,
že přichází hodně lidí, im
provizovali jsme a vypůjčili
jsme si lavice a stoly z hospo
dy. Letošní účast odhadujeme
na 350 dospělých a k tomu
navíc spousta dětí.

Den jako stvořený pro děti
Poslední květnová sobota
patřila i letos v Benicích
dětem. Na louce za dětským
hřištěm čekala po druhé
hodině odpolední na naše
nejmenší řada oblíbených
atrakcí: Velké pozornosti se
tradičně těšil skákací hrad,
dále si děti mohly změřit
síly při skákání v pyt
lích, slalomu s balónkem
mezi nohama, vyzkoušet
si jízdu na letních lyžích,
stříkání hasičskou hadicí na
cíl, střelbu z luku, házení
míčkem na cíl, ruské kuželky
i jízdu na koních. Kdo chtěl,
mohl si nechat pomalovat
obličej, nebo se sám zapojit
ve výtvarné dílně, kde děti
skládaly a zdobily lodičky
a z modelíny a prázdných
4

šnečích ulit vytvářely
barevné hlemýždě. Zají
mavé bylo také experimen
tování s obarvenými bubli
fuky. Ve tři hodiny přišla
na řadu ukázka policej
ního zásahu, po níž děti
pokračovaly v soutěžích.

Na každé kontrole se daly
vydělat fiktivní peníze,
které si děti vyměňovaly
za hračky vystavené ve
zvláštním stánku. Ani letos
nechyběl osvědčený závěr
v podobě hasičské pěny.
Chladivou atrakci tentokrát
kvůli parnému počasí sdíleli
s dětmi i někteří dospělí!

ÚŘAD
život
MČvINFORMUJE
benicích .

Jarní výlet
V sobotu 20. května čtvrt
hodiny před sedmou hodi
nou ranní odstartoval první
letošní společný sousedský
výlet. Autobus cestovní agen
tury Arces s námi tentokrát
směřoval do nejzápadnějšího
koutu Čech – do Marián
ských Lázní, na Kladskou
a na bečovský zámek.
Cesta nám rychle utekla
díky průvodkyni, historičce
Ivaně Čornejové, která nás
upozorňovala na zajíma

vosti, které jsme míjeli. Už
kolem desáté hodiny jsme
mohli v centru Mariánských
Lázní obdivovat hlavní

kolonádu se šesti
nejvýznamnějšími
léčivými prameny.
Dechový orchestr

vedený mažoretkami
předcházel „koncertu“
mariánskolázeňské
zpívající
fontány.

Po obědě jsme se vydali
do nedaleké Kladské, kde
jsme se prošli po dva a půl
kilometru dlouhé naučné

stezce procházející zdejším
rašeliništěm a někteří z nás
místo kávy stihli ještě
prohlídku Domu přírody
Slavkovského lesa. Poslední
zastávka patřila bečovskému
hradu a zámku, kde je vy
stavený relikviář svatého
Maura – výjimečná památ
ka, která je co do hodnoty
srovnatelná s korunovačními
klenoty. Kromě umělecké
hodnoty
má
relikviář
neuvěřitelnou historii, která
připomíná napínavý detek
tivní příběh.

Akční sobota
Slunečnou sobotu 8. dubna jsme v Benicích oslavili jarním
úklidem. Velká pracovní četa složená z obyvatel Benic všech
věkových kategorií od dětí po seniory se sešla v 9 ráno na návsi
vyzbrojená vestami, rukavicemi a pytli. Za pár hodin byly cesty
a příkopy zanešené po dlouhé zimě vyčištěné, zbavené odpadků
a připravená multikára se zaplnila až po okraj. Pak teprve brigád
níci zasedli v Benické hospůdce k zaslouženému společnému
obědu. Už ve tři odpoledne také v Benické hospůdce začínala
další rodinná dílna věnovaná tentokrát blížícím se Velikonocům.

Očkování na návsi
Začíná
tradicí,
navštíví

se
že

Den vítězství

stávat

pěknou

Benice

veterinář,

zjara
takže

mohou Beničtí nechat své
mazlíčky ošetřit a naočkovat,
aniž by se s nimi museli
trmácet do Uhříněvsi. Také
letos v sobotu 29. dubna
od 12 hodin ordinoval v be
nické

hasičárně

veterinář

MVDr. Jiří Hatina. Majitelé
psů a koček přicházeli hlavně proto, aby si své domácí
přátele nechali naočkovat proti vzteklině, k mání byly ale

U příležitosti státního svátku Dne vítězství 8. května

také přípravky na odčervení a po zimě opět aktuální repe

položili zastupitelé obce věnec k pomníčku na návsi

lenty a obojky proti klíšťatům.

a symbolicky tak uctili památku válečných obětí.
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LIDÉ A OKOLÍ

Kapitola Rozbřesk
Udělat rozhovor s benickým uměleckým a manželským párem – keramičkou Jindrou Vikovou,
výtvarnicí, která tvoří v keramické hlíně, kolážích, asamblážích a dalších formách a fotografem
Pavlem Baňkou, který v oboru fotografie působí již mnoho let jako vysokoškolský profesor, nebylo
snadné.
Jsou to totiž lidé, které berete
spíš jako sousedy, s nimiž se
čas od času potkáte v hospodě.
Pravidelně vás obesílají poz
vánkami na některou z mno
ha výstav, které soustavně
pořádají. Tušíte, že jsou slavní
a že jistě pracují na něčem
velkém. Víte, že vám občas
nezvedají telefon, protože jsou
právě v Americe, Austrálii
a kdo ví, kde ještě. Přednášejí
tam, pracují, vystavují. Když
jejich jména proženete inter
netem, vyděsíte se, protože
jejich portfolio se do malého
Benického dostavníku nevej
de ani náhodou, i kdybychom
ten rozhovor mohli udělat na
pokračování. A tak rezignu
jete a řeknete si, že zachytíte
jenom střípek historie, třeba
jedno letní totalitní odpoledne,
kdy se za zdí zemědělské
usedlosti č. 8 děly věci.
Řekněte mi něco o tom, kde
jste se tu v Benicích vzali?
Jindra: Místo, kde dnes by
dlíme, našel Pavel na inzerát
v roce 1975. Stálo tam: 1+1
v Benicích. Vůbec nic o tom,
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že je to v Praze, ani že jde
o historický statek z počátku
minulého století, i když v de
zolátním stavu. Byly tam
však prázdné prostory, jako
stodůlka a chlív pro kravky
a pamatuju si, že mě tehdy
nejvíc zajímalo, že je tu za
vedený silný třífázový proud,
s nímž byl v Praze problém.
Nejdřív jsme tu udělali můj
ateliér s pecí. Natrvalo jsme
se sem nastěhovali někdy
v roce 1987. Celkově jsme
to tu dávali dohromady přes
dvacet let.
Na počátku osmdesátých
let jste spolu se svými
přáteli a uměleckými kole
gy založili neodadaistický
spolek Rozbřesk. Odkud
ten nápad a odkud název?
Jindra: Přesně to bylo v roce
1981. V té době už jsme byli
strašně otrávení z nesvo
body tehdejšího systému.
Nemohli jsme nikam jezdit
a nedalo se nic poslouchat
kromě Svobodné Evropy.
Měli jsme spoustu času,
málo peněz a žádnou moti

vaci nějak se společensky
prosadit. Skupina se rodila
postupně, na začátku bylo
pár našich přátel výtvarníků
a divadelníků. Každý pak
přizval svoje kamarády,
a tak jsme se postupně roz
rostli. Při jedné procházce
kolem okolních kravínů mě

napadlo, že by bylo hezké mít
spolek s tímto budovatelským
názvem.
Řekněte mi něco o práci
téhle organizace…  
Jindra: K vrcholům naší
činnosti patřilo divadelní
představení konané u nás
na zahradě 27. června 1987.
Pavel spolu s filmovým
režisérem Zdeňkem Sirovým,
který v té době nemohl točit,
si vybrali tři úplně debilní
povídky značně literárně
pokleslé formy, napsané
c. k. důstojníkem Karlem
Čadou pod pseudonymem
Karel Šarlich. Byly to takové
alegoricko-erotické příběhy,
z nichž během jednoho po
bytu na horách společně na
psali geniální hru, tedy podle
nás geniální. Tu jsme pak
studovali tři měsíce jen pro to
jedno jediné představení. Spo
lupracoval s námi například
kamarád, baleťák z Národ

ÚŘAD MČLIDÉ
INFORMUJE
A OKOLÍ .

ního divadla, který nás tady
v kuchyni učil exotické
tance. Kostýmy dělala vý
tvarnice a scénografka Klára
Trnková – zvlášť se jí poved
ly třeba podprsenky z míčů.
Do epizodních rolí jsme ob
sadili velké herecké hvězdy
jako Jiřího Bartošku nebo
Jiřího Datla Novotného ze
Semaforu, aby nás zbytečně
nezastiňovali. Prvního mi
lovníka hrál Pavel, pak jsme
měli dvě komorné, jednu
z nich hrála naše dcera Marké
ta, druhou Gábina Osvaldová
a byla tam řada pěkných rolí
pro všechny naše kamarády,
většinou naprosté divadelní
amatéry. Na představení jsme
pozvali 40 lidí a přišlo jich
250. Byla tu řada známých
osobností, například lidé
z Ypsilonky – Honza Schmid
a Mirek Kořínek, režisér
Pavel Juráček (který se právě
vrátil z emigrace) nebo starý
pan Hrušínský. Uprostřed
představení přišli policajti,
tedy esenbé..., ten ruch jim
byl přece jen nápadný. Když
uviděli pana Hrušínského,
sklapli a šli se dívat taky.
Pamatuju si, jak jsme tady po
představení do rána seděli,
dopíjeli zbytky vína a opako
vali si, co pan Hrušínský říkal:
„Tak takhle se v Národním už
nehraje, my starý už jsme una
vený a ty mladý to neumí ...,
tady se hrálo srdcem…“
Pořádali jste s Rozbřeskem
i jiné akce?
Pavel: Tady na zahradě jsme
dělali bleší trhy, které mě
inspirovaly k vytváření sku
pinových fotografií. Dělal
jsem je v takovém improvizo
vaném fotoateliéru ve stodole.
Fotil jsem zajímavé skupinky
lidí, vznikly tam občas bizarní
snímky, například společná fot
ka Ester Krumbachové, Věry
Chytilové a dalších, včetně
jedné, vlastně dost hodné ženy
komunistického
pohlavára
z Průhonic. Paradoxy té doby.
Na přelomu 70. a 80. let mě
začala podporovat firma Pola
roid, takže jsem fotil jejich fo

a natočili nás do hlavního sil
vestrovského televizního pro
gramu. Rozbřesk samo sebou
ve své aktivitě značně polevil.
Nebyla už taková motivace.
Dodnes však udržujeme
tradici, že se tady v Benicích
v hospodě scházíme a slavíme
tu své Vánoce.

toaparátem na jejich materiál
a na blešácích jsem měl teh
dy takovou speciální nabíd
ku, prodával jsem „portréty
za 10, akty zdarma“. Nebo
tu bylo „pip show“. Naše
Markéta se spolužačkami
vyrobily zvláštní krabici,

těžké písemce. Za symbo
lické ceny se tu prodávalo
jídlo, polévky… Rozbřesk
byl taková společnost ve
společnosti. Také jsme
s našimi dětmi občas
pořádali vlastivědné výlety
s přednáškou a jiné akce.

do které se koukalo. Uvnitř
byla umístěná kniha aktů,
ve které za korunu listovaly.
Nadšenými zákazníky byli
zejména kluci ve věku žáků
základní školy. – Nebo další
atrakce: Dnes již slavný gy
nekolog, tehdy vysokoškolák
tu měl vlastní stánek
s dámskými vložkami a jiný
kamarád – lékař prodával
zvláštní smradlavé kuličky,
díky nimž dostal Markétin
spolužák na základce trojku
z mravů. Investoval do těch
kuliček, jednu nebo více jich
hodil ve škole před tabuli
a na základě pachu, který
se z ní šířil, byl celý ústav
evakuován. Ale unikli prý

A co po roce 89?
Jindra: V osmdesátém devá
tém, během sametové revo
luce jsme v našem pražském
ateliéru ve Škrétovce, bylo
to těsně nad Václavákem,
nastudovali Beethovenovu
Ódu na radost. Vedl nás
Mirek Kořínek z Ypsilonky
a na Silvestra jsme se vy
pravili ke koni, vylezli jsme
na sochu sv. Václava a tam
jsme ji zpívali. Vyhlásili
jsme, že je to na počest právě
nabyté svobody a nového
prezidenta Václava Havla.
Promluvil tam také Michal
Kocáb a redaktor České tele
vize pan Sláma nás požádal
za hodinu to zopakovat

Od druhé poloviny osm
desátých let vystavujete
a přednášíte po celém světě,
zejména v Americe, účastníte
se řady residenčních pobytů.
Co jste díky těmto cestám
pochopili?
Pavel: Zlomový pro nás byl
residenční pobyt v Sitka
Center of Art and Ecolo
gy v Oregonu, kde jsme
se v roce 1997 setkali se
sochařem a keramikem
Frankem Boydenem, který
to tam celé založil, žije tam,
tvoří a zve sem další umělce
z celého světa, aby se tímto
výjimečným místem in
spirovali. Výtvarné povolání
je velmi osamělé a my jsme
pochopili, jak je důležité dá
vat lidi dohromady, propo
jovat se s ostatními a sdílet.
Američané jsou už dlouho
bohatí. Proto se sami starají
o kulturu, nepotřebují k tomu
žádné ministerstvo jako my.
Našim novým boháčům za
tím nedochází, že stejně na
konec umřou a nezbyde po
nich kromě prachů nic. Ti
američtí podporují kulturu
a umělce, protože vědí, že
umět vydělat peníze není
samospasitelné. Po hlavních
donátorech se tam jmenují
galerie, nadace. Různé světy
se propojují a prospěch
z toho mají všichni. Lidé,
alespoň ty na univerzitách
a v uměleckém prostředí,
které jsme díky našim dlou
holetým pobytům poznali,
mají silný smysl pro nezištné
angažování se ve prospěch
organizací, které něčemu
neziskovému – avšak pro
společnost
cennému
–
pomáhají. V tom se od nich
máme ještě čemu učit.
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POZVÁNKY

Poslední koncert před
prázdninami!
Benická hospůdka, 25. 6. 2017 v 18 h
Než se Benické hudeb
ní podvečery přes léto
odmlčí, zahraje nám blues
dnes již legendární kapela
Bluesberry, která vznikla
v roce 1971 na pražské Hans
paulce. Minulý rok soubor
oslavil pětačtyřicáté výročí,
a i když prošel řadou per
sonálních proměn, patří dnes
k nejdéle fungujícím kapelám
svého žánru.

Podzimní hudební podvečery
Neděle 27.8., 24.9., 29.10., 26.11. vždy od 18 h
Již poslední srpnová neděle
27. 8. bude od 18 hodin
v Benické hospůdce opět
patřit jazzu – vystoupí kytarista František Prokop
se svými přáteli. Ve stej
nou hodinu na stejném
místě se pak můžete těšit
24. září na koncert Happy
Tria Mirka Klimeše, slibu
jící osvědčený dixielandový
repertoár. V neděli 29. října
nám opět budou hrát přátelé
Františka Prokopa a letošní
hudební podvečery zakončíme 26. listopadu vystoupením
písničkáře Jana Buriana.

Zájezd do Kutné Hory
Sobota 16.9., sraz v 7:45 h na návsi
MČ Praha-Benice ve spolu
práci s cestovní kanceláří CK2
připravila pro benické občany
na sobotu 16. 9. jednoden
ní zájezd do Kutné Hory.
Společně
se
vydáme
do středověku, do doby, kdy
Kutná Hora soupeřila s Pra
hou. Ve Vlašském dvoře
si
prohlédneme
králov
ské mincovny a paláce včetně ukázky historické techniky
ražby pražského groše. Projdeme se historickým centrem,
zastavíme se u gotické kašny, morového sloupu či Jezuit
ské koleje. Odpoledne strávíme prohlídkou interiéru chrámu
sv. Barbory nebo návštěvou středověkých dolů.
Sraz v 7:45 u budovy ÚMČ Praha-Benice, odjezd v 8 h,
předpokládaný návrat 18:15 – 18:45 do Benic. Cena: 200 Kč
(dospělí), 150 Kč (děti do 15 let, senioři nad 60 let) - zahr
nuje dopravu, průvodce, vstupy a úrazové pojištění. Infor
mace a prodej na ÚMČ Praha – Benice, www.praha-benice.
cz, mail: urad@praha-benice.cz, tel. 267 710 933.

Žabáci v hospodě
Benická hospůdka, 14. 10. 2017 v 15 h
Ne, nejde o zvláštní přírodní úkaz,
ale o další divadelní představení
pro malé i velké. Loutkovou
pohádku Kvak a Žbluňk inspiro
vanou slavnou knihou Arnolda
Lobela nám přijede zahrát Divadlo
Tondy Novotného. Antonín Novot
ný je herec, loutkoherec a mim a na svých představeních
už roky spolupracuje s výtvarnicí a scénografkou Zuzanou
Valenovou. Rodiče i děti jsou srdečně zváni!

Program podzimních
rodinných dílen
Na podzim loňského roku jsme v Benicích založili novou
tradici: Měsíc, co měsíc mají děti společně s rodiči nebo
prarodiči možnost sejít se v Benické hospůdce a společně
se věnovat různorodým výtvarným aktivitám. Pro příznivce
i nové zájemce plánujeme od září další, podzimní cyklus,
vždy v sobotu od 15,00 hodin v Benické hospůdce, a to
v těchto termínech:
Sobota 23. září: Podzimní dílna
Příroda nás obdarovává plnými hrstmi. Pojďme proměnit
její plody v krásné a překvapivé podzimní dekorace. Bu
dete vázat šípkový věnec na ozdobu vchodových dveří,
navlékat jeřabiny nebo si zkusíte uplstit svoje první vlněné
korále v podzimních barvách?
Sobota 28. října: Oslava světla
Dny se pomalu krátí, noci prodlužují, přichází ideální čas
pro výrobu kouzelných svítilen a luceren. Budete dlabat
a zdobit obří dýni nebo dáte přednost výrobě subtilního
lampiónu z papíru?
Sobota 18. listopadu: Stromečku, vstávej!
Nejvyšší čas připravit ozdoby na vánoční stromeček!
Zkuste si letos svůj stromeček ozdobit vlastními silami
podle našich nápadů. Připravené budou různé stylové
varianty (staročeský, přírodní, exotický – origami).
Sobota 25. listopadu: Věnce a adventní kalendáře
Těšení na Vánoce si zkrátíte, pokud budete s dětmi denně
otvírat okénka adventního kalendáře a zapalovat svíce na
adventním věnci. Vyrobit si je můžete společně s námi!

Termíny přistavení kontejnerů
ve II. pololetí 2017
Kontejnery na velkoobjemový odpad
(vždy od 12 do 16 h)
sobota 9. 9., Okrasná
sobota 23. 9., Na luka
sobota 21. 10., U Císařské cesty sobota 4. 11. Okrasná
sobota 18. 11., Na luka

Kontejnery na bioodpad (vždy od 13 do 16 h)
sobota 22. 7., Na luka
sobota 26. 8., Okrasná
sobota 9. 9., Na luka
sobota 16. 9., U Císařské cesty
sobota 23. 9., Okrasná
sobota 7. 10., U Císařské cesty
sobota 14. 10., Na luka
sobota 21. 10., Okrasná
sobota 4. 11., U Císařské cesty
sobota 11. 11., Na luka
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