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Sejdeme se ve stodole

Metropolitní plán

Tak nějak stručně by se dala shrnout hlavní myšlenka studie, kterou pro
nás za finanční podpory Magistrátu zpracovala architektonická kancelář
Michala Šrámka AA
Projekt komunitního centra
Protože obec dlouhodobě
postrádá
prostory
pro
pořádání
společenských,
sportovních nebo kulturních
akcí, potřebovala by centrum,
kde by vznikl vhodný pros
tor, jehož velikost by byla
variabilní. Záměru by mohl
vyhovět objekt stodoly, která
je v majetku obce a slouží
dnes jako sklad technického
vybavení. Budova je součástí
stejného hospodářského dvo
ra jako obecní úřad a res
taurace a patří k nejstarším
původním stavbám obce
zachyceným už v císařských
otiscích. Návrh komunit
ního centra je zamýšlen jako
vestavba do této budovy.
Výsledkem dlouhých diskusí
je řešení komunitního cen
tra ve dvou variantách, které
jsou schopné vzájemné kom
binace.
Návrh počítá se snesením
dnešní střechy o nízkém sklonu
a jejím nahrazení střechou,
která bude mít původní tvar,
což umožní vestavbu druhého
patra a zvětšení využitelné
ho objemu budovy. Stavba

Magistrát HMP zveřejnil
dlouho připravovaný nový
Územní plán HMP. Společné
veřejné projednání je na
plánováno na 27. 6. 2018
do Průmyslového paláce
na Výstavišti. Stanoviska
a připomínky lze uplatnit do
27. 7. 2018. Více najdete na
www.praha-benice.cz nebo
na www.praha.eu.

Prezidentské
volby v Benicích

bude doplněna o přízemní
přístavbu podél zadní fasády,
kam bude umístěna skladová
plocha technického vybavení
obce, malá dílna a sklad ko
munitního střediska.
Organizace vnitřního
prostoru – varianta 1
V jižní části za vjezdem
z ulice bude umístěn sklad
technických služeb propo
jený s prostorem v přístavbě.
Severní část přízemí a celé
horní patro bude sloužit
potřebě komunitního centra.
V přízemí se vstupem ze
dvora areálu je za mělkým
závětřím prostor rozdělený
do tří částí: Vstupní část ob
sahuje halu, sanitární zázemí,
výtah a kruhové schodiště
do horní úrovně, severně od
ní je navržen sál, který
 má

do dvora prosklenou stěnu
s možností samostatných
vstupů a může být využíván
buď jako jeden prostor,
nebo – po předělení mobilní
příčkou – jako dva menší
sály. Ve střešní vestavbě
jsou situovány dva star
tovní byty 2+kk, dále je zde
umístěn kancelářský prostor
o čtyřech místnostech, který
může sloužit i pro knihovnu.
Tato část půdy je přístupná
schodištěm a výtahem ze
vstupní haly přízemí, ale i sa
mostatným vchodem z terasy
nad přístavbou, podobně jako
sousední byty. Ze vstupní
haly je kanceláří přístupná
místnost určená ke krátko
dobému ubytování, vybavená
je sanitárním zázemím.
Pokračování na str. 2

Ve druhém kole prezidentské
volby, které se konalo 26. a
27. ledna 2018, byl celkový
počet zapsaných voličů
v Benicích 497. K volbám
přišlo 394 občanů, kteří
odevzdali 393 platných hlasů,
271 pro Jiřího Drahoše a 122
pro Miloše Zemana.

Rekonstrukce
benických ulic
Z projektu TV 3150 z roku
2008 nyní zbývají zre
konstruovat poslední ulice
Na koupaliště, Na luka jih
a Na luka západ. Projekčně
je vše připraveno, máme
přislíbeno, že Magistrát
nyní vypíše výběrové řízení
na zhotovitele a s největší
pravděpodobností, by se
vše mělo realizovat během
letošního roku. Zbývající
veřejný prostor – náves by
měla být řešena samostat
ným projektem.

Uklizené Benice

Klub by mohl...

Reportáž z jarního
úklidu

Rozhovor s Elmarem
Klossem

...strana
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Sejdeme se ve stodole
Pokračování ze str. 1

Garáž a sklad technického vy
bavení obce je v obou variantách
stejný. Každá z variant má jinak
řešené okno do východní fasády:
To buď sestává z jednotlivých
střešních světlíků, nebo je tvořené
jedním světlíkem společným.

Organizace prostor
– varianta 2
Základní odlišnost od první vari
anty spočívá v tom, že dvě úrovně
komunitního centra nejsou propo
jené. Vstupní hala přízemí tak
může být doplněná kuchyňkou
a úklidovou komorou, v patře
architekt navrhuje 3 rovnocenné
byty 2+kk a kancelářskou jednot

Probíhá revize katastru
Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona zdrojem informací, které slouží vedle ochrany práv k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů. Z toho důvodu je ne
zbytné, aby údaje zapsané v katastru co nejvíce odpovídaly
skutečnému stavu.
Z těchto důvodů probíhá
v tomto roce v katastrálním
území Benice revize, která má
za úkol sladit stav terénu se
stavem evidovaným v katastru. Katastrální úřad bude
k zjišťování reálného stavu
využívat pochůzky v terénu
a ortofotomapy (mapa, která
jako hlavní podklad využívá

ku shodného rozsahu bez vstupní
haly a s vestavěným sanitárním
zázemím.

V tuto chvíli se jedná skutečně
jen o studii, k její realizaci pove
de ještě dlouhá cesta. Nejprve je
třeba zpracovat projekt a zajistit
financování.
polohově umístěný letecký snímek, přičemž si zachovává další
náležitosti mapy – měřítko, souřadnicový systém, a směrovou
orientaci). Revize se bude týkat zejména staveb, které podléhají
zápisu do katastru, ale zapsané dosud nejsou. Kontrolovány bu
dou také pozemky – jejich druh a způsob využití.
Co to znamená pro občany?
Podle katastrálního zákona mají vlastníci povinnost zúčastnit
se na základě výzvy katastrálního úřadu jednání. Dále jsou po
vinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů, které se týkají
jejich nemovitostí. Na výzvu úřadu musí vlastníci ve stanovené
lhůtě předložit příslušné listiny potřebné pro zápis do katastru.
V důsledku revize může také dojít ke změně okolností rozhod
ných pro vyměření daně z nemovitostí, takovou okolností je
např. údaj o druhu pozemku.

Hledáte mateřskou školu?
Spádovou školkou pro Beni
ce je nová mateřská škola
v Pitkovicích, která byla
slavnostně uvedená do pro
vozu 1. 9. 2016. Jedná se
o čtyřtřídní mateřskou školu
s celodenním provozem
a s kapacitou 112 dětí, která se
nachází na okraji obce Pitko
vice. Třídy jsou rozdělené do
dvou jednopodlažních budov,
v jedné budově jsou vždy dvě
třídy. Interiérové prostorové
uspořádání je uzpůsobené tak,
aby vyhovovalo nejrůznějším
skupinovým i individuál
ním činnostem. Na budovu
MŠ bezprostředně nava
zuje oplocená prostorná
zahrada, která je vybavená

herními prvky. Pískoviště jsou
chráněná sítěmi, které zároveň
slouží jako zastínění.
Den otevřených dveří se zde
koná 26. 4. 2018 od 16 – 17
hodin ve třídě Rybiček (modrý

Nový zametací stroj

Pes z útulku?
Pro všechny, jimž záleží na
tom, aby bylo v Benicích
čisto, máme dobrou zprávu.
Naše městská část získala
od

Informace o nedořešených nesouladech budou zveřejněné
na internetových stránkách ČÚZK (www.cuzk.cz) pro
střednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Magistrátu

dotaci

na

pořízení zametacího stroje
ve výši 2 950 000 Kč. Nyní
bude

vypsáno

výběrové

řízení na jeho zakoupení.
Začátkem

Stručně ze zasedání Zastupitelstva
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• zastupitelstvo schvaluje úpravu letošního rozpočtu
následovně: zvýšení na straně příjmů a výdajů o dotaci
pro knihovnu ve výši 13800 Kč a na prezidentské volby
35200 Kč
• zastupitelstvo schvaluje projektovou dokumentaci pro
stavební povolení akce Cyklostezka Pitkovice – Benice,
Praha 22,
• zastupitelstvo souhlasí s připojením pozemku
parc. č. 32/1 v k.ú. Benice na místní komunikaci
na pozemku parc. č. 34 v k.ú. Benice.:
Zasedání ZMČ Praha-Benice v roce 2018
Čt 14. 6. v 19 h – BoogieHouse Restaurant
Po 10. 9. ve 20 h – Úrad MČ Praha-Benice, knihovna, 1. patro
Setkání s občany
(navazuje na zasedání ZMČ Praha-Benice)
Čt 14. 6. v 19 h – BoogieHouse Restaurant

dubna

nám

společnost Unikont zame
tací stroj zapůjčila na dva

20. zasedání se konalo dne 19. 2. 2018 a 21. zasedání dne 9. 4. 2018
Projednané body programu:
• zastupitelstvo schvaluje napojení pozemku parc. č. 98/22
na přilehlou komunikaci parc. č. 98/28 dle dokumentace
Novostavba rodinného domu,
• zastupitelstvo schvaluje Organizační řád
Úřadu MČ Praha-Benice,
• zastupitelstvo MČ Praha-Benice souhlasí se smlouvou
o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro vybudování
vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 173/14,
ve prospěch pozemku parc. č. 174/2 v k. ú. Benice,
• zastupitelstvo MČ Praha Benice schvaluje přistoupení
MČ Praha-Benice do Sdružení místních samospráv ČR,
• zastupitelstvo souhlasí s projektovou dokumentací pro
stavební řízení akce Novostavba RD Benice,
• zastupitelstvo schvaluje umístění nového napojení vjezdu
na komunikaci na parc. č. 74 v k.ú Benice (ulice Zkrácená),
• zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 6/1
v k. ú. Benice o výměře cca 23 m² za cenu 4200 Kč/m²,

pavilon). Řádný zápis pro
školní rok 2018/2019 bude
probíhat 9. a 10. 5. 2018 od
13 – 17 hodin v ředitelně MŠ
Pitkovice na adrese Hlívová
303/4 (vstup brankou od
parkoviště u vinotéky).

dny, abychom si ho mohli
vyzkoušet. Využili jsme toho
k uklizení chodníků a ulic.

Zapůjčení benického štěpkovače
V loňském roce jsme z dotace získali
štěpkovač. V současné době ho mo
hou využít i občané k likvidaci většího
množství ořezaných větví a vzniklou
štěpku využít k mulčování nebo do
kompostu. Zapůjčení štěpkovače
je možné domluvit na úřadě nebo
přímo s Martinem Cubrem, který
současně zajišťuje i odbornou ob
sluhu. Štěpkovat lze čerstvě ořezané
větve (ne suché) až do průměru cca
10 cm.

O tom, že majitelé psů
musí psa staršího 3 měsíců
přihlásit na Obecním úřadu
a zaplatit příslušný poplatek,
jsme již psali.
Co možná nevíte je, že po
dle obecně závazné vyhlášky
č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy
o místním poplatku ze psů
je držitel psa převzatého
z útulku provozovaného
na území hlavního města
od místního poplatku ze
psů po dobu dvou let od
převzetí osvobozen.
Zde je aktuální seznam
útulků pro toulavá a opuštěná
zvířata schválených a evido
vaných Městskou veterinární
správou v Praze ke dni 1. 2.
2018:
• Útulek pro opuštěná
zvířata a odchyt Praha 8
– Bohnice
• Azyl opuštěných zvířat
v Libni
• Útulek Komořany
• Opuštěná a léčebná
zvířata, Praha 8 –
Bohnice
• Záchranná stanice pro
odchycená a opuštěná
zvířata Praha 9 –
Třeboradice.
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Svědectví ze země ohně a ledu
Pavel Dobrovský je rozený
dobrodruh, vynikající
vypravěč a trpělivý
fotograf. To ho předurčuje
k úkolu, který se v dnešním
globalizovaném světě zdá
být spíše anachronismem.
Vyprávět těm, kdo zůstali
doma, o dalekých krajích
a neskutečných příhodách.

Ve čtvrtek 15. března přijel
také do Benic, aby se
s námi podělil o své zážitky
z několika cest na Island.
Ukázalo se, že ústní podání
má i v době, v níž nás Google
mapy přenesou během
sekundy na libovolné místo
na zeměkouli, svoje zvláštní
kouzlo. Autentické zážitky
prostě působí víc než ten
nejlepší dokumentární film…
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Kocour, myšák
a ti druzí
Dvojice alternativních loutkoherců
– Tomáš Běhal a Tomáš Podrazil
sdružená v herecké společnosti Toy
Machine přijela v sobotu 17. března
odpoledne do Benic, aby nám
zahrála svoji zmodernizovanou
verzi slavné pohádky bratří Grimmů
Kocour v botách.
Zatroubení
trubky
odstartovalo
pohádkový příběh, který vypráví
o tom, že i když to vypadá, že
nejmladší ze tří bratrů vždycky
přijde zkrátka, tak ten, kdo se
směje naposled, se směje nejlépe.
Smáli jsme se všichni – od začátku
až do konce, protože až na zlého
černokněžníka byli všichni hlavní
hrdinové včetně krásné princezny
trochu legrační. Hráli jsme si na
poddané pana hraběte z Kočárova, na
holiče s nůžkami v ruce i na stromy
v lese. Po závěrečném potlesku, když
pohádka šťastně skončila, jsme se
mohli podívat do zákulisí a seznámit
se s loutkami osobně.

Silvestr 2017

Hudba vánoční

Koncem minulého roku jako by se čas v Benicích
zrychloval. Akcí bylo tolik, že jsme málem nestihli
koupit dárky, ozdobit stromeček, o pečení cukroví
ani nemluvě. Po roce plném událostí jste Silvestr
v Benicích mohli slavit hned na několika místech.

Vánoce v Benicích nikdy nekončí rozbalením dárků.
Všichni vědí, že po prvním a druhém svátku následuje
tradiční sousedská sešlost 27. prosince v kostele
svatého Prokopa v Čestlicích. Koná se tu totiž koncert
smíšeného pěveckého sboru Coro d´Oro.

Oslavy začaly krátce
po poledni, kdy
se v BoogieHouse
Restaurantu na tradičním
silvestrovském obědě sešli
filmoví klubisté, aby
probrali program na příští
rok. Poté se přesunuli do
knihovny, kde odstartovali
poslední projekci roku. Na
programu byl film Perný den
z roku 1964 s Beatles
v hlavní roli.
Kolem jedenadvacáté
hodiny už směřovaly kroky velkých i malých Beničanů
ke hřišti, kde byl připravený velkolepý ohňostroj.
Od šesti hodin večer probíhal silvestrovský program
také v BoogieHouse Restaurantu. Servírovaly se
chuťovky k pivu a vínu, domácí chleba i moučník
připravený podle rodinného receptu. Čas do půlnoci
si společnost krátila při tanci a společenských hrách.
Půlnoc Benice přivítaly šampaňským a vypuštěním
několika létajících lampionů štěstí.

Sbormistryně Ivana Remková nás během večera vtipně
a mistrně provedla různorodým vánočním repertoárem.
Na své si musel přijít opravdu každý, protože během
večera zazněly jak tradiční české koledy, tak světové
vánoční písně. Nechyběly spirituály, umělé písně psané
původně pro dětský sbor, ani slavné hity anglické
provenience. Kostel zaplněný do posledního místa se
na konci večera, když utichly poslední tóny, rozezněl
mohutným potleskem.

Uklizené Benice

Tradiční jarní úklid se v Beni
cích letos konal 14. dubna
dopoledne. Účast byla snad
i díky slunečnému počasí
hojná, sešlo se osmadvacet
občanů všech věkových kate
gorií. Benice byly předem po
dle mapy rozdělené na čtyři
okruhy, které bylo potřeba
vysbírat. Kolem poledního
byl kontejner plný, ani letos
nechyběly kuriózní nálezy,
například pneumatiky nebo
staré dveře. Úklid jsme
zakončili společným obědem
v hospodě.

svém pozemku. Navíc je
možné využít pro biood
pad pravidelně přistavované
kontejnery, v loňském roce
jsme všem zájemcům zajis
tili kompostéry, bioodpad se
dá také odvést do sběrného
dvora v Bečovské ulici 23
v Uhříněvsi. Zde lze odložit
i další odpad, který neu
místíte do nádob tříděného
odpadu na stanovištích nebo
do pravidelně přistavovaných
kontejnerů na velkoobje
mový odpad.

Přesto že většině benic
kých obyvatel není jedno,
v jakém prostředí bydlí
a zajímají se o své okolí
i za hranicemi své zahrady,

jsou místa, kam někteří od
kládají různé nepotřebné
věci. Upozorňujeme, že
každý občan je povinen
svůj odpad likvidovat na

Z akce Jarní úklid se stává
příjemná tradice. Snažme se
ale všichni, aby to bylo spíše
o setkání lidí, kteří se rádi
vidí a ne o tom, že musíme
uklízet po ostatních, aby se
nám zde líbilo.

Každou poslední neděli…
I v novém roce pokračují Benické hudební podvečery.
Poslední neděle v měsíci lednu připadla na 28., sezónu
zahájil

jazzový

soubor

Happy

Trio

Mirka

Klimeše.

Hudebníkům, kteří se do Benic vrátili téměř po roce, připadl
nelehký úkol – pobavit obecenstvo den po druhém kole prezi
dentských voleb. To se nakonec s vypětím všech sil podařilo,
sálem zněly až do tmy tradicionály, jazzové evergreeny a swin
gové melodie. O měsíc později, přesně 25. února navštívila
Benice zpěvačka Petra Ernyei spolu se dvěma členy svého Quar
tetu – Jaroslavem Šindlerem a Markem Rejhonem. Zpěvaččin
kultivovaný swingový projev doprovodili oba pánové na kytary.
Koncert byl svojí atmosférou i početností publika skutečně ko

kvintetu publiku na oplátku předvedla temperamentní strhující

morní, což je vzhledem ke kvalitě interpretů určitě škoda. Jako

výkon. Nemálo jí přitom pomohl její nebývalý hlasový i sty

by se Benice rozhodly, že si napraví reputaci – Irenu Budweise

lový rozsah a doprovod vynikajícího kytaristy a zpěváka Jakuba

rovou přivítal 25. března plný sál. A bývalá členka Spirituál

Racka.
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Klub by mohl promítat do roku 2050

Elmar Kloss

„Do Benic jsme se přistěhovali shodou šťastných náhod…“, říká náš soused
a spoluzakladatel filmového klubu, jeden z nestorů českého dabingu a syn oscarového
režiséra pan Elmar Kloss.
tekti, vedli mezi sebou
z legrace konkurenční boj.
Měli jsme tam například na
zakázku vyrobené unikátní
posuvné dveře, návštěvám
z toho interiéru padala bra
da.

Původně jsme vlastně hle
dali bydlení pro syna. Byl
ženatý, měli dítě a bydleli
u jejích rodičů. Chtěli jsme
jim ulehčit situaci. Poohlíželi
jsme se po nějakém domě na
okraji Prahy, a pak jsme našli
inzerát, že v Benicích staví
firma Charouz. Měli tehdy
sídlo v Revoluční, nabízeli
několik typových domů, ale
ten řadový, který se nám
líbil, už nebyl volný. Ale
pak řízením osudu jednu tu
řadovku někdo odřekl. Štěstí
se na nás pousmálo.
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A jak na to reagoval syn?
Ukazovali jsme mu to,
ale on tehdy neměl peníze
ani chuť se zadlužit. My
jsme v té době bydleli na
Barrandově v montovaném
bytovém domě, který jsme
jako barrandovské družstvo
stavěli čtyři roky svépo
mocí. Jedním z architektů,
kteří pod tím byli podepsaní,
byl Vlado Milunič. Vnitřní
řešení bohužel nebylo už
tak povedené jako to vnější.
Byt nám tehdy pomáhali
zařizovat tři filmoví archi

Takže jste se nechtěli
stěhovat?
Tehdy jsme se nelehce
rozhodovali, nicméně mu
sím říct, že jsme udělali
dobře. Přistěhovali jsme se
sem v září ´98. Zpočátku tu
bylo všechno kolem holé,
pusté. Zvláštně nezabyd

lené. Pak jsme ale zjistili,
že máme kliku na bezvadné
sousedy. Byli to všechno
lidé ve věku kolem padesát
ky a výš, kterým už odrostly
děti a kteří měli náladu ještě
něco společně dělat. Tak
jsme dali dohromady partu
a jednou, dvakrát ročně
jsme jezdili k předním
vinařům na Moravu na víno
– ochutnávali jsme, vybírali
nejlepší vzorky, a nakonec
jsme tam vždycky udělali
slušnou útratu. V naší ulici
jsme pořádali tzv. street
party, což vyvolávalo závist
kolemjedoucích.
Jednou
jsme jednoho souseda úplně
zmátli. Slavili jsme na ulici

večer, když odjížděl, a byli
jsme tam i ráno, když se vra
cel domů. Myslel si, že jsme
to táhli celou noc, ale my jsme
se mezitím byli doma vy
spat a ráno jsme tam pořádali
snídani. Bylo nás původně
dvanáct, trávili jsme společně
Silvestry, dělali jsme pyžama
party. Také jsme se občas při
nějaké vhodné příležitosti
(například na něčí narozeni
ny) navlékli do dobového
oblečení. Jednou jsme třeba
u sousedů u bazénu uspo
řádali námořnickou party,
měli jsme čepice a pruho

vaná trika, dobové plavky,
ploutve… Také jsme zorgani
zovali dobovku ve stylu 30.
let, lampionovou party ve
stylu rokenrolu 50. let a při
příležitosti padesátých naro
zenin Marušky Marešové
jsme nacvičili sbor z Prodané
nevěsty. A špičkovou naší
akcí byl masopustní průvod,
kdy si všichni vymysleli
a zrealizovali báječné masky.
Vaše angažmá ale časem
překročilo rámec vaší
ulice…
Vždycky jsme se se ženou
snažili organizovat v obci
společenský život. V naší
ulici to pořád funguje, i když

naše řady řídnou. Angažovali
jsme se také v pořádání dvou
bálů a zhruba před sedmi lety
jsme tu společně s dalšími fil
movými fandy rozjeli filmový
klub. Obec nás podpořila,
pořídila projektor, kvalitní
přehrávač, plátno i stahovací
roletu do knihovny, abychom
v létě nemuseli čekat, až se
setmí. Historicky první pro
jekce se konala v hospodě,
jeli jsme Hitchcockův film
Vertigo.
Jak se za ta léta filmový
klub proměnil?
Celkově jsem trochu zkla
maný, že obecný zájem není
velký, i když bychom byli
ochotní vedle artových věcí
promítat i filmy komerčnější.
Na klub chodí skupina stále
stejných lidí, jen občas se
objeví někdo nový, ale po
druhé už většinou nepřijde.
Nevím, jestli je za tím obava,
ostych, nechuť překonávat
bariéry, když přicházíte mezi
neznámé lidi anebo nezájem

o dobré filmy… Proto stále
experimentujeme se sesta
vováním programu. V první
polovině letošního roku
jsme nekompromisně vy
brali opravdu dobré filmy
různých žánrů a z různých
období. Na návštěvnosti se
bohužel tahle pestrost nijak
neprojevila, ale my klubisté
si ten repertoár užíváme.
Možná, že od září bychom
mohli zase zkusit vlnu
diváčtějších filmů, trochu
jsme uvažovali i o tom, že
bychom
prostřednictvím
obecních webových stránek
mezi potenciálními diváky
udělali anketu.

Elmar Kloss (1942) vystudoval režii na pražské FAMU.
Jako syn režiséra Elmara Klose, který v roce 1965
společně s Jánem Kadárem získal Oscara za nejlepší
cizojazyčný film (Obchod na korze), nebyl z kádrových
důvodů připuštěn k samostatné režii a působil ve FS
Barrandov řadu let jako pomocný režisér. Až v roce 1981
mu bylo povoleno pracovat jako režisér v barrandovs
kém dabingovém studiu, kde vytvořil desítky českých
verzí, od roku 1991 spolupracuje s Českou televizí.
Na svém kontě má stovky nadabovaných filmů. Za
celoživotní přínos v oblasti dabingu získal v roce 2012
Cenu Františka Filipovského. V minulém roce inicioval
vytvoření digitálně restaurované verze filmu Obchod
na korze, kterou – mimo jiné – promítl také v našem
filmovém klubu.

Zní to, jako by vaše filmotéka nabízela neomezený
výběr…
Téměř neomezený, rozhod
ně je v ní tolik dobrých
filmů, že by klub mohl
promítat nejméně do roku
2050 (a to každý týden).
Už od studentských let
totiž patří k mým největším

koníčkům
sběratelství.
Nejdřív jsem si místo
oběda kupoval knihy (dnes
už je absolutně nemám
kam dávat), potom elpíčka
(mám jich asi 150), obrazy
(nemáme je kam věšet).
Moje žena už je z toho dost
rozladěná. Teď už pár let
ale sbírám prakticky jen
filmy. Snažím se mít pořád

přehled, sleduju ceny udíl
ené na festivalech a číhám,
kdy vyjde něco zajímavého,
protože spousta dobrých
filmů u nás ještě nevyšla.
Také mám jednu speciální
krabici, do které ukládám
zvlášť dobré komedie. Je jich
tam teď nastřádáno tak na
dvacet filmových Silvestrů
dopředu…
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POZVÁNKY

Přijďte tvořit!

Vždy sobota od 15 h, BoogieHouse Restaurant
Do prázdnin nás čekají ještě tři
rodinné dílny:
Čarodějnická se bude konat v so
botu 28. dubna, Jarní 26. května
a
Mandala
znamená
kruh
23. června od 15 hodin v Boogie
House Restaurantu. Přihlášky do
čtvrtečního večera před dílnou
na mail: hanka.dol@email.cz.

Jarní výlet do Litomyšle
Sobota 19.5., celodenní výlet
Ani letos si nenechte ujít první
jarní výlet. Z Benic se tentokrát
vydáme do Litomyšle. Odjíždíme
19. května v 7,15 hodin ráno od
úřadu. Co nás čeká? Prohlídka
renesančního zámku – památky
zapsané na seznamu UNESCO
s reprezentačními sály a zámec
kým
divadlem.
Po
obědě
a po procházce historickým jádrem města, kde si prohléd
neme kostel Povýšení svatého Kříže, kostel Nalezení svatého
Kříže, klášterní zahrady, bazén s mlhovištěm a sochami
Olbrama Zoubka a náměstí, se vydáme k Portmoneu, kde si
prohlédneme expozici o životě a díle malíře, grafika, řezbáře
a spisovatele Josefa Váchala. Zajistěte si svá místa včas!

Filipojakubská noc se blíží
Pondělí 30.4. od 18 h, louka za dětským hřištěm

V pondělí 30. dubna ve 20 ho
din zapálíme na louce za
dětským hřištěm vatru. Přijďte
na společné pálení čarodějnic,
občerstvení zajištěno!

Vzpomínka

Úterý 7. 5. od 17 h, náves
V předvečer Dne vítězství 7. května v 17 hodin položí zastu
pitelé věnec k pomníčku padlým na návsi, aby uctili památ
ku benických občanů, kteří padli v první a ve druhé světové
válce.

Benické hudební podvečery

BoogieHouse Restaurant, poslední neděle v měsíci od 18 h
Před letní pauzou zveme ještě na tři vystoupení:
29. 4. František Prokop a jeho přátelé
27. 5. Rubinet
24. 6. František Prokop a jeho přátelé

Filmový klub zve do kina

Neděle od 19 h, místní knihovna
Ještě před letními dovolenými můžete zajít do místní
knihovny na promítání:
13. 5. Muška, 1967, Itálie, rež. Robert Bresso
10. 6. Mefisto, 1987, Německo, Maďarsko, Rakousko,
rež. István Szabó

Oslava Dne dětí

Sobota 2.6. od 14 h, louka za dětským hřištěm
Letos Den dětí pořádáme v so
botu 2. června. Chybět nebudou
oblíbené atrakce, ani občerstvení.
Doufáme, že i počasí nám bude
přát. Přijďte se přesvědčit na
louku za dětským hřištěm od
14 hodin.

Slavná vila Tugendhat nově
Sobota 22.9., celodenní výlet

Na podzim společně zamíříme do Brna, abychom si prohléd
li vilu Tugendhat, která prošla nedávno kompletní rekon
strukcí. Zájezd je naplánován na sobotu 22. září, odjezd v 7 h
z návsi. Ihned po příjezdu do Brna si prohlédneme kasematy
hradu Špilberk a po obědě se vypravíme na komentovanou
procházku po centru města. Prohlédneme si Katedrálu sv.
Petra a Pavla, Zelný trh, Starou radnici s brněnským drakem
a kolem, Dominikánské náměstí, Náměstí Svobody, sochu
Jošta Moravského a další památky a zajímavosti. Druhou
polovinu odpoledne věnujeme vile Tugendhat, ojedinělému
funkcionalistickému dílu postavenému v roce 1928 podle
návrhů architekta Ludwiga Miese van der Rohe. V roce 2001
byla vila zapsána na seznam UNESCO.

Termíny přistavení kontejnerů
v I. pololetí 2018
Kontejnery na velkoobjemový odpad
(vždy od 12 do 16 h)
sobota 21. 4.
Na luka
sobota 23. 6.
U Císařské cesty
sobota 25. 6.
Okrasná

Kontejnery na bioodpad (vždy od 13 do 16 h)
sobota 28. 4.
Na luka
sobota 12. 5.
U Císařské cesty
sobota 9. 6.
Okrasná
sobota 16. 6.
Na luka
Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Stanoviště Květnového povstání (před Úřadem MČ)
úterý 29. 5. v době od 15 – 15,20 h
sobota 11. 8. v době od 8 – 8,20 h
úterý 16. 10. v době od 15 – 15,20 h
Kontakt na řidiče svozového vozidla: 725 562 312
nebo 725 562 318
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