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Slovo starosty

D

louhotrvající intenzivní deště
zkomplikovaly život ve značné
části České republiky a bohužel se nevyhnuly ani naší obci. Lesy ani louky nad
zástavbou, přesycené vodou, nebyly již
schopny více vody udržet, a proto si voda
nacházela cesty pro dřívější dobu méně
obvyklé; protékala zahradami, kolnami,
garážemi a někdy i rodinnými domy.
Z ulic a uliček se tak načas stávaly horské
potoky a říčky. Vodoteče nestačily, ucpávaly se splaveným materiálem, Všenorský potok měl podobu kanálu pro sjezd

na divoké vodě. K tomu se ještě přidala
Berounka s průtokem, který v době její
kulminace přesahoval 1300 m³/s a v té
době začala přetékat i protipovodňová
hráz. Naštěstí pak nastal kýžený pokles
a ve druhé polovině týdne se mohlo přikročit k postupnému uplatňování některých popovodňových opatření. Rozvodněnou řekou byly nejvíce zasaženy
chatové osady Montana (ta byla zasažena nejen povodní, ale osadu navíc ohrožují sesuvy půdy a padající stromy), Su str. 2
šárna a Větrné údolí.
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Ze života v obci

Všenorský potok při červnových povodních 2013

 U stálé zástavby v lokalitách Panská zahrada, Na Benátkách, částečně
U Silnice a Za tratí stihla voda zaplavit
sklepy a studny a tím znepříjemnit život
jejich obyvatelům na delší dobu, neboť
potřebný pokles hladiny řeky a úplné
zmizení stojících vodních hladin z polí
dosavadní ráz počasí vůbec neumožňuje. Zvednutá hladina řeky znemožnila
provoz obecního vodního zdroje, proto
firma Aquaconsult, tak jako již jednou
v minulosti, zavážela vodu do našeho
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systému cisternou ze sousedních Dobřichovic.
Doufám, že až budete se zpožděním číst
tyto řádky, počasí se umoudří a výše uvedené dny v nás zůstanou jen jako špatná
vzpomínka bez dalšího pokračování. V této
souvislosti bych chtěl poděkovat všem,
kteří se v rámci krizového stavu aktivně
zapojili do řešení nastalé situace – hasičům, policii, všem dobrovolníkům, kteří
nabídli svou pomoc i byty pro evakuované
osoby, dále velkým i malým firmám, které
pro dotčená místa zajišťovaly a možná ještě zajišťují některé práce a služby. Zároveň
také všem postiženým občanům, kteří se
snažili svoji obtížnou situaci zvládnout
s určitou dávkou nadhledu a pochopení.
Kromě povodní stojí za zmínku dvě obecní investiční akce, které se obě shodou
okolností týkají školy. Firma VYKAS dokončila stavební úpravy bývalých prostor OÚ

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Heleně Andělové, předsedkyni okresní organizace Praha-západ Svazu tělesně postižených v ČR. Společně s paní J. Česákovou vedou
tuto organizaci dlouhá léta. Členové organizace mohou
každý rok za přijatelnou cenu jezdit na rekondiční pobyty
do lázní v České republice, v zimních měsících navštěvovat
společně divadelní představení v pražských divadlech. Já
jsem byla v loňském i letošním roce prostřednictvím STP
v lázních Luhačovice. Nejen, že strava, procedury a ubytování byly na výborné úrovni, ale také hřejivý lidský přístup
ke každému členovi byl samozřejmostí. Celý pobyt výrazně
přispěl ke zlepšení mého zdravotního stavu.
Paní Helena Andělová toto vše zabezpečuje a organizuje
s maximálním nasazením, s láskou a bez nároku na honorář. Ještě jednou bych jí chtěla poděkovat a říci, že v naší obci
nejen Klub důchodců, ale i Svaz tělesně postižených pracují
dobře a zaslouží pochvalu.
Ivona Maršálová, Všenory
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a vznikla tak další školní třída. V dalším průběhu června by měla být provedena kolaudace, postupně pak budou nové místnosti
vybaveny nábytkem, aby vše bylo včas připraveno k zahájení nového školního roku.
Vznikem této třídy dojde od 1. 9. ke skokovému nárůstu počtu žáků, což se projeví
pozitivně tím, že naše škola bude dostávat
vyšší finanční příděly z krajské úrovně.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele akce
„Zateplení a výměna oken ZŠ Všenory“
zvítězila firma LAKRO se sídlem v Praze 2
s nabídkovou cenou 2.576 tis. Kč vč. DPH.
Součástí dodávky je i výměna střešní krytiny. Zakázka je finančně dotována ze
SFŽP ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí. Veškeré stavební práce
včetně závěrečného úklidu by měly být
dokončeny do 20. 8. Jen si musíme přát,
aby opět nepříznivě nezasáhlo počasí…
Zdeněk Seidler


Nepořádek kolem
kontenerů je zcela
zbytečný
Všenory, jako snad jediná obec v okolí, má kontejnery na tříděný odpad včetně komunálního. Lidé je však stále neumí nebo
nechtějí používat, jak by měli. Jinak by některé kontejnery nebyly zcela přeplněny, obklopeny balíky a odloženými věcmi, přetékajícími jednotlivými kelímky, sáčky, krabicemi od potravin,
prostě drobnostmi. Ty pak vítr rozfouká do okolí k „radosti“ těch,
co tam bydlí. Další kontejnery jsou často docela nedaleko. A jsou
poloprázdné. Ovšem i ti, kteří často přivezou odpad autem, je
rvou do přeplněných kontejnerů, aniž by se obtěžovali zajet půl
kilometru dále. Koberec, lampu, umyvadlo a jiné přebytky z domácností těžko vyveze vůz, který přijel pro plast, sklo nebo papír.
Musí se najít ochotní spoluobčané, kteří tyto předměty dopraví
Sa
tam, kam patří. Proč to však mají stále dělat za druhé?
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Obešli jsme Všenory

V sobotu 25. května v 10 hod. na hřišti u Sušárny se sešli členové a přátelé Skautského střediska Dub. Krátce k nim promluvila sestra Akela (Anna Hojerová) a bratr Robin (Jaroslav Kraml), ti stručně připomněli historii vzniku skautingu v Horních
Mokropsích.
Pak jsme se vydali na cestu, která vedla přibližně podél hranic
katastru naší obce. Brunšov - kolem Hrobky - Čihadla - po vojenské silnici - Nový Dvůr - Potoky - cestou na Jíloviště - kopec
Kámen - Podstádlí - v Okálech - kolem kostela - na Náves - k železničnímu mostu a kolem řeky zpátky na hřiště u Sušárny. Během putování jsme hráli různé hry a na jednotlivých zastaveních
si připomínali historické i současné souvislosti těchto míst. Poznali jsme, že jsou místa ve Všenorech, kde jsme již řadu let nebyli a která neznáme. Cesta nám trvala bezmála 7 hodin. I když
bylo značně proměnlivé počasí, na závěr přece jen byl ohýnek
a buřtíky (postaral se bratr Satys - Pavel Bacík s Vašíkem).
Tak zase za rok tě obejdeme naše milá obec, copak asi nového
Zuzana Bacíková
objevíme?
vůdkyně oddílu vlčat - Tygři

-3-

Ze života v obci

Jarní geologická vycházka 2013
údolím Radotínského potoka, do Černé rokle a do Černošic
V době, kdy se krajina začala probouzet do nového jara, jsme
pro milovníky přírody opět uspořádali vycházku za poznáním
geologického vývoje okolí Prahy.
Letošní jarní geologická vycházka byla rekordní, co se počtu
zájemců o neživou přírodu týče. Zhruba stohlavý průvod se vydal v sobotu 13. dubna na 7,5 km dlouhou túru z radotínského
železničního nádraží údolím Radotínského potoka, kde uhnul
do Černé rokle, vystoupal až na Sulavu a odtud příkrým sestupem do Černošic, kde zaplavil vlakovou zastávku.
Za pět a půl hodiny jsme prošli geologickou minulostí od chladného nejsvrchnějšího ordoviku, přes silurské podmořské vulkány do vápenců devonského stáří. Zejména vápence radotínské
vydaly pod údery desítek kladiv bohatství fosílií mořských živočichů, kteří před čtyřmi stovkami milionů let obývaly vody zdejšího tropického oceánu.
Nade všechny pochybnosti bylo prokázáno, že vysoko nad
dnešním tokem Berounky - na Sulavě – ukládala třetihorní, miocénní řeka štěrky a písky. Z impozantní vyhlídky jsme pak mohli
obdivovat sochařské dílo čtvrtohorní řeky Berounky.
Za velký zájem jsme vděčni a těšíme se na další setkání na výpravách za tajemstvím geologické minulosti krajiny.
Filip Stehlík, průvodce
Na viděnou!

Na webu Všenorské knihovny http://
www.vsenory.cz/knihovna/geologie/ je nově
založena podsekce geologie, kde najdete nejen informace o geologických vycházkách
pořádaných Všenorskou knihovnou, ale rovněž informace o geologických vycházkách
Filipa Stehlíka, které pořádá Pražská informační služba v cyklu
Kamenná Praha. Dozvíte se zde např. o Geoparku Joachima Barranda, zajímavé literatuře a najdete zde vznikající archiv vycháAlena Sahánková
zek, které již proběhly.
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Práce dětí ze ZUŠ









1) Jonáš Kosák, 6 let, „O semaforu který nechtěl cvičit“
2) Katka Butovičová, 9 let, „zámek“
3) Šimon Kuběna, 8 let, „Prasátko převozník“
4) Jeník Landa, 7 let „O pavím králi“
5) Štěpánka Formánková, 9 let, Šípková Růženka“
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Téma: jednoduchá ilustrace k pohádce do nízkonákladového tisku
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Všenorská knihovna a Informační
centrum Berounka
Svou knihu si můžeme najít v pohodlí domova
v novém online katalogu

a literatura, cizí jazyky, filozofie, psychologie, politologie), celkem
zhruba 11 tis. knih. Další tematické skupiny se dokončují a budou
v nejbližší době postupně zahrnuty do online katalogu: ekonomie, zdravověda, bohatě zastoupené výtvarné umění a dějiny ČR,
dějiny světa, dále přírodověda, hudba, film a fotografie, divadlo,
technika, pragensie, průvodce, mapy, cestopisy, záhady, hobby,
kuchařky, osobnosti, příručka – slovníky a encyklopedie.

Čítárna klasická i elektronická

http://katalog.vsenory.cz/Opac2/index.php
Kde online katalog nejdeme?
na adrese: http://katalog.vsenory.cz/Opac2/index.php
Nebo jinak: Webové stránky Všenorské knihovny jsou součástí
webových stránek Obce Všenory. Po kliknutí na „knihovna“, se
dostaneme do nabídky Všenorské knihovny, jejíž součástí je online katalog Všenorské knihovny.

Několik rad pro vyhledávání v online katalogu
Nejnovější knihy najdeme pod „Seznamy“ a dále pod „Novinky“. Datum si můžeme upravit dle toho, za jaké období chceme
knižní novinky vidět. Bez úpravy časového období jsou k nahlédnutí nové knihy za poslední dva měsíce.
Nejjednodušší způsob vyhledávání jakékoliv knihy, pokud známe autora nebo třeba slovo z názvu, téma atd. je: kliknout na „Vyhledávání“, dále „Globální vyhledávání“ a zadáme výraz, který známe (např. Formanová nebo cesta, povídky) a zadáme „vyhledat“.

Další tipy pro vyhledání
• Vyhledávaný text musí mít alespoň 3 znaky
• Zadejte jedno slovo nebo více slov oddělené mezerou. Je-li slov
více, vyhledají se záznamy se všemi slovy
• Lze použít zástupné znaky, * zastupuje jeden nebo několik znaků, ? zastupuje právě jeden znak

Ćást publikací v čítárně je přístupna pouze presenčně, ale je
možné si potřebné stránky fotit nebo si dělat poznámky. Všenorská knihovna se specializuje na básníky Vladimíra Holana
a Marinu Cvetájevovou, což přivádí do jejích prostor uživatele
nejen mimo Všenory, ale i ze zahraničí. Zajímavým přírůstkem
z poslední doby je unikátní Atlas krajiny České republiky. Každý měsíc zasílá knihovna svým zájemcům Informace Všenorské
knihovny obsahující novinky knihovny a výběr z nabídky kulturních akcí nejen ve Všenorech, odkazy na zajímavé regionální
stránky, zdroje. Co je důležité, jsme stále více v kontaktu se svými
uživateli pomocí e-mailové pošty. Dostáváme řadu dotazů, např.
k historii obce, na které odpovídáme, často ve formě rešerší.
Z kapacitních důvodů nabízíme periodika převážně formou
odkazů na archivy elektronických textů. Čítárna elektronických
časopisů a novin (odkazy na řadu periodik, především regionálních, s archivy v plném textu) je k dispozici na adrese http://
www.vsenory.cz/knihovna/citarna-elektronickych-casopisu/
Informace o geologických vycházkách Mgr. Filipa Stehlíka a jiných
geologických zajímavostech na přání našich uživatelů jsou připraveny na adrese: http://www.vsenory.cz/knihovna/geologie/
O další nabídce našich služeb zase příště.
V případě potřeby jsme Vám samozřejmě rádi k dispozici.

VŠENORSKÁ KNIHOVNA
A INFORMAČNÍ CENTRUM BEROUNKA
Otevírací hodiny:
Středa 14.00 – 20.00 / Každá sudá sobota  9.00 – 12.00
Tel.: 607 263 700, 257 711 010 (Obecní úřad)
e-mail: knihovna@vsenory.cz / www.vsenory.cz/knihovna/

Online katalog však nabízí další možnosti vyhledávání a zajímavosti. Pokud s ním začneme pracovat, samy se nabídnou.
Pokud si budeme chtít knihu přes internet objednat nebo
prodloužit, podívat se na stav svého čtenářského konta, je nutno být nejdříve registrován ve Všenorské knihovně a znát své
registrační číslo, které na požádání sdělí knihovna. Pokud si
knihu přes online katalog objednáte, ve chvíli, kdy bude pro Vás
požadovaná kniha připravena, obdržíte e-mail, že je Vámi požadovaná kniha k vyzvednutí.
Přes online katalog jsou v současné době přístupny beletrie,
knihy pro děti a mládež, regionální literatura ( literatura o okolních městech a obcích, Středních Čechách, okolí Prahy atd.),
knihy o Všenorech nebo jejichž autoři mají vztah ke Všenorům,
dále tematické skupiny (matematika, fyzika, chemie, český jazyk
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Akademie pro seniory Všenory
Přestože není ještě zdaleka u konce, je
možno hodnotit třetí semestr Akademie
pro seniory jako povedený. Dosavadních
11 akcí navštívilo 213 lidí. Hlavní činností akademie bylo samozřejmě vzdělávání. Nabídli jsme následující přednášky,
cvičení a exkurze:
24. ledna byl semestr zahájen přednáškou zkušeného soudce a vysokoškolského pedagoga na téma občanské právo,
jeho záludnosti i zajímavosti ze života
právníka a jeho klientů. 31. ledna se konala škola první pomoci, praktická dílna
pro dvě skupiny vedená dvěma lékaři;
přes veškerou tmu a nepřízeň počasí bylo
plno a všichni dokázali, že se nemocí
a zranění nebojí.
7. února jsme nabídli informatiku a počítače v praxi, opět na skupiny, tentokrát
vyhledávání přátel na internetu; moderní technologie jako přiblížení se k přátelům, když je venku led a mráz. To se hodí!
21. února proběhla přednáška Leonardo
da Vinci o asi nejznámějším z renesančních géniů; přednáška byla opět hojně navštívena. i když už začala být zima nepříjemně dlouhá – a to jsme ještě nevěděli, co
nás čeká: podle fyziků a meteorologů nejstudenější březen za posledních 100 let!
7. března byl čas další z virtuálních pro-

cházek starou Prahou, Praha známá i neznámá, tentokrát o památkách tajůplné
Malé Strany. Návštěvníci z řad akademie
si připomněli, jak tuto malebnou část
Prahy procházeli před rokem. Tentokrát
v klidu a teple sledovali opět všeobjímající barokní dominanci chrámu sv. Mikuláše a v okolí až neuvěřitelné množství
tajůplných paloučků, uliček, náměstí a tichých koutů na břehu Vltavy. 20. března
mělo proběhnout vítání jara na Petříně,
ale pro 10 centimetrů čerstvého sněhu
a desetistupňový mráz i odpoledne byla
věc odsunuta na čas, kdy se živlové přírodní konečně zklidní; a konala se přednáška o krásném umění: Boticelli a renesanční malba italských mistrů portrétu
a perspektivy.
4. dubna byly počítače v praxi na téma
komunikace na internetu a obchodování po síti; konečně slezl sníh a účast nás
překvapila: opět tedy dělení do dvou skupinek. 11. dubna se konečně mohla uskutečnit exkurze na pražský Petřín a jeho
památky, vítání jara, a konečně i zde na,
slovy Václava Cílka, „nejvyšší pražské skále“ beze sněhu! 18. dubna byla paradoxně pro nemoc lektorů zrušena přednáška
z medicíny. Byla nahrazena virtuální návštěvou pražského Karlova mostu, jeho
dějin veselých i pohnutých s příslibem,

že na příští virtuální procházce dojdeme,
a to jsme tehdy netušili, snad až k pražskému primátorovi…
2. května jsme otevřeli nekonečný svět
poezie: Karel Hynek Mácha s mottem bez
konce láska je, zklamánať láska o rozporech moderního člověka a básníka, co je
to básnický mýtus, jak jej tvoří sám autor
a jak si s ním pohrají dějiny. Zavzpomínali
jsme také na náš mladistvý věk, který vzal
času vztek. 23. května jsme nabídli ještě
další přednášku – Michelangelo Buonarroti a jeho neopakovatelná malba a plastika a zvláštní pojetí krásy a dokonalosti
těla i duše. Akademie, jak jsme řekli, ještě
nekončí; v červnu budou další přednášky
a školní rok ukončíme opět na přelomu
července a srpna opět nějakou venkovní
rozpustilostí. Oznámíme to na vývěskách,
přijďte pobejt!
V roce 2013 jsme se pokusili získat dotace
od soukromých nadací, ale bohužel jsme
se nedostali mezi nejlepší. Máme ale cenné
zkušenosti, které zúročíme v následujících
měsících při projektových přípravách. Pomůže, že i okolní obce mají stále zájem zapojit starší lidi do života; takže stále věříme,
že budeme s myšlenkou mezigeneračního
setkávání a učení se navzájem úspěšní
Petr Koubek
i prospěšní v širším okolí.

Zpráva o činnosti Klubu důchodců
Co vše se událo v našem klubu ve druhém pololetí loňského roku a v uplynulých měsících letošního roku? Bylo toho
opravdu hodně!
Scházíme se pravidelně každý měsíc,
mimo školních prázdnin. Na setkáních
nám stále pravidelně hraje pan Šrůta k příjemnému posezení a pobavení, za což mu
patří naše velké poděkování!
Od Střediska volného času nám byla
nabídnuta možnost zapsat se do Akademie pro seniory. V rámci Akademie
navštěvujeme již druhý semestr zajímavé přednášky, jejichž lektoři jsou vždy
ochotni odpovídat na naše dotazy. Chodíme po pražských památkách. Navštívili
jsme společně výstavu Europa Jagellonica
o umění a kultuře střední Evropy za vlády
rodu Jagellonců v Kutné Hoře.
Všenorští senioři chodí také na kurzy základů práce s počítačem, které pořádá PC
Akademie.
V prosinci loňského roku jsme uspořádali pro důchodce ze Všenor „mikulášskou“.

Bylo to příjemné setkání, na které jsme
pozvali starostu obce a lektory z Akademie SVČ. Společně s učitelským sborem
všenorské základní školy jsme si zazpívali
oblíbené písničky a vánoční koledy. Došlo
i na rozdávání drobných pozorností.
Několik členek našeho klubu se společně s rodiči a dětmi zapojilo v rámci akce
„Zpívání tří generací“ do účinkování
na vánočním dětském koncertě v kostele
sv. Václava ve Všenorech. V roce 2012 jsme
pořádali ještě dva další zájezdy za památkami České republiky.

V letošním roce se nám podařilo uskutečnit zajímavý výlet do jižních Čech, navštívili jsme Stezku v korunách stromů
na Lipně, hrad Rožmberk a Klášter ve Vyšším Brodě. Zájem o tuto akci, o němž
svědčí naplněná kapacita autobusu, nás
velmi potěšil.
Na podzim připravujeme vystoupení
a povídání s kytarovým virtuosem a skladatelem Štěpánem Rakem a jeho hosty.
Budeme rádi, pokud do klubu přijdou
mezi nás další členové!
Za Klub důchodců J. Horáková a K. Hořejší

Děkujeme
Dne 22. 5. 2013 se uskutečnil zájezd Klubu důchodců na Lipno, hrad Rožmberk
a klášter ve Vyšším Brodu. Zájezd byl velmi pěkný. Sice nám nepřálo moc počasí,
ale všichni jsme si celý den užili. Dík patří paní Janě Horákové a Karlu Hořejšímu
za přípravu a organizaci a řidiči autobusu panu Štěpánovi Čenskému za bezpečZa účastníky O. Stryková
nou dopravu. Kam pojedeme příště?
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Ze života v obci

Veřejné akce a představení nabídlo
i Středisko volného času Všenory (SVČ)

Pletení pomlázek

SVČ se opět věnovalo zejména doplňování školních dovedností dětí o ty volnočasové, tedy rozvoji manuálních dovedností, sborovému zpěvu, dramatizaci
a hudbě na nástroje. Představujeme nejzajímavější akce pořádané SVČ pro veřejnost. Děkujeme všem za účast!
11. února jsme předčasně slavili Valentýn a urodila se překrásná srdce, jen si
kousnout! 20. února proběhla karnevalová dílna a hovořilo se o tradici masopustních zvyků u nás a ve světě. 16. března
2013 na i v podvečer navázala další dílnič-

Karnevalová dílna

ka; s dětmi jsme se chystali na maškarní
a učili jsme se spolu se zkušenými lektorkami malování na obličej a výrobu masek.
27. března se pletly pomlázky a povídalo
se o jarních zvycích i o křesťanských svátcích Velikonoc. Byla škaredá středa, ale
přišla řada dětí i rodičů!
6. a 7. dubna 2013 uspořádal Jiří Stivín
& Centrum pro improvizaci v umění 39.
improvizační víkend „hudba & kresba &
multimedia“ v Centru pro improvizaci
v umění CAP-ART ve Všenorech u Prahy.
Tato setkání jsou naplněna tvůrčími akti-

Dramatický kroužek
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vitami založenými na improvizaci za účasti profesionálních lektorů, tentokrát se
zaměřením na téma: Improvizace a stará
hudba. 26. dubna proběhl společný koncert dětí hudebně zaměřených kroužků
SVČ. Na programu byly lidové i populární písničky, ale i klasika. Na kytary, klavír
a flétnu zahráli a zazpívali naši nejmladší
žáci i pokročilí studenti. 7. května proběhl koncert ke dni matek, kde vystoupili
členové kroužků hry na hudební nástroje
a předvedli, co se naučili za uplynulé pololetí a jaký pokrok v kvalitě hry učinili. 23.
května zazpíval veřejně pěvecký sbor…
25. dubna spolupořádaly základní škola
a SVČ akci Jaro je tu - spolu s ním mláďátka
Králíčka! Vedle užitečných rad o péči, chovu, nemocích a výchově králíčků, se vyprávěly spousty králičích příběhů k pobavení.
Návštěvníci z řad dětí, rodičů i seniorů si
mohli pohladit mláďata zakrslého králíčka.
Také SVČ bude do konce pololetí dále
pracovat na přípravě veřejných vystoupení. Před svatým Jánem (13. června) zahraje dramatický kroužek v premiéře hru
na motivy Karafiátových broučků a amerických muzikálů. Hudebníci a sboreček
koncertují v průběhu celého pololetí;
věříme, že podpoří i herce. Před tím vystoupíme se zpěváčky v předpremiéře hry
v domově pro seniory v Brunšově. Sledujte plakátky! Máte se nač těšit!
Text a foto: Petr Koubek, SVČ

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

Zpravodaj z naší všenorské
školy a školky
Končíme!

To si mohou říct především žáci naší
9. třídy. Ze školy je vyvedou ve čtvrtek
13. 6. v 17 hodin tak, jak se již stalo naším
školním zvykem, žáčci současné 1. třídy.
„Končíme dříve než ostatní školy!“ To
si mohou říct všechny naše školní děti.
Díky obci Všenory proběhne rekonstrukce školní budovy 2. st., a my tak budeme
vydávat vysvědčení již v pondělí 24. 6.
„Nekončíme dříve.“ Uslyšíte od družiny, která bude pro zájemce otevřena až
do standardního konce školního roku,
tedy do pátku 28. 6. 2013, a především
od mateřské školy, která má svůj provoz
otevřen i většinu dní v červenci.

Začínáme
Příští školní rok nás čeká nový celoškolní projekt, který je v současné době ve fázi
vzniku, na základní škole i v mateřské škole začneme hned s několika novinkami.

V mateřské škole
• budeme mít v rámci vzdělávacího programu pravidelnou angličtinu s rodilým
mluvčím.

Na základní škole
• budeme mít otevřeny dvě první třídy
(jednu s prvky programu Začít spolu),
• rozšířili jsme kapacitu družiny na 90
míst,
• naše škola se stane jednou z řetězce Asociace cambridgeských škol,

• ve dvou ročnících 2. stupně budeme
otevírat Dramatickou výchovu s rodilým
mluvčím,
• v rámci zavedení povinného druhého jazyka začneme s ruštinou, výhledově v dalších letech přidáme na výběr ještě další
cizí jazyk - španělštinu nebo němčinu,
• jsme zapojeni ve třech nových projektech z evropských peněz („Škola v pohybu“ zaměřený na vzdělávání pedagogů
a vedení školy, „Odplouváme dál“ v rámci kariérového poradenství pro žáky 2.
st. a výchovného poradce, „ V technice je
budoucnost“ - projekt Národního technického muzea zaměřený na zlepšování
podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel)

Děkujeme a těšíme se na příští školní rok 2013/14
Děkujeme všem dobrým lidem, firmám, školské radě a obci Všenory
za pomoc naší škole během celého
školního roku! Děkujeme hlavně našim rodičům, od kterých rádi přijímáme
nejen jejich podněty, ale také se těšíme
ze vzájemné spolupráce.
Děkujeme oběma vnučkám pana
profesora Kubálka za jejich podporu
během školního roku, za účast na dění
v naší škole, na našich akcích a za financování převážné části výjezdu vybraných
žáků do Miami v USA. Uvědomuji si, že
taková podpora není běžná a o to více si
jí ve škole vážíme a máme z ní radost!

Děkuji především všem zaměstnancům školy i nemálo dobrovolníkům,
kteří se na jejím chodu podílejí bez nároku na jakýkoliv honorář. Bez nich by
škola nebyla takovou, jaká je.
Uvědomuji si, že v naší malé škole
vznikla příjemná tvůrčí atmosféra, že
velikosti rodinné školy odpovídá i to,
že se čím dál více poznáváme i s rodiči,
a máme tak k podstatě rodinné školy
rok od roku blíž.
Přeji všem příjemné léto!
Mgr. Renáta Bartoníčková
www.skolavsenory.cz
Ve Všenorech 31. 5. 2013

Z historie
naší školy:
Třeťáci v roce
1966
Pamětnickou fotografii jsme tentokrát
našli v kronice 3. třídy. Naši žáci se právě
vrátili z Prahy a na našem nádraží pózují
před dávno zmizelou stavbou – nadchodem. Ten musel ustoupit elektrifikaci trati
na počátku sedmdesátých let.
V. Veselý
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Cesta žáků základní školy za oceán
Celý týden na přelomu dubna a května
strávili tři žáci osmé třídy ZŠ a MŠ J. Kubálka u patronky naší školy paní profesorky dr. V. Kubálkové na vzdálené Floridě,
na samém jihu USA.
Vnučka prof. Josefa Kubálka, jehož jméno naše škola nese, nabídla již na konci minulého školního roku, aby zvláště
nadaní a pracovití žáci byli odměněni
návštěvou v jejím domě v Miami. Na základě výsledků letošní celoškolní soutěže,
probíhající od začátku školního roku napříč všemi předměty, při které se cenila
zejména vlastní iniciativní práce dětí navíc a osobní pokrok, se opravdu na cestu
vydali T. Stará, N. Groulíková a M. Staněk
se svou vyučující angličtiny I. Hlůžeovou.
Cílem cesty, kromě zmíněné odměny,
bylo i osobní poděkování paní profesorce,
další zdokonalování v angličtině a zejména poznávání pro nás dalekého a exotického kraje. Dobrodružstvím byla i sama
cesta s britskou leteckou společností. Již
v letadle jsme se ocitli v jiném jazyko-

vém prostředí, museli zvládnout přestup
v Londýně i rozhovor s imigračními úředníky v Miami.
V USA nás pak čekal každodenní bohatý program, při kterém jsme navštívili
turistické centrum v 27. patře mrakodrapu v srdci Miami, soukromou základní
církevní školu, vyhlášenou pláž South
Beach, delfinárium Miami Sea World, historizující zámeček Viscaia na břehu moře,
navštívili úchvatný rozlehlý národní park
Everglades proslulý volně se pohybujícími aligátory a množstvím vodního ptactva, podnikli okružní cestu lodí kolem
pobřeží a ostrova Star Island a dokonce
cestovali vlakem na odlehlou West Palm
Beach na pravý americký rockový festival
Sun Fest v doprovodu mladého studenta University of Miami. Nejdelší výpravu
jsme pak podnikli autem s dr. Kubálkovou na tradiční místo všech Floriďanů, nejjižnější místo USA, ostrůvek Key
West. Cesta sem vede přes řadu ostrůvků
(Keys), navzájem propojených dlouhými
-10-

mosty. Pozoruhodné bylo i to, že právě
jeden z těchto mostů byl jediným místem
Floridy, které vedlo do kopce. To pro nás,
obyvatele brdských strání, bylo snad ještě překvapivější než palmové školky, kde
byly připraveny k výsadbě patnáctimetrové „stromky“.
Zážitků bylo opravdu hodně, za což
patří hlavní poděkování zejména naší
hostitelce. Domů přes oceán jsme se přesto přenesli s okřídleným EAST – WEST,
HOME IS THE BEST (Všude dobře, doma
nejlépe!).
Přáli bychom si, aby tato cesta byla v příštím školním roce opět motivací pro ty žáky,
kteří věří, že sny je možné realizovat.
Iva Hlůžeová
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Jediný slunečný den tohoto jara
a školní slavnost
Ve čtvrtek 18. 4. vyšplhala teplota nezvykle vysoko a sluníčko
přálo naší školní slavnosti uspořádané k zakončení celoročního
projektu Zpátky ke kořenům.
Program byl opravdu pestrý
a snad si každý vybral podle
své chuti.
Vše začalo divadelním představením 5. třídy „Staré pověsti
české“ a pěveckým vystoupením dětí z MŠ. V budově školy
pak byla k vidění výstava fotografií 8.třídy „Všenory včera
a dnes“, výstava fotografií k fotosoutěži „Lidové zvyky ve fotografiích“, film z projektových
akcí jednotlivých tříd a výstava
obrázků ze soutěže „Všenory
v barvách podzimu“. Největ-

ším překvapením a zážitkem
byla část tělocvičny přeměněná
v křesťanskou modlitebnu, kde
nechyběly ani postavy věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jejichž
výročí příchodu (1150 let) jsme
naší slavností připomínali.
Na zahradě pak zatančily
děti několik tanečků v duchu
lidových her dětí a proběhlo
slavnostní vyhlášení výsledků
fotosoutěže za přítomnosti fotografa Vladimíra Douska.
Naše společné setkání jsme
zakončili v jídelně s občerstvením v duchu dobového jídla
a pití, výstavou panelů jednotlivých tříd s jejich patrony
z řad světců. Milou atmosféru
podpořil pěvecký sbor rodičů

s několika baladami, jak jinak
než o světcích .
Všem našim příznivcům děkujeme za návštěvu. Dětem

a dospělým za pomoc při přípravách a realizaci slavnosti.
Krásné léto Vám Všem.
Markéta Baudyšová

Závěrečné práce žáků
deváté třídy
Každoročně organizuje naše
škola koncem května malou
slavnost. Hlavními hrdiny jsou
žáci devátých tříd. Již v průběhu března a dubna pilně pracují
na své prezentaci - každý žák si
vždy vybere jedno téma z libovolného vyučovaného předmětu
a to za pomoci učitelů (konzultanta a oponenta) zpracovává.
Jak úspěšně se jim podařilo
prezentovat výsledky své práce,
jsme měli možnost posoudit už
20. května dopoledne. Vše slavnostně uvedl pan starosta. Jeho
přítomnosti na akcích školy si
velmi ceníme.
Letošní ročník se nesl v umě-

Pythagoriáda 2013 – výsledky
okresního kola
Každý rok se nejlepší žáci naší školy zúčastňují školního i okresního kola matematické soutěže, která je pojmenována po řeckém matematikovi Pythagorovi. V letošním roce jsme jeli až
do Rudné u Prahy, abychom porovnali naše vědomosti s ostatními školami. A povedlo se. Vojta Janouš skončil v rámci 7. tříd
na krásném čtvrtém místě (ze čtrnácti nejlepších matematiků
okresu Praha – západ) a Eliška Nemrichová ze třídy 8. na velmi
pěkném děleném 4. - 6. místě (z dvanácti zúčastněných, kteří se
probojovali z kola školního). Blahopřejeme!!! RNDr. A. Brosková
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leckém duchu, neboť dvě z jedenácti prací byly zaměřeny
na výtvarné umění, dvě na hudební a jedna žákyně si za téma
vybrala historickou událost
zpracovanou ve filmu. Nechyběly však ani práce z matematiky, přírodopisu a zeměpisu.
Prezentace tradičně hodnotila tříčlenná komise učitelů
a také přihlížející žáci vyšších
ročníků. Kvalita letošních prací spočívala zejména v použití
videoprojekce. Výsledky jsou
každoročně slavnostně vyhlašovány na tradiční akci „Vyvádění deváťáků“.
RNDr. A. Brosková
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Jaro v naší MŠ

Přestože se paní Zima ve Všenorech
nechtěla vzdát své vlády, my jsme se
zase nechtěli vzdát tradičního rozloučení s paní Zimou vhozením Moreny
do řeky Berounky, což se nám první
jarní den za všeobecného zpěvu a veselí opravdu podařilo. A světe, div se!
Nad Všenorami vysvitlo sluníčko. Sice
ještě nemělo sílu, paní Zima se jen tak
nechtěla vzdát a překvapila nás i sněhovými přeháňkami. I tak bylo vše

Štěňátko
Kateřina Butovičová
(3. třída)

Bylo jedno štěňátko,
bylo jako děťátko.
Po nocích si hrálo,
nikdy nespávalo.
O kom mluvím?
O mém psovi.
Dali jsme mu jméno Athos,
abychom z něj měli radost.
K noze, lehni jde mu hravě,
sedni, zůstaň také zvládne.
Stopař je to vskutku dobrý,
ale bouřky té se bojí.

veselejší a to nejen venku, ale i v naší
školce. Mohli jsme se tedy s radostí připravovat na Velikonoce – zdobili jsme
vajíčka, sázeli velikonoční osení, učili
se velikonoční koledovačky.
V druhé polovině dubna jsme si už užívali sluníčka nejen při hrách venku, ale i při
procházkách. V dubnu nás navštívil „Kouzelník a jeho zvířátka“. Prohlédli jsme si
orla skalního, sokola křivku obecnou, papouška Aru a sovu pálenou. Společně se

ZS jsme se zúčastnili ukončení celoročního projektu „Zpátky ke kořenům“. Škola
měla celou akci ve své režii a moc pěkně
ji připravila. My jsme se zúčastnili zpěvem a tanečním vystoupením. Na našem
výstavném panelu jsme každé oddělení
představili své patrony s jejich atributy
a pranostikami, které je provázejí. V dubnu proběhla též hezká a poučná beseda
s profesionálními hasiči. Formou scének
přiblížila dětem, jak se chovat v případě
požáru nebo různých modelových situací
zapříčiněných neopatrností.
Čarodějnickým rejem každoročně končí
v naší MŠ duben. Měli jsme společnou
oslavu na zahradě v kmenové MŠ. Děti si
užily převleků, plnění různých úkolů pod
dohledem zlé čarodějnice Elvíry. Nakonec
všechno dobře dopadlo. Došlo i na opékání vuřtíků a radost byla celé dopoledne.
Duben utekl jako voda, my už vyráběli dárečky maminkám k svátku a připravovali
pro ně vystoupení, vlastně nejen pro ně
a babičky, ale vítáni jsou i tatínkové a dědečkové, aby jim to nebylo líto. Besídka se
moc povedla, o čemž svědčil velký aplaus.
Program jsme též předvedli babičkám
a dědečkům v Domově důchodců, rozdali
jim dárečky a i tam jsme přinesli radost.
No a teď už se těšíme na výlety, koupání
a hlavně na prázdniny.
Kolektiv MŠ

Soutěžíme
Čtyři žáci (N. Volf, B. Hortová, J. Horáček
a B. Pechan ) úspěšně reprezentovali naši
školu v krajském kole přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý list ve Vraném
nad Vltavou, kde vybojovali 3. místo.
V okresním kole soutěže Hlídek mladých
zdravotníkú v Praze získalo pětičlenné
družstvo (L. Petreková, V. Kreuzigová, E.
Kimlová, P. Schmitt a T. Stará ) 3. místo
v okrese Praha- západ. V krajském kole
Medvědí stezky pod Blaníkem vybojovali
4. místo N. Volf a B. Hortová.
Mgr. J. Procházková

Škola v přírodě
Jako každý rok se opět uskuteční škola
v přírodě v Krkonoších, kde se zabýváme
hlavně turistikou a poznáváním zdejších
přírodnin. Celým pobytem provází děti
hra, ve které získávají za splněné úkoly
„drahé kameny“, které směňují za skleněnky. Na závěr pobytu pak žáci získávají
za skleněné kuličky různé odměny.

Nejraději má hraní s dětmi
,,zapojí se do všech her.
A kdo si s ním s míčkem hraje,
tomu je pak hej.
A to naše štěňátko,
vyrostlo nám zakrátko.
Teď je z něho velký pes,
říkáme mu děs – poděs.

Mgr. J. Procházková
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kam za kulturou

Přijďte si poslechnout skvělou muziku
Wabi Daněk

Festival Porta se koná poslední červnový víkend v Řevnicích

Příznivci folkové a country hudby mají
už několik let možnost slyšet tuto muziku přímo v našem regionu. Už 47. ročník
českého národního finále festivalu Porta
se koná 28. – 30. 6. 2013 v Lesním divadle
v Řevnicích. Přijďte se taky podívat a poslechnout si pohodovou hudbu!
Vítězové z oblastních kol Porty už jsou
známí. Ti všichni budou soutěžit o finálovou Portu právě v Řevnicích – ve zdejším Lesním divadle se Porta už zabydlela.
A my si můžeme jen přát, aby nám poslední červnový víkend přálo i počasí.
Kromě soutěžních kapel, které postoupily z oblastních kol, přijali letos do řevnického divadla pozvání vynikající interpreti: Vlasta Redl, Robert Křesťan, Spirituál
Kvintet, Marsyas, Věra Martinová, Wabi
Daněk, Ivan Hlas, COP, Žamboši, Pacifik,
Radek Tomášek, Marien, New Rangers,
Bodlo, Yellow Sisters, Šárka Rezková, duo
Kieslowski a další.
A čeká vás také překvapení finálového
večera. I pro letošek má Porta připravené překvapení. Hodina hvězd, v níž si
letos společně zazpívají naši významní
hosté, bude věnována autorskému dílu
jednoho z nejvýznamnějších autorů naší
písňové tvorby, jeho písničky přinesly ra-

dost několika generacím. Samozřejmě se
také budeme snažit, aby tato významná
osobnost poctila Portu svou návštěvou.
A kdo že to bude? Rozřešení této tajenky

vás čeká 30. června v Řevnicích, tak si to
nenechte ujít!
Pro všechny zájemce jsou k dispozici
webové stránky www.porta-festival.cz.
Na nich najdete nejen kompletní program
festivalu, všechny hosty, soutěžící kapely
i informace o vstupenkách, ale také originální portovní pozvánky, které můžete rozesílat svým známým a kamarádům, s nimiž pak můžete společně strávit tři dny
plné hudby, odpočinku a relaxace v útulném přírodním prostředí Lesního divadla
v Řevnicích. Tam pro vás bude připraveno
i skvělé občerstvení a příjemné zázemí.
A když budete chtít přenocovat a poznat
noční portovní atmosféru se zpíváním
až do rána? Potom se můžete ubytovat
ve vlastním stanu v portovním kempu se
sociálním zázemím.
V přípravě je také tradiční portovní zpravodaj Portýr, který vám bude v průběhu
všech tří festivalových dnů přinášet aktuální informace i dění ze zákulisí.
Kompletní informace o Portě najdete
na www.porta-festival.cz/ a také na facebooku https://www.facebook.com/porta.revnice. Vaše dotazy rádi zodpovíme
na mailu revnice@porta-festival.cz , popř.
naší infolince č. 737 846 714.
Těšíme se na vás na Portě v Řevnicích
Lucie Paličková
28. až 30. 6. 2013!

Program Porta Řevnice 2013, Lesní divadlo:

❚ Pátek 28. 6.

Stráníci, 18:00 / Seiftiú, Švédova trojk
a, Alternativa, 19:00
Bodlo, 19:50 / Šeginy, X tet, Vítr ve vlas
ech, 20:25 / Pacifik, 21:20
V. Redl s kapelou, 22:15

❚ Sobota 29. 6.

Open mic, 13:00 / Lážo plážo, 13:30 /
Š. Rezková, 14:00
Nebeztebe, A. M. Úlet nahlas, Dubničk
a-Lahoda, BPT, Netřísk, Nevermore
& Kosmonaut, 14:45 / Žamboši, 16:20
/ Naopak, Wind, 2xSF, 17:05
Marien, 18:25 / Přestávka / New Ran
gers, 19:25 / Yellow sisters, 20:15
R. Křesťan a DT, 21:10 / Spirituál kvin
tet, 22:10

❚ Neděle 30. 6.

Kieslowski, 11:00 / Giant mountains
band, 11:35 / R. Tomášek 12:15
I. Hlas Trio, 13:10 / Marsyas, 14:10 / COP
, 15:10
vyhlášení výsledků, 16:00 / Wabi Dan
ěk, 16:50
V. Martinová, 17:45 / závěr, 18:30
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Zahrádkářské kalendárium

Červenec
V prvním prázdninovém měsíci se soustředíme zejména
na následující zahradní práce:
| dokončujeme řez odkvetlých okrasných keřů
| zastřihujeme živé ploty
| provádíme letní řez stromů, hlavně slivoní a sakur
| růžím pěstovaným pro řez vyštipujeme postranní poupata
| odkvetlé květy velkokvětých odrůd růží odstraníme co nejdříve, abychom rostlině šetřili energii
| v červenci naposledy hnojíme hnojivy s větším obsahem dusíku podporujícími růst
| jiřinky s nažloutlými nebo zkadeřenými listy odstraníme
a spálíme – mohou být napadeny virózou
| přeroubované stromy je nutno ošetřit řezem a vylomit obrost
pod rouby, pokud znovu prorůstá
| zahájíme očkování jednotlivých ovocných dřevin na tzv. „spící očko“ ve druhé míze; kůra podnože musí při řezu do tvaru
písmene „T“ jít snadno odchlípnout
| chráníme půdu na svazích před erozí jednoduchými terasami
nebo zatravněním meziřadí; častým kosením trávy potlačujeme také růst vytrvalých dvouděložných plevelů
| hned po sklizni nebo dokonce současně se sklizní můžeme prořezávat třešně, pokud jsme tak neučinili ještě v době kvetení

Srpen
Pokračujeme v letním řezu bujně rostoucích jádrovin (jabloní
a hrušní); jde o doplňkový zásah k základnímu zimnímu řezu.
Proto bedlivě zvažujeme jeho potřebu a zejména hloubku (intenzitu), která se řídí především násadou plodů a zahuštěním
koruny. Úrodou zatížené stromy s řidší korunou řežeme málo,
naopak málo plodící nebo dokonce neplodící a zahuštěné stromy podstatně více. Ani při tomto silnějším řezu bychom však
neměli odstraňovat více než 25 – 30 % listové plochy, která dřevinám zajišťuje jejich nezbytnou asimilační funkci.
Nezapomeneme:
| do konce měsíce provést základní řez peckovin, při pozdějším
řezu se jim rány špatně hojí a jsou napadány klejotokem
| dokončit očkování jabloní, hrušní, třešní, višní a meruněk,
naposledy očkujeme broskvoně, zvláště semenáče z jarního
výsevu
| koncem měsíce lze zkrátit letorosty plodících broskvoní,
na nichž jsou diferencována květní očka jako základ úrody
pro příští rok
| proti hořké strupovitosti jablek aplikujeme u citlivých odrůd
poslední postřiky kapalným hnojivem Kalkosol 25, Vápník
v přijatelné formě lze dodat na list i ledkem vápenatým

| zakládáme nové záhony jahodníku výsadbou kvalitních sazenic ze šlechtitelských nebo množitelských stanic
| mezi netradiční druhy ovoce nenáročné na půdu i stanoviště,
snášející sucho i znečištěné ovzduší patří muchovník. Nižší
vícekmenný keř tvoří muchovník Bartramův, s téměř černými, ojíněnými plody. Keře kvetou na jaře bíle. Plodem je kulovitá, poněkud sušší malvička purpurové až modročerné barvy. Má sladkou chuť jako hloh nebo aronie černá. Nesprávně
je nazýván borůvka Alsaska, se kterou však není příbuzný

Září
Rakytník řešetlákový je unikátní ovocnou dřevinou s všestranným
využitím plodů na kompoty, ukládání do medu, na šťávy, sirupy
či sušení. Olej ze semen má výrazné hojivé účinky proti popálení.
Proto se přidává do nejrůznějších ochranných mastí. Samčí a samičí květy této dvoudomé rostliny se vytvářejí odděleně na různých jedincích. Aby samičí keře mohly plodit, je třeba k pěti až
šesti keřům vysadit zároveň jeden samčí (odrůda Pollmix).
Dále během měsíce září nezapomeneme:
| přesadit jehličnany a stále zelené dřeviny, poloopadavé azalky a vřesovištní rostliny s nepoškozenými kořenovými baly.
Dřeviny nevysazujeme hlouběji, než rostly na předchozím
stanovišti.
| připravíme jámy pro výsadbu listnatých dřevin
| růže zkrátíme a odstraníme plané výhony, před okopáním je
přihnojíme
| citlivé okrasné dřeviny přihnojíme podzimními hnojivy
s draslíkem a hořčíkem – lépe vyzrají a jsou odolnější vůči
mrazu
| přemístíme pokojové rostliny zpět do domu, pokud jsou napadené škůdci či chorobami, ošetříme ještě venku
| naposledy posekáme a pohnojíme trávník slabou vrstvou
kompostu, podle nutnosti ho ošetříme proti plevelu, plísním
či mechu
| vykopeme a spálíme stromy napadené šarkou (mají na plodech deformace a prohlubně, „krvavou“ dužinu bez cukru
a bez chuti) Jinak vzniká nebezpečí přenosu této virózy na jiné,
dosud zdravé druhy peckovin (meruňky a broskvoně).
Podle Zahrádkáře č. 5, 6, 7, 9/2012 a č. 8/2009 zpracoval Z.Š.
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Zprávy z našeho fotbalu

Ukončení fotbalové sezóny 2012-2013
proběhlo dle plánu a nepřineslo žádné
velké překvapení. A mužstvo se umístilo
do 5. místa v 1. A třídě skupiny A , ambice
našeho B mužstva umístit se do 3. místa
se také podařily. Mládežnická družstva
nám již několik let dělají jen radost a velké
zlepšení můžeme pozorovat hlavně u velmi mladého týmu našich dorostenců.

Plány na příští sezónu se nijak nemění a doufáme, že náš A tým bude nadále
bojovat v první půlce tabulky v 1. A třídě
i přes menší obměnu hráčského kádru
a trenérů.
Vzhledem k omezení finančních prostředků se někteří činovníci rozhodli
odejít, proto rádi přivítáme nové spolupracovníky (zejména do řad trenérů mlá-

Zprávy z házené
Vážení přátelé všenorské házené, jelikož právě probíhají
mistrovská utkání, rád bych Vás
seznámil s aktualitami v našem
oddílu.
Začneme opět od našich
nejmenších hráčů: Naši žáčci
úspěšně absolvovali celou jarní přípravu v hale BIOS Dobřichovice a v polovině dubna
se přesunuli na naše venkovní
hřiště. Jelikož v jejich věkové
hranici byla rozpuštěna soutěž za minulý rok, sjednáváme
pro děti přátelská utkání. Letos se podařilo zorganizovat
již druhý turnaj Fotolab cup,
kde opět změří svoje síly
s Českými Budějovicemi, Li-

bercem, Pardubicemi a Sokolem Vršovice.
A-tým dospělých prochází
soutěží s kolísavými výsledky.
Vstoupili jsme do soutěže se
slabšími kluby a tyto zápasy
prohráli. Naopak nyní porážíme soupeře z předních příček,
nevyjímaje ty nejlepší. Také
jsme absolvovali mezinárodní turnaj v Praze a umístili se
na druhém místě.
Oba týmy budou pokračovat v trénincích každé pondělí
na hřišti HC Všenory a to v následujících časech: žáci od 17.00
a dospělí od 18.30 hodin.
Děkujeme za pozornost našim zprávám.  Richard Feglar

deže), ale uvítáme jakoukoliv výpomoc
po sportovní i sponzorské stránce. Nabízíme možnost využití reklamních panelů
pro vaši firmu.
Na závěr chceme poděkovat našemu
hlavnímu sponzorovi firmě IVAR CS a dalším sponzorům, díky kterým může Všenorský SK hrát fotbal na této úrovni.
Lucie Mikotová

AUTOOPRAVNA
BEER
Mechanické opravy osobních automobilů
Příprava a realizace STK a emisí
Výměna čelních skel
Autoelektrika
Klempířské práce
Pneuservis

Všenory 486
Po – pá: 7.30-12.00 13.00-17.00
Tel.: 257 710 872, mobil: 603 182 873
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