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Vážené čtenářky
a vážení čtenáři,
ti z Vás, kteří čtou Všenorský zpravodaj takzvaně „od prvního písmenka“
si možná všimli, že v letošním roce vychází již padesát let! Takové významné
výročí jsme se rozhodli neponechat bez
povšimnutí, a tak Všenorský zpravodaj
a jeho čtenáři dostávají mimořádný
dárek – vydání v barevném provedení.
Máte tedy jedinečnou příležitost začíst se do vánočního zpravodaje s barevnými fotografiemi, s modrožlutým
znakem obce na úvodní straně nebo
obdivovat obrázky od všenorských
dětí hýřící všemi možnými barvami.
Ale ještě před tím si trochu zavzpomínejme… Společně s knihovnicí Alenou Sahánkovou jsme pátraly v Kronice Všenor, kde jsme našly zmínku
o zpravodaji uvedenou v událostech roku 1963:
„Všenorský zpravodaj vychází téměř
každý měsíc. Mimo úvodní politické
úvahy přináší místní zprávy. Rozšíření
tohoto cyklostylovaného časopisu co
do množství i rozsahu brání občasný
nedostatek papíru. Vedoucím redaktorem je s. Viktor Košťálek.“
Nejstarší dochované vydání Zpravodaje vytvořené pomocí cyklostylu je uloženo ve Všenorské knihovně a pochází
až z července 1964 – zmenšenou kopii
jeho první strany si můžete prohlédnout
na přiloženém obrázku. Starší výtisky
nejsou dochovány. Památný dub, který
je již léta součástí grafického zpracování
titulní strany zpravodaje, vytvořil bývalý
kronikář obce pan Drahomír Majer.
Za všechny přispěvatele a spolutvůrce Vám přeji příjemné vánoční chvíle strávené nad listováním v našem
zpravodaji!
Jana Müllerová

Mikulášská besídka v Hobíku

autor V. Koubková

Slovo starosty

V

ážení spoluobčané, nemohu si pomoci, ale tentokrát musím začít již
otřelým konstatováním, že čas opravdu chvátá, neboť jsme se ještě nestačili
pořádně „vydýchat“ z důsledků vodních
přívalů letošního léta a již je za dveřmi
konec letošního roku a s ním i moje tradiční snaha o jeho zhodnocení.
Kromě dlouhodobě prováděných a finančně náročných prací na likvidaci povodňových škod a stavební obnovy vodou poškozených míst (v tomto případě
je nutno konstatovat, že velkou většinu
vynaložených nákladů nám postupně
pomohl uhradit Středočeský kraj – díky
za to!) se letošní obecní investiční snahy
soustředily zejm. na vylepšení školních
budov a pracovních podmínek v nich.
Jsou to již několikrát zmiňované akce zateplení, výměna oken a nová střecha
budovy druhého stupně, u které byla
také nainstalována nová vodovodní přípojka a osazen nový, úspornější plynový

kotel; dále nově zbudovaná třída v budově prvního stupně vč. příslušného zázemí a nového nábytku. Obec přispěla
i na částečnou obměnu nevyhovujícího
a zastaralého zařízení školní kuchyně.
Vzhledem ke stále rostoucímu počtu
žáků v naší škole nevylučujeme další stavební úpravy školních budov ani
v příštím roce. Ty by se však již neměly
odbývat v řádech milionů jako letos, ale
pouze ve statisících, což umožní obci
finančně podpořit i jiné další potřebné
projekty.
V měsících říjnu a listopadu byly dle
předpokladu zhotoveny nové asfaltové
povrchy na nejvíce vodou poničených
obecních komunikacích a to od Panské
Zahrady k osadě Montana, krátký úsek
jedné ulice na Panské Zahradě a jedna ulice V Chaloupkách, která až do této doby
měla nezpevněný, vodou neustále vymílaný štěrkový povrch.
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Ze života v obci

Co mají společného znak a vlajka
obce Všenory, památný dub
a Všenorský zpravodaj?
Znak a vlajka jsou oficiální symboly Všenor. Památný dub letní uprostřed Všenor
tvoří symbolickou hranici mezi původními
Horními Mokropsy a Všenory. Dnes už si
ani moc neuvědomujeme, že zde byly dvě
samostatné obce, i když mezi lidmi se stále
ještě používá název Horní Mokropsy, často jen Mokropsy. Bez symbolického dubu
nakresleného bývalým kronikářem Drahomírem Majerem si dnes už nedovedeme
představit ani Všenorský zpravodaj, který
tak pro nás může být symbolem minulého
a současného života obce. Celá desetiletí
o životě Všenor vypráví.
V roce 1998 bylo Všenorům uděleno právo používat znak a vlajku obce. Znak byl
schválen v podobě: bílý holub s červenýma nohama a zobákem letí na modrém
pozadí (obloha), černý kanec s červeným
jazykem je zobrazen na žlutém pozadí.
Časnější historická zmínka se vztahuje
k Horním Mokropsům. Základem je tedy
mokropeský znak, který je dole. Současná
obec nese jméno Všenory, a tak nahoře
je všenorský znak. Půlený znak vyjadřuje
rovnoprávné spojení dvou kdysi samostatných obcí. Černá kančí hlava ve zlatém
poli připomíná první polovinu 15. století,

kdy obec byla majetkem Oldřicha Medka
z Valečka. Poněkud mladší Všenory, mají
v horní části znaku vzlétajícího stříbrného
holuba v modrém poli jako připomínku
Jana Kluka ze Všenor, který byl držitelem
obce ve druhé polovině 14. století.
Popis praporu (nyní vlajky): List tvoří
čtyři vodorovné pruhy, bílý, modrý, černý
a žlutý. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Třebaže těsně sousedící, každá z obcí
má svou historii. První historická zmínka
o Obci Horní Mokropsy je uvedena v listině krále Vratislava II, který kolem roku
1088 daroval vyšehradským kanovníkům
při dolním toku Mže (dnes Berounky)
na okraji Brd dvoje popluží a dva rybáře
Modlatu a Šumu na místě jmenovaném

Mokropes, později Mokropsy. První historické údaje o Všenorech jsou zaznamenány
v archivu kapituly sv. Víta v IX. díle Čechy
teprve v roce 1205. Sloučení bývalých Všenor a Horních Mokropes v jednu obec pod
názvem Všenory bylo uveřejněno v Úředním listě čís. 11 z 20. července 1951.
Památný všenorský dub zůstal jako tichý svědek dubové aleje a minulých časů
vůbec. Památným stromem se stal v roce
1982. Stáří dubu je v různých zdrojích
uvedeno jinak, a to od 320 do 450 let.
Místo bylo původně součástí jistě krásné
dubové aleje, nyní však strom stojí na křižovatce dvou cest. Dub je dlouhodobě
ošetřován s cílem zajistit mu co nejlepší
životní podmínky.
Všechny symboly jsou naším bohatstvím a měli bychom si je chránit pro další
generace.
Mgr. Alena Sahánková, Kulturní komise

Text připraven z podkladů: kroniky Horních
Mokropes a Všenor, Všenorský zpravodaj.
Bližší informace o historii a současnosti Všenor jsou dostupné ve Všenorské
knihovně i na webu knihovny http://www.
vsenory.cz/knihovna/

Slovo starosty
 Kromě toho se podařilo opravit značné množství děr a výtluků
na komunikacích po celé obci (samozřejmě je to pořád jen nedostatečné provizorní řešení) a konečně položit zámkovou dlažbu alespoň
na část chodníku vedoucího od obecního úřadu podél trati k návsi.

Co v příštím roce?
Na přání majitelů rekreačních objektů v osadě Větrné údolí se
rozhodlo OZ stavebně zajistit prodloužení plynovodního potrubí
z ulice Na Benátkách do výše jmenované osady, kde má několik lidí
trvalé bydliště. Práce budou zahájeny ihned po skončení zimního
období a bude je provádět specializovaná firma RISL, která úspěšně
prošla provedeným výběrovým řízením. S největší pravděpodobností se stane realitou, že za pomoci financování ze SFDI bychom
mohli vylepšit přístup k pražskému vlakovému nástupišti ve směru
od fotbalového hřiště a to díky výstavbě smíšené stezky pro chodce
a cyklisty v úseku od závor k budově bývalé čekárny včetně odpovídajícího počtu stožárů veřejného osvětlení. V současné době jsou
z naší strany splněny fondem stanovené administrativní požadavky a čekáme jen na podpis smlouvy o financování.
Jak jsem již avizoval v minulém čísle zpravodaje, opakovaně
jsme před několika dny podali žádost o dotaci v rámci příslušné

výzvy ROP Střední Čechy na opravu místních komunikací. Tento
projekt zahrnuje část ulice Karla Majera a obě části ulice U Hřiště, která se nachází ve značně nevyhovujícím stavu. Teď už jen
musíme doufat, že práce a finance s tímto projektem spojené nevyjdou naplano a naše žádost projde sítem hodnocení úspěšně.
V současnosti pracujeme i na projektu stavebních úprav mokropeské návsi, který zahrnuje i odvodnění letos dvakrát vyplavené ulice za Kostelem. Žádost o přidělení dotačních prostředků na podporu tohoto projektu z krajského Fondu rozvoje obcí a měst bychom
rádi podali ještě v tomto roce.

Prosba a přání na závěr
Začíná období sněhu a náledí a proto bych rád, jako každoročně,
všechny naše obyvatele poprosil o opatrnost, trpělivost a toleranci,
protože ne vždy se v našem specifickém kopcovitém terénu dá zajistit průjezd či průchod na potřebné úrovni. V této souvislosti si dovoluji vyjádřit velký dík všem, kteří odklízí sníh a provádějí posyp před
svými domy. Zároveň bych chtěl využít této příležitosti a upřímně
popřát Vám všem obyvatelům obce Všenory, abyste si v klidu a míru
užili letošní Vánoce a šťastně a ve zdraví prožili celý příští rok 2014!
Zdeněk Seidler
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Co se děje ve Všenorské knihovně
Prostory Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka (dále jen Všenorská knihovna) se plní nejen novými knihami,
mnohdy z darů, za které moc děkujeme, ale co je také důležité,
i přibývajícími čtenáři – uživateli Všenorské knihovny. A nechodí
jen pro knihy, ale také pro odborné informace, nejčastěji regionální. Ty jsou k dispozici rovněž na webu Všenorské knihovny na adrese http://www.vsenory.cz/knihovna/. Všenorskou knihovnu
využívají i „přespolní čtenáři“, z Černošic, Jíloviště, Řevnic, Radotína. Většinou se zajímají o fond regionální literatury a o historii. Daleko více než dříve navštěvují Všenorskou knihovnu děti,
a to nejen díky svým rodičům, kteří malé čtenáře doprovázejí, ale
také díky Základní škole a Mateřské škole Josefa Kubálka. I v letošním roce byli prvňáčci pasováni na čtenáře. Na 6. ledna 2014
připravujeme společně se školou návštěvu několika tříd s výkladem o knihovním fondu a poskytovaných službách.
Všenorská knihovna nabízí rovněž příjemné prostředí čítárny,
kde je možné se v klidu věnovat čtení a prohlížení knih. Je zde
i řada fotografií a jiných dokumentů, připomínajících dějiny
obce. K dispozici je komplet zhruba 40 panelů připravených pro
výstavy k historii Horních Mokropes a později Všenor.
O online katalogu Portaro jsme toho napsali poměrně dost,

a tak tentokrát jen připomeneme adresu: http://katalog.vsenory.cz/Opac2/index.php. Do katalogu přibyly knihy z oblasti výtvarného umění a vkládají se záznamy knih ze skupiny dějiny.
Jednou měsíčně Všenorská knihovna připraví „Informace Všenorské knihovny“, které rozesílá e-mailem zájemcům, a to nejen
svým čtenářům a uživatelům. Plný text je k dispozici na webu
Všenorské knihovny. A co v nich najdete? Informace o nových
knihách, nově zařazených periodikách v Čítárně elektronických
novin a časopisů, informace o akcích Všenorské knihovny, zajímavostem z regionu, historie, kultury atd. V letošním roce jsme
připravili vlastivědnou vycházku k historii Horních Mokropes
a dvě geologické vycházky a rádi bychom v této činnosti pokračovali i v dalších letech.
Na závěr bychom rádi poděkovali za Váš dosavadní zájem a těšíme se, že nám svou přízeň zachováte i do budoucna!
Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka
Otevírací hodiny:
Středa 14.00 – 20.00, každá sudá sobota  9.00 – 12.00
www.vsenory.cz/knihovna/
Vaše Všenorská knihovna

Ohlédnutí za podzimní geologickou vycházkou
K dalšímu výletu za geologickou minulostí pražského okolí jsme se sešli třetí říjnovou neděli na vlakovém nádraží v Řevnicích. Proti proudu Berounky, po jejím
levém břehu, jsme po nivních usazeninách přišli k Černé skále, jejíž strmé stěny
jsou tvořeny přeměněným čedičem
– tzv. diabasem. Žhavá čedičová láva se
prodrala mezi vrstvami sedimentárních
hornin nejvyššího ordoviku a spodního
siluru, utuhla a zůstala skryta pod zemí
přes 400 mil. let, než ji Berounka odkryla
během vytváření svého dnešního údolí.
Z Hlásné Třebaně jsme začali stoupat po „schodech“ říčních teras sledujíce žlutou turistickou značku směrem
ke Karlštejnu. Existence dávných říčních
koryt praberounky vysoko nad tím dneš-

ním byla nad vší pochybnost prokázána
hojností valounů na okolních polích. Při
okraji lesa na úpatí prudkého kopce jsme
opustili silurské sedimenty a vulkanity,
místy překryté terasami starých říčních
štěrků, a vstoupili jsme do Českého krasu,
do krajiny budované převážně vápenci
devonského stáří, do období, kdy se naše
území podobalo dnešní karibské oblasti.
Důkazy o bohatosti tehdejšího mořského
života nám poskytly fosílie ukryté ve vápencích lochkovského souvrství.
Po prudkém stoupání do sedla mezi
kopci Haknová a Plešivec následoval
zasloužený odpočinek na louce s exkluzivním výhledem na hrad. Následoval
sestup rušnou ulicí Karlštejna k řece,
krátká zastávka na Budňanské skále, kde
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je definované rozhraní mezi silurským
a devonským útvarem, a kolem třetí hodiny odpolední jsme šťastně stanuli v cíli
na vlakové zastávce Karlštejn.
Filip Stehlík, foto B. Šmilauer

Pozn. Všenorské knihovny:
Účastníci vycházky si možná všimli, že
jsme procházeli kolem některých panelů
Naučné geologické stezky západní částí Českého krasu: http://ceskykras.ochranaprirody.
cz/sprava-informuje/naucne-stezky/geologicka-naucna-stezka/. Druhá naučná stezka, kterou jsme potkali, se jmenuje Památné
stromy Karlštejnska. Odkazy na informace
o této stezce jsou k dispozici na adrese: http://
www.karlstejnsko.info/naucne-stezky-karlstejnska/pamatne-stromy-karlstejnska/
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Podzim ve Středisku pro volný čas
SVČ přichystalo tradiční velkou adventní slavnost na sobotu 14. prosince. Tato
akce každoročně představuje činnost
zařízení v celé její pestrosti. Letošní novinkou bylo, že se akce uskutečnila pod
střechou školky Hobík, s níž středisko
spolupracuje. Program a trhy byly doplněny vystoupeními dramatického,
tanečních, hudebních kroužků a pěveckým vystoupením sboru tří generací pod
vedením Anny Pikardové (Melichové).
I výtvarné kroužky a kroužky keramiky ze
Všenor a Dobřichovic připravily předvánoční překvapení pro tradiční trhy a slavnost. Nedávno, konkrétně 13. listopadu,
přispělo SVČ k otevření podkrovního
prostoru školky Hobík výstavou výtvarných prací dětí předškolního i školního
věku a představením Rok s broučky. Týž
den proběhla drakyjáda za účasti dětí ze
Všenor. Další akce v „podkroví“ ale proběhnou s ohledem na komfort návštěvníků až na jaře, kdy bude v tomto jinak

překrásném prostoru pro prezentaci
umění příznivější teplota.
Děti z výtvarných kroužků, jejichž díla si
lze prohlédnout v ateliéru SVČ a v budově
školky Hobík, do Vánoc připraví přáníčka pro pány a paní z domova důchodců
v Brunšově, která jim také osobně předají.
Vystoupení v sezóně již čtvrté připravil sbor
pod vedením pana dirigenta Polívky na
16. listopadu v ZŠ Všenory. Se sborem
pracují různí externí lektoři, např. hlasová poradkyně a vynikající sopranistka
Dana Krausová. Někteří členové sboru se
zúčastnili větších akcí a vystoupili s ostatními sbory pod vedením pana dirigenta např. na benefičním koncertu Národ
dětem, pro dětskou onkologii v Motole,
nebo na turné po Německu v září tohoto
roku.
Další hudební kroužky probíhají pod
vedením pana Hokra a jeho kolegů a kolegyň, paní Pikardové (Melichové), Jiřího
Stivína staršího a mladšího (flétny, kytara,

klavír, housle…). SVČ nabízí také doučování a kroužky pro talentované předškoláky a školní děti, nově například přírodovědný kroužek, tradiční „chytré hlavičky“
nebo individualizovanou výuku matematiky a angličtiny. Sportovní hry nebo nově
nabízená jóga a tanec umožňují dětem
tolik potřebný pohyb částečně i na čerstvém vzduchu. Hry a tanec s jasnými pravidly dobře doplňují výuku kompetencí
dětí a rozvíjí jejich samostatnost a odpovědnost. Jóga zase podporuje soustředění, které jak známo, mnoha mladým
lidem chybí.
Pavel Hokr nabízí od října rychlokurzy
hry na klavír pro dospělé. Kurzy jsou určeny i pro úplné začátečníky a lektor slibuje
velkou intenzitu hry po dobu několika dní
– s jasnými výsledky. Více informací o nabídce kroužků pro děti i dospělé nalezne
zájemce na webu svcvsenory.cz v sekci
„Nabídka kurzů“ a „Novinky“.
Petr Koubek

Akademie
pro seniory
První listopadový víkend navštívila Akademie pro seniory v počtu bezmála třiceti
lidí saské Drážďany. Akademici pod vedení Věry Koubkové shlédli expozici obrazárny starých mistrů Zwinger a prohlédli si
centrum města, které bylo koncem druhé
světové války málem vymazáno z povrchu
zemského velkým bombardováním. Dnes
jsou však Drážďany téměř kompletně
zrenovované, září novotou a lákají k procházkám (fotografie Petr Koubek).
V programu akademie byla v listopadu
též přednáška o české poezii a symbolice
podzimu v básních předních lyriků současnosti a dvacátého století. Vedle konvenčních zobrazení nacházeli studenti spolu
s lektorem podzim v básních jako dobu nečekaných proměn a podivných chvil, které
berou dech, ale také syrový dekor věznění.
Řada českých a moravských básníků byla
totiž ve XX. století za svou tvorbu odsouzena v politických procesech 50. a 70. let
k odnětí svobody i na více než desetiletí.
Akademiky čeká ještě letos, 19. prosince,
přednáška Betlémský příběh ve výtvarném umění a lidové tradici. Ještě před tím
se sejdou na tradičním předvánočním
posezení s hudbou a tancem 11. 12. Senioři přispějí také do programu vánoční

Akademie pro seniory v Drážďanech, foto P. Koubek

besídky SDVČ Všenory a školky Hobík dne
14. 12. zpěvem koled pod vedením Anny
Pikardové (Melichové).
Akademie uspořádala v uplynulém roce
dvě hostující přednášky v Dobřichovicích
– město na ně přispělo v grantové soutěži
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pro neziskové aktivity pro aktivizaci seniorů. V listopadu se jednalo o řemeslné dílny pod vedením lektorky Radky Vrabcové
a 5. prosince proběhla přednáška o památkové rezervaci Malá Strana lektorky
Viktorie Králové.

Ze života v obci

Společenské události v Hobíku
Školka otevřela za účasti asi padesátky
lidí podkrovní prostor pro kulturní akce.
Prostor slavnostně otevřeli projevy a přestřižením pásky paní ředitelka SVČ Hana
Brožová a pan místostarosta Všenor Vladimír Charvát. Školka staví na individuální
diagnostice a rozvoje talentu dětí. Proto
je pro její zaměstnance důležitý komunitní rozměr vzdělávání a výhody – tedy
organické propojení učitelů, dětí a rodičů
v mnoha výchovně vzdělávacích i společných aktivitách. Toto propojení působí jako
katalyzátor rozvoje pozitivních vlastností
a hodnotového světa dětí, zároveň může
společné hraní a poznávání se pomoci zefektivnit právě rozvíjení nadání dětí. Jednu z řady takových komunitních slavností
připravili učitelé také v listopadu. Ve spolupráci s rodiči dětí proběhla dne 20. listopadu štrůdliáda ukázalo se, že nejchutnější štrúdly, jaké jste kdy ochutnali, umějí
naše maminky a tatínkové ze školky Hobík.
A ani bábovky nebyly k zahození. Komunitní byla i mikulášká 4. prosince s hromadou dárečků, ale i troškou obav dětí z čerta. (Foto z akce na titulní straně.) Do konce
roku je naplánován ještě Druhý vláčkový
výlet do Prahy na Karlův most a Kampu
(10. 12.), vánoční besídka (19. 12.) a Noč-

Spotřebitelská
poradna „ dTest“
varuje občany
Naši občané se mnohokrát
denně ocitají v roli spotřebitelů a mnohdy se setkávají
s nejrůznějšími úskalími.
Velké riziko na ně číhá například na předváděcích akcích
a při podomním či pouličním prodeji. Mnozí občané kvůli těmto
formám prodeje přišli o životní úspory
nebo se zadlužili na dlouhá léta. V takových, ale i v mnohem méně kritických
situacích, je důležité znát svá práva a vědět, na koho se můžete obrátit o radu.
Spotřebitelská poradna dTest nabízí
všem občanům bezplatně:
• poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince 299 149 009
(v pracovní dny 7 – 19 hodin, běžný telefonní tarif) možnost řešení sporů mezi
spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím naší nové služby „Vaše stížnosti.cz“
na portálu www.vasestiznosti.cz
za Spotřebitelskou poradnu
Mgr. Jana Fialová

Slavnostní otevření podkrovního prostoru nad školkou Hobík (bývalá budova ZŠ Horní Mokropsy)

ní spaní ve školce s Radkou – Zdobení
vánočního stromku s výrobou nepečeného cukroví a zpěvem koled s flétnou (ze
20. na 21. 12.). Školka bude mít volno v týdnu od 24. prosince do 1. ledna.
Vzdělávání a výchova ve školce se řídí
Školním vzdělávacím programem, který
je zaměřen na individuální diagnostiku
nadání dětí. Na diagnostice stanovují naši

učitelé týdenní a denní program s ohledem na vývojové a intelektové předpoklady dětí. Rodiče a děti jsou spokojeni také
se širokou nabídkou kroužků a vzdělávacích kurzů pro jednotlivce i třídu (kroužky
se zaměřují na rozvoj pohybových, intelektových i kreativních schopností dětí;
zájemcům je nabízena také elementární
Petr Koubek
angličtina).

Křesťanské vánoce
Základní myšlenkou tohoto projektu je přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní poselství
křesťanských Vánoc možností navštívit betlémy a tématické programy, které nabízejí během adventu a vánoční doby křesťanské farnosti a sbory. Představení křesťanských Vánoc
umožní spolu s katolickou církví křesťanské
církve, které jsou členy Ekumenické rady církví. Přiblížení Vánoc široké veřejnosti je založeno na dobrovolné spolupráci křesťanských
farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství,
která se mohou k akci připojit. V naší farnosti
jsme se k tomuto projektu připojili v kostele sv. Václava ve Všenorech. http://www.
krestanskevanoce.cz/index.php?pg=279

Betlém
Zveme Vás k návštěvě našich jesliček
26.12. na svátek sv. Štěpána od 14:00
do 15:30 hodin, v neděli 29.12. od 14:00
do 15:30 hodin a v neděli 5. ledna od 8:50
do 9:30 hodin.
Všenorské jesličky byly pořízeny a instalovány v roce 1950 P. Františkem Burianem.
Dle záznamů: V sobotu 4. 11. 1950 Josef Komůrka a Hana Náhlíková zajistili transport
jesliček, které byly umístěny do tzv. Božího
hrobu a o vánocích poprvé zpřístupněny.
Po úpravě tohoto prostoru na zpovědní
místnost (r. 1994) jsou jesličky každoročně
o vánocích znovu stavěny na levé straně
chrámové lodi. Na dřevěné desce je umístěno 19 postav - sv. Josef s Marií a Ježíškem
uloženým v jesličkách, pastýři, mudrci, nechybí slon, velbloud, kůň, pastýři a ani poVladimír Charvát
nocný.

Tříkrálová sbírka opět ve Všenorech
Ve dnech 4. až 12. ledna 2014 organizuje Farní charita Řevnice další Tříkrálovou sbírku, do níž se znovu zapojí i všenorští koledníci. Prosíme, přivítejte naše malé koledníky
a přispějte na pomoc sociálně potřebným lidem v našem okolí, děkujeme!
Občanské sdružení pro Všenory
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Děti a Kocour Mifun na cestách
v sousedním Německu

Možná jste o nich už slyšeli. A možná jste
je slyšeli na vlastní uši. Kluci z páté a druhé třídy Základní školy Josefa Kubálka
ve Všenorech se letos vydali spolu se zkušenými muzikanty a zpěváky z pěveckého
sboru Mifun na turné do sousedního Německa. Naplnila se tak mise, která začala
již v květnu 2013, kdy přijely německé děti
ze spřáteleného pěveckého sboru Maria
Rosenkranz z Frankfurtu nad Mohanem.
Společně pak zkoušely a nacvičovaly pěvecké vystoupení v prostorách společenského sálu obecního úřadu „Na Závisti“
ve Všenorech. Tam se také uskutečnilo
první společné vystoupení českého pěveckého sboru Mifun pod vedením sbormistra Jiřího Polívky a německého pěvec-

kého sboru Maria Rosenkranz vedeného
dirigentkou Karin Mayle – Polivka. Děti
dokázaly svým zpěvem navodit opravdu
krásnou atmosféru. Skladby G. F. Händla –
Canticorum jubilo, E. Elgara – Ave Verum,
W. A. Mozarta – Bona nox a kanony Ding
dong bells a Pějme pánu, které v jednu
chvíli mohly zaznít v češtině a současně
v druhém hlase německy, aby pak refrén
zazpívaly děti z obou sborů společně latinsky, vytvořily ve Všenorech a následně
druhý den v Černošicích na společném
vystoupení v nové moderní a akusticky
unikátní modlitebně Českobratrské církve
na Vráži, přátelskou náladu. Publikum odměnilo zpěváky a zpěvačky z obou zemí
dlouhým potleskem.

Hudba sbližuje. Proto se naši kluci a holky vydali na oplátku v září 2013 na turné
do Německa. Začalo to v Gerbrunnu, partnerské obci města Černošic, kde se dětem dostalo velmi vřelého přijetí a večer
uspořádali občané Gerbrunnu pro děti
a muzikanty z pěveckého sboru Mifun
bohatou hostinu. Turné pokračovalo setkáním s dětmi z pěveckého sboru Maria
Rosenkranz ve Frankfurtu nad Mohanem.
Společné vystoupení v místním kostele
mělo opět úžasnou atmosféru. Děti tentokrát zpívaly také české a německé lidové
písně a velký úspěch zaznamenaly zpívané
skladby z Missa Brevis současného českého skladatele Miloše Boka. I zde se dětem
a muzikantům dostalo mimořádně vřelého přijetí. Děti i muzikanty si rozebraly
hostitelské rodiny z německého sboru
Maria Rosenkranz a ubytovaly je ve svých
domech a bytech na předměstí Frankfurtu
nad Mohanem. Frankfurt je staré hansovní
město a všenorské, dobřichovické a černošické děti byly návštěvou Frankfurtu nadšeny. Nová část Frankfurtu s četnými mrakodrapy tak trochu připomíná Manhattan
v New Yorku. Tam sice malí zpěváčci ze
Všenor či Černošic zatím nikoho neznají,
ale kdo ví, kam se pojede příště…
Zatím co Černošice už svou partnerskou
obec v Německu či Francii mají, Všenory
na svou příležitost uzavřít v Evropě či jinde ve světě partnerské kulturní přátelství
čekají. Třeba jim v tom pomůže hudba
a zpěv dětí z pěveckého sboru Mifun pod
vedením sbormistra Jiřího Polívky. Držme
Foto a text Václav Götz
jim palce.

Obrázky dětí ze ZUŠ

Erich Kölbersberger, 9 let

Štěpánka Formánková, 10 let

Bára Márová, 7 let
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Naši sousedé aneb Všenory jako
prostor pro výtvarnou inspiraci
Všenorští výtvarníci manželé Eva Hašková a Jan
Maget představují svoji
práci tentokrát v samém
centru Prahy v Poštovním
muzeu. Místo není náhodné, neboť oba již několikrát
přispěli do české známkové
tvorby, která patřila a patří
k světové špičce. Kromě návrhů realizovaných i připravovaných známek můžeme
vidět i další grafiku a ilustrace, kterým se oba věnují
dlouhou řadu let, ale i Magetovu sochařskou tvorbu z poslední doby. Připomeňme, že
Jan Maget pro všenorskou školu vytvořil
plaketu a reliéf prof. Kubálka.
Třináct bust Jana Mageta, který tímto
způsobem ztvárňuje své přátele, věhlasné
autory poštovních známek, jsou základem soutěže, jíž se mohou zúčastnit návštěvníci výstavy.
Na stránkách Poštovního muzea o výstavě naleznete: „Výstava ukazuje oba
autory v celé šíři jejich všestranného
talentu. Vedle poštovních známek je
kladen důraz na velkoformátové grafické listy Evy Haškové (lept s akvatintou)
a bohatou ilustrační a sochařskou tvorbu
Jana Mageta.“
Vzhledem k tomu, že výstava potrvá
do 23. 2. 2014, je relativně dost času
ji navštívit. Poštovní muzeum vydalo k výstavě dvě dopisnice s přítiskem
a dvě příležitostná razítka. V jedineč-

ném prostředí
muzea se seznámíte
s tvorbou významných
výtvarníků,
o kterých můžeme
s hrdostí dodat, že
žijí ve Všenorech.
Před několika lety se
do Všenor přestěhoval také další známý
výtvarník František
Matoušek, který velmi originálním způsobem pracuje s riflovinou a akrylovými
barvami. Na webových stránkách internetového časopisu Artservis o něm čteme
mimo jiné:
„Malíř František Matoušek (1966) se
objevil na české výtvarné scéně v půlce
devadesátých let mezi nejmladší generací
pohybující se v dnes už neexistující praž-

Obrázky dětí ze ZUŠ

Kateřina Butovičová, 9 let

Editka Doudová, 10 let
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ské galerii MXM. Jeho hlavním
konceptem, jenž je nejcharakterističtějším rysem jeho tvorby, je
metoda vytrhávání nití z džínoviny, vytváření optických protikladů
a případné domalování plátna.
Touto náročnou metodou dosahuje téměř fotorealistických portrétů a krajin…“
Na svých obrazech z poslední
doby se často nechává inspirovat právě krajinou v okolí Všenor
a řeky Berounky. Tyto motivy
tvořily výraznou část bohužel
právě skončené výstavy s názvem „Chtěl
bych být krajinářem“, která probíhala od
7. listopadu do 7. prosince v Galerii 1. Patro v Myslíkově ulici. Doufejme však, že
Vás budeme moci v brzké době pozvat
na nějakou další, určitě si ji nenechte
Alena Sahánková,
ujít!
Vladislav Veselý, Jana Müllerová

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

M

„Po stopách“

ilí čtenáři Všenorského zpravodaje,
přinášíme pozdrav a mozaiku
vybraných událostí z naší školy.
Přeji Vám příjemné pročítání našich
příspěvků a těším se na viděnou
na některé z našich školních akcí.
Dobrý nový rok!

Jedná se o celoroční společný projekt všech dětí ze základní
školy. V rámci pěti projektových dnů se zaměříme na pět konkrétních oblastí: technické památky, řemesla, hrady a zámky, přírodní zajímavosti a osobnosti. Z každého projektového dne vznikne
za každý tým dvoustrana textu shrnující nejzajímavější poznatky.
V pátek 1. listopadu se uskutečnila první výprava projektu zaměřená na technické památky, 6. prosince se děti vydaly po stopách
řemesel – navštívily například Muzeum M. D. Rettigové ve Všeradicích nebo Českou televizi na Kavčích horách.
Ve druhém pololetí školního roku, konkrétně 26. února 2014,
nás čekají hrady a zámky, jedním z plánovaných cílů bude například zámek v Mníšku pod Brdy. V dubnu budeme obdivovat
přírodní zajímavosti (Bubovické vodopády, Černolické skály
apod.). Celý projekt završí setkání se zajímavými osobnostmi,
které se uskuteční 25. dubna 2014.

Mgr. Renáta Bartoníčková,
ředitelka školy

Projekt Férová škola
Naše základní škola se zapojila do projektu Férová škola.
O udělení certifikátu může žádat každá škola na území ČR, která
splní podmínky, pravidla a zásady inkluze, integrace a nediskriminace.
Chceme, aby naše škola byla otevřená všem bez rozdílu a všechny děti do ní mohly chodit společně a rády.
Mgr. Libuše Tuková

Základní škola a mateřská škola
Josefa Kubálka Všenory

Do školy jen tak?
NANEČISTO?
ANO, jde to.

srdečně zve děti a jejich rodiče na

ZÁPIS

KDE? V ZŠ A MŠ Josefa Kubálka Všenory
KDY? V úterý 14. 1. 2014

DO 1. TŘÍDY

KDO? Předškoláci a jejich rodiče
JAK? S dobrou náladou, přezůvkami a…
…opravdu nezávazně

11. ÚNORA 2014 OD 14 DO 18 HODIN
V BUDOVĚ 1. STUPNĚ

Máte-li chuť nahlédnout do školního prostředí a vyzkoušet si školní práci, zavolejte nám nebo napište
SMS do neděle 12. 1. 2014 na tel. číslo 731 102 486
jméno dítěte, Vaše jméno a tel. kontakt.
Budeme se na Vás těšit.

Těšíme se na vás!

Více informací o naší škole na

S sebou nezapomeňte občanský průkaz,
rodný list dítěte a dobrou náladu.

www.skolavsenory.cz
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Festival a cena poroty pro žáčky
ze 4. třídy
Kde děti cenu dostaly? S kým se na festival vydaly? A co to vlastně bylo za festival? Odpovědi
na tyto, ale i další otázky, které Vás možná napadají, najdete zde:
TANEČNÍ FESTIVAL PODZIMNÍ FANTAZIE – zážitky poskládané z částí psaného vypravování dětí ze 4. třídy:
„Dne 22. října jsme jeli na taneční festival Podzimní fantazie
do Jablonce nad Nisou. Jeli jsme tam vlakem, metrem a autobusem. Museli jsme čekat dvě hodiny, protože se stala nehoda.“
„A už jsme byli v Jablonci. Prošli jsme parkem, kde nás Hanka
vyfotila.“
„A už jsme šli do divadla. Když jsme tam přijeli, tak jsme šli
vchodem pro herce…. „tajnou chodbou“ za pódiem. Měli jsme
vlastní šatnu. Měli jsme úplně luxusní šatnu herců! Bylo to tam
nádherné.“
„Tam jsme se převlékli do kostýmů. V divadle bylo moc hezky.
Byli jsme tak nadšení! Těsně před vystoupením mi Hanka udělala takový legrační účes, při kterém jsem měla pět culíků.“
„Potom nás Hanka zavolala, že už budeme vystupovat. Když
jsme přišli do zákulisí, tak už na pódiu stál pán, který všechny
choreografie uváděl.“
Naše vystoupení znělo docela legračně „Nechte se překvapit“.
„Jsme jako druzí. Jeviště bylo obrovské. Větší než na jaké jsme
zvyklí. Měl jsem velkou trému. A pak jsme s klukama roztáhli
plachtu, kterou jsme se při zkoušce přikryli.“
„Někteří měli oblečení žlutočervené a někteří zelenohnědé.
Když to skončilo, tak jsme šli na veliký balkón sledovat ostatní.
Seděl jsem s Laurou. Museli jsme tam zůstat jen do přestávky.
Hanka nám dala čokolády a lízátka.“

Čtvrťáci před divadlem v Jablonci ještě netuší, že je čeká velký úspěch

„Do Všenor jsme přijeli v 19.15 hodin. Moc se mi tam líbilo. Byl
to nádherný výlet. Byl to krásný zážitek.
„Dostali jsme první cenu poroty! Druhý den jsme zjistili, že
jsme dostali cenu poroty. Ony byly dvě ceny. První cena poroty
a druhá cena diváků. A my jsme získali cenu poroty. Což nás moc
těšilo. A byli jsme moc rádi.“
A my jsme ve škole také rádi, že si to děti užily a že měly tak
nevšední zážitek! :-)
Gratulujeme dětem a děkujeme Hance Tuháčkové, která se
s nimi pohybové výchově a tanci věnuje při hodinách TV v rámci
(rb)
projektu Tanec do škol.“

inzerce

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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Krátké zprávy
Z dějin
hornomokropeské školy:
Rok 1938
Dlouholetý řídící hornomokropeské školy Vojtěch Bezděk nám zanechal cennou školní kroniku s mnoha
krásnými a technicky neuvěřitelně
dokonalými fotografiemi. Občas se
ale i sám dostal před objektiv jako
na tomto snímku z června 1938, kde
s kolegyní pózují se svými žáčky (pozná se někdo z pamětníků?). V té době
ještě netušil, že za pár měsíců bude on
předčasně penzionován, aby uvolnil
místo uprchlíkům z okupovaných Sudet, a paní učitelce Ornsteinové bude
zakázáno učit pro její židovský původ.


Text a foto: Vladislav Veselý

Podzim v Začít spolu
Naše třída 1. B, která se snaží pracovat podle programu, Začít spolu,
má za sebou první čtvrtletí. Máme
ve třídě 17 bezva dětí z toho 10 slečen.
V listopadu jsme již pracovali v centrech aktivit. Máme centrum matematiky, centrum čtení a psaní, centrum
pokusů a objevů a výtvarný ateliér.
Práce se nám podařila, děti byly nadšené a spokojené. Každý pracoval
svým tempem, rychlíci pomáhali pomalejším žákům, čtenáři četli nápisy
a „zatímnečtenáři“ je přiřazovali k obrázkům. Každý věděl, v jakém centru
bude pracovat další den a už se těšil.
Doufám, že již brzy začneme pracovat
v centrech aktivit pravidelně.
Text a foto: Pavla Svozílková

Učíme se jinak
Učivo přírodopisu v deváté třídě – to
je zkoumání neživé přírody. Jde především o geologické vědy, zkoumání
minerálů a hornin a využívání nových
poznatků v praxi. Koncem listopadu
jsme si výuku zpestřili návštěvou soukromé sbírky v Praze v Londýnské ulici. Zastavte se v každodenním shonu
a nahlédněte s námi do světa dávno
vyhynulých živočichů, zkamenělých
rostlin, nádherně vyvinutých krystalů
nerostů a magické luminiscence alespoň při virtuální prohlídce na webových stránkách této galerie www.geosvet.cz.
Anna Brosková

Odplouváme dál

Jak jsem viděl benefici

Celorepublikový projekt zaštítěný
MŠMT je zaměřen na zvýšení kvality
kariérního poradenství, tedy pomoci při volbě povolání. Naši deváťáci
již absolvovali náročný test a následný rozbor a interpretaci jeho
výsledků. Součástí projektu je i proškolení výchovného poradce, který
tak získal oprávnění testovat 8. a
7. ročník, které se připravuje na příšVladislav Veselý
tí rok. 

16. listopadu 2013 se konalo Zábavné benefiční odpoledne. Já a můj spolužák Marek jsme
měli za úkol ptát se lidí, co by chtěli vyhrát
v tombole a co by chtěli vydražit a co zajímavého by navrhovali na příští ročník. Chodili jsme
mezi lidmi a vyptávali jsme se. Všichni na nás
byli milí a s radostí nám odpovídali. Nejčastěji
chtěli vyhrát: kolo, koláče, in-line brusle. Někteří z nich si udělali legraci a chtěli novou manželku a nové auto, ale my to bohužel nemáme.
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Viktor Pislaru, 5. třída

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

Mezinárodní projekt Výměna
vánočních přání 2013

Letos se nám, jako jediným z České republiky, podařilo zapojit se do Evropského
projektu Christmas Card Exchange 2013,
na kterém spolupracují školy z Portugalska, Velké Británie, Maďarska, Rumunska,
Itálie, Turecka, Chorvatska, Španělska, Řec-

ka, Polska a Francie. Na projektu pracovala
3. a 4. třída a jeho cílem je seznámit děti se
způsobem slavení Vánoc v různých evropských státech a také podpořit přirozenou
potřebu využití anglického jazyka. Každý
žák vytvořil a napsal jedno vánoční přání,

které bylo odesláno do jedné evropské školy. My zase dostaneme z každé školy přání
od místních dětí. Už se moc těšíme, až začneme dostávat přání a budeme si moct
povídat o vánočních zvycích v ostatních
státech Evropy. Text a foto: Pavla Svozílková

Slavnost v rodišti prof. Josefa Kubálka
Ve Svídnici, rodišti prof. Josefa Kubálka,
byla odhalena jeho pamětní deska na budově bývalé školy a jen několik metrů od rodného domu. V rámci krásné a důstojné oslavy
zaznělo několikrát, že inspirací jejich slav-

nosti byla akce naší školy, kterou zástupci
obce tehdy navštívili. Desku odhalila vnučka profesora Kubálka doc. RNDr. Světla Vacková, CSc., početné shromáždění pozdravil
i zástupce naší školy.

Všenorská škola je připomenuta i na panelu naučné stezky, který seznamuje
s osobností prof. Kubálka.
Text a foto: Vladislav Veselý

Čistička
Dne 18. listopadu se žáci 8. třídy zúčastnili v rámci výuky chemie exkurze
do ČOV v Dobřichovicích. Prohlédli si
celý provoz a dozvěděli se vše o procesu
úpravy odpadní vody v našem regionu.
Z poznatků exkurze vypracovali krátkou zprávu. Dva žákovské postřehy:
Vojta: „ Tato exkurze byla zajímavá.
Nejvíce mě zaujalo to, že ČOV Dobřichovice je založena na principu biologické báze, což znamená, že nechají
narůst určité bakterie a ty poté čistí
vodu. K čistění vody se zde nepoužívají chemikálie.“
Týna: „ Překvapilo mě, že čištění odpadních vod je mnohem těžší záležitost, než jsem si myslela. Vůbec bych
neřekla, že celému průběhu mohou
zabránit pouhé vlasy.“ Jitka Machková
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ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

160 000 Kč pro školu Všenory!
Sponzoři:

Velmi děkujeme sponzorům našeho druhého benefičního odpoledne ve prospěch všenorské školy! Díky
jejich velkorysosti byly v tombole a aukci hodnotné služby a výrobky, které byly základem úspěšnosti celé
benefice. Doufáme, že nám zachovají přízeň i v příštím roce a že se k nim možná přidají i sponzoři další.

Zlatí sponzoři:

Stříbrní sponzoři:

Občanské sdružení
pro Všenory, o. s.
sportovní fotograf
Pavel Lebeda
S.V.A. spol. s r.o.

+ 2 další stříbrní
sponzoři, kteří si
nepřáli být jmenováni

Fichtner s.r.o.

AHAVA – paní Šrucová

Bronzoví sponzoři:
• Taneční studio Dobřichovice – Hana Tuháčková
• pan Jestřabík
• KFKS GASTRO s.r.o.
• Petr a Renáta Samkovi
• Karlštejnsko s. r. o.
• BV studio
• Easy speak
• o.s. Lumen, studio DUHA
• Divadlo Minor
• Čížková Martina
• Salon Lucie
• ArteRadky – výtvarka s keramikou
• Restaurace Zámecký had
• Markéta Tejklová – šperky
• pan Petelík
• Kadeřnictví Hany Floriánové
• František Matoušek
• Mamacoffee
• EAA s.r.o.
• paní Cilenti
• Tenisová škola JEVA
• Vendula Kořínková – Zumba Fitness
• Café Galerie Bím
• paní Hanzalová
• Truhlářská 5, a.s.
• Daniela Dřevikovská

• Romana Mařánková
• Kola Štorek
• PC Akademie Všenory
• Konrád Aleš
• Ivan Látal – autor
• Zuzana Čížková – autorka
• Jan Mayer – autor
• Matěj Lipavský, výtvarník
• Hynek Moravec – autor
• Ivan Látal – Atelier Škola vidění
• Mgr. Mariana Holá – autorka
• Uměleckoprůmyslové muzeum
• Anna Oplatková – knihy
• Klára Cowan, Hastings s.r.o.
• Hotel Alcron
• Esselte
• Salon Bella Radotin
• Šárka Mitterwaldová
• Jog-in
• Joga studio Dobřichovice
• Martina Bahbouhová
• Mungo zdravá výživa
• Alžběta Vavřincová
• Únětický pivovar
• Martina Barchánková
• Daniela Pavlíčková
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• Gabriela Železná – Chovatelské potřeby Řevnice
• 3M
• Francouzská kosmetika Avene
• Antalis
• pan Tretter
• pan Víšek
• Cukrárna U Veselé rakvičky
• Květa Kahounová, salón Venuše
• Restaurace Sherwood Praha
• paní Olga Šimerková
• Kadeřnictví Jana Feglarová
• Velká vína
• Čerstvé těstoviny
• THUASNE CR s.r.o.
• Scanderra Healthcare s.r.o.
• Petra Johansson
• CopyRos s.r.o.
• Bübchen Kids
• Obec Lety
• Sportklub Řevnice
• RC Leťánek
• Liftec s.r.o.
• pan Jirout
• pan Pokorný

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

Tichá aukce a tombola v tělocvičně školy

Máme po Benefici...

DĚKUJEME
VŠEM
Možná by se jako nadpis k článku o 2. roč. Benefičního zábavného odpoledne více hodilo něco jiného, třeba „BOMBA“, „PECKA“, nebo více formální „ÚSPĚCH“ a bylo by to výstižné! Nicméně na prvním místě je asi potřeba Vám všem, kteří jste se jakkoliv
na akci podíleli, jako přípravný tým, sponzor, nebo přímý účastník, poděkovat, protože bez Vás by nebylo žádné zábavné odpoledne, ani žádný úspěch, natožpak třeba bomba...:-))).

A jak to celé dopadlo?
Zní to skoro neuvěřitelně, ale výtěžek z celé akce, sestávající
z přímých finančních darů, prodeje tomboly, triček a vydražení
darů v tiché aukci, je 160 tisíc!
Základní škola ze získaných prostředků zakoupí v průběhu školního roku pomůcky do školy v celkové hodnotě 140 tisíc, veškeré
nákupy budou postupně uveřejňovány na stránkách školy.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na shledanou příští rok! AL

Z výtvarných dílniček
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Pěvecký kroužek
p. učitele Polívky, SVČ

Zahrádkářský zpravodaj

Suché zídky
Jsou ozdobou a současně velmi užitečným prvkem nejen přírodních zahrad.Vznikají naskládáním kamenů
na sebe bez použití pojiva (malty, betonu). Jako výplň je ale možné použít
zeminu a do ní vysázet vhodné drobné
rostliny. Odedávna se suché zídky stavěly na místech, kde bylo potřeba zpevnit svah či zmírnit nerovnosti terénu.
V zahradní architektuře se využívají
pro řešení svažitých pozemků, vjezdů
do garáží nebo zahloubeného posezení. Suchá zídka postavená z vhodně
zvoleného materiálu působí ve většině zahrad velmi přirozeně. Uplatnění naleznou i na rovných pozemcích
jako samostatně stojící zídky sloužící
k ohraničení pozemků, vysokých záhonů či terasy. Při dobrém založení jsou
suché zídky velmi odolné proti mírným pohybům terénu a proti vlhkosti
– voda může suchou zídkou volně protékat. Kvalitně položená zídka vydrží
bez problému mnoho desetiletí. Jsou
také příznivým útočištěm pro mnohé
živočichy, kterým vyhovuje teplo sálající z kamenů či dutiny, v nichž najdou
úkryt nejen k přezimování.
Dle Zahrádkáře 1/2012,
2 a 3/2013 zpracoval Z. Š.

Zahrada bez chemie
S pojmy ekozahrada, biozahrada či přírodní zahrada se v posledních letech setkáváme často. Tyto pojmy mají společnou
myšlenku v propojení potřeb člověka, rostlin a živočichů vyskytujících se v zahradě.
Zahrada již není chápána jako prostor pro
vypěstování co největší úrody anebo rekreační prostor, ale především jako prostor
s přirozeným výskytem co největšího spektra volně žijících domácích a především
divokých živočichů a planých rostlin. Majitel či uživatel takové zahrady se nesnaží
s těmito rostlinami a živočichy bojovat, ale
snaží se jejich přítomnosti využít ve svůj
prospěch. Tyto postupy označujeme jako
zahradničení v souladu s přírodou.
Můžeme však mluvit o znovuobjevení
již objeveného. Často zmiňovaný obdiv
ke znalostem a moudrostem našich babiček je zde opět na místě. Naši předkové měli
své znalosti a um získané pozorováním přírody a jejích zákonitostí předávané z generace na generaci, dokázali zvýšit úrodnost
půdy i bez chemikálií, či zvýšit úrodu vhodným kombinováním rostlin. Mezi organismy navzájem a mezi nimi a prostředím
existují ekologické vazby, poznání a uvědomění si těchto vazeb je jedním z nejdůležitějších principů zahradničení v souladu
s přírodou. Přírodní zahradník by tak měl
například vědět, že sluníčko sedmitečné,
ale i larva zlatoočka nebo pestřenky požírá
ve velkém mšice, a proto by se měl snažit je
na svojí zahradu přilákat.
Zahrady v souladu s přírodou jsou různorodá území s pestrou skladbou rostlin,
která užitečným živočichům poskytuje
dostatek míst k úkrytu během dne a k pře-

zimování. Zásadní je péče o půdu a doplňování organické hmoty – právě její obsah
v půdě určuje zdraví a úrodnost půdy, má
také vliv na schopnost zachycovat vodu
a živiny. Organickou hmotou jsou nejrůznější zbytky rostlin, kompost či hnůj
z hospodářských zvířat. Při vhodné kombinaci není potřeba používat umělých
chemických hnojiv či postřiků.
Z hlediska historického vývoje zahradničení je nejstarším stylem přírodní zahrada pocházející z Anglie, z konce 19. století.
Území bylo navrženo tak, aby připomínalo
divokou přírodu. V současnosti se klade důraz i na funkčnost v přírodním duchu – podpora užitečných živočichů a rostlin. Pojem
biozahrada souvisí s rozvojem organického zemědělství v první pol. 20. století., kdy
hlavní nosnou myšlenkou byla péče o zdraví
půdy a rostlin bez užití umělých hnojiv a postřiků. Ekozahrada je spíše uměle vytvořený
novotvar, kdy předpona eko- vyjadřuje snahu o soulad se životním prostředím.

Zimní práce na okrasné i užitkové zahradě
| Otestujeme klíčivost semen letniček
a trvalek, která nám zbyla z minulých let,
abychom včas nakoupili semena nová.
| První letničky (hledíky, karafiáty, nestařec, pantoflíčky nebo petúnie a muškáty vyséváme koncem měsíce.
| Stratifikujeme semena dřevin, která vyžadují kratší klidové období, například
jírovce.
| Vyséváme semena skalniček a cibulovin, která vyžadují pro klíčení chladné
období.
| Odebíráme rouby okrasných dřevin –
jabloní, jeřábů, slivoní apod.
| Ve skleníku koncem měsíce roubujeme
okrasné i ovocné odrůdy kaštanovníků
na silné semenáčky, které jsme umístili
do skleníku počátkem prosince.

| Pokácíme a zpracujeme nežádoucí vyrostlé dřeviny.
| Kontrolujeme uskladněné cibule a hlízy.
| Při oblevě rostliny vytažené mrazem
jemně zamáčkneme zpět i s balem.
| Sklepáváme sníh z jehličnanů a stále
zelených dřevin.
| Přihrnujeme sníh k růžím, choulostivým keřům, na vřesoviště a skalku. Vysoká vrstva sněhu je nejlepší ochranou
před mrazem.
| Trávník můžeme pohnojit prosátým
kompostem a mletým vápencem vyházeným na sníh.
| Při větších mrazech kryjeme choulostivější stálezelené dřeviny lehkou tkaninou.
| Za teplého počasí větráme pařeniště
a skleníky.
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| Do ledu na zamrzlém zahradním jezírku uděláme otvor pro výměnu plynů,
např. pomocí horké vody.
| Nezapomeneme ani na ptactvo, které
dokrmujeme, můžeme vyrábět i budky.
| V ovocné zahradě odstraníme starou
borku, mechy a lišejníky na stromech.
| Zahájíme udržovací řez (průklest) starších stromů jabloní a hrušní nebo je
zmlazovacím řezem připravíme k přeroubování za kůru v pozdějším období.
| Kontrolujeme oplocení, opravíme
chrániče kmínků, abychom zabránili
jejich poškození zvěří.
| Při přechodném oteplení odebíráme
rouby ze zdravých stromů. Na zmrzlé
výhony nesaháme teplou rukou, ale
pracujeme v rukavicích.

sport

Zprávy z házené
Vážení přátelé všenorské házené, přináším Vám letošní poslední zprávy z našeho
oddílu HC Všenory.
Po celý podzim probíhaly mistrovské
turnaje mladších žáků u jednotlivých
mužstev. Na každém turnaji se zúčastníme čtyř mistrovských utkání. Dle výsledků tabulky, která zakončila podzim, se náš
tým umístil na posledním místě, což ale
není vůbec podstatné. Pro naše vyhlíd-

ky do budoucnosti je důležitější, že jsme
v průběhu soutěže dokázali vstřelit více
jak sedmdesát gólů a to podstatně větším
a silnějším pražským oddílům – jako je
Dukla, Chodov, Vršovice atd. Také pro odlehčení je nutno uvést, že v pořadí trestů
obsadil náš oddíl prvních pět míst.
A-tým dospělých dle očekávání pokračoval ve vítězném tažení celou soutěží
a po mnoha letech, kdy se rozšířila a sta-

bilizovala hráčská základna, se umístil
na prvním místě. Toto umístění určitě
není náhodné, neboť se utvořil velmi silný a soudržný kolektiv, který v každém
zápase doslova prahne po vítězství i přes
drobné herní výpadky.
Rád bych popřál HC Všenory, aby si nastolenou cestu udržel minimálně i v přicházejícím roce 2014!
Za HC Všenory Richard Feglar

Podzimní fotbalová sezóna 2013
Všenorského SK
V mužstvu A proběhlo během léta několik změn, v první řadě nastoupil na místo trenéra Jan Vlček, přišly i nové posily
do hráčského kádru: Jan Zeman, Jan Vlček ml., Míla Stuchlík, Dan Černý, Lukáš
Rada a z hostování se vrátili Renda Phillip
s Janem Císařem. Dále se do hry A týmu
aktivně zapojili naši dorostenci a v průběhu sezóny nás posílil Martin Novák.
Bohužel hned v prvním kole došlo při
zápase s Černolicemi k vážnému zranění
naší nové posily útočníka Jana Zemana
a ten tím byl vyloučen z celé podzimní
části, po několika dalších zápasech se
zranil i náš rychlý záložník Miky Wojnar.
Častá zranění hráčů v průběhu podzimu

tak výrazně oslabila náš hráčský kádr.
V této nepříjemné situaci nás výrazně
posílil teprve šestnáctiletý nadějný dorostenec Zdeněk Seidler. Naše A mužstvo
se po podzimní části nachází se šestnácti body na třináctém místě, v současné
době jednáme s dalšími čtyřmi hráči, kteří by měli během zimní přestávky mužstvo ještě více posílit.
Naše B mužstvo se nachází s jedenácti body na sedmém místě, toto umístění
je z velké části důsledkem hracích dnů,
neboť dochází k častým souběhům v hracích dnech s A týmem a tím je znemožněna výpomoc mezi mužstvy.
Mladé mužstvo našich dorostenců pod
-15-

vedením Petra Hanžlíka se umístilo na osmém místě a je na něm vidět tvrdá práce
a nadšení všech hráčů.
U starší přípravky se potýkáme s častým
problémem, kdy je náš tým v soutěži nejmladší, a proto není umístění tak pěkné,
jak bychom si všichni přáli, ale už během
podzimu jsou vidět výsledky tvrdé práce
nejen šikovných dětí a trenéra, ale i nadšená práce a obětavost jejich rodičů. Odměnou všem bylo první domácí vítězství.
Na závěr chceme poděkovat našim
sponzorům, společnosti IVAR CS, Obecnímu úřadu Všenory, firmě R.F. servis,
RegulTherm, autodopravě Pavel Horák
Lucie Mikotová
a mnoha dalším.

inzerce

Prodej
zahájen

Residenční bydlení v Dobřichovicích
• byty, obchody • prostory pro wellness a rehabilitaci

www.dobcentrum.cz

tel. 606 620 920, 257 712 630

Akademie

Všenory

PC Akademie Všenory pořádá:

Počítačové kurzy pro
začátečníky i pokročilé.
● večerní kurzy
● víkendové kurzy
● individuální konzultace

Nabízíme:

Základy ovládání PC.
Základy práce s Internetem.
Aplikace MS Office 2010.
Kurzy jsou vhodné i pro seniory.
Informace a přihlášky na tel. 602 395 228

www.pcakademie.cz
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