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Slovo starosty
V tomto čísle se dočtete:
Park Teyrovských – jeho historie a původní plán
str. 5
Kaple sv. Kříže
ve Všenorech bude
otevřena
pro veřejnost  str. 6

Foto: Z. Seidler

Oslava
100 let
včelařského
spolku str. 7

V

ážení spoluobčané,
opět se rychle přiblížil konec roku, což je jako vždy důvodem
pro uvedení přehledu důležitých akcí, které se během tohoto
období v naší obci úspěšně či méně úspěšně podařilo zrealizovat.

Především se jedná o již vícekrát vzpomínanou stavební rekonstrukci povrchů ulic
Václava Křena, Karla Majera a Na Návsi,
uskutečněnou za finanční pomoci fondů
EU přes ROP SČ. Dále proběhly kompletní
opravy povrchů komunikací v ulicích Lipové, Na Plzeňce a částečně pak v ulicích
Černolické a Na Benátkách. Kromě toho
byla opravena řada výmolů a výtluků i v jiných ulicích, i když jich v našich obecních
komunikacích najdeme, bohužel, stále ještě poměrně hodně.
V souvislosti s přeložkou vedení NN zafinancovala obec nové úseky veřejného osvětlení v ulicích K. Majera, Nad Truhlárnou a V.
Křena. Koncem roku pak proběhly kolaudace vodovodního řadu v ulici V Americe i vodovodu a kanalizace v lokalitě Chaloupky-okály, které obec v loňském roce vybudovala
z vlastních finančních prostředků. Bohužel
se ale pro nedostatek financí nepodařilo dokončit výstavbu vodovodu a kanalizace v ulicích Za Kostelem a U Kovárny.

Samostatnou kapitolou je naše ZŠ a MŠ
Josefa Kubálka, která svými aktivitami
i mediální propagací o sobě nechává
ve svém okolí stále více vědět a postupně
se navyšuje i počet jejích žáků. Všenorské
OZ si této činnosti váží, a proto se v rámci
svých možností snaží školu podporovat
nejen přidělováním každoroční rozpočtované dotace na její provoz, ale i zajišťováním různých oprav a úprav budov, zařízení a zahrad, na které bylo z naší strany
vynaloženo v letošním roce téměř 1 milion Kč. Pro příští rok je plánována stavební úprava místností bývalého obecního
úřadu, kde by měla vzniknout další školní
třída. Jiným možným způsobem podpory
školy je využití žádostí o podporu z centrálních zdrojů. Po úspěšně provedeném
zateplení budovy I. stupně, byla obci dle
výsledků zveřejněných na internetu, přidělena ze SFŽP dotace i na zateplení budovy II. stupně. Avšak písemné potvrzení,
tzn. „Rozhodnutí o přidělení dotace“ jsme

Jak dopadla benefice
pro školu
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dosud neobdrželi, takže uvidíme… Případné stavební práce spojené s uvažovaným zateplením budovy by, samozřejmě,
měly proběhnout v letním období s maximálním využitím letních prázdnin.
Na okraj: S příchodem zimních měsíců přicházejí sněhové příděly a náledí.
V souvislosti s tím bych rád všechny poprosil o zvýšení opatrnosti, trpělivosti
a tolerance v našich výjimečně obtížných
kopcovitých podmínkách a to v průběhu
celé zimy, protože ne vždy se podaří zajistit průjezd či průchod ulic na potřebné
úrovni. V této souvislosti bych již tradičně
chtěl poděkovat všem, kteří pravidelně
odklízí sníh před svými domy.
Na závěr tohoto krátkého příspěvku
chci všem občanům obce Všenory popřát
jménem svým i jménem celého obecního
zastupitelstva příjemné prožití letošních
Vánoc a dostatek zdraví i osobního štěstí
po celý nadcházející rok 2013!
Zdeněk Seidler

Ze života v obci

Betlémské světlo
„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“
(Iz 9, 1)

Téměř dvacetiletá tradice Betlémského
světla pochází z Rakouska. V rakouském
městě Linz přemýšleli, jak obohatit televizní akci na pomoc tělesně postiženým
dětem, přišli na jedinečný nápad. Před
Vánocemi poslali do Betléma tělesně postižené dítě, které v bazilice Narození při
jesličkách zapálilo z věčného světla plamínek a vzápětí jej letadlem přivezlo do Lince. Tam se jej ujali místní skauti, kteří jej
štafetově rozváželi po Rakousku. Od roku
l989 se pěkný předvánoční zvyk rozšířil
i do dalších zemí Evropy i přes oceán. Domluvený den, po slavnostní ekumenické

pobožnosti ve Vídni si skauti plamínek
připálí a odnesou je do svých vlastí. Rok
od roku se rozšiřuje počet účastníků při
rozšiřování Světla pokoje a míru, které vyzařuje z Betléma. Symbol pokoje při předávání ve vánočních dnech spojuje skauty
a skautky, kteří v těchto dnech roznášející
toto poselství svým přátelům a známým
i neznámým v duchu skautského zákona
pomoci bližním.
Kdosi zapálil plamínek světla v Betlémě,
v místě zrození Božího světla v těle dítěte.
Plamínek, který má rozzářit nejen knot
svíčky, ale i srdce všech lidí. Plamínek lásky, vděčnosti a pokoje. Ruce plné lásky jej
opatrovaly a nesly na mnoho míst světa –
i k nám do Všenor bude skauty již potřiadvacáté dovezeno. Rozvoz po republice
provádějí paprskovitě České dráhy v daný
čas určenými rychlíky.
Pokud chcete mít na svátečním stolu
tento Plamínek Lásky, skauti Vám nabízejí
dvě možnosti: v neděli 23. l2. 20l2 v kostele sv. Václava ve Všenorech v 8 hodin,
kdy ho skauti přinesou v obětním průvodu všem farníkům nebo: odpoledne
23. 12. v l5 hod. ve Všenorech Na burze,
kde si můžete zazpívat společně s dětmi a skauty vánoční koledy a pobavit se.
Na odnesení světélka domů si přineste
lampičky nebo svíčky.

Všem našim přátelům, spolufarníkům
nejen všenorským, příznivcům a známým
přejeme krásné vánoční prožitky a požehnání v novém roce.
Levičku tisknou skautky a skauti, Anna Hojerová

Na Javorce – historie objevů
nejhlubší jeskyně v Českém krasu

Ze Stínadel

Zdroj: http://jinoli.me.cz

Přednáška Jiřího Dragouna, spoluobjevitele jeskyně, s projekcí o speleologickém výzkumu jeskyně Na Javorce, se uskuteční ve společenském sále budovy Obecního úřadu ve Všenorech
dne 17. 1. 2013 od 18.00 hodin.

Malá ukázka činnosti z roku 2009, kterou jsme našli na webových stránkách http://jinoli.me.cz/babyka/javorka.htm:
„Žebřík a nášlapné tyče v Blaníku jsou hotovy, cesta do Blaníku
usnadněna jak to jen bylo možné a my se konečně dostáváme
k průzkumu Stínadel. Chodba se různě větví, občas rozšiřuje,
občas snižuje, někde je třeba dno trochu prokopnout, místy je
krásná výzdoba. Naštěstí jen tam, kde to nebrání dalšímu průstupu. V jednom místě se chodba rozšiřuje do prostory s krásnou výzdobou, kterou podle zajímavého shluku krápníků nazýváme Tři bratři. Polygon se nám protahuje o dobrých 180 metrů
- to bude zase mapování! Ke konci Stínadel jsou na stěně velké
krystaly kalcitu. Ale chodba ještě nekončí. Prohrábnutím se dostáváme dále do nízké chodbičky, která končí šikmo ukloněnou
propastí. Tu budeme muset vystrojit, abychom se dostali dále.
A taky že dostáváme - do zatím největší prostory na Javorce - Sešupu! (za rok 30 akcí, délka jeskyně 1522 m, hloubka -104 m)“
Zveme všechny, kteří mají rádi jeskyně i dobrodružství!
A. Sahánková
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Tříkrálová sbírka 2013
Stejně jako v minulých letech proběhne v naší obci na začátku roku Tříkrálová sbírka.

Všenory ve filmu
Na smutné zimní večery jsme si pro Vás opět připravili promítání archivních snímků dokumentujících život ve Všenorech od poloviny čtyřicátých let minulého století až téměř
do současnosti. Nejstarší snímky, kterými cyklus opět zahájíme, budou pro velký úspěch reprízovány. Na další setkání
připravujeme i některé dosud neuvedené záběry. Již nyní si
prosím rezervujte ve svých diářích tyto středeční termíny:
9. ledna, 13. února a 13. března 2013 od 19.00 hod. Promítání se uskuteční opět v sále Na Závisti. Podrobnější informace
najdete od ledna na webových stránkách obce www.vsenory.
cz nebo Občanského sdružení pro Všenory www.osprovsenory.estranky.cz. 
J. Müllerová a A. Sahánková

Foto: P. Komárek

Dříve byl svátek Tří králů poslední příležitostí k vánočnímu koledování, v novodobé historii patří tato doba Tříkrálové sbírce.
Koledníci Tříkrálové sbírky budou mít své pokladničky úředně
zapečetěné a jeden z nich bude mít průkaz vydaný Charitou ČR.
Na dveře domů, které navštíví, napíší posvěcenou křídou zkratku K+M+B+2013, což lze vykládat jako iniciály Tří králů (Kašpar,
Baltazar, Melichar) nebo jako formuli požehnání: Christus masionem benedicat – Ať Kristus požehná tomuto příbytku.
Děkujeme všem, kteří jste na začátku tohoto roku přispěli
ke zdaru Tříkrálové sbírky finančně nebo koledováním jako tři
králové. Pomohli jste lidem, kterým díky Vaši pomoci v jejich
mnohdy zoufalé situaci svitla hvězda naděje…
Vybraná částka 80 966 Kč byla využita na pomoc lidem v tíživé
životní situaci ve farnosti Řevnice a část prostředků byla využita na charitativní akce v celé ČR i v zahraničí. Všenory k celkové vybrané částce přispěly 10.015 Kč. Konkrétně byly příspěvky
využity například na nákup invalidního vozíku pro kvadruplegika, pomoc rodině po požáru jejich domova, pomoc rodinám
s dětmi v hmotné nouzi (od příspěvku na školu v přírodě, přes
příspěvek na stravování ve školní jídelně, školní pomůcky, příspěvek na návštěvu divadla, až po příspěvky na speciální školní
pomůcky pro postižené chlapce a děvčata). Mimo náš region
byla pomoc využita na podporu charitnímu domovu pro seniory
v Mukařově až po podporu charitních projektů pro odstranění
podvýživy matek a dětí v Africe.
V příštím roce se ve Všenorech bude koledovat v týdnu mezi
7. - 13. 1. 2013 , s tím že mezi 7. - 11. budeme spolupracovat
na sbírce spolu se všenorskou školou a v sobotu 12. 1. mezi
10 - 15 hod. budou opět koledníci procházet obcí. Případné změny či upřesnění se včas objeví na stránkách Občanského sdružení
pro Všenory (www.osprovsenory.estranky.cz ) či na plakátcích.
Výtěžek z plánované Tříkrálové sbírky 2013 bude využit podobně jako v minulých letech na pomoc lidem v tíživé situaci
v našem regionu, na podporu pobytových služeb seniorů v Mukařově a azylového domu v Praze Karlíně a na péči o lidi s alzheimerovým onemocněním.
Pokud byste se chtěli příští rok zapojit jako Tři králové, velice to
uvítáme a pomůžete dobré věci.
Lucie Kölbersberger a Petr Komárek
Za organizátory 

Kontaktní informace:
Lucie Kölbersberger, e-mail: kolbersberger@gmail.com
Za Charitu Petr Komárek 724 370 941 e-mail: P.Komarek@seznam.cz
(http://revnice.charita.cz )

Večer s Marinou
Cvětájevou – netradičně
Rozhodli jsme se představit významnou ruskou básnířku, která žila několik let ve Všenorech, trochu jinak. Rádi bychom Vás
pozvali na poslech jejích básní v podání Moniky Černoškové
s hudebním doprovodem muzikanta Tomáše Fingerlanda. Večer
bude moderovat Petr Binhack. Hostem bude Galina Vaněčková,
autorka mnoha knih o Marině Cvětájevě. Kromě uměleckého zážitku budete mít možnost se dozvědět zajímavosti ze života básnířky a také se ptát na to, co Vás zajímá v souvislosti s básnířkou.
A možná bude i překvapení…
Přijďte v sobotu 16. 2. 2013 v 18.00 do společenského sálu
A. Sahánková
v prostorách OÚ Všenory, jste srdečně zváni!

Pokud máte zájem o zasílání průběžných informací o kulturním a společenském dění v obci a okolí, pošlete e-mail
na adresu: knihovna@vsenory.cz, budete zařazeni do databáze adresátů, kteří dostávají pravidelně informační e-mail.
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Podzimní geologická vycházka
do okolí Všenor
(Dobřichovice – Černolice – Všenory)

Foto: A. Sahánková

Krutá zima udeřila 27. října, v den naší 7. geologické vycházky. I přes nepřízeň počasí, která nemá na našich vycházkách
obdoby, se do výstupu z Dobřichovic na Brdy vydalo asi 15 dobrodruhů všech věkových kategorií. Za nádražím jsme vystoupali
na nápadně plochý stupeň asi 10 m nad údolní nivou Berounky.
V předposlední době ledové se v této úrovni rozprostíralo široké řečiště sahající přes celé údolí až ke Karlíku. Dnes tu zbyl jen
malý relikt sedimentů uložených pra-Berounkou. Cesta se začala
strmit, jak jsme stoupali severozápadním svahem vrchu Chlum.
Ten, stejně jako další okolní brdské vrcholky, je tvořen velmi pevnými křemenci, které dostaly podle nedalekého města přízvisko
„řevnické“. Je to zkamenělý křemenný písek z pobřeží ordovického moře, které omývalo břehy kontinentu Gondwana před
455 miliony lety v oblasti 50. stupně jižní šířky. O 100 milionů let
později byly vrstvy již pevných křemenců zvrásněny během variského vrásnění a jsou tedy dodnes všelijak pokroucené. Ačkoli
jsou křemence velmi odolné, zub času se do nich postupně prokousal v podobě vody, která zatéká i do těch nejjemnějších prasklinek a tam, když zmrzne, roztrhne kamenné bloky od sebe, ty
po sobě vlastní vahou klouzají a vznikají charakteristické ohlazy,
kterých jsme na odkryvech objevili spoustu. Postupným mělněním křemenců a sesouváním balvanů po svahu vzniká kamenné
moře – právě takové, které jsme museli ve svahu Chlumu překonat, abychom se dostali ke studánce „Naděje“, kde jsme k užitku
i na památku zanechali plecháček. Jak dlouho tam asi vydrží…?
Z vyhlídky na Hvíždinci bývá nádherný rozhled: Na západě je
vidět Liteň, nad ní vrch Mramor. Přecházíme-li po obzoru doprava, poznáváme Plešivec, kde jsme na bohaté lokalitě sbírali devonské zkameněliny při vycházce do Koněprus. Následuje Vinná
hora, pod ní Měňany, kterými směrem k Zadní Třebani protéká
Stříbrný potok, jeho údolí se stále více zahlubuje, z jihu míjí vrch
Voškov, na jehož temeni je golfové hřiště s krásným výhledem
na hrad Karlštejn, z něhož my vidíme pouze vrchol věže. A již
jsme v údolí Berounky a necháme pohled ubíhat proti jejímu
proudu: temná bučinami zalesněná stráň pod Voškovem je stejnojmenná přírodní rezervace. Dohlédneme až k Berounu, nad
nímž se tyčí vrchol Děd, kde jsme se při jedné z vycházek seznamovali s útvarem ordovickým. Ve svazích údolí Berounky přímo
po námi si všimneme nápadných plochých terénních stupňů:
díváme se na říční terasy – pozůstatky dávných řečišť starých až
milion let. – Tak takový pohled jsme si mohli jen domyslet; přes

Foto: A. Sahánková

mlhu nebylo vidět ani přes Červenou rokli na protější svah. Ale
zkuste si na hvíždineckou vyhlídku vystoupat za dobré viditelnosti s dalekohledem, mapou a třeba i buzolou – uvidíte z jediného místa nejkrásnější zákoutí podbrdska.
Mladí geologové s rodiči se na Hvíždinci odpojili a zahájili
sestup zpět do údolí. Připravili se tak o sněhovou vánici, která zasáhla zbytek polární expedice na černolických skalách.
Pod skalami probíhá významná tektonická porucha – závistský
přesmyk. Podél něj došlo k převážně vertikálnímu posunu horninových ker během již zmiňovaného variského vrásnění, a tak
se tu dostaly do těsného kontaktu ordovické křemence a starohorní sedimenty, které jsou od sebe vývojově vzdáleny nejméně
100 milionů let. Protože jsou křemence vůči svému okolí pevnější, vypreparovala z nich eroze malebná skaliska vhodná k dalekému rozhledu, rozjímání, ale i horolezeckému tréninku. Ale
ne za sněhové bouře! A tak jsme spěchali k osadě Čihadla nad
Všenory, kde jsou v lese patrné stopy po pokusech o rýžování
zlata v uloženinách zhruba milion let staré říční terasy. Prvotním zdrojem zlatinek byly křemenné žíly v nedalekém jílovském
zlatonosném revíru, odkud je přinesla třetihorní řeka a z jejích
sedimentů je zase „kradla“ řeka na počátku čtvrtohor.
Při sestupu do Všenor jsme ještě diskutovali o možných variantách průběhu středověké solné stezky pražsko – bechyňské…,
což nás zavedlo do vyhřáté restaurace sportovního centra Olympia na dobré jídlo a pití po takové štrapáci.
Těším se zase na jaře příštího roku někde v Brdech a okolí!
A pokud byste měli zájem navštěvovat geologické naučné vycházky častěji než dvakrát ročně, připravujeme s Pražskou informační službou vycházky za geologickou minulostí hlavního
města („Kamenná Praha“), které jsou zařazeny do vlastivědných vycházek. Můžete se tak během kratších exkurzí dostat
zase na nová místa, která mají zase trochu jiný příběh zapsaný
Filip Stehlík
ve vrstvách hornin.
Pozn.: Geologické vycházky se těší velké oblibě. I když se nepodaří, aby
se mohli zúčastnit vždy všichni, kteří by rádi strávili den v přírodě s partou zájemců o geologii, schází se nás kolem 30- 40. Všenorská knihovna
nabízí pro všechny zájemce o výlety do okolí Všenor nebo i vzdálenějších
míst regionu řadu zajímavých nových průvodců a jiných publikací včetně
průvodce po geologických vycházkách v okolí Prahy. Alena Sahánková
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Zahrada Ing. Teyrovského
Mnohé z návštěvníků Všenor asi upoutají sochy, monumentální schodiště a stavby
uprostřed ulice Karla Mayera po obou stranách, ale málokdo zná vzájemné souvislosti, jejich rozsah a smysl. Až při přípravě
vlastivědného sborníku Všenor, začala se
kulturní komise obce věcí podrobně zabývat. Získali jsme vzpomínky vnuka zakladatele, útržkovité údaje různých dnešních
majitelů a nekompletní dokumentaci uloženou na Obecním úřadě, ale nenašli jsme
žádný přehledný plán. Zjistili jsme, že zakladatel, pražský továrník Ing. Edmund
Teyrovský (1884 - 1932), který si oblíbil
zdejší krajinu, měl v úmyslu vybudovat
zahradu značného rozsahu (odhadujeme
3 - 4 ha) s tematicky vlasteneckým obsahem, napodobující šlechtické parky
(voluptuáry) z období romantismu poč.
19. století. Projektantem mu byl Ing. arch.
Alois Dlabač (1863 - 1930), který také přestavoval všenorský zámek.
Původně měl stát nad dnešní silnicí goticko-renesanční zámeček připomínající
hrad Týřov, od kterého rodina odvozovala
své jméno. Ale první stavbou se stala roku
1924 vila ve tvaru rotundy s osmibokou
věží (f), připomínající dominantní formu malostranského kostela sv. Mikuláše
od východu. Ve vidlici ulic K. Majera a Lipové byl potom postaven na vysoké podezdívce osmiboký novorenesanční pavilon (g). Téměř současně byla vybudována
silnice (dnes ulice K. Majera), která spojila do té doby oddělené Všenory a Horní Mokropsy a umožnila další zástavbu.
Na výraz uznání byla roku 1927 rozhodnutím obecního zastupitelstva nazvána
ulicí Ing. Edmunda Teyrovského.
Podchod silnice s vřetenovým schodištěm (b) do dolní části areálu, nad kterým
je čtyřboký altán na kamenných sloupcích (c), vytýčil příčnou kompoziční osu
po spádnici, vyjádřenou monumentálním
schodištěm. Souměrně po stranách vstupu na schodiště podchodu jsou čelem
do ulice situovány dvě sochy od sochaře

Situace původních objektů na dnešní parcelaci

Čeňka Vosmíka - M. Jana Husa (i) a sv.
Václava (h), která je kopií sochy na rampě pod Pražským hradem. Stávala tu ještě
socha J. A. Komenského, která byla zničena. Na první podestě schodiště je epitaf
věnovaný památce arch. Dlabače s jeho
reliéfním poprsím. Níže je příčně na osu
umístěna betonová jezdecká socha Jana
Žižky z Trocnova (j), dnes v havarijním
stavu. Schodiště, které je zdobeno vázami a soškami puttů, ústí na příčnou terasu a pod ní je ukončeno plastikami dvou
sedících lvů (k). Osa končí velkým kruhovým bazénem (m). Na západní straně terasy byla r. 1929 postavena na kamenném
soklu lidová dřevěná chalupa čp. 0426 (p).
Mezi chalupou a schodištěm, na obloukem vypjaté terase s vázami na válcových
soklech po stranách dekorativního železného zábradlí, je drobný objekt studny
s prameníkem (r), završený kamennou
kopulí. Za chalupou je zděná vodárna (s).
Na severozápadní straně blíže trati stojí
dlouhý přízemní objekt zalomeného půdorysu se širokým vstupem v průčelí, původně kuželník (n) stavěný po roce 1931,

dnes obytný objekt čp. 21. Z ulice V. Křena
(a) vede dolů ještě schodiště s gotizující
věžičkou na podestě (o).
V horní části areálu při Lipové ul. byl
r. 1928 navržen podélný skleník (d), později
zrušený, jehož západní křídlo bylo přestavěno na zahradní domek (e), dále přestavěný na dnešní vilu s výhledem do údolí Berounky. K ní vede na severní straně menší,
opět dekorativní obloukové schodiště.
Všechny stavby jsou vyzdobeny citáty
a příslovími, které stavebník rád sbíral.
Celý původní park je zvláště v partiích
u silnice porostlý převážně borovicemi,
dále jsou zde vzácné stromy, cedr atlaský
(u čp. 129 v Lipové ul.) a dole u kuželníku
tisovec dvouřadý.
Domníváme se, že torzo tohoto výjimečného souboru, který je zvláště ve střední
části zanedbán, zarostlý a v desolátním
stavu, není zapsáno jako kulturní památka, a mělo by být v jednotlivých částech
do budoucna udržováno a zachováno,
přesto že území je dnes zcela přeparcelováno a ve vlastnictví řady majitelů novoak. arch. Vojtěch Storm
době zastavěno.

Collegium českých filharmoniků v kostele
sv. Václava ve Všenorech
Ti, kdo přišli 28. 9. 2012 na koncert Collegia českých filharmoniků, nelitovali. Tak nádherný zážitek ve všenorském kostele,
chvilkami se zdálo, že jsme v některé z koncertních síní.
W. A. Mozarta vystřídal J. Suk, pak F. Schubert, A. Dvořák,
G. Caccini – krásné skladby zahrané výbornými muzikanty. Slovenská sólistka M. Taytaková kostel doslova rozzářila podáním
slavné Ave Maria nebo neméně slavné árie Rusalky. M. Tayta-

ková cestovala po vystoupení celou noc, aby stihla následující
den divadelní představení na Slovensku.
Děkujeme všem za pěkný zážitek, rovněž pak České spořitelně, která koncert sponzorovala. Členem Collegia českých
filharmoniků je pan Pavel Nechvíle. Jemu navíc patří poděkování za to, že se koncert ve Všenorech uskutečnil.
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A. Sahánková
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Kaple sv. Jana Křtitele
Tento objekt je náhrobní kaplí rodiny Nolčů, kde je pohřben především zakladatel
novodobých Všenor, Vinzenz Noltsch (1795
– 1872), původně sládek, který získal v gründerském období r.1837 všenorský statek.
Když byla vybudována r. 1862 železniční
trať, stala se vesnice v krásném přírodním
prostředí dostupnou pro měšťanské vrstvy
nedaleké Prahy, kde bylo bydlení stísněné
ještě na středověkém půdorysu a podobně
stísněná byla i tehdejší činžovní zástavba.
Zde se nabízela možnost stavby vil v zahradách - villegiatura města, předchůdce zahradních měst. V jeho díle pokračoval syn
Jan Nolč (1835 -1888). Po jeho smrti byla
postavena r. 1890 na hřbetu vybíhajícím
z kopce Červené Hlíny, o něco výše než stával pravděpodobně všenorský hrádek či tvrz,
podle návrhu asistenta na pražské technice
arch. Stephena Trägla, kaple v novorománském stylu. Drobná, k jihozápadu obrácená
stavba téměř čtvercového půdorysu s dvěma
páry opěráků a půlkruhovým závěrem, s kamennou zvoničkou a růžicí s jetelovým křížem na štítu průčelí, je vystavěna z režného
cihelného zdiva. Architektonické články jsou
štukové, jejich exponované části pískovcové,
střecha byla břidlicová. Před vstupem, který
kryje přístřešek na dvou sloupech, jsou zbytky předloženého schodiště.
Omítaný prostor kaple nad hrobkou je

v lodi zaklenut stoupající křížovou klenbou, půlkruhová apsida, oddělená od lodi
toliko pasem vítězného oblouku s oblounem, má sedmidílnou melounovou klenbu (žebrová klenba sledující plochu čtvrtkoule s kápěmi stoupající a zmenšované
valené klenby). Vnitřek lodi je osvětlen
proti sobě dvěma sdruženými okny, apsida třemi obloukovými okny. Stěny jsou
po stranách oken ozdobeny sepiovými,
modře vykrývanými nástěnnými malbami z roku 1890 od Adolfa Liebschera
(1858 - 1919). Od vchodu vlevo první je
obraz sv. Martina, odtínající žebrákovi díl
svého vojenského pláště, druhý znázorňuje P. Marii s dětmi - Ježíškem a sv. Janem Křtitelem. Naproti jako první je obraz Křtu Páně, druhý znázorňuje anděla
a dvě ženy u prázdného hrobu Kristova.
Na meziokenních pilířích jsou barevné
figurální malby, znázorňující sv. Františku Římskou, sv. Vincence (česky Čeňka)
v rouše dominikánského řádu, sv. Jana
Křtitele (oba patroni Nolčů) a sv. Barboru.
V křížení klenby lodi je namalován svorník s obrazem poprsí Spasitele s beránkem. Všechny tyto malby jsou umístěny
v bohaté dekorativní malířské výzdobě
vnitřku kaple. Barevné zasklení oken je
provedeno do olova na motiv křížků, osmihránků a stlačených šestihránků.
Dřevěný novorománský oltář je na stupni
s mensou, nesenou
vpředu dvěma sloupky. Je ozdoben nízkou
architekturou nástavce se štítkovou kaplicí
uprostřed a dvojicemi
prázdných půlkruhových arkád po stranách. Na štítku kaplice
je vztyčen kříž, uvnitř
byla ve výklenku dřevěná socha žehnajícího Spasitele, na obou
koncích římsy nástavFoto: z archivu Všenorské knihovny
ce stály dřevěné sošky

Autor článků ak. arch. Vojtěch Storm se účastní činnosti Kulturní komise při OZ Všenory, ačkoliv žije v Českých Budějovicích. Je
spoluautorem připravované publikace o Všenorech, kterou ve výše
uvedeném článku nazývá pracovně vlastivědným sborníkem Všenor. Významně přispěl k získání nových informací o Všenorech.
Oba články přinášejí kromě známých skutečností i zajímavé
nové informace, které byly zjištěny při přípravě knihy. Chtěli bychom takto znovu upozornit na dvě krásné památky, jež si zaslouží pozornost nás všech. Nemáme jich ve Všenorech zase tolik.
V této souvislosti bychom chtěli vyzvat čtenáře Všenorského
zpravodaje k zamyšlení nad názvem budoucí publikace. Ne-

Foto: z archivu Všenorské knihovny

andílků. Dnes zde zůstal jen holý nábytek.
Celek je přesto dobrým průměrem pozdně romantické architektury značné dokumentární ceny a je zapsán jako kulturní
památka.
Úzký terénní hřbet, na kterém kaple stojí, byl zřejmě parkově upraven, je
tam dnes několik tisů a dva chráněné
duby letní. Kaple byla přístupná cestami
z údolí Všenorského potoka i od Brunšova, kde je u cesty kamenný okrouhlý stůl
k odpočinku. Špička věže, která dodnes
vykukuje nad přerostlými stromy, byla
protipólem glorietu na Viničním vrchu
z r. 1885, obě stavby byly dominantami
v původním parkovém uspořádání Všenor. Obec má v úmyslu okolní porosty
probrat, kapli opravit a zpřístupnit pro
kulturní využití.
ak. arch. Vojtěch Storm

smíme zapomenout, že se nejedná jen o obec Všenory, ale také
o Horní Mokropsy, které měly do roku 1951 svou vlastní historii. Těšíme se na zajímavé nápady, které nám můžete sdělit na
e-mail: knihovna@vsenory.cz Předem za ně děkujeme.
Rádi bychom opět podali projekt na obnovu Kaple sv. Jana Křtitele. Je třeba začít se stavebními pracemi, zkusíme získat potřebné finanční prostředky z grantu. V sobotu 30. března 2013
bychom společně s Ing. Steničkou, odborníkem na architektonické památky, uspořádali vycházku po Všenorech s odborným
výkladem Ing. Steničky a při této příležitosti bychom opět na několik hodin otevřeli Kapli sv. Jana Křitele. Mgr. Alena Sahánková
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Výtvarné práce dětí ze ZUŠ Černošice
ve Všenorech – téma komiks

Komiks

Autor: Michal Štorek, 10 let

Téma „komiks a grafika“ jsem zadala v rámci ZUŠ Černošice
dětem ze tříd ve Všenorech a v Rudné již na začátku školního
roku. Příběhy, včetně grafického pojetí komiksů, byly velice pestré. Mnohá díla se opravdu povedla. Díla zde prezentovaná byla
vytvořena pro výstavu a soutěž organizovanou místními včelaři
„Poletíme se včelou“. Některé děti byly za své práce také oceněny, tudíž to není pouze můj subjektivní názor, že se jim díla
podařila.
Zdánlivě banální „regionální kulturní projekty“ zaměřené

Komiks

Autor: Barča Hortová, 10 let

na děti a mládež rozvíjí osobnost dítěte i jeho identifikaci s místem, kde žije. Mají své psychologické a výchovné role rozvíjející
u mladých lidí schopnosti, které jsou důležité v současné moderní době. Výtvarná výchova není pouze učení se výtvarným
technikám a rozvíjení talentu, ale cílem vyučování by měly být
i další faktory rozvoje osobnosti dítěte, například sociální inteligence, sebepoznání, sebevědomí a další. Děti mají možnost
prezentovat svá díla a ověřit si, jak je vnímají lidé mimo rodinu
a školu. MgA. Zuzana Čížková, učitelka ZUŠ Černošice, třída Všenory

Dobřichovice a přilehlé obce slavily výročí
100 let založení svého včelařského spolku
V říjnu 2012 uplynulo 100 let od založení
Základní organizace včelařů v Dobřichovicích. Protože si tak pěkně kulaté jubileum
zaslouží řádnou oslavu, rozhodli se včelaři
z Dobřichovic a okolí uspořádat třídenní
výstavu spojenou s bohatým doprovodným programem. Výstavě předcházel koncert v kostele v Karlíku pod vedením prof.
J. Šarouna. Slavnostní otevření výstavy se
uskutečnilo v sobotu 6. října 2012 za účasti
bývalého předsedy Českého svazu včelařů
L. Sojky a současného tajemníka Ing.
R. Pelešky. Ten potom, společně s předsedou dobřichovických včelařů R. Stonjekem,
předal pamětní ocenění za obětavou práci
zasloužilým členům organizace. Celou oficiální část výstavy zpříjemňovaly barokní
tóny hudebního dua Ritornello, které návštěvníky seznámilo s méně známými staročeskými písněmi i několika netradičními
hudebními nástroji. Dále následovala přednáška předního českého odborníka na včelařskou tématiku D. Titěry, který hovořil
o různých druzích včelích produktů a jejich
prospěšnosti pro lidský organizmus.

Na výstavě měli návštěvníci možnost
si prohlédnout celou řadu zajímavých
exponátů, které návštěvníkům přiblížily
historii včelařství od počátku 20. století
až po současnost, včetně různých pomůcek a zařízení, která včelařům pomáhají,
aby se od včel dostaly produkty až k nám.
K vidění byly i pozorovací včelí úly, jeden
s živými včelkami. Každý zájemce mohl
nahlédnout do dění uvnitř úlu, což je pohled, který je pro většinu z nás k vidění
-7-

jen velmi zřídka. Vystavena byla i kronika
spolku, o kterou pečuje současný kronikář J. Matl.
Do oslav stoletého výročí založení spolku dobřichovických včelařů se po svém
zapojili i ti nejmenší - děti ze škol a školek. Všichni malovali nebo vytvářeli koláže se včelí tématikou. Nejpovedenější díla
pak vybrala odborná porota i sami návštěvníci včelařské výstavy. Autoři obrázků byli odměněni sladkými cenami. Velmi
úspěšné ve výtvarné soutěži byly také děti
ze Všenor: druhé místo obsadil se svým
povedeným obrázkem ve stylu komiksu
Michal Štorek a v kategorii předškoláků
se umístila Ella Kölbersberger na prvním
místě! Pondělní část programu pak patřila právě dětem z okolních mateřských
školek a základních škol. K. Milerová jim
poutavě povyprávěla o životě včel a zodpověděla všetečné dotazy dětí.
Celkově se tak oslav stoletého výročí
včelařské organizace v Dobřichovicích
zúčastnilo na 300 návštěvníků.
Text a foto: K. Stonjeková
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Adventní trh

Sobota 1. prosince byla po týdnech inverzí a dešťů příjemný, slunečný a docela teplý den. Jeden z posledních takových
v tomto roce. Den jako stvořený k procházce. Třeba za písničkami, dobrotami a uměleckými výtvory, kterými se chlubily děti
z kroužků Střediska volného času (SVČ) na dalším z každoročních adventních trhů.
Trhy se konaly v budově prvního stupně ZŠ a MŠ Josefa Kubálka. Zahájila je ředitelka Střediska paní Brožová, zúčastnil se i pan
starosta Seidler s první dámou obce, paní ředitelka ZŠ Bartoníčková, řada lektorů střediska, učitelů a učitelek školky a základní školy a několik desítek všenorských obyvatel: dětí, maminek
a tatínků s dětmi a také seniorů.
Trhy mají víc jak desetiletou tradici. I tentokrát si mohli obyvatelé Všenor a okolí, kteří si udělali na děti čas, zakoupit ručně vyrobené šperky, adventní věnce, svícny, keramiku, bábovky nebo
cukroví. K tomu bylo k dispozici občerstvení za ceny menší než
lidové. A příležitost byla i setkat se s lidmi, na které nemáte pro
záplavu všedních starostí čas.
Akce proto začala volněji a až po hodině nastalo vyvrcholení
půldne se SVČ, kulturní program trhů. V jeho průběhu vystoupily děti z mateřské školy s pásmem písniček a lidových zvyků,
navázal pěvecký sbor školních dětí. Vše zakončili učitelé a jejich
trio a novinka tohoto roku: Akademie pro seniory také zazpívala
pár tradičních koled a velký hit loňských Vánoc, píseň Půlnoční,
kterou se hvězdně vrátil Václav Neckář.

Akce se vydařila. Její smysl je v setkávání, ale také v učení:
děti odpovídaly za úspěch akce rovnou měrou jako jejich učitelé a lektoři. A to je smysl vší volnočasové aktivity, zdráhám se
napsat zábavy – o ni jde samozřejmě v kroužcích také, ale jde
zejména o duše dětí. Jde o probuzení či posílení jejich dobrých
a pozitivních vlastností a postojů, jejich zájmu o svět kolem nich
a odpovědnosti za něj.
Věříme, že další pěkné akce a setkání v rámci činnosti střediska budou následovat. A máme pro Vás ještě jedno překvapení:
v příštím školním roce nám budete moci svěřit do SVČ své předškolní ratolesti, a to rovnou k celodenní výchově a předškolnímu vzdělávání. S obcí se totiž chystáme otevřít v budově bývalé
školy v místní části Mokropsy předškolní centrum pro děti, pro
něž není místo ve školce! Kvalitní aktivity a kvalifikovaný tým vychovatelů a vychovatelek budou zárukou Vaší spokojenosti.
Petr Koubek lektor dramatického kroužku SVČ Všenory
Foto: archiv SVČ

Vánoční bohoslužby 2012 – 2013
24/12

25/12

26/12

28/12

30/12

31/12

1/1

Všenory

22.00

8.00

8.00

---

8.00

18.00

8.00

Řevnice

22.00

9.30

9.30

18.00

9.30

18.00

9.30

Dobřichovice

16.00

11.00

---

---

11.00

18.00

11.00

Převzato z: http://www.revnice.farnost.cz/worships3.php
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ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

Co se děje ve škole?

Foto: archiv ZŠ Všenory

Pokud jste byli na našem prvním Benefičním odpolední, které organizovali rodiče, mohli jste cítit příjemnou atmosféru.
Škola není zavřená za dveřmi a oddělená

zdí od života v obci a života rodin.
Naopak. Škola je ta, které se rodiče rozhodli pomáhat a která rodiče zajímá.
Na letošních prvních třídních schůz-

kách z mnoha tříd voněla káva a při ní
se v přátelské atmosféře snáze probíraly
i případné méně příjemné věci. Třídní
schůzky v některých třídách vypadaly, že
končit nebudou a že se změnily v přátelské posezení.
A tak je to dobře. Škola je naše společná záležitost. Nás, zaměstnanců školy,
dětí a jejich rodin. Máme společný cíl. Co
nejlépe připravit děti na další studium
a do života, vychovávat z nich slušné lidi,
kteří se v dnešním světě neztratí.
A to se nám bude lépe dařit, když své síly
školní i rodinné spojíme.
V letošním školním roce jsme se rozhodli nevypisovat den otevřených dveří. Proč?
Protože máme dveře pro každého otevřené celý rok. Pokud se chcete do školy
a do vyučování podívat, stačí nám zavolat
a pak již jen přijít.
Stejně tak je možné přijít za vedením
školy. Dveře jsou u nás vždy otevřené –
a je samozřejmé, že respektujeme možné
odlišné názory a jsme připraveni o nich
mluvit. Každý nápad a názor je vítán jako
inspirace k tomu, jak školu posunovat
ke stále vyšší kvalitě.
Renáta Bartoníčková

Cesta žáků do USA
Minulý školní rok přijala naše škola čestné jméno význačného
českého pedagoga prof. Josefa Kubálka.
Tato aktivita vyústila v různé zajímavé projekty a akce na naší
škole a vzbudila zájem vnuček pana Kubálka - paní Světly Vackové a paní Vendulky Kubálkové. Obě tyto dámy věnují pozornost dění na naší škole a podporují naše aktivity.
Paní profesorka V. Kubálková, která žije a pracuje na univerzitě
v USA, se rozhodla naši školu podpořit i finančně a vyjádřila přání,
aby část těchto peněz byla věnována i na studijní výjezd reprezen-

tantace našich žáků do Miami, kde pro ně s jejich pedagogickým
doprovodem chce připravit bohatý jazykově poznávací program.
Žáci se v současné době seznamují s kritérii výběru a vzájemně korespondují anglicky s paní profesorkou Kubálkovou.
Prověřují si tak angličtinu v praxi a jsou motivováni i k dalšímu
osobnímu pokroku.
Věříme, že cesta na Floridu v dubnu 2013 otevře hezkou tradici studijních zahraničních pobytů našich žáků a povede k jeIva Hlůžeová, učitelka AJ
jich vnitřní motivaci ke studiu.

Všenorský olympijský desetiboj
V posledních zářijových dnech vypuklo
na naší škole dvoudenní olympijské klání v deseti disciplínách. Do olympijského
boje se zapojili všichni žáci a učitelé.
První olympijský den jsme zahájili
slavnostním nástupem olympioniků,
zapálením olympijského ohně a neopomněli jsme ani slib olympioniků a slib
rozhodčích.
Následovalo rozlosování všech olympioniků do deseti meziročníkových družstev.
Velké díky patří žákům osmých a devátých
ročníků, kteří se na dva dni stali vedou-

cími těchto družstev a převzali patronát
nad svými mladšími spolužáky.
První sportovní disciplínou byl štafetový
běh družstev, poté následovaly dvě vědomostní disciplíny s olympijskou tématikou, kde sportovci rozvíjeli svého ducha.
V druhém, již zcela sportovním dni, nás
na část dopoledne opustilo slunečné počasí a olympionici museli statečně čelit
dešti v těchto disciplínách: skok do dálky
z místa, kuličky, hod na cíl, kop na branku, výdrž ve váze, hod ze sedu a kuželky.
Po proschnutí a teplém čaji o přestávce,
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který dodaly paní kuchařky, jsme pokračovali již ve slunečném počasí.
Při závěrečném slavnostním vyhlášení
byly předány družstvu Modrozéland zlaté
medaile, krásné druhé místo vybojovalo
družstvo Jumaica a bronzovou příčku obsadilo družstvo Žluťákov.
S vědomím, že mnohé organizační věci
by se mohly zlepšit, věřím, že jsme započali novou tradici sportovních dnů, kde
každý žák je důležitým článkem k úspěchu svého družstva.
Lenka Bělohlávková, učitelka TV

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

Benefice pro školu
Jak jistě víte, 24. 11. 2012 se udála ve škole a pro školu velmi neobvyklá akce – Benefiční zábavné odpoledne. Výtěžek z odpoledne byl věnován škole na nákup potřebných pomůcek a vybavení.
Za tímto zdařilým odpolednem stáli především rodiče naší
školy a Občanské sdružení pro Všenory! A to nejen myšlenkou,
ale i přípravou a realizací.
Akce, která se obvykle připravuje několik měsíců, se zrodila během měsíce jednoho. O to více úsilí museli rodiče přípravného
týmu vynaložit. Velmi si vážíme jejich energie, kterou vynaložili!
Děkujeme i všem ostatním, kdo se k těmto rodičům připojili.
Mnoho z Vás nám pomohlo zcela samozřejmě i při samotné akci!

Poděkování patří také hudebnímu souboru Cenerentola pod vedením Hany Slavické.
Letošní benefice skončila s výtěžkem přes 110 tisíc korun.
Všem, kdo přišli a přispěli, velmi děkujeme!
Pokud byste rádi školu podpořili i mimo benefici, máme pro
tyto účely založen zvláštní účet, kam je možné kdykoliv nahlédnout, popř. můžeme poskytnout k nahlédnutí výpis. Zde bude
také vidět, jaké věci a za kolik škola z financí na benefici získaných zakoupila.
Číslo účtu: 255 852 512/0300
Renáta Bartoníčková a Alena Heckelová

To, co škola pořídí, můžete vidět v následující tabulce:

Na níže uvedené položky jsme v rámci benefičního odpoledne získali finanční prostředky - kupujeme. Děkujeme!!!
KAM?

CO?

1

do každé třídy

sady do tříd (pravidla č. pravopisu 5x, slovník cizích slov 1x, synonym
1x, encyklopedie pro 1. st. (příroda, histore), pro 2. st., 3. + 4. tř. - Altlas
ČR + světa + 2. st. , slovníky AJ 2x, 2x tabulky na matematiku a na fyziku, kružítko a trojúhelník na tabuli, police na knihy

ZA KOLIK?

PROČ?

50 000 Kč

Pro efektivnost hodiny je ideální mít vše při ruce, aby se děti naučily pracovat se základními příručkami a vyhledávat v nich seriózní informace.

2

družina + 1. stupeň zahrada

domeček na zahradu

15 000 Kč

Děti si ho už několik let přejí na hraní, užijí ho nejen děti v družině, ale
i všechny děti 1. stupně o přestávkách.

3

druž.

dostatek hraček a stavebnic (především stavebnice „kostky plast“ 30
velkých + 15 malých č. KC0002 - Köck sport)

2 600 Kč

Vzhledem k tomu, že se zvýšil počet dětí ve škole, přibyla třída družiny,
a tím i potřeba vybavení hračkami a stavebnicemi.

4

MŠ

drobné herní prvky na zahradu

4 000 Kč

Herní prvky jsou zastaralé.

5

2. stupeň

míče na basketbal a na fotbal

6 000 Kč

Míče v kabinetu TV chybí, staré již byly nefunkční. Děti 2. stupně chodí
na multifunkční hřiště v době tělesné výchovy, ale i v mimoškolní době.

6

Fyzika

MASTECH, M-830B - multimetr - cca 15x, siloměry

3 000 Kč

Tyto pomůcky ve škole zcela chybí, jsou základní a názorné pro výuku
předmětu.

7

HV, TV, Tanec školám

MUZIKSERVI. Mají tam soupravu rytmických nástrojů RS 3000

13 868 Kč

Rytmické nástroje se využívají při hodinách HV, TV, Taneční výchovy.

8

Chemie

sada pokusů

2 000 Kč

Tyto pomůcky ve škole zcela chybí, jsou základní a názorné pro výuku
předmětu.

9

Přírodopis

mikroskopy - 3 ks

9 000 Kč

Tyto pomůcky ve škole zcela chybí, jsou základní a názorné pro výuku
předmětu. Postupně budeme dokupovat.

10

Pracovní činnosti

rozšíření sady náčiní pro práci na zahradě (kolečko, lopaty, hrábě,
pilky atd.)

5 000 Kč

Využíváme prostředí, kde je škola umístěna a děti vedeme k praktické
práci na zahradě - vidí výsledky toho, co dělají v praxi - lépe se pak věnují
činnostem návazným.

11

Dějepis

obnova a rozšíření stávajících výukových map - cca 10ks po 1200 Kč

12 000 Kč

Mapy nejsou 35 let zásadně obměněny.

12

1. + 2. st

2x 1globus

* 2 000 Kč

Pomůcku využijeme při hodinách vlastivědy a zeměpisu, orientace a vyhledávání kontinentů, rovnoběžek a poledníků.

Tyto níže uvedené položky si ještě dovolit nemůžeme - třeba příště :-)

13

TV

Florbalová školní sada 1710

3 600 Kč

V kabinetu TV chybí, velmi vhodná aktivita pro TV.

14

1. st. + družina

kytara

4 000 Kč

Využití při hodinách HV a v družině.

15

TV

Softbalový set (pálka, mety, rukavice 12x, catcher výzbroj)

16

1. st.

Logico - základní tabulky

5 000 Kč

Ve škole máme jen základní sadu, která se velmi osvědčila. Proto ji chceme rozšířit.

17

TV

Míče na házenou 23x

5 000 Kč

Míče v kabinetu TV zcela chybí.

18

HV, TV, Tanec školám

Cajon a la Peru - rytnický nástroj

3 933 Kč

Rytmické nástroje se využívají při hodinách HV, TV, Taneční výchovy.

19

1. st.

společenské hry do každé třídy

6 000 Kč

Hry se využijí o přestávkách, podporují komunikaci mezi dětmi. Umožňují
mimo jiné klidný odpočinek dětí.

20

1. st.

mediadida - soubor na M, ČJ, vlastivědu

20 000 Kč

Pomůcka slouží k diferenciace ve výuce, docvičování, úspěšně ji lze také
využít k rozvíjení nadaných žáků.

21

celá škola

výukové programy do PC (cena odhadem)

30 000 Kč

Výukové programy slouží k procvičování probraného učiva, umožňují individualizaci výuky, práce s nimi je velmi efektivní, žáci se zároveň učí
samostatnosti a zodpovědnosti.

150 000 Kč

PC ve třídách umožňují individualizaci výuky během běžné hodiny pro vybrané žáky, pro žáky nadané skýtá možnost zadání nadstavbového učiva,
pro žáky s poruchami učení umožňuje upevňování probraného učiva, popř.
vyhledávání informací jako alternativy k encyklopediím a slovníkům, práce
s nimi je velmi efektivní, žáci se zároveň učí samostatnosti a zodpovědnosti.

3 000 Kč

Tyto pomůcky ve škole zcela chybí, jsou základní a názorné pro výuku
předmětu.

* 3 000 Kč

Kalkulačky jsou vhodné pro kontrolu těžších příkladů, podporují samostatnost při opravě výpočtů.

200 000 Kč

Umožňuje využít domácí přípravu učitele i žáka ke zprostředkování ostatním. Jeho trvalá instalace ve třídě (nepřenášení), je prospěšná pro plynulost práce při hodinách.

22

celá škola

PC - každá třída min. 1 PC

23

Přírodopis

lupy, buzoly

24

Matematika

kalkulačky por 1. stupeň

25

celá škola

projektor do každé třídy - připevěný na strop

* dodatečně po Benefici zakoupeno přímo do školy rodiči
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12 000 Kč

V kabinetu TV chybí, velmi vhodná aktivita pro TV.

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

113 800 Kč pro školu Všenory!
Dobrá věc se podařila. Benefiční zábavné odpoledne přineslo škole Všenory
113,800 Kč. Při této unikátní akci spojili
síly rodiče, vedení školy i zástupci obce.
Náš Region je rád, že mohl být mediálním
partnerem akce.
„Z výsledku jsme nadšeni,“ říká ředitelka
školy Renáta Bartoníčková. „Všechny peníze použijeme na pomůcky a vybavení,
na které bychom jinak museli čekat možná i roky. A nadšeni nejsme jenom z výsledku. To, jak intenzivně se do přípravy

celé akce zapojili rodiče, učitelé, obec
a sponzoři z řad podnikatelů a umělců
z regionu, nás naplňuje nesmírnou radostí. A optimismem. Je to důkaz, že i v těžkých časech jsou lidé ochotni pomoci
dobré věci. “
Benefičního odpoledne se v malé všenorské škole, kterou navštěvuje 140 žáků,
zúčastnilo odhadem asi 150 až 200 osob.
Měli šanci si poslechnout koncert, vyrábět adventní věnce, děti byly nejvíce
nadšené z malování na obličej a tajemné

chemické laboratoře. Vrcholem odpoledne bylo losování tomboly. „Benefiční
zábavné odpoledne s tombolou a tichou
akcí jsme organizovali poprvé, takže jsme
se nevyhnuli některým nedostatkům. Už
dnes proto přemýšlíme, co příští rok vylepšíme,“ dodává paní ředitelka.
Věříme, že benefiční odpoledne ve všenorské škole se může stát vzorem i pro další
školy, které se s nedostatkem peněz na kvalitní vzdělávání dětí nehodlají smířit. (vf)
(psáno pro Náš Region)

Zábavné benefiční odpoledne ve prospěch
všenorské školy 24. 11. 2012
Poděkování:
Vážení rodiče a přátelé školy Všenory,
srdečně děkujeme Vám všem, kdo jste podpořili naši školu svou prací, svým časem a všem, kdo jste přišli
na naše benefiční odpoledne! Tím, že jste zakoupili si lístky do tomboly a v aukci vydražili výrobky nebo
služby našich sponzorů, jste podpořili školu. Škola díky Vám získala přes 110 tisíc korun na pomůcky pro své
žáky.
Mgr. Renáta Bartoníčková

Sponzoři:
Velmi děkujeme sponzorům našeho prvního 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:

AHAVA – paní Šrucová
S.V.A. spol. s r.o.

Fichtner s.r.o.

Občanské sdružení
pro Všenory, o. s.

Tomáš Bican
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Bronzoví sponzoři:
ArteRadky, Radka Charapovová
Adina, svatební centrum
Cukrárna U Veselé rakvičky, Dobřichovice
Sherwood Restaurant Cafe & Bar Praha
Copy Ros s.r.o., Monika Rosičová
Oděvní atelier Vales Řevnice
Petr Komárek, Antonín Pavel
Pasta Fresca – paní Brabcová Dobřichovice
pan Havrda
Salon Lucie, Lucie Pittrová
Skautské středisko Dub Všenory, manželé Bacíkovi
Helena Krejčová
Mario Vlček
pan Horáček ze Všenor
pan Götz s rodinou
František Matoušek
Divadlo Minor
Kardiologická ambulance Řevnice
SVČ Všenory
Tenisová škola JEVA
Taneční studio Dobřichovice
TOP Hotel Praha
STOH.eu Řitka
Hotel Karlštejn
JOG IN – oblečení nejen pro módu
Easyspeak Černolice
Zámecký had Dobřichovice
Salón Venuše

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

Poklady z naší školy
Nesporně zajímavou památkou, kterou má naše škola ve svém archivu, je fotografie
s vlastnoručním věnováním vynikajícího českého malíře a grafika Maxe Švabinského
(1873 – 1962). Mistr je roku 1959 adresoval tehdejší Osmileté střední škole Všenory.
V. Veselý

Foto: archiv ZŠ Všenory

Z dějin všenorské školy: Zločin a trest
Také se vám zdá, že svět spěje k záhubě?
Děti neposlouchají rodiče, žáci v lepším
případě ignorují učitele, politici nepracují
ku prospěchu veřejnému, ale prospěchu
svých kapes, lže se, krade, podvádí, a co
chvíli i nějaká ta vraždička zaplní sdělovací
prostředky. Člověk by si zoufal beznadějí,
kdyby ho z těžkého splínu nevyvedla historie, ta neocenitelná matka moudrosti. A pak

Pozvánka
do Školy
nanečisto
Jako rodiče předškoláčka jistě přemýšlíte, jaké to bude od září ve škole. Jak se
asi vašemu prvňákovi bude ve škole líbit,
co ho tam čeká? Můžete přijít do Všenor
a u nás ve škole vše zjistit i vyzkoušet.
Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi
na ochutnávku školního prostředí 8. 1.
2013 od 14 hodin. Během jedné hodiny se
zúčastníte zajímavého programu a věříme, že se vám u nás bude líbit. Těšíme se
na společně strávený čas! Pokud budete
mít zájem, prosíme o zprávu na telefon
731 102 486. Dveře do Školy nanečisto
jsou otevřené všem, účast na této akci rodiče a žáky k ničemu nezavazuje, mohou
přijít i budoucí žáčci, kteří zamíří na zápis do jiné školy než do naší. Podrobnosti
o programu na www.skolavsenory.cz.

už jen nezbývá než konstatovat, že opravdu
nejoptimističtěji vyznívají dva tisíce let stará slova rabína ben Akiby: Všechno už bylo!
Zápis učitelské porady 10. 2. 1941:
„ 2. stupeň známky z mravů dostane žák
Z.O., neboť v říjnu naváděl několik svých
spolužáků, aby počkali na třídního učitele
až půjde večer ze školy, že jej ztlučou.“

Zápis učitelské porady 2. 5. 1941
„Žákyně M. Z. zcizila své spolužačce
15 korun a potravinové lístky na chléb. Při
prohlídce žáků a žákyň byly peníze i lístky
u ní nalezeny. Příčinou činu jsou bědné sociální poměry a hlad, ale také náklonnost
dítěte ku krádeži a msta. Sbor se usnáší, aby
byla dána žákyni 2 z mravů a aby byla předvolána do školy její matka.“ Vladislav Veselý

Základní škola a mateřská škola
Josefa Kubálka Všenory
srdečně zve děti a jejich rodiče na

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
12. ÚNORA 2013 OD 14 DO 18 HODIN
V BUDOVĚ 1. STUPNĚ
Těšíme se na vás!
S sebou nezapomeňte občanský průkaz,
rodný list dítěte a dobrou náladu.

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
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ZŠ a MŠ se letos vrací “ZPÁTKY
KE KOŘENŮM”
…tak zní totiž název celoškolního projektu pro rok 2012-13, který je pořádán
u příležitosti výročí příchodu Cyrila a Metoděje na naše území (1150 let).
Po celý rok budeme oživovat tradice – ať
už pohanské nebo křesťanské. Nezapomeneme ani na Josefa Kubálka, který nám
byl velkou inspirací pro pátrání v naší bohaté historii.
O akcích souvisejících s naším projektem
se můžete průběžně dozvídat ze stránek
naší školy. Slavnostní zakončení projektu
proběhne 18. dubna při školní slavnosti
pro veřejnost, na které představíme výsledky naší celoroční práce a na kterou
Vás tímto srdečně zveme.
V současné době máme za sebou slavností zhájení v podobě stylizovaného pohanského obřadu, který proběhl ve středu
24.10. Nad Všenorami ten den stoupal
k nebi úzký proužek dýmu provoněný
kouzelnou bylinou. Dým stoupal zprostřed čtyř magických kruhů vytvořených
ze všech žáků naší školy. Ruku v ruce jsme
se společně snažili přiblížit si atmosféru

starého pohanského rituálu a zároveň si
symbolicky zajistit zdar našeho celoročního projektu. Nechyběly ani postavy bohů
tak, jak si je děti představují, posvátný
strom a oběť v podobě ovoce, masa, obilí,
mouky, placek, bylinek, látek, mléka, medoviny... Snad nám pohanští bohové budou po celý rok nakloněni.
Součástí obřadu mělo být navršení mohyly u školy z kamení, které pro nás připavili kluci z druhého stupně při hodině TV
(moc jim za to děkujeme). Jen je škoda,
že nám je někdo z posvátného místa před
obřadem ODNESL. Můžeme se dohadovat, jak a proč se to stalo nebo si prostě
můžeme říci, že nám v tu dobu ještě bohové nebyli nakloněni:-)
Dalším krokem byl výběr patrona třídy
z řad světců, který proběhl 1. 11. v den
Slavnosti Všech svatých. Každá třída svého patrona výtvarně zpracuje a v průběhu roku o něm zjistí informace. Váže-li se
k němu nějaká tradice, pokusí se ji “oživit”
prostřednictvím vystoupení před ostatními třídami.

Foto: archiv ZŠ Všenory

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

2. 11., na Dušičky, se 2. a 3. třída se vypravila připomenout si naše předky
a uctít jejich památku symbolickým rozsvícením svíčky. Obešli jsme všechny tři
všenorské hřbitovy a každý z nás si vybral
místo, kam položí „svou“ svíčku. Nechali jsme na sebe působit atmosféru místa,
pročítali si nápisy na náhrobcích, nacházeli své předky... Většina z nás vzala tento
úkol velmi vážně a důstojně.
Nejstarší žáci naší školy se pak na Dušičky ujali důležité funkce a jménem naší
školy položili vzpomínkový věnec na hrob
prof. Kubálka v Karlštejně a uctili tak jeho
Markéta Baudyšová
památku.

Patroni 5. třídy

Foto: archiv ZŠ Všenory

Začít spolu ve Všenorech
Příští září se v naší škole otevřou dvě
první třídy! Jedna s klasickým vzdělávacím programem, druhá s programem
Začít spolu. V úterý 15. ledna 2013 od

18.00 hod. budeme pro rodiče budoucích prvňáčků besedu právě o tomto
novém programu. Sledujte naše webové
(rb)
stránky. Jste srdečně zváni.

Ze školy přejeme všem všenorským občanům pohodu, radost a úspěchy v roce 2013!
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Letošní školní rok provází projekt „Zpátky ke kořenům“. Žáci páté třídy ho zahájili
společně s ostatními a z bohaté nabídky
řady světců si vybrali dva z nositelů jmen
svých spolužáků - sv. Martina a sv. Barboru. Seznámili žáky naší školy s životem –
mládím i stářím sv. Martina z Tours, jeho
legendou, atributy, patronstvím, pranostikami, selskými tradicemi a zvyklostmi
nejen u nás, ale i v zahraničí. Nezapomněli ani na památky a jiné události, které se
k 11. 11. vztahují. Podobným způsobem
prezentovali sv. Barboru z Nikomédie.
Přidali však ještě vlastní tvorbu - několik básniček a pohádku. Připravili si pro
zpestření hádanku, ochutnávku křížal
a každé třídě věnovali do vázičky několik
„barborek“.
Všichni z páté třídy se již těší na preHana Hrušková
zentaci dalších tříd.

Zahrádkářské okénko
Svaz zahrádkářů ve Všenorech přeje všem občanům a svým členům mnoho úspěchů ve zdokonalování zahrady jako prodloužené části jejich příbytků a rekordní výnosy v pěstování
ovoce a zeleniny v nastávajícím roce 2013.

Pěstujeme řapíkatý celer
Řapíkatý celer se těší mezi konzumenty
stále větší oblibě, od obyčejného bulvového
celeru se liší několika znaky: nevytváří zdužnatělou konzumní bulvu, jeho nadzemní
část je mohutnější a má široké dužnaté řapíky. Jedná se o dvouletou rostlinu, nejprve
vytvářející růžici listů o výšce 50 – 70 cm. Listy jsou složené, lesklé, na dlouhých silných
a rýhovaných řapících. Délka řapíků je 20 –
70 cm. Mohou mít krémové, bělavě zelené,
žlutavé nebo i fialové zabarvení, mají výraznou aromatickou chuť – jako celá nadzemní část. Řapíkatý celer je bohatý na vitamín
C, provitamín A (karotenoidy), dále obsahuje také draslík a vápník. Ve druhém roce
rostliny kvetou okolíky bělozelených květů.
Pokud by začala rostlina kvést již v prvním
roce, je vhodné květy odstranit.
Pro úspěšné pěstování potřebujeme humózní a výživnou půdu mající dostatečný
podíl jílovitých částic schopných podat
živiny. Současně je nutné zajistit dostatečnou zálivku – celer patří mezi nejnáročnější rostliny, bez dostatečného množství
vody nenarostou velké a vyvinuté řapíky.
Optimální teplota pěstování je mezi 18
a 20 °C, dostatečný sluneční svit je důležitý pro tvorbu vybarveného a pevného
listového pokryvu. Na stinných místech
se mohou stonky příliš vytáhnout a řapíky
jsou pak příliš tuhé.

Na trhu se nabízejí různé odrůdy: Nuget
s bělavými řapíky, zelenavý Malachit či
bělozelený Pascal. Vysazujeme předpěstovanou sadbu. Osivo sejeme na počátku
března do misek, ze kterých je po vytvoření prvních pravých lístků přepichujeme
do sadbovače nebo do hrnků. Zprvu je celer na teplotu náročnější, protože klíčí při
teplotě 20°C. Po vzejití však musíme teplotu snížit úměrně k intenzitě slunečního
záření až na 18 °C ve dne a 16 °C v noci.
Předpěstování trvá 45 – 50 dnů. Jsou-li
rostliny přerostlé a přitom je nemůžeme
ještě vysazovat, zakrátíme částečně list.
Výsadbu zahájíme, mají-li rostliny nejméně 5 listů. Minimálně týden předem
začneme rostliny otužovat, obvyklým termínem pro výsadbu sazenic řapíkatého
celeru je polovina května. Sazenice vysazujeme ve vzdálenosti 30 x 30 cm. Hned
od počátku výsadby je nutné dostatečně
sazenice zalévat. Mladým rostlinám mohou škodit mšice. V závěru vegetace trpí
celer septoriózou s charakteristickými rezavě hnědými skvrnkami na listech – odstraníme poškozené listy a rostliny sklidíme, pokud se rezavé skvrny neobjevily
také na řapících.
Běžně celer začínáme sklízet v době, kdy
řapíky dosahují alespoň 20 cm, jsou pevné
a lámou se. Můžeme odlamovat jednotli-

vé listy, které sklízíme probírkou, nebo
na konci sezóny odřezáváme celé rostliny.
Termín sklizně volíme podle hrozby prvních mrazíků, které celer poškozují. Řapíkatý celer používáme v kuchyni hlavně
zasyrova.

Petržel – rostlina s dlouhou historií
V zahraničních katalozích není petržel vedená jako zelenina, ale jako bylinky. Pěstování kořenové petržele je specialitou střední Evropy: pěstuje se a používá v Čechách,
na Slovensku, v Rakousku a části Německa;
znají ji Poláci a okrajově Holanďané.
Petržel pochází ze Středomoří a má několik tisíc let starou historii pěstování.

Znali ji již Řekové a Římané, kteří ji při
svých dobyvatelských výpravách rozšířili do celé Evropy. Planá petržel rostla
na kamenných řeckých nárožích. Nekonzumovala se tehdy, ale používala se jako
obřadní rostlina při pohřbech. V určitém
období se používala také k ozdobení hlavy vítězů, podobně jako vavřín. Až staří
Římané začali využívat listy petržele
jako aromatikum po nadměrném popíjení alkoholu. Od středověku se petržel
osvědčila jako aromatická bylina do polévek a omáček. Je bohatá na minerální
látky – draslík, vápník, železo, mangan,
fosfor, dusík, a také na vitamín C, kterého obsahuje 4x více než pomeranče; dále
také karoten a vitamíny skupiny B. Petržel je mimořádné diuretikum vhodné
pro nemocné ledviny, vysoký krevní tlak
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či problémy s prostatou. Příznivě působí na žlučník, játra, doporučuje se pacientům s nemocným srdcem. Optimální
denní dávka nakrájené čerstvé petrželky
na dospělou osobu by neměla překročit
2 polévkové lžíce.
Nejčastěji se v našich podmínkách pěstují dvě odrůdy petržele: Kudrnka a Marunka, oba dva druhy jsou vhodné pro
opakovanou sklizeň k jarnímu i letnímu
výsevu. Semeno petržele obsahuje furokumariny, které brání klíčení plodu. Rostlina si tím zajišťuje životní prostor pro
růst a vývoj, na druhou stranu však tyto
látky působí na pomalejší růst rostliny.
Petržel proto klíčí až 35 dnů a je velmi citlivá na různé škraloupy či přísušky na poPřipravil Z. Š.
vrchu půdy.
Text redakčně upraven a krácen

sport

Zprávy z házené
V říjnu 2012 byla ukončena podzimní část soutěže mužů. Naše
A mužstvo se na začátku sezóny potýkalo s velkou „marodkou“
a z tohoto důvodu většinu utkání odehrálo jen v sedmi nebo
osmi hráčích.
Takto oslabené družstvo nemá možnost střídat a ztrácí tak
výkonnost. Přesto se po prvních nevydařených zápasech
morálně i herně zvedlo a začalo se posouvat v tabulce výš.
Ke zlepšenému výkonu jistě družstvu pomohli i věrní fanoušci, kteří hlasitou podporou hráče hecovali nejen při domácích zápasech, ale také na hřištích soupeřů. Nakonec družstvo obsadilo 5. místo v tabulce a Jan Jeníček se stal nejlepším
střelcem soutěže se 76 góly. Blahopřejeme!
Naši nejmenší stále poctivě trénují, od října 2012 probíhá příprava již v hale Bios Dobřichovice. V lednu 2013 je čeká velký turnaj, do kterého jsou přihlášena kromě Všenor i družstva známých
ligových klubů jako je například Liberec, České Budějovice, Jablonec. Bude to jejich první velká příležitost ukázat, co se naučili,
a změřit si síly s ostatními týmy. Budeme jim držet palce.

Oddíl házené přeje všem svým příznivcům veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2013.
Těšíme se na vaši podporu i v příštím roce.
Text a foto: Richard Feglar

Z našeho fotbalového klubu

Je již tradicí, že v tomto adventním čase přinášíme poločasovou rekapitulaci našich úspěchů, všeho, co se za právě ukončenou podzimní část soutěží povedlo, ať již na poli sportovním,
nebo v oblasti vylepšování našeho krásného areálu. A myslím, že
se i letos máme čím pochlubit.

Po fotbalové stránce klub vzkvétá, oba naše dospělé týmy hrají
prim ve svých soutěžích a skončily na vynikajícím 2. místě, daří
se také naší mládeži, sice ne tolik výsledkově, ale naše kádry jednotlivých družstev se neustále rozrůstají o nové zájemce o fotbal, což je příslibem do budoucna a také známkou toho, že to
naši trenéři s kluky umí a rodičům se naše práce líbí.
Do krásy také vyrostl náš sportovní areál, který v současnosti
patří k nejhezčím v celém Středočeském kraji, to vše samozřejmě
díky opravdu štědré podpoře naší sponzorské skupiny, vedené
spol. IVAR CS, a také pečlivosti a starostlivosti našeho správce.
Všem, kteří se na rozkvětu naší IVAR arény nějak podílejí, moc
děkujeme. Naším společným cílem pro nastávající rok 2013 je
udržet nastavený trend a nabídnout nejen našim hráčům, ale
také všem našim příznivcům a fanouškům příjemné prostředí
a radost z fotbalu.
Také Vám všem bych chtěl, jménem celého našeho klubu, popřát do Nového roku vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti,
a pokud si někdy najdete cestu do naší IVAR arény, budete srText a foto: Aleš Liber, člen. v.v. Všenorský SK
dečně vítáni.

Důležité termíny aneb vystřihněte a pověste si na ledničku
Den
Hod.
Akce
23. 12. 2012
8.00 Betlémské světlo
23. 12. 2012
15.00 Betlémské světlo a tradiční zpívání koled
24. 12. 2012
22.00 Mše svatá
8. 1. 2013
14.00 Škola nanečisto
9. 1. 2013
19.00 Všenory ve filmu – archivní snímky
12. 1. 2013
Celý den Tříkrálová sbírka
17. 1. 2013
18.00 Jeskyně Na Javorce – Přednáška J. Dragouna
12. 2. 2013
14.00 Zápis do 1. tříd
13. 2. 2013
19.00 Všenory ve filmu
16. 2. 2013
18.00 Večer s Marinou Cvětajevou
13. 3. 2013
19.00 Všenory ve filmu
30. 3. 2013 neupřesněno Vycházka po Všenorech a jejich architektonických památkách, otevření Kaple sv. Kříže
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Místo
Kostel sv. Václava ve Všenorech
Na Burze
Kostel sv. Václava ve Všenorech
ZŠ J. Kubálka Všenory
OÚ Na Závisti
Celá obec
OÚ Na Závisti
ZŠ J. Kubálka Všenory
OÚ Na Závisti
OÚ Na Závisti
OÚ Na Závisti
Sraz zatím neupřesněn

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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