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Slovo starosty

Z

atímco jsme se v zimních měsících
kromě úklidu sněhu a posypu náledí
věnovali odstraňování nevhodných dřevin a porostů, např. v okolí kaple sv. Jana
Křtitele nebo v okolí kostela sv. Václava
a i na jiných místech, s příchodem jarního období se pomalu hlásí ke slovu obecní stavební aktivity. Zatím je jasné, že ještě
v březnu se začne se stavebními úpravami místností bývalého obecního úřadu
za účelem vytvoření další školní třídy cca
pro 20 dětí a to včetně příslušného zázemí, tzn. šatny, malé sborovny a sociálního
zařízení dle platných hygienických norem. Práce bude na základě provedeného
výběrového řízení zajišťovat firma VYKAS
s.r.o., která v roce 2010 celkem úspěšně zvládla přestavbu místnosti bývalé
knihovny v budově č. p. 450 na další oddě-

lení MŠ. Přibližně polovinu vynaložených
nákladů v tomto případě uhradí obec
Lety, která má eminentní zájem, aby část
dětí bydlících v Letech po dobu rekonstrukce historické školní budovy v Dobřichovicích navštěvovala všenorskou školu. Zmíněné stavební úpravy by měly být
dokončeny nejpozději do konce května
tak, aby v průběhu června mohly být nerušeně zahájeny práce na akci „Zateplení
a výměna oken ZŠ Všenory – 2. stupeň“,
která bude finančně dotována ze SFŽP
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. V druhé polovině března se
uskuteční výběrové řízení na dodavatele,
který by měl dle našich představ veškeré
stavební činnosti ukončit ještě před zahájením nového školního roku. Do budovy pak nebude zatékat, bude možno bez

problémů otevírat okna, nebude padat
venkovní omítka, dá se předpokládat i určitá úspora topných nákladů a zároveň se
dá říci, že i druhá školní budova bude pro
žáky vizuálně přitažlivější.
Je také jasné, že byla zamítnuta naše
žádost podaná na ROP Střední Čechy
na podporu projektu určeného na rekonstrukci dalšího úseku místních komunikací, který zahrnoval okolí obou školních
budov v ulici Karla Majera a ulici U Hřiště.
Na úspěšně provedenou rekonstrukci některých všenorských ulic, která proběhla
v loňském roce, se nám tedy, bohužel, nepodaří letos navázat.
O dalších několika projektech zaměřených na zkvalitnění naší obecní infrastruktury se ještě jedná, výsledky budou
Zdeněk Seidler
známy později.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny o víkendu 19. – 21. 4. 2013
na všech obvyklých místech, navíc i v chatové osadě MONTANA!

Ze života v obci

Bezpečnost v obci aneb
nedávejte zlodějům šanci
V dnešním příspěvku bych se chtěl zabývat jedním nešvarem místních obyvatel, který se v poslední době rozmohl
a usnadňuje zlodějům přístup k vašim
věcem. Jedná se o otevřená vrata od garáží a zahrad ve večerních a nočních hodinách. V poslední době jsme zaznamenali
několik případů krádeží ze zahrad a garáží. V některých případech by ke krádežím
pravděpodobně vůbec nedošlo, kdyby
byly vstupní dveře do objektů uzavřeny.
Je třeba si uvědomit, že jakákoliv překážka, která znesnadňuje pobertům přístup
k vašemu majetku, pomáhá udržet věci
ve vašich rukou.
Všenory jsou průchozí obcí. Lidé chodí přes Všenory do Černošic na Jíloviště nebo naopak. Bohužel ne každý má
čestné úmysly a chce obcí jen projít. Jsou
zde i tací, kteří při průchodu obcí hledají příležitost co ukrást a následně zpeněžit. Taková otevřená garáž s horským
kolem nebo otevřená vrata na zahradu,

kde leží sekačka, přímo vybízí nenechavce, aby „zkusili štěstí“. Do garáže, která
je zavřená, zloděj nevidí a pokud nejde
na předem vytipované místo, nebude se
snažit vloupat někam, kde si není lupem
jistý, a přitom riskovat, že jej někdo uvidí.
Taktéž do zahrady, kde musí přelézt plot
se bude dostávat mnohem obtížněji, než
když jenom projde skrz otevřená vrata
a pohodlně vyjde i se sekačkou zpět.
Dalším nešvarem, který se bohužel v poslední době rozmohl, je volné pobíhání
psů bez náhubku. Tento nešvar vyvrcholil
koncem roku, kdy volně pobíhající dalmatin zakousnul malého pejska, který šel
u nohy své paničky. Je potřeba si uvědomit, že pes je zvíře a nikdo nemůže předem odhadnout, co udělá, dnes napadnul
malého psa, příště se může jednat o dítě.
Vyrozuměli jsme MP Mníšek pod Brdy,
do jejíhož okrsku Všenory patří, aby se
více zaměřili na volně pobíhající psy a dohlédli na jejich nezodpovědné majitele.

Na závěr bych se chtěl zmínit o jednom
obecním „ evergreenu“. Jedná se o opuštěnou chatu v lese v ulici Karla Majera.
Tato chata je bohužel známa jak mezi
bezdomovci tak i mezi jinými problémovými osobami. Chata je umístěna nedaleko od zastávky vlaku, je vyhledávána
zejména v letních měsících, protože je
zde možnost přespat v suchu a druhý den
se v klidu vydat zpět do Prahy. Bohužel
výskyt těchto osob v obci s sebou přináší i zvýšený nárůst drobných krádeží.
Ostraha obce chatu pravidelně kontroluje
a během loňského roku jsme zde spolu
s Městskou policií Mníšek několikrát zadrželi osoby podezřelé s trestné činnosti.
Ani při sebevětší snaze, ale nejsme schopni zajistit, aby chatu nikdo příležitostně neobýval. Proto bych chtěl apelovat
na občany, aby při podezření, že se v chatě někdo pohybuje, uvědomili MP Mníšek
na tel.: 739 452 837.
L. Němec, ostraha Všenory

Junák hlásí...

Příběh popelnice

K oslavě tohoto kulatého výročí jsme
se rozhodli uspořádat akci:

Její místo je dnes před
školou a asi jen málokomu stojí za povšimnutí.
Že tohle je nějaká památka? Pravda, do působivých křivek Věstonické
venuše má daleko, materiál ani zpracování žádná sláva, ale ten nápis!
Pamětník se může zasnít
a přenést do dob, kdy se
v tehdejším všenorském
„ kulturáku“ odehrávala divadelní představení,
houfy fanoušků si přijížděly poslechnout v Praze
zakázané kapely, profesor
Žilka vedl flétnové kurzy,
zpíval tu skvělý smíšený
sbor… Dramaturgie paní
Šnajberkové měla obdivuhodnou invenci.
Popelnice dál poctivě
slouží svému účelu a jen
velmi skromně připomíná
věci, které odnesl nemilosrdný čas.

V tomto roce si připomínáme
70 let od založení skautského
střediska ve Všenorech.
Právě v roce 1943 tehdejší student
gymnázia Miloš Hojer (Logan)
uskutečnil myšlenku založit skautský
oddíl v Horních Mokropsích.
Řadu let pak působil ve funkci vedoucího střediska. Tak tomu bylo i v roce
1990, kdy bylo po komunistickém
zákazu středisko znovu obnoveno.
Střediskem za celou řadu let
prošlo mnoho lidí, ať již jako
vedoucí či jako děti.

OBEJDĚME VŠENORY aneb
skauting je cesta
Po vzoru skautky Hany Märzové,
která obešla Českou republiku
k výročí 100 let skautingu.
Sraz v sobotu 25. května v 10 hod.
u dětského hřiště u Sušárny
(za železničním přejezdem).
Akce bude ukončena posezením
u ohýnku v místě startu. Zveme
všechny zájemce, kteří mají chuť podpořit nás a zapojit se do putování!
Z. Bacíková, Skautské středisko Dub

V. Veselý

-2-

Ze života v obci

Tříkrálová sbírka

Tak jako zářící hvězda vedla kdysi tři mudrce až na místo narození prorokovaného vykupitele, tak i letos putovaly děti v řevnické farnosti přestrojené za tři krále a zapojily se i letos do Tříkrálové sbírky. Celkově se za Charitu Řevnice v rámci této sbírky
v roce 2013 vybralo 90.450 Kč, přičemž ve Všenorech se vybralo
14.427 Kč, za což patří dík všem dárcům i koledníkům. Do sbírky
se letos v celé farnosti zapojilo přes 120 koledníků, kteří pomohli
naplnit 35 kasiček v obcích Zadní Třebaň, Řevnice, Lety, Dobřichovice, Všenory, Mokropsy, Černošice, Osov, Osovec, Všeradice,
Mořina a Mořinka. Jako každoročně se zapojily i děti z dětského
domova Lety, v letošním roce probíhalo koledování také za účasti žáků ve škole ve Všenorech a v Dobřichovicích.
Výtěžek z plánované Tříkrálové sbírky 2013 bude využit podobně jako v minulých letech na pomoc lidem v tíživé situaci
v našem regionu, na péči o lidi s alzheimerovým onemocněním,
na podporu pobytových služeb seniorů v Mukařově a azylového
domu v Praze Karlíně.
O přesném využití výtěžku, který připadne charitě Řevnice
(58.792 Kč), budeme mít možnost rozhodnout dle potřeb v našem regionu a tudíž i v naší obci. Posílejte prosím návrhy komu
pomoc z výtěžku poskytnout. Kdo zná ve svém okolí lidi, kterým by pomohl peněžní dar z této sbírky, může se ozvat na adresu revnice@charita.cz.
Ještě jednou děkujeme všem dárcům i koledníkům. Věřím, že
koledování přineslo radost i malým králům a že radost se nám při
koledování podaří společně rozdávat i v příštím roce. P. Komárek

Známka
ze Všenor

Komu poskytnout
pomoc z výtěžku?

Foto: P. Komárek

Vánoční zpívání
tří generací
Připomeňme si prostřednictvím těchto několika řádek nádhernou předvánoční atmosféru společného setkání v kostele sv.
Václava, kdy se sešli velcí i malí, aby si spolu zazpívali.
Tak jako loni nechyběl tanec, světýlka, muzika, koledy… Letošní zpívání však bylo přece trochu jiné. Na tom, co v kostele bude
znít (a co pak i zaznělo) se totiž podíleli všichni – školkové dětičky, školní děti, jejich rodiče a prarodiče. Prostřednictvím zpěvníčků se pak do „sboru“ zapojili i ostatní příznivci této společné
akce. Všem moc děkujeme. Společné dílo se podařilo.
Mgr. Markéta Baudyšová

Všenorská výtvarnice Eva
Hašková obohatila filatelistickou kolekci českých známek svým typickým motivem kontrastu staré a nové
pražské architektury.
V. Veselý
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Jarní geologická vycházka
Krajina se začíná probouzet do nového
jara a to je čas, kdy pro milovníky přírody
již několik let pořádáme vycházku za poznáním geologického vývoje okolí Prahy.
Tradici dodržíme také tento rok.
Sejdeme se tentokrát na železniční stanici Praha – Radotín v sobotu 13. dubna
2013 v 10.00 hodin (vyčkáme i příjezdu

vlaku od Prahy 10:06) a vydáme se do údolí Radotínského potoka, kde si na instruktivních skalních odkryvech „přečteme“
dávnou historii z období siluru a především spodního devonu, tedy do doby před
cca 430 - 390 miliony lety. V těch časech se
území nacházelo na dně tropického moře
oplývajícího životem. A protože podmín-

Pozvánka
Vš
enorské knihovny

ky pro zachování tělesných schránek tehdejší fauny byly příhodné, odneseme si
tentokrát kromě poznání také fosílie.
Tak nezapomeňte kladívka, pevnou
obuv, svačinu... a nadšení objevitelů ztraceného světa!
Filip Stehlík, průvodce
GeoTec GS a Přírodovědecká fakulta UK

Upozornění pro dopravce provozující
nákladní a osobní dopravu
tzv. velkými vozidly
Dne 1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se
mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Podnikatelé, kteří provozují koncesovanou živnost Silniční motorová doprava tzv.
velkými vozidly (= nákladní vozidla nebo jízdní soupravy o největší
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí, nebo osobní vozidla pro přepravu více než 9 osob
včetně řidiče) a hodlají v provozování živnosti pokračovat, jsou povinni nejpozději do 1. 6. 2013 požádat o změnu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění účinném od 1. 6. 2012.
Povinnost se týká podnikatelů, kteří provozují následující druhy dopravy velkými vozidly:
• nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny
• nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
• vnitrostátní příležitostná osobní
• mezinárodní příležitostná osobní
• vnitrostátní zvláštní linková
• vnitrostátní veřejná linková
• mezinárodní linková
• mezinárodní kyvadlová
Nejpozději do 1. 6. 2013 požádejte u živnostenského úřadu
o změnu předmětu podnikání (podání žádosti je osvobozeno
od správního poplatku) a doložte:
• doklad odborné způsobilosti podnikatele nebo odpovědného
zástupce (osvědčení o odborné způsobilosti)
• doklady prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti
• doklad osvědčující právní důvod užívání prostor pro splnění
podmínky usazení (doklad prokazující vlastnické nebo užívací
právo k sídlu nebo místu podnikání)
• doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla (např. velký technický průkaz vozidla, smlouva o pronájmu, leasingová smlouva apod.)
• doklad o skutečné vazbě odpovědného zástupce k podnikateli

NOVINKA

(např. pracovní smlouva, smlouva o spolupráci apod.) - v případě, že podnikatel ustanoví odpovědným zástupcem jinou
osobu než sám sebe.
Silniční motorová doprava velkými vozidly musí být provozovaná vždy prostřednictvím odpovědného zástupce. Splňuje-li
podnikatel – fyzická osoba všechny podmínky, může ustanovit
odpovědným zástupcem sám sebe. Nikdo nemůže být ustanoven odpovědným zástupcem pro více než 4 podnikatele. Odpovědný zástupce musí splňovat podmínku bezúhonnosti podle
živnostenského zákona (§ 6 zák. č. 455/1991 Sb.), mít odbornou
způsobilost a bydliště na území členského státu EU.
Všechny doklady předkládejte v originále (živnostenský úřad si
pro své potřeby zhotoví kopie) nebo v ověřených kopiích. V případě zaslání prostřednictvím datové schránky musí být doklady
zkonvertovány (§ 22 až 24 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů).
Po obdržení souhlasného stanoviska dopravního úřadu, který
posoudí předložené doklady, vydá živnostenský úřad rozhodnutí o změně koncese a následně výpis ze živnostenského rejstříku
s předmětem podnikání podle nové právní úpravy (Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná
vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).
Nebude-li žádost podána do 1. 6. 2013, živnostenský úřad změní rozhodnutí o udělení koncese a omezí rozsah předmětu podnikání na dopravu pouze malými vozidly (Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče).
Povinnost se týká i podnikatelů, kteří mají provozování živnosti přerušeno.
Více informací Vám poskytne oddělení registrací živnostenského úřadu Černošice, Podskalská 19, Praha 2.
e-mail: zivnostensky@mestocernosice.cz, tel. 221 982 424
www.mestocernosice.cz

Všenorská knihovna má na adrese
http://katalog.vsenory.cz/Opac2/index.php přístupný online katalog.
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Jak začal nový rok 2013 v naší
mateřské škole
Že už někteří z nás počítají do více než
do třinácti, je samozřejmé, a tak nás tohle
číslo nijak neudivilo při přivítání nového
roku. Těšili jsme se do školky také proto,
že se pochlubíme novými hračkami od Ježíška. A že jich bylo, doma i ve školce!
A pak už Tři králové, výroba obleků, průvod, paní kuchařka žasla, jací jsme zpěváci. V lednu jsme také navštívili kamarády
v 1. třídě. Vyzkoušeli jsme si jaké je to se-

dět v lavici, být vyvolán k tabuli. Prvňáčci
nás překvapili, jak dovedou číst a psát.
Na únor se vždycky moc těšíme, nejen
pro radovánky na sněhu, ale vyrábíme
masky, zdobíme třídu, připravujeme se
na oslavy veselého Masopusta. Karneval
plný tance, soutěží, průvodu masek a hodování nás nikdy nezklame. V rámci naší
dlouhodobé akce, kdy se seznamujeme
s jednotlivými zaměstnáními, jsme se

Práce dětí ze ZUŠ

dozvěděli mnoho zajímavého při besedě s paní Šilhavou, která nám vyprávěla
o práci švadlenky. Prohlédli jsme si vše, co
k šití potřebuje. Pohádka v podání našeho
kamaráda Pepy Beka „O prolhané vráně“
nás pobavila i poučila.
A teď se těšíme na jaro! Už vyrábíme
„Mařenu“, abychom jejím vynesením ze
Vaše děti z MŠ Všenory
vsi jaro přivítali.
a M. Marcišínová, učitelka









1) Šimon Kuběna, KOSMONAUT grafika, tisk č.3
2) Erich Kolbersberger, VELIKONOČNÍ IMPRESE
3) Ella Kolbersberger, KLUBÍČKA, malba
4) Štěpánka Formánková, abstrakce – grafika
5) Marek Matoušek, abstrakce – grafika
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Všenory v srdci či v žaludku?
V loňském roce Občanské sdružení Pro Všenory realizovalo
projekt Živá paměť místa. Jednalo se o sociologické šetření, jehož smyslem bylo mapovat vztah obyvatel k místu, kde žijí. Výstupem je přiložená mapa Všenor, která zahrnuje zdejší oblíbená
místa, a také malá analýza dotazníkového průzkumu a rozhovorů s místními starousedlíky. V rámci projektu vznikl i film o Josefu Kubálkovi, významném pedagogovi ze Všenor, podle kterého
je pojmenovaná škola. Film můžete vidět na http://www.youtube.com/watch?v=XM-pW7_RTjg. Projektu dal vzniknout osobní zájem Lucie Kölbersberger a Zuzany Bacíkové z Občanského
sdružení pro Všenory, spolu s profesním společenskovědním
zaměřením Bereniky Kučerové, taktéž členky sdružení.
Inspirovaly jsme se jednou z technik zapojování veřejnosti
do plánování rozvoje komunit známou jako identifikace vzácných/nedotknutelných míst v lokalitě propagovanou urbanistou
R. Hesterem a pomohly jsme si také geografickým konceptem
mentálních map urbanisty K. Lynche. Našeho šetření se účastnilo 56 dospělých a 112 žáků 1. - 9. třídy ZŠ Všenory. Kombinovaly
jsme metodu dotazníkového šetření s otevřenými otázkami a metodu hloubkových rozhovorů doplněných o náčrtek plánku obce.
Přiložená mapa ukazuje místa, která jsou pro obyvatele základem identifikace se širším prostředím bydliště (kromě vlastního
domu a zahrady). Do výsledku se promítají pohledy na Všenory
ze dvou úhlů – kam rádi chodíme na procházky a na co jsme zde
hrdí, a proto bychom to chtěli ukázat návštěvě. Význam jednotlivých míst, podle toho, jak často o nich našich respondenti mluvili, je dobře patrný z obsahové analýzy prostřednictvím metody
slovních mraků (obr. 1), kdy velikost písma označuje četnost
použitých výrazů. Nejčastěji účastníci studie zmiňovali řeku
Berounku, pastviny na Podstádlí, lesy a kostel. Poměrně jednoduchá metodologie identifikace oblíbených míst zohledňuje
na jedné straně osobní emocionální stránku hodnocení okolí
a na druhé také objektivní hodnoty. Historicky významné stavby
jsou zahrnuty pouze do té míry, co oslovují obyvatele, například
Všenorský zámek lidé nezmiňovali tak často, jak bychom očekávaly. To si vysvětlujeme tím, že zámek má pro obyvatele spíše
jen malý praktický význam – nelze ho navštívit a nelze si ho ani
dobře prohlédnout z některého místa z dálky, navíc je situovaný
za frekventovanou silnicí, která představuje při pěším pohybu
určitou bariéru. O zámku lidé mluvili méně než o fotbalovém
hřišti, Hotelu Zdenka, hrobce, Glorietu a památnému dubu.

Všenory, oblíbená místa – dospělí

V množině oblíbených míst lze rozlišit několik dimenzí: příroda (lesy, pastviny, dub aj.) historie (kostel, zámek, architektonicky ceněné vily, Gloriet aj.), sociální vazby (místa setkávání

např. Hotel Zdenka, kostel, hřiště), sport a volný čas (hřiště, jez).
Do odpovědí dospělých se výrazně promítá také polarita Všenory - Horní Mokropsy, kdy jednotliví obyvatelé tíhnou k jedné či
druhé části obce v závislosti na místě, kde dnes bydlí, kde bydleli
dříve nebo kde navštěvovali školu.
Samostatně jsme analyzovali odpovědi dětí. Nutno zdůraznit,
že děti byly v docela jiné situaci než naši dospělí účastníci studie. Z dospělých se průzkumu účastnili motivovaní obyvatelé,
které zaujalo téma, děti odpovídaly dobrovolně a anonymně,
avšak v rámci vyučování, takže jsme získaly názory od téměř
všech žáků ale ve stručné podobě. Slovní mrak na obr. 2 zahrnuje výsledky odpovědí na otázky týkající se oblíbených míst procházek dětí. Nejčastěji děti chodí k řece a do lesa, pak na hřiště
a k mostu. Zhruba polovina děti uvedla, že na procházky někam
chodí, avšak třetina dětí se shodla, že nechodí vůbec nikam.
Ostatní, jednalo se převážně o děti s bydlištěm mimo obec Všenory, uvedly místa mimo Všenory a okolí.

Procházky ve Všenorech, odpovědi děti 6-15 let

S pomocí geografické metody mentálního mapování K. Lynche
jsme definovaly orientační prvky určující sílu „image“ obce, což
je podle této koncepce významný předpoklad zdravého rozvoje obce. Tento výstup zahrnuje místní vizuálně atraktivní dominanty a další prvky, které jsou typické pro zdejší prostorové
uspořádání. Jako hlavní dominanty místní určili kostel, pastvinu
nad Všenory, památný dub, vyhlídku Gloriet, hrobku, fotbalové hřiště, školu, Všenorský hřbitov, restauraci v Hotelu Zdenka, Zámek, Teyrovského park a železniční most a zahradnictví
na Burze. Metoda doporučuje také sledovat, o jakých oblastech
a hranicích mají lidé povědomí. Poměrně často lidé jmenovali
části obce Brunšov a Chaloupky, protože je vnímají jako oblasti
se svérázným charakterem.
Hranice jsou lineární prvky, které ohraničují oblasti v obci,
a často jsou pojímané také jako bariéry při pohybu. Ve Všenorech je to přirozeně řeka, dále železniční koleje a také hlavní
silnice K. Mašity s poměrně silným provozem. Důležitými uzly
jsou nádraží, křižovatka Burza a křižovatky u školy, které spojují frekventované cesty. Podle výsledků mají Všenory uspokojivé
image. Narušuje ho jen docela roztříštěný názor na to, co je centrem obce (nejčastěji zmiňovaná samoobsluha/úřad, v těsném
závěsu Burza a mokropeská náves).
Snažily jsme se vystihnout, v čem tkví jedinečnost míst, která
všenorským obyvatelům přirostla k srdci. Při rozhovorech i v dotazníkovém šetření několikrát zazněl význam výhledů a jejich
dobrá dostupnost, což není samozřejmostí v okolních obcích.
Unikátní výhled nabízí Podstádlí (velice oblíbené je místo „u břízek“) a Gloriet. Silný dojem z rozlehlého volného prostoru hraje
roli i při procházkách podél řeky. Obecně lidé ve Všenorech oceňují život v sousedství s přírodou – je to hezké na pohled, je zde
zdravý a čistý vzduch a je zde klid.
Ačkoli se všichni naši dospělí účastníci výzkumu projevili jako
zarytí lokální patrioti s vřelým vztahem k Všenorům, každý přišel
s něčím, co by rád vylepšil. Kromě oblíbených míst jsme pátra-
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projíždějících vozidel pro děti. Často obyvatelé mluvili o nedostatečném pouličním osvětlení všude ve Všenorech. Objevil se
i problém zápachu z kouřících komínů v zimním období.
Samostatně jsme se zabývaly také tím, jak vnímají bezpečnost
v obci děti. Místa, kde se děti bojí, vystihuje slovní mrak obr. 3.
Že věhlas a obliba Všenor přesahuje hranice naší obce jsem si
znovu ověřila, když jsem náhodou na Youtube narazila na písníčku „Všenory“ od písničkáře Petra Mašína. Její refrén zní:
„Lásko má, je toho tu fůra, řeky břeh i prastarého stromu kůra,
koní pár, co chtěl bych někdy chovat, příští stanice Všenory, tak
vystupovat.“ Doporučujeme vaši pozornosti na https://www.
youtube.com/watch?v=KBbvun3p6-E.
Za podporu celému projektu děkujeme také obci Všenory.
Berenika Kučerová, Zuzana Bacíková, Lucie Kölbersberger
Projekt Živá pamět místa podpořila Nadace Via z grantového fondu
Era v rámci programu ČSOB a Era pro podporu regionů –
Menší komunitní granty (2011)

Nepříjemná místa ve Všenorech, děti 6-15let

ly i po místech pociťovaných jako nepříjemná. Za nepříjemná
místa obyvatelé pokládají nádraží a zejména zdejší podchod,
dále ulicí Květoslava Mašity se silným provozem, která obyvatele trápí dopravním hlukem, znečištěním a nebezpečím rychle

Mapu vzácných míst najdete na následující dvoustraně 

Každý máme svůj sen…

Galina Vaněčková a Monika Černošková

Foto: Lukáš Kliment

…a je pouze na nás, nakolik jej dokážeme proměnit v realitu. Sen
dr. Galiny Vaněčkové vznikl v době, kdy si při návštěvě u známých
přečetla úzký svazek veršů z jejich knihovny. Byla to sbírka básní
Mariny Cvětajevové (1892-1941). Jejich lyričnost a obsah vzbudily
u paní Galiny takový zájem, že se rozhodla shromáždit co nejvíce
informací o životě a díle této básnířky s velmi pohnutým osudem
a šířit je mezi širokou veřejnost u nás i v zahraničí. Společně s několika dalšími odborníky, ruskými mecenáši a s velkou podporou
svého manžela chtěli krom jiného „..dát Čechům také nějaké hezké
vzpomínky na Rusko, ne jen na tanky.“ V roce 2000 tak byli manželé Vaněčkovi iniciátory založení Společnosti Mariny Cvětajevové. Za dobu jejich působnosti se Společnosti podařilo uskutečnit
v ČR i v zahraničí čtyři výstavy a nesčetně odborných přednášek
o životě a díle M. Cvětajevové. Ve Všenorech byla v září 2012 odhalena pamětní deska na domě, v němž v období svého pobytu v Čechách 1922 – 1925 Cvětajevová žila. V Praze na Malé Straně vzniklo
za podpory ruského mecenáše Centrum Mariny Cvětajevové.
Manželé Vaněčkovi také darovali Všenorské knihovně několik
desítek knih Mariny Cvětájevové nebo jiných autorů popisujících život této básnířky. Řadu z nich napsala dr. Vaněčková. Knihovní fond obohatili také o několik svazků od Vladimíra Holana
a dále od dalších ruských autorů - emigrantů, kteří měli vztah

Manželé Vaněčkovi

Foto: Lukáš Kliment

ke Všenorům. Ve Všenorské knihovně tak mohla vniknout velmi
kvalitní a obsáhlá sbírka knih, kterou využívají nejen studenti
a místní občané.
Jsem velmi ráda, že Všenorská knihovna a Občanské sdružení pro Všenory mohly být nápomocny paní Galině v naplňování jejího snu a že se podařilo uspořádat ve společenském sále
Na Závisti komponovaný večer plný emocí a poezie Mariny Cvětajevové. Únorové setkání mělo nádhernou atmosféru, herečka
Monika Černošková se pro tuto příležitost převtělila v básnířku
samu a její umělecký výkon umocněný hudební improvizací
Tomáše Fingerlanda byl velmi působivý. Když na závěr večera
četla paní Galina originální text básnířčina dopisu napsaného
na rozloučenou svému synovi těsně před tím, než si sáhla na život, beznaděj a bolest dosáhla až na samotné posluchače.
Atmosféra první části večera doznívala ještě dlouho během
celého setkání, při prohlížení výstavy a společném sousedském
povídání u vína, ruských pirohů a dalších dobrot. Děkujeme
všem účinkujícím i hostům za krásný večer! Ať se nám všem daří
plnit si své sny tak, jako se to podařilo paní Galině Vaněčkové!
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Jana Müllerová
 Více informací o celém projektu naleznete na stránkách obce Všenory
http://www.vsenory.cz/knihovna/vyznamne-osobnosti/marina-cvetajeva/
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Čas vánoční a masopustní v SVČ
Všenory
Tradiční vánoční doba je podle liturgického kalendáře křesťanských církví
vymezena narozením Ježíška o půlnoci
z 24. na 25. prosince a svátkem křtu
páně, který nastává první neděli po třech
králích. Tuto dobu většinou dítka tráví
v kruhu rodinném optimálně sněhovými či v horším případě blátivými aktivitami. SVČ v této době hlavně připravuje
plán na další období. Doba masopustu je
pak tradičně dobou od křtu páně, letos
13. ledna, do popeleční středy, letos
13. února, jíž začíná půst a příprava na zmrtvýchvstání Ježíše Krista o Velikonocích.

Co jsme již z připraveného
plánu splnili? 

Z vyhlášení cen soutěže „Zlatá loď“

Foto: archiv SVČ

 Akce pro děti a mládež a jejich rodiny
Ve čtvrtek 17. ledna SVČ oznámilo, že
za spolupráce a podpory obce Všenory
otevře Dětské centrum. Protože se řada
maminek a tatínků na Centrum ptá, přinášíme něco informací. Dětské centrum
s názvem „Hobík“ vzniká, protože hodně
rodičů nemá kam zapsat dítka v mateřské
škole, jejíž kapacita je naplněna. Centrum
bude provozovat jako hrazenou službu
SVČ Všenory. „Služba zahrnuje výchovu dítěte a rozvoj jeho dovedností manuálních,
komunikativních a sociálních pod vedením zkušených vychovatelů. Dále bude

poskytnuta celodenní strava podle hygienických norem. Dětské centrum bude působit v budově bývalé školy ve Všenorské
části Horní Mokropsy. Budova se upravuje
a v dubnu bude projekt spojení předškolního výchovného zařízení s volnočasovým
centrem představen veřejnosti, adaptace
prostor bude dokončena v červnu 2013,“
vysvětlila Hana Brožová, autorka nápadu
a ředitelka Střediska. Novinky o Dětském
centru naleznete na webových stránkách
www.svcvsenory.cz.
V úterý 29. ledna proběhlo vyhlášení

Z atmosféry našich dílniček

Foto: archiv SVČ

-10-

vítězů výtvarné a literární soutěže. O vyhlášení a laureátech jsme již veřejnost
informovali. Soutěž proběhla pod záštitou obce a za sponzorské podpory knihkupectví Kosmas a prodejce výtvarných
potřeb Zlatá loď Praha. „Ústřední myšlenkou bylo podpořit mezigenerační dialog.
A připomenout hlavně dětem a jejich rodičům téma stáří a stárnutí. Nápad navazuje na naši Akademii pro seniory a končící evropský rok aktivního stárnutí,“
dodává Věra Koubková, lektorka Střediska
a autorka nápadu na soutěž.
V pondělí 11. února proběhla Valentýnská dílnička. Děti vyráběly z měkkých materiálů dárky, hlavně rudá srdce, pro své
ctitele a ctitelky, nebo jen tak pro radost.
„Z čeho má přeci člověk větší radost, než
z projevených citů,“ myslí si lektorka Viktorie Králová, která s paní Kateřinou Kalinovou odpoledne připravila.
Ve středu 20. února proběhla Karnevalová
dílnička. Děti si za drobný vstupní poplatek pod vedením lektorů vyrobily kostýmy
na masopustní a plesovou sezónu, která je
v plném proudu a to přesto, že tradičně již
nastal půst a radovánky by měly být vystřídány zádumčivou meditací. „Naše doba
ale půst za tak vážný nepovažuje, takže
jsou možné výjimky, zvlášť když přinesou
radost dětem a rodičům,“ řekla o tomto
příjemném odpoledni ředitelka Střediska
Hana Brožová (jak vidno z fotografií, tak
radosti zde bylo víc než dost).

Ze života v obci

 Akademie pro seniory Všenory
Akademie zahájila rok na počátku ledna
jednáním o spolupráci s městem Praha
Radotín. Starostovi města Karlu Hanzlíkovi se záměr zamlouvá a zapadá do jeho
představy o rozvoji komunitního života
jeho města. „28. ledna jsme mu předali
projekt spolupráce včetně možnosti propojení některých aktivit SVČ a jejich organizací pro volný čas. Radotín je známý
svým sportovním vyžitím pro všechny, ale
aktivit pro doma bydlící seniory nebo pro
umělecky založenou mládež moc nemá.
S tím bychom mohli pomáhat,“ vysvětluje podstatu projektu ředitelka SVČ Hana
Brožová. O spolupráci a financování rozhodne radotínské zastupitelstvo. Činnost,
nyní již dolnopoberounské, Akademie by
mohla být symbolicky odstartována třeba
při společné neckyádě, která proběhne

v Radotíně v květnu a jíž se plánují zúčastnit někteří všenorští senioři.
V rámci akademie byly uspořádány
přednášky a dílny s odbornými lektory, a to na téma první pomoc (31. ledna,
zajišťovali lékaři Tomáš Novotný a Anna
Cirbusová z UK v Praze), základy občanského práva (pod vedením Josefa Vrabce
z UK v Praze), informatika a komunikační technologie (7. 2. pod vedením Filipa
Brože, který pracuje ve Škodě Mladá Boleslav) a dějiny výtvarného umění, přednáška o Leonardu da Vinci (21. února pod
vedením Věry Koubkové z UK v Praze).
Další program akademie sledujte na našich webových stránkách a na plakátovacích plochách v obci.
Akademie řešila také jednu nemilou záležitost. Všenorská veřejnost ví, že akade-

mie pro seniory je komunitní a nízkoprahový projekt, to znamená, že je pro naše
obyvatele bezplatný. Přesto se v zimních
měsících objevily plakátky zvoucí na zpoplatněné lekce ‚PC akademie Všenory‘.
„Tento projekt je ale komerční a nemá
s Akademií pro seniory nic společného.
Po našem upozornění byl název aktivity změněn, za což jsme rádi. Počítačové
vzdělávání má samozřejmě dostat co největší prostor, protože ICT sbližují lidi, ale
tato komerční aktivita se nemůže jmenovat ‚akademie‘ a klamat veřejnost,“ říká
Věra Koubková, koordinátorka Akademie
pro seniory.
Hana Brožová, kontakt na tel. 731100360
a Petr Koubek, kontakt na tel. 603265196
Středisko pro volný čas Všenory,
www.svcvsenory.cz

Komiksy pro dobrou náladu

Komiksy pro čtenáře Všenorského zpravodaje připravily děti
z výtvarné třídy ZUŠ Černošice pod vedením Zuzany Čížkové.

n Michael Štorek
PŘÍHODY DRÁČKA CHYTRÁČKA –
Hloupý sedlák
n Edita Doudova
POLETÍME NA MARS
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ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

Zpravodaj z naší školy

Zdroj: archiv ZŠ

V

ážení čtenáři,
školní rok se přehoupl do své druhé poloviny a s ním i letošní poklidný celoškolní
projekt Zpátky ke kořenům, realizovaný
ve škole i ve školce. Až se tento projekt přiblíží do svého finále, srdečně Vás zveme ve čtvrtek 18. 4. 2013 odpoledne na celoškolní slavnost v duchu výpravy k našim kořenům!
Kromě této slavnosti se s Vámi ještě rádi
uvidíme na závěrečném „Vyvádění deváťáků“ na úplném konci školního roku, kde
také oceníme úspěchy našich žáků.

V mateřské škole se děti budou těšit
opět na loučení s předškoláky na zahradní slavnosti.
Za sebou máme úspěšný zápis a před sebou výzvu – pro školní rok 2013/14 otevíráme dvě první třídy, z toho jednu s prvky
programu Začít spolu a druhou s výukou
čtení metodou Sfumato. Obě třídy budou mít velmi příjemný počet žáků, a tak
na rozdíl od okolních přeplněných tříd
tím, že otevřeme třídy dvě, docílíme nižšího počtu žáků v každé z nich.

V zimě vyjedou naše děti na lyžařský výcvik do Krkonoš.
V jarních měsících bude mít naše škola
velkou premiéru – výjezd do USA. Pouze
tři žáci se vydají navštívit paní Kubálkovou,
která je k sobě pozvala. Proč jen tři? Paní
Kubálková všechny ubytuje u sebe, postará
se o všechny na svoje vlastní náklady, budou jezdit jejím autem, které má omezený
počet míst. Proto tento počet. V příštím
roce budou moci USA navštívit další žáci.
O tom, kdo pojede do USA, rozhodli žáci
sami. Mohli sami ovlivnit svou cestu. Výběr
závisel na jejich aktivitě v průběhu října až
února, sbírali body, účastnili se soutěží.
Ve škole v současné době probíhají tři
projekty hrazené z fondů EU. Jeden z nich
je vzdělávací projekt společnosti Step by
step, kde jsme získali zdarma mnoho vzdělávacích seminářů v metodách a formách,
nových trendech výuky. Druhý projekt je
zaměřený na získání ICT dovedností a týmových dovedností vyučujících a zároveň
jsme z projektu zakoupili i interaktivní
tabuli, multifunkční tiskárnu, notebooky
pro učitele. Třetím projektem je projekt EU
peníze školám, díky kterému máme nově
vybavenou počítačovou učebnu a mnoho
další drobné techniky. V rámci tohoto projektu získávají učitelé dovednost vytvářeti
digitální učební materiály. Vybavit takovou
učebnu a zakoupit tolik techniky by bez evropských peněz nebylo v našich silách. A tak
se škola krůček po krůčku modernizuje.
Těším se na setkání s Vámi! Mgr.
Renáta Bartoníčková

Soutěž o cestu do Ameriky
V letošním školním roce jsme uskutečnili zajímavý projekt, kdy žáci sami mohou ovlivnit míru svého vzdělání. Mohli
se sami rozhodnout, zda chtějí svou energii a čas vložit do aktivit nad rámec vyučování a utkat se tak o tři letenky do Miami,
kam je pozvala patronka naší školy pí. V.
Kubálková, a na které jim škola přispěje.
Žáci se tak od začátku školního roku až
do prvního týdne v březnu zúčastňovali
různých soutěží, které prověřovaly jejich
všeobecné znalosti, jazykové dovednosti
nebo byly úzce zaměřeny na místo pozvání, tedy město Miami a Floridu. Právě v této soutěži si žáci museli dopředu
připravit odpovědi na téměř sto otázek
z oblasti přírodopisu, zeměpisu, dějepisu
i angličtiny, vztahující se k danému regionu, na které pak odpovídali v tříhodinovém bloku ústně i písemně. Překvapením

pak pro ně bylo zakreslování do slepé
mapy, kde museli uplatnit vědomosti
z nižších ročníků. Jak děti, tak vyučující
se pak mohli přesvědčit o radosti z práce,
pro kterou jsme se rozhodli dobrovolně.
Žáky musíme pochválit, že se na tuto soutěž připravili velmi svědomitě a přestože
mezi sebou soutěžili žáci 7. až 9. třídy, jejich bodové rozdíly byly velmi nízké.
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Sběr bodů do Ameriky žáci završili zkouškou z konverzace v anglickém jazyce, jejíž
součástí byl i rozhovor s rodilým Američanem panem Richardem Cameronem, který externě s naší školou spolupracuje.
Na všechny, kteří se rozhodli „ vydat ze
sebe to nejlepší“, čeká překvapení a zasloužená odměna. O tom ale až příště…
Iva Hlůžeová


ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

Zpátky ke kořenům
Zdroj: archiv ZŠ

V minulém čísle Všenorského zpravodaje jste se měli možnost dozvědět, jak
náš projekt začal a co je jeho cílem. Teď
se prostřednictvím dalších řádek dozvíte,
jak pokračuje a na slavnostní zakončení
jste SRDEČNĚ ZVÁNI, abyste to na vlastní oči viděli. Kdy? 18.4. od 17hodin. Kde?
V prostorách 1.stupně ZŠ.
V předvánočním čase jsme se díky jednot-

livým třídám dozvěděli mnoho zajímavého
o sv. Martinovi (5.tř.), sv. Barboře (5.tř.), sv.
Lucii (1.tř.), sv. Mikuláši (6.tř.) a sv. Silvestru (7.tř). Druhý stupeň se pak prakticky
„vrhnul zpět ke kořenům“ prostřednictvím
úkolové hry v terénu, kde všichni prokázali své znalosti a především svou odolnost
vůči nástrahám matky přírody.
Po Vánocích se 3. třída připojila k Tříkrá-

lové sbírce pořádané Občanským sdružením pro Všenory a 2. třída se pokusila oživit zvyk masopustní obchůzky. Na ni pak
navázala družina, která zakončila masopustní období „Pochováním basy“.
Pokud Vás některá z našich akcí zaujala, neváhejte a navštivte stránky školy
www.skolavsenory.cz v sekci Projekty
a pravidelné akce školy-Zpátky ke kořeMgr. Markéta Baudyšová
nům.
Slavnostní zakončení celoročního projektu

ZPÁTKY
KE KOŘENŮM
se koná 18. dubna od 17 hodin
v prostorách 1. stupně
Hudební a taneční vystoupení, výstavky
výtvarných prací a fotografií.
O překvapení nebude nouze!
Zdroj: archiv ZŠ
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TĚŠÍME SE NA VÁS!

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
Znáte RECYKLOHRANÍ???

Profesor Kubálek v NPKM

Naše škola je zapojena do recyklačního projektu RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět!
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT
České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti
třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se
zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Ve škole máme umístěny sběrné nádoby, zelenou na použité
baterie a červenou na drobné vysloužilé elektrozařízení.
Recyklohraní umožňuje školám získávat za zpětný odběr elektrozařízení a baterií body, za které potom škola může získat hodnotné odměny.
Prosíme Vás tedy, abyste s dětmi tuto možnost využívali.

14. února proběhla v Národní pedagogické knihovně a muzeu
J. A. Komenského přednáška o tvůrcích českých slabikářů. Historička Mgr. Magdalena Šustová se věnovala také učebnicím Josefa Kubálka, kterého zařadila mezi nejvýznamnější postavy české
elementární pedagogiky první poloviny 20. století. V následné
diskusi vysoce ocenila všenorskou školu, která nese Kubálkovo
V. Veselý
jméno a řadou aktivit jeho odkaz připomíná.

Umístění červených kontejnerů:
1. stupeň – vpravo u vchodu do budovy
2. stupeň – u vstupu do keramické dílny za závěsem (zde je též
zelená krabice na použité baterie)
 Více informací získáte na www.recyklohrani.cz
Mgr. Zuzana Valešová, Mgr. Jana Procházková

Pythagoriáda 2013
V průběhu měsíce února proběhlo školní kolo této matematické soutěže, která je zaměřena na logické myšlení a aplikaci učiva
matematiky. Nejlepších výsledků (z 32 zúčastněných) dosáhli:
Jakub Horáček, Daniela Pechanová, Vojtěch Janouš a Eliška
Nemrichová. Blahopřejeme! Jmenovaní žáci by měli postoupit
do kola okresního, které se uskuteční 28. 5. 2013 na ZŠ Rudná.
A kdo to byl Pythagoras ze Samu?
Pythagoras se narodil v rodině rytce kamene na řeckém ostrově
Samos přibližně v roce 570 př. n. l., kde tenkrát rozkvétal obchod,
vědy a umění. V dospělém věku hodně cestoval, zejména po východních zemích, a dostal se snad až do Indie. Byl to matematik,
astronom a filosof. V matematice je Pythagorovo jméno spojeno
především s Pythagorovou větou. O Pythagorovi hovoříme jako
RNDr. Anna Brosková
o zakladateli matematiky jako vědy.

Uspěli jsme v soutěžích
Školní rok ještě není u konce, ale už teď se můžeme pochlubit úrodou pěkných umístění v okresních a regionálních kolech
soutěží. Musíme si uvědomit, že naši žáci se v nich museli poprat nejen s velmi náročnými úkoly, ale i s početnou a kvalitní
konkurencí velkých škol. V tomto světle jsme obstáli se ctí!
Mladý Demosthenes
(celostátní soutěž v komunikaci – regionální kolo):
1. místo Tereza Stará (8. třída)
1. místo Vojtěch Janouš (7. třída)
Olympiáda v českém jazyce (okresní kolo):
5. místo Eliška Nemrichová (8. třída)
9. místo Lucie Petreková (9. třída)
Olympiáda v dějepise (okresní kolo):
11. místo Bruno Pechan (8. třída)

Z dějin hornomokropeské školy:
Péče o mravnost žactva
( Z protokolů ze schůzí sboru učitelského)

Rok 1883:

„ Pan řídící učitel dává návrh, aby byl požádán přívozník o prozkoumání řečiště hodícího se ke koupání dítek každého pohlaví
zvlášť.“

Rok 1892:

V. Veselý

„ Usneseno na návrh správy školy, by požádala se slavná představenstva přiškolených obcí, aby školní mládeži vykázána byla
místa ke koupání, aby se všemu nebezpečí předešlo a mravnosti
V. Veselý
žádného příkoří nenastalo.“

VYVÁDĚNÍ DEVÁŤÁKŮ
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Srdečně zveme na závěrečnou slavnost
BOHATÝ PROGRAM, OBČERSTVENÍ A MNOHO DALŠÍHO
Červnové datum konání bude upřesněno!

sport / Zahrádkářské okénko

Zprávy z házené

Napínavé momenty z pražského turnaje žáků
Zdroj: webházená Praha – lokomotiva Vršovice

Vážení příznivci Všenorské házené, rád bych Vás krátce informoval o současném dění v našem oddíle:
A-team dospělých dolaďuje formu pravidelnými tréninky
v hale Dobřichovicích. Tým doplnilo několik navrátilců, kteří dříve z různých důvodů přerušili činnost. Nyní se zapojili
do tréninkových procesů a vznikla tím na jednotlivých herních
postech slušná konkurence. Sezóna bude zahájena v polovině
dubna 2013 a doufejme, že úspěšně!
Tým žáků je stabilizovaný. V lednu absolvoval kvalitní turnaj
v Praze. Naši mladí talenti se postavili takovým týmům jako je
Liberec, Jablonec, Pardubice a podařilo se jim vybojovat krásné
osmé místo. Byly to pro naše děti neuvěřitelné zkušenosti.
Rád bych také poděkoval za přízeň našemu hlavnímu sponzoRichard Feglar
rovi, firmě IVAR CS.

Rady pro udržovanou zahradu,
...aneb vše už tady bylo
Při předvánončním úklidu knihovny jsem
našel odbornou publikaci Domácí zahrada
starou již 122 let. Autorem byl zahradník
a redaktor Časopisu českých zahradníků,
který své dílo uspořádal jako „Podrobný
návod k zařizování, okrašlování a udržování zahrad všeho druhu, a to ozdobných
i užitkových, ovocných, zelinářských i květinářských, zejména pak zahrad domovních ve městě i na venkově, k potřebě
milovníků zahrad a přátel zahradnictví.“
Ze starého díla vyzařuje touha šířit dál rozsáhlé odborné poznatky a vyplývá z něj již
antický poznatek, že „není nic nového pod
sluncem“. Nebo také povzdech nad tím, že
vše už tady bylo. O tom svědčí například
i následující převzaté řádky z knihy:

O slohu

Slohem zahrady rozumíme stanovení
jistých základních stejných tvarů a výzdob
v jediný ladný celek. Každé umělecké dílo
vyznačuje se jednotným slohem, v němž
jeden tvar nepřechází bezprostředně
v jiný různý, neboť povstala by jinak míchanice, neesteticky dojem rušící.
Rozeznáváme pravidelný či symetrický
a krajinářský či nepravidelný sloh zahrad.
Oba slohy jsou stejně oprávněny, oba vyjímají se v domovní zahradě pěkně a účelně;

jsou případy, kdy nutno se buď pro jeden
nebo druhý vysloviti. Vůbec jest však pravidelný sloh pro menší plochy, jaké domovní
zahrady zpravidla zaujímají, příhodnější.
Nejsprávněji jest však pro zahrádku v nejčastějších případech smíšení obou slohů,
čímž půvaby přírodní lepší platnosti docházejí. Kdežto cesty, volná místa, záhonky
atd. více, či méně jsou pravidelné, nenucené po drnu roztroušené stromy a skupiny
stromů či keřů, velkolisté rostliny, zdivočelé úponkovité byliny, snad i nějaká skalina
tvoří podklad nejroztomilejších krajinářských obrázků a způsobují rozmanitost,
jakou zcela pravidelně založená zahrada
nikdy nemůže poskytnouti. Takto smíšený
sloh, jednoho nebo druhého, by se nehodily. Jest i proto lepší, že se při zakládání
mnoho práce ušetří a vydržování vyžaduje
menšího nákladu.

O trávníku

Trávník jest jednou z největších krás zahrady, i ta nejmenší jím získá. Nic nelahodí tak oku, jako stejnoměrně čerstvá zeleň
dobře drženého trávníku. U mnohých
rostlin jest to nutné, aby si oko – oslněné
tolikerými umělými tvary a skvostem barev - na trávníku odpočinulo. Trávník zaujímá ve větších zahradách největší část

volné plochy, zvyšuje krásu květin a činí
protivy barvám.

O květinách

Povšechně možno říci, že hodí se do zahrádky k okrase všechny rostliny, kterým
se tam daří. Že však bývají domácí zahrádky zpravidla malé, nutno se na menší výběr omeziti. I ta nejkrásnější bylina není
s to, aby na nepříhodném místě zjednala
si náležité platnosti. Některé chtějí býti
ve větším množství pohromadě, mají-li
dojem vzbuditi, jiné rozvinují svou krásu,
stojí-li osamocené, ještě jiné libují si a vyjímají se jen ve spolku s ostatními druhy.
Květiny ve skupinách bývají buď vesměs
stejné výše – u nízkých skupin skoro vždy –
aneb ve výši rozličné. Prvnější vyžadují nejen stejnoměrný povrch, ale i jednostejnou
barvu, smíšenina barev není ovšem vyloučena. Květinovými rabaty zveme úzké záhony, obyčejně na obrubě, které běžívají
nejčastěji rovnoběžně s cestou. Na svém
místě jsou, oddělují-li kvetoucí nebo ozdobnou část zahrady od ostatních částí,
na kraji terasy, podél plotů a stěn, jako obruba zahrady zelinářské a štěpnice…
Ukázky z knihy Domácí zahrada od autora M. Fulína vydané v Praze roku 1891
Z. Štoidl
připravil

Důležité termíny aneb vystřihněte a pověste si na ledničku
Den
13. 4. 2013
18. 4. 2013
30. 4. 2013
25. 5. 2013

Hod.
v 10.00 hod.
v 17.00 hod.
v 17.00 hod.
v 10.00 hod.

Akce
Geologická vycházka Radotínský potok
Zpátky ke kořenům
Májové ohně
Obejití Všenor

Místo setkání
vlakové nádraží Radotín
ZŠ Všenory, 1. stupeň
U Sušárny (za žel. přejezdem)
U Sušárny
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PC Akademie Všenory pořádá:
Informace a přihlášky na tel. 602 395 228 (lektor).

Večerní kurzy
pro dospělé,
začátečníky
i pokročilé.

Odpolední kurzy
pro děti,
začátečníky
i pokročilé.

Cena od 800,- Kč/os.

Cena od 600,- Kč/os.

Délka kurzu je 2 měsíce
(celkem 16 hod.)

Délka kurzu je pololetí
šk. roku.

Více informací o celé naší nabídce kurzů a termínech
naleznetena stránkách PC Akademie Všenory:

www.pcakademie.mypage.cz

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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