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Informace z Úřadu
Kontakty a úřední hodiny OÚ

Adresa: U Silnice 151, 252 31 Všenory
Datová schránka: r3qaw5f
Email: obec@vsenory.cz
Telefonní spojení: 257 711 010, 257 711 189, 602 691 663
Kontaktní osoby:
Markéta Mulíčková, marketa.mulickova@vsenory.cz
Jana Petrášková, jana.petraskova@vsenory.cz
Mgr. Mariya Revta, mariya.revta@vsenory.cz
Úřední hodiny:
pondělí 8–12, středa 8–12 a 13–18, čtvrtek 8–12
úterý a pátek – zavřeno
Starostka obce: Ing. Lenka Nejedlíková
Email: lenka.nejedlikova@vsenory.cz (starosta@vsenory.cz)
Telefon: 602 376 290
Úřední hodiny starostka: čtvrtek 15–18
Místostarosta obce: Ing. Roman Štěrba
Email: roman.sterba@vsenory.cz (mistostarosta@vsenory.cz)

Vodovod Brunšov
Na profilu zadavatele obec Všenory zveřejnila výběrové řízení
na dodavatele vodovodu na Brunšově. Věříme, že stavba se stihne zrealizovat do konce roku. Na vodovod jsme dostali dotaci.
Odhadovaná cena díla je 10 mil. Kč, ale bude záležet na vysoutěžené částce.

Vodovod a kanalizace Benátky
Po mnoha peripetiích věříme, že začátkem září zveřejníme výběrové řízení na dodavatele vodovodu a kanalizace Benátky.
Doufáme také, že se stavbu podaří zrealizovat do konce roku,
tak jako v případě Vodovodu Brunšov.

Kulturní dům Zdeňka
Na kulturní dům jsme také dostali dotaci od Ministerstva pro
místní rozvoj v rámci programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Celková výše nákladů je 30 mil.
Kč, z toho dotace činí 70 %, to je 21 mil. Kč. V současné době se
realizuje projekt na rekonstrukci.

Rekonstrukce budovy Karla
Majera 93 / budova staré školy

Obec zrekonstruovala objekt staré školy, aby bylo možné během září zahájit výuku pro pátou třídu základní školy. Kapacita
školy již nestačí, a proto bylo nutné najít místo pro jednu třídu.

Úprava zahrady v přírodním
stylu pro předškolní děti v rámci
mateřské školy ve Všenorech
Obec získala další dotaci na úpravu zahrady v mateřské škole
Josefa Kubálka ve Všenorech. Jedná se o 390 tisíc Kč, celkové
náklady budou 460 tisíc Kč.
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Rekonstrukce plotu na hřbitově
Obec si zajistila dotaci na rekonstrukci poškozeného plotu
mokropeského hřbitova. Dotace činí 470 tisíc Kč, celkové náklady mají být okolo 670 tisíc Kč. Akce bude realizována letos.

Pošta Partner na obecním úřadě
Máme za sebou tříměsíční provoz pošty Partner v budově
Obecního úřadu Všenory. Poštu provozuje obec.
Otevírací doba
Pondělí 13–18 hodin
Úterý
8–13 hodin
Středa
13–18 hodin
Čtvrtek
8–13 hodin
Pátek
8–13 hodin
Na poště Partner funguje také služba balíkovna, kde je možné
u některých e-shopů zadat doručení zásilky do naší provozovny
ve Všenorech.
Roman Štěrba

Předběžné výsledky ankety
Všenory 2020 týkající se okolí
zastávek
Ankety se zúčastnilo 398 respondentů, tedy asi 30% oprávněných voličů Všenor. V době redakční uzávěrky byly na webu
zveřejněny výsledky prvních čtyř otázek, ze kterých vyplynula
silnější preference respondentů pro zachování přejezdu oproti variantě nadjezd. U otázek týkajících se možného podjezdu
na kraji Všenor směr Dobřichovice nebyly výsledky vzhledem
k počtu respondentů jednoznačné.
Výsledky ankety sledujte na adrese: https://anketavsenory2020.decision21.org/anketavsenory2020/vysledky, zkrácená
verze adresy je: https://1url.cz/7zjEQ
Plné vyhodnocení ankety přineseme v dalším čísle Zpravodaje.
Martin Mašát

Volby ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se konají:
■v
 pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
■v
 sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Ve Všenorech je jeden volební okrsek, a tedy jedna volební
místnost, a to v přízemí OÚ ve Všenorech, U Silnice 151.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební místnost
Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, prohlášení o vzdání se kandidatury
nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro
každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané
hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná
většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích.
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou barvy šedé.
Hlasovací lístky pro volby jsou voličům distribuovány současně, a to
nejpozději 3 dny přede dnem voleb (30. 9. 2020). V případě, že dojde
k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu
voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je
volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti
a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi;
ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ze
zvláštního výpisu obdrží volič od okrskové volební komise dvě prázdné úřední obálky žluté a šedé barvy opatřenou úředním razítkem.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude
mu hlasování umožněno.
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou
stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat.
Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených

na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost
(udělení preferenčního hlasu). Pokud volič dal na hlasovacím lístku
přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací
lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice;
k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky. Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
V případě potřeby nahlaste žádost o přenosnou volební schránku nejlépe do čtvrtka 1. října 2020 do 15. 00 hodin na OÚ, tel. 257 711 010.
Další podrobné informace o volbách do zastupitelstev obcí jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz,
na stránkách ČSÚ www.volby.cz a na stránkách obce www.vsenory.cz/.
Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu
onemocnění covid-19
Vláda České republiky dne 17. srpna 2020 schválila návrh zákona
o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů
a do Senátu v roce 2020.
Zákon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický
lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních,
která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.
Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviště budou zřízena pro každý
okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd
motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič
hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.
Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení
na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi
pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne
od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud občan
v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může
do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že
žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne
od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.
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Hospodaření a finanční
situace v otázkách
V hospodaření obcí a krajů
se v roce 2020 výrazným
způsobem promítá zpomalení
ekonomiky způsobené
pandemickým onemocněním
COVID-19. Jak se tato situace
dotkla konkrétně Všenor,
na to odpovídá Martin Mašát,
předseda finančního výboru.

příjmů oproti loňsku činí 10 %. V korunovém vyjádření jsme namísto loňských zhruba 16,8 mil. Kč obdrželi 15,1 mil. Kč, tedy
o 1,7 mil. Kč méně.

Co to pro obec znamená
– budou se škrtat nějaké
výdaje, neuskuteční se
nějaké investice?

V době, kdy píšu tyto řádky, putují obcím
peníze z tzv. jednorázového kompenzačního
bonusu 1250 Kč na obyvatele. Pro Všenory
to konkrétně znamená příjem 2,1 mil. Kč.
Propad příjmů oproti loňsku alespoň za období leden až červenec je tím obci víc než
plně kompenzován.

Zaznamenaly tedy
Všenory propad příjmů
v souvislosti s pandemií
COVID-19?

Ano, tak jako v ostatních obcích jsme v první polovině roku obdrželi do našeho rozpočtu méně tzv. daňových příjmů, tedy příjmů z rozpočtového určení daní, které tvoří
zásadní položku příjmů obce. Za období
leden až červenec tento propad daňových

Pokud jde o zbytek roku, tak mně zatím
známé odhady Ministerstva financí hovoří
o celkovém odhadovaném propadu daňových příjmů za rok 2020 oproti roku 2019
na úrovni 11 %. To by v podstatě zname-

nalo pokračování dosavadního trendu, kdy
jsme největší propady zaznamenali během
května a června, přičemž v červenci propad
zpomalil právě na cca 10–11 %. Pro Všenory
by to konkrétně znamenalo celkový propad
ročních příjmů zhruba 3 mil. Kč, po zohlednění kompenzačního bonusu jen zhruba
1 mil. Kč.
Já osobně raději uvažuji i s horší variantou, a to, že kvůli druhé podzimní vlně pan-

Vývoj finančních prostředků obce (tis. Kč)
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Vývoj celkových příjmů (tis. Kč)

do konce letošního roku konečně uskutečnit
investice do VaK Na Benátkách a na Brunšově, z dalších větších investic jmenuji odkup kulturního domu u Zdeňky, probíhá
rekonstrukce prostor po soukromé školce
pro výuku páťáků, nové oplocení hřbitova,
budeme opravovat střechu kaple sv. Jana
Křtitele, atd.
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Samozřejmě můžeme uvažovat i nějaké
horší „stresové“ scénáře propadu obecních
příjmů o více než 20 %. Tomu naštěstí zatím
nic nenaznačuje, nicméně je pravdou, že
v takovém případě by už další případný deficit obec musela hradit z vlastních finančních
prostředků.

A ty jsou jaké?
Vývoj celkových výdajů - druhové členění (tis. Kč)
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demie budou celkové roční daňové příjmy
nižší nikoli o 11, ale o 20 %. V korunovém
vyjádření by to znamenalo propad o 5,5
mil. Kč, po zohlednění kompenzačního bonusu zhruba 3,5 mil. Kč.

Dobře, a co to tedy pro
obec bude znamenat
z hlediska výdajů?
Abych mohl odpovědět, musím nejdříve
jednak vysvětlit způsob tvorby rozpočtu
obce a za druhé trochu představit aktuální
finanční situaci.
Rozpočet obce jsme, podobně jako
v předchozích letech a za předchozího vedení obce, sestavovali s poměrně opatrnými předpoklady jak na straně příjmů, tak
na straně výdajů. U daňových příjmů to
konkrétně znamená, že namísto loňské skutečnosti ve výši 27,6 mil. Kč jsme rozpočtovali pouze částku 24,2 mil. Kč. Už v rozpočtu jsme tedy z opatrnostních důvodů měli

zahrnutý pokles daňových příjmů o 12 %.
Pokud by se tedy naplnil odhad Ministerstva financí ve výši poklesu o 11 %, pro obec
Všenory by to neznamenalo nic jiného, než
jen a pouze naplnění schváleného rozpočtu.
Respektive byli bychom nad rozpočtem díky
zmíněnému kompenzačnímu bonusu.
Pokud bychom uvažovali celoroční
propad daňových příjmů o 20 %, byly by
tyto příjmy zhruba na úrovni 22,1 mil. Kč,
tedy 2,1 mil. Kč pod rozpočtem, což je shodou okolností právě výše kompenzačního
bonusu.
V žádném z obou uvažovaných scénářů
by tedy nedošlo k nenaplnění rozpočtovaných příjmů obce Všenory. Z čehož vyplývá
i odpověď na otázku ohledně výdajů – v tuto
chvíli obec Všenory neškrtá žádné plánované výdaje z důvodu pandemie COVID-19,
pominu-li akce, které se neuskutečnily, neuskuteční, nebo budou pozdrženy kvůli
epidemiologickým opatřením. Děláme naopak všechno pro to, aby se podařilo ještě

Stručně řečeno dostačující. Ke konci července, tedy ještě před připsáním kompenzačního bonusu, jsme měli na účtech
u bank 23,4 mil. Kč. I přes negativní vliv
pandemie jsme dokázali oproti konci loňského roku ušetřit 5,9 mil. Kč, oproti stavu k 31. 12. 2018 je to nárůst o 15 mil. Kč.
Částečně je to díky příznivému vývoji daňových příjmů v předchozích letech, kdy
tyto příjmy rostly průměrně o 12 % ročně,
částečně díky opatřením na straně běžných
výdajů, no a částečně absencí investic – tady
samozřejmě cítíme velký dluh a jak jsem už
psal, ještě do konce letošního roku chceme
uskutečnit některé významné plánované investice. Původní odhad rozpočtu byl takový, že bychom na konci letošního roku měli
mít zůstatek finančních prostředků zhruba
11,7 mil. Kč. Z toho vyplývá, že pro případné další nečekané výpadky v řádu jednotek
mil. Kč má obec dostatečné rezervy. Vývoj
finančních prostředků obce za poslední čtyři roky včetně vývoje úvěrů ukazuje první
graf.
Na dalších dvou grafech bych si ještě dovolil prezentovat historický a rozpočtovaný
vývoj celkových příjmů a výdajů za roky
2017 až 2020:

A výhled do dalších let?
Rozpočet na rok 2021 bude vedení obce sestavovat na podzim s doufejme lepším povědomím o tom, jaký dopad na ekonomiku
nakonec pandemie bude mít. Proto bych
v tuto chvíli nechal nějaké přesnější odhady na další roky stranou, třeba do příštího
Zpravodaje. Nicméně platí, že budeme chtít
pokračovat v rozumné míře investic, ovšem
se zásadou, že investice musí být vždy z větší části hrazeny z dotací a jen z menší části
spoluúčastí z rozpočtu obce.
Martin Mašát
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Co je nového ve Všenorské knihovně
a Všenorském muzeu Mariny
Cvětajevové
Letos uplyne 5 let od převezení expozice Mariny Cvětajevové
do Všenor a v příštím roce to bude 10 let od přestěhování
Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka
do současných prostor na obecním úřadě.
Letošní rok přinesl velké změny. Do prostor knihovny jsme přestěhovali muzeum, přestavěli interiér a otevřeli jsme letní čítárnu.
Kde jsou příčiny změn v knihovně? Podrobnosti by zabraly mnoho
stran textu. Velmi stručný přehled může vypadat takto.

Co přecházelo vzniku Všenorského
muzea Mariny Cvětajevové
8. října 1892 – narození Mariny Ivanovny Cvětajevové,
ruské básnířky a spisovatelky
Podle juliánského kalendáře, který tehdy platil v Rusku, je dnem
narození 26. září.
Marina se narodila v Moskvě, v rodině univerzitního profesora
Ivana Vladimiroviče Cvětajeva (ředitele prvního veřejného muzea v Moskvě, později zakladatele Puškinova muzea výtvarných
umění) a Marie Alexandrovny Meynové (pianistky, žačky slavného Rubinštejna). Marina vyrůstala v blahobytu a vysoce kulturním
prostředí. Od deseti let byla s rodinou na cestách po Evropě. Získala skvělou jazykovou průpravu a evropské vzdělání, studovala
na Sorbonně.
7. listopad 1917 – Bolševická revoluce
(Velká říjnová socialistická revoluce)
Podle juliánského kalendáře to bylo 25. října.
Po revoluci žila Marina v Moskvě ve velké bídě. Její manžel Sergej
Jakovlevič Efron po vypuknutí revoluce přešel k bělogvardějcům,
s nimiž prodělal celou občanskou válku. Pak emigroval do Berlína.
V roce 1922 bylo umožněno Marině s dcerou emigrovat a odjet
za manželem.
1922–1925 – Marina je v emigraci, pobývá v Praze
a okolí
V roce 1922 se s manželem přestěhovala do Prahy, manžel zde
studoval na Filozofické fakultě. Marina Cvětajevová prožila v Praze
6
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a v jejím nejbližším okolí tři roky a tři měsíce v letech 1922–1925.
České tvůrčí období je nejvýznamnějším v jejím životě, zde napsala svá dvě klíčová díla, Poému hory a Poému konce.
V září 1922 se rodina ubytovala v domě pana Sasky v Horních
Mokropsech. Ale bydlení pod střechou s malým okénkem nebylo
příliš pohodlné, proto manžel pronajal pro rodinu pokoj v domě
V Chaloupkách č. p. 521, kde bydleli od podzimu 1922 do září 1923.
V září 1924 se stěhují k Vančurovům do Všenor č. p. 324, kde se
v únoru 1925 narodil syn Georgij.
1925 – Marina odjíždí z Československa do Francie
V zimním období bylo v Čechách nevlídno. Marina doufala,
že ve Francii jí bude líp. Nakonec ale v jednom dopise napsala
„Mokropsům dávám přednost před Paříží“.
1928 – narození prof. Ing. Mirko Vaněčka, DrSc.
v Českých Budějovicích
1930 – narození Galiny Želobiny ve Sverdlovsku
1939 – Marina se vrací do Moskvy
Krátce po návratu do Moskvy jsou dcera a manžel zatčeni a obviněni ze špionáže. Marina zůstává sama s dospívajícím synem.
Po zahájení války v r. 1941 jsou evakuováni do Jelabugy v Tatarské
republice.
1941 – 31. srpna Marina dobrovolně odchází ze života
1953 – Mirko Vaněček se seznámil s Galinou Želobinou
Mirko Vaněček studoval geologii na Přírodovědecké fakultě a využil možnosti odjet do Sovětského svazu studovat geologii a mineralogii na Báňské akademii ve Sverdlovsku (dnes Jekatěrinburg).
Zde se seznámil se svou budoucí manželkou Galinou.
1955 – Galina se stěhuje do Prahy
V roce 1955 se Mirko Vaněček s Galinou oženil a Galině je umožněno odstěhovat se do Prahy. Zde učí ruštinu na Vysoké škole
ruského jazyka a později na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.
Ve volném čase se věnuje poezii, jejím životním zájmem je ruská
básnířka Marina Cvětajevová.
2000 – konference ve Všenorech
Galina vyvíjí úsilí o zviditelnění lokalit spjatých s básnířkou a zorganizovala velkou mezinárodní konferenci o Marině Cvětajevové
v Praze a ve Všenorech, z níž vzešel obsáhlý sborník „Dni Mariny

všenorská knihovna A INFORMAČNÍ CENTRUM BEROUNKA
Cvetajevoj – Všenory 2000 : novyje rezul‘taty issledovanij : meždunarodnaja konferencija : 12-14 ijunja 2000, Všenory i Praga“.
Jeden den se konference konala ve Všenorech v prostorách Centra pro improvizaci v umění Jiřího Stivína. Do Všenor účastníci cestovali společně vlakem.
2001 – Založení Společnosti Mariny Cvětajevové v Praze
Manželé Vaněčkovi byli iniciátory založení Společnosti Mariny
Cvětajevové (dále jen SMC). Za dobu působnosti se SMC podařilo
uskutečnit v ČR i v zahraničí čtyři výstavy a nesčetně odborných
přednášek o životě a díle Mariny.

8. října 2012 – Otevření
stálé expozice o životě a díle Mariny Cvětajevové
v Praze na Malé Straně
Manželé Kuročkinovi, kteří přišli z Petrohradu, ve spolupráci
s manželi Vaněčkovými zpracovali podklady pro stálou expozici
v pronajatém objektu na Malé Straně, Tržiště 16. Otevřeli ji 8. října 2012. Vznikla mimořádná výstava, jejíž kvalitu oceňovali všichni návštěvníci, tuzemští i zahraniční. Přesto se nepodařilo získat
podporu ani u Ministerstva kultury, ani u městské části Praha 1.
Po dvouleté činnosti bez podpory kulturních institucí byla z ekonomických důvodů expozice uzavřena a exponáty byly uskladněny v garáži.
2015 – Společnost Mariny Cvětajevové pomalu zaniká
Galina vytrvale hledá místo pro stálou expozici, takové místo, které by bylo spojené se životem Mariny. Hledá také ve Všenorech.
Dohodou mezi Společností Mariny Cvětajevové a Obcí Všenory
ze dne 14. 12. 2015 byla expozice převedena do majetku Obce
Všenory včetně příruční knihovny a dalšího příslušenství, a to
bez náhrady. Vznikla myšlenka umístit expozici do prostoru Infocentra, maličké místnosti na obecním úřadě, patřící k Všenorské
knihovně.

u S
rpen 2020 –
nové umístění
expozice muzea.

3. listopadu 2016 – Otevření Centra Mariny Cvětajevové
ve Všenorech
V místnosti Infocentra byla instalována expozice o životě a díle Mariny Cvětajevové Bylo nutno řešit uspořádání exponátů v místnosti
o velikosti 10 m2 se dveřmi v každé stěně. Poradil si s tím úspěšně Leoš Válka, zakladatel a ředitel Centra současného umění DOX
v Praze. V listopadu 2016 bylo ve Všenorech slavnostně otevřeno
Centrum Mariny Cvětajevové, a to hned dvakrát, 3. a 5. listopadu.
2018 – Nový název: Muzeum Mariny Cvětajevové
V roce 2018 se mění název Centra na Muzeum Mariny Cvětajevové. Muzeum bylo přijato za řádného člena Asociace muzeí a galerií
ČR. Nadále je součástí Všenorské knihovny a Informačního centra
Berounka.
25. dubna 2019 – Všenorské muzeum Mariny
Cvětajevové
Zastupitelstvo Obce Všenory schválilo na veřejném zasedání 25. 4.
2019 změnu názvu Muzea Mariny Cvětajevové na Všenorské muzeum Mariny Cvětajevové. Tato změna souvisí se záměrem rozšířit
zaměření muzea o historii obce Všenory.
Muzeum je stále součástí Všenorské knihovny a Informačního
centra Berounka, což umožňuje uložení získaných publikací
do fondu knihovny a jejich zpřístupnění prostřednictvím katalogu
(katalog.vsenory.cz).
Pro propagaci vznikly tři pohlednice s tématem muzea a básnířky, placka, logo muzea, razítko, vývěsné tabule na plotě a letáčky
v ruštině, angličtině a češtině.
2020 – Stěhování expozice muzea
Všenory mají problém – pošta Partner provozovaná v Dobrůtkách
končí 31. května. Bylo rozhodnuto, že pošta bude na obecním úřa-

Foto Eliška Reitspiesová

1. září 2012 – Odhalení pamětní desky ve Všenorech
SMC ve spolupráci s obcí
a knihovnou odhalila ve Všenorech na zděném plotu domu
č. p. 521 v ulici V Chaloupkách
pamětní desku Mariny Cvětajevové. Na desce je kopie vlastní
kresby básnířky se vzkazem
manželovi: „Sýr, máslo a mléko
máš za oknem. Sýr a máslo –
vpravo. Nevyvař mléko. (!!!) Nezapomeň na dopisy! – Odpust!“
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rodovědné, urbánně-krajinné a kulturně-historické. Autorský tým
Bolina, Cílek, Hlaváček, Klimek, Meduna, Sádlo, Schmelzová, Špoula se v ní zabývá krajinnou ekologií, geologií, profánní i sakrální
historií, cestní sítí a literární reflexí krajiny. Krajina soutoku totiž
není jen pozoruhodnou lokalitou, nýbrž především příběhem,
který chce být vyprávěn, jinak se stane nesrozumitelným. Anotace
převzata z https://www.kosmas.cz/.

Foto Alena Sahánková

dě v místnosti Všenorského muzea Mariny Cvětajevové. Díky uzavření knihovny kvůli COVID-19 se podařilo v šibeničním termínu
uvolnit prostor v knihovně pro expozici muzea. Od začátku června tak může fungovat pošta Partner na obecním úřadě. Expozice
muzea není v současné době ještě zcela dokončena, ale výstavní
panely i velká knihovna Mariny jsou přístupny v otevíracích hodinách Všenorské knihovny.
Přestěhování expozice připravilo knihovnu o 2000 knih, které bylo
nutno vyřadit, aby bylo možno uvolnit prostor pro otevření pošty
a přemístit muzeum do knihovny. Ale jsou i pozitivní stránky celé
akce:

p
Letní čítárna

V původní místnosti byla expozice většinu času uzavřena, v současných podmínkách ji uvidí mnohem více návštěvníků. Je zde
i více světla a místnost je nyní propojena s venkovním prostorem,
kde je možné v letním období posedět a číst si, návštěvníci muzea
si zde mohou odpočinout.
Eliška Reitspiesová, Alena Sahánková, Jana Müllerová

Podzemní památky
středních Čech:
houbařův průvodce
podzemím a další
příběhy o bronzových
říších, dějinách
surovin, ledovém
bláznu i králi, cestách
do podsvětí, záhadě
Dusivé štoly a uranu,
který nebyl jen pro
mír / Václav Cílek,
Martin Majer, Lukáš Falteisek, Zdeňka Sůvová, Josef Keřka,
Jiří Řehka, Vladimír Daněček, Jan Rohovec a Pavel Mudra;
ilustrace Dominika Lizoňová. První vydání. Praha : Dokořán,
2019. 278 stran: barevné ilustrace, mapy, portréty, plány;
22 x 30 cm. ISBN: 978-80-7363-942-6.
Tato kolektivní monografie odhaluje tajemství středočeského
podzemí a ukazuje jeho rozmanitost a krásu. Svět nad a pod zemí
nemůžeme chápat odděleně – těžba zlata, stříbra, železa, uranu,
uhlí a vápence měla obrovský vliv na samotný vznik českých zemí
a posledních tisíc let byla jednou z hlavních sil vývoje společnosti. Když se na oblast středních Čech podíváme z hlediska surovin,
rychle pochopíme, proč se staly hospodářským centrem a hnacím
„motorem“ země. Berte tuto knihu nejen jako průvodce na výlety,
ale také jako návod, jak porozumět tomuto kraji. Anotace převzata
z https://www.kosmas.cz/.

Z nové regionální literatury
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Jubilanti
Paní Galina Vaněčková se významně zasloužila o mezinárodní propagaci nejen díla básnířky Mariny Cvětajevové, ale
také o propagaci Všenor. Bez její iniciativy bychom Všenorské
muzeum Mariny Cvětajevové neměli. Letos v červnu oslavila
tato vitální dáma 90. narozeniny. Srdečně jí blahopřejeme
a přejeme jí pevné zdraví a hodně energie do dalších let.

Foto Lukáš Kliment

Fenomén soutoku:
příběh říční krajiny
na soutoku Vltavy
a Berounky / Petr
Hlaváček, Petr Meduna
(eds.), Pavel Bolina,
Václav Cílek, Zdeněk
Ent, Tomáš Klimek,
Jiří Sádlo, Radoslava
Schmelzová, Štěpán
Špoula. Vydání první.
Praha: IPR Praha: Novela
bohemica, 2019. 183
stran: ilustrace (převážně
barevné), mapy; 20 cm.
ISBN: 978-80-87931-97-4; 978-80-87683-97-2.
Soutok Vltavy a Berounky na jižním okraji Prahy představuje dávnou křižovatku cest i výrazné ohnisko české mentální topografie.
Stejně tak pražské jihozápadní předpolí od Lahovic a Zbraslavi až
po Černošice a Kazín je svéráznou říční krajinou, která se během
tisíciletí a staletí proměnila ve zcela specifický kulturně-historický areál. V roce 2015 vznikl z iniciativy hl. m. Prahy a sousedních
obcí Projekt Soutok, koordinovaný pražským Institutem plánování a rozvoje, jehož cílem je založení Příměstského parku Soutok.
Kniha Fenomén soutoku je pokusem o souhrnný pohled na tuto
dosud spíše opomíjenou oblast, a to z perspektivy geologické, pří-

p
Manželé Vaněčkovi na večeru věnovaném
Marině Cvětajevové, 16. 2. 2013.

ZŠ A MŠ JOSEFA KUBÁLKA VŠENORY
■ Budeme

se snažit vyvarovat velkých akcí a případně je nahradit
online akcemi.
■ Nejsme si jisti, zda pojedeme na lyžařský výcvik, vše promýšlíme.

Školní úvodník
pro školní rok 2020-2021

V co doufáme?
■ Doufáme, že budeme moci realizovat třídní akce, výlety a školy
v přírodě, že na jaře pojedeme s dětmi na odložený výlet do Anglie. Domlouváme hygienicky bezpečnější variantu zájezdu.
■ Doufáme, že si společně zazpíváme na Vánočním zpívání.
■ Doufáme, že budeme učit celý školní rok!
Přeji všem školou povinným zdravý a celý školní rok. Přeji rodičům,
dětem i nám, abychom nemuseli znovu mít „školu doma“ jako
školní rok minulý.
Ještě jednou všem zúčastněným děkuji za zvládnutí školy doma
na jaře 2020 a připojuji výtvarně zpracované poděkování, které
jsme na konci roku rozdávali.
Renáta Bartoníčková

Škola ve škole
Letošní září si více než kdy jindy vážíme toho, že se můžeme
po prázdninách vidět s našimi dětmi a rodiči. Těšíme se na společné uvítání prvňáčků a nových dětí ve škole i ve školce.
Co je u nás nového a co osvědčeného pokračuje?
■ Celoroční projekt letos věnujeme J. A Komenskému. Projekt
bude realizovaný především ve třídních kolektivech, abychom
předešli nadbytečnému promíchávání kolektivů.
■ Naše škola i školka jsou úplně naplněné, každičký kout je u nás
využitý. Pro nový školní rok dokonce budeme mít jednu třídu
ve staré škole u kostela.
■ Sestavujeme nejen běžný rozvrh školy, ale připravujeme pro jistotu i online variantu rozvrhu a provozu školy.
■ Díky novému financování škol státem můžeme dělit děti ve třídách na více skupin, proto i další 6. třídy budou rozdělovány
opět na tři skupiny angličtiny a můžeme realizovat na přibližně
polovinu hodin v 1. třídě párovou výuku.
■ Znovu jedou 6. třídy na několikadenní akci TMEL a díky finančnímu příspěvku Sdružení rodičů opět realizujeme Blokovou výuku tělocviku na 2. stupni, která alespoň trochu „supluje“ absenci
tělocvičny.
■ Budeme nakupovat IT techniku a posilujeme wifi síť na
2. stupni, aby děti mohly používat techniku během vyučování.
Rádi bychom také realizovali posílení wifi sítě na budově 1. stupně, potřebujeme však vyčkat, až budeme mít dostatek finančních prostředků.
Co je u nás jinak?
■ V MŠ začíná ve všech třídách program Začít spolu.
■ Celý první týden je věnovaný návratu dětí do škol. Těšíme se,
připravujeme pro děti aktivity a program, abychom se co nejvíce
sžili zase dohromady ve třídách.
■ Celé září budeme v klidu s dětmi zjišťovat, kde se ve svém učení
nacházejí, jakou potřebují podporu pro případné doplnění loni
probírané látky.
■ Během prvního pololetí plánujeme doplnit s dětmi výstupy ŠVP,
které jsme loni nestihli, nebo které potřebujeme procvičit.
■ Budeme dbát na zvýšenou hygienu, s dětmi zopakujeme principy a budeme je dodržovat.
Co bohužel letos bude jinak?
■
8. ročník Zábavného benefičního odpoledne bude pravděpodobně z důvodu hygienických opatření jen v takové verzi, která
bude aktuálně možná. V tuto dobu zahajujeme s organizačním
týmem diskuzi „zda a kudy na to“.
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historie

Vila

čp. 132
Vila čp. 132, původní číslo
64, byla postavena v místě,
kde se ulice Václava Křena
napojuje na ulici Karla Majera.
Vila je v novobarokním slohu
a dochovalo se i stylové
oplocení a v něm vestavěná
garáž. Nejedná se o původní
podobu stavby, ale prakticky
zcela zachovalý stav objektu
po přestavbě v roce 1936.

N

ovobarokní sloh navazoval na vysokou
kvalitu českého baroka, které přežívalo
zejména ve své zlidovělé formě až do druhé poloviny 19. století. Novobarokní sloh
se pro vilové objekty využíval poměrně
zřídka a v historickém kontextu také pozdě. Mnohem častěji byl použit při výzdobě
fasád městských činžovních domů případně při rekonstrukci památkových objektů.
Novobarokní architektura byla oblíbená
také u církevních institucí. V naší obci je
nejvýznamnějším příkladem novobarokní
architektury zámek, který nechal dostavět
a novobarokně upravit Hanuš Kasalický
ve 30. letech 20. století. Velkorysá přestavba zahrnovala i hospodářský dvůr a bránu
do sladovny.
Přesný rok stavby původní vily čp. 62,
nově čp. 132, a stavebníka se mi podařilo zjistit v obecním archivu. Dochovaly se
2 protokoly, a to žádost Karoliny Klimtové
o povolení stavby rodinného domu, a protokol o šetření Úřadu stavebního k povolení užívání domu. Pozoruhodná je rychlost
stavby domu, ta byla započata 26. února
1912 a dokončena již 3. srpna 1912. Dochoval se plánek původní podoby vily, kdy výzdoba fasády byla ve stylu doznívající secese
(viz plánek severního průčelí).
Vila byla zakoupena 25. 5. 1923 manželi
Aloisem a Hanou Mašínovými (na svatební
fotografii ateliéru Langhans) jako letní byt.
Svůj vliv měla i skutečnost, že paní Hana
byla velkou zahrádkářkou. To dokládá zachovaná zahradní kniha. Díky ní víme, že
10
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v roce 1924 byla za vilou směrem ke svahu
přistavěna veranda. V roce 1926 bylo zřízeno zavlažování zahrady díky motoru Škoda
v. č. 410 513. Další záznamy se týkají úrody,
anomálií počasí a úprav zahrady. Záznamy
týkající se vily jsou skromné.

K velkorysé přestavbě vily došlo v roce
1936. Do mansardové střechy byly vestavěny další místnosti. Všechny fasády vily byly
upraveny novobarokně. Bylo provedeno
nové oplocení směrem do ulice s kovanými mřížemi (viz dobové foto průčelí vily).

historie

la až maminka současné majitelky a to počátkem 50. let minulého století. To už byly
do vily přikázány dvě rodiny nucených nájemníků. Majitelce byl přidělen salon a veranda za domem, která převzala funkci kuchyně. Jenže verandu nebylo možné vytápět,
takže v zimním období bylo zle. Pokud se
týká sociálního zařízení, byl zřízen záchod
a v bývalé prádelně byla osazena koupelnová
kamna na dřevo.
V roce 1991 ve vile praskla voda, a to
v době, kdy doma nikdo nebyl. Došlo k ma-

sivnímu protečení a vznikla značná škoda
na domě i zařízení. V dalších dvou letech
byla provedena kompletní oprava interiérů
vily a vybudována nová koupelna.
Po odchodu podnájemníků se vila vrátila ke svému původnímu účelu – rodinné
rekreaci. Současná majitelka paní Vendulka Matthews – Břeská žije se svou rodinou
ve Švýcarsku. Ve Všenorech pak tráví se
svým manželem každé léto.
Martin Lehovec

Do rohu oplocení byla vestavěna garáž. Novobarokní styl zdůraznil středovou dispozici
vily a dal jí podobu malého zámečku. Velmi
kvalitní jsou kovářské práce, které provedl
pan Tauš.
Dispozice vily zahrnovala v přízemí
vstupní chodbu, schodiště, kuchyni, prádelnu, sklep a velkou místnost nazývanou
majiteli „konírna“. Ta bývala využita většinou jako dětský pokoj. V poschodí byl salon
a dvě ložnice. V podkroví byly po přestavbě
další dva pokoje a komora.
Rodina bydlela v Praze a do Všenor jezdila na letní byt. Trvale se do vily nastěhovaVšenorský ZPRAVODAJ
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Varhany v kostele sv. Václava

Oštemplováno

První zprávy o původním farním kostele sv. Václava
ve Všenorech, postaveném v románském slohu, jsou z první
poloviny 14. století. V nynější podobě byl vybudován
a posvěcen v roce 1732.

Tímto krásným českým výrazem rozumíme vrchol úředního
jednání, kdy na dokument obdržíme otisk razítka a dosud
bezcenný papír se stává oficiálním dokladem.

V dochovaných inventářích chrámu z 18. století se na zdejším kůru
uvádějí malé varhany bez pedálu. V polovině 19. stol. byl nástroj
přestavěn kladenským varhanářem Antonem Siegerem. Jeho práce však nebyla kvalitní, nechal ji nedokončenou a varhany tak vykazovaly řadu závažných poruch.
V roce 1891 byly pořízeny nové a moderní varhany, které postavil pražský varhanář Karel Schiffner, a to za 2400 korun. Varhanář
Karel Schiffner byl jedním z nejvýznamnějších varhanářů druhé
poloviny 19.století. Nástroj ve zdejším chrámu je pozdním dílem
renomovaného pražského mistra. Celková koncepce a zvuková
podoba je čistě romantická. Varhany vynikají kvalitní konstrukcí
a výborným řemeslným zpracováním.

Nástroj má jeden manuál s pedálem a celkem 9 rejstříků. Mají dobově moderní konstrukci – kuželkové vzdušnice s mechanickou
trakturou a magazínový měch. Varhany bohužel neunikly válečné
rekvizici cínových píšťal v roce 1918. Krátce po válce byly zabavené píšťaly nahrazeny novými, vyrobenými již ze zinku. Do doby
první republiky můžeme datovat připojení motoru k měchům.
Celková renovace varhan se uskutečnila v r. 1998 panem Nožinou
ze Štěchovic. Poslední údržba spojená s konzervací proti červotoči, vyčištěním a naladěním proběhla v roce 2018 a provedl ji varhanář Václav Vála z Prahy.

Bez razítka není úřadu a instituce, ale ani spolku či organizace.
A protože od 19. století v české společnosti vznikaly spolky jak
houby po dešti, také výroba razítek se stala rozšířeným oborem
podnikání. Kovová, dřevěná, gumová razítka dnes zdobí muzea
a jsou dokladem toho, jak bohatý společenský život naši předkové
vedli.

Od úmrtí Ing Romana Schmitta v roce 2010 se u nás ve hře na varhany střídají: Václav Kliment, Ivanka Kylarová, Gabriela Foltýnová
a na několika provedeních vánoční mše „Hej, mistře“ se podílel
prof. Jaroslav Šaroun.
Markéta Hojerová, foto Václav Chalupecký

I v naší obci se můžeme pochlubit např. řadou historických školních razítek a nyní se nám podařilo objevit původní razítka dvou
hornomokropeských spolků, osvětové rady a Československého
červeného kříže.
Vladislav Veselý
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Příměstské tábory
V letních měsících nabídlo Středisko volného času Všenory tři týdenní příměstské tábory a jedno delší soustředění tanečních kroužků.
Ve spolupráci s organizací Kutil junior také zveme všenorské děti
na letní tábor této organizace, jehož součástí jsou též projektové
dny, které spolufinancuje SVČ jako specifické projektové dny z projektu šablon.
První z nich připravily paní Vrabcová a Hurdová s externími lektory.
Program tábora, který proběhl mezi 13. a 17. červencem, byl obohacen spoluprací více lektorů, již si Středisko může dovolit díky financování jako projektové dny „šablon II“ pro volnočasová zařízení.
Tábor navázal na dva předešlé. Pestrost programu se oproti loňsku
dále zvýšila.
Denní režim tábora byl podobný, jako vloni: sraz byl v Dobřichovicích vždy v 8 ráno a návrat zpět potom po 17. hodině. Tábora se
účastnili někteří frekventanti kurzů umělecké keramiky z Dobřichovic, a tak bylo asi zřejmé, že první den budou účastníci prohlubovat
své dovednosti a rejstříky postupů zpracování keramiky. Dětem byla
představena technika RAKU. Výrobky jsou při ní z pece vytahovány
při teplotě přes 1000 °C. Rozžhavené výrobky jsou kladeny do nádob s pilinami, které se okamžitě vznítí. Následně jsou zasypány dalšími pilinami a po dostatečném rozhoření jsou nádoby přiklopeny,
je zamezen přístup kyslíku a z hoření dochází k postupnému zakouřování výrobků a metalizování glazury obsahující měď. Efektnost
a barevnost je mimořádná.

na pánev. Na místo do Srbska se děti tentokrát přesunuly na kole
a pak absolvovaly koupání na koupališti v Berouně.
Následujícího dne se konala geologická vycházka s paní Markétou
Klimtovou. Cílem bylo úpatí barrandovských skal. Kromě přesunu geografického jsme se přesunuli i v čase, a to do dob, kdy ještě
všude kolem bylo moře. Děti byly seznámeny s historií a vývojem
zemské kůry. Následně ohledaly místo a poznávaly stopy horotvorné a sedimentační činnosti. Ve starých usazeninách se potom učily
nalézat, vyjmout a očistit otisky prvohorních živočichů.
Poslední den prvního cyklu příměstského tábora bylo dopoledne připraveno setkání se zdravotnicí Gabrielou Benešovou. Ta je z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děti účastnící se tohoto kurzu
už jsou dostatečně staré, a tak jsme shledali za vhodné doplnit do jejich vzdělání základy první pomoci. Děti většinou zvládají krizové situace bez problému, a tak je rozšíření jejich poznání v tomto směru
velkým přínosem. Hodně se mohly naučit jak děti, tak lektorka SVČ,
což je ostatně důvodem financování ze šablon. Den sestával z výcviku, her a hraní rolí a také z průběžných testů a soutěže. Na úplný závěr
následoval opět přesun na koupaliště a zasloužená zábava u vody.
SVČ připravilo velmi podobný program též na týden od 17.
do 21. srpna. Paní Pikardová s paní Hruškovou připravily s kolegy týden zábavných her a výcviku v rozličných hudebních a uměleckých
aktivitách jako „týden náhrad“. SVČ tak vyšlo vstříc požadavkům dětí
a rodičů, aby byla alespoň částečně nahrazena osobní setkání s lektorem, k nimž od půlky března nemohlo docházet kvůli opatřením
vlády proti šíření nemoci covid-19.

Další den strávily děti na ekofarmě v Hostomicích. Poznaly, v čem
spočívá permakulturní, k přírodě ohleduplné a bezodpadové hospodaření. Zajímavostí bylo to, že děti provázel dnem zkušený průvodce v rouše beránčím. Děti si vyzkoušely celodenní provoz farmy
a večer byly skutečně rády, že si mohou odpočinout doma.
To další den bylo příznivé počasí a strávili jsme jej u Berounky s mistrem rybářem. Děti navštívili také dva členové rybářské stráže a poučili děti o bezpečnosti a etice rybolovu. Rybolov, při němž vede rybář
souboj s rybou spíše chytrostí a lstí než silou, je bojem víc než vyrovnaným. Děti si také odnesly splávek v podobě rybiček, nikoliv ryby

Po pět dní tak na zahradě školy a v jejím okolí probíhaly turnaje
ve sportovních hrách, učení se na kytaru, ukulele, práce s hrnčířským
kruhem a pecí a též si děti užily pořádnou dávku klidných chvilek
s jógou.
O tanečním táboře, který pořádá SVČ Všenory a Klub sportovního
tance KST Silueta Praha 5, budeme informovat v dalším čísle, protože ještě probíhá a nemáme celkové výsledky ani fotografie.
Připomínám, že od září zahájí pravidelnou činnost kroužky SVČ v širokém okolí Prahy a Prahy západ.
Těšíme se na setkávání s vámi, rodiči a zejména s dětmi!
Text a fotografie: Radoslava Vrabcová, Petr Koubek
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Nabídka kurzů Střediska volného času ve Všenorech 2020/2021
Změny vyhrazeny, sledujte aktuálně na: https://www.svc-vsenory.cz/stranka-nabidka-kurzu-5
Školní děti
Kurz

Lektor

Časy konání

Místo

Cena/pol.

Základy kitingu

Havrda David

Především o víkendech

Všenory, u řeky pod nádražím

Zdarma

Přípravka tanečního sportu

Šimáčková Vladimíra

Út 16.30–18

ZŠ Černošice, Komenského 77

2000

Dramatický kroužek

Levá Petra

Dle dohody

1200

Příprava na víceletá gymnázia

Levá Petra

Dle dohody

Kroužek řemesel a kutilství

Patrman Jan

St 14.30–15.30, 15.40–16.40

ZŠ Černošice - Mokropsy, Pod
Školou 447
ZŠ Černošice - Mokropsy, Pod
Školou 447
ZŠ Všenory

Atletika

Brožová Hana

Dle dohody

ZŠ Černošice

1000

Angličtina

Sedina David

Út 11.40–12.35, 12.45–13.30

ZŠ Černošice

1000

Turistický kroužek

Koubek Petr

Nabídka výletů na webu SVČ

500

Doučování z matematiky

Bímová Kristýna

4–5 celodenních organizovaných
výletů
1 hodina týdně, dle dohody

Ateliér SVČ Všenory

1000

Francouzština (individuální lekce)

Brožová Hana

Čt od 14.00 a dle dohody

Ateliér SVČ Všenory

4000

Jóga pro mladší děti

Pikardová Anna

Po 13.00–13.45

tělocvična ZŠ Všenory

700

Debatní klub

Pikardová Anna

St 14.45–15.30

tělocvična ZŠ Všenory

600

Keramika Dobřichovice

Janášová Lucie

Út 13.20–14.50 15.00–16.30

ZŠ Dobřichovice

1800

Keramika Dobřichovice

Vrabcová Radoslava

St 13.20–14.50, 15.00–16.30,
16.40–18.10
Čt 13.20–14.50, 15.00–16.30

ZŠ Dobřichovice

1800

Keramika mladší a starší děti Všenory

Hrušková Hana

1. st. ZŠ Všenory

Zobcová flétna, klavír

Lokajíčková Iva

Út 14.30–16.00 16.00–17.30
Pá 4.30–16.00
Po 13.15–17.00

ZŠ Všenory

1300 (mladší, 1. a 2. ročník)
1600 (starší)
2600 cena pro děti
s trvalým bydlištěm
ve Všenorech
(6800 pro ostatní zájemce)

Kytara

Pikardová Anna

Út a Čt dle dohody

2. st. ZŠ Všenory

1800

Kytara, flétna (individuální)

Šidlík Vladimír

ZŠ Všenory

1800

Ukulele a bonga

Jirků Martin

Čt 14.00–16.00 ; dle dohody
Pá 13.00–16.00 ; dle dohody
Út 14.00–17.00 hod; dle dohody

ZŠ Všenory

1500

Pěvecký kroužek

Hokr Pavel

Čt 13.00–14.00

1. st. ZŠ Všenory

1200

Pěvecký kroužek

Pilpachová Zdena

Dle dohody

1200

Výtvarný kroužek a grafika

Koubková Novotná Věra

Dle dohody

Čtenářská dílna (nejen v češtině)

Koubek Petr

Dle dohody

Sportovní hry pro 1.–4. třídu

Fliťárová Barbora

Po 15.45–17.15

ZŠ Černošice - Mokropsy,
Pod Školou 447
ZŠ Černošice - Mokropsy,
Pod Školou 447
ZŠ Černošice - Mokropsy,
Pod Školou 447
ZŠ Všenory

Výtvarný kroužek

Šandor Martin

St 15.00–16.00

ZŠ Slivenec

890

Kurz

Lektor

Časy konání

Místo

Cena

Jóga pro ženy

Pikardová Anna

Út 17.15–18.30, 18.45–20

ZŠ Všenory

1300

Keramika dospělí

Vrabcová Radoslava

ZŠ Dobřichovice

2250

Konverzace Aj s rodilým mluvčím

Sedina David

Út 18.30–20
Čt 16.45–19.45, 19.45–21.45
Dle domluvy

ZŠ Černošice

2000

Kurz

Lektor

Časy konání

Místo

Cena

Klavír, akordeon

Novák Petr

Flétna, klavír

Dražková Veronika

Po, St
Pá
St

Rudná ZŠ
Vinoř Vincent
Černošice ZŠ

7700
8400
7800

Klavír

Tillová Petra

Út

Černošice ZŠ

7700

Klavír

Bárta Matěj

Út

Černošice ZŠ

7700

Klavír

Rataj Martin

Út

Černošice ZŠ

7700

Klavír

Sasková Nela

Po, Čt

Vinoř Vicent

8400

Kytara

Bursa Tomáš

Klavír

Liscová Barbora

Kytara

Mašek Jan

Klavír

Hokr Pavel

St
Pá
Po
Čt
St
Čt
Po, Út, St

Vinoř Vicent
Černošice ZŠ
Třebotov ZŠ
Černošice ZŠ
Nučice ZŠ
Černošice ZŠ
Černošice ZŠ

8400
7700
7700
7700
7700
7700
7700

2000
1990

1600
600
1000

Dospělí

Hudební kroužky
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příroda všenor
Vysoký, štíhlý, černý
pták s jasně červeným
zobákem, bílým břichem
a kovově zbarveným peřím
– čáp černý (Ciconia nigra) je
nezaměnitelným druhem naší
fauny. Tento u nás stále velice
vzácný čáp je méně známým
příbuzným čápa bílého, také se
toho o něm mnohem méně ví.

hnízda přesáhnout i 2 metry, ne náhodou se
tak čapí hnízdo stalo inspirací i pro lidské
architekty. Čáp černý zimuje v rovníkové
Africe a po návratu ze zimovišť se obvykle
snaží o zahnízdění se stejným partnerem
na stejném místě. Ne pokaždé se to podaří
– partner nebo partnerka po cestě uhynou
anebo dorazí se zpožděním, případně dají
přednost jinému čápovi/čápici, hnízdo také
může zabrat někdo jiný – a tak je návrat
z cest vždy velmi stresujícím obdobím, plným čapích konfliktů.

Čáp černý

Čáp černý je velký a atraktivní pták, jeho
postupné šíření u nás je proto dobře zdokumentováno. V roce 2000 se hnízdní populace v ČR odhadovala na 300–400 párů, dnes
už je jich více jak 500. K mapování čápa
černého u nás významně přispěli i amatérští pozorovatelné. Každý údaj o výskytu
černého čápa je velice cenný, proto potkáte-li někde tohoto krasavce, nezapomeňte
ho nahlásit na https://www.birdlife.cz/capi/
capi-rodina/cap-cerny/tajemny-cap-cerny/.
A jak vlastně vypadá život čápa černého?
Jak už bylo zmíněno, obývá hluboké lesy
s dostatkem starých, mohutných stromů.
Na těch největších si pak staví svá ambiciózní hnízda, která každý rok dostavuje a opravuje. Po několika letech může šířka čapího

pČ
ápi černí na Berounce u Řevnic,
červen 2020
t
Čáp černý na hnízdě

Foto Frank Vassen

áp černý obývá rozsáhlé území Eurasie,
od Španělska až po Korejský poloostrov.
Ze střední Evropy zcela vymizel během 19.
století, pravděpodobně vlivem úbytku lesů,
které jsou jeho přirozeným prostředím, a pronásledováním ze strany člověka. Není sám,
během 19. století se lidem podařilo na našem
území vylovit a vyhubit většinu velkých zvířat. Některá z nich, jako např. vlk, rys, vydra
a bobr, se teď znovu vrací. Zda tento návrat
bude úspěšný se ale teprve ukáže. Návrat čápa
černého u nás započal ve 30. letech 20. století, kdy začal hnízdit v tzv. „moravské Amazonii“ – lužních lesích na soutoku Moravy
a Dyje, které jsou mimořádně cenným územím, hostícím řadu vzácných a ohrožených
druhů. V Čechách zahnízdil poprvé v 50. letech u Trutnova, od roku 1958 pak pravidelně
hnízdí na Křivoklátsku. V posledních letech
bývá pozorován i u nás, na dolní Berounce,
letos v květnu se například promenádoval
přímo pod mokropeským jezem.

Foto Olga Kovaříková

Č

Když se situace „usadí“, čáp si najde čápici a obsadí spolu hnízdo, čápice snese někdy
v dubnu až srpnu 3–5 nazelenalých vajec
o délce zhruba 6 cm. V sezení na vejcích se
rodiče poctivě střídají a sedí na nich zhruba
40 dní. Po vyklubání krmí čapí rodiče své
potomky ještě dva měsíce, i poté je ale ještě občas přikrmí, když je třeba. Čápi černí
pohlavně dospívají až ve třech letech a jsou
to dlouhověká zvířata – dožívají se až 15 let
věku.
Potravou černých čápů jsou převážně
ryby, které loví v mělkých vodách, kde se
dá dobře brodit. Proto se vyskytují hlavně
v lužních lesích, v mokřadních oblastech,
v okolí bystřin a potoků, ale i na mělčinách
velkých řek. Nepohrdnou ani obojživelníky, plazy, vodním hmyzem, drobnými savci
nebo ptáky. Za potravou jsou přitom ochotni letět i desítky kilometrů. Nutno ale dodat,
že to pro ptáka velikosti čápa černého (výš-

ka metr, rozpětí křídel až dva metry, váha
cca 3 kg) není žádná vzdálenost. Při cestě
na zimoviště uletí za den i 500 kilometrů!
Cesta do Afriky a zpátky je dlouhá, vyčerpávající a také nebezpečná, řada čápů se z ní
také už nevrátí. Největším nepřítelem čápů
je přitom – jako u většiny ohrožených druhů
– sám člověk.
Co tedy můžeme udělat pro to, aby se čápovi černému u nás na Berounce líbilo? Pro
jeho úspěšné zahnízdění je velice důležité,
aby nebyl na hnízdě nikým rušen a mohl
svá mláďata odchovat v klidu. I během lovu
na řece je dobré mu dát prostor a nepřibližovat se, jedná se o velmi plaché zvíře. Zejména je třeba pohlídat psy, aby čápy nerušili
nebo na ně dokonce neútočili. Podmínkou
úspěšné čapí existence je také čistá řeka,
plná ryb. Jakožto vrcholový predátor je čáp
černý citlivý na znečištění toků. Jedovaté
látky, obsažené ve vodě a následně v rybách,
se mu totiž mohou kumulovat v těle a způsobovat zdravotní problémy. Jako se všemi
ohroženými druhy to tedy není jednoduché. Na druhou stranu, návrat čápa černého
do naší přírody můžeme vnímat jako signál,
že se věci obracejí k lepšímu. A je jen na nás,
aby to tak zůstalo i do budoucna.
Tereza Mináriková, tereza@minarik net
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Noc kostelů 2020
V pátek 12. června 2020 se ve všenorském kostele
opět konala Noc kostelů. Poprvé jsme Noc kostelů
uspořádali v roce 2010, tedy před 10 lety. Tehdy se jí také
naposledy zúčastnil náš dlouholetý varhaník a kronikář
Ing. Roman Schmitt, který uspořádal varhanní koncert.
Z jeho zápisků a kronik dodnes čerpáme informace a různé
zprávy o dění kolem našeho kostela, o jeho opravách
a o činnosti chrámového sboru, který zde dlouhá léta pod
jeho vedením působil.

V příštím roce uplyne 1100 let od smrti sv. Ludmily, která byla zavražděna svojí snachou Drahomírou na blízkém Tetíně. Na Tetíně
byla také pohřbena, než byly její ostatky přeneseny sv. Václavem
do chrámu sv. Jiří na Pražském Hradě. Ludmila měla blízký vztah
k našemu poberounskému kraji, a to nejen k Tetínu, ale i ke Svatému Janu pod Skalou a ke sv. Ivanovi, který tam žil. A tak se v našem
kraji pohybujeme po cestách, které jsou spjaté s naší národní historií, s našimi národními patrony a máme zde stále co objevovat.
Proto by Noc kostelů v příštím roce v našem kostele mohla být
zaměřena právě k této velké ženě našich dějin, která byla babičkou
sv. Václava.
Markéta Hojerová

Veteránklub – depo Všenory
Rok 2020 nezačal pro Veteránklub – depo Všenory
zrovna optimálně. Zahájení sezony, které bylo plánováno
na 21. dubna, se nekonalo. COVID-19 nás, jako většinu našich
spoluobčanů, zastavil a nepovolil nám na duben plánované
otevření silnic. Také akce „Veteráni pod zámkem“, která se
měla konat v květnu, byla zrušena jako i další plánované
akce.
Netrpělivě jsme čekali na dobu, kdy budeme moci naše stroje
opět projet a ukázat veřejnosti to, co jsme my a naši předkové
dokázali vyrobit a čím se dodnes můžeme pochlubit světu. Čekali
jsme a čekali, a když se našla první příležitost, na nic víc už jsme
nečekali.

V letošním roce díky koronavirové epidemii a zavření kostelů stále
nebylo jasné, zda se kostely při Noci kostelů budou moci otevřít
veřejnosti. Nakonec byl termín konání přesunut z 5. 6. na 12. 6.
2020, a tak jsme byli moc rádi, že jsme mohli Noc kostelů opět
uspořádat, i když za zvýšených hygienických opatření.
Hlavní náplní letošního programu byl varhanní koncert paní
Gabriely Foltýnové, která si připravila několik krásných varhanních skladeb, počínaje barokní hudbou J. S. Bacha, přes nádhernou Dvořákovu Novosvětskou až po současnou filmovou hudbu
Vangelis. Jelikož jsme nevěděli, kolik lidí bude mít zájem a kolik
jich vlastně budeme moci do kostela najednou pustit, rozhodla
se varhanice, že tento koncert zahraje dvakrát za večer.
Mezi jednotlivými provedeními krásné hudby nabídla zájemcům neformální povídání o fungování varhan, různých rejstřících apod., což všechny velmi zaujalo. Posluchači tak měli
nejen hudební zážitek, ale dozvěděli se i mnoho nových informací, včetně toho, že si užili výhled na kostel z výše kůru, kde
byli mnozí poprvé v životě. Byl také čas promluvit o našem
barokním kostele, který pochází z roku 1732 a je zasvěcený sv.
Václavu.
Na začátku večera v 18 hodin se připojily naše zvony 5minutovým
zvoněním ke zvonům kostelů v celé naší republice. Ve věži našeho
kostela jsou celkem tři zvony, nejstarší je z roku 1707 a je zasvěcený Panně Marii, další dva jsou zasvěcené sv. Václavu a svatým
českým patronům a byly pořízeny v roce 1982 při 250. výročí posvěcení našeho kostela.
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V sobotu 4. července jsme otevřeli silnice. V 8:30 jsme se sjeli
v Mokropsech „Na návsi“, odemkli silnice, poprosili Sv. Kryštofa
o ochranu na cestách, a za krásného slunečného počasí vyrazili
na naši první jízdu. Sešlo se nás nečekaně hodně, naše řady posílili
naši členové z Vráže, z Klínce i z dalších obcí. S úsměvem a radostí na tvářích jsme projížděli stanovenou trasou a kochali se nejen
krásným počasím, ale hlavně krásou našeho kraje. Projížděli jsme
přes Loděnice a Beroun do Nižboru, kde jsme měli první přestávku.
Pokračovali jsme dále přes Zbečno, kolem hradu Křivoklát. V obci
Křivoklát jsme navštívili „Muzeum motocyklů“. Po obědě v „Hotelu
Roztoky“ jsme pokračovali přes Karlov a Svatou do Králova Dvora,
Berouna a na Karlštejn. Naši první jízdu jsme zakončili v Rovině,
v restauraci „Chalupa“. Zde jsme se rozloučili a rozjeli do svých
domovů s pocitem krásně prožitého dne a natěšeni očekáváním
příštích vyjížděk a akcí, pokud COVID-19 dovolí.
Pavel Krejčí

události ve všenorech a okolí
Můžete nám také přinést již vyprané prádlo a my vám ho vymandlujeme, vyžehlíme a odevzdáme složené a zabalené. Zajišťujeme
také služby čistírny všech oděvů a peří,“ vzkazují pradlenky.
Zelený ostrov je sociální podnik, který provozuje v Dobřichovicích
a na Zbraslavi chráněnou dílnu a je zaměřený na zaměstnávání
pracovníků se zdravotním handicapem. Prádelna letos získala ocenění Tichá firma roku 2019, které se uděluje za dlouhodobé vytváření vhodných pracovních podmínek pro neslyšící zaměstnance,
jejich podporu a motivaci.

Nové Bistro Míša ve Všenorech
Dobrůtky na ulici Květoslava Mašity kombinované s poštou
Partner patří minulosti. Od srpna máme ve Všenorech
nové Bistro Míša, kde se můžeme nasnídat, posvačit nebo
poobědvat, dát si kávu a zákusek nebo ovocný pohár. Ale
nejen to...
Paní Michaela Krištůfková nám napsala:
„Máme stálá jídla, která u nás najdete každý den, a k tomu vaříme
dvě jídla navíc.
Dále vyrábíme domácí chlebíčky, pečeme sladké koláče, vše si
u nás můžete nechat zabalit s sebou.
Rádi vyrobíme chlebíčky či upečeme domácí koláč i svatební koláčky na objednávku. Také není problém se domluvit na objednávce masa a uzenin 24 hod. dopředu. Stačí se zastavit a domluvit,
anebo zatelefonovat:
Krišůfek Antonín 607 683 048
Krištůfková Michaela 724 794 791.
V našem sortimentu naleznete základní potraviny, jako je například mouka, sůl, těstoviny, uzeniny, čerstvé pečivo a nápoje.
Najdete nás na Facebooku pod názvem Bistro Míša, (zkrácená adresa: https://1url.cz/Zzj9f ), kde se dozvíte, co budeme každý den
vařit navíc.
Budeme dělat vše pro to, abyste k nám chodili rádi, aby Vám u nás
chutnalo a hlavně, abyste se k nám rádi vraceli.“

Zelený ostrov je zde pro všechny, kteří rádi využijí nabízené služby
s vědomím, že pomáhají sociálnímu podnikání a podpoře práce
lidí se zdravotním postižením. Podnik je také poskytovatelem náhradního plnění.
V Dobřichovicích je otevřeno dopoledne každý den od pondělí
do soboty a v pondělí a ve středu do půl páté. Všechny informace
najdete na webu www.zelenyostrov.eu. Sledovat můžete prádelnu také na FB a Instagramu.
Zuzana Melicharová

Prádelna Zelený ostrov se stala
Tichou firmou roku

Foto pixabay.com

Prádelna Zelený ostrov v Dobřichovicích po omezeních
funguje v plném provozu a kompletně se postará o vaše
prádlo. „Vypereme, vyžehlíme, vymandlujeme, zašijeme
a upravíme oděvy i ložní prádlo.
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Trickeři se sešli v Jojo Gymu
v Dobřichovicích
Dobřichovice 29.6.2020 – Poslední červnový víkend se
početná skupina trickerů ze střední Evropy sešla v Jojo
Gymu v rámci NO NAME Gatheringu. Společně zde trénovali,
vzdělávali se, ale také mezi sebou soutěžili a to vše ve velmi
přátelské atmosféře. O dechberoucí sestavy kopů a další
akrobatické kousky nebyla nouze.
Toto setkání bylo již 2. svého druhu, které proběhlo v prostorách
dobřichovického Jojo Gymu. „Gatheringy chci organizovat pravidelně dvakrát ročně a navázat tak na tradici zhruba před 10 lety,
kdy Gatheringy v Čechách probíhaly.“ říká Martin Šaman, organizátor akce. Ve světě jsou tato setkání trickerské komunity velmi
oblíbená, mezi největší patří LOOPKICKS GATHERING v USA, nebo
Hooked Gathering v Holandsku.
V dnešní době u nás najdeme zhruba 100 aktivních trickerů, což
je žalostně málo oproti době před 10 lety, kdy měl tento sport
stovky příznivců. Za úpadek zájmu o něj může nízké povědomí
veřejnosti a také jeho náročnost. Tricking vznikl na konci 80. let
z forem bezkontaktních bojových sportů. Kromě nich v sobě
kombinuje prvky freestyle akrobacie (salta s kopy, vrutované
skoky aj.), gymnastiky a špetky breakedance. Díky všem těmto
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prvkům vytváří jedinečný undergroundový, leč velice populární
typ extrémního sportu. V trickingu můžete zároveň posunout své
tělo po fyzické stránce, ale i rozvíjet svoji kreativitu, a to díky velkému množství akrobatických prvků, u kterých je pouze na vás
jak je zkombinujete.
Pokud byste si chtěli tricking vyzkoušet, nebo se mu věnovat,
musíte zavítat do Dobřichovic na Praze západ, kde ve sportovním
centru Jojo Gym najdete jediné oficiální kurzy z celé České republiky. „V kurzech učím tricking od základních kopů, které trénujeme opakovaným kopáním do lapy, a podle schopností každého
jedince přecházíme na středně těžkou akrobacii. To se neobejde
bez tréninku fyzické zdatnosti a také flexibility. Své svěřence učím
plnému soustředění i tomu, jak se zbavovat strachu“ uzavírá Martin Šaman.
Jojo Gym Dobřichovice s.r.o. je sportovním centrem orientujícím
se na gymnastiku a příbuzné sporty. Disponuje 2 gymnastickými
halami, tanečním sálem, rozsáhlou dětskou hernou, velkým outdoorovým hřištěm a hřištěm na beach volejbal. Uvnitř areálu najdete také příjemnou kavárnu. Svojí činností chce povzbudit děti
i dospělé k pravidelné pohybové aktivitě, posílit jejich zdraví v celé
bio-psycho-sociální dimenzi, podpořit jejich harmonický vývoj
a sblížit lidi v komunitě.
Lenka van Graaf, Foto Martin Šaman

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

AUTOOPRAVNA

BEER

Zahoďte své starosti, nabízím:







Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Mechanické opravy osobních
automobilů

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490

Příprava a realizace STK
a emisí
Výměna čelních skel
Autoelektrika

Váš certifikovaný realitní makléř

Klempířské práce

Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.

jaroslav.pycha@re-max.cz
Foto na titulní straně:
Max Kölbelsberger

Pneuservis
VŠENORY 486

Mobil: 603 182 873
Po–Pá: 7.30–12.00 13.00–17.00

Bílý dává mat 2. a 3. tahem

Řešení: 1. Vxg7+ Kxg7 2. Dxg7#

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Vydává Obec Všenory, U Silnice 151, PSČ 252 31,
IČO: 241849, periodicita čtvrletně, evid. číslo MK ČR: E 21493.
Zpravodaj je též dostupný na webu
https://www.vsenory.cz/obec-174/vsenorsky-zpravodaj/.
Na výrobě čísla se podíleli: Ing. Lenka Nejedlíková,
Mgr. Helena Jahelková, Ph.D., Mgr. Alena Sahánková,
Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., Mgr. Eliška Reitspiesová,
Aleš Lederer (grafická úprava), Ing. Eliška Bubníková (jazyková korektura).
email: Vsenorsky.zpravodaj@gmail.com

Řešení: 1. Jf6+ gxf6 2. Dg4+ Kh8 3. Sxf6#



Sudoku

příjem inzerce: obec@vsenory.cz
Redakce si vyhrazuje právo zaslané rukopisy redakčně upravit a opatřit nadpisem.
Uzávěrka prosincového čísla je 20. listopadu 2020.

Ceník plošné inzerce

celá strana 2 000 Kč
1/4 strany 500 Kč

1/2 strany 1 000 Kč
1/8 strany 250 Kč

1/8
1/4
1/8

Ceník řádkové inzerce

Soukromé osoby: první dva řádky zdarma,
každý další započatý řádek 
50 Kč
100 Kč

1/2
Řešení

Podnikatelé: každý započatý řádek 

Příjem inzerce: obec@vsenory.cz
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pozvánky na akce
Slavnostní
vzpomínkové
odpoledne na Ing. arch.
Břetislava Štorma
NEDĚLE 4. 10. - 14:00
Všenorská knihovna Vás zve
na slavnostní vzpomínkové odpoledne
na Ing. arch. Břetislava Štorma.

Vítání občánků
NEDĚLE 20. 9. –15:00
V neděli 20. září v 15 hodin se opět
otevřou dveře Kaple sv. Jana Křtitele pro
naše nejmenší všenorské občánky, kteří
budou slavnostně přivítáni do naší obce
Všenory.

Podzimní varhanní
koncert v kostele
sv. Václava ve Všenorech
pátek 16. 10. – 19:00
Program:
J. S. Bach - A. Vivaldi: Druhá věta
z koncertu D moll
J. S. Bach: Fantazie C dur
Johann Pachelbel: Toccata E moll
Vangelis: Cantabile
Antonín Dvořák: Largo z Novosvětské
symfonie
Eugéne Gigout: Toccata
Na varhany bude hrát Gabriela Foltýnová
Vstupné dobrovolné
bude věnováno na opravy varhan
a údržbu kostela.

Klub rodičů a dětí
Všenoráček
čtvrtek 1. 10. – 9:30
Ve čtvrtek 1. 10. zahajuje svou činnost
Všenoráček, klub pro rodiče a děti do
tří let. Podrobnosti najdete uvnitř čísla.
Zveme Vás do klubu dětí a rodičů
Všenoráček, který navazuje na tradici
všenorského klubu rodičů a dětí Klubko.
Pro koho je klub určen? Pro rodiče a jejich
děti ve věku přibližně 1–3 roky.
Kde? V Klubovně ve 2. patře OÚ Všenory,
U Silnice 151.

Co budeme společně dělat? Hrát si, hýbat
se, zpívat, učit se říkanky, seznamovat
se s anglickým jazykem, tvořit a vyrábět,
chodit ven.
Kapacita setkání je 10 dětí v doprovodu
rodiče.
S sebou přezůvky, oblečení, které se může
upatlat, svačinku a příspěvek 100 Kč (pouze na provozní náklady).
V případě zájmu nás kontaktujte
na vsenoracek@gmail.com.
Těší se na Vás
Simona Berlakovich a Dana Měchurová
20
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Program začne ve 14 hodin před hřbitovem ve Všenorech I, kde se podíváme
k místu posledního odpočinku Břetislava
Štorma. Odtud projdeme všenorským
lesíkem k domu, který architekt navrhl
a kde i žil. Pak se vydáme ke Kapli sv. Jana
Křtitele, kde začne v 15 hodin slavnostní
program. Bratři Bímové představí novou
publikaci Břetislav Štorm: Rytíř srdcem,
kterou bude možné si na místě zakoupit.
Život a dílo Břetislava Štorma přiblíží Jan
Šulc z nakladatelství Torst.
Program bude obohacen hudebním
vystoupením flétnistky Ivy Lokajičkové
a výstavkou knih pana Štorma.
Je možné přijít rovnou ke Kapli sv. Jana
Křitele.

Geologická vycházka
s Filipem Stehlíkem
NEDĚLE 18. 10.
Všenorská knihovna zve všechny
příznivce na geologickou vycházku
s naším průvodcem Filipem Stehlíkem.
Tentokrát nepůjdeme daleko, zůstaneme
ve Všenorech a okolí. Bližší informace
budou zveřejněny.

Chatové osady
a tramping
v našem kraji
SOBOTA 14. 11. – 14:00
Kulturní a historický výbor se Všenorskou
knihovnou Vás zvou na odborný seminář
o trampingu, sportovních osadách,
zaniklých osadách, a dopadu povodní
na chatové osady v blízkosti Berounky.
Bude se konat ve společenském sále
Vladimíra Holana na obecním úřadě
od 14 hodin.

