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sLuNíčko, sLuNíčko ZAsviť Nám mALičko
mám moc ráda sluníčko, přírodu, zvířátka, koupání… a to nás všechno teď čeká. těšíte se, já 
ano. Příroda se zazelenala, kvítka kvetou, rodí se zvířátka, sluníčko nás hladí svými paprsky. 
Příroda se probudila a my si ji musíme hýčkat. Chránit a opatrovat stromy, nově narozená 
mláďátka.
Děti už stříhají „metr“ do konce školního roku. těší se na prázdniny a plánují si jak prožijí 
dny volna. Vraťte děti přírodě, nenechte je sedět doma u počítačů!!! Příroda je velká herna, 
nabízí plno zajímavého. Naučte žít děti “přírodně”. Poznávejte přírodu a vše v ní. Zvěř a to, co 
les nabízí. Choďte sbírat houby, maliny, borůvky, ale tak abyste nerušili obyvatele lesa. Cho-
vejte se tiše a ohleduplně a pak se vám ukáže les v plné své kráse i se svými obyvateli. Uvidíte 
před sebou krásný film, který nikdo nikdy nenatočil a nenatočí. Příroda je velká učebnice, 
čtěte si v ní a učte se.

Svým čtenářům přeji krásné léto, léto jak má být…

SLOVO nA úVOd

zrcAdLO číSLO 191 – 2/20172

Dobrodružství v lese

Dobrodružství v lese čeká,
stačí jen se rozhlédnout.
Pozorný být, nehalekat,
nemusíš se ani hnout.

Veverky Tě začnou zdravit
a zajíčci jak by smet.
Podívaná která baví,
ukáže Ti nový svět.

Bedla jedlá, pírko sojky,
šiška velká jako pěst.

To by bylo, tenhle poklad
domů z lesa neodnést.

Pusu modrou od borůvek,
kapsy plné žaludů.

Zítra zase nikam jinam
než do lesa nepůjdu.
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jAk se ChovAt v Lese
Každý les někomu patří. to si při jeho návštěvě málokdy uvědomujeme. takže vždy, když 
jsme v lese, jsme u někoho na návštěvě. Je proto třeba chovat se ohleduplně jak k jeho majiteli, 
tak k lesním obyvatelům.
Největším vlastníkem lesů v České republice je stát, vlastní přibližně 60 % plochy všech lesů. 
Kromě státu vlastní lesy u nás přibližně 4 tisíce obcí (16 %) a na 148 tisíc soukromých vlast-
níků (23 %).
Jaké chování je v lese povoleno a jaké je zakázáno upravuje lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb., 
v aktuálním znění) v § 19 a 20.

Co z lesního zákona vyplývá
( výtah z § 19 a 20 lesního zákona )

Cyklisté a jezdci na koni
Cyklisté a jezdci na koni mohou v lese jezdit jen po vyznačených trasách. Důvodem je ochra-
na lesa, tedy aby nedošlo k poškození povrchu půdy a stromů (zejména malých stromků nebo 
kořenových náběhů velkých stromů) a k rušení zvěře (která pak vlivem stálého stresu může 
i uhynout.

Motorová vozidla v lese
Jezdit do lesa auty, na čtyřkolkách či motorkách a stát tam s nimi je zakázáno. Důvodem je 
ochrana lesních cest, které nejsou vždy zpevněné a majitel lesa je nechal postavit jako systém 
zdravotní a požární ochrany a  jako podporu hospodářské činnosti v  lese. I kdyby na kraji 
lesa nebyla značka „Zákaz vjezdu“, není jízda autem po lese či lesních cestách dovolena. Hluk 
dopravních prostředků děsí zvěř, která v lese žije. ta potom vystrašeně běhá po lese a ztrácí 
potřebné zásoby energie, zvláště v zimním období. může to pro ni být i kritické. V létě se zase 
snaží najít úkryt v mlazinách, které okusováním poškozuje. Lesníci, lesní dělníci a všichni, 
kdo v lese pracují, do lesa autem mohou. musí mít ale speciální povolení od majitele lesa.

Psi v lese
Pes do lesa samozřejmě může, ale musí být veden na vodítku. Volně pobíhající pejsek ruší 
a stresuje zvěř, která neví, že zrovna ten váš je kamarádský a nechce jí ublížit, jen si pohrát. 
Zvěři ale vadí i několik dní stará pachová stopa psa. tento stres pro ni může znamenat i smr-
telné nebezpečí. Hlavně v době kladení mláďat a v zimě.

Zloděj v lese
Nezdá se to, ale zlodějem v lese je každý, kdo 
si z lesa odnáší větší kusy dříví než jen spa-
dané, na zemi ležící a suché větvičky, větvě 
– klest. Je jím ale i ten, kdo v lese sbírá lesní 
plody (borůvky, jahody, maliny, houby aj.) 
ne pouze pro svou vlastní potřebu, ale proto, 
aby je prodával, i  ten, kdo si z  lesa odnáší 
shozy zvěře (nalezené paroží), vejce ptáků 
a mláďata zvířat.
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zpráVy z rAdnice

sLovo stArostkY

Vážení a milí spoluobčané,
jaro je v plném proudu a před námi je nejteplejší období roku, blíží se prázdniny a doba dovo-
lených. Nicméně v této době budou vrcholit práce na výstavbě kanalizace a vodovodu v části 
naší obce. etapizace celého projektu byla provedena i s ohledem na školní výuku a dopravu dětí 
z okolních vesnic autobusovou linkou č. 331 do místní školy. V době prázdnin, kdy tato linka 
nejezdí, budou probíhat stavební práce v  samém centru obce, včetně vedení kanalizace pod 
železniční tratí a v křižovatce ulic Březovská a Ke Zvoli. Výstavba by zde měla být ukončena 
v měsíci srpnu tak, aby se začátkem školního roku byla ulice Březovská opět průjezdná bez ome-
zení. Práce na vodovodu ve Skochovicích by měly být dokončeny do konce listopadu. mimo 
jiné je zpomalují v minulosti vybudované sítě, které nejsou zakresleny v mapách (např. dešťová 
kanalizace) a na které stavební firma nečekaně naráží. Vzhledem k  tomu, že práce probíhají 
na frekventovaných komunikacích v historické zástavbě, přinášejí omezení nejen pro občany 
zde bylící, ale i komplikace v dopravě pro všechny. Po celou dobu stavby se snažíme zajistit 
průjezdnost se zvýšenou opatrností během víkendů. Rovněž je možný průjezd v odůvodněných 
případech i po individuální dohodě se stavbyvedoucím.
Celá stavba je finančně i technicky komplikovaná, obec by si ji bez dotace ve výši 18 mil. ne-
mohla dovolit. Nejen samotný postup získání dotace z fondů eU je náročný, ale i její udržení. 
Zpracování podkladů, které je nutné předkládat spolu se žádostí o dotaci vyžaduje často značné 
administrativní i odborné síly, je to velká investice z hlediska času i vynaložené energie, za které 
bych ráda všem svým spolupracovníků poděkovala. Je nutné se řídit zvláštními požadavky pro 
provádění výběrových řízení při výběru dodavatelů, dodržovat zvláštní postupy při evidenci 
účetnictví a  archivaci dokumentů, pravidelně monitorovat a  reportovat o  průběhu projektu, 
a to jak z věcného, tak i technického a finančního hlediska. Každá změna v projektu během jeho 
realizace musí být složitě projednána a schválena ze strany ministerstva.
Druhá dotace z fondů eU ve výši 2,8 mil, kterou se nám v letošním roce rovněž podařilo získat, 
se týká akce „Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi“. Jedná se 
o zpracování digitálního protipovodňového plánu a vybudování veřejného bezdrátového roz-
hlasu v celé obci, realizace proběhne v červnu a v červenci.
Na závěr mi dovolte vám popřát hezké léto, příjemné prožití dovolených a prázdnin.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

zrcAdLO číSLO 191 – 2/2017

Oheň v lese
Oheň můžeme rozdělat ve vzdálenosti nejméně 50 m od okraje lesa, nikdy ne blíže nebo 
v lese. I malý požár uškodí – shoří čerstvě vysazené stromky, které lesní dělníci několik dní 
sázeli, shoří dospělé stromy a  jejich dřevo bude chybět majiteli lesa. Po požáru se les musí 
často hlídat, aby se skrytý oheň znovu neobjevil. to vše stojí majitele lesa a lidi, kteří v lese 
pracují, spoustu úsilí a peněz. a představte si vyděšené zajíce, daňky, jezevce a divočáky, jak 
před ohněm utíkají a nevědí, kam se schovat. V lese se s ohni můžete setkat na jaře, kdy lesní 
dělníci pálí klest po těžbě stromů. Každý takový oheň musí být ale předem nahlášen hasičům.



zrcadlo číslo 191 – 2/2017 5

ZprávY Z rADNiCe
• RO obce se sešla 12x, účast 96%, ZO se sešlo řádně 2x, účast 85%.
• Obec obdržela závěrečnou zprávu z auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů“ uzavřené mezi obcí a společností eKO-KOm, a.s.. Zpráva konsta-
tuje, že obec plní své závazky, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi ekokomem a obcí.
• Firma Juris Real Vrané, s.r.o. požádala o povolení zvláštního užívání komunikace U elek-
trárny po dobu výstavby kanalizační přípojky pro nový bytový dům.
• Dne 24. 4. 2017 byla podána žádost o dotaci na výstavbu mš do výzvy programu Integrova-
ných teritoriálních investic (ItI).
• RO schválila zadávací dokumentaci k podání nabídky ve výběrovém řízení na zhotovitele 
prováděcí projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci v lokalitě Na Kodlíči.
• V souvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizace v naší obci vydal městský úřad Černošice, 
odbor stavební úřad – oddělení správy komunikací veřejnou vyhlášku o stanovení přechodné 
úpravy provozu na komunikacích Vltavská, Březovská a dalších.
• RO schválila kupní smlouvu s obcí Zvole na koupi motorového vozidla tatra 815 – hasičské auto 
za dohodnutou kupní cenu 550 000 Kč, částka byla schválena ZO v rozpočtu obce na rok 2017.
• Pan Ing. Petr šinágl informoval zástupce obce o připravovaném záměru zřídit nepravidel-
nou osobní lodní dopravu mezi obcí a jezem v modřanech.
• Dne 29. 4. 201 bylo firmě ZePRIS s.r.o. předáno staveniště na akci „Vodovod v části Skocho-
vic a vodovod a kanalizace v ulici Březovská“.
• RO obce obdržela dvě nabídky na provedení archeologického dohledu na akci „Vodovod 
v  části Skochovic a  vodovod a  kanalizace v  ulici Březovská“. RO souhlasí s  podepsáním 
smlouvy s archeologickou společností Pueblo, o.p.s. s nabídnutou cenou 20 700 Kč bez DPH.
• ZO schválilo smlouvu o spolupráci na vybudování vodohospodářského díla, které umožní 
zásobovat celý region Dolnobřežansko pitnou vodou napojením na novou atS Vestec u VDJ 
Jesenice v délce cca 2150 m.

Zapsala Mgr. Dana Ullwerová

vrANský občAN se ptá...
1. Z jakého důvodu byly pokáceny stromy v parčíku u hřbitova (u pomníku) a lípa v Akát-
ku. Kdo kácení navrhl, kdo odsouhlasil, kdo vystavil odborný posudek? Která firma tuto 
práci provedla a za kolik peněz? Jak bylo naloženo se dřívím?
Na jaře letošního roku došlo v parčíku u hřbitova k pokácení 10 ks dřevin – břízy. Dřeviny 
byly pokáceny z důvodu špatného zdravotního stavu. Dřeviny byly proschlé, koruny se rozpa-
dávaly. Silné větve po ulomení často zůstávaly zavěšené v korunách. Na dřevinách se vyskyto-
valy dřevokazné houby, především březovník. Ke kácení těchto dřevin bylo Obecním úřadem 
Vrané nad Vltavou vydáno rozhodnutí o  povolení kácení dřevin na základě žádosti Obce 
Vrané nad Vltavou. Dále došlo k pokácení lípy na dětském hřišti akátek, a to opět z důvodu 
špatného zdravotního stavu dřeviny a několika thují na hřbitově. Rozhodnutí o kácení dře-
vin bylo vydáno na základě posouzení stavu dřevin členy Komise životního prostředí Obce 
Vrané nad Vltavou. Kácení dřevin prováděl pan martin Balcar a cena za kácení dřevin byla 
odsouhlasena Radou obce Vrané nad Vltavou v celkové výši 16 000 Kč vč. DPH. Dřevo z po-
kácených dřevin bude využito jako palivo v budovách ve vlastnictví Obce Vrané nad Vltavou.

Petr Janeček, místostarosta obce
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2. Někteří cyklisté nepoužívají cyklostezku. Tím stále ohrožují řidiče. Je možný stanovit 
nějaký režim, aby nedocházelo k problémům.
Zákon č. 361/2000 Sb., o  provozu na pozemních komunikacích a  o  změnách…. 
§ 57 odst. (1) říká: Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, 
stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vy-
mezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít. V případě, že cyklista nesplní tuto 
zákonnou povinnost, dopouští se přestupku podle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, přičemž mu za tento 
přestupek může být v blokovém řízení uložena pokuta do výše 2 000 Kč. Zákon nerozlišu-
je cyklisty na jednotlivé kategorie, platí stejně i pro sportovní (závodní) cyklisty, kteří často 
místo po cyklostezce jedou po silnici, protože to považují pro sebe i ostatní za bezpečnější. Na 
problém závodních cyklistů se názory liší a ani odborníci se neshodují.

3. Vranští majitelé psů platí poplatky za své mazlíčky. Jak je to se psy, kteří se ve Vraném 
„rekreují“ v psích hotelích? Lidé při rekreaci platí „vzdušné“, a co psi?
V České republice vybírání místních poplatků upravuje s účinností od 1. ledna 1991 zákon 
České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších novel.
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má 
trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, 
kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držite-
lem průkazu ZtP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy 
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
(3) Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze 
psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důcho-
du, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč 
za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až 
o 50 %. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, 
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
(4) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při 
změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně mís-
ta trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 3.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

ZprávA o čiNNosti obeCNí poLiCie vesteC
V období od 1. 2. 2017 do 30. 4. 2017 evidujeme v obci Vrané nad Vltavou celkem 189 udá-
lostí, z toho bylo v jedenácti případech přijato oznámení prostřednictvím tísňové linky. V 74 
případech se jednalo o přestupky v oblasti dopravy. Většinou se jednalo o překročení nejvyšší 
povolené rychlosti v obci. V uvedeném období se také OP zaměřila na majitele svých čtyřno-
hých miláčků ve věci dodržování obecně závazného právního předpisu obce Vrané nad Vltavou. 
Uvedenou kontrolou bylo zjištěno 25 protiprávních jednání, zejména volné pobíhání psů, které 
ve většině strážníci vyřešili domluvou. OP bude i nadále v těchto kontrolách pokračovat.



“Zpívej s láskou, zpívej s vírou, šlechetná ať duše zpívá, v hudbě radost, štěstí,
krása, oplývá duší mou i tvou,velebná tu krása zní, v chrámu hudby my splyneme s ní.”

Velký poutní koncert Sboru sv. Jiří, v Kostele sv. Jiří ve Vraném,
v sobotu 29. dubna 2017, byl věnován našim milým přátelům.

Pan sbormistr ing. Alfons LIMPOUCH
Paní varhanice Marie NEŠNĚROVÁ
Zpěvačka Milena LIMPOUCHOVÁ

oslavili svá kulatá životní jubilea.
Přejeme jim hodně Božího požehnání, zdraví, pohodu a radost ze zpívání.

Zpěváci a zpěvačky Sboru sv. Jiří

SpOLečenSKá KrOniKA

Některé události z deníku OP
Dne 6. 2. v 16:10 hodin OD PČR požádal hlídku OP Vestec o součinnost při 
pátrání po osobě, která odešla z domova s tím, že po telefonu vyhrožovala se-
bevraždou. Hlídka OP pohřešovanou dívku po krátkém pátrání nalezena na 
cyklostezce u přívozu. Do své péče si ji převzali přivolaní zdravotníci. Věc je 
dále v šetření.

Dne 14.  2. v  21:00 hodin přijala OP žádost o  součinnost prostřednictvím PČR OO Jílové 
u Prahy, o výjezd do obce Vrané nad Vltavou, kde dochází k narušování občanského soužití. 
Po příjezdu hlídka OPV na místě zjistila, že jde o osobu s opakovanými psychickými problé-
my, při kterých vyvolává konflikty se svým okolím, a navíc má ve své péči malého chlapce. 
Vzhledem k závažnosti celé situace, a po dohodě s OSPOD, bylo dítě předáno k dočasné péči 
jiné odpovědné osobě. matka byla převezena ZZS SčK do nemocnice. Věc je dále v šetření.
Dne 24. 3. 2017 v 15:10 hodin si hlídka OP Vestec všimla projíždějícího nákladního vozidla, 
za jehož volantem seděl řidič, o kterém hlídka OP z osobní a místní znalosti věděla, že má 
zadržený řidičský průkaz. Následnou kontrolou bylo navíc zjištěno, že k jízdě užívá nákladní 
motorové vozidlo bez platné StK. Věc si na místě převzala Policie ČR k dořešení.

str. Zdeněk Vočka, vedoucí obecní policie
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VOLný čAS

CestomáNie
pražský semmering
Železniční trať ze Smíchova do Hostivic je dlouhá 20km. mezi Zlíchovem, Hlubočepy, Radli-
cemi a Zličínem překonává divokou přírodu, značné výškové rozdíly a tak není divu, že v při-
rovnání k rakouské horské železnici Semmeringu mezi Dolními Rakousy a štýrskem (zapsané 
na seznamu UNeSCO), je nazývána Pražským semmeringem.
Rakouská trať spatřila světlo světa v roce 1854. a pouhých osmnáct let nato, v srpnu roku 
1872 otevřela společnost Buštěhradská železnice „s laskavým svolením císaře pána Františka 
Josefa“ Pražský semmering pro nákladní dopravu a v září téhož roku pro osobní vlaky. Oba 
obloukovité kamenné viadukty, které umožňují trati dvakrát překlenout Prokopské údolí, se 
řadí k významným technickým památkám u nás. Stařičké motoráčky si broukají po svazích 
Dívčích hradů přes Žvahov, rozvážně stoupají do Jinonic a  odtud míjí košířskou Cibulku, 
projíždí Stodůlkami a Zličínem. Končí v inzerovaných Hostivicích.
Právem je železniční trať mezi pražským Smíchovem a Řepy považována za nejkrásnější na 
území hlavního města. Cestujícím nabízí překrásný výhled na Prahu z výšky.
Pokud pojedete vlakem ze Smíchova, sedněte si vpravo po směru jízdy. až vlak překoná Da-
lejské údolí po dvou obloukových viaduktech, pozorně se dívejte z okna. Za zastávkou Praha
-Žvahov se před vámi otevře poutavý výhled na metropoli. Zahlédnete Vltavu s podolskou vo-
dárnou, Vyšehrad s věžemi chrámu Petra a Pavla, mrakodrapy na Pankráci i žižkovský vysílač.
Druhým lákadlem Pražského Semmeringu je okolní zeleň. Náramně si ji užijete hlavně mezi 
zastávkami Praha-Cibulka, Praha-Stodůlky a nádražím Praha-Řepy, kdy vlak projíždí Přírod-
ním parkem Košíře – motol. tento úsek tratě snese srovnání s romantikou venkovských loká-
lek, a tak dost možná při rytmické jízdě motoráčku zapomenete, že jste stále ještě v Praze…
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Zajímavá místa na trati:

ZaStáVKa Na KNížeCí
Renesanci zažil Pražský Semmering v  roce 
2010. Při výluce tramvajové trati v Plzeňské 
ulici zajišťovaly vlaky – jako linka pražské-
ho eska S65 – kyvadlovou dopravu do Řep. 
U stanice metra anděl byla také zřízena že-
lezniční zastávka Na Knížecí, která ve všední 
dny slouží cestujícím dodnes.

SMíChOVSKá láVKa PrO Pěší
O  víkendu odjíždějí vlaky na Pražský 
Semmering z  pražského hlavního nádraží 
a  zastavují i  na severním nástupišti nádraží 
Praha-Smíchov. K  němu se cestující dosta-
nou po 175 metrů dlouhé Smíchovské (Rad-
lické) lávce. Postavena byla v letech 1929 až 
1930 a v roce 2002 prošla rekonstrukcí.

DVa OblOuKOVé ViaDuKty
První z  kamenných viaduktů Buštěhradské 
dráhy, které se klenou nad Dalejským údo-
lím, je vysoký necelých 20 metrů a  má pět 
oblouků, druhý o sedmi obloucích je o metr 
vyšší. I díky nim překonávají vlaky na Praž-
ském Semmeringu během dvaceti kilometrů 
výškový rozdíl téměř 180 metrů.

PřírODNí ParK KOšíře–MOtOl
Vlaky na lince pražského eska S65 projíždějí 
Přírodním parkem Košíře – motol, jehož zá-
klad tvoří historické parky, zahrady a  used-
losti rozprostřené kolem motolského a Košíř-
ského potoka. Na výpravu do zeleně parku se 
můžete vydat ze zastávek Praha-Cibulka nebo 
Praha-Stodůlky.

Praha-řePy, NebO Praha-ZličíN?
Podle platného jízdního řádu zastavují vla-
ky linky S65 ve stanici Praha-Řepy. Ještě 
nedávno se ale jednalo o nádraží Praha-Z-
ličín. a není to poprvé, kdy se jméno sta-
nice změnilo. Vzhledem k blízkosti sídliště 
Řepy a stejnému jménu nedaleké konečné 
stanice tramvají, je však změna názvu po-
chopitelná.
 
NáDraží hOStiViCe V NOVéM
Linka S65 pražského eska vás doveze až do 
Hostivic, kde vás přivítá kompletně opravená 
budova nádraží. Rekonstrukce stála 15 mili-
onů korun a  kromě střechy, oken, vnějších 
dveří cestující jistě ocení i nový přístřešek na 
prvním nástupišti včetně osvětlení.

u rYbek
Poslední červnovou neděli uvádí dětská skupina U Rybek svou tradiční 
akci „HURÁ Na PRÁZDNINy“. tentokrát se vítací prázdninová akce 
povede v NÁmOŘNICKÉm StyLU. Všechny děti i jejich rodiče, kteří 
se nemohou dočkat prázdnin, zveme 25. 6. od 15:00 na zahradu Staré 
školy. Čeká vás tam pestrý program. Zahraje vám kapela Petra Nedvěda, 
která hraje chytré dětské písničky. Nora Nedvědová si s dětmi zatan-
čí. Děti si mohou zasoutěžit a vyhrát drobné ceny, nechat si namalovat 
něco krásného na obličej a vyzdobit si opravdovou námořnickou mas-
ku. Všichni se mohou občerstvit a užít si pohodové, nedělní odpoledne.

V  létě pořádáme příměstské tábory, na které je ještě několik posledních volných míst. Na 
výběr je 6 různých táborů pro děti již od 4 let. Všechny tábory se konají v dětské skupině 
U  Rybek ve Staré škole. Děti však budou často vyjíždět na výlety za inspirací, pobavením 
i poznáním.

Soutěže 
s odměnami Výtvarná 

dílna 

Občerstvení

dílna 

Občerstvení
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Soutěže 
s odměnami Výtvarná 

dílna 

Občerstvení

dílna 

Občerstvení
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seNiorek Zve NA výLet

ZáMeK žleby
Středa 14. června 2017

Odjezd v 7 hodin od vranské elektrárny

Navštívíme:
Zámek Žleby, poobědváme v Hospůdce U Kosů

Projdeme si Oboru, kde uvidíme krmení jelenů a přehlídku dravců.
Při zpáteční cestě se zastavíme v Průhonickém parku.

Cena zahrnuje: autobus + vstupy + režie
550,– Kč

Oběd si hradí každý sám.
Přihláška a úhrada u blanky tomkové



infO SerViS

 
                                                     Obecní úřad Vrané nad Vltavou 

      Březovská 112, 252 46  Vrané nad Vltavou 
         Tel.: 257 760 351-2,  Fax: 257 760 040 
              E-mail:  ou@vranenadvltavou.cz 

                         IČ: 002 41 831 
 

                                                                
Ve Vraném nad Vltavou dne 1. 5. 2017  

 
 

č.j.   0866/2017/OÚ     vyřizuje: Janeček            telefon: 257 713 997       mobil: 720 513 119 
  

 
 

Informace občanům a majitelům nemovitostí o realizaci projektu 
„Výstavba veřejného vodovodního a kanalizačního řadu v ulici 

Březovská“ 
 
 
 
 
Vážení občané, 
 

dne 2. 5. 2017 byla zahájena výstavba vodovodu a kanalizace v Březovské ulici, kterou bude 
zajišťovat firma Zepris, s.r.o. Tato společnost byla vybrána na základě výsledku řádného výběrového 
řízení. V souvislosti se zahájením výstavby vám zasíláme následující informace.  

 
Hlavním stavbyvedoucím je pan František Vesecký, na kterého se můžete obracet ve věci 

konkrétního připojení vaší nemovitosti na vodovodní nebo kanalizační řad. V praxi to bude tak, že 
vám společnost Zepris, s.r.o. v případě vašeho zájmu, předloží cenovou nabídku na vybudování 
vodovodní a kanalizační přípojky. Dále se stavbyvedoucím panem Františkem Veseckým můžete řešit 
problémy týkající se realizované stavby. Telefonní kontakt: František Vesecký 603 488 789.  

 
Stavba a s tím související uzavírky komunikace Březovská bude probíhat ve dvou etapách. 

V příloze tohoto dopisu máte znázorněny jednotlivé etapy uzavírek s tím, že termíny jednotlivých 
uzavírek se mohou měnit v souvislosti s rychlostí realizace prováděné stavby.   

 
1. První etapa uzavírky ulice Březovská (v úseku od křizovatky s ulicí Ke Zvoli po 

křižovatku s ulicí Oblouková) bude kompletně uzavřena v termínu od 2. 5. 2017 do 30. 
6. 2017 (na mapě znázorněno červeně). 

2. Druhá etapa uzavírky ulice Březovská (v úseku od křižovatky s Obloukovou po 
poslední dům po levé straně ve směru na Březovou - č. p. 333), část ulice Ke Zvoli 
včetně železničního přejezdu, část ulice Nádražní a část ulice U Pošty bude uzavřena od 
1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 (na mapě znázorněno černě). 
 

Budeme se maximálně snažit o to, aby o víkendech bylo možné se zvýšenou opatrností 
projíždět uzavřenými úseky komunikací.  

 
V uzavřené komunikaci Březovská bude vymezen bezpečnostní koridor pro pěší. 
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Z důvodu většího omezení dopravy v obci dojde k několika úpravám na dalších místních 
komunikacích: 

• V ulici U Pošty bude po nejkratší možnou dobu zrušen jednosměrný provoz. tzn. komunikace 
bude slepá a bude obousměrná. V této ulici bude zákaz parkování. Termín tohoto opatření bude 
včas zveřejněn na webových stránkách obce.  

• V části místní komunikace Skochovická bude dočasně zajištěn jednosměrný provoz, a to ve 
směru ze Skochovické do ulice U Elektrárny/Vltavská (viz nákres na přiloženém dokumentu). 

• V celé místní komunikaci V Ouvozcích (panelka) bude dočasně zajištěn jednosměrný provoz, a 
to ve směru z ulice Vltavská do ulice Na Kodlíči/Rovná/Ke Statku (viz nákres na přiloženém 
dokumentu). 

 
Další praktické informace: 

• Vývoz odpadních vod (fekálií) –  bude probíhat v pátek po 13 hodině (případně o 
víkendech), kdy se budeme snažit zajistit provoz po komunikaci Březovská se zvýšenou 
opatrností.  

• Svoz odpadů z uzavřených oblastí bude probíhat tak, že popelnice budou před dnem 
svozu tzn. ve středu večer, případně ve čtvrtek ráno (dle úhrady poplatku za odpad – 1x 
týdně, 1x za 14 dní) svážet realizační firma Zepris, s.r.o. na předem domluvená místa, 
kde je svozová společnost převezme a vyprázdní. Následně budou popelnice vráceny 
zpět k nemovitostem.  Je nutné, aby každá popelnice byla řádně označena číslem 
popisným dané nemovitosti.  V případě, že popelnice nebudou označeny, provede 
označení firma Zepris, s.r.o.    
 
Systém svozu odpadů se v souvislostí s etapizací prováděných prací může měnit.  
 

Omezení autobusové dopravy v rámci budování vodovodu a kanalizace v Březovské ulici: 
 

• Autobusová linka č. 331 (školní autobus) bude mít v termínu od 2. 5. 2017 do 30. 6. 
2017 výstupní a nástupní zastávku před budovou s č. p. 179 (potraviny) před křižovatkou ulic 
Březovská x Ke Zvoli. 

• Autobusová linka č. 445 (Vrané – Březová - Oleško) bude v termínu od 2. 5. 2017 do 31.  8. 
2017 ukončena v zastávce Základní škola.  

 
 
V procesních i technických věcech se můžete obracet i na místostarostu obce, Petra Janečka na 

telefonním čísle 257 713 997 nebo 720 513 119 nebo na e-mailu mistostarosta@vranenadvltavou.cz.  
  
 

Na závěr bych vás chtěla požádat o trpělivost a shovívavost při realizaci vodovodního řadu v naší 
obci. Věřím, že omezení způsobená výstavbou vám vynahradí dokončené dílo, které vám bude sloužit 
k maximální spokojenosti. 
 

V případě dotazů, připomínek nebo podnětů se na nás můžete kdykoliv obrátit. V rámci našich 
možností se vám budeme snažit maximálně pomoci.   
 
 
 
 
 

                    Mgr. Dana Ullwerová 
                   starostka obce 
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megAfYt phArmA, s.r.o. 
otevírá poDNikovou proDejNu

Vážení spoluobčané,
ve středu 3.  května  2017 zahajuje společnost 
megafyt Pharma s.r.o. provoz malé podnikové 
prodejny ve Vraném nad Vltavou. Zveme vás 
k návštěvě prodejny, kde můžete zakoupit čajo-
vý sortiment značky megafyt Pharma (mimo 
léčiva), zdravotnické prostředky, kosmetiku 
a  doplňky stravy značky Dr. müller Pharma 
a vína značky Znovín Znojmo.

Prodejnu naleznete ve vstupním vestibulu společnosti megafyt Pharma s.r.o.,
ul. U elektrárny 516, Vrané nad Vltavou.
Otevírací doba prodejny: každou středu 14–16h.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
X X X X X X X X X X

1,2   6:10   6:40   7:30 A  8:50 A13:15 A14:15 A15:15 A16:45 A17:45 A18:45
1,2   6:11   6:41   7:31   8:51 13:16 14:16 15:16 16:46 17:46 18:46

x 1,2   6:13   6:43   7:33   8:53 13:18 14:18 15:18 16:48 17:48 18:48
x 1,2   6:15   6:45   7:35   8:55 13:20 14:20 15:20 16:50 17:50 18:50
x 2   6:16   6:46   7:36   8:56 13:21 14:21 15:21 16:51 17:51 18:51
x 2   6:17   6:47   7:37   8:57 13:22 14:22 15:22 16:52 17:52 18:52
x 2   6:18   6:48   7:38   8:58 13:23 14:23 15:23 16:53 17:53 18:53

2   6:19   6:49   7:39   8:59 13:24 14:24 15:24 16:54 17:54 18:54
2   6:21   6:51   7:41   9:01 13:26 14:26 15:26 16:56 17:56 18:56
2   6:22   6:52   7:42   9:02 13:27 14:27 15:27 16:57 17:57 18:57

 na znamení
 jede v pracovních dnech

 spoj 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 19 vyčká v zastávce Vrané n.Vlt.,škola příjezdu vlaku linky S8 nebo S80 ze směru Praha 20 minut

 Opačný směr 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
X X X X X X X X X X

2   5:57   6:27   6:57   7:57 11:58 13:28 14:32 16:02 17:02 18:02
2   5:58   6:28   6:58   7:58 11:59 13:29 14:33 16:03 17:03 18:03
2   6:00   6:30   7:00   8:00 12:01 13:31 14:35 16:05 17:05 18:05

x 2   6:01   6:31   7:01   8:01 12:02 13:32 14:36 16:06 17:06 18:06
x 2   6:02   6:32   7:02   8:02 12:03 13:33 14:37 16:07 17:07 18:07
x 2   6:03   6:33   7:03   8:03 12:04 13:34 14:38 16:08 17:08 18:08
x 1,2   6:04   6:34   7:04   8:04 12:05 13:35 14:39 16:09 17:09 18:09
x 1,2   6:06   6:36   7:06   8:06 12:07 13:37 14:41 16:11 17:11 18:11

1,2   6:08   6:38   7:08   8:08 12:09 13:39 14:43 16:13 17:13 18:13
1,2   6:09   6:39   7:09   8:09 12:10 13:40 14:44 16:14 17:14 18:14

 na znamení
 jede v pracovních dnech

x
X

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Březová-Oleško,Nová Březová
Vrané n.Vlt.,Lesní
Vrané n.Vlt.,Modřínová
Vrané n.Vlt.,Zdrav.stř.
VRANÉ N.VLT.,ŠKOLA

Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.ropid.cz

ARRIVA PRAHA s.r.o.,U Seřadiště 65/7,101 00 Praha 10, tel. +420234125238

BŘEZOVÁ-OLEŠKO,OLEŠKO
Březová-Oleško,U Topolů
Březová-Oleško,Březová
Březová-Oleško,Olešská
Březová-Oleško,Zahradní

A

290445 Vrané nad Vltavou,žel.st. - Březová-
Oleško,Oleško

Platnost:

od 2.5.2017445 Dopravce: 

změna trasy / diversion

Březová-Oleško,Březová
Březová-Oleško,U Topolů
BŘEZOVÁ-OLEŠKO,OLEŠKO

Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.ropid.cz
x
X

Soft. CHAPS spol. s r.o.

od 2.5.2017

VRANÉ N.VLT.,ŠKOLA
Vrané n.Vlt.,Zdrav.stř.
Vrané n.Vlt.,Modřínová
Vrané n.Vlt.,Lesní
Březová-Oleško,Nová Březová
Březová-Oleško,Zahradní
Březová-Oleško,Olešská

290445 Vrané nad Vltavou,žel.st. - Březová-
Oleško,Oleško

Platnost:

445 Dopravce: 

změna trasy / diversion ARRIVA PRAHA s.r.o.,U Seřadiště 65/7,101 00 Praha 10, tel. +420234125238

Tarifní
pásmo

(TPZ)

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

Tarifní
pásmo

(TPZ)

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

ZměNA pLAtNosti jíZDNího řáDu

beZpLAtNá ZDrAvotNiCká LiNkA
málokdo zná konzultační pohotovostní zdravotnickou linku - tj. tel. číslo, kam 
lze zavolat, když potřebujete akutně poradit od lékaře, ale myslíte si, že to není 
na výjezd záchranky a nechcete tudíž blokovat číslo 112. takže pro Vás, kteří 
toto číslo neznají a chtějí ho mít raději uložené: 800888155 - je skvělé nechat si 

poradit a neblokovat linku, kam mají volat jen lidé ohrožení na životech.
Jedná se o číslo Call centra středočeské záchranné služby, jakéhosi doplňku linky 155. Poradí 
lidem například s otevírací dobou ordinací lékařů i pohotovostí, vyhledají lékárnu otevřenou 
i večer či o svátcích, ale poradí také s domácí léčbou nebo naopak s vyhodnocením, kdy už je 
lepší zavolat záchrannou službu. Využít ji mohou lidé z celé ČR i ze zahraničí.



1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
X X X X X 6+ X 6+ X X X X X 6+ X X X X X

fa A HA fa ga A fa fa
0   5:36   7:36   8:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
0   5:39   7:39   8:39 11:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
0   5:41   7:41   8:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
0   5:42   7:42   8:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42
0   5:43   7:43   8:43 11:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
0   5:45   7:45   8:45 11:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45

x B   5:47   7:47   8:47 11:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
B   5:48   7:48   8:48 11:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48
B   5:49   7:49   8:49 11:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49
B   5:50   7:50   8:50 11:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50

x B   5:51   7:51   8:51 11:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51
x B   5:52   7:52   8:52 11:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52

1   5:57   7:57   8:57 11:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57
1   5:59   7:59   8:59 11:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59

  6:00   8:00   9:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
1   6:01   8:01   9:01 12:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
1   6:02   8:02   9:02 12:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
1   6:04   8:04   9:04 12:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
1   6:07   8:07   9:07 12:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
1   6:08   8:08   9:08 12:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08

1,2 K   7:18 K K K 13:08 K K 15:08 K K K
2 K   7:25 K K K 13:15 K K 15:15 K K K
2   6:11   7:18   7:27   8:11   9:11   9:11 12:11 12:11 13:17 13:17 14:11 15:11 15:11 15:11 15:17 15:17 16:11 17:11 18:11

x 2   6:13   7:20   8:13   9:13   9:13 12:13 12:13 13:19 14:13 15:13 15:13 15:19 16:13 17:13 18:13
2   6:16   7:23   8:16   9:16   9:16 12:16 12:16 13:22 14:16 15:16 15:16 15:22 16:16 17:16 18:16
2   6:20   7:27   8:20   9:20   9:20 12:20 12:20 13:26 14:20 15:20 15:20 15:26 16:20 17:20 18:20

x 3   6:22   7:29   9:22   9:22 12:22 12:22 13:28 14:22 15:22 15:22 15:28 16:22 18:22
3   6:26   7:33   9:26   9:26 12:26 12:26 13:32 14:26 15:26 15:26 15:32 16:26 18:26
3   6:28   7:35   9:28   9:28 12:28 12:28 13:34 14:28 15:28 15:28 15:34 16:28 18:28

39 41 43 45 47 49 51 53
 Pokračování 6+ X X 6+ X + 1 2345

HA A A HAehHAfj6Aea
0 18:36 19:36
0 18:39 19:39
0 18:41 19:41
0 18:42 19:42
0 18:43 19:43
0 18:45 19:45

x B 18:47 19:47
B 18:48 19:48
B 18:49 19:49
B 18:50 19:50

x B 18:51 19:51
x B 18:52 19:52

1 18:57 19:57
1 18:59 19:59

19:00 20:00
1 19:01 20:01
1 19:02 20:02
1 19:04 20:04
1 19:07 20:07
1 19:08 20:08

1,2 K K
2 K K
2 18:11 19:11 20:11 21:11 22:17   0:11   0:11   0:17

x 2 18:13 19:13 20:13 21:13 22:19   0:13   0:13   0:19
2 18:16 19:16 20:16 21:16 22:22   0:16   0:16   0:22
2 18:20 19:20 20:20 21:20 22:26   0:20   0:20   0:26

x 3
3
3

 na znamení +  jede v neděli a ve státem uznané svátky
 jede v pracovních dnech H  Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
 jede v pondělí ea  nejede 2.5., 9.5., 6.7., 7.7., 29.9. a 18.11., jede také 5.7., 28.9., 28.10. a 
 jede v úterý  17.11.
 jede ve středu eh  nejede 5.7., 28.9., 28.10. a 17.11.
 jede ve čtvrtek fa  nejede od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
 jede v pátek fj  nejede 5.7., 28.9., 28.10. a 17.11., jede také 9.5., 6.7., 7.7., 29.9. a 18.11.
 jede v sobotu ga  jede od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
 v zastávce Dolní Břežany,náměstí možný přestup na linku 341 směr Zlatníky-Hodkovice / Modřany (přestup garantován při zpoždění do 5 minut ve špičkách 
 a do 10 minut v ostatních obdobích)
 spoj 11, 15, 27, 39, 45, 47, 49, 51 a 53 do zastávky Zvole přijíždí jako spoj linky 333 ze směru Kačerov

Graf.: V1484,T1485,T1485     Chron.: 61     Zast.: 228/1     Šabl.: ROPID|A4P|7

4
5
6

A

Jílové u Prahy,Kamenná Vrata
Jílové u Prahy,Učiliště
JÍLOVÉ U PRAHY,NÁMĚSTÍ

 Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.
x
X
1
2
3

VRANÉ N.VLT.,ŽEL.PŘEJEZD
Zvole,Škola
ZVOLE
Zvole,Jílovská
Okrouhlo
OKROUHLO,ZAHOŘANY

Dolní Břežany,Obecní úřad
Dolní Břežany,Hřiště
Dolní Břežany,Na Rovném
Ohrobec,U Čisteckých
Ohrobec,U Rybníka

U Libušské sokolovny
Sídliště Písnice
Lipovická
Ke Březině
Dolní Břežany,Na kopečku
Dolní Břežany,Náměstí

Zálesí
Sídliště Krč
Tempo
Jalodvorská
U Zvoničky
Libuš

OKROUHLO,ZAHOŘANY
Jílové u Prahy,Kamenná Vrata
Jílové u Prahy,Učiliště
JÍLOVÉ U PRAHY,NÁMĚSTÍ

KAČEROV #
Nemocnice Krč

Ohrobec,U Rybníka
VRANÉ N.VLT.,ŽEL.PŘEJEZD
Zvole,Škola
ZVOLE
Zvole,Jílovská
Okrouhlo

Dolní Břežany,Náměstí

Dolní Břežany,Obecní úřad
Dolní Břežany,Hřiště
Dolní Břežany,Na Rovném
Ohrobec,U Čisteckých

Libuš
U Libušské sokolovny
Sídliště Písnice
Lipovická
Ke Březině
Dolní Břežany,Na kopečku

Soft. CHAPS spol. s r.o.

od 2.5.2017

KAČEROV #
Nemocnice Krč
Zálesí
Sídliště Krč
Tempo
Jalodvorská
U Zvoničky

100331 Praha,Kačerov - Jílové u Prahy,náměstí Platnost:

331 Dopravce: 
změna trasy / diversion ARRIVA PRAHA s.r.o.,U Seřadiště 65/7,101 00 Praha 10, tel. +420234125238

Tarifní
pásmo

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)
Městská doprava Praha

příj.
odj.

příj.
odj.

 Opačný směr 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
X X X X X 6+ X X X X X 6+ 6+ X X X X X X
B B HB fa B HB fa B fa

3   6:46   9:31   9:31 12:31 12:41 13:31 14:31 15:31
3   6:48   9:33   9:33 12:33 12:43 13:33 14:33 15:33

x 3   6:52   9:37   9:37 12:37 12:47 13:37 14:37 15:37
2   5:09   5:59   6:24   6:39   6:54   8:39   9:39   9:39 12:39 12:49 13:39 14:39 15:39
2   4:13   5:13   6:03   6:28   6:43   6:58   8:43   9:43   9:43 12:43 12:53 13:43 14:43 15:43

x 2   4:16   5:16   6:06   6:31   6:46   7:01   8:46   9:46   9:46 12:46 12:56 13:46 14:46 15:46
2   4:19   5:19   5:34   6:09   6:34   6:49   7:04   7:11   7:34   8:49   9:49   9:49 12:49 12:59 13:00 13:49 14:49 15:00 15:49
2 K K K K   7:12 K K K 13:01 K 15:01 K

1,2 K K K K   7:18 K K K 13:07 K 15:07 K
1   5:36   6:11   6:36   7:06   7:36   8:51   9:51 13:51 15:51
1   5:38   6:13   6:38   7:08   7:38   8:53   9:53 13:53 15:53
1   5:41   6:16   6:41   7:11   7:41   8:56   9:56 13:56 15:56
1   5:43   6:18   6:43   7:13   7:43   8:58   9:58 13:58 15:58
1   5:44   6:19   6:44   7:14   7:44   8:59   9:59 13:59 15:59
1   5:45   6:20   6:45   7:15   7:45   9:00 10:00 14:00 16:00
1   5:47   6:22   6:47   7:17   7:47   9:02 10:02 14:02 16:02

x B   5:52   6:27   6:52   7:22   7:52   9:07 10:07 14:07 16:07
x B   5:53   6:28   6:53   7:23   7:53   9:08 10:08 14:08 16:08

B   5:54   6:29   6:54   7:24   7:54   9:09 10:09 14:09 16:09
B   5:55   6:30   6:55   7:25   7:55   9:10 10:10 14:10 16:10
B   5:56   6:31   6:56   7:26   7:56   9:11 10:11 14:11 16:11

x B   5:57   6:32   6:57   7:27   7:57   9:12 10:12 14:12 16:12
0   5:58   6:33   6:58   7:28   7:58   9:13 10:13 14:13 16:13
0   6:00   6:35   7:00   7:30   8:00   9:15 10:15 14:15 16:15
0   6:01   6:36   7:01   7:31   8:01   9:16 10:16 14:16 16:16
0   6:02   6:37   7:02   7:32   8:02   9:17 10:17 14:17 16:17
0   6:04   6:39   7:04   7:34   8:04   9:19 10:19 14:19 16:19
0   6:08   6:43   7:08   7:38   8:08   9:23 10:23 14:23 16:23

 Opačný směr 40 42 44 46 48
 Pokračování 6+ X X 6+ 6+

B HB B
3 15:31 16:31 18:31
3 15:33 16:33 18:33

x 3 15:37 16:37 18:37
2 15:39 16:39 18:39 18:39 21:39
2 15:43 16:43 18:43 18:43 21:43

x 2 15:46 16:46 18:46 18:46 21:46
2 15:49 16:49 18:49 18:49 21:49
2 K K

1,2 K K
1 16:51 18:51
1 16:53 18:53
1 16:56 18:56
1 16:58 18:58
1 16:59 18:59
1 17:00 19:00
1 17:02 19:02

x B 17:07 19:07
x B 17:08 19:08

B 17:09 19:09
B 17:10 19:10
B 17:11 19:11

x B 17:12 19:12
0 17:13 19:13
0 17:15 19:15
0 17:16 19:16
0 17:17 19:17
0 17:19 19:19
0 17:23 19:23

 na znamení
 jede v pracovních dnech H  Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
 jede v sobotu fa  nejede od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
 jede v neděli a ve státem uznané svátky

 v zastávce Dolní Břežany,náměstí možný přestup na linku 341 směr Zlatníky-Hodkovice / Modřany (přestup garantován při zpoždění do 5 minut ve špičkách 
 a do 10 minut v ostatních obdobích)
 Na spoj 2, 4 a 34 navazuje v zastávce Zvole spoj linky 333 směr Kačerov
 Na spoj 12, 24, 26, 40, 46 a 48 navazuje v zastávce Zvole spoj linky 333 směr Kačerov (přímý spoj)

Graf.: V1484,T1485,T1485     Chron.: 61     Zast.: 2109/2     Šabl.: ROPID|A4P|7

+

B
B

KAČEROV #

 Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.
Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.ropid.cz

x
X
6

U Zvoničky
Jalodvorská
Tempo
Sídliště Krč
Zálesí
Nemocnice Krč

Dolní Břežany,Na kopečku
Ke Březině
Lipovická
Sídliště Písnice
U Libušské sokolovny
Libuš

Ohrobec,U Rybníka
Ohrobec,U Čisteckých
Dolní Břežany,Na Rovném
Dolní Břežany,Hřiště
Dolní Břežany,Obecní úřad
Dolní Břežany,Náměstí

OKROUHLO,ZAHOŘANY
Okrouhlo
Zvole,Jílovská
ZVOLE
Zvole,Škola
VRANÉ N.VLT.,ŽEL.PŘEJEZD

Zálesí
Nemocnice Krč
KAČEROV #

JÍLOVÉ U PRAHY,NÁMĚSTÍ
Jílové u Prahy,Učiliště
Jílové u Prahy,Kamenná Vrata

U Libušské sokolovny
Libuš
U Zvoničky
Jalodvorská
Tempo
Sídliště Krč

Dolní Břežany,Obecní úřad
Dolní Břežany,Náměstí
Dolní Břežany,Na kopečku
Ke Březině
Lipovická
Sídliště Písnice

Zvole,Škola
VRANÉ N.VLT.,ŽEL.PŘEJEZD
Ohrobec,U Rybníka
Ohrobec,U Čisteckých
Dolní Břežany,Na Rovném
Dolní Břežany,Hřiště

Soft. CHAPS spol. s r.o.

od 2.5.2017

JÍLOVÉ U PRAHY,NÁMĚSTÍ
Jílové u Prahy,Učiliště
Jílové u Prahy,Kamenná Vrata
OKROUHLO,ZAHOŘANY
Okrouhlo
Zvole,Jílovská
ZVOLE

100331 Praha,Kačerov - Jílové u Prahy,náměstí Platnost:

331 Dopravce: 
změna trasy / diversion ARRIVA PRAHA s.r.o.,U Seřadiště 65/7,101 00 Praha 10, tel. +420234125238

Tarifní
pásmo

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)
Městská doprava Praha

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
X X X X X X X X X X

1,2   6:10   6:40   7:30 A  8:50 A13:15 A14:15 A15:15 A16:45 A17:45 A18:45
1,2   6:11   6:41   7:31   8:51 13:16 14:16 15:16 16:46 17:46 18:46

x 1,2   6:13   6:43   7:33   8:53 13:18 14:18 15:18 16:48 17:48 18:48
x 1,2   6:15   6:45   7:35   8:55 13:20 14:20 15:20 16:50 17:50 18:50
x 2   6:16   6:46   7:36   8:56 13:21 14:21 15:21 16:51 17:51 18:51
x 2   6:17   6:47   7:37   8:57 13:22 14:22 15:22 16:52 17:52 18:52
x 2   6:18   6:48   7:38   8:58 13:23 14:23 15:23 16:53 17:53 18:53

2   6:19   6:49   7:39   8:59 13:24 14:24 15:24 16:54 17:54 18:54
2   6:21   6:51   7:41   9:01 13:26 14:26 15:26 16:56 17:56 18:56
2   6:22   6:52   7:42   9:02 13:27 14:27 15:27 16:57 17:57 18:57

 na znamení
 jede v pracovních dnech

 spoj 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 19 vyčká v zastávce Vrané n.Vlt.,škola příjezdu vlaku linky S8 nebo S80 ze směru Praha 20 minut

 Opačný směr 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
X X X X X X X X X X

2   5:57   6:27   6:57   7:57 11:58 13:28 14:32 16:02 17:02 18:02
2   5:58   6:28   6:58   7:58 11:59 13:29 14:33 16:03 17:03 18:03
2   6:00   6:30   7:00   8:00 12:01 13:31 14:35 16:05 17:05 18:05

x 2   6:01   6:31   7:01   8:01 12:02 13:32 14:36 16:06 17:06 18:06
x 2   6:02   6:32   7:02   8:02 12:03 13:33 14:37 16:07 17:07 18:07
x 2   6:03   6:33   7:03   8:03 12:04 13:34 14:38 16:08 17:08 18:08
x 1,2   6:04   6:34   7:04   8:04 12:05 13:35 14:39 16:09 17:09 18:09
x 1,2   6:06   6:36   7:06   8:06 12:07 13:37 14:41 16:11 17:11 18:11

1,2   6:08   6:38   7:08   8:08 12:09 13:39 14:43 16:13 17:13 18:13
1,2   6:09   6:39   7:09   8:09 12:10 13:40 14:44 16:14 17:14 18:14

 na znamení
 jede v pracovních dnech

x
X

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Březová-Oleško,Nová Březová
Vrané n.Vlt.,Lesní
Vrané n.Vlt.,Modřínová
Vrané n.Vlt.,Zdrav.stř.
VRANÉ N.VLT.,ŠKOLA

Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.ropid.cz

ARRIVA PRAHA s.r.o.,U Seřadiště 65/7,101 00 Praha 10, tel. +420234125238

BŘEZOVÁ-OLEŠKO,OLEŠKO
Březová-Oleško,U Topolů
Březová-Oleško,Březová
Březová-Oleško,Olešská
Březová-Oleško,Zahradní

A

290445 Vrané nad Vltavou,žel.st. - Březová-
Oleško,Oleško

Platnost:

od 2.5.2017445 Dopravce: 

změna trasy / diversion

Březová-Oleško,Březová
Březová-Oleško,U Topolů
BŘEZOVÁ-OLEŠKO,OLEŠKO

Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.ropid.cz
x
X

Soft. CHAPS spol. s r.o.

od 2.5.2017

VRANÉ N.VLT.,ŠKOLA
Vrané n.Vlt.,Zdrav.stř.
Vrané n.Vlt.,Modřínová
Vrané n.Vlt.,Lesní
Březová-Oleško,Nová Březová
Březová-Oleško,Zahradní
Březová-Oleško,Olešská

290445 Vrané nad Vltavou,žel.st. - Březová-
Oleško,Oleško

Platnost:

445 Dopravce: 

změna trasy / diversion ARRIVA PRAHA s.r.o.,U Seřadiště 65/7,101 00 Praha 10, tel. +420234125238

Tarifní
pásmo

(TPZ)

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

Tarifní
pásmo

(TPZ)

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)
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ze žiVOtA OBce

hoLA, hoLA, škoLkA voLá
a  volá hurá, je tady jaro. Sluníčko si s  námi 
sice trochu hraje na schovávanou, ale okolní 
příroda nedbá a  všude se to zelená a  kvete. 
Ideální čas na tvoření s  dětmi, které mohou 
konečně do přírody a všechno, o čem si poví-
dáme, si prohlédnout na vlastní oči. Dobře je 
i na naší školkové zahradě, která je vybavena 
novými herními prvky.
V  uplynulém období jsme společně oslavili 
Velikonoce, kdy si děti zasadily osení a květi-

náče vyzdobily malovanými vajíčky, zápichy a jinými ozdobami, které k Velikonocům patří. 
a po Velikonocích nastaly čarodějnice, kdy jsme dali volnost fantazii a ve znamení čar a ma-
gie jsme s dětmi celé dopoledne kouzlili a čarovali. Děti zažily i velké překvapení, protože na 
závěr tohoto dopoledne se mohly povozit na kolotoči, který byl zrovna za sokolovnou.
Nechybělo ani divadelní představení, pan Bílek nám zahrál krásnou pohádku Princezna 
a drak. také jsme přivítali opravdového kouzelníka, který před námi vykouzlil z plyšové hrač-
ky velkého živého králíka.
moc se nám líbilo i  v  kině v  modřanech, kam jsme všichni vyrazili vláčkem na pohádku 
šmoulové. Úspěch u dětí měl nejen film, ale i to naše cestování. Už se těšíme na celodenní 
výlety, které má každá třída naplánované.
Nejstarší děti úspěšně zvládly zápis do základní školy a ti menší zase do naší školky. S našimi před-
školáky se rozloučíme odpoledním programem dne 16. 6. a na nové děti se budeme těšit v září.
ale než to nastane, bude čas prázdnin a tak nám dovolte, abychom vám popřáli klidnou dovo-
lenou, krásné počasí, hodně odpočinku a budeme se těšit na shledanou v novém školním roce.

Kolektiv MŠ
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porADNA škoLNího speCiáLNího peDAgogA
Pravděpodobně už není nikdo, koho by minula 
diskuze o  nastartovaném inkluzivním procesu 
zatím nejhlasitěji prezentovaná v  oblasti škol-
ství. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami byla v  Čechách velmi 
zdařile a  s  tradicí vysoké profesionální úrovně 
po dlouhá desetiletí vložena do rukou speciál-
ních pedagogů. Paralelní systém běžného a spe-
ciálního školství zde fungoval a  stále funguje 
velmi dobře.

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je jasně viditelná i v Zš ve Vraném nad 
Vltavou. Ředitelka školy získala od února 2017 možnost přímé podpory těchto dětí školním 
speciálním pedagogem. Speciální pedagožka a terapeutka vede reedukační skupiny a pomá-
há kolegům učitelům aplikovat doporučená podpůrná opatření do praxe. Skupiny navštěvují 
žáci s poruchami učení, s horší koncentrací pozornosti, děti s logopedickými i výchovnými 
problémy, s oslabením motoriky nebo percepčním a kognitivním oslabením v širším smyslu. 
Součástí práce je též konzultace s rodiči těchto dětí a nastavení tréninku pro domácí využití. 
Naprostou nutností je vzájemná spolupráce rodičů – dětí a  školy. V dosavadních reakcích 
všech účastníků převažuje pozitivní zpětná vazba a vzájemná důvěra.
Poradna školního speciálního pedagoga je pro žáky k  dispozici každou středu, pro rodiče 
i učitele v úterý a čtvrtek, vždy po telefonické domluvě.

Zápis Do prvNí tříDY – prvNí krůček NA Cestě ke vZDěLáNí
7. dubna nastal pro mnoho budoucíh prvňáčků vranské školy slavnostní den. Při vstupu do 
„opravdové školy“ nikdo z nich neplakal, nedržel se máminých sukní, ale určité obavy, co je 
čeká, jsme mohli z jejich očích vyčíst. Když pominuly první rozpaky, děti začaly plnit úkoly, 
za jejichž splnění dostali první obrázkové „vysvědčení“.
a jaké úkoly je čekaly? Děti měly znát své jméno, příjmení, říci, kolik jim je let a kde bydlí. 
Při skládání obrázků měly umět použít pojmy vpravo, vlevo, nahoře, dole, nad, pod…Kaž-

dý budoucí prvňáček by také měl rozeznat 
geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, 
trojúhelník), barvy, měl by umět spočítat 
několik předmětů, zazpívat písničku (paní 
učitelky rozpoznají logopedické problé-
my, úroveň paměti), poznat první hlásku 
ve slově na základě sluchového rozlišení, 
nakreslit obrázek (poznáme úroveň grafo-
motoriky a správné držení tužky).
Pokud toto všechno děti zvládly bez ma-
minky, víme, že jsou schopny samostatně 
řešit zadané úkoly a mohou jít do 1. třídy.
Příští školní rok zasedne do lavic 54 prv-
ňáčků, o odklad žádá 9 žáků
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ZprávY Z vrANské kNihovNY
V březnu knihovnu navštívily děti z mateřské školy. Popovídali jsme si o jejich oblíbených 
knihách. Děti se zajímaly nejen o pohádky, ale i o naučné knihy.
V květnu jsme se zúčastnily setkání knihovníků ze Středočeského kraje v Knihovně Jana 
Drdy v Příbrami.
Zveme vranské čtenáře do knihovny a namátkou uvádíme nové tituly, které si mohou ná-
vštěvníci půjčit:
Hygge – prostě šťastný způsob života ....................................................................Meik Wiking
Judita .......................................................................................................................Sándor Márai
Paní Hemingwayová ......................................................................................... Naomi Woodová
Život po smrti ...................................................................................................... Deepak Chopra
Žijte podle svých představ ..............................................................................Bruce Doyle Ph.D.
marek eben a hosté Na plovárně
Waldemar matuška a zlatá šedesátá v divadle Rokoko ..............................Marie Formáčková
moudrost a vtip W. Churchilla .............................................................. Dominique Enrightová
moudrost a vtip J. austenové ................................................................. Dominique Enrightová
Sedmiramenný svícen, Legenda emöke ............................................................ Josef Škvorecký
Léčba koněm ........................................................................................................Rupert Isaacson
Kde domov můj ..................................................................................................... Zdeněk Perský
Pečená kachna a Postřehy z Londonistánu ..........................................................Iva Pekárková
Zázračný úklid – pořádek jednou provždy........................................................... Marie Kondo
Pro děti a mládež:
Deník malého poseroutky 8,9 ...................................................................................... Jeff Kiney
Piráti .........................................................................................................................Gideon Defoe
Děsní dinosauři – děsivá věda ..............................................................................Martin Oliver
Nejmilejší české pohádky
Žil jsem jako kaskadér .................................................................................... Janet Tashjianová
Fotbal s Fandou .................................................................................................. Ivona Březinová

Do knihovny pro pěkné čtení Vás zvou knihovnice Eva Šustová a Jana Janauerová

Velice nás těší, že rodiče i děti mají o naši školu zájem a budeme moci otevřít 2 první třídy. 
Dětem přejeme šťastné vykročení do nového školního roku, aby se jim u nás líbilo a měli 
hodnou paní učitelku a spoustu nových kamarádů.

Eva Březnová
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seNiorek Letos sLAví 10Let!
Z diáře seniorku
V Diáři 2017 budeme pokračovat a přečteme si, 
co všechno máme za sebou, co jsme prožili. a tak čtěte:
Stále pokračujeme ve své různorodé činnost. Naše posezení u kávičky v našem Klubu je pri-
ma. Popovídáme si o různých zajímavostech, procvičíme si paměť,vyzkoušíme si šikovnost 
svých rukou. Naše paní doktorka trefilová pro nás připravila velmi zajímavé vyprávění, 
s mnoha ukázkami fotografií a předmětů, o Číně. Plna zážitků z návštěvy této země, barvitě 
vyprávěla, co vše prožila. Za kulturními zážitky jsme vyjeli do pražského divadla Palace, 
nezanedbali jsme ani náš oblíbený Poly dům ve Zvoli. Vystoupení Jitky molavcové a hlavně 
program Petra Kubce, jsme si velmi užili. “točte se pardálové”, a nejen pardálové, ale všich-
ni v sále se točili a zpívali. Uvědomili jsme si, kolik má člověk v hlavě písniček. I slzičky 
ukáply. Rádi navštěvujeme pondělní promítání pro seniory v modřanském biografu. Dopo-
ručujeme ke shlédnutí film “špunti na vodě”. V modřanské knihovně jsme navštívili výsta-
vu fotografií naší “sousedky” paní Běly šulcové. Krásné fotky jsou k vidění v tomto Zrcadle.
Navštívili jsme “Zahradu Čech” v Litoměřicích.
Již po druhé jsme prožili jeden celý den v mšených Lázních. autobus nás z Vraného pře-
pravil do mšeného. Následovala prohlídka areálu lázní, zajímavé vyprávění o blízkém okolí, 
dobrý oběd. Následoval hlavní hřeb návštěvy - koupele, parafín a masáže. Pak ještě dáreček 
- sáček koupele. Ještě kafíčko a dortíček v kavárně a odjezd domů.
Děkujeme všem, kteří podpořili naši jarní Charitu pro Diakonii Broumov. Budeme rádi, 
když přijdete i na podzim a přinesete, to co doma nepotřebujete.
V tomto období jsme společně oslavili: vyzdobili jsme si velikonočně náš Klub.
Svátek žen, mDŽ, jsme oslavili v Restauraci Kaskáda. Zdá se Vám také, že slovo “mÁma” je 
magické? mně ano. maminka je ten nejvzácnější člověk a je potřeba si ji stále hýčkat a mi-
lovat ji. a proto i my jsme si připomenuli Svátek matek a připili si na zdraví.
megafyt otevřel, v areálu firmy, svoji podnikovou prodejnu. a Seniorek byl u toho. takže 
pro informaci: každou středu od 14 do 16 hodin si můžete přijít nakoupit.

“SPOLU” – naše přátelství 
s  malými kamarády z  ma-
teřské školky a  dětí Základní 
školy - Družiny  II. je akční. 
V Družině jsme s dětmi tvořili 
a bylo nám spolu velmi prima.
S dětmi z mateřinky jsme pod-
nikli výlety: navštívili jsme 
Japonskou zahradu na Olešku 
u  manželů Wieznerových. 
V  Braníku jsme navštívili vý-
stavu “trnkova Zahrada”. také 
jsme se prošli do Obůrky.
tato setkání s  dětmi jsou až 
dojemná. my se těšíme na děti 
a děti na babičky ze Seniorku. 
moc nás to těší.
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a teď je před námi velký den!!!
Všechny Vás srdečně zveme na sobotu 3.června 2017 k vranské škole, kde od 13 hodin bu-
deme společně s dětmi oslavovat.
Zveme Vás mezi nás!!! Rádi Vás přivítáme na našich akcích.
Přejeme léto zalité sluncem, užijte si pohodové dny.

SENIOREK
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sbor sv. jiří
V předchozím čísle jsem vyjádřil naději, že velikonoční svátky budou díky 
pozdějšímu datumu již v teplejším období. moc se mi ta naděje nesplnila, 
ale jako optimista musím přiznat, že to „aprilové počasí“ mohlo být i horší. 
Obřady vigilie Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota – 15.  4.  , započaly ve  
20 hod. svěcením ohně před kostelem jen za mírného větru bez deště. Je-
jich pokračování uvnitř kostela jsme doprovázeli zpěvem našeho sboru 
a tak přispěli k jejich slavnostnímu průběhu.

Další naše vystoupení bylo již za 14 dní v sobotu 29. 4. , kdy náš sbor uspořádal „Velký ju-
bilejní koncert“, při kterém jsme si tentokrát kromě svátku patrona našeho kostela i našeho 
sboru sv. Jiří připomněli i kulaté narozeniny naší varhanice pí. Nešněrové, mojí manželky 
a také moje. Využívám této příležitosti k poděkování celému našemu sboru jak za jeho ce-
loroční píli při zkouškách i vystoupeních, tak i za všechny dary, kterými jsme byli zahrnuti. 
Děkuji i našim příznivcům, kteří nás svou účastí při našich akcích podporují a i jim za jejich 
dary. Nejcennější je pro nás všechny ale vzájemné přátelství.
V nejbližší době náš sbor bude vystupovat u příležitosti Noci kostelů 9. června ve Všeno-
rech a na poutní mši v kostele sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách. Současně se připravujeme 
na tradiční výjezd, který se letos uskuteční ve dnech 6. až 9. července. Kromě čtyř vystou-
pení navštívíme i kulturní památky v oblasti moravského Krumlova a nezanedbáme ani 
technicky zajímavou vodní elektrárnu Dalešice a vinařství v Rybníkách. Každoročně na 
tyto výjezdy přibíráme naše příznivce, abychom využili volná místa v autobusu. Podrob-
nosti o zájezdu a informace o eventuelních volných místech je možno získat u pí. Blanky 
tomkové.

Na závěr ještě stručná informace o  letošních koncertech, pořádaných v  našem kostele 
v rámci každoroční kulturní akce VRaNSKÉ HUDeBNÍ JaRO:

Sobota 20. května v 19 hod. Spirituál kvintet
Sobota 3. června v 19 hod.  Pěvecký a  varhanní repertoár: Karolína Žmolíková 

- soprán, martin Slavík - tenor, Ludmila Juránková - 
varhany

Sobota 24. června v 17 hod.  Koncert haMu: prof. Jaroslav šaroun-klavír, Leoš 
Čepický - housle, Pavel Chovanec - recitace, Jan Janda- 
basbaryton, členky Pražského filharmonického sboru 
a instrumentální soubor. Řídí František Drs.

Na programu: antonín Dvořák – Romance; Otakar Jeremiáš – Romance o Karlu IV.; Bohu-
slav martinů - Otvírání studánek.

Kromě uvedených koncertů počítáme ještě se dvěma v letním a podzimním období. Vstup-
né na všechny koncerty je dobrovolné ve prospěch údržby kostela sv. Jiří. Informace o všech 
připravovaných koncertech jsou zveřejňovány jak na webové stránce naší obce Vrané nad 
Vltavou, tak i formou plakátů na obvyklých místech.

Alfa
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sk vrANé iNformuje
Soustředění ml. přípravky
V  krátkosti bych rád připomněl jarní soustře-
dění fotbalistů mladší přípravky v  termínu 
2.  4.–8.  4.  2017, které proběhlo v  areálu SPOS 
milevsko. První polovinu týdne nám přá-
lo slunečné počasí a  tak jsme byli na venkovní 
umělé trávě, kde jsme trénovali každý den cca 
5 hodin. ale ani špatné počasí se nám nevyhnulo, 
proto jsme využili zastřešenou sportovní halu. 
fotky -> http://andymed32.rajce.idnes.cz/soustre-
deni_vrane_2017/

Nábor fotbalistů Mladší a starší přípravky.
V druhé řadě bych rád připomněl nábor nových talentů Vranského fotbalu :-).
Ročníky: 2006–2012
tréninky se konají každé úterý a čtvrtek od 17 hodin na hřišti SK Vrané, ul. U elektrárny.

Petr Kohout
Kontakty:
Jiří Charousek 777 884 557  j.charousek@gmail.com mladší přípravka (ročníky 2009–2012)
Petr Kohout 606 286 651  kohout.petr@post.cz Starší přípravka (ročníky 2006–2008)
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semíNkovNA ve vrANém
Dobrá zpráva pro všechny nadšené pěstitele a zahrádkáře. 
Zš Vrané nad Vltavou v rámci projektu menu pro změnu 
a ve spolupráci se Starou školou, z.s. připravuje založení 
veřejné semínkovny ve Vraném. Na území ČR existuje v současné době už přes 60 podobných 
míst pro volné sdílení osiva mezi pěstiteli, která tak přispívají k uchování původních druhů 
a krajových odrůd rostlin. V semínkovně si může kdokoliv vypůjčit semínka, podmínkou je, 
že z části úrody semínka sklidí a vrátí zpět do semínkovny.
Budeme rádi, když se s námi, obzvláště na začátku, podělíte také o své semenářské přebyt-
ky. Uvítáme všechna chemicky neošetřená semínka bylinek, zeleniny či okrasných rostlin. 
Výjimkou jsou hybridní rostliny (označované F1), invazní druhy (např. křídlatka) a rostliny 
zákonem klasifikované jako návykové látky. Semínka by měla být v sáčku a čitelně popsaná 
(název rostliny - příp. odrůdy, rok a místo sběru).
Více o semínkovnách obecně se dočtete na stránkách seminkovny.com. aktuality o místní 
semínkovně najdete na stránkách školy www.zsvrane.cz (záložka aktivity školy).

Markéta Pézlová

ACh tA pAměť…
Ještě mi nebylo ani 35 a někdy mám pocit, že mám hlavu děravou jak řešeto. Co si nenapíšu, 
to nevím. Je to tím, že se na mě denně valí informace ze všech stran? Že můj mozek je neumí 
filtrovat? Že jsem tak trochu zakrněla na mateřské dovolené? Že chci stihnout a zažít všechno 
možné, i když to prostě nejde? Nevím… ale tuším, že nejsem jediná, kdo pořád něco zapo-
míná a podezřele často hledá odpověď na otázku „Co jsem to jen chtěla?“. Dobrá zpráva je, 
že se s tím snadno dá něco dělat. Díky svému vzdělání a následné praxi jsem měla možnost 
proniknout do tajů lidského mozku a ověřit si, že tRÉNINK PamĚtI opravdu funguje! Další 
dobrá zpráva je, že v  současné době probíhají ve Vraném přímo Kurzy trénování paměti. 
Pořádá je Stará škola a místa je prý dost. Je možné naskočit do rozjetého vlaku ještě teď před 
prázdninami nebo si počkat na nový kurz, který se rozběhne na podzim.
Více informací na www.stara-skola-vrane.cz nebo na info@stara-skola-vrane.cz.
tak teď to ještě celé nezapomenout…

Natálie Lupienská 
(ergoterapeutka, antropoložka a sklerotická matka)

rok 2017 ve stAré škoLe
Stejně jako v předchozích letech našeho působení na vranské kulturní a spo-
lečenské scéně, i  letos jsme vstoupili do nového roku plni nadšeného od-
hodlání dále pokračovat a rozvíjet naše aktivity. mezi nejvýznamnější řadí-
me zejména výstavy ve staroškolní kavárně, přednáškové cykly a rukodělné 

workshopy. V rámci výstav se opětovně snažíme poskytovat prostor místním i vzdálenějším 
výtvarníkům a fotografům. Za všechny jmenujme terezu Palušovou s jejími snovými obrazy 
a Ivo Vavřinu, který představil fotografie, dokumentující dění v naší obci i za jejími hrani-
cemi. tradičně pestrá je nabídka tvořivých setkání s Dájou andělovou, není snad předmět, 
který by ušel její pozornosti, příkladně workshopy Hravé lžičky a malované tašky jsou toho 
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dokladem. Úspěšný sled přednášek a praktických ukázek „Zahrada (nejen) pro starou školu“ 
pokračuje i v letošním roce. Díky svému širokému záběru – namátkou jmenujme například 
témata přírodních zahrad, zahradní kompozice či zvířat v zahradách – se stále těší vzrůsta-
jící pozornosti ze strany vranské veřejnosti. Při této příležitosti nelze opomenout ani úzkou 
spolupráci s dětskou skupinou U Rybek. Spolupořádané akce jsou zaměřeny na děti i jejich 
rodiče. mohli jsme si tak užít odpoledne s deskovými hrami či úzce specializované přednášky 
o výchově kluků a děvčat. Hodně rušno je i v tanečním sále, letos již zavedené pohybové kurzy 
spontánního tance, orientálního tance a gymnastiky doplnily tančící mámy „tamy“. Je toho 
u nás k vidění, slyšení i zažití mnohem více, rádi vás mezi sebou přivítáme. Už nyní se můžete 
těšit na doopravdy pestrý program, který pro vás připravujeme na školní rok 2017/2018.

Ing. arch. Filip Ditrich
Stará škola Vrané, z. s.

www.stara-skola-vrane.cz

meZi Námi – seNiorek + DružiNA ii
Ve středu 5. dubna v Družině ve Vraném nad Vltavou proběhlo již třetí setkání v rámci pro-
jektu mezi námi. Stejně jako předchozí, i toto sezeníčko se neslo v duchu tvoření a ukázky co 
umíme nového.
Naše babičky mezi sebou rádi vidíme a vždy jim překvapíme písničkou. Dnes to byla písnička 
Ťukám, ťukám na buben vítáme měsíc duben, kterou děti doplnily rytmickým cvičením. Jako 
bonus děti ukázaly básničku Rozcvička, na kterou každý den cvičíme.
No a pak už nás čekalo tvoření. téma výrobku se díky blížícím Velikonocům přímo nabízelo. 
ano jednalo se o velikonoční vajíčko.
Na zdobení výdunku jsme si přeci jen netroufli, proto bylo použito vejce z papíru. Z barev-
ného kartonusi každý vystřihl vajíčko velikosti malého sešitu. No a čekala nás krásná práce 
s dekorováním. Každý dle svého uvážení si „kraslici“ ozdobil malými kousky látky.
Setkání bylo opět velmi radostné, jak myles poznamenal: „my se na ty babičky vždycky těší-
me, jak na Ježíška“. K tomu nelze již nic dodat.

Veronika Tomková
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vrANský LesNí běh 2017
V sobotu 8. dubna 2017 se konal již 23. ročník Vranského lesního běhu. Sluníčko opět ukázalo 
svou sílu a vylouplo se z mraků, aby učinilo tento den ještě hezčí. Na startu závodu se sešlo 
celkem 132 aktivních účastníků závodu téměř ve všech kategoriích. tradičně nejméně byly 
obsazeny kategorie starších žáků, žákyň a dorostenců. Zato kategorie nejmladších účastníků 
0-4 a 4-5 byla obsazena hojně. Od dopoledních hodin probíhaly závody jednotlivých katego-
rií. Kolem poledne nastal čas vypustit běžce na hlavní závod. trasa hlavního závodu měřila 
8,6 km. Pro ženy 4,3 km. První běžci se v cíli začali objevovat po 27 minutách. Výsledky jed-
notlivých kategorií naleznete na webových stránkách www.sokolvranenadvltavou.cz. Celý zá-
vod se nesl, tak jako každý rok, ve velmi přátelské atmosféře, také díky hudebnímu podkresu 
celé akce, o který se postaral Lukáš Novotný, kterému tímto děkujeme.
Závod proběhl za podpory Obce Vrané nad Vltavou, megafyt Pharma, s.r.o., Regulus, spol. 
s r.o., eFeS, s.r.o., Vienna House Diplomat Prague, NIKON spol. s r. o., RUPa, s.r.o., květi-
nářství paní Kyndlové.
Vranský lesní běh by neproběhl bez pomoci členů Sokola a dalších dobrovolníků. Děkujeme.

umístění absolutních vítězů vranského lesního běhu:

absolutní vítěz - ženy
pořadí jméno rok narození oddíl čas
1. eva Slavíková 1984 Kerteam 0:19:28
2. Helena Poborská 1978 Kerteam 0:19:40
3. Lenka šibravová 1982 Kerteam 0:19:47

absolutní vítěz - muži
pořadí jméno rok narození oddíl čas
1. Petr Pechek 1983 Kerteam 0:27:47
2. Viktor šinágl 1997 Kerteam 0:28:20
3. Jan Flašar 1986 Čtyři dvory ČB 0:30:08
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vLtAvA ruN 2017
Obcí Vrané nad Vltavou, letos již po čtvrté, proběhl Vltava Run. 
štafetový závod vedoucí podél Vltavy od jejího pramene až do 
Prahy, měřící 360 km. maximálně dvanáctičlenné týmy za zhru-
ba den uběhnou celkem 36 úseků, proběhnou 3 kraje, 7 okresů 
a desítky měst a vesnic. Od 12 hodin až do 21 hodiny zde běžci 
předávali štafetu svým týmovým členům. Ve Vraném nad Vlta-

vou proběhlo celkem 295 předávek. Pro běžce, běžící úsek z Davle do Vraného nad Vltavou, 
byl připraven teplý čaj, voda a také perník, který upekly paní kuchařky ze školní jídelny. I přes 
nepřízeň počasí celý závod probíhal v poklidu. Největší úspěch na předávce sklidil tým nevi-
domých běžců z Nadace Leontinka, který předával štafetový kolík za velkého potlesku ostat-
ních běžců. Nejrychleji zaběhl závod tým BeeRmeNtaL eLIte, který z Kvildy do Braníka 
doběhl za 23h 6m 28s a o 24 minut předběhl své soupeře z  týmu WINeHOUSe.CZ. třetí 
místo obsadil tým ÁBĚS SeDLČaNy s časem 25h 44m a 24s a ztrátou +2h 37m na vítěze.
Oproti loňskému roku proběhlo obcí Vrané nad Vltavou o 54 týmů více. Předávky na trase 
zajišťují dobrovolníci převážně z řad hasičů, ve Vraném nad Vltavou to byli členové tJ Sokol 
Vrané nad Vltavou I.

TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.

zAjímAVOSti

jAk stAří bYLi NAši preZiDeNti při Nástupu Do fuNkCe?

tomáš Garrigue Masaryk 68 let ve funkci od 14. 10. 1918
edvard beneš 51 let  ve funkci od 18. 12. 1935 

znovu 1945 – 1948
emil hácha 66 let ve funkci od 30. 11. 1938
Klement Gottwald 52 let ve funkci od 14. 6. 1948
antonín Zápotocký 69 let ve funkci od 21. 3. 1953
antonín Novotný 53 let ve funkci od 19. 11. 1957
ludvík Svoboda 73 let ve funkci od 30. 3. 1968
Gustáv husák 62 let ve funkci do 29. 5. 1975
Václav havel 57 let ve funkci od 2. 2. 1993
Václav Klaus 62 let ve funkci od 2. 2. 1993
Miloš Zeman 69 let ve funkci od 8. 3. 2013
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Z ArChivu ZrCADLA

Číslo: 14 rok: 1977 šefredaktor: PhDr Jaroslav Hlavsa Csc.

POhleD DO hiStOrie
Když jsem před několika léty skončil se svým historickým přehledem vývoje obce Skochovice 
– Vrané v polovině 17.století, naznačil jsem, že další pokračování může následovat jen po vel-
mi zdlouhavém a obtížném studiu místních materiálů. Doporučoval jsem, aby se této práce 
ujal někdo z důchodců, protože pro jiné úkoly jsem toto nemohl stačit. Chtěl jsem mu předat 
všechny své zkušenosti a do studia archivů ho uvést – ale nikdo se nepřihlásil. Nyní jsem byl 
redakcí Zrcadla dotázán, zda bych nemohl pokračovat. Pro zmíněné překážky nelze pokračo-
vání psát v plném rozsahu a v návaznosti na 17.století. Redakce Zrcadla proto rozhodla, aby 
byly otiskovány jednotlivé materiály tak, jak budou k dispozici.

V letošním roce slaví významná jubilea dvě místní instituce – Papírny Vladislava Vančury 140 
let od svého založení a Svaz požární ochrany ČSSR – zákl. organizace Skochovice 65 let svého 
trvání. Využíváme této příležitosti a v tomto roce bude tato rubrika patřit především těmto 
dvěma „oslavencům“.

Základní organizace Svazu požární ochrany chová ve svém archivu cennou památku – kroni-
ku sboru od svého založení. Z této kroniky nám do dnešního čísla přispěl kapitolou o založení 
sboru s. Jan engslter, místopředseda z.o. SPO.

Před rokem 1912 byl v obci Skochovice – Vrané jen jeden hasičský sbor – dobrovolný sbor 
v Haasově papírně, který v případě potřeby zasahoval v celé obci. Protože Okresní výbor ve 
Zbraslavi v roce 1911 uznal, že toto opatření je nedostačující /v r. 1910 bylo ve Vraném 53 
domů se 678 obyvateli, ve Skochovicích 43 domů s 219 obyvateli/, bylo rozhodnuto, aby ve 
Skochovicích byl založen samostatný hasičský sbor.

Vyžádalo si to nemalé náklady – vždyť jen za skromnou budovu hasičské zbrojnice bylo vy-
placeno zednickému mistru K. Kořínkovi ze Smíchova 1.000 korun. Obec musela proto sáh-
nout na své kmenové jmění, které tehdy obnášelo 2.633 korun a 60 haléřů. Ze zbytku byla pak 
zakoupena stříkačka, výstroj a výzbroj pro 12 mužů.

Do hasičského sboru se přihlásilo 20 skochovských mužů. Na valné hromadě (jak se tehdy 
po staročesku říkalo zakládajícím a výročním schůzím) byl pak 5.května 1912 Hasičský sbor 
definitivně ustaven. Prvním předsedou byl zvolen řídící učitel vranské školy Rudolf Koníček, 
velitelem František Rákosník, náměstkem František Krištůfek, jednatelem Václav Chaloupka 
a pokladníkem Václav Jandera. Cvičitelem sboru se stal J. Homola, zbraslavský strážník a bý-
valý pražský hasič.

Původní budova hasičské zbrojnice stála ve Starých Skochovicích hned na kraji obce až do 
r. 1962, kdy již nestačila nové požárnické technice. V její štítové zdi byla umístěna pamětní 
deska skochovských občanů padlých v první světové válce 1914–1918.

Jiří Štefan



tAjemNá místA – přistávACí rAmpA čAroDějNiC
Vrch Plešivec se dvěma vrcholy (643 m a 654 m) má v Brdech výjimečné postavení. Zřetelně 
vystupuje z hlavního brdského pásma směrem k západu a rozsáhlé suťové pole na jeho jinak 
zalesněných svazích působí na dálku jako světlá lysina – odtud zřejmě pochází i jeho název. Je 
jako předsunutý strážce nad jedním z úzkých průchodů přes hlavní brdský hřeben, který tu 
prorazila říčka Litavka. Ze skalní lavice těsně pod vrcholem se otevírá nádherný pohled. Jako 
z letadla se díváte na širokou sníženinu oddělující Brdy od Křivoklátské vrchoviny.
Stačí jen trochu fantazie, abyste si představili, jak se na kamennou „přistávací plochu“ pod 
vrcholem hory slétají o filipojakubské noci čarodějnice z  celého dalekého okolí. ano, Ple-
šivec byl jedním z  legendárních míst čarodějnických sabatů (a  vážným konkurentem mu 
v Čechách a na moravě mohou být snad jen Petrovy kameny v Jeseníkách). takováto pověst 
nevznikla jistě bezdůvodně. Lze v ní vystopovat zamlženou vzpomínku na dávné obřady. Ne-
vím, jestli se ještě dodržuje tradice, kdy se tu o předmájové noci zapalovala velká hranice, 
kterou jsem jako dítě pozorovával s přímo posvátnou bázní. Připomínala mi žlutou blikající 
hvězdu, uvízlou na temném hřbetě hory.
Souvislost s  keltskými slavnostmi jarního ohně není nijak náhodná. Kolektivní povědomí 
národa uchovává zlomky dávných vzpomínek po celé věky. O zdejším skalním útvaru zvaném 
Čertova kazatelna se vypráví, že odtud ďábel zaklel výstavné, bohaté a hříšné město, stojící 
kdysi na vrcholu Plešivce a během jediné noci ho proměnil ve skály a kamennou drť, jež se 
sesypala po svazích hory a leží tam dodnes. archeologický výzkum dosvědčuje, že zde stáva-
lo jedno z nejrozsáhlejších keltských hradišť v Čechách. Vnější obvod jeho trojitých, dosud 
znatelných valů měří přes tři kilometry a uzavírá plochu více než 56 hektarů. Nebylo to jen 
správní a obranné středisko, ale zřejmě i významné kultovní místo.
Pocit síly a tajemství se zmocňuje návštěvníka na vrcholu Plešivce i dnes. V místě zvaném 
Krkavčí skály se občas zjevovala hadí královna buď v podobě krásné panny, nebo jako bílý 
had se zlatou korunkou na hlavě, který obtočen kolem větve suchého stromu naříkavě hvízdá. 
Hadí píseň se nese nad krajem - kdo ji zaslechne, může si být jist, že smrt mu stojí nablízku.
Nejen pověsti, ale i onen pocit mrazivého mravenčení v zádech, který se mě zmocňuje, když 
tudy procházím, svědčí o tom, že Plešivec je místem mocných magických sil, které mohou 
člověka zničit, pokud s nimi nedovede dobře zacházet. V nitru hory je prý ukryt zlatý stůl. Co 
asi znamená tento symbol? Nejedná se snad o nějaký obětní oltář? Všechny stopy naznačují, 
že zde existoval jakýsi kult hada uctívaného kněžkami. Had, temný symbol země ve spojení 
s bílou pannou, přináší plodnost, růst a hojivou sílu.
Na vrcholu najdeme i malé jezírko, zbytek bývalého, jistě mnohem mocnějšího pramene. Pra-
men umístěný tak vysoko už sám o  sobě působí tajemně. Patrně zde bylo jakési středisko 
dávných přírodních léčitelek – a je dost dobře možné, že jejich tradice tu skrytě přežívala ještě 
dlouho do středověku.

Převzato od Otomara Dvořáka
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Z kroNikY obCe vrANé NAD vLtAvou
první kronikář
Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 20. února 1933 byl Josef Zikl, řídící učitel ve Vra-
ném, ustanoven prvním kronikářem zdejší obce. Narodil se 7. července 1880 a ve Vraném 
bydlel od 31. srpna 1902.
Jeho prvním textem v kronice byl popis obcí Vrané a Skochovice:
Vrané leží na pravém břehu řeky Vltavy tam, kde její tok tvoří poslední zákrut od západu 
k severu, než se její vlny rozeběhnou skoro přímo ku Praze. Po pravém břehu rozevírá se tu 
neveliká kotlinka, mírnými kopečky zvlněná. V té zalíbilo se již před tisíciletím založiti vísku. 
Stráží byly jí a jsou věrně dosud, poslední výběžky Brdských hor, které koupají své paty ve vl-
nách hbitě proudící Vltavy, sotva ponechávajíce místa silnici vedoucí z Prahy vzhůru k Davli 
a dále k štěchovicům na levém břehu.
Na pravém břehu střeží vranskou kotlinku Hromady, Hřibov, Zvolský vrch a majestátní Homo-
le, uzavírající kotlinku svým sto metrů vysokým bokem, příkře vztyčeným nad zákrutem řeky.
Klidný tok modravé řeky pod Homolí láká v létě ku koupání nezkušené výletníky a připravuje 
jim tu ve svých vlnách hrob právě tak, jako strmé boky Homole, jichž slézání zaplatili zbyteč-
ně odvážní výletníci svým životem.
Lesy, černé lesy zarůstaly všecky vrchy a jejich boky kolem kol a odtud asi ono jméno „Na-
Wranem“, jak je čteme v zakládací listině kláštera břevnovského z 15. 1. 993, ve které kníže 
Boleslav II. k příjmům klášterním připojil také vísku Vrané.
Ještě užší jest údolí Vltavy tam, kde již tehdy stála víska Skochovice, dle všeho nějakým Sko-
chem založená. také o Skochovicích zmiňuje se zakládací listina vpředu jmenovaná.
Z té patrno, že ve Skochovicích byli rybáři, kterým uloženo bylo dodávati jménem desátku 
ryby klášteru břevnovskému.
Kostelík byl na Vraném a patří tudíž k nejstarším kostelům v Čechách vůbec.
Každému výletníku, který pluje parníkem směrem od Prahy, naskytá se za samotou nazvanou 
„Jarov“ zvláštní podívaná. Náhle před ním objeví se vysoká skála zvláštního tvaru, upomína-
jící formou i výškou na egyptské pyramidy, zcela odlišná ode všech skalisek, která táhnou se 
od Zbraslavě po obou stranách Vltavy. Ostrou hranou, jakoby přeponou obrovského trojúhel-
níku zabíhá skorem až k břehu vltavskému a touto svou jedinečnou tvářností dodává celému 
okolí alpského rázu. avšak nejen v tomto směru jest tato skála, které se skála Vyšehradská, 
básníky opěvovaná, ani zdaleka nevyrovná, zajímavá, nýbrž i svou zvláštní květenou i zvíře-
nou nižšího tvorstva proslavená.
mezi Homolí a pozemky spojených obcí (Skochovice – Vrané) nalézá se tak zvaná Ohrobecká 
strouha a dále na západ ještě jedna menší, která ústí dole do tzv. Zídek. Dále pak mezi vrchem 
Hřibovem a vrchem Na skalách leží hluboké údolí, kterému místní občané říkají prostě v Do-
lích a které se romantickou polohou vyrovná údolí závistskému a dělí se dále na dvě údolí, 
jedno směrem k obci Zvol, druhé k obci Březová.
Zcela jiné tvářnosti nabyla ona část katastru, která se rozkládá od pravého úbočí vranského 
údolí směrem ke Skochovicům. Celá plocha tato obdělána na pozemky zemědělské a jest pro-
to ze stránky přírodovědecké bez zvláštní zajímavosti.
Obě osady Vrané i Skochovice rozkládají se v samém údolí vltavském a teprve v nejnovější 
době rozšiřují se i na pozemcích výše položených, poněvadž parcely, jichž vlastníkem byly 
spojené obce, byly již až na nepatrnou část na stavby odprodány.
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Do řeky Vltavy vlévají se potoky: Zvolský a potok v Dubné. Oba potoky bývají větší část roku 
bez vody, ale přívaly vod po prudkých deštích mění je v divoké bystřiny. Vltava vytvořila dva 
ostrovy: pod Skochovicemi jeden, dlouhý, chudým vrbovím jen porostlý, u Vraného druhý, 
vyšší s lučinou a vysokými košatými topoly. Oba ostrovy staly se obětí úpravy řeky Vltavy při 
stavbě zdymadla u Vraného (1931-1936).
Podnebím patří naše obec k nejteplejším v Čechách. Ochranou před chladnými větry jsou 
vrchy, které způsobují, že se větry přes údolí naše přenášejí a ochlazují kraj u Zvole a Březové.
tolik jako úvodem k historii naší milé obce, o jejíž úloze v dějinách kláštera Břevnovského 
stala se malá zmíňka vpředu.

nA AKtuáLní témA

jAk se ChovAt NA CYkLosteZCe
Cyklista (koloběžkář či in-line bruslař) na stezce
•	 pohybuj se vždy ve „svém” pásu, pokud v něm jde chodec, slušně ho upozorni, že chod-

ník „pro pěší je vedle“
•	 na smíšené stezce pro chodce a cyklisty se pohybuj vždy v pravé polovině cyklostezky 

jako na silnici, levou část použij jen pro předjíždění chodců nebo dalších cyklistů
•	 před předjížděním chodců na stezce raději místo zvonku použij jiný zvuk kola (přehoze-

ní nebo pískání brzd) a po předjetí chodcům poděkuj. mnozí chodci vnímají rychlejšího 
cyklistu (zvlášť pokud na ně zvoní) s nelibostí, poděkování je většinou „odzbrojí“ a cyk-
listy budou vnímat lépe.

•	 nezávoď, jeď vždy jen tak rychle, abys byl schopen včas zabrzdit při neočekávaném ma-
névru chodce či psa

•	 buď slušný k ostatním na stezce
•	 nejezdi se sluchátky na uších - nemůžeš tak vnímat provoz za sebou

Chodec na stezce (sám, se psem, s kočárkem, s malým dítětem, ve skupině)
•	 na stezce s odděleným provozem pro chodce a pro pěší (zpravidla chodník, kde je část pro 

chodce a cyklisty oddělena čarou a jednotlivé pruhy vyznačeny příslušným vodorovným zna-
čením, - piktogram chodce a piktogram kola) se pohybuj pouze v pruhu vyznačeném pro pěší

•	 na smíšené stezce pro pěší a cyklisty se pohybuj vždy v pravé polovině cyklostezky jako 
na silnici, vždy nejvýše ve dvou vedle sebe

•	 před případným vybočením či nenadálým pohybem se přesvědč, zda za tebou nejede 
cyklista - cyklista totiž na rozdíl od auta není slyšet

•	 na smíšené stezce pro pěší a cyklisty nepoužívej sluchátka na uších - cyklistu za sebou 
s nimi neuslyšíš

•	 máš-li s sebou neposedné dítě, sleduj provoz na stezce v obou směrech a snaž se vštípit 
dítěti, že má i na chodníku, kde jezdí cyklisté, chodit vpravo

•	 s kočárkem se na smíšené stezce pro pěší a cyklisty pohybuj vždy v pravé polovině cyk-
lostezky, tak aby tě cyklista mohl bezpečně předjet

•	 jen málokterá stezka je tak široká, aby umožnila jízdu dvěma kočárkům vedle sebe v pra-
vé polovině

•	 nespoléhej na to, že v zimě cyklisté nejezdí - naopak! Zimních cyklistů přibývá!
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Cyklista i chodec (obecně)
•	 snaž se o bezkonfliktní pohyb, předvídej reakci ostatních
•	 buď tolerantní, každý může udělat chybu (neslyší tě nebo tě přehlédne)
•	 za chybu se omluv

Minislovníček výrazů
cyklostezka je samostatná komunikace pro cyklisty, ale v  lidovém pojetí je 
cyklostezka spojována i se společnou stezkou pro chodce a cyklisty. Je vyznačena 
značkou bílého kola v modrém kulatém poli C08a, popř. modrého kola v polovině 
modrého kulatého pole C10a - to pokud je cyklostezka vedena po chodníku těsně 
vedle stezky pro pěší. Svislé značení bývá zpravidla doplněno bílými piktogramy 
kola ve formě vodorovného značení.

cyklotrasa představuje pouze vyznačení cesty v  terénu pomocí cyklistických 
značek. Je to vlastně jen návod, odkud kam a kudy jet. může vést po lesní nebo 
polní cestě, po silnici a také samozřejmě po cyklostezce.
Mnemotechnická pomůcka 
pro zapamatování rozdílu mezi cyklostezkou a cyklotrasou:
cyklostezka (stavební úpravy) je tudíž cyklistický hardware.
cyklotrasa (směrové značení v terénu) je možno přirovnat k software.

smíšená cyklostezka neboli stezka pro chodce 
a  cyklisty - samostatná stezka označená značkou 
s kolem a chodcem v modrém kulatém poli C09a, na 
které je povolen společný pohyb chodců a cyklistů. Je 
tedy vhodné se pohybovat při pravé straně a umožnit 
tak předjíždění chodců i  cyklistů vybočením do 

levé části stezky. Doporučuje se zvýšená obezřetnost zejména při míjení dětí, psů volných i na 
vodítku, jakož i starších lidí hůře slyšících, kteří často cyklisty za svými zády neregistrují

cyklopruh v  hDP - samostatný pruh pro cyklisty vyznačený 
v komunikaci při pravé straně pruhu vodorovným značením: 
piktogram kola na červeném podkladě. Od pruhu pro motorová 
vozidla je oddělen bílou čarou. motorová vozidla do něj nesmí 
vjíždět, mohou jej jen křižovat při odbočování či přejíždění 
komunikace s cyklopruhem z jiné komunikace.

cyklopiktokoridor („pikťák”) - vodorovným značením 
vyznačený koridor pro pohyb cyklistů. Je užší než cyklopruh 
v  HDP a  jeho cílem je upozornit řidiče na zvýšený pohyb 
cyklistů ve vozovce.

prostor pro cyklisty („předsunutá stop čára”) na světelné 
křižovatce - umožňuje cyklistům využívajícím cyklopruh 
v HDP, aby při čekání na zelenou stáli před auty v pruhu pro 
motorová vozidla a nemuseli dýchat zplodiny z výfuků.
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 Pokud se blížíte ke skupince pěších v pro-
tisměru, mohou vás včas zaregistrovat

 …a uhnout na stranu, jako tato maminka 
s kočárkem a malým dítětem

 Pokud se blížíte k chodcům na kole zeza-
du, jste pro mnohé překvapením, protože vás 
na rozdíl od auta neslyší. Než vás zaregistrují, 
jdou většinou prostředkem a často roztažení 
po celé šíři stezky.

 Dvě maminky s kočárky na stezce vedle 
sebe jdoucí prostředkem - častá situace

 Přitom by stačilo málo – vodorovným 
značením připomenout uživatelům, že i stez-
ka je komunikace

 … a  na ní se cyklisté, chodci i  in-line 
bruslaři mají pohybovat vpravo.
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Od nAšicH dOpiSOVAteLů

NevšeDNí příběh všeDNího DNe
Příhoda, kterou Vám nyní sděluji se udála 20. 3. 2017. ten den jsem byla navštívit kamarádku 
v domově důchodců v Krči a cestou zpět jsem se zastavila na malý nákup. Uložila jsem si ho 
do batůžku, zavěsila přes rameno a menší černou kabelu s penězi, doklady a hodinkami jsem 
položila na sedadlo vedle sebe v autobuse č. 139 – směr nádraží modřany, kde jsem vystoupila. 
autobus odjel i s mojí kabelou. Ohromně jsem zpanikařila. Začala jsem stopovat projíždějící 
auta. Po chvíli jedno bílé zastavilo a v něm seděla krásná, mladá slečna. S laskavým úsměvem mě 
vyslechla a ihned nabídla odvoz na konečnou autobusů do Komořan. Stály tam dva autobusy, 
v nich taška nebyla, ale jeden autobus už mezitím odjel na normální trasu. moje dívenka měla 
přístroj, kterým zjistila, že v něm kabelu mají, ale že si pro ni musím dojet na druhou konečnou 
stanici Želivského. Na nic nečekala. Vybídla mě, abych zůstala sedět, nařídila si trasu a vyrazily 
jsme. Bylo něco po páté hodině. Nedovedla jsem pochopit, jak to moje sluníčko nejen krásně 
řídí auto, ale jak se úplně suverénně pohybuje po trase, kterou ještě nikdy nejela. Bylo to dost da-
leko a z přístroje se dozvěděla, že tam budou do 17.45 hodin. Když jsme tam skoro v tuto dobu 
byly, stály tam dva autobusy. Panenka vystoupila z auta a šla se podívat a zeptat. Po kontrole 
jejího občanského průkazu jí kabelu vydali a ona mi ji přinesla. V tu chvíli jsem se rozplakala 
nejen z radosti, že mám tašku a v ní vše v pořádku, ale hlavně nad tím štěstíčkem, které mě v té 
panence potkalo. a pak následoval návrat do modřan. Nejméně hodinu a půl (kilometry, které 
jsme najely a spotřebu benzinu ani nepočítám) věnovala má krásná zachránkyně s neustálým 
úsměvem na rtech pomoc neznámé ženě, která byla zoufalá a úplně bezradná. Před výstupem 
v modřanech se mě dívenka zeptala, kam jedu a když jsem jí sdělila, že do Skochovic, tak ona, 
že tam kousek nad námi také bydlí. Její ochotná pomoc pokračovala až do mého domova. Než 
jsem opustila s pláčem auto, tak jsme se představily. má laskavá průvodkyně se jmenuje eliška 
Janauerová a každý den ráno jezdí do školy vlakem (studuje vysokou). Ono pondělí však zaspala 
a tak jela autem. a proto jsem já mohla potkat štěstí - v podobě krásné, laskavé mladé dívky. 
Poděkovala jsem, rozloučily jsme se a ona s mávnutím a milým úsměvem odjela.
Co dodat závěrem? ten den byl prý mezinárodním dnem štěstí. Pro mne určitě.

Jana Čápová

běLA šuLCová A její tvorbA
Běla šulcová se narodila v Praze, kde vystudovala umělec-
koprůmyslovou školu grafickou, obor fotografie. Během 
studií se setkala s  mnoha lidmi, kteří ovlivnili směr její 
další umělecké tvorby. Ze studentských let vznikla přátel-
ství na celý život, především s Dobromilou marvanovou, 
se kterou společně několikrát prezentovaly svojí tvorbu.
Již v  dětství se zamilovala do zdejšího kraje, kam jezdi-
la s  rodiči. a  tak v  roce 1985 poslechla hlas svého srd-
ce a  přestěhovala se do kouzelného domečku na kraji 
Skochovic. Nejen zde čočka jejího fotoaparátu nalezla 
mnoho objektů, řada fotografií vznikla za hranicemi naší 
země, zejména u  Jadranu. Častým tématem jsou záběry 
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CitátY
Bohatství
•	 Peníz je teď nejvyšším králem v zemi. (Seneca)
•	 Zlatem se otevírá každá brána. (Seneca)
•	 Nikdo z těch, které vyneslo do výše bohatství a pocty, není velký. (Seneca)
•	 Zlatá uzda nedělá koně lepším. (Seneca)
•	 Je známkou slabého ducha neumět snést bohatství. (Seneca)
•	 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. (Seneca)
•	 Když mluví zlato, je každá řeč zbytečná. (Cicero)
•	 Co zmohou zákony tam, kde vládnou jedině peníze? (Cicero)
•	 Žádný dobrý člověk nezbohatl rychle. (Cicero)
•	 Ženy snášejí neštěstí snadněji než život. (Voltaire)
•	 Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň. (A. Schopenhauer)
•	 Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své 

srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má. 
(A. Schopenhauer)

•	 Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází-li o bohatství, avšak zůstává lhostejný k tomu, 
že nenávratně míjejí dny jeho života. (Ab al Farah)

•	 Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlast-
ní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy. (W. Churchill)

•	 Člověk nežije na zemi proto, aby nabyl bohatství, ale proto, aby nalezl štěstí. (Stendhal)

z přímořských oblastí, neboť mořem políbené kameny či hřejivým sluncem zalité dřeviny jsou 
pro fotografku balzámem pro duši.
Postupem času a s hromadou fotek vyvstala myšlenka pro první realizaci společné autorské 
výstavy fotografií s Dobromilou marvanovou ve výstavních prostorách švehlovy sokolovny 
v roce 2007.
Další výstavy následovaly: 2007 – zámek v Dobřichovicích s Dobromilou marvanovou, 2008 
– Kulturní středisko Radotín a v letech 2010, 2012, 2017 – Husova knihovna modřany.
Kromě fotografování se věnuje i dalším aktivitám spojených s mořskou či přírodní tématikou. 
Práci s kameny, mušlemi či kytkami prezentuje při svátečních událostech, například rozsvěce-
ní stromku, nebo jimi obdarovává své přátele a blízké.
Koneckonců přijďte se přesvědčit na vlastní „čočky“ v listopadu do Zvole, kde proběhne jedna 
z dalších výstav Běly šulcové.

Petra a Lukáš Novotní

peL-meL



Lesní zvířátka
Kdopak to tam na nás kouká? 

Nejspíš sova, která houká. 
Co se skrývá za keřem? 

To bude lišák s medvědem. 

Jahody, borůvky, maliny, 
to jsou lesní plodiny, 

které zvířátka rády mají, 
a na nich si pochutnají.
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