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Září…
Září je krásný měsíce. Řeknu-li si „září“, není to jen jeden z měsíců, ale vidím, jak kolem mne 
všechno září – vybaví se mi škola, žně, vinobraní, posvícení, babí léto…. a toto nás právě čeká.
Milí čtenáři, teď máte před sebou další letošní ZRCADLO. A právě měsíc září hodně ovlivnil 
naše články. Děti, školka a škola, ano to je velké téma, které tentokrát zabralo několik stránek 
časopisu. Seniorek stále ještě slaví své desáté narozeniny. Oslavuje sám, ale také se svými ma-
lými kamarády v projektu „Mezi námi – SPOLU“. Sbor sv. Jiří naši obec reprezentoval, letos 
při svém TURNÉ 2017 na Moravě. Koncertoval v Moravském Krumlově a okolí. V minulém 
Zrcadle jsme měli fotečky skochovických labutí. Slíbili jsme, že je budeme pozorovat, sledovat 
a hlavně fotit a tak je tu máte. A když už jsme u Skochovic, tak si přečteme o letošním „Vandru 
pod mostem“ a zároveň pozvání na oslavu 90. let Osady. Skochovice a hasiči, to patří k sobě 
a tak i o našich hasičích si přečteme.
Další příspěvky – Cestománie, gratulace, historie, citáty, o životě v obci…
Velmi nás mrzí, že stále některé spolky nám nedodávají své příspěvky a  tak se nedozvíme 
o jejich činnosti. Pevně věříme, že do dalšího – vánočního čísla – budou příspěvky od všech.

Užívejte si krásné podzimní dny.
ReRa

SLOVO nA úVOd
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zpráVy z rAdnice

sLovo starostKy

Vážení spoluobčané,
v okamžiku, kdy budete číst podzimní číslo časopisu Zrcadlo se bude dokončovat jedna z největ-
ších stavebních akcí v naší obci v poslední době, a to stavba vodovodu a kanalizace.
V ulici Březovská bylo připojeno na vodu a kanalizaci cca 27 domů, ve Skochovicích se v tomto 
okamžiku jedná o cca 49 vodovodních přípojek, počet bude pravděpodobně ještě vyšší.
Dovolte mi krátce se za touto stavbou ohlédnout. Obě, tolik potřebné, stavební akce probíhaly 
současně a znamenaly určitá omezení pro všechny. Objízdné trasy pro občany z okolních obcí 
a tranzitní doprava byly vedeny mimo obec tak, abychom zatěžovali naše občany bydlící v centru 
co nejméně. Nicméně, i tak množství automobilů projíždějících po komunikacích v Ouvozcích 
(panelka) a Skochovická bylo velké a ohleduplnost některých řidičů při projíždění obce po nez-
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pevněných komunikacích byla nulová, přestože rychlost řešila v těchto místech i obecní policie. 
V tropických dnech probíhalo kropení komunikací Polní, Rovná a části komunikace Na Vršku.
Nemalé problémy způsobovala tropická vedra, střídaná přívalovými dešti i  přímo na stavbě, 
kdy docházelo k opakovanému zatopení výkopů dešťovou vodou. Zaplavené a sesunuté výkopy 
musely být často vyčerpávány.
Komplikovaným problémem bylo i vedení kanalizace pod železničním přejezdem za plného pro-
vozu vlaků. Práce musely být z části raženy ručně v tvrdém kamenitém a betonovém podloží. 
V některých částech se naráželo na nezakreslenou dešťovou kanalizaci a množství kabelů bez 
technické dokumentace.
Bohužel došlo i k selhání lidského faktoru např. při svozu komunálního odpadu z lokalit omeze-
ných stavebními pracemi. Nicméně, vždy jsme se snažili vzniklé problémy řešit.
Informace o plánovaném průběhu stavebních prací byly na programu zastupitelstva obce dne 
17. 5. 2017, na které byl pozván pan Vesecký, stavbyvedoucí firmy Zepris s.r.o., který podrobně 
informoval o předpokládaném harmonogramu prací a vyjadřoval se ke všem dotazům přítom-
ných občanů, kteří měli zájem a veřejného zasedání se zúčastnili.
Všechna jednání zastupitelstva jsou veřejně přístupná, program je zveřejňován na úřední desce 
a webových stránkách obce. Překvapilo nás, že zájem o informace ze strany občanů nebyl nikte-
rak velký.
Občané, kterých se budování sítí týkalo, byli v předstihu informováni dopisy, které kromě kon-
taktů na pana místostarostu, stavbyvedoucího a  projektanty přípojek obsahovaly i  podrobné 
informace ohledně nutného postupu při budování vlastních částí přípojek na svých pozemcích. 
V  případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů měli všichni možnost konzultace nejen se stav-
byvedoucím panem Veseckým, mistrem na stavbě panem Patlokem, ale i kdykoli osobně nebo 
telefonicky na obci s panem místostarostou. A také se tak, ve většině případů, dělo.
Každý čtvrtek se na stavbě konaly kontrolní dny, za obec se účastnila starostka, místostarosta 
a člen rady obce pan Krafta, pan Vebr – technický dozor investora, ing. Bauerová – zástupce 
projektanta, stavbyvedoucí pan Vesecký – za zhotovitele stavby, pan Kouba – koordinátor BOZP, 
pan Mlejnek – technik firmy 1. SČV. Za investora na kvalitu prací po celou dobu stavby dohlížel 
nejen technický dozor investora, ale i člen rady obce pan Krafta, který velmi důsledně kontroloval 
úroveň odvedených prací, sledoval plnění rozpočtu a termínů, všechny provedené práce konzul-
toval s technickým dozorem a zhotovitelem. Pan místostarosta řešil průběžně se stavbyvedoucím 
všechny aktuální problémy, které v průběhu stavby vznikaly. Na kontrolu přišli také zástupci 
Státního fondu životního prostředí, který nám dotaci z  fondů EU poskytl. Z průběhu jednání 
všech kontrolních dnů byly pořizovány zápisy, které byly odeslány na SFŽP a jsou k nahlédnutí 
na obecním úřadě.
Během prázdnin se rovněž budoval varovný a výstražný systému ochrany před povodněmi, jehož 
součástí je digitální povodňový plán a bezdrátový rozhlas s digitálním přenosem. I tato akce byla 
spolufinancována z fondů EU.
Na začátku příštího roku nás čeká další velká stavební akce, a to výstavba kanalizace a vodovo-
du v lokalitě Na Kodlíči. Na spolufinancování se nám rovněž podařilo získat dotaci z fondů EU. 
Nyní se připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Přeji vám všem hezké babí léto a těším se na setkání se seniory na tradičním společném posezení 
při hudbě dne 15. 9. 2017 v jídelně základní školy a s vámi ostatními na posvícení, které se koná 
dne 23. 9. 2017 za sokolovnou.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce
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Zprávy Z radnice
•	 RO obce se sešla 10×, ZO se sešlo řádně 1×.
•	 Na základě výsledku výběrového řízení začne společnost Grebner - projektová a inženýrská 

kancelář s. r. o., zpracovávat projektovou dokumentaci včetně vyřízení stavebního povole-
ní na kompletní rekonstrukci silnice do Skochovic (část komunikace Nádražní, Vltavské 
a U Elektrárny).

•	 V souvislosti s výskytem afrického moru u divokých prasat v ČR sděluje Státní ve-
terinární správa informace o zákonných povinnostech obce při likvidaci uhynulých 
zvířat. Pokud není znám majitel, má obec ohlašovací povinnost a hradí náklady na 
odstranění.

•	 Realizační tým České triatlonové asociace děkuje obci za podporu mezinárodní akce 
Ford Challenge Prague – závod v triatlonu, který se uskutečnil dne 29. 7. 2017 i v naší 
obci.

•	 Sociální kurátor pan Mikuláš Fečo z oddělení sociální pomoci, Podskalská 1290/19, Praha 2 
provedl, na základě žádosti obce, šetření u občanů, kteří se ocitli v sociální nouzi. Jedná 
se např. o pomoc při vyřízení vdovského důchodu, dávek v sociální nouzi, o pomoc při 
zprostředkování bydlení a zaměstnání.

•	 Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace vodovodního při-
vaděče pitné vody Libuš – Safina – Vrané, který bude v budoucnu zásobovat mikroregion 
Dolnobřežansko.

•	 Ředitelka základní školy Mgr. Eva Březnová projednala na jednání rady obce zprávu ČŠI 
ze dne 21. 6. 2017. Informovala obec o přijatých opatřeních, o personálním zajištění škol-
ního roku 2017/18, výsledcích přijímacího řízení na střední školy a výsledcích testování 
znalostí a dovedností žáků 5. tříd.

•	 Státní plavební správa, pobočka Praha zaslala odpověď na žádost obce o omezení plaveb-
ního provozu rychlých motorových plavidel na pravém břehu vodní nádrže Vrané. SPS 
ve své odpovědi uvádí, že na vodní nádrži Vrané nejsou splněny podmínky pro vydání 
rozhodnutí o omezení plavby, plavební provoz zde není tak intenzivní, aby opravňoval 
SPS k jeho úpravě. Nicméně plavidla jsou povinna respektovat ustanovení právních před-
pisů. Na základě našeho podnětu SPS přislíbila, že se více zaměří na kontrolu dodržování 
těchto předpisů v naší lokalitě.

•	 Člen zastupitelstva pan Koubek nabízí možnost zařídit instalaci bankomatu na obecním 
pozemku v centru obce za podmínky, že obec poskytne pronájem pozemku zdarma. RO 
souhlasí.

•	 SFŽP informuje obec o výběru žádosti na vybudování kanalizace a vodovodu v lokalitě Na 
Kodlíči k spolufinancování z fondů EU. Realizace se plánuje na rok 2018.

•	 Firma Quo s.r.o. v srpnu provedla v ulici Březovské, Pod Sokolovnou a U Školy vodorovné 
dopravní značení, upozorňující řidiče na chodce ve vozovce.

•	 Uskutečnila se plánovaná rekonstrukce tří přečerpávacích stanic v hodnotě cca 900 000 Kč.
•	 Dne 15. 7. a 16. 7. 2017 proběhl 2. ročník závodu dračích lodí o putovní pohár obce Vrané 

nad Vltavou.
•	 Během prázdnin byla uvedena do zkušebního provozu část výstražného a varovného sys-

tému před povodněmi, jehož součástí je digitální povodňový plán a bezdrátový rozhlas 
s digitálním přenosem.
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Zpráva o Činnosti obecní poLicie vestec
V období od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017 evidujeme v obci Vrané nad Vlta-
vou celkem 189 událostí, z toho počtu bylo ve 26 případech přijato ozná-
mení prostřednictvím tísňové linky. Celkem bylo zjištěno 29 přestupků,  
v 9 případech byla věc vyřešena v blokovém řízení. Nejčastěji řešili strážníci 
přestupky v dopravě, přestupky proti veřejnému pořádku, zejména rušení 
nočního klidu, a volné pobíhání psů.

Některé události z deníku OP
Dne 16. 7. 2017 v 9:10 hodin při hlídkové činnosti v obci Vrané nad Vltavou byl zjištěn hlíd-
kou OP poškozený plot a skříňka silového rozvaděče elektro na pozemku v ulici Nad Schody. 
K poškození došlo zjevně osobním vozidlem nezjištěné RZ, které jelo z ulice Na Chrástech 
a  narazilo do oplocení a  pilíře silového rozvaděče elektro. Poškozené oplocení v  celé dél-
ce bylo zapáskováno výstražnou páskou, telefonicky informován ČEZ o poškození silového 
rozvaděče elektro a vyžádána náprava, dále dopravní nehoda oznámena PČR OD Paha V-Z, 
který na místo vyslal hlídku SDN PČR Praha západ.

Dne 21. 7. 2017 byla přivolána hlídka OP Vestec do prodejny potravin ve Vraném. Oznámení 
podal muž s tím, že se v obchodě s potravinami nachází neznámý muž, obsluze nadává, a je 
agresivní. Na místě pak bylo hlídce dále sděleno, že si v obchodě poškozený koupil vakuově 
balená mražená játra v hodnotě 29,90 Kč., u kterých byl porušený obal. Chtěl proto balení 
s játry reklamovat, což mu prodejce odmítl uznat s tím, že toto koupil už před půl druhou 
hodinou, a toto maso je rozmrzlé. Na místě tedy hlídka obě strany poučila o možnosti dalšího 
řešení prostřednictvím reklamace a z místa odjela.

Dne 14. 7. 2017 v 23:45 hodin přijala hlídka oznámení o rušení nočního klidu. Původcem 
byla hlasitá reprodukovaná hudba z kempu Lávka, kde navíc DJ do mikrofonu produkci mo-
deroval. Na místě se nacházelo cca 50 návštěvníků. Pořadatel této akce po delší rozmluvě se 
strážníky hudební produkci ukončil. Věc byla následující den předána příslušnému správní-
mu orgánu k dořešení.

str. Zdeněk Vočka
vedoucí obecní policie

•	 Dětské hřiště u bytového domu „Rajčur“ bylo kompletně opraveno včetně výměny někte-
rých zničených prvků a nových nátěrů.

•	 Pokračuje stavba dalších kontejnerových stání na tříděný odpad, která by měla přispět ke 
zlepšení vzhledu obce.

•	 Společnost Grebner – projektová a inženýrská kancelář s. r. o., dokončila zpracování pro-
jektové dokumentace na vybudování chodníku v ulici Nádražní, nyní se vyřizuje stavební 
povolení.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce
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SpOLečenSKá KrOniKA

VOLnÝ čAS

GRATULACE

Gratulujeme ke krásnému životnímu jubileu naší milé 
kamarádce

paní Janě BOROVIČKOVÉ.

Jani, buď stále taková „super baba“, jako jseš.
Hodně zdraví, spokojenosti a lásky

přejí
děvčata ze SENIORKU

cestománie – tip na vÝLet
cestou trilobitů až na olymp brd
Pokud na svých toulkách rádi navštěvujete místa s bohatou historií a nestačí vám jen středo-
věk či doba kamenná, máme pro vás jeden tip. Co se kupříkladu projít po místě, na kterém se 
před 500 milióny let pohybovali trilobiti a další prvohorní živočichové?
Když se řekne Barrandien, tak někoho napadne geologická oblast v Čechách, nebo také Joa-
chim Barrande, po němž se tato oblast jmenuje. Byl to francouzský paleontolog, který prosla-
vil oblast středních Čech bohatou na zkameněliny nejen trilobitů, ramenonožců a ostnokož-
ců. V 18. století pobýval u nás, přesněji v městysu Jince. A právě tam máme namířeno.
Většina lidí si Jince spojí spíš s působením armády a posádky, která ještě donedávna měla 
k dispozici velkou část Brd. Od letošního roku se však musí spokojit s menší oblastí. Náš výlet 
budeme směřovat na opačnou stranu, která je pojmenovaná Hřebeny, i když geomorfologicky 
patří stále do Brd. Orientace na trase je jednoduchá, protože se budeme držet naučné stezky.
Ta začíná na nádraží a jedním z prvních zastavení je například jinecký zámek, který byl posta-
ven na místě tvrze v 18. století. Hned vedle cedule je torzo kmene lípy malolisté, jež zde stála 
více jak 400 let. O kus dál už cesta míří k rybníku Pecovák a Vysoké peci Barbora, která spíš 
vypadá jako ruina používána pro výcvik psů.
Naučná stezka Z Jinec na Olymp Brd je plná informací nejen o místních zajímavostech, ale 
rovněž o přírodě. Z tabule u rybníka se tak můžete dočíst o ekosystému rybníka. Kolem řeky 
Litavky se za několik dalších metrů dozvíte o lučním a říčním ekosystému. Informace jsou 
podávány srozumitelně, stručně a jasně.
Stopy staré milióny let
Když přebrodíme Litavku (po mostě), jsme na hranici Přírodní památky Vinice, která byla 
zřízena, aby chránila právě naleziště trilobitů. Přírodní památkou projdeme po celé její délce, 
přičemž přibližně v polovině je odpočinkové místo s výhledem a informacemi.
Ty uvádějí, že vrch Vinice je starý asi 520 miliónů let a vznikl z usazených hornin. Tehdy bylo 



v těchto místech velké jezero, jež se spojilo s mořem a na dně se usazovaly písky, jíl a prach. 
Z nich následně vznikly pískovce, prachovce a jílovité břidlice. Kromě desítek druhů trilobitů, 
zde žili korýši, měkkýši a také řasy.
Všech těchto pokladů si byli dobře vědomi hledači, kteří zdejší oblast již hodně vytěžili, a tak 
zkameněliny už nejsou tak časté. I kdybyste ovšem na nějakého trilobita narazili, musíte ho 
nechat tam, kde je, jelikož sběr je zakázaný.
Po krátkém odpočinku a opuštění Vinice šlapeme kopec do Běřína, v němž se lze dozvědět 
něco o ekosystému lidských sídel, a dál na rozcestí Klínek. Odtud se k nám připojuje červená 
a mírným stoupáním míříme na Plešivec.
U rozcestí Viklan si můžete rozmyslet, zda jít okolo po naučné stezce, nebo přímo po červe-
né. Pakliže jste hráči geocachingu, volíte cestu po schovaných pokladech, z nichž nejbližší je 
u skály nazvané Viklan. Turisté a trampové tam zacházejí asi často, protože je tam les posetý 
kamennými mužíky a sochami.
Dál na kopci jsou pak Krkavčí skály, ze kterých je skromný výhled do okolí. Tiché místo má 
však své kouzlo, a tak se můžete usadit na skále a čekat na krkavce nebo čerpat energii.
Za dalších asi 600 metrů jste na vrcholu Plešivec v  nadmořské výšce 654 metrů. Rozhled 
z Čertovy kazatelny, jak se mu přezdívá, je znamenitý, kromě Jinců, Brd také na Křešín, Ho-
řovice, protější vrch Vystrkov či nejvyšší horu Brd Tok. K rozjímání se můžete posadit či si 
lehnout na skály.
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rituální místo
O jedinečnosti toho místa věděli už naši předci. Cítili zde něco mystického s neopakovatel-
ným geniem loci. Spisovatel Karel Sezima nazval Plešivec Olympem Brd. Historie tohoto mís-
ta však sahá rovněž do doby kamenné, kdy ho lidé využívali k rituálům. V době bronzové na 
vrcholu pracovali kovolitci na výrobě bronzu a oblast ohradili. Archeologové mluví o hradišti 
velikosti asi 60 hektarů, které se skládalo z akropole a předhradí.

vyhlídka z plešivce na jince
Až si odpočinete a nasytíte se, vydejte se na malou procházku po hřebeni Plešivce asi půl kilo-
metru po červené na vyhlídku Fabiánova zahrádka. Je odtud další skvostný pohled především 
na sever a do údolí Litavky. Posléze je možné pokračovat po červené do Lhotky nebo se vrátit 
zpátky a po naučné stezce pokračovat do Rejkovic.
Čeká vás sice nepříliš záživná cesta po poli, ale přijdete až k Přírodní památce Na Horách. Bý-
valá pastevecká louka na prvohorních usazeninách je bohatá na vzácnou teplomilnou květenu.
Hlavně na jaře a v létě lze obdivovat koniklec luční, rozchodník skalní či vstavače kukačku 
a kociánka dvoudomého, na podzim pak pavinec horský, zvonec okrouhlolistý nebo hvozd-
ník. Květenu doplňují borovice a jalovec nebo sojka obecná.
Přírodní památka hraničí s obcí Křešín, odkud je to asi tři kilometry po cestě zpět do Jince. 
Příjemný celodenní výlet, který čítá asi 18 kilometrů, zakončíme tradičně. Odměnou musí 
být zlatavý mok či limonáda a k tomu něco dobrého, abychom doplnili vydané kalorie a v po-
řádku dorazili domů.
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infO SerViS

podniKová prodejna spoLeČnosti 
megafyt pharma s.r.o. 
prodLoužiLa otevírací dobu

Vážení vranští občané,
od dubna letošního roku jsme otevřeli v  pro-
storách provozovny ve Vraném nad Vltavou 
podnikovou prodejnu. Pokud jste k  nám ještě 
nestihli zajít, přijďte, od září rozšiřujeme oteví-
rací dobu prodejny každou středu na 14–18h.
Nabízíme bylinkové, dětské, ovocné a  zelené 
čaje značky Megafyt Pharma, dále zdravot-
nické prostředky, kosmetiku a doplňky stravy 
značky Dr. Müller Pharma a vína značky Zno-
vín Znojmo.

Prodejnu najdete na adrese: Megafyt Pharma s.r.o., ul. U elektrárny 516, Vrané nad Vltavou
Těšíme se na vaši návštěvu!

voLby do posLanecKé sněmovny parLamentu 
ČesKé repubLiKy v roce 2017
se uskuteční 20. a 21. října. Termín voleb vyhlásil prezident Miloš Zeman 19. dubna 2017. 
Občané České republiky, kteří dosáhli zletilosti a nejsou omezeni ve svéprávnosti k výkonu 
volebního práva, zvolí 200 poslanců do Poslanecké sněmovny, dolní komory Parlamentu Čes-
ké republiky, pomocí systému poměrného zastoupení. Strany a hnutí mohly předkládat své 
kandidátní listiny příslušnému krajskému úřadu do 15. srpna 2017, losování čísel hlasovacích 
lístků proběhne 5. září 2017.
Poprvé v českých volbách budou výdaje na kampaň omezeny, a to maximálně 90 milionů 
korun za každou stranu. 

organiZace šKoLního roKu 2017/2018 
v základních školách, středních školách,  
základních uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne  ve všech základních ško-
lách, středních školách, základních uměleckých školách a  konzervatořích v  pondě-
lí 4.  září  2017.  Vyučování bude v  prvním pololetí ukončeno  ve středu 31.  ledna  2018. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v  sobotu 23.  prosince  2017 a  skončí v  úterý 2.  led-
na 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
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Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termíny a okresy, obvody hl. města Prahy
5. 2.–11. 2. 2018
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Do-
mažlice, Tachov, Louny, Karviná
12. 2.–18. 2. 2018
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, 
Přerov, Frýdek-Místek
19. 2.–25. 2. 2018
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, 
Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
26. 2.–4. 3. 2018
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, 
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
5. 3.–11. 3. 2018
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, 
Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
12. 3. – 18. 3. 2018
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, 
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

Poznámky k tabulce: Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Pra-
ha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, 
Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká 
Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, 
Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Pra-
ha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní 
Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Pra-
ha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvě-
zí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, 
Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 
Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, 
ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
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šKOLKA, šKOLA, děti

šKoLsKé systémy
Česká republika
V České republice je povinná školní docházka stanovena na devět let. Rodiče mají na výběr, 
zda jejich děti budou studovat státní základní školu, jazykovou školu, přestoupí na gymnázi-
um nebo využijí studia na soukromých školách.
Po dokončení základní školní docházky je dětem umožněno, aby pokračovaly dále na střed-
ních školách nebo se vyučily nějakému řemeslu. Studium na střední škole je většinou zakon-
čeno maturitou.
Student, který složil úspěšně maturitní zkoušky, má možnost dále pokračovat na vysoké škole.
Základní škola  je celosvětově základní článek vzdělávání nezletilých. Účelem je jak žáky na-
učit základním vědomostem, ale také je konfrontovat s vrstevníky a naučit je řešit problémy. 
Docházka do základní školy je ve všech vyspělých a ve většině rozvojových zemí povinná, což 
znamená, že absence žáka je povolena pouze v odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodi-
ně atd.) Zpravidla je možnost povolení individuálního domácího vzdělávání na žádost rodičů.
Povinná školní docházka (německy Schulpflicht) je zákonná povinnost dětínavštěvovat v ur-
čitém věkovém rozmezí školu. Z toho vyplývá povinnost zákonných zástupců děti přísluš-
ného věku do školy posílat a povinnost státních orgánů a orgánů samosprávy zajistit provoz 
potřebných školních zařízení. Bezplatné povinné základní vzdělání ustanovila jako jedno 
z lidských práv v roce 1948 takéVšeobecná deklarace lidských práv (článek 26).
Jako první na světě zavedlo povinnou školní docházku roku 1592 protestanskévévodství Pfalz
-Zweibrücken (na území dnešního  Německa). Na českém území, tehdy souč.  habsburské 
monarchie, byly základy školní docházky položeny za vlády Marie Terezie roku 1774. Povin-
nou školní docházku pak uvedl do praxe říšský školský zákon z roku 1869. V současné době 
upravuje povinnou školní docházku v České republice zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), který vymezu-
je práva a povinnosti  fyzických a právnických osob při vzdělávání. Podle tohoto zákona je 
školní docházka povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, 
v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.

Kam KráČíš, vransKá šKoLo….
O  směřování školství obecně se vedou neustále různé debaty, každou 
chvíli je jiný ministr školství, takže co jeden zavede, druhý zruší….kdo se 
v tom má vyznat?
Pro vranskou školu to především znamená udržet si kvalitní učitele, po-
kud někdo odchází z osobních důvodů, tak je mojí snahou sehnat nové, 
stejně kvalitní.

…a že těch kvalitních na naší škole pracuje opravdu hodně. Konečně, posuďte sami, vybírám 
pouze některé aktivity, které nás v dalším roce čekají…
Letošní prvňáčky přivítají paní učitelky Barbora Kocianová a Eva Hotová.
S novým školním rokem opět začnou fungovat kroužky a zájmové činnosti pořádané školou nebo 
ve spolupráci s některými organizacemi: keramika, angličtina s rodilým mluvčím, náboženství, 
gymnastika, volejbal, modelářský kroužek, projekt Menu pro změnu, projekt Atletika do škol.
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Školní kapela Suprkaple pod vedením Aleše Bendy bude nadále rozvíjet svoje hudební doved-
nosti nejen ve zpěvu, ale i při hře na hudební nástroje.
Biologickou olympiádu, matematické soutěže (Klokan, Pythagoriáda) opět uspořádají paní 
učitelky Boušková, Hnátová a Tůmová.
Vzhledem k tomu, že je naše škola držitelkou titulu Ekoškola, budou naši žáci pod vedením 
zkušených učitelů Michala Kubelíka, Markéty Pézlové, Barbory Kocianové, Barbory Smeta-
nové nadále pokračovat v ekologických aktivitách na škole.
Škola podporuje rozvoj nadaných žáků v Klubu zábavné logiky, rozvoj čtenářské gramotnosti 
ve Čtenářských klubech a budou podpořeni i žáci s výukovými problémy formou doučování.
Všechny tyto aktivity jsou financovány z evropských peněz.
Se školou bude nadále spolupracovat školní speciální pedagog, který konzultuje s  třídními 
učiteli žáků a s rodiči, metodicky podporuje asistentky pedagoga, vede reedukační skupiny 
a  tvoří nápravné materiály pro žáky. Speciální pedagog na škole může také fungovat díky 
finanční podpoře z evropské unie.
Na druhém stupni bude žáky 9. třídy opět čekat přijímací řízení na střední školy, již od začát-
ku školního roku se na zvládnutí zkoušek budou připravovat a budeme jim držet palce, aby 
byli co nejúspěšnější a dostali se tam, kam chtějí.
V uplynulém školním roce se dostali z 9. ročníku 4 žáci na gymnázia, 19 žáků na střední od-
borné školy s maturitou a 8 žáků do učebních oborů.
Naším cílem je, aby od nás odcházeli žáci, kteří jsou schopni se celoživotně vzdělávat, týmově 
spolupracovat, umět vyhledávat a zpracovávat informace, být kreativní a flexibilní. Učíme své 
žáky toleranci, úctě k lidem, k lidským výtvorům i k přírodě, ochotě pomoci tam, kde je to 
potřeba, a přijímat zodpovědnost za své jednání.
Přála bych si, aby se nám to všem společně dařilo i v nastávajícm školním roce.

Eva Březnová

ZasLoužené práZdniny před práZdninami
Žáci prvního stupně naší školy si prázdniny opravdu zaslouží. Nejen, že se celý rok pilně učili, 
ale také např. soutěžili ve sběru papíru, navštěvovali nejrůznější kulturní podniky (pražská di-
vadla, několikrát speciální program v Modřanském biografu), reprezentovali školu a soutěžili 
ve sportovních disciplinách, osvojili si i základy první pomoci či základní poznatky o věrných 
kamarádech psech.
A všechny školní i mimoškolní aktivity vyvrcholily v posledním školním týdnu pro třídy 2.A, 
3.B, 4.B a 5.A pobytem na škole v přírodě v RS Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou v severní části 
Lužických hor, ve Šluknovském výběžku.
Nesporně pozitivním prvkem pobytu v Jiřetíně byla součinnost mezi staršími a mladšími ško-
láky. Ti starší pomáhali s organizací programu pro mladší, kteří se snažili nezůstat v ničem 
pozadu, a tak si všichni společně pobyt užívali.
A že si bylo, co užívat – obří houpačka, lanové centrum, kde se děti pod obětavým dohledem 
zkušených instruktorů učily překonávat svůj strach i samy sebe, výšlap na Jedlovou horu (774 
m n.m.) a rozhledy z ní a další akce v nabitém programu jistě zanechaly v dětských hlavičkách 
nějakou tu vzpomínku a dětem určitě pomohly při přechodu ze školních lavic k prázdnino-
vým aktivitám.
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Hlavní organizátorkou a  dobrou duší školy v  přírodě byla paní učitelka Markéta Pézlová, 
která se s naší školou touto akcí rozloučila.
Díky za všechno, Markéto, a přejeme mnoho štěstí…

text a foto Květa Brixiová

šKoLsKá rada
Milí rodiče vranských školáků,
na jaře minulého školního roku začala fungovat nově zvolená školská rada naší základní ško-
ly. Zájmy rodičů zde zastupuji já, Katka Vrtišková, dále paní Hana Kolesová a paní Helena 
Androniková. I touto cestou bych chtěla vám všem, kteří jste se voleb aktivně zúčastnili, po-
děkovat za zájem o dění ve škole.
Na prvním jednání školská rada schválila můj návrh na zřízení kontaktní e-mailové adresy 
pro rodiče, abyste měli způsob, jak nás, své zástupce ve školské radě zásobovat konstruk-
tivními nápady a  náměty ke zlepšení chodu naší školy. Máte-li tedy něco takového doma 
„v šuplíku", neváhejte a zašlete na adresu radaskoly@zsvrane.cz. Ačkoliv nejsme ve školské 
radě jednotní v  názoru na to, co nám přísluší projednávat, za sebe mohu slíbit, že žádný 
z vašich rodičovských námětů nezůstane nepovšimnutý. Dosud jsme všechny návrhy zaslané 
rodiči předali vedení školy či např. jídelně.

Na výletě zdolávají holky skály a kluci zkoumají přírodu, ve skákacím hradě všichni skáčou, 
v lanovém centru si dávají pozor a taky na všech houpačkách a prolejzačkách.
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Informace o tom, co se na jednáních školské rady projednávalo, najdete na stránkách školy. 
Další schůzka školské rady proběhne na začátku školního roku a naším hlavním úkolem bude 
schvalování školních dokumentů (školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků).
Coby rodič dětí školou povinných se (mimo jiné i z důvodu potíží při jednání školské rady) 
zabývám myšlenkou, která by vám mohla být blízká. Je to myšlenka na založení spolku rodičů 
při naší základní škole. Takový spolek by mohl se školou spolupracovat a aktivně jí pomáhat. 
Například organizováním rodičovských kaváren (setkání rodičů s odborníky nad tématy, kte-
rá rodiče zajímají), kulturních akcí (zahradní slavnost na závěr školního roku…), pomocí při 
zajišťování nabídky volnočasových aktivit… Předpokládám, že díky tomu, že je škola držite-
lem značky „Rodiče vítáni", byla by taková aktivita školou kladně oceněna.
Prosím, popřemýšlejte nad tímto nápadem a svou případnou aktivní účastí v takovém spolku. 
Věřím, že by byl pro naše děti přínosem. Budete-li mít zájem o spolupráci, napadnou vás další 
náměty na činnost, apod., ozvěte se, prosím na výše uvedenou e-mailovou adresu. Děkuji vám 
a těším se na případnou spolupráci.

Katka Vrtišková, předsedkyně školské rady

mÝty o šKoLním stravování
Zdravím všechny, kdo má zájem dozvědět se něco více z kuchyně školní jídelny.
Množí se články a zaručené zprávy o tom, jak a z čeho se ve školní jídelně vaří.
Některé z nich:

Bramborová kaše z prášku
Pracuji ve školní jídelně již 20 let. Mohu s  klidným svědo-
mím prohlásit, že ani v době největší personální krize, 
jsme nepoužili bramborovou kaši v prášku. V současné 
době, za plného provozu, je spotřeba brambor na kaši 
cca 200kg. Čistí se strojově ve škrabce a pak následuje ruč-
ní dočišťování, práce pro 5 lidí na 2 hodiny.

Vaříme z polotovarů
Vaříme výběr ze dvou jídel. Stále se snažíme rozšiřovat nabídku jídelníčku. Vždy, pokud to je 
v našich silách, si vše připravujeme sami. Ať už je to zelenina do polévek a na pečení nebo do 
chlazeného baru. Těsto na kynuté a špaldové knedlíky, mleté maso, ochucené jogurty a tva-
rohy.
Na Menu č. 2 zařazujeme po pečlivém výběru i některé polotovary. Jako bramborové gnochi, 
tvarohové jahodové knedlíky, plněné taštičky se špenátem, obalovanou tresku. Troufám si 
říci, že to je vše. Vždy pečlivě čteme složení a uvádíme alergeny.

Použití dochucovadel
Dochutit kotel plný polévky nebo omáčky není jako vařit doma pro rodinu. Na vývary pou-
žíváme hovězí nebo kuřecí maso, čerstvou a mraženou zeleninu, čerstvé a sušené bylinky. Na 
závěr, k dochucení je k dispozici zeleninová kořenící směs bez glutamátu a konzervantů. Nic 
víc u nás nehledejte. U každého koření opět čteme pečlivě složení.
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POZVÁNKA
Rádi bychom znovu pozvali zájemce z řad rodičů do školní jídelny. V rámci otevřeného pří-
stupu nabízíme možnost objednat si a ochutnat oběd přímo v jídelně za plného provozu. Akci 
časově neomezujeme, stačí se telefonicky nebo e-mailem objednat, domluvit si podmínky 
a v době výdeje, od 11.30–13.30 hodin, přijít okusit atmosféru školní jídelny.
Krásný zbytek léta a příjemný podzim přeje za školní jídelnu ve Vraném nad Vltavou

Hana Jahodová

hoLa, hoLa, šKoLKa voLá!
Prázdniny končí a  školka začíná. Pro naše nejmenší 
končí sladké nicnedělání a  začínají první povinnosti. 
Někdo do školky půjde úplně poprvé, někdo se jen po 
prázdninách vrací, někdo zase přechází z jiné školky. Ať 
je to tak či onak, na všechny děti již čekají uklizené tří-
dy, seřazené hračky, voňavé postýlky a odpočinuté paní 
učitelky. Přes prázdniny se mnoho nezměnilo, jen pro 
předškoláky (děti, kterým zbývá jeden rok do nástupu 
do základní školy) je docházka povinná. Třídy Motýl-
kové, Berušky, Sovičky, Ptáčci i Veverky se těší na své 
děti a  s  vámi ostatními se uvidíme na první společné 
akci, kterou je Vranské Posvícení.
Krásné babí léto přeje

kolektiv MŠ

aKtuáLní informace Z mateřsKé šKoLKy
Od nového školního roku se bude ve školce vyučovat podle aktualizovaného školního vzdělá-
vacího programu. Jako povinná součást dokumentace mateřské školy je ŠVP celoročně k dis-
pozici rodičům na volně přístupném místě, každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj 
opisy a výpisy, anebo za cenu obvyklou v místě může obdržet jeho kopii.  ŠVP přináší infor-
mace o mateřské škole, o její organizaci, o tom jaké aktivity nabízí - roční plán akcí v daném 
školním roce je přístupný všem rodičům na nástěnkách ve školce.  Rodiče si tak mohou vybrat 
mateřskou školu s takovým programem, který jim i jejich dítěti nejlépe vyhovuje. Aktualizo-
vaný ŠVP byl na konci školního roku zveřejněn na webových stránkách mateřské školy, rodiče 
měli možnost dávat své připomínky a podněty k jeho úpravě. Dostali jsme cca 10 podnětů. 
Bohužel většina se týkala organizace nadstandardních placených aktivit, a to kroužků, školy 
v přírodě, dále to byla organizace výletů, otázky využívání metod práce, prodloužení pracovní 
doby.  Zpoplatněné aktivity dle stanoviska České školní inspekce (ze dne 6.4.2016) nemohou 
být uvedeny jako součást školního vzdělávacího programu, tyto aktivity nelze nabízet v rámci 
standardního vzdělávání. Nabídka nadstandardních aktivit musí být v souladu s § 165 odst. 
1 písm. a) školského zákona. Zápis z veřejného projednání aktualizovaného školního vzdělá-
vacího programu, které se uskutečnilo dne 13.7.2017 najdete na našich webových stránkách.
Na tvorbě programu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školky se snahou vytvořit ta-
kový  program, aby se děti ve školce cítily maximálně šťastné a spokojené.  Jedním z hlavních 
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jaK vypadá naše šKoLKa oČima rodiČů?
V  naší mateřské škole již pátým rokem funguje Klub rodičů, který pomáhá zprostředkovávat 
a zlepšovat komunikaci mezi rodiči a školkou. Finančně a organizačně se podílíme na kulturních 
akcích pro děti v mateřské škole. V Klubu rodičů jsou rodiče dětí ze všech tříd naší mateřské školy.
V loňském školním roce jsme již tradičně upořádali Vánoční jarmark, kde se výrobky dětí 
a jejich maminek prodávaly na Vánočním vranském trhu. Ze získaných peněz jsme v tomto 
roce dětem z celé školky zařídili divadelní představení v sokolovně a hudební dopoledne, kde 
si každé dítě zabubnovalo pod vedením profesionálního bubeníka.
V současné době je úroveň školek ve vranském blízkém okolí vysoká. Naše školka nemá mezi 
rodiči dlouhodobě dobrou pověst. To nezávisle konstatovala i Česká školní inspekce, která 
byla v naší školce na začátku minulého školního roku. Česká školní inspekce shledala např. 
následující nedostatky: nefunkční kontrolní a hodnotící činnost ředitelky školy, nedostatečná 
komunikace s rodiči, nejasně nastavená pravidla pedagogické práce s dětmi, nevyužívání pes-
trých pedagogických metod doporučených pro předškolní vzdělávání, nesledování pokroků 
dětí, nedostatečné vzdělávání pedagogů atd. Celá zpráva je veřejně přístupná na stránkách 
české školní inspekce. http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=2929.
Protože chceme, aby naše děti navštěvovaly místní mateřskou školku, tak nám na její úrovni 
velmi záleží a aktivně se podílíme na jejím zlepšení. Proto jsme jako Klub rodičů svolali na 
březen schůzku s paní ředitelkou a zástupci obce, kde jsme se zajímali o nápravu výtek školní 
inspekce a pokoušeli se dohodnout dílčí zlepšení.
Abychom lépe zjistili, co by si rodiče dětí přáli v naší školce změnit, tak jsme jako Klub rodičů 
v květnu zorganizovali velkou dotazníkovou akci spokojenosti rodičů a dětí se školkou. Na 
dotazník odpovědělo 59 rodičů dětí ze všech tříd. Bohužel, i když jsme školce nabízeli, aby na 
tvorbě dotazníku spolupracovala, tuto možnost nevyužila. S výsledky profesionálně sestave-
ného a zpracovaného dotazníku se nakonec paní ředitelka odmítla seznámit a napadla kvalitu 
dotazníku, který ale před zahájením průzkumu měla k dispozici. Je zarážející a velmi smutné, 
že paní ředitelku nezajímá názor dvou třetin rodičů, jejichž děti školku navštěvují, a místo 
toho napadá rodiče samotné.
Jako Klub rodičů se dlouhodobě snažíme se školkou a obcí jednat a prosadit alespoň dílčí 
zlepšení. Z výsledku dotazníkového šetření například vyplynulo, že rodiče by si přáli zachovat 
stávající množství odpoledních kroužků pro děti, které vypomáhají s pestrostí programu ve 
školce, a které se Klubu rodičů podařilo po moha letech pracně vyjednat. Paní ředitelka i přes 
naše návrhy, jak kroužky zachovat, bude ale většinu kroužků v tomto roce rušit a nechce ani 
jejich program přenést do odpoledního programu pro děti.

cílů výchovy v naší mateřské škole je rozvoj osobnosti dítěte přiměřené jeho věku a schopnos-
tem. Hlavní činností je pro předškolní děti hra a pobyt dítěte v přírodě. 
S  vámi rodiči budeme kromě třídních schůzek a konzultačních hodin v denním osobním 
kontaktu. Opět se budeme setkávat na společných akcích, k těm nejbližším bude patřit např. 
vánoční vystoupení dětí u stromečku, vánoční besídky pro rodiče, vítání nových občánků 
Vraného nad Vltavou na obecním úřadě.  
Jménem celého pedagogického sboru a všech zaměstnanců školky Vám i Vašim dětem přeji 
šťastný vstup do nového školního roku.

Bc. Blanka Mátlová, ředitelka školky 
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Podobně je na tom organizace školky v přírodě, která v minulých letech několikrát proběhla. 
Přesto, že by si děti i rodiče školku v přírodě přály a neexistují objektivní důvody, proč školku 
v přírodě rušit, tak prostě nebude i přesto, že o ní už celý rok jednáme.
Mezi jednu z mnoha dalších věcí patří, že paní ředitelka ani přes opakované připomínání, ne-
zajistila náhradu za výlet, kde se skoro celá školka nakazila salmonelou. Provozovatel farmy, 
kde se děti nakazily, nabídl finanční kompenzaci a náhradní výlet někam jinam. Nechápeme, 
proč paní ředitelka možnost nevyužila a peníze za výlet nechala propadnout. Stejně tak paní 
ředitelka není schopná rodičům předložit vyúčtování poplatků placených rodiči, přestože se 
o to jako Klub rodičů již několik let snažíme.
Abychom mohli zájmy rodičů vzešlé z dotazníku alespoň částečně prosadit, snažili jsme se 
aktivně podílet na tvorbě nového školního vzdělávacího programu na tento školní rok, na 
což máme jak rodiče ze zákona právo. V březnu jsme se dohodli na schůzce na červen. Paní 
ředitelka schůzku dlouho odkládala a nakonec ji svolala na červenec, tedy půlku prázdnin, 
aby část rodičů nemohla přijít. Schůzka vznikla až po velkém tlaku ze strany Klubu a rodičů. 
Z předem písemně zaslaných návrhů od rodičů, co by chtěly v programu na tento školní rok 
mít, se ani jeden nestal součástí vzdělávacího programu školky! Novou schůzku o programu 
školky se nám už nepodařilo prosadit. Je velmi smutné, že komunikace naší školky s rodiči 
rozhodně není vstřícná a rodiče, i když chtějí a mají na to zákonné právo, tak se nemohou 
tvorby programu pro svoje děti účastnit. Pro jistotu paní ředitelka ze školního programu vy-
škrtla i Klub rodičů, přestože ji zákon ukládá s rodiči komunikovat a umožnit jim podílet se 
na programu školky.
Již několik let je celorepublikovým trendem převis asi třetiny žadatelů o docházku do běžné 
školky. Vranská školka však letos nenaplnila svou kapacitu a  v  srpnu proto vypsala druhé 
kolo příjímacího řízení. Tento stav přičítáme nejen otevření nové školky v Březové, která je 
moderně vybavená, ale zejména dlouhodobě špatnému fungování školky.
Jako rodičům dětí, které naší školku navštěvují, je nám velmi líto, že zrovna vranská školka 
má tak špatnou úroveň, i když v blízkém okolí existují kvalitní školky. Nechápeme, proč škol-
ka není ochotna přijmout naše konstruktivní návrhy ke zlepšení.
Jako občanům Vraného je pro nás zarážející, že obec, která je zřizovatelem a provozovatelem 
školky a měla by stát za svými občany a usnadňovat jednání rodičů se školkou, stojí na straně 
nefunkční školky a jednání ještě zhoršuje. Prioritou a vizí moderních a fungujících obcí je 
naopak právě kvalitní školství, díky kterému se snaží zachovat fungující život v obci. Z dotaz-
níkového šetření plyne, že rodiče by uvítali změnu, která nepřichází. Přesto, že jsme prezen-
tovali výsledky inspekční zprávy a dotazníkového šetření na jednání zastupitelstva obce, tak 
obec odmítá situaci ve školce řešit.
Už v současné době vozí mnoho rodičů svoje děti do okolních školek. Myslíme si, že je to 
škoda pro děti a rodiče. Trpí tím ale i obec, která tak ztrácí svoje obyvatele, kteří si z tohoto 
důvodu drží trvalé bydliště v Praze, a tím obec přichází o peníze.
Školka je přece vizitkou obce. Proč musí mít naše školka horší úroveň než okolní školky 
a proč s tím školka ani obec nechtějí nic dělat?

Za Klub rodičů – RNDr. Hana Kolesová Ph.D., Katarína Horová a Mgr. Viktoria O’Rourke

Zřizovatel mateřské školky s obsahem tohoto článku,  kterým tři autorky prezentují své 
názory, nesouhlasí. Jedná se o zkreslené a účelově vytržené informace z kontextu, které 
bohužel poškozují práci celého pedagogického sboru mateřské školy.
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u rybeK
Dětská skupina U Rybek, která sídlí ve Staré škole, nezahálela ani v létě. 
Sedm prázdninových týdnů byly Rybky otevřeny jak dětské skupině, tak 
příměstským táborům. Několik desítek dětí se v  létě bavilo, kreativně 
tvořilo, sportovalo a něco nového se dozvědělo. I  ty úplně maličké děti 
z dětské skupiny prožily zábavné, netradiční léto. Co všechno děti zažily? 
Koupaly se ve skochovické Lávce. Shlédly ukázku taekwon-da, se kterou 

dorazili opravdoví profesionálové. Navštívily amatérského hvězdáře v  Týnci nad Sázavou, 
který jim ukázal dalekohledy a navštívily městské muzeum. Zahrály si minigolf, byly v kině. 
Vyráběly kostýmy na pomyslnou cestu kolem světa. Všelijak výtvarničily. Moc nás to dohro-
mady bavilo.
Na podzim chystá dětská skupina U Rybek opět mnoho akcí pro rodiny s dětmi, semináře pro 
dospělé i vánoční tvoření. Naše největší akce se uskuteční již v pátek 22. 9. – jde o druhý roč-
ník „pohádkové továrny“, tentokrát s názvem „Broukotovárna“. Start bude opět od kavárny 
Perla, trasa pak bude nenáročná s mnoha zastaveními a úkoly pro děti. Moc se na vás těšíme! 
Pro další nabízené akce, sledujte prosím aktuality na www.urybek.cz.

Ivana Pirníková

Soutěže 
s odměnami Výtvarná 

dílna 

Občerstvení

dílna 

Občerstvení

SeniOreK SLAVí…

Z diáře seniorKu
Diář je tu a tak začneme číst.
V květnu jsme si již podruhé vyjeli do Mšených Lázní. Tentokrát jsme měli mezi sebou muže. 
Opět jsme se dozvěděli mnoho o lázních a zajímavosti o historii v okolí. Dobře jsme se na-
obědvali. A pak už následovalo to, na co jsme se nejvíce těšili. Laskání našich tělesných schrá-
nek – koupele, masáže a parafín. Následovalo posezení při kávičce v útulné kavárničce. A už 
jen cesta domů.
Den matek – ano, seniorky oslavily společně tentokrát v Občerstvovně ve dvoře. Posezení, 
obsluha, dobroty a pití vše parádní. Nechtělo se nám ani domů.
Další výlet byl vlakem. Navštívily jsme výstavu Natura Viva v Lysé nad Labem. A to víte, pusť-
te ženský mezi nákupní stánky. Přivezly jsme si dárečky nejen pro sebe, ale také pro naše milé.
Velký den pro Seniorek – oslava 10let činnosti. O tomto je již dost napsáno v jiných článcích 
tohoto čísla Zrcadla.
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V červnu jezdíme každoročně na náš „velký výlet“. Letos jsme navštívili (světe zboř se, opět 
s námi jeli chlapi) Zámek Žleby a přilehlou oboru. Zámek stále žije. Často v něm probíhají 
akce, při kterých probíhají dobové oslavy. V  oboře žijí bílí jeleni. Viděli jsme také ukázky 
dravců. Jednotliví ptáci nám létali přímo nad hlavami.
Počasí nám přálo a výlet jsme si užili.
Na pozvání paní Adélky Mátlové jsme se my seniorky rozjely směr Modřany do Restaurace 
PORT 62. Adélka nás velmi mile přivítala, pohostila. Provedla nás restaurací a  přilehlými 
sportovišti – Pirátský golf a Fotbalgolf.
Protože jsme věděly, že následující den přijdou na golf naši kamarádi sedmáci, tak jsme jim 
připravily takovou malou bojovku. O tomto se píše ve článku SPOLU.
Moc děkujeme Adélce za její pohostinství, připravila pro nás velmi příjemné dopoledne.
Víte, kde je „Občerstvení u bazénu“? Seniorky se vydaly našim busíkem na Březovou a  tuto 
restauraci navštívily. A musíme opět psát jen v superlativech. Bazén je parádní a koupání v něm 
prima. Paní majitelka nás přivítala melounem, ne že by byla tak štědrá a dala nám milion. Ale 
meloun byl dobrý. Poseděly jsme, popily a každá si dala podle chuti nějakou mňamku. Všechny 
jsme si moc pochutnaly. S plnými žaludky jsme se vypravily na zastávku autobusu a frčely domů.
Tentokrát jsme se vydali (i  s muži) na prohlídku Pražského arcibiskupství na Hradčanech. 
Pan průvodce Josífek je chodící historie. Jeho vyprávění je tak zajímavé, že se nám nechtělo 
ani domů. Při odchodu, když jsme mu děkovali za jeho zajímavé vyprávění, nás pozval k další 
návštěvě. Určitě se tam ještě vrátíme. Na Hradčanském náměstí hrála hudba a tak jsme si šli 
poslechnout. A jak je ten svět malý – hráli 4 hudebníci a jeden z nich byl náš „Anděl harmo-
nikář“. Tak jsme se pozdravili a bylo vidět, že má radost z našeho setkání.
Ženy, zahrádka a kytičky, to patří k sobě. A proto jsme se vydaly na výstavu Květin do Čimelic. 
Byla to pastva pro oči.
Zavírám Diář, abychom do něho opět začaly psát v září.
Sledujte informace o našich akcích a hlavně přijďte mezi nás, každého rády přivítáme.

SENIOREK

senioreK
slaví v letošním roce 10 let svého trvání. 2007–2017
V roce 2007 jsem se chystala do důchodu a tak jsem začala přemýšlet, co mě čeká. Věděla 
jsem, že se budu starat o mého zatím prvního vnoučka, protože dcera se vrátí do zaměstnání. 
A tak jsem se rozhodla, že oslovím některé milé paní a zeptám se jich, zda by měly zájem se 
společně scházet.
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Bylo rozhodnuto, zájem byl – v březnu 2007 jsme se prvně sešly a tak se zrodil náš Klub seniorů 
SENIOREK ve Vraném nad Vltavou. Začátek naší činnosti byl takový „skautský“. Od první chvíle 
nám bylo jasné, že bychom potřebovaly pro své schůzky nějaké prostory. Zatím jsme se scházely 
kde se dalo. Zpočátku byla naším místem k setkávání vranská pohostinství. Požádaly jsme tehdejší 
paní starostku Slávku Chvátalovou o pomoc. A ona pomohla. Zařídila pro Seniorek „Klubovnu“, 
za což jsme jí stále vděčné a moc jí děkujeme. Takže místo k setkávání jsme měly… paráda.
Do Klubu chodíme posedět při kávičce, popovídáme si, ale i tvoříme a vyrábíme. Seniorky 
však jen nesedí v klubovně, ale po celých 10 let máme různé aktivity. Velmi rády cestujeme, 
jezdíme do divadel, na koncerty, do kina. Společně slavíme kulatá životní výročí našich čle-
nek. Rády oslavíme MDŽ, Velikonoce, Den matek, Den seniorů a Vánoce.
Máme malé kamarády ve školce a  škole, s  kterými jezdíme na výlety a  pořádáme společ-
né akce. Každý rok pořádáme pro děti Tříkrálové setkání v našem kostelíčku. Před Štědrým 
dnem jdeme do Obůrky s dárky pro zvířátka. Loni poprvé se seniorky přidaly k akci „Česko 
zpívá koledy“, což je zpívání pro všechny v době adventní. Na vranském posvícení a při roz-
svícení vánočního stromečku připravujeme pro děti „kolo štěstí“.
Celých 10 let se snažíme si dělat navzájem radost a je nám spolu moc dobře. Věříme, že se 
k nám přidají i ostatní, kteří se také rádi baví. Nebuďte doma sami! Na každého se těšíme.

SENIOREK

meZi námi – spoLu
Na podzim roku 2016 si náš SENIOREK vyhledala nezisková organizace „Mezi 
námi“ a vyzvala nás ke spolupráci. Seniorek na tuto nabídku kývl a hned se za-
pojil do činnosti. V čem spočívá tato aktivita? Jedná se o mezigenerační setká-
vání – senioři a junioři (děti z mateřské školky a děti ze základní školy). Nazvali 

jsme si tento projekt ve Vraném „SPOLU“. Seniorek se kamarádí s dětmi po celých 10 let své 
činnosti, ale to byl náš nápad. „SPOLU“ to je již o stupínek výše, protože tady také spolupracu-
jeme s organizací „Mezi námi“. Takže Seniorek pokračuje i nadále se svými dětskými kamarády.
Velký maratón společných setkání byl pro nás v květnu a červnu 2017.
Začaly jsme společným výletem – babičky ze Seniorku a děti z MŠ Veverky – do Japonské 
zahrady na Oleško. Ráno jsme se svezly naším červeným autobusem na Březovou. Došly jsme 
se podívat jakou mají novou školku březovští kamarádi. A zjistily jsme, že je opravdu pěkná, 
dětem se líbila. Neponechaly jsme bez povšimnutí dětské hřiště. Děti si zde pohrály, posvačily. 
A pak jsme se vydaly lesem do cíle naší cesty. Přivítali nás naši milí přátelé manželé Wiesne-
rovi, provedli nás krásně udržovanou zahradou. Poseděly jsme v klubovně, popovídaly, podě-
kovaly a vydaly jsme se na oběd do Restaurace „Vlastenec“. Po dobrém obídku jsme se vydaly 
na autobus. Děti se z výletu radovaly.
Další výlet opět s Veverkami byl do Braníku na výstavu ZAHRADA. Děti si v kulisách obráz-
ků od pana Trnky vyzkoušely mnoho aktivit.
A opět Veverky – vydaly jsme se tentokrát do Obůrky za zvířátky. Přestože nám sv. Petr se 
sluníčkem přál víc než dost, děti zvládly cestu tam i zpět v pohodě. V lese si děti vyzkoušely 
své znalosti o lese. Ugrilovaly jsme si párečky. Opět vydařený výlet.
A pak už nás čekala naše mega akce: Mezigenerační setkání : Mezi námi – SPOLU : Oslava 
Dne dětí a 10let SENIORKU. Seniorské babičky připravily pro děti zábavu na odpoledne. Pro 
starší generace vystoupil se svým hudebním programem pan Petr Kubec.
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Seniorkám přišly popřát, svým kulturním vystoupením, kamarádi ze školky. Větší děti z dru-
žiny také na nás nezapomenuly. Velkou radost nám, seniorským babičkám, udělali žáci ze 7.B 
(nyní již 8.B), kteří nám přinesli veršované přáníčko. Tito sedmáci jsou totiž naši první kama-
rádi, s kterými začalo naše kamarádství již ve školce. Babičky seniorky si pro děti připravily 
malé dárečky. V kouzelném polštáři bylo hodně zajímavých věcí a tak záleželo na každém, co 
si vytáhne. Sv. Petr nám opět přál a doufáme, že tyto dvě oslavy v jedné, se vydařily.
Těsně před koncem školního roku Seniorek zjistil, že „naši sedmáci“ jedou na výlet do Mod-
řan do Restaurace PORT 62. A tak jsme jim nachystaly překvapení s úkolem. Velcí kamarádi 
měli vyluštit, kdo jim zanechal zprávu a ještě se vyfotografovat. Fotku pak odeslat na správné 
místo. A hádejte, jak to dopadlo. No jsou to šikulové, podpis pod zprávou doplnili a fotečka 
doputovala tam, kam měla. Sedmáci si s babičkami zahráli tuto hru a  tak se obě generace 
radovaly.
Těšíme se od září, v novém školním roce, opět na naše společné akce.

SENIOREK
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věnování pro seniorKy
My jsme moc rádi, že jsme s vámi mohli prožít výlety ve svém dětství. Vzpomínky máme 
pořád v hlavě, NIKDY NEZAPOMENEME na to, co jsme s vámi prožili jako malé děti.

Výročí dnes máte,
tak ať si ho užíváte.

Slunce svítí jen pro vás,
tak smějte se, když máte čas.

Už je to 10 let, co se známe, tak ať
si to pořád užíváme.

Vše krásné a plné radosti,
vám přejí vaši věrní sedmáci.

OD 7.B: Bětka, Majda, Verča Šp., Hanča V, Hanča D., Verča Šam., Anetka, Dany
Petr, Šimon, Filip M., Pavel, Jára, Filip B.,Alex, David, Standa, Přemek, Matěj

den dětí 2017 + osLava 10 Let trvání seniorKu
Ve Vraném nad Vltavou se u základní školy dne 3. 6. 2017 uskutečnilo setkání. A ne ledaja-
ké. Klub seniorů SENIOREK zde oslavil 10 let svého trvání a zároveň připravil oslavu Dne 
dětí. A spojení seniorů a dětí při této akci dopadlo na výbornou - setkání to bylo příjemné, 
milé, užitečné a obohacující pro obě strany. Integrovaný záchranný systém přivezl záchra-
nářské a hasičské auto a věnoval se celé odpoledne nadšeným dětem. Ti se mohly posadit 
i za volant opravdového hasičského auta a zblízka si jej prohlédnout. Policie ČR předvedla 
názorně zásah na unikajícího pachatele v autě a škoda jen malého vymezeného prostoru, 
jistě by ze své práce toho mohla ukázat daleko více. Každopádně jim patří velké poděková-
ní. SENIOREK se pochlubil výtvory ze své činnosti, s patřičným a zasvěceným výkladem. 
Pro děti připravil malé občerstvení a dárečky, které si mohly sami vytáhnout z již tradiční 
"peřiny". Svůj stánek tu měla obecně prospěšná společnost Mezi námi, která podporuje 
setkávání těch nejmenších a nejmladších  s  těmi staršími, se seniorkami. V  tomto duchu 
probíhala spolupráce dětí a seniorek na vytváření hezkých, ručně vyrobených, květinových 
zápichů. Některé děti se opakovaně vracely, aby květinovým zápichem prý udělaly radost 
i někomu blízkému Svůj stánek zde měla i podniková prodejna Megafyt Pharma s.r.o., kde 
byly nabízeny k ochutnání výborné ovocné čaje. Dozvědět se něco o semínkách v dalším 
stánku a zkusit svoje znalosti - to zajisté naladilo případné zájemce o akci "Sázej, sklízej, 
sdílej" První vranské semínkovny. Výborný nápad!  Děti si také mohly vyzkoušet střelbu 
z  luku. Velké překvapení čekalo na návštěvníky ve stínu stromů. Zde v naprosté pohodě 
odpočíval vzácný exemplář obrovského výra, údajně jediného svého druhu u nás. Kdo se 
nebál, mohl si ho nechat posadit na ruku, pomazlit se s ním a samozřejmě i na památku 
vyfotografovat. Počasí přálo, pod slunečníky se pěkně sedělo. K  poslechu hráli a  zpívali 
s pořadem "Po stopách hvězd" Petr Kubec, Kateřina Klečková a Lucie Chlumská. Moc hezky 
se poslouchalo a kdo chtěl, mohl si pěkné písničky se zpěváky pobrukovat. Tento den - plný 
slunce, pohody a hudby, zážitků a radosti - se prostě vydařil. Hlavně díky spoustě lidí, kteří 
přiložili ruku k dílu. Budete příště mezi nimi i vy?

Naďa Vaníková
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ze žiVOtA OBce

Zprávy Z místní Knihovny ve vraném nad vLtavou
Knihovnu navštívily již tradičně děti z mateřské školy. Pokaždé je to velmi radostné setkání 
a děti si mohou prohlédnout knihy, které by si mohly následně s rodiči půjčit.
I v letošním školním roce se v knihovně uskutečnila akce pro prvňáčky „Už jsem čtenář“. Děti 
z obou prvních tříd navštívily knihovnu a seznámily se s nabídkou knih pro děti a s možnost-
mi půjčování. V knihovně pak jako vloni proběhla výstava jejich krásných obrázků se skřít-
ky a dalšími pohádkovými bytostmi, které děti nakreslily ve škole s paní učitelkou Vlastou 
Smetanovou a Petrou Holubovou. Podle hlasování návštěvníků knihovny bylo vybráno šest 
nejhezčích obrázků a děti dostaly odměnu.
Začátkem června tři slečny z osmé třídy přečetly ve škole všem prvňáčkům ukázky z nejoblí-
benějších dětských knih z knihovny.
Na konci školního roku jsme se všichni opět sešli v knihovně, abychom slavnostně zakončili 
naše společné čtenářské snažení. Předali jsme všem dětem knihu Lapálie v Lampálii, která 
byla vydána právě pro tuto příležitost.
Těšíme se po prázdninách na nové čtenáře z řad těchto prvňáčků.

Eva Šustová a Jana Janauerová

vransKé hudební jaro
V rámci letošního 20. ročníku našeho hudebního cyklu, který jsme zahájili již tradičně pout-
ním koncertem našeho sboru, o kterém jsem informoval už v minulém čísle, se uskutečnily 
tři další koncerty:

20. května – Spirituál kvintet koncert byl tradičně sponzorovaný firmou FotoŠkoda. K po-
těšení zcela zaplněného kostela návštěvníky, z nichž jich několik muselo zůstat venku před 
kostelem, byl tentokrát vybrán retrospektivní program tohoto populárního souboru.

3. června – známé skladby a árie přednesla sopranistka Karolína Žmolíková a tenorista Mar-
tin Slavík. Oba na varhany doprovodila Ludmila Juránková, v jejímž podání zazněly i sólové 
varhanní skladby, při kterých si posluchači mohli vychutnat i bohatý rejstříkový fond našich 
varhan.

24. června se uskutečnil nesmírně zajímavý koncert s neobvykle velkým uměleckým obsazením. 
Na programu zazněla Romance od Antonína Dvořáka v podání houslisty Leoš Čepického, dále 
Romance o Karlu IV. v přednesu basbarytonisty Jana Jandy. Vyvrcholením koncertu bylo Otvírá-
ní studánek od Bohuslava Martinů v podání členek Pražského filharmonického sboru a instru-
mentálního souboru, které nastudoval a řídil František Drs. Recitátorem byl Pavel Chovanec. 
Koncert připravil a všechny skladby již tradičně na klavír doprovázel prof. Jaroslav Šaroun.
Oba posledně jmenované koncerty sponzorovala naše obec, díky níž se daří již dvacet let 
koncerty pořádat. Na podzim bychom rádi zařadili kromě tradičního Cecilského koncertu 
(25. 11. ) ještě jeden ve spolupráci se studenty pražské konzervatoře. Zda a kdy se to podaří 
budeme včas informovat.

Alfa
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sbor sv. jiří
Letošní turné našeho sboru se již tradičně vydařilo. Jak všechna vystoupení, 
tak i  všechny doplňující akce. Zpívali jsme při mších ve třech kostelech – 
v Moravském Krumlově, v Rybníkách a v Ketkovicích a na jednom koncer-
tu v kapli sv. Floriana. Pod pojmem „kaple“ máme většinou představu malé 
sakrální stavby, do které se vejde nepatrné množství návštěvníků. Kaple sv. 
Floriana je ovšem velká stavba zdaleka viditelná na kopci nad Moravským 
Krumlovem, mnohem větší, než je náš kostel sv. Jiří. Koncert se konal v so-

botu 8. 7. v 15 hod. Protože ten den bylo velké teplo a cesta do kopce dlouhá, čekali jsme jen 
malou účast. K našemu překvapení se však kaple zaplnila téměř do posledního místa a přijetí 
bylo tak vřelé, že jsme museli k sedmnácti skladbám kromě plánovaného přídavku dát ještě 
další dva. Obdobně vřelá byla přijetí i v uvedených kostelech, kde jsme po mších přidávali 
ještě několik skladeb.
Při cestě na Moravu jsme si v  Pelhřimově prohlédli unikátní Muzeum rekordů. V  Rybní-
kách jsme absolvovali prohlídku vinného sklepa s velmi příjemným výkladem a pochopitel-
ně i ochutnávkou tamního vína. V Dalešicích jsme absolvovali exkurzi ve vodní elektrárně, 
v jejíž strojovně jsme na závěr jako poděkování také trochu zazpívali – větší sál si lze těžko 
představit! Po obědě v  Dalešickém pivovaru, známém z  filmu Postřižiny, jsme absolvovali 
ještě prohlídku pivovarnického muzea. Na zpáteční cestě do Krumlova jsme se ještě zastavili 
v Bohuticích a v místním zámečku si prohlédli expozici Křížové cesty, tvořené dřevěnými 
sochami životní velikosti, které jsou postupně restaurovány. Navštívili jsme i Znojmo, kde 
jsme se příjemně ochladili při prohlídce zdejšího podzemí. Závěr této nesmírně zajímavé 
prohlídky byl zakončen sklenkou znojemského vína dle vlastního výběru, za což jsme se opět 
zavděčili zazpíváním dvou skladeb. K  nám se přidala i  mladá průvodkyně, která jednu za 
skladeb znala ze svého působení v místním sboru. Na zpáteční cestě domů v neděli jsme se po 
mši v Ketkovicích zastavili ještě v Náměšti nad Oslavou, kde jsme si po obědě ještě prohlédli 
zámek a řeznické muzeum.
Závěrem lze konstatovat, že jsme se domů navrátili se spoustou krásných dojmů jak z našich 
vystoupení, tak i ze všech navštívených míst.

Alfa
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požár
je nekontrolovatelný oheň, při kterém dochází:
•	 k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat,
•	 ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí, nebo
•	 k bezprostřednímu ohrožení osob, zvířat, materiálních hodnot nebo životního prostředí.
Vzniká obvykle buď v důsledku technické chyby, přírodního neštěstí nebo úmyslným zapá-
lením (žhářství).
„Hoří“ křičíme, když vidíme požár a voláme na linku 150! Vzápětí dorazí hasiči a dají se do 
hašení. Hasiči jsou univerzální, prostě najdeme je všude, kde je potřeba postarat se o záchra-
nu nejen lidí.
Jsou u požárů, při povodních, vyprošťují osoby při autonehodách, zásobují vodou, kropí při 
suchu, zachraňuji zvířata… Hasiči nechybí při pořádání různých zábavných akcí v obcích.
ANO, toto jsou naši kluci hasičští. Tito muži činu si zaslouží naše veliké díky za vše, co pro 
nás dělají.

Hasiči skochovští vzdáváme Vám hold a moc a moc děkujeme!!!
ReRa

poděKování potvrZeno sKutKem:
V pondělí 21. 8. 2017 došlo k předání klíčů od nově pořízeného hasičského vozidla (Tatra 
815). Starostka obce Mgr. Dana Ullwerová je předala veliteli jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Skochovice Davidu Blažkovi. Obec Vrané nad Vltavou koupila hasičské vozidlo za 
cenu 550.000,– Kč od obce Zvole. Dále obec Vrané nad Vltavou finančně přispěla Sboru dob-
rovolných hasičů Skochovice na realizaci nových vjezdových bran do garáží hasičské zbroj-
nice ve Skochovicích.
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Jsem mobilní masér, což znamená,  
že za svými klienty dojíždím.

Web: masazemoravec.webnode.cz
E-mail: moravec16@gmail.com

Mnoho klientů v poslední době dává přednost masáži ve vlastním prostředí, 
což má spoustu výhod: 
•	 nemusíte nikam chodit
•	 užíváte si pohodlí vámi zvoleného prostředí
•	 po masáži můžete dál relaxovat či odpočívat

Co jE to Masáž?
Masáž je soubor hmatů, které masér provádí na těle klienta za účelem jeho 
regenerace k lepšímu prokrvení a uvolňování napětí.

Co jE to kinEsiotaping?
je to metoda využívající lepení pásek na kůži pro ovlivňovnění pohyblivého  
a oběhového systému. 

naBÍZÍM

•	 klasická (relaxační) masáž
•	 sportovní masáž
•	 Baňková masáž
•	 Reflexní masáž
•	 Masáž obličeje (klasická)
•	 tejpování a kinesiotaping

•	 Relaxační masáž s hudbou
•	 (dle vašeho výběru)
•	 Medová masáž
•	 Čokoládová masáž
•	 Měkké (mobilizační) techniky
•	 aroma masáž

Vojtěch Moravec
Vrané nad Vltavou a okolí
tel: 607 848 780
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zAjímAVOSti

Z archivu ZrcadLa
Číslo: 19 rok: 1977 Redakční kolektiv Osvětové besedy ve Vraném nad Vltavou

POHLED DO HISTORIE
Jedno významné výročí, jež bylo v  letošním roce opomenuto, bylo výročí dopravní. Dne 
22.září 1977 uplynulo již 80 let od doby, kdy byla odevzdána veřejné dopravě železniční trať 
Modřany – Dobříš – Čerčany. Toho dne poprvé zastavil vlak ve vranském nádraží. Co tomu 
však předcházelo? Jaké bylo dopravní spojení našich obcí s Prahou před sto lety?
Nejčastějším dopravním prostředkem spojení našich obcí Vraného i Skochovic s Prahou, kro-
mě koňských potahů, v šedesátých letech 19.století byla doprava parníkem. Zprávy o  tom, 
zapsal ve svých osobních spisech tehdejší farář ve Vraném F. X. Matošovský. „Od r. 1865 až 
do r.1885, to je během dvaceti let, jezdil parník z Prahy až k Vranému toho roku 1885 nejdéle, 
a sice od 5.března až do 9.prosince. Roku 1886 dne 5.března padal sníh celý den a noc, pak 
mrzlo -15°R. Dne 22.března se rozlámal a odplul led. Parník toho roku teprve 1.dubna počal 
jezdit a  jezdila až do 27.listopadu. R.1887 parníky počaly jezditi 13.března a  jezdily až do 
12.prosince. Byly celkem čtyři: Praha – Vyšehrad – Rudolf – Štěpánka. Od května pak při-
byl parník nový František Josef, takže celkem pět parníků obstarávalo dopravu mezi Prahou 
a Vraným. Toho roku ještě o neděli bílé, tj. 17.dubna byl sníh a mráz. Roku 1888 parníky pře-
staly jezdit 11.prosince. Roku 1889 dne 20.března odpluly ledy a parník počal jezdit 28.března 

„příLiš“ mLadí preZidenti nebo panovníci?
Příliš mladí na vládu? Historie dokazuje, že moudrost a schopnost dobře vládnout zdaleka 
není výsadou věku.
Když byl John Fitzgerald Kennedy zvolen do čela světové mocnosti, bylo mu 44 let. Ještě o dva 
roky mladší byl další, v pořadí 26.prezident USA, Theodore Roosevelt, kterému bylo v době 
jeho nástupu do funkce v roce 1901 jen 42 let.
V roce 2007 se vůbec nejmladším prezidentem na světě stal třicetiletý Ramzan Kadyrov v Če-
čensku.
Mladého prezidenta mají také na Islandu. Profesor dějin na islandské univerzitě byl do funkce 
zvolen v roce 2016. Bylo mu 48 let.
Jen o tři roky starší byl po nástupu do funkce slovenského prezidenta tehdy jednapadesátiletý 
filantrop a podnikatel Andrej Kiska.
A nyní ve Francii zvolili Emmanuela Macrona, bývalého burzovního makléře a proevropské-
ho politika. Je mu 39 let.
Ale mnohem a mnohem mladší byli panovníci, kteří vládli světovým monarchiím. Když na-
stoupila na trůn ikona Spojeného království, britská královna Alžběta, bylo jí pouhých 26 let.
Také největší z českých, potažmo evropských panovníků, Karel IV., nebyl v době, kdy usedal 
na trůn, žádným starcem. Českým králem se stal v pouhých 30, na císaře Svaté říše římské byl 
korunován ve svých 39 letech.
A zapomenout nesmíme ani na Alexandra Velikého, který dobyl a ovládal většinu tehdy zná-
mého světa. Když zemřel, bylo mu pouhých 32 let.

(sve)
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a přestal 29.listopadu. Roku 1890 zima byla mírná, 10.března odpluly ledy a parníky počaly 
jezdit. Od 1.září po celý týden pršelo nepřetržitě, z čehož povstala na březích Vltavy velká 
povodeň taková, že na Vraném skrze hlavní vrata tovární a přízemními okny na jeden metr 
vysoko voda na náves proudila. V Praze té velké vodě neodolal ani starobylý kamenný most 
Karlův a ve třech pilířích rozlomen byl. Toho roku parník přestal jezdit 27.listopadu. Roku 
1892 dne 1.března potřetí a naposled odpluly ledy a počal parník jezdit. Avšak citlivá zima 
-10°R trvala až do 22.března a teprve potom jezdil parník pravidelně. Dne 24.listopadu napo-
sled jel parník do Prahy, byl již mráz -7°R.
Rok 1895 bude v historii dopravního spojení mezníkem. V tomto roce konečně po dlou-
hém měření a po dlouhých přípravách přikročeno bylo ku stavbě železniční dráhy z Mod-
řan do Dobříše s odbočkou z Vraného do Čerčan /z Vršovic do Modřan vlak již jezdil/. 
Tím konečně dávné potřebě zdejšího kraje vyhověno bylo. Trať sama vedena po pravém 
břehu Vltavy z Modřan přes zahradu Komořanského panství na Závist, kdež jest stanice. Ze 
Závisti vedena na zastávku Jarov, odtud tunelem 392 m dlouhým ku Vranému, kol zahrady 
Pařízkovy, za školou a farou přes zádušní pozemky, dále přes zádušní pole, jež užívá řídící 
ředitel /za hraní na varhany/ k Raitschůlu, kdež státi bude nádraží. Dále kolem Skochovic, 
za Skochovicemi u  Holubova překročí Vltavu a  táhne se údolím ku Bojovům, vystoupí 
k Mníšku a na Dobříš. Odbočka na Čerčany u mostu za Skochovicemi se odděluje, jde dále 
po pravém břehu Vltavy k Davli, pak po pravém břehu Sázavy kol Jílového do Čerčan. Dne 
5.dubna t.r. odbývána ve Vraném komise za příčinou vykupování pozemků ku stavbě drá-
hy. Zádušní pozemky fary vranské byly vykoupeny na tuto stavbu za 50 kr. rakouské měny 
za 1 sáh. Roku 1896 dne 7.října bylo dokončeno proražení tunelu v Homoli mezi Jarovem 
a Vraným.“
Tolik tedy historické zprávy. Dnes, kdy tak pohodlně, snadno a rychle se dostáváme do hlav-
ního města, nám ani nepřijde zamyslit se nad tím, co naši dědové před těmi sty lety měli 
za potíže s dopravou a posléze i se stavbou železnice. Mechanika taková jaká je dnes prostě 
neexistovala, vše se většinou dělalo ručně, včetně prorážení tunelů. Proto važme si alespoň 
toho spojení, co máme a snad až příští výročí bude mít vranská dráha, vzpomene si Správa 
severozápadní dráhy na tak slavnou událost.

Bedřich Kyndl*
(Poznámka – * otec pana Bedřicha Kyndla z Dlouhé ulice)

Z vraného do strnad – jedině přívoZem
Vraťme se do doby, kdy do Vraného ani do Davle nevedla žádná železnice, žádná silnice, přes 
řeku nestál žádný most a řeka zde byla tak hluboká, že ji nebylo možné přebrodit. Do Vraného 
se bylo možno dostat pouze úvozovou cestou ze Zvole a propojení mezi Vraným a druhou 
stranou řeky bylo prakticky nemožné. Tedy, bylo by nemožné, kdyby neexistoval přívoz.
Poprvé je přívoz zmiňován v kronikách někdy v roce 1382. Píše se tam o rybáři a přívozníkovi 
v jedné osobě. Další zmínkou je až rok 1836, kdy mlýn, postavený o 4 století dříve, koupil Go-
ttlieb Haase, tiskař z Prahy. Do té doby přívoz s největší pravděpodobností sloužil k přepravě 
zboží do mlýna a zpět do okolních obcí – Radotína, Zbraslavi i Prahy. Po změně majitele mlýn 
změnil i podobu a byl přestavěn na papírnu, z domu mlýna byly vystavěny byty a kanceláře 
majitelů, čtyř bratří Haaseových, dále byla přistavěna provozní budova a papírna se rozrůstala 
a začínala prosperovat.



K přepravě byl i nadále používán prámo-
vý a loďkový přívoz, přestože na Zbraslavi 
byl vystavěn nový ocelový most a v  říjnu 
roku 1896 proražen tunel u  Jarova pro 
nově budovanou železnici. Přívoz až do 
počátku 20. stol. patřil k papírně, později 
byl převeden z majetku papírny zdarma za 
pevně daných podmínek do majetku obce 
Vrané nad Vltavou a obec nechala postavit 
přívoznický domek u silnice na rohu oplo-

cení papírny, hned proti restauraci. Dnes ho však již nenajdete, v roce 1972 byl pro přívozníky 
postaven nový domeček o něco blíže k řece a tento starý, již značně zdevastovaný, byl odstraněn.
V období rozmachu trampingu, téměř až do konce šedesátých let, bylo hlavní přístupovou 
cestou spojující Prahu a Strnady vlakové spojení. Od něj se pak bylo možné dostat jedině přes 
řeku, tedy buď přeplavat, nebo použít přívozu.
Zde se již přibližujeme od období, kdy přívoz byl natolik využíván, že po roce 1939 tehdejší 
přívozník pan Jaroslav Císař nechal na své náklady postavit prám o nosnosti 16 tun a tím na-
hradil stávající prám s nosností pouhých 6 tun. Přestože byl přívoz v majetku obce a přívozník 
si jej pronajímal za roční úplatu 6000 korun, náklady na obnovu nesla obec. V pozdějších 
letech již náklady na opravy prámu nesl nájemce, tedy převozník. Cena jízdného v roce 1948 
byla 1 korunu za osobu a 5 korun za povoz. V padesátých letech bylo třeba postavit nový 
prám o nosnosti 12,8 tuny pro 160 osob a přívoz přešel do správy Okresní správy silnic Praha 
– západ. Bylo zrušeno jízdné, a to až do roku 1991.
V roce 1966, kdy bylo plánováno vojenské spojenecké cvičení armád Varšavské smlouvy, byl 
zbudován vojenský brod u Zbraslavi, a u Vraného v místě přívozu byl stavěn náhradní brod 
z betonových panelů. Při neopatrné manipulaci vojenským pásovým vyprošťovacím tankem 
byl prám na břehu neopravitelně zničen. Sice se převáželo zdarma, ale nákladní přeprava 
přívozem byla zásahem vojska znemožněna a bez náhrady zrušena.
V roce 1970 byl přívoz převeden zpět pod MNV Vrané a z okresu ročně dotován částkou 40 
tis. Kčs. V současné době provozuje přívoz obec Vrané nad Vltavou. Na jeho provoz obec 
vynaloží nemalé prostředky – příjmy činí cca 100 tis. Kč ročně, výdaje ale téměř 800 tis.
A  tak přívoz přežil vše, období trampingu, nešetrné zacházení ze strany vojska i  rozmach 
automobilismu a autobusové dopravy. Přívoz přežil i stoleté a pětisetleté povodně, a to vše až 
do dnešních dnů.

ZapomenutÝ Kraj – strnady
STRNADY - Leží nedaleko Zbraslavi směrem na Štěchovice a katastrálně jsou ještě Praha – 
Zbraslav. Ve skutečnosti ale jako by byly mnohem vzdálenější.
Kdysi patřilo toto území k panství Dobenínů a nacházela se tu továrna na hliněné výrobky, 
včetně těžebního místa, které je mimochodem dodnes patrné. Panství bylo časem zkonfisko-
váno a z oblasti se stala rekreační osada. Nabízela svým umístěním blízkost řeky, nedaleký les, 
dostupnost vlakem a pak přívozem přes Vltavu a na atraktivitě ji přidávala i nevelká vzdálenost 
od hlavního města. Byla místem tak zajímavým, že zde okolo roku 1925 postavili ozdravovnu 
pro pracující dorost.
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Původně tu stávala cihelna, těžila se tu 
hlína a vyráběly ručně dělané dvakrát 
pálené cihly. Pozemky patřily průmy-
slníku Cyrilu Bartoňovi z  Dobenína, 
dnes by se snad řeklo „schopnému 
podnikateli“.
(foto zdroj: www.dvorak-davle.cz)
Po znárodnění v roce 1948 byl zjištěn 
nedostatek těžebního materiálu a  po-
zemky byly dány k rekultivaci zahrád-
kářům, kteří se místa ochotně ujali.
Nyní je zde 105 čísel a trvale bydlících 
cca 60 lidí a  asi 250 chatařů. V  roce 
1992 odkoupili pozemky, ale výstavba trvalých objektů zde povolena nebyla. Důvodem jsou 
právě úzké cesty. A  tak vznikají absurdní situace, jako například s ulicemi. Jejich názvy si 
místní dali sami a nejsou nikde oficiálně uváděny. Ovšem v nových GPS navigačních sys-
témech je naleznete. Bohužel, pokud sem jede sanitka, většinou skončí na Zbraslavi a neví, 
kudy dál.
Cesta - jedná se vlastně jen o  jakýsi val a  je příliš úzká. Místy, aby se dalo projet, již někteří 
„ukrojili“ ze svých pozemků a cestu o tento kus rozšířili. Důvodem poničené cesty jsou hlavně 
těžké vozy, které jezdí do vrchní honitby nad Strnady a tato cesta na ně prostě není koncipována.
Smutným místem Strnad, a také velmi nebezpečným, je přechod přes poměrně frekventova-
nou silnici. Přechod je umístěn tak nešťastně, že je v podstatě za zatáčkou. Tedy, i když jsou 
okolo oznamovací tabule, že se přechod blíží, většinou ve chvíli, kdy si řidič uvědomí, že je 
v obci a že by měl zpomalit, je už pozdě. Totéž platí o přechodu před výzkumným ústavem.
Silnice byla vystavěna již za války Němci a měla sloužit k závodění. To jí vydrželo dodnes. 
Cesta řidiče přímo láká přitlačit nohu na plyn.

Od nAšicH dOpiSOVAteLů

půL stoLetí…
V září roku 1958 se chystaly nastoupit do školy děti narozené v roce 1951 a 1952. Prvního září 
pro každého prvňáčka přišli domů dva kamarádi z deváté třídy a odvedli ho do „nové školy“. 
Tam na ně již čekala paní učitelka Jiřina Benedetti. A to byl začátek krásných školních let. Prožili 
jsme mnoho pěkných zážitků, ale nechyběla ani nedorozumění. Devět let uteklo jako voda a my 
byli připraveni vejít „v život dokonalý“.
Věřte, nevěřte v letošním roce je to již 50 let, co jsme vylétli z vranské školy.
Vzpomínáme na všechny paní učitelky a učitele a děkujeme jim za vše co nás naučili. Pro zají-
mavost, naše spolužačka paní Alena Linhartová – Kiliánová se stala řiditelkou této školy.
Protože „padesátka“ se musí řádně oslavit, bude se v říjnu slavit i ve Vraném nad Vltavou. Se-
jdou se - dnes již babičky a dědečkové - a zavzpomínají na společně strávená školní léta.
Prosím, informujte ostatní spolužáky.
Určitě přijďte!!!

Absolventi
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p o v í d e j m e  s i…
Povyprávím. Moje babička na oslavě svých 90.narozenin si jen tak, mezi řečí, povzdechla " to 
to uteklo!". Měla pravdu, život je neskutečně krátký, i když se dožijete třeba i té devadesátky. 
Přistěhovala jsem se do Vraného nad Vltavou a začínám tu žít, ač se to nelehko připouští, 
"podzim svého života", "poslední třetinu života" či "seniorský život". Říkejme tomu tak či 
onak. Snažím se co nejvíce poznat zdejší kraj a zdejší lidi. Není snadné se začlenit mezi zdejší 
starousedlíky, kteří tu žijí většinou celý život. Co mne nadchlo a oslovilo - je zdejší příroda. 
Lesy, řeka, vysoké skály. Važme si přírody kolem sebe, neubližujme ji. Při seznamování se 
s místem nového bydliště jsem objevila úžasný klub SENIOREK. Ženy, které jsem poznala při 
první návštěvě určitě prožily mnoho zajímavého a sdělitelného. Pevně věřím, že se s námi po-
dělí o své prožitky a zajímavosti ze svého života… proto vzniká tato rubrika POVÍDEJME SI. 
Zároveň oslovuji i "vranské obyvatele". Přispějte svou troškou do mlýna a napište nám svoje 
životní prožitky, případně jen co si myslíte - co se dá kolem vás vylepšit, co se děje kolem vás 
zajímavého.A můj povzdech : v záplavě techniky, počítačů a chytrých mobilů se vzdálenosti 
zkracují, ale zároveň vzdalují. Hlavně mezi lidmi. Jak se říká "dobrý sluha, ale zlý pán". Vyu-
žívejme ji ku svému prospěchu, ale zároveň buďme především lidmi, naslouchejme, přemýš-
lejme, hned neodsuzujme, pomáhejme si, nehádejme se. Život je přece tak krátký!
A jeden chytrý citát na závěr : Lidé zůstávají stále stejní, akorát v mezních situacích se vybar-
ví (Karel Čapek).

Naďa Vaníková

„ZážitKové“ vrané nad vLtavou
Časy se mění, to co nám dělalo radost jako dárek k narozeninám, svátku a Vánocům kdysi, 
jsou ty tam. Chceme-li být „IN“ v obdarovávání, musíme věnovat „Zážitek“. Vraňákům zážitky 
spadly přímo z nebe a „zadarmo“.
Čtyři měsíce zábavy, to jsme si užili. Každý si mohl vybrat zábavu, dle svého zájmu.
BLUDIŠTĚ – dostat se z jedné strany vesnice na druhou, tak to byl oříšek i pro některé starou-
sedlíky.
RALYE – ulicemi jezdily pracovní stroje jako o závod, kdo zvítězil nám není známo.
CROSS – objízdné trasy vedly neudržovanými cestami (zvítězila „polňačka“).
VYHLÍDKOVÉ JÍZDY – náš čevený busík provezl své pasažéry naší obcí a ti poznali ty části 
naší vesnice, kde ještě nikdy nebyli.
MARATON – autobus 445 nejezdil od nádraží, ale od školy. A tak ti, kteří jezdili busem jako 
spojení s vlakem, tak ti se naběhali.
PEVNOST BOYART – jedno odpoledne jsme se stali obyvateli této pevnosti.
Vše jsme přežili ve zdraví. Naše vesnice se posunula ve své vybavenosti o kus dál.

ReRa

i toto se děje v naší obci…
Dva sedmáci přijdou nakupovat do vranského obchodu. Procházejí mezi regály a vybírají si 
zboží jako ostatní zákazníci. Vše je úplně normální až do chvíle, kdy začnou přemísťovat mra-
zák s mraženým zbožím a přívodní šňůru vytahovat ze zásuvky. Přichází k nim pracovník ob-
chodu a upozorňuje je, aby to nedělali. Po jeho odchodu se kluci opět vrací a pokračují ve stejné 
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činnosti. Opět jsou upozorněni, že to nemají dělat. Teprve tehdy odcházejí. Vše je zachyceno 
kamerou a je možno opětné shlédnutí. V případě, že by si tohoto nikdo nevšiml, mražené zboží 
by se rozteklo a došlo by k velké finanční škodě.
Následující den přišly do obchodu maminky společně se svými syny, aby se podívaly, jak jejich 
ratolesti nakupují! Obě se moc divily a patřičně si to se svými chlapci hned na místě vyřídily. Po 
omluvě a slibu, že už se toto nebude nikdy opakovat všichni odešli.
Deváťáci si udělali rozlučkový mejdan. Což - to je normální. Ale to co následovalo, tak to až 
zas tak normální není. K uspořádání své veselice si vybrali ne zrovna vhodné místo. Rozhodli 
se slavit v přírodě, přímo v lese. Člověk si řekne, to je od nich hezké, že nešli do nějaké hospo-
dy a sejdou se pod širým nebem. Ale… nejenže si našli místo, které někomu patří, což by ne-
vadilo kdyby… neponičili pergolu, nevyvrátili stromy, neponičili sousední ploty, v prostoru 
stojící maringotku nerozhoupali a tímto se uvnitř rozbilo nádobí, lahve. A o nepořádku kolem 
pergoly, škoda mluvit. Rozbité lahve, sklo, papír, igelity, no prostě hrůza! Majitelé posbírali 3 
velké igelitové pytle odpadu!!!
Jistě všichni ti, kteří se tohoto mejdanu zúčastnili, budou mít celý život „pěkné“ vzpomínky na 
důstojné rozloučení se základní školou!!!

ReRa

muchovníK (ameLanchier)
Víte, co je muchovník? Pokud někteří ne, nic si z toho nedělejte, já jsem do letošního jara také 
nevěděla. Na Smíchovském nádraží jsem za sklem stánku s občerstvením viděla koláče s růz-
nými náplněmi, kromě jiných i náplň z muchovníku. Prodavačka na dotaz – co je muchovník 
odpověděla, že se jedná o drobné ovoce. Náplň byla velmi dobrá. Postupně jsem o muchovníku 
zjišťovala více podrobností. Tady jsou.
Muchovník je keř pocházející ze západní Kanady. Jelikož je mnoho odrůd, uvádíme jen ty nej-
chutnější – muchovník olšolistý, muchovník hladký, muchovník oválný a Lamarckův.
U nás se teprve začíná rozšiřovat. Keř má velmi tvrdé dřevo, proto jej Indiáni využívali k výrobě 
šípů – od toho další název „šípový keř“ a další „indiánské borůvky“. Je velice úrodný – až 5 kg 
ovoce z keře. Plody jsou podobné borůvkám a protože keř kvete „na pokračování“ od dubna do 
června je i sklizeň postupná od června do července.

Plody mají univerzální použití: přímý konzum, kompoty a džemy, 
sirupy, vína, likéry. Pro lidský organismus je podstatné to, že jsou 
bohaté na vitamíny A, B, C, E, dále draslík, fosfor, hořčík, mangan 
a železo. Konzumace plodů či čajů z listů podporuje trávení, zbavuje 
nás žaludečních problémů, je podpůrným lékem při onkologických 
onemocněních.
Keř je nenáročný na prostředí – nevyžaduje kyselou půdu jako borůvky 
– má rád slunné stanoviště, pravidelnou výživu, jarní řez a závlahu jen 
v době sucha, na mokřejším stanovišti je nutná drenáž, snese mráz až 
– 40 oC, je samoopylovací. Plodí ve 2.-3. roce, ale při dobrém opatření 
plodí až 50 let. Spon je pro většinu odrůd 1-3 m, výška 2-3 m. Muchov-
ník je možné pěstovat i v nádobách na balkonech nebo terasách. Netrpí 
významnějšími chorobami ani škůdci, ale sazenice je nutno kupovat 
v certifikovaných školkách, kde vás i nejlépe informují o pěstování.
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Rozhodnete-li se tento okrasný květ s bohatými bílými květy, kvetoucími v dubnu až květnu, 
pěstovat, přeji vám úspěch a bohatou úrodu.
Na závěr jednu radu z kuchyně. Připadá vám také, jako mně, že kuchyňská cibule je stále štipla-
vější, ostřejší, pálí v očích? Na to je mnohokrát vyzkoušená rada od maminky: oči nejprve zavřete 
a otřete suchým ručníkem-ubrouskem-kapesníkem, pak je otevřete nad zapnutou plotýnkou, hře-
jivým teplem oči zanedlouho přestanou pálit. Pozor pro ty s brýlemi – nenaklánět se příliš blízko.

ZO ČZS

osada ZLaté sLunce sKochovice sLaví 90. vÝroČí
V roce 1927 starý tramp Semerák s kamarádem Zemkem zakotvili naproti známé trampské 
a vodácké hospodě U Boudníků a spolu s osadníky Černým, Ježdíkem, Císařem a Šťastným 
založili osadu Zlaté slunce. Prvním šerifem osady byl pan Augustin Semerák a od roku 1933 
pak Jaroslav Černý. Pravidelně se navštěvovali s okolními osadami, zejména s osadou Ztra-
cená naděje, tedy Ztracenkou a pořádali volejbalové turnaje a dokonce vytvořili se Ztracen-
kou společné hokejové družstvo. Hokejové hřiště bylo mezi mostem a bývalou restaurací Na 
Leznici, kterou většina trampů znala spíše jako U Boudníků. Volejbalové hřiště bylo původně 
před chatami pana Císaře, Semeráda a Šťastného tedy dnes před srubem Petra Řízka. V místě 
tohoto srubu, kde býval dříve obecní lom, bylo potlachoviště se stožárem na vlajku a ohništěm. 
Skochovice tehdy ještě neměly vlakovou zastávku, takže osadníci za jízdy vyhazovali zavazadla, 
dojeli do Měchenic a pak se přes most vrátili. Osada ZLATÉ SLUNCE se může pochlubit, že 
byla první, která měla svoji kapelu. Říkalo se o ní, že je tak „řízná“, že když se jde na „soušky“, 
jde se bez pily. Stačí totiž, aby kapela řízně zahrála a souš se skácí k zemi. Výroční oheň k 90. 
výročí založení vzplane dne 16. září 2017 od 19:00 hodin pod mostem ve Skochovicích.

jaK rostLa…
Jak mnozí víte, labutí pár patří k nejvěrnějším tvorům na světě. Pár, který se v mládí utvoří, 
pak spolu žije celý život a po úmrtí jednoho z nich, si pak zpravidla ovdovělý už nikoho nehle-
dá. Také právě proto, každoročně sledujeme jak "Skochovický pár" každoročně vyvádí své mla-
dé. Labuťátka mají mnoho nepřátel jak mezi létajícími, tak mezi vodními dravci. Často přežije 
i z devíti jen jedno. Také v letošním roce jsme s napětím sledovali jejich boj o přežití, kdy že šesti 
labuťátek zůstala tři. 15. června kdy byla upuštěná Vltava nám na čas rodinka zmizela, ale po 
několika týdnech se U Boudníků objevila v plné kráse. Tak zase za rok!

Ing. Vladislav Gerhard



citáty
Láska
•	 Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře: objevuje krásy, kde druzí nevidí nic…

(André Frossard)
•	 Andělská duše touží být milována více než láskou. (Sophronius Eusebius Hieronymus)
•	 V lásce a umění se nedá opisovat, každý se musí vyjádřit po svém. (Romain Rolland)
•	 Vše na tomto světě se dá napravit jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno. 

(Jan Amos Komenský)
•	 Láska v manželství a rodičovství je teprve láskou v její celistvosti. (Karel Čapek)
•	 Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská. (William Shakespeare)
•	 Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo. (Voltaire)
•	 Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.  

(Tomáš Garrique Masaryk)
•	 Hněv se nepřekoná hněvem, ale láskou. (Buddha)
•	 Láska se rodí z maličkostí, z nichž žije a pro ně umírá. (George Gordon Byron)
•	 Když ženu milujeme pro její přednosti, není to ještě nebezpečné. Když ji však začneme 

milovat pro její nedostatky, to už je láska. (Alexandre Georges-Pierre Quitry)
•	 Říkáš, že miluješ déšť, ale když prší, otevíráš deštník. Říkáš, že miluješ slunce, ale když 

svítí, hledáš stín. Říkáš, že miluješ vítr, ale když fouká, zavíráš okna. Jenom se bojím chví-
le, až řekneš: „Miluji Tě.“ (John Lennon)
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