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200
Dvěstě je pouhé číslo........... Ano je to tak, ale pod každým číslem se něco skrývá. A tak právě 
teď je to naše Zrcadlo s číslem 200. Pro časopis je to taková malá oslava a také rekapitulace. Co 
všechno bylo na stránkách Zrcadla napsáno, co se řešilo, slavilo, co jsme se dozvěděli, čemu 
jsme se zasmáli, co nás mrzelo, co nás poučilo, co nás informovalo... Víme, že se nezavděčí-
me všem čtenářům, co člověk, to jiný názor. Velmi nás těší, že je mnoho čtenářů, kteří se na 
Zrcadlo těší, kteří si je doma schovávají, posílají jej svým známým, kteří nebydlí ve Vraném, 
no prostě mají jej rádi.

Redakční rada se vždy snaží, aby si každý v časopise našel, co ho bude zajímat nebo informovat. 
Chceme Vám dělat radost, ale také přinášet zajímavé informace.
Zrcadlo by nebylo Zrcadlem, kdybychom neměli naše milé dopisovatele. I jim patří velké 
poděkování. Bude-li mít někdo chuť rozšířit jejich řady, bude vítán.
Milé naše Zrcadlo, tak Ti přejeme do další stovky mnoho článků – příspěvků, které si čtenáři 
rádi přečtou

 ReRa

NAŠE ŠKOLY SLAVÍ

200 LET ZÁKLADNÍ ŠKOLY - „STARÉ ŠKOLY“
STARÁ BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Stará budova základní školy v ulici V Zídkách (u kostela) byla postavena jako dvojtřídní škola 
v roce 1819. V roce 1881 bylo přistavěno patro a v roce 1898 byla dále přistavována. Od 1936 
(dána do provozu nová škola) do roku 1957 byla uzavřena a upravena na byty zaměstnanců 
papírny. Pak byl provoz po nezbytné adaptaci obnoven a do roku 2010 sloužila pro 1. až 4. ročník 
základní školy. Budova prošla řadou rekonstrukcí a na přelomu let 2003/2004 byla napojena 
na novou kanalizaci a obecní vodovod.

SLOVO NA ÚVOD

 
1/2019

199
Čtvrtletník obce Vrané nad Vltavou

 197
SPECIÁL – Vrané nad Vltavou

Jubilejní vydání993–1993–2018

1025 let

993−2018

V
rané nad Vltavou

 
4/2017193

Veselé Vánoce  
a šťastný nový rok 2018

 

1/2016186
Veselé Velikonoce



ZRCADLO ČÍSLO 200 – 2/2019 3

Dvěstě let je dlouhá doba. Starou školu navštěvovali prarodiče i rodiče dnešních žáků. Celá ta 
léta se čekalo, že se k „nové škole“ přistaví nová budova a že všechny děti budou pod jednou 
střechou. Prarodiče ani rodiče se nedočkali, až před skoro 10ti lety se dočkaly děti. Nová „nová 
škola“ má kapacitu 500 žáků. V tomto školním roce školu navštěvuje 287 dětí vranských, 
112 přespolních a 89 individuelní vzdělávání. K zápisu do školy pro školní rok 2019/2020 přišlo 
60 dětí z toho 42 „Vraňáků“ a 18 „přespoláků“.

65 LET HUDEBNÍ ŠKOLY – ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
HUDEBNÍ ŠKOLA
Hudební škola v Nádražní ulici byla vybudována roku 1953 péčí občanů, zejména jejího pozděj-
šího ředitele pana Františka Přenosila. V současné době nese název Základní umělecká škola. 
Budova byla postavena v roce 1905 původně jako německé sanatorium s parkovou zahradou. 
Parcela byla roku 1936 rozdělena na stavby rodinných domků. V roce 1945 byla budova jako 
konfiskát předána okresu a později obci.

FRANTIŠEK PŘENOSIL (*1905, † květen 2001) 
se do obce přistěhoval v roce 1939 do jejich nově postaveného domu poblíž sokolovny. V obci 
dlouhodobě působil jako dirigent orchestru Povltavského sdružení hudebníků. Zejména kla-
sická hudba byla jeho orchestry šířena a podporovala národnostní cítění za okupace. Po válce 
pokračoval v činnosti a jeho zásluhou byla ve Vraném založena hudební škola, jejíž pobočky 
byly v Davli, na Zbraslavi a v Jílovém.

ReRa

ZPRÁVY Z RADNICE

STRUČNĚ Z RADNICE 
Rada obce se sešla 12×, zastupitelstvo obce 2×.

• PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE
Auditorská společnost Interaudit Praha, s.r.o. provedla přezkoumání hospodaření obce a pří-
spěvkových organizací ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠJ za rok 2018. Hospodaření za rok 2018 bylo ve všech 
organizacích i obci bez závad. ŠJ byla upozorněna na nutnost přihlásit se k registraci k dani 
z přidané hodnoty.

• ZŠ OBDRŽELA DOTACI OD MŠMT
MŠMT informovalo obec o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu základní škole na zajištění 
primární prevence rizikového chování žáků.

• OPRAVA KONSTRUKCE NA PŘÍVOZU
Rada obce odsouhlasila nabídku na opravu konstrukce nosného lana přívozu ve výši 181 500 Kč 
vč. DPH. Bude provedeno vyvaření a zpevnění nosných konstrukcí, vyčištění a pozinkování 
povrchu. 
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•  ZAPSANÝ SPOLEK STARÁ ŠKOLA - ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK
Zapsaný spolek Stará škola požádal o příspěvek na zajištění benefice k výročí 200 let od založení 
ZŠ ve Vraném nad Vltavou. 

• VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ 
RO vyhlásila VŘ na zhotovitele stavby ,,Přestupní terminál Vrané nad Vltavou“ a opakovaně 
vyhlásila VŘ na zhotovitele rekonstrukce a stavby - ,,ČOV Vrané nad Vltavou“, důvodem 
opakovaného VŘ je odstoupení uchazeče vybraného v prvním kole VŘ.

• OPRAVA SCHODŮ U POŠTY
RO rozhodla o opravě rozbitých schodů u pošty, které jsou opakovaně ničeny vandaly, kteří 
po schodech shazují těžké kontejnery se sklem.

•  YC TJ. SOKOL VRANÉ NAD VLTAVOU – POŘÁDÁNÍ JACHTAŘSKÝCH ZÁVODŮ
RO odsouhlasila pořádání jachtařských závodů v úseku Vltavy (kilometráž 72,5 – 73,9) mezi 
Vraným a Skochovicemi, v termínech 4. 5., 18. 5., 21. 9. a 12. 10. 2019. Organizátor závodů 
byl upozorněn na podmínku zajištění volného přístupu a příjezdu majitelů nemovitostí v uli-
ci U Jezera ke svým domům. Po celou dobu závodů budou dodržována pravidla závodního 
jachtingu ISAF 2017–2020.

•  PŘÍVOZ – DOČASNÉ PRODLOUŽENÍ PROVOZNÍ DOBY 
RO rozhodla o dočasném prodloužení pracovní doby přívozu od 5:00 do 19:30 hod. z důvodu 
částečné uzavírky silnice č. II/102 v úseku hranice hl. m. Prahy - Měchenice, kde je dočasně 
zrušena zastávka autobusu Jíloviště – Výzkumný ústav. 

• PASPORT VODOVODU
RO odsouhlasila nabídku na zpracování pasportu vodovodu ve výši 100 000 Kč. Jedná se 
o komplexní dokumentaci inženýrské sítě, která poskytuje obci přehled o vlastněném majetku. 
Provozovatel získá důležité informace pro efektivní provoz, údržbu a modernizaci vodovodní sítě.

• SKAUTI – PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Zapsanému spolku Junák – český skaut, Vrané nad Vltavou byl prodloužen pronájem nebyto-
vých prostor č. e. 0581 (skautská klubovna) v ulici U Školy do 31. 12. 2023.

•   UKONČENÍ ADMINISTRACE DOTACE PROJEKTU „ZPRACOVÁNÍ DIGITÁL-
NÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU“ 

Byla ukončena administrace dotace projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu 
a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Vrané 
nad Vltavou“. 

•  TECHNICKÉ SLUŽBY DOLNOBŘEŽANSKO, S.R.O. – VALNÁ HROMADA
Dne 23. 4. 2019 se uskutečnila valná hromada a dozorčí rada TSD, s.r.o. Do 30. 9. 2019 mají 
možnost další obce našeho mikroregionu přistoupit do této společnosti. Před vstupem nových 
obcí proběhne rozdělení zisku mezi stávající 4 členy, a to obce Vestec, Březová Oleško, Psáry 
a Vrané nad Vltavou. 
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• OTEVŘENÍ CUKRÁRNY
V domě č. p. 148 v ulici Nádražní, kde v minulosti byly kanceláře firmy SurTec ČR s.r.o., pro-
běhla kolaudace nově zrekonstruovaných prostor. Rekonstrukce jakéhokoli objektu je vždy 
mravenčí práce, která se musí naplánovat do posledního detailu. O to víc nás pak těší, že zde 
zahájí provoz nová cukrárna, která bude nabízet cukrovinky široké veřejnosti.

•  PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR BÝVALÉ LÉKÁRNY
Opětovně byl zveřejněn inzerát v Časopise českých lékárníků na pronájem uvolněných prostor 
lékárny v ulici Oblouková č. p. 610. Obec dlouhodobě hledá zájemce, který by lékárnu pro-
vozoval, nicméně lékárníků, praktických lékařů ale i zubařů ochotných pracovat na venkově 
je nedostatek. Provozování lékárny je podnikání jako každé jiné a bohužel se vyplatí tam, kde 
je velký odbyt léků. 

•  REKONSTRUKCE BYTŮ V BYTOVÉ DOMĚ „RAJČUR“
Aktuálně probíhají rekonstrukce tří uvolněných bytů v bytovém domě „Rajčur“, celkové ná-
klady na opravy činí 1 000 000 Kč. Dva zrekonstruované byty budou poskytnuty škole jako 
služební byty pro nové učitele. 

• KAPACITA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ředitelka Základní školy Vrané nad Vltavou Mgr. Daniela Pořízková požádala radu obce o na-
výšení kapacity základní školy pro školní rok 2019/20 a o zajištění dalších prostor pro výuku. 
Na základě této žádosti obec nechala aktualizovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci 
půdních prostor v budově prvního stupně ZŠ na třídy. Dále obec nabídla paní ředitelce možnost 
umístit v novém školním roce tři třídy družiny do prvního patra budovy staré školy v ulici 
V Zídkách, č. p. 128 a tím uvolnit základní škole třídy pro výuku.
 Dana Ullwerová
 starostka obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE VESTEC
Obecní policie Vestec v období od 01. 02. 2019 do 30. 04. 2019 řešila v obci nad 
rámec každodenní hlídkové činnost celkem 111 událostí, z toho bylo 15 událostí 
oznámeno na tísňovou linku Obecní policie Vestec (tel. č. 739 156 156). Za uve-
dené období bylo v obci zjištěno celkem 38 přestupků, 4 trestné činy a na základě 
žádosti o součinnost od OO PČR Jílové u Prahy byla prověřována 2 podezření ze spáchání 
trestného činu. Z přestupků v dopravě je to stále se opakující překročení nejvyšší povolené 
rychlosti v obci, dále telefonování za jízdy, nerespektování zákazu vjezdu všech vozidel, poru-
šení zákazu zastavení, stání na chodníku, stání před vjezdem atd. Dále strážníci Obecní policie 
Vestec řešili přestupky proti majetku, občanskému soužití, proti veřejnému pořádku, porušení 
Obecně závazné vyhlášky obce, ublížení na zdraví, zábory veřejného prostranství a přestupky 
proti zákonu o odpadech. Dále v uvedeném období odchytili dva psy a prověřovali oznámení 
o volném pohybu psů v obci ve třech případech. 
Na žádost OO PČR Jílové u Prahy vyjížděli do obce strážníci Obecní policie Vestec ve třech 
případech, kdy prověřovali oznámení o dopravní nehodě osobního automobilu, který sjel při 
nehodě do potoka, dále prověřovali nález jízdního kola na pozemku RD v obci, které bylo 
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následně předáno Obecnímu úřadu či prověřovali oznámení o osobě, nevhodně se chovající 
v okolí Sokolovny. 
V součinnosti s HZS Středočeského kraje strážníci řešili únik oleje na komunikaci a vyjížděli 
spolu s SDH Vrané nad Vltavou k odstranění nebezpečných stavů – spadlý strom na koleje 
ČD poblíž zastávky ČD Skochovice; důvodem pádu stromu byl silný vítr. 
V součinnosti se ZZS Středočeského kraje zajišťovali strážníci transport pacienta z RD do sanitky. 
Dále strážníci Obecní policie prověřovali oznámení občanů obce např. na nedovolené pálení 
dřevního odpadu na pozemku RD, oznámení o ztrátě peněženky, oznámení o neprůjezdné 
komunikaci v obci, oznámení o problému v prodejně potravin, kdy se jeden ze zákazníků choval 
nevhodně, oznámení o odstaveném vozidle v ulici K Dubné, prověřovali osobu, která vybírala 
zbytky jídla z kontejnerů u jídelny ZŠ Vrané nad Vltavou, opakovaně řešili zábor veřejného 
prostranství, stání vozidla ve vjezdu do RD, prověřovali osoby pohybující se v areálu sběrného 
dvora v obci v nočních hodinách atd. 
Na žádost obce v celkem ve 3 případech strážníci Obecní policie doručovali písemnost, v jed-
nom případě potom doručovali strážníci písemnost na základě žádosti Okresního soudu. Dále 
je na žádost obce průběžně kontrolováno parkování vozidel v některých lokalitách v obci, 
kde v minulosti docházelo k problémům se zanecháním minimálního průjezdního profilu na 
komunikaci. Strážníci Obecní policie Vestec dále spolupracují s pracovnicí sociálního odboru 
MÚ Jílové u Prahy při řešení problémů osob bez domova, žijících na území obce. 
Alarmující je chování některých řidičů za volantem svých vozidel v obci – při měření rych-
losti v obci v ulici Březovská byla v daném období jednomu z řidičů v místě, kde je úsek 
s maximální povolenou rychlostí 40 km/hod. naměřena rychlost 72 km/hod. a to v místě, kde 
nejsou chodníky, po komunikaci se pohybují chodci včetně dětí a v lokalitě je přechodným 
dopravním značením stanovena přednost zprava. Pozadu nezůstává ani úsek měření rychlosti 
v ulici Nádražní – zde byla naměřena nejvyšší rychlost vozidel 63 km/hod., resp. 62 km/hod. 
a to opět v úseku s maximální povolenou rychlostí 40 km/hod., kde je naopak zvýšený pohyb 
cyklistů. Obecní policie Vestec apeluje na řidiče, aby respektovali pravidla silničního provozu 
a chovali se k ostatním účastníkům silničního provozu ohleduplně.

Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE VESTEC:
Dne 04. 02. 2019 bylo ve večerních hodinách v obci zaznamenáno osobní motorové vozidlo, 
které po spatření hlídky zvýšenou rychlostí zahnulo do dalších ulic, načež z vozidla vyběhla 
z místa řidiče osoba, ve které strážníci Obecní policie Vestec poznali dle místní a osobní 
znalosti jednoho z občanů obce, stejně tak strážníci poznali další osobu ve vozidle, sedící na 
místě spolujezdce. Lustrací osoby řidiče bylo zjištěno, že delší dobu není držitelem řidičského 
oprávnění, dále bylo orientačním testem na alkohol a jiné návykové látky zjištěno, že je řidič 
pod vlivem návykových látek. Lustrací vozidla bylo zjištěno, že VIN vozidla nesouhlasí s regis-
trační značkou umístěnou na vozidle. Celá událost byla strážníky telefonicky oznámena OO 
PČR Jílové u Prahy a po příjezdu hlídky PČR na místo předána k dalšímu šetření. 
Dne 01. 03. 2019 v podvečerních hodinách požádala starostka obce hlídku Obecní policie 
Vestec o prověření oznámení o otevřených dveřích do objektu zdravotního střediska, kde by 
v té době neměl nikdo být a dveře by měly být zamčené. Strážníci oznámení prověřili a zjistili, 
že vstupní dveře do budovy jsou skutečně nezamčené, v budově byly hlídkou prověřeny vnitřní 
dveře do jednotlivých místností – tyto dveře byly řádně zamčeny a bez známek poškození. Na 
místě před zdravotním střediskem se nacházely dvě děti, které oznámily celou událost starostce 
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obce. Následně starostka obce vyslala na místo události odpovědnou pracovnici obce, která 
vstupní dveře do budovy zamkla. Tyto dveře pravděpodobně nezamkla osoba, která z budovy 
odcházela jako poslední. Všímavým dětem, oznamovatelům celé události, patří uznání a po-
děkování za duchapřítomnost a správné rozhodnutí, jak se v dané chvíli zachovat.
Dne 22. 03. 2019 ve večerních hodinách přijala hlídka Obecní policie Vestec oznámení na 
tísňovou linku o napadení člověka psem v obci. Oznamovatel uvedl, že psa, který napadl člo-
věka venčily dvě mladé dívky, které psa zjevně nezvládají, jeden člověk přitom utrpěl krvácející 
zranění horní končetiny. Na místo neprodleně vyjela hlídka, na oznámeném místě strážníci 
zastihli oznamovatele spolu s poškozeným, který krvácel z malíčku na pravé ruce, kde měl 
tržnou ránu délky cca 2 cm. Ke zranění dle svého tvrzení přišel poté, co psa, kterého měl na 
vodítku a venčil jej, napadl jiný pes, přičemž poškozený utrpěl tržnou ránu na ruce od zubů 
cizího psa při snaze ochránit svého psa. Hlídka poskytla zraněnému první pomoc a na místo 
přivolala vůz ZZS, jehož posádka provedla ošetření poškozeného, který však odmítl převoz do 
nemocnice k dalšímu ošetření. Dívka venčící psa, který napadl psa poškozeného uvedla, že se 
její pes díky nečekanému poškození obojku vyvlékl z vodítka a napadl psa poškozeného. Tato 
událost byla jako přestupek oznámena přestupkové komisi obce.
Dne 03. 04. 2019 v dopoledních hodinách přijala hlídka Obecní policie Vestec oznámení 
osoby, kterou v jejím bytě v obci ohrožuje její syn; dle oznamovatelky je syn pod vlivem ná-
vykových látek, v době telefonátu osoby na tísňovou linku z bytu odešel, ovšem opětovně se 
do bytu snaží dostat. Oznamovatelka byla poučena, aby syna do bytu nepustila, ta na dotaz 
hlídky odpověděla, že je nezraněna, z jejího hlasu bylo zjevné rozčilení a stres. Oznamovatelka 
dále uvedla popis synova oblečení. Hlídka neprodleně do obce vyjela, během jízdy byla celá 
událost oznámena OD PČR Praha západ a vyžádána součinnost na místě od hlídky PČR. Po 
příjezdu hlídky na oznámené místo byla na komunikaci poblíž bytového domu, ve kterém 
mělo dojít k ohrožování oznamovatelky zaregistrována osoba odpovídajícího popisu, která 
je strážníkům díky místní a osobní znalosti známa, osoba byla vyzvána k podání vysvětlení 
ve věci oznámení své matky. Tato osoba se chovala nevyzpytatelně, odmítala s hlídkou spo-
lupracovat, do toho verbálně napadala oznamovatelku, sledující celou událost z okna svého 
bytu. Po zklidnění a podání vysvětlení opět došlo ke změně chování osoby podezřelé z ob-
těžování, které skončilo z důvodu jeho následného agresivního chování vůči hlídce Obecní 
police Vestec použitím donucovacích prostředků a protože se tato osoba pokusila během 
zákroku strážníka vůči ní o útěk, byla jí následně přiložena služební pouta. Tuto osobu si 
následně převzala od hlídky Obecní policie Vestec hlídka OO PČR Jílové u Prahy, která ji 
převezla na svou služebnu k podání vysvětlení.
Při hlídkové činnosti v obci dne 22. 04. 2019 v odpoledních hodinách strážníci Obecní policie 
Vestec zaznamenali před jedním z obytných domů v obci osobu, ležící na zemi s tržnou ránou 
na hlavě, která již nekrvácela. Osobě strážníci neprodleně poskytli první pomoc a na místo 
přivolali ZZS. Poraněná osoba uvedla, že byla napadena svým přítelem, který se také nacházel 
na místě celé události. Jak bylo zjištěno orientační dechovou zkouškou, obě osoby byly pod 
vlivem alkoholu, při potyčce došlo i k poškození mobilního telefonu jedné ze zúčastněných 
osob. Následně byla provedena lustrace obou osob prostřednictvím OO PČR Jílové u Prahy, 
zraněnou osobu převezla posádka ZZS do nemocnice na další vyšetření. I tento přestupek bude 
oznámen přestupkové komisi obce.
Dne 27. 04. 2019 po poledni přijala hlídka Obecní policie Vestec od neznámé osoby telefonické 
oznámení na tísňovou linku, že v obci u jednoho z rodinných domů včerejší silný vítr odtrhl 
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část plechové krytiny střechy RD, přičemž reálně hrozí, že se celá plechová krytina odtrhne 
a ze střechy RD spadne. Strážníci oznámení neprodleně prověřili a zjistili, že se zakládá na 
pravdě, přičemž hrozilo ohrožení života, zdraví nebo větší škoda na majetku všem osobám, 
které by se pohybovaly v okolí domu s poškozenou střešní krytinou. Hlídka kontaktovala 
osobu majitele RD, pobývající v zahraničí a ve spolupráci s odpovědnou osobou, vyslanou na 
místo osobou vlastnící tento RD a za aktivní pomoci sousedů z okolních RD byla tato událost 
zadokumentována a následně oznámena na linku 150 vlastníkem RD. Na místo byla vyslána 
jednotka HZS Řevnice v rámci monitoringu, která po zjištění stavu prostřednictvím OD HZS 
přivolala jednotku HZS Jílové u Prahy a jednotku HZS Říčany s vysokozdvižnou plošinou, 
které následně provedly odřezání poškozené plechové krytiny ze střechy a její snesení na zem. 
I v tomto případě patří veliký dík obyvatelům sousedních rodinných domů za ochotu a pomoc 
strážníkům při řešení této mimořádné události.

str. Tomáš Heckr
strážník Obecní policie Vestec, okrskář obce

VRANSKÝ OBČAN SE PTÁ ... RADNICE ODPOVÍDÁ
1. U závor, v zatáčce je poničený plot. Je to nebezpečné!
Poničený plot v ulici Březovská je majetkem Českých drah, a.s., které byly o stavu informovány 
a požádány o opravu. Bohužel plot ničí jednak občané, kteří si zkracují cestu na nádraží po 
svahu před obecním úřadem a dále byly vylámány sloupky v zatáčce u železničního přejezdu. 
ČD, a.s. asi před dvěma lety kompletně vyměnily staré pletivo i plotové sloupky, bohužel tento 
nový plot byl vandaly velmi rychle zničen. 

2. Cesta k Sokolovně – děti ze školy tudy chodí na tělocvik, bude upravena?
Cesta k sokolovně
Stavebník nemovitosti na pozemku proti sokolovně byl požádán, aby řádně vymezil staveniště. 
zajistil bezpečný příchod a příjezd k sokolovně. OP Vestec zde bude provádět namátkové kontroly.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Gratulujeme
Davidu BLAŽKOVI
za získání Hasičského OSCARA.
Toto ocenění převzal v Německu.

Davide, jsme na tebe pyšní.

Vraňáci a Skochováci
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V dubnu oslavila krásné  
85. narozeniny

paní Světlana TREFILOVÁ

Gratulujeme
Kamarádky ze Seniorku

Děkujeme tímto 
tanečnici Veronice LÁLOVÉ

za secvičení čarodějného tanečku.

Čarodějky a Čarodějové

VOLNÝ ČAS

Vranské a skochovské děti  
užijte si oslavu  

DNE DĚTÍ.
Hodně radosti, veselí, zážitků  

Vám přejí

vranští a skochovští dospěláci
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ZAPIŠTE SI DO SVÉHO DIÁŘE
1. 6. 2019 Den dětí (SK Vrané nad Vltavou/Obec Vrané nad Vltavou)
2. 6. 2019 Netopýří den dětí (Stará škola)
3. 6. 2019 Koncert žáků ZUŠ v kostele sv. Jiří Vrané nad Vltavou
5. 6. 2019 Výlet na Pardubicko (SENIOREK)
8. 6. 2019 Volejbalové slavnosti (SOKOL Vrané nad Vltavou)
8. 6. 2019 Oslavy 95. výročí od založení SK Vrané nad Vltavou
8. 6. 2019 Vandr pod mostem
9. 6. 2019 Víkend otevřených zahrad (Stará škola)
15. 6. 2019 Koncert kvarteta Severočeské filharmonie – Kostel sv. Jiří Vrané n. V.
22. 6. 2019 IV. ročník turnaje v malé kopané (SK Vrané nad Vltavou)
14. 9. 2019 Farmářský trh (Centrum ekologické výchovy Zvoneček)
21. 9. 2019 Vranské posvícení (Obec Vrané nad Vltavou)
12. 10. 2019 Běh do schodů (SOKOL Vrané nad Vltavou)
10. 11. 2019 Aukce výtvarných děl (Stará škola)
1. 12. 2019 Rozsvícení stromečku (Obec Vrané nad Vltavou)
7. 12. 2019 Mikulášská zábava v Sokolovně (SOKOL Vrané nad Vltavou)
15. 12. 2019 Adventní koncert (Stará škola)
26. 12. 2019 Vánoční koncert v kostele sv. Jiří Vrané n. V. – zpívá Sbor sv. Jiří
prosinec 2019 „Celé Česko zpívá koledy“ (SENIOREK)
prosinec 2019 „Vánoce pro zvířátka v Obůrce“ (SENIOREK)
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INFOSERVIS

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO 
PRO ROK 2019 
Cena vodného 59,52 Kč/m3 včetně DPH
Cena stočného 39,39 Kč/m3 včetně DPH

DOČASNÁ ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY 
POŠTA VRANÉ NAD VLTAVOU
Platí pro období 1. 6.–31. 8. 2019

Po 8:00-11:00 14:00-17:00
Út 8:00-13:00
St 9:00-11:00 15:00-18:00
Čt 8:00-11:00 14:00-17:00
Pá 8:00-13:00
So–Ne ZAVŘENO
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ZE ŽIVOTA OBCE

HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ
Pomalým krokem končí letošní školní rok a pro nás, ze školky, končí i jedna velká etapa bu-
dovy, ve které jsme mnoho let připravovali děti na vstup do základní školy a hlavně do života. 
Každý den z naší zahrady vidíme, jak postupují práce na budově nové, kde se po dlouhých 
letech sejdeme všichni „pod jednou střechou“. Školka je krásná, prostorná a my pevně věříme, 
že se tam bude všem líbit. Nové budou i hračky, například LEGO, které v osmi velkých boxech 
zajistila jako sponzorský dar paní ředitelka.
Než ale dojde na stěhování, podělíme se s vámi o činnosti, které jsme zažily v jarních měsících 
ve stávajících třídách.
Plné překvapení a smíchu bylo vystoupení s pejskem Ikebarou, který dětem předvedl všechny 
psí kousky, co se zatím se svým páníčkem naučil. Přijelo k nám i malé divadlo s pohádkou „Jak 
se budí jaro“ a děti tak usilovně to jaro budily, že máme za to, že se jim to povedlo a konečně 
k nám přišlo. A jak víme, jaro je plné barev a aby děti ty barvy dobře viděly, zařídili jsme 
v mateřské škole vyšetření očí, což už je několikaletá tradice.
Velmi úspěšným projektem, který děti opravdu zajímá, je návštěva Hasičů, Policie a Záchranářů. 
Děti mají možnost se dozvědět o jejich práci spoustu zajímavých informací, prohlédnout si 
jejich vozy a v neposlední řadě (a to je nejvíc oblíbené) se projet autem s „houkačkou“.
Na konec měsíce dubna jsme měli naplánované pálení čarodějnic, ale bohužel byl vydán zákaz 
rozdělování ohňů. Připravená čarodějnice tedy přežila, ale krásné odpoledne jsme si přesto 
udělali. Místo buřtíků bylo připraveno pohoštění z ovoce a jiných dobrot a školní jídelna 
nám upekla výborný perník. O zábavu plnou písniček a soutěží se nám staral pan Petr Kubec 
a vzhledem k tomu, že bylo opravdu teplé počasí, nikdo ani nelitoval, že se oheň nekonal.
Pomalu se blíží čas prázdnin a aby se děti cítily na silnicích bezpečněji, pozvali jsme si do školky 
odborníky na dopravu, kteří nám postavili dopravní hřiště. Děti se naučily kdy a kde mohou 
přecházet přes silnici a vyzkoušely si i roli řidičů v malých autíčkách. 
Do prázdnin máme ještě naplánované výlety všech tříd, divadla s pohádkami „Plecha a Ne-
plecha jdou do světa“ a „O chechtavých strašidlech“. Společně s rodiči se rozloučíme s našimi 
předškoláky, kteří po prázdninách nastoupí do základní školy, uděláme si společné fotografie 
a zavoláme HURÁ NA PPRÁZDNINY !!!

Učitelky MŠ

ZŠ VRANÉ 
NAD  
VLTAVOU

VĚDECKÉ  
LABORKY

V pondělí 11. 3. 2019 dorazila do naší 
školy společnost Marstafit, která se mj. 
specializuje na popularizaci vědy mezi 
žáky napříč různými stupni škol. Osmáci 
a deváťáci tak měli v průběhu pondělí 
možnost si samostatně ověřit mnoho zají-
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mavých chemických pokusů v praxi a zvýšit si tak své teoretické i praktické znalosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd. U všech pokusů byl kladen důraz na samostatnost práce žáka nebo 
práci ve dvojici, učitel figuroval pouze jako průvodce a dohlížející osoba. Žáci sami prováděli 
experiment. Po skončení pokusu vždy následovalo vyhodnocení a prezentace výsledků. Všechny 
pokusy byly vizuálně velmi efektní.

KOSMONAUTIKA A MY
V několika dnech předešlých týdnů navštívil všechny třídy naší školy pan Halousek z České 
kosmické kanceláře. Pro nižší ročníky měl připraven program nazvaný Do kosmu s Krtkem, 
pro vyšší ročníky pak téma Kosmonautika a my. Žáci se v první části přednášky seznámili 
s běžným dnem kosmonautů na orbitální stanici, s tím, jak si připravují své jídlo, kde spí a jak 
odpočívají. V druhé polovině byli žáci vedeni k tomu, aby si uvědomili, co všechno je spjaté 
s kosmonautikou a jak toho člověk na Zemi využívá a používá.

ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLO  
BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
Letošní, již 53. ročník, byl zaměřen na Příjem a výdej 
látek. Ve čtvrtek 7. února se sešlo rekordních 52 žáků 
druhého stupně v učebnách 12 a 13, kde soutěžili 
v poznávání živočichů a rostlin i v teoretických 
znalostech. Školní kolo biolog. olympiády nakonec 
dopadlo takto:
Starší kategorie (8. a 9. třída): 1. Hana Vrabcová, 
2. Mikuláš Hadraba, 3. Ondřej Havlíček

Mladší kategorie (6. a 7. třída): 1. Jan Hlaváček, 
2. Ema Vítková, 3. Tereza Štěpničková
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Nejlepší tři v každé kategorii postoupili do okresního kola, které se konalo v dubnu v Dolních 
Břežanech. Tito žáci si tak i v letošním roce museli poradit s poznávačkou rostlin a živočichů, 
obsáhlým testem na téma výměna látek a s laboratorní prací. Podmínkou účasti bylo vypra-
cování odborné práce na předem zadaný úkol, které od našich žáků byly opět velmi kvalitní. 

MATEMATICKÉ SOUTĚŽE
V lednu 2019 se žáci 5. a 9. ročníku vydali do Černošic soutěžit v matematice. Podmínkou 
pro postup do okresního kola bylo úspěšné zvládnutí školního kola olympiády. Naši školu 
tentokrát reprezentoval v kategorii 5. ročníků čtvrťák (!) Karel Hlaváček a vedl si velmi dobře.
V březnu se celá škola zúčastnila mezinárodní soutěže Matematický klokan, ve kterém někteří 
naši žáci také pěkně zabodovali. V dubnu se ještě uskutečnila matematická olympiáda pro 
6. ročník (zde zabodovali J.Hlaváček a S.Rittsteinová), pro 7. a 8. ročník a Pythagoriáda.

DEN ZEMĚ
22. duben se v celém světě nese 
ve znamení Dne Země. Naše ško-
la, stejně jako více než miliarda 
lidí na naší planetě, se zapojila 
do oslav tohoto svátku. Větši-
na tříd v několika dnech před 
Velikonocemi uklízela životní 
prostředí v okolí školy. Kéž by se 
starost o naši planetu a ohledupl-
né chování k ní stalo každodenní 
součástí našich životů.

PROGRAM  
„PTÁCI NA OBZORU“ 
Naše škola si v uplynulých le-
tech velmi oblíbila zajímavé 
programy společnosti Ornita. 
Zveme jejich zástupce do naší 
školy obvykle v rámci oslav 
Dne Země. Letošní program 
pro 1. stupeň „Ptáci na obzo-
ru“ byl zaměřen na dravé ptáky, 
kteří žijí v naší přírodě. Součás-
tí programu bylo představení 
změn v ochraně volně žijících 
ptáků a  zajímavé poznatky 
o soužití člověka s těmito druhy 

v kulturní krajině. Děti se seznámily se životem některých druhů ptáků, ale i s důvody, proč 
v naší krajině ubývají. Povídání bylo doprovázeno jako obvykle promítáním a ukázkami živých 
ochočených jedinců. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých a užitečných informací, které se 
jim v životě určitě neztratí.
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„PÁŤÁCI UČÍ PRVŇÁKY“ – SPOLEČNÝ PROJEKT 5. A A 1. B
Ve středu 17. dubna si páťáci vyzkoušeli rozluštit s prvňáky několik hlavo-
lamů z matematiky profesora Hejného. Každou skupinku malých prvňáčků 
vedlo několik “učitelů” páťáků. Všem skupinkám se luštění papírových, 
dřívkových, trojúhelníkových hlavolamů, a stavění krychlových staveb 
podle plánku, úspěšně dařilo. Bylo to prima a těšíme se na další společnou 
hodinu někdy příště!

EXKURZE NA 
MEDNÍK
V pátek 29. března 
třídy 6. A a 9. B vyrazily na naučnou 
stezku Medník. Žáci vytvořili smíšené 
(6. a 9.) pracovní skupiny a hned na za-
čátku dostali úkoly na celý den v podobě 
pracovního listu.
Cestou na Medník jsme sledovali pro-
bouzející se přírodu a vysvětlovali si 
různé jevy.
Zápisky některých šesťáků:
„Hned poté, jakmile jsme se rozdělili, 
tak jsme našli zajímavou kytku a v ní 

sviňku. Když jsme vystoupali nahoru, tak jsme spatřili dva mloky“.
„Stezka byla značená po zelené a tak jsme vyšli. Šli jsme a šli a šli, až jsme došli k rostlině kandík 
psí zub. Tam byla dlouhá přestávka a mohli jsme svačit.“
„Fotíme přenádherné fotografie. Posloucháme ptáky, jak cvrlikají, zahlédneme mloka skvrni-
tého, je to krásné zvíře.“
„Napojujeme se na stezku kolem vody. Vlak stíháme, to je důležité. Moc jsem si ten výlet užil.“
Výprava se vydařila a přispěla k dobré tělesné kondici – málokdo dnes ujde 10 kilometrů 
v jediném dni.

SPORTOVNÍ  
REPREZENTACE ŠKOLY
V  posledních týdnech už se 
zase rozjíždějí v rámci okresu 
školní sportovní soutěže. Moc 
gratulujeme holkách i klukům 
za vynikající sportovní výsled-
ky ve vybíjené (děvčata vybo-
jovala 3. místo, chlapci 5. ze 17 
týmů). Bronz přivezli ještě žáci 
z 1. stupně z Mcdonald´s cupu. 
I do dalších sportovních turnajů 
držíme všem sportovcům z naší 
školy palce.
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POZNÁVACÍ VÝLET DO 
KUTNÉ HORY
Ve středu 3. dubna jsme se vy-
dali s 8.B a 8.A na poznávací 
výlet do Kutné Hory. Počasí 
nám přálo a  tak jsme toho 
v tomto krásném městě stih-
li opravdu mnoho. Navštívili 
jsme Chrám sv. Barbory a his-
torickým centrem města jsme 
pokračovali do Českého mu-
zea stříbra na prohlídku dolů. 
Následovala návštěva Kostnice 
a chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie a svatého Jana Křtitele 
v Sedlci. Výlet se opravdu vyvedl a už teď se osmáci těší na další společný výlet, který se stal 
pro žáky paralelních tříd již tradicí.

PANCAKE DAY (OSLAVA PALAČINKOVÉHO DNE 
PŘI HODINĚ AJ)
Naši šesťáci oslavili originálně při hodině anglického jazy-
ka Palačinkový den a ve školní kuchyňce si při konverzaci 
v angličtině zkusili palačinky sami upéci. Byly výborné!
Report vlastních žáků: On March 5, we celebrated the Pancake 
Day. We made pancakes with chocolate or jam filling topped 
with whipped cream. It was fun. The pancakes were delicious!
6.B and 6.A and Lucie Murlová
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VELIKONOČNÍ JARMARK 
Stalo se již tradicí, že v předvelikonočním týdnu se vestibul naší školy proměňuje v jeden veliký 
jarmark. Nejinak tomu bylo v minulém týdnu. Třídy 1. stupně a oddělení školní družiny na-
bízely nejrůznější velikonoční výrobky. A opět bylo z čeho vybírat. Návštěvníkům se nabízely 
dekorace nejen na velikonoční stoly, ale bylo zde i plno dobrot a tradičních pochutin. Děti 
byly ochotnými a milými prodejci. Obchodovalo se velmi čile. Na své si přišli i ti, kdo chtěli 
načerpat inspiraci, nasát atmosféru nadcházejících svátků nebo se jen potěšit a ocenit vkusné 
dětské tvoření. I letos se jarmark vydařil. Všichni odcházeli spokojeni a s přáním, abychom 
se sešli znovu příští rok.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ PAPOUŠEK
Ve čtvrtek 25.4. proběhl 2. ročník školní recitační soutěže 
Papoušek 2019. Mile nás překvapilo, že se do soutěže zapo-
jilo celkem 45 dětí; z prvního stupně 26, z druhého 19 žáků. 
V samostatné kategorii přednášelo devět prvňáčků. Všichni 
si odnesli zlaté čokoládové medaile, ale nejlépe to šlo Klárce 
Meluzínové, Jakubu Szakovi a Lauře Vlkové. 
V kategorii 2. a 3. třídy získali diplomy Maxim Kuryljak, 
Helenka Hnátová a Eliška Dvořáková. 



ZRCADLO ČÍSLO 200 – 2/201920

Kategorii 4. a 5. tříd zastoupili jenom tři soutěžící, za vyrovnané výkony získali pochvaly.
Nejtěžší rozhodování měla porota při hodnocení kategorie 6. a 7. tříd. Přednes některých re-
citátorek až dojímal, vtipné texty zase pobavily. Bylo oceněno více soutěžících: Eliška Chrpová, 
Anna Neumanová, Ema Vítková, Adéla Strejcová a Tadeáš Trachta. 
Kategorii nejstarších žáků zastupovaly jen tři dívky z 9.A, ale mimořádná kvalita přednesu 
Anny Zvolánkové, Anny Rittsteinové a Estel Svobodové převážila kvantitu.
Všem soutěžícím děkujeme za hezké odpoledne a učitelské porotě za ochotnou pomoc s or-
ganizací a hodnocením soutěže. 

ZÍSKÁNÍ DOTACE NA PREVENTIVNÍ PROGRAMY
Máme velikou radost, protože se nám podařilo získat dotaci ve výši 80 200,-Kč z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na komplexní preventivní program pro všechny třídy ZŠ. Pro-
jekt “Bezpečně ve škole” nám umožní ve školním prostředí absolvovat preventivní programy 
rizikového chování dětí, prevence šikany a extrémních projevů agrese a podporu pedagogů 
v práci s třídními kolektivy. Dotaci z MŠMT získalo 78 škol z ČR a Vranská škola je mezi 18 
projekty se 100% financováním. 

NOVÁ JAZYKOVÁ UČEBNA
Od 2.pololetí letošního školního roku se nám podařilo uvést do provozu novou jazykovou 
učebnu. Původně technická místnost prošla rekonstrukcí, včetně pokládky podlahy, výmalby, 
nátěru topení, vybavení lavicemi, židlemi, katedrou, žaluziemi, tabulí a dataprojektorem. Nyní 
je již využívána převážně k půlené výuce jazyků či jiných předmětů. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
V Základní umělecké škole probíhaly a probíhají v měsíci květen 
a červen talentové přijímací zkoušky. 
Škola jako každoročně pořádá řadu koncertů a akcí na které jste 
všichni srdečně zváni. 
Největší událostí jsou absolventské koncerty žáků, kteří ukončí 
I. stupeň nebo II. stupeň základního studia. Malý přehled:
• 29. 4. v 17. 30 hod. sál školy  • 3. 6. v 17. 30 hod. kostel sv. Jiří
• 29. 5. v 17. 30 hod. sál školy  • 20. 6. v 16. 30 hod. sál školy (nejmladší žáci)
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Další událostí je oslava 65. výročí školy (1953–2018). 
Akce proběhne 12. 6. od 15.00 hod. do 19.00 hod. na zahradě školy (za nepřízně počasí v budově 
školy). Uslyšíte nejen žáky Základní umělecké školy, ale můžete se těšit na pozvané hosty: (vy-
stoupí MŠ, ZŠ, sbor sv. Jiří, pěvecký sbor ZUŠ Kralupy nad Vltavou, Second Band Černošice aj.).
A nesmí chybět ani vernisáž VO v Galerii Papírna ve dnech 24. 6.–26. 6. 2019. 
Velký úspěch získali naši kytaristé na soutěži „kytaroklání“ ZUŠ Harmony v Dolních Břežanech. 
Tina Štěrbová 1. místo a Anna Neumanová s Danielem Vrbovcem krásné 2. místo 
V novém školním roce pro Vás připravujeme několik novinek v oblasti vzdělávání.
Od září 2019 se nově bude v ZUŠ Vrané vyučovat „Hra na pozoun“ a „Hra na bicí nástroje“.
Pedagogem těchto oborů bude báječný mladý člověk Zdeněk Borecký. Absolvent Konzervatoře 
Jaroslava Ježka, bubeník v kapele Terezy Kerndlové, trombonista a aranžér Golden Big bandu 
Petra Soviče, Orchestru Karla Vlacha a dalších, spolupracoval na projektech Zbyňka Drdy, 
Daniela Hůlky, Daniela Landy, muzikálu Tři Oříšky pro Popelku aj.

Také se nám podařilo pro nový školní rok získat báječnou profesionální tanečnici Janu Látalovou, 
která povede nově pohybový kroužek. Lektorka Jana Látalová je absolventkou Konzervatoře 
Duncan Centre, seminářů taneční pedagogiky na HAMU, JAMU. Jako tanečnice a choreografka 
se podílela na mnoha tanečních a divadelních projektech v ČR i v zahraničí. 
Veškeré informace o koncertech, postupových zkouškách, talentových přijímacích zkouškách 
a možnostech vzdělávání naleznete na našich webových a facebookových stránkách.

Vaše ZUŠ
web. zusvrane.cz

fb: ZUŠ Vrané nad Vltavou

SK VRANÉ NAD VLTAVOU

NOVINKY Z „TATRANU“
Po zimní pauze se nám na jaře naplno rozběhly všechny soutěže. Mladší 
přípravka od jara hraje ve skupině vítězů okresního přeboru. V kvalitní kon-
kurenci obsadila na prvních dvou turnajích 4. a 5. místo. Sdružené družstvo 
starší přípravky stejně jako na podzim hraje pražskou Jihovýchodní ligu, ve které poměřuje síly 
s kvalitními pražskými celky. Dorostenci jsou na jaře zatím neporaženi; nejen že vedou tabulku 
okresního přeboru, ale jsou jen kousek od skvělého postupu do krajské soutěže. A-tým si oproti 
podzimu výsledkově i herně polepšil a momentálně bojuje o umístění v první pětce soutěže.
Doufáme, že výkonnost všem našim celkům vydrží a po zbytek jarní části sezóny budou SK 
nadále skvěle reprezentovat.

DÍVČÍ TÝM
„Fotbal je zábava i pro holky, přidej se k nám!“
Ve čtvrtek 25. dubna se na hřišti uskutečnil historicky první nábor do nově vznikajícího dívčího 
týmu. Účast byla nad naše očekávání a jen jsme se utvrdili v tom, že vytvoření dívčího týmu bude 
pro klub pozitivním přínosem. Doufáme, že náborem to nekončí a dívky budou mít o fotbal 
a o působení v našem dívčím týmu i nadále zájem a doplní své spoluhráčky na cestě za vítězstvími!
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Chlapce a dívky zveme na naše tréninky, kde si mohou užít pohybu v krásném prostředí našeho 
hřiště a odstartovat svou možná hvězdnou sportovní kariéru. Trénujeme každé úterý a čtvrtek 
od 17 hodin na fotbalovém hřišti ve Vraném.

POZVÁNKA NA OSLAVU 95 LET SK VRANÉ NAD VLTAVOU
Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám, abychom Vás všechny srdečně pozvali 8. června na náš „Tatran“ na oslavu 
95 let SK Vrané nad Vltavou.
Program oslav:
 9:00 Zahájení oslav
 9:05 Turnaj starších přípravek
12:45 Ukázkový trénink – Lukáš Mráz
13:30 Turnaj mladších přípravek
15:15 Exhibiční utkání maminek s dětmi
17:00 Mistrovské utkání A-tým SKV – Jesenice B
19:00 Živé hudební vystoupení – V. Havlíček & Doris Martinez
22:00 Ukončení oslav
Celý den bude ve znamení fotbalu, můžete se těšit na utkání mladší a starší přípravky, které 
změří síly s celky Bohemians, Zvole, Zbraslavi, Povltavské PFA, Barrandova, Bráníka, Hájů 
a Cholupic. Program vyvrcholí mistrovským zápasem A-mužstva proti Jesenici B a večerním 
hudebním vystoupením Václava Havlíčka & Doris Martinez.
Občerstvení zajištěno.
Těším se na Vaši účast!

David Balling
tajemník, SK Vrané nad Vltavou, z.s. 

SKAUTI HLÁSÍ

VLČATA A SVĚTLUŠKY V ČERVENÉM KOSTELCI
Vlčata a světlušky se v únoru vydali na víkendovou výpravu do Červe-
ného Kostelce nedaleko Náchoda. Během slunné soboty naťapali deseti 
kilometrovou túru okolo zříceniny hradu Vízmburk. Šli jsme po stopách 
Roberta Baden-Powella, zakladatele světového skautingu, který měl 
v onom čase výročí narození. K obědu jsme si opekli buřtíky na ohni.

SVOJSÍKŮV ZÁVOD NANEČISTO
Co se Vám vybaví, když se řekne skauting? Mapy? Uzlování? Spolupráce? Příroda? Zdravověda? 
Máte pravdu! Skaut by měl umět mnoho dovedností. Proto jsme se letos rozhodli uspořádat 
začátkem března trénovací závod, než bude ten opravdový. Skauti a skautky soutěžili ve čtyřech 
družinách a museli v časovém limitu dvou hodin stihnout splnit úkoly co nejvíce stanovišť. Pro-
kázali týmovou spolupráci i schopnost rozhodovat sami za sebe. Na stanovišti vaření je čekal těžký 
úkol – rozdělejte oheň a uvařte večeři pro všechny! Byl to sice šok, ale každá z družin si poradila 
skvěle. Nakonec byla výborná bramboračka a pro hladovce i na přidání. Jsme rádi, že celoroční 
práce má výsledky a družiny byly velmi úspěšné. Držte nám palce na ostré závody, kde bude 
družina Lajky obhajovat titul z předchozího ročníku a ostatní družinky útočit na stupně vítězů. 
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VLČATA A SVĚTLUŠKY VE STRAKONICÍCH
O víkendu 12.–14. dubna jsme se vydali na vícedenku do 
Strakonic. V klubovně na břehu Otavy, kde jsme spali, 
byla horolezecká stěna, na které jsme si to moc užili. 
V sobotu jsme hráli celodenní hru s mapou a různými 
úkoly na stanovištích. Naštěstí se nikdo v mapě neztratil, 
a proto jsme si mohli všichni k večeři uvařit v kotlících 
na ohni vynikající buřtguláš.

UKLIĎME ČESKO
Na schůzkách s vlčaty v úterý a se 
světluškami ve středu jsme před 
Velikonocemi oslavovali den Země 
a snažili se přispět k hezčímu prostředí 
u nás ve Vraném. Zapojili jsme se do 
projektu „Ukliďme Česko“ a vydali 
jsme se s pytli do okolí klubovny, 
základní školy a místního obchodu 
s potravinami. Po hodině a půl jsme 
se vrátili s téměř plnými pytli odpadků 
a všechny nás hřál dobrý pocit z dobře 
odvedené práce.

Vlčata a světlušky v červeném kostelci  Svojsíkův závod nanečisto
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STEJNÁ KATEGORIE 
AVŠAK ODDÍLY MÁME 
DVA
Naše skautské středisko 
spravuje mimo jiné i oddíl 
vlčat a světlušek z Ohrobce. 
Abychom o sobě navzájem 
věděli, jednou začas udělá-
me společnou výpravu.
A  právě v  sobotu 27. 4. 
jsme se sešli s Ohrobecký-
mi Medvíďaty na keltském 
hradišti na Závisti. Mimo 
seznamování jsme se i při 
hře dozvěděli jména růz-
ných keltských bohů a vy-

luštili jsme čeho patronem, který bůh byl. Mezitím jsme si upekli brambory na ohni a vyrazili 
ke svým domovům.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Tradičně se naši skauti a skautky zapojili do veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha. Téma 
letošní sbírky bylo nádorové onemocnění plic. 
15. 5. 2019 se od ranních hodin pohybovali po Vraném a byla možnost si u nich zakoupit 
symbolický kvítek měsíčku lékařského a přispět tak na získání prostředků na boj proti rakovině 
– na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické 
výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.
Mimo jiné se v rámci přípravy na tento den dozvěděli i něco nového. Věděli jste, co je to 
“THIRD-HAND SMOKE”? Bezpečně poznáte čichem, že v místnosti, kam jste přišli, někdo 
kouřil, i když kuřáka není široko daleko vidět, ba dokonce odešel před několika hodinami či dny? 
Teprve v poslední době, kdy se začaly intenzivně studovat vzájemné reakce mezi chemickými 
látkami v zakouřeném prostředí, objevil se jev „Third-hand smoke“ (THS). V češtině pro něj 
ještě nemáme obecně přijímaný výraz, a tak jsme mu začali říkat „zbytkový kouř“. Jeho pod-
statou je pronikání chemických látek z hořících tabákových výrobků do stěn, čalounění, záclon, 
závěsů a koberců, oděvů; usazují se v prachu a na povrchu nábytku, na přístrojových deskách 
automobilů, na jejich opěradlech a sedadlech a vnitřním čalounění. Zde tyto chemické látky 
nejen přetrvávají velmi dlouhou dobu, ale „odpařují se“ zpátky do vzduchu a dokonce spolu 
navzájem reagují a vytvářejí další nové, zdraví nebezpečné chemické škodliviny (nikotin, fenol, 
kresol, naftalen, formaldehyd a ovšem i nitrosaminy, specificky se vyskytující jen v tabáku). 
Všechny jmenované látky mají silné a opakovaně prokázané toxické a rakovinotvorné účinky.

JAMBOREE 2019
Jamboree je největší celosvětová skautská akce konající se jednou za 4 roky. Letošní léto 
proběhne tento sraz v Západní Virginii v USA. Do Ameriky míří až 50 tisíc lidí z více než 
200 zemí světa. Ti všichni zažijí věci, na které nikdy nezapomenou, potkají lidi z celého světa, 
rozšíří si obzory, poznají nové kultury a vzdělají se v nových oblastech. Získají novou inspiraci 
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a nový elán do celoroční a třeba i celoživotní skautské činnosti, do vychovávání sebevědomých 
a samostatných mladých lidí.
Z Česka nás pojede 500 skautů a skautek, z toho 3 budou zástupci z našeho střediska. Díky 
ohraničení věkové kategorie se každý může jako účastník zapojit jen jednou v životě. Proto je 
pro nás velmi důležité jim tuto možnost vycestovat co nejvíce usnadnit. Náklady na jednoho 
účastníka již přesáhli 55 tisíc korun. Proto naše účastníky můžete podpořit finančně na náš 
střediskový účet: 2200612756/2010. Rádi Vám vystavíme i smlouvu. Na podzim tohoto roku 
Vás můžeme pozvat na přednášku zážitků našich podpořených skautů.

Tubus

Z DIÁŘE SENIORKU
A tak se podíváme, co jsme všechno na jaře zvládli.
V našem Klubu při kávičce pravidelně probíráme naše 
připravované akce. Tentokrát jsme nejen plánovali, ale 
i slavili. Paní doktorka Světlana Trefilová oslavila krásné 
85té narozeniny. Pogratulovali jsme a hlavně se dobře 

pobavili a hojně občerstvili. Při jednom kávičkovém setkání jsme zároveň přijímali ošacení 
pro Diakonii Broumov. Všem, kteří přispěli, děkujeme. Neopomenuli jsme si připomenout sv. 
Valentýna. V Klubu jsme se také sešli s pracovníkem okresního archivu, který nám vyprávěl 
o Legionářích. Březnový Mezinárodní den žen jsme si připomenuli a nechyběl ani přípitek.

Divadlo máme rádi a tak jsme viděli následující představení:
u nás v Sokolovně – „Metro Skochovice“, U Valšů – „Slepá láska“, v Divadle studio DVA 
„Kutloch aneb i muži mají své dny“ a „Usínej ve svém pokoji“, na Malé scéně Divadla studia 
DVA –- „Oskar pro Emily“, v Divadle Radka Brzobohatéh – „Řádí jako tajfun“, v Semaforu – 
Všechnopárty. Doporučujeme navštívit.
Modřanský biograf nás také hostil a to na těchto filmech – „Žena v běhu“, „Na střeše“ a „Léto 
s gentlemanem“.

Od Mezigenerační organizace JULIE na Zbraslavi jsme byli pozváni na tři besedy. A tak jsme si 
popovídali o divadle a životě s herečkami Taťanou Medvedskou a Ilonou Svobodovou. Nadchlo 
nás setkání s bratry Neckáři. Vyprávění o životě, zdraví, ale hlavně zpívání. Zpívali jsme o sto 
šest. Životní pouť těchto dvou bratří je obdivuhodná, oba jsou báječní. A tak jsme jim popřáli, 
aby jim to stále dobře zpívalo, hrálo a klapalo v životě. A hodně zdravíčka.

Masopust – tentokrát jsme se převlékly za 5 babek v kostýmech šašků. Užily jsme si průvod 
i tancovačku. Čarodějnice – tři seniorky tančily čarodějný taneček a zároveň děti razítkovaly 
a vydávaly občerstvení. 

Seniorek na cestách, ano i několik výletů máme za sebou.
Výlet do Prahy na Kavčí Hory: prošli jsme budovu České televize. V Rohlíku, v Galerii České 
televize jsme si užili všeho, co patří ke Stardance – kostýmy, videa, fotky. Vyzkoušeli jsme si 
šaty, klobouky, kvízy, vytvořili jsme si foto se soutěžními páry. A také jsme se posilnili v re-
stauraci „Rohlík“.
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Za hranice všedních dnů jsme vyjeli do Drážďan na výstavu orchidejí. Cestovali jsme snad všemi 
dopravními prostředky – vlakem, autobusem, tramvají a přívozem. Opravdu zajímavé cestování.
Zahrada Čech Litoměřice – společně se zahrádkáři ze Zvole. Navštívili jsme nejen výstaviště, 
ale i centrum Litoměřic. 
Ale i výlet k sousedům za humna může být zajímavý. A tak jsme si vyjeli do Dolních Břežan. 
Naše první zastávka byla v Olivově pivovaru. Pan majitel Mirek Oliva nás provedl pivovarem. 
Vysvětlil nám, jak se vyrábí pivo, jak pivovar postavili. Pak jsme se přesunuli do restaurace. 
A když už jsme byli v pivovaru, tak jsme si dali pivko. Z nabídky jsme si vybrali „pivo na pr-
kénku“. Jsou to 4 skleničky různých piv opravdu na prkénku. Nakoupili jsme pivečko i domů. 
Pivovar nabízí různá dárková balení, různé druhy piv a také 5ti litrové soudky. Děkujeme panu 
Olivovi za prohlídku.
Přesunuli jsme se jen o kousek vedle do zámku – Hotel CLARA FUTURA.
Hodná slečna recepční nás provedla hotelem. Prohlédli jsme si všechny restaurace, pokoje, 
včetně novomanželského apartmánu, prostory pro setkávání a nádhernou kapli. V baru, 
pod skleněným stropem, jsme se usadili a pochutnali jsme si na výborné kávičce s dortíkem. 
I slečně recepční patří naše poděkování. Posezení je velmi příjemné. A pak už jsme spěchali 
na autobus domů.
Další výlet a tentokrát jsme dojeli do Jílového. Návštěva muzea nás překvapila. Je zde mnoho 
nového a velmi zajímavého.

Nezanedbáváme ani naše malé kamarády ve školní družině. Babičky se na děti těšily. Děti 
nám opět přichystaly krásný program. Zazpívaly několik písniček. Zahrály jsme si několik 
her a bylo nám společně dobře. Pak jsme šly na Velikonoční jarmark, kde jsme si nakoupily 
dárečky, které vyráběly děti.
Po dlouhé době jsme navštívili divadlo Semafor a zúčastnili jsme se natáčení České televize 
pořadu „Všechnopárty“. Pozvaní hosté byli Pavel Nový, Theodora Remundová a stylista Kaya 
Pavlíček. Bylo velmi veselo.

Den matek jsme letos oslavili v „Masně“. Protože byl právě „Květinový den“, tak každá babička 
dostala měsíček lékařský. Děti ze školní družiny poslaly svým kamarádkám také krásný vlast-
noručně vyrobený tulipán. Na posilněnou jsme si dali vínečko, snědli jsme výborný řízek se 
salátem. Nechyběla ani kávička s výborným moučníkem. Posezení bylo velmi příjemné. Bylo 
velmi zajímavé pozorovat pány štamgasty, když otevřeli dveře a uviděli plnou místnost „bab“. 
Nejprve se trochu zalekli a pak vešli. Všem nám bylo prima. Děkujeme panu vedoucímu za 
dobroty a milou obsluhu. Jirko, to nebyla naše poslední návštěva, určitě přijdeme zas. 
Těšíme se další setkání.

Máme pro Vás pozvání na výlety:
PARDUBICKO
středa 5. června 2019 
VÍDEŇ – s koncertem vídeňských filharmoniků.
20. června 2019, po koncertě odjezd domů.

Všem čtenářům přejeme krásné léto.
A přijďte mezi nás.

 SENIOREK
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SBOR SV. JIŘÍ 
Jak bylo uvedeno v závěru mého příspěvku v minulém čísle, náš sbor vystoupil 
v kostele sv. Jiří dvakrát: 20. 4. při večerních obřadech Bílé soboty – vigilie 
svátku Zmrtvýchvstání Páně a za týden v sobotu 27. 4. na poutním koncertu. 
Na varhanním (20. 4.) a klávesovém (27. 4.) doprovodu se již podílela nová 
varhanice paní Jana Nováková z Lipenců, která se na poutním koncertu střídala 
s dosavadní dlouholetou varhanicí paní Marií Nešněrovou z Měchenic. Do 
budoucna počítáme s jejich alternací podle jejich časových možností.
V současné době se připravujeme na naše následující vystoupení:
24. 5. ve 20 hod. – Dolní Břežany, koncert v rámci mezinárodní akce NOC KOSTELŮ v nově 
restaurované zámecké kapli sv. Marie Magdaleny.
12. 6. v 17,30 hod. – ZUŠ Vrané. Byli jsme pozváni jako hosté na oslavy 65-tého výročí školy.
4.–7. 7. připravujeme tradiční turné sboru, tentokrát do východních Čech v oblasti Opočna, 
kde máme předběžně zajištěno ubytování. Na programu je:
5. 7. benefiční koncert v Opočně ve prospěch opravy varhan v kostele Nejsvětější Trojice
6. 7. návštěva a zpívání v obnoveném kostele v Neratově (známý zejména svojí skleněnou 
střechou)
7. 7. zpívání při nedělní bohoslužbě
Ostatní program bude věnován jako obvykle návštěvě pamětihodností v okolí. Zájemci, kteří 
se s námi chtějí tohoto turné účastnit se mohou přihlásit u pí. Blanky Tomkové.

VRANSKÉ HUDEBNÍ JARO
Letošní již 22-tý ročník tohoto hudebního cyklu jsme tradičně zahájili výše zmíněným poutním 
koncertem. 11. května se uskutečnil koncert JARNÍ NOKTURNO, na kterém zazněly skladby 
klasických i moderních skladatelů ve společném i sólovém obsazení: Martin Slavík – tenor, 
Lidka Slavík Limpouchová – viola a Alena Gorbiková – klavír. Přes značně nevlídné počasí 
odpoledne před zahájením koncertu zúčastnilo se ho značné množství návštěvníků, kteří se 
po jeho skončení vyjadřovali velmi nadšeně. 
Další koncert HUDEBNÍ PODVEČER se uskuteční 25. května, tedy v době vyjití tohoto čísla 
Zrcadla již v minulém čase, Na něm zazpívá sopranistka Jana Koucká-Bínová, na trubku zahraje 
Jan Verner a na varhany Linda Sítková. 
Mimořádným koncertem bude vystoupení pěveckého sboru ZUŠ ve Vraném, který se uskuteční 
v našem kostele v pondělí 3. června v rámci oslav 65. výročí založení ZUŠ – viz informace ZUŠ. 
Poslední jarní koncert se uskuteční 15. června; vystoupí na něm SMYČCOVÉ KVARTETO 
SEVEROČESKÉ FILHARMONIE. Na všechny koncerty vás srdečně zveme.

Alfa

HISTORIE

Z KRONIKY OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU
Dnes jsem chtěla začínat rokem 1939, ale protože pan Václav Přibyl doplnil některé události 
i z roku 1938, začnu tedy tímto rokem.
Rok 1938 byl rokem velmi pohnutých událostí. V Německu se již dříve ujal moci Adolf Hitler 
a toužil po ovládnutí sousedních států. 23. září 1938 byla vyhlášena v 21,30 hod. všeobecná mo-
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bilizace, protože Hitler hrozil obsazením našeho území. Ze zdejší obce byl vypraven zvláštní vlak, 
který vyjel v 5 hodin ráno. Z obce nastoupili všichni muži ve stáří do 40 let. Nastoupili celkem 
vzrušeni, ale odhodlaně, bez jakýchkoli rozpaků. Odjeli do Prahy a odtud se pak rozjížděli do svých 
posádek. Mobilizace proběhla velmi hladce, s nadšením a pevným odhodláním hájit republiku. 
Ale jaké bylo zklamání, když přišel rozkaz „Ustoupit z hranic, ustoupit Němcům – kapitulovat.“ 
Pak přichází nejsmutnější doba našich novodobých dějin – obsazení ČSR.
Hned na počátku roku 1938 se v obci rozšířila slintavka a kulhavka, takže veškeré akce, schůze 
a ostatní nebylo možno konat. Opatření trvalo do konce března. 
Dne 25. dubna 1938 se konala slavnostní schůze obecního zastupitelstva, na níž bylo uděleno 
zdejšímu občanu JUDr. Josefu Losovi čestné občanství za zásluhy o výstavbu obce.
21. srpna 1938 se zdejší obec stala členem elektrárenského svazu. Složila členský podíl 80.000 
Kč a 6.000 Kč na instalaci veřejného osvětlení. Tím teprve bylo dokončeno dlouhodobé jednání 
o provedení elektrifikace obce, přestože elektrárna ve Vraném byla vybudována a dodávala proud 
jiným obcím.
V roce 1939 přistupují noví mocipáni k likvidaci politických stran. I ve zdejší obci se rozešly strana 
komunistická a sociálně demokratická na pokyn z ústředí. V obci se utvořily dvě strany povolené 
stávajícím režimem, a to strana národní jednoty a národní strana práce.
Dne 16. března 1939 starosta obce Josef Kubelík svolal obecní zastupitelstvo k mimořádné schůzi, 
v níž členům zastupitelstva oznámil, že mají držeti služby v zájmu udržení pořádku a klidu v obci. 
Této schůzi byli přítomni členové obecního zastupitelstva: Josef Kubelík, Karel Jahoda, Jan Kořen-
ský, Ot. Urban, Josef Šťastný, František Rákosník, Jan Verner, František Zamrazil, Václav Ježdík, 
Václav Havlíček, Antonín Barták, Václav Šťastný, Josef Kubát, Julius Hartman a Jaroslav Císař.
V téže schůzi bylo rozhodnuto o uzavření půjčky ve výši 217.000 Kč na zaplacení již provedené 
přístavby nové školy a elektrifikace obce.
Od 1. září 1940 byla ve Vraném v nové školní budově zřízena německá obecná škola pro sedm dětí.
28. 12. 1942 došel oběžník okresního úřadu Praha-venkov-jih, v němž byly obecní úřady upozor-
něny, že veškeré vyhlášky musí být upraveny jen německy nebo německo-česky.
Ve zdejší obci obyčejně vyhláška byla společným a pracným slepencem tehdejších zaměstnanců 
na obecním úřadě. Často vypomáhal Leopold Čermák, jenž pocházel z pohraničí.
15. března 1940 vystoupily řeky následkem rychlé oblevy z břehů a způsobily velké škody. Povo-
deň byla jen o málo menší než v roce 1895, kdy ve Vltavě byl vteřinový průtok 2800 m3 a 15. 
března asi 2600 m3 za vteřinu. Počátkem dubna byla pořádána sbírka ve prospěch poškozených 
(zatopená stavení u vody). Výše sebraného obnosu se nedochovala.

Z. Krištůfková
kronikářka

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ

POVÍDEJME SI…
Masopust je období mezi Třemi králi a Popeleční středou, kdy začíná půst, trvající až do veli-
konoc. Během něj se mají lidé co nejvíce veselit, mohou být i rozverní, a mají se pořádně najíst 
a napít. Vrcholem je pak masopustní průvod, na který se všichni celý rok těší.
Ten letošní u nás ve Vraném nad Vltavou (už 12. v pořadí) jsem si nenechala ujít nejen já, ale 
i kamarádky ze Seniorku. Domluvili jsme se, protože nás ani v našem věku aktivita a legrace 
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neopouští, že půjdeme za maškary – a to za šašky. A tak se jich v průvodu objevilo ze Seniorku 
hned pět.
Na náměstíčku u Marholdů, odkud průvod vycházel, se chvilku čekalo na "medvěda a medvě-
dáře". Když dorazili, masopustní průvod se mohl dát do pohybu. První zastavení – Hostinec 
U Kaštanu. Občerstvení a živá hudba. Kapela složená z mladých šikovných hudebníků zahrála 
moc pěkně a hezky jim to ladilo. Jak je zvykem, na hudbu se i vybíralo – v místech, kde projížděla 
auta. Někdo přispěl, někdo ne. Další zastavení proběhlo u Obecního úřadu. Opět občerstvení, 
opět hudební produkce a k průvodu se připojila i paní starostka. Veselí, legrace a živá hudba 
provázely další kroky všech v průvodu ke zdravotnímu středisku.
 Posilněni pitím a jídlem se všichni přítomní (dav postupně houstl) v místě zúčastnili hro-
madného fotografování jako jedna velká skupina. U místního obchodu v Luční ulici si masky 
zatancovaly a spontánní výbuchy smíchu všech potvrdily, že si to všichni přítomní velmi užili 
a dobře se bavili.
Zastavení byla i u některých místních obyvatel, kde podle starého zvyku si "medvěd" zatančil 
s panímámou domu. Podle tradice se tímto zaručí plodnost polí, maštalí, stájí, chlévů či ložnic. 
Už utrmácený, ale stále veselý maškarní průvod došel až ke Kaskádě. Krátký odpočinek, opět 
pití, jídlo. Živá hudba opět zahrála a průvod se vydal ke Skochovicím.
Aby se do nich mohlo vstoupit, musel Tomáš Straka v masce "laufra", který celý průvod vedl, 
odemknout symbolickým klíčem Skochovice ...a průvod mohl pokračovat. Poslední zastave-
ní a konec průvodu proběhl u Zamrazilů. "Medvěd" si opět zatancoval s panímámou domu 
a následně byl podle starého zvyku "zastřelen malým myslivcem". Tímto došlo k ukončení 
masopustního průvodu a účastníci se odebrali ještě do místní hasičárny, kde proběhla ma-
sopustní veselice – zábava do pozdních nočních hodin. K tanci a poslechu vyhrávala kapela 
Akustik Band Pavla Richtra.
Potvrdilo se, že smyslem masopustního průvodu je sejít se s kamarády, se známými, odreagovat 
se od každodenního shonu, pobavit se, zasmát se. 
Co takhle si vymyslet nápaditou masku a zúčastnit se příštího masopustního průvodu? Co vy 
na to, Vraňáci? Zkusíte to?
Já jsem se bavila a odreagovala na 100 %.

svan 

HASIČSKÝ OSCAR
Práce hasičů je těžká a namáhavá, bez ohledu na ohrožení vlastního zdraví či života se snaží 
zachránit lidské životy a majetky. Proto nás těší ocenění, jakého se dostalo hasičům z Prahy, 
když si v březnu převzali „Hasič-
ského Oscara“ za zásah v hotelu 
Eurostars David v Náplavní ulici.
Loni 20. ledna vyvedli z plamenů 40 
lidí, přesto měl požár tragické ná-
sledky. Na místě zemřeli 4 lidé a po 
2 měsících ještě 82-letý Nizozemec.
Požár způsobil nedopalek cigarety 
a tragické následky měl hlavně kvůli 
vypnutému zabezpečení, které by 
rušilo hosty.
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Hasiči předvedli nejlepší zásah v Evropě. Jde o druhé místo v Mezinárodní soutěži „CONRAD 
DIETRICH MAGIRUS AWARD“. Zlatý Oscar putoval do Belgie.
Pro ocenění do Německého Ulmu si jel i zastupitel naší obce, profesionální hasič DAVID BLA-
ŽEK. David se i přes obtížnost svojí profese, aktivně zapojuje do činnosti v naší obci. Hodně 
času věnuje práci dobrovolných hasičů ve Skochovicích, ať už na údržbě hasičské zbrojnice, 
hasičské techniky, hřiště nebo přípravě kulturních akcí.
DAVIDE GRATULUJEME K OCENĚNÍ!!!

PŘIPOMEŇME SI
Při požáru výrobní haly INTEBO ve Zvoli u Prahy dne 14.2.2017, se z haly nevrátil jeden ze 
zasahujících hasičů. Byla vytvořena čtyřčlená záchranná skupina, která se vydala kolegu hledat 
do prostor hořící haly. Našli bezvládné tělo a vynesli ven. Bohužel JAN ODERMATT z hasičské 
stanice Radotín zemřel. Zemřel i jeden zaměstnanec.
Všem čtyřem zasahujícím hasičům byla dne 18. května 2018 v Zámečku u Příbrami udělena 
vyznamenání „Za odvahu a statečnost“.
Byli to:
Tomáš Hrachivec ml.  (JSDH Zvole u Prahy)
Milan Korotvička  (JSDH Jílové u Prahy)
Ladislav Burián  (JSDH Dolní Jirčany)
Jaroslav Přobyl  (JSDH Dolní Jirčany)

Dodatečně gratulujeme k ocenění. Jiřina Onderková
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FILIPO–JAKUBSKÁ NOC
Čarodějnice a čarodějové všech věkových kategorií se i letos slétli do Skochovic a že jich bylo. 
Hřiště u hasičárny zdobila krásně zdobená májka a na vysoké vatře kralovala parádnice Baba 
Jaga, i když ta to měla již spočítané – jen několik hodin a vzplála.
Děti se bavily, tančily, soutěžily. Na mnoha tvářičkách se objevily krásné obrázky. U malých 
ohníčků hned vedle Vltavy se opékaly buřtíky.
I tentokrát se slétli čarodějky a čarodějníci ke společnému tanečku. Babice o berlích se promě-
nily v „poupata“. Mladší čarodějky a čarodějníci se předvedli v rychlých rytmech a nakonec 
se všichni společně roztančili v rytmech Šakalích let. Tanečnice a tanečníci si tanec užili a 
potěšili přítomné přihlížející.
Velké poděkování patří profesionální tanečnici Veronice Lálové, která je autorkou tohoto 
tanečku a hlavně také učitelkou. Verunce moc děkujeme a těšíme se na příští rok.
Porota vybrala tři nejkrásnější malé čarodějnice, které ozdobila šerpami.
Tyto Missky zapálily hranici. A to byl fičák.
K příjemné pohodě, poslechu, ale i tanci zahrála kapela.
Děkujeme Radnici a našim hasičům za přípravu a organizaci Filipo-Jakubské noci.
Už nyní se těšíme, že se opět sejdeme na přistávací ploše u hasičárny. 
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PEL ‑MEL

CITÁTY
Smích  

• Čím je sluneční svit pro květiny, tím je úsměv pro lidi. (Joseph Addison)

• Člověk je jediný živočich, který se směje a pláče: neboť jediný byl zasažen rozdílem mezi 
tím, jaké věci jsou a jaké by měly být. (Henry Hazlitt)

• Člověk, který se směje, je jako baterka, která se nabíjí. (Miroslav Horníček)

• Člověk se musí smát dříve, než je šťastný, poněvadž jinak by mohl zemřít, aniž by se smál. 
(La Bruyere)

• Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak. (Oscar Wilde)

• Smích je sportem duše. (František Xaver Šalda)

• Smích je branou a úsměv dveřmi, kterými může do člověka vklouznout mnoho dobrého. 
(Christian Morgenstern)

• Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci – naději, spánek a smích. (Immanuel Kant)

• Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim vynahradila, že musejí přemýšlet. (Marcel Pagnol)

• Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

• Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli. (Sebestian Roch Chamfort)

• Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. (Lucius Annaeus 
Seneca)

• Chytrost, ne směšnost, musí vyvolávat smích. (Jan Werich)

• Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá. 
(Jan Werich)

• Kdo se sám sobě nedokáže vysmát, nepatří mezi nejlepší. (Johann Wolfgang Goethe)

• Bát se smíchu, to znamená nesnášet pravdu. (Ivan Sergejevič Turgeněv)

• Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví. 
(Gustave Flaubert)

• Humor – to už je asi to poslední, co je v tomto vědeckotechnickém světě k smíchu. (Jiří 
Suchý)
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na hřišti SK Vrané  
ve Vraném nad Vltavou

Zahrajete si, zasoutěžíte,  
opečete si buřtíky. Nebude  
chybět KOLO ŠTĚSTÍ.  
V 16 hodin - VELKÉ  
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ:  
maminky proti svým dětem.

  PŘIJĎTE PROŽÍT  
   ODPOLEDNE PLNÉ  

ZÁBAVY A ZÁŽITKŮ.

V SOBOTU

1. června 2019

13.30–17.00

Obec Vrané nad Vltavou 
ve spolupráci s SK Vrané, Hasiči - Skochovice, Skauty a Seniorkem

Vás zve na 

DEN DĚTÍ


