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PÁR SLOV NA UVÍTANOU
Máme za sebou další tři měsíce letošního roku a musíme říci, že to byl čas plný zajímavých 
akcí. Byl to čas plný oslav.
Děti oslavily svůj Den dětí. Základní umělecká škola oslavila 65 let od svého založení.
Naši fotbalisté, SK Vrané nad Vltavou, již 95 let běhají a kopou do míče.
Dalším oslavencem byla škola, která velmi důstojně oslavila své dvousté narozeniny.
I ostatní organizace a spolky se činily.
Děkujeme našim milým dopisovatelům za příspěvky, díky jimž se nám pochlubili svou zají-
mavou činností. Mrzí nás, že někteří dopisovatelé (vranských spolků, organizací…) nedodali 
příspěvky o své činnosti.
Máme pro Vás několik podzimních pozvání a věříme, že Vás zaujmou a hlavně se že zúčastníte.

 ReRa

ZPRÁVY Z RADNICE

STRUČNĚ Z RADNICE
RO se sešla 11×, ZO 1×

1. SMLOUVY NA REALIZACI INTENZIFIKACE ČOV VRANÉ NAD VLTAVOU
Rada obce odsouhlasila podpis smlouvy na realizaci intenzifikace ČOV se sdružením: Společ-
nost ČOV Vrané nad Vltavou (SMP, a. s. a Geosan, a. s.), které vyhrálo opakované výběrové 
řízení s nabídkovou cenou 87 951 503 Kč bez DPH.

2. SMLOUVY NA REALIZACI AKCE: PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ NA LESNÍ 
CESTĚ DRAVKOVSKÁ
Rada obce na základě opakovaného výběrového řízení schválila podepsání smlouvy na realizaci 
akce: Protipovodňová opatření na lesní cestě Dravkovská se zhotovitelem Ladislavem Ježkem 
ve výši 1 725 942 Kč bez DPH.

3. SMLOUVY O DÍLO NA REKONSTRUKCI ČS SLUNEČNÍ A V ZAHRADÁCH
Rada obce schválila podpis smlouvy o dílo na rekonstrukci čerpacích stanic v ulici Sluneční 
a V Zahradách se společností Wilo CS, s. r. o. ve výši 713 568 Kč bez DPH.

4. VÝKON HLÍDKOVÉ SLUŽBY NA VODNÍ NÁDRŽI VRANÉ
Krajské ředitelství Policie HMP sděluje, že na základě společné žádosti obcí Vrané nad Vltavou, 
Davle, Štěchovice, Měchenice byly v měsíci červnu vykonávány na vodní nádrži Vrané dvě 
hlídky zaměřené na dodržování předpisů upravujících plavební provoz, další jsou plánované 
na červenec a srpen. Hlídky jsou prováděny ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie 
Středočeského kraje, Poříční oddělení Slapy.

SLOVO NA ÚVOD
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5. CHODNÍK V ULICI NÁDRAŽNÍ
MÚ Černošice vydal stavební povolení na stavbu chodníku v ulici Nádražní. Rovněž se při-
pravuje projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace v této ulici.

6. VYDÁNÍ SOUHLASU K OŠETŘENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ
MÚ Jílové u Prahy, oddělení životního prostředí oznamuje zahájení správního řízení o vydání 
souhlasu k ošetření památných stromů na hřbitově, jedná se o dva buky lesní, u kterých je třeba 
vyřezat silné suché větve, které hrozí odlomením a pádem.

7. NOVÁ BUDOVA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dne 29. 7. 2019 bylo předáno a převzato staveniště nové mateřské školy.

8. SUCHÉ STROMY V DOLÍCH
Občané bydlící v ulici V Dolích se obrátili na obec s žádostí o pomoc při řešení problémů se 
suchými vzrostlými stromy, kdy padající suché větve ohrožuji zdraví a životy rezidentů. Žádost 
o posouzení stavu a případné vykácení byla poslánu lesnímu hospodáři panu Lukášovi Tomkovi 
a panu J. Chvátalovi, který zastupuje vlastníky lesa.

9. REKONSTRUKCE II/102 HR. HL. M. PRAHY – ŠTĚCHOVICE
Starostka obce požádala prostřednictvím Městského úřadu Černošice, oddělení dopravy 
a správy komunikací Praha - západ o zpětné vyznačení přechodu pro chodce před Výzkum-
ným ústavem lesního hospodářství a myslivosti – zastávka Praha Strnady a s tím související 
i snížení rychlosti na 50 km/hod.

10. PARKOVÁNÍ V ULICI U JEZERA
Na základě místního šetření v ulici U Jezera, kde v letních měsících dochází parkování množ-
ství vozidel s přívěsy, Policie ČR dopravní konstatovala, že je možné, zde umístit dopravní 
značku B 29 „Zákaz stání“, nicméně vzhledem k ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na místních komunikacích, instalování tohoto dopravního značení do míst, kde je upraveno 
obecními ustanoveními citovaného zákona, je nadbytečné.
 Dana Ullwerová
 starostka obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE VESTEC
Obecní policie Vestec v období od 01. 05. 2019 do 31. 07. 2019 řešila v obci 
mimo každodenní hlídkové činnosti celkem 146 událostí, z toho bylo 26 udá‑
lostí oznámeno na tísňovou linku Obecní policie Vestec (tel. č. 739 156 156). Za 
uvedené období byly v obci zjištěny 2 trestné činy – trestný čin proti majetku 
a trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí o vykázání a celkem 74 přestupků, z toho 
nezanedbatelných 52 přestupků na úseku dopravy.

Ve dvou případech předávali strážníci OO PČR Jílové u Prahy podezření ze spáchání trest-
ného činu – v prvním případě to byla krádež peněženky a v druhém případě zjištěný skútr 
s odcizenou registrační značkou.
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Z přestupků v dopravě stále bohužel dominuje překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci, 
a to i o více než 20 km v hodině, v celkem pěti případech, kdy smutným rekordmanem je řidič 
motorového vozidla, jemuž byla na úseku s maximální povolenou rychlostí 40 km/hod. namě-
řena rychlost 72 km/hod. Gále bylo zjištěno a vyřešeno celkem 25 případů překročení nejvyšší 
povolené rychlosti v obci o méně než 20 km v hodině. V jednom případě strážnici oznamovali 
správnímu orgánu vjíždění na železniční přejezd v zakázaných případech.
Z dalších přestupků v dopravě strážníci opakovaně řešili nerespektování dopravní značky 
Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech), porušení zákazu zastavení a stání, dále stání na 
chodníku, stání v křižovatce, stání ve vjezdu, stání v protisměru a řízení motorového vozidla 
bez řidičského oprávnění.
Z ostatních přestupků strážníci Obecní policie Vestec řešili opakovaně přestupky dle zákona 
na ochranu zvířat před týráním, porušení obecně závazné vyhlášky obce, ať už jsou to psi na 
volno, vjíždění motorovým vodidlem do vody, založení černé skládky a používání hlučných 
strojů (např. sekačka na trávu, vodní skútry atd.) v neděli. Dále jsou mezi ostatními přestupky 
zastoupeny přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku – zejména za opakované 
krádeže na sběrném dvoře, dále neoprávněný zábor veřejného prostranství, rušení nočního 
klidu a přestupek dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
Dále v uvedeném období strážníci Obecní policie Vestec v celkem třinácti případech řešili psy 
v obci, a to včetně odchytů psů, jejich umístění do kotce Obecního úřadu Vrané nad Vltavou, 
předání psů obci, resp. prověření oznámení o volném pohybu psů v obci. Mimo psy strážnici 
v uvedeném období řešili dvě nalezené fretky, které byly předány obci.
Na základě žádosti OO PČR Jílové u Prahy o poskytnutí součinnosti strážníci opakovaně 
prověřovali rušení nočního klidu v obci, nalezli v obci osobu, která byla v předchozích dnech 
účastníkem vážné dopravní nehody se zraněním a která měla být PČR v této věci vyslechnu-
ta, prověřovali oznámení o problému s občanským soužitím mezi bývalými manželi, zajistili 
osobu, předvolanou k výslechu na PČR Jílové u Prahy a prověřovali oznámení o sáčku s blíže 
nespecifikovaným obsahem.
V součinnosti s HZS Středočeského kraje strážníci řešili oznámení o větvi stromu, který 
ohrožuje osoby pohybující se na cyklostezce, a to společně s SDH Vrané nad Vltavou a HZS 
Středočeského kraje Jílové u Prahy, dále vyjížděli do obce k požáru lesního porostu u trati ČD, 
asistovali u dopravní nehody se zraněním, kdy došlo k pádu nakladače do cca 2 m hlubokého 
výkopu, zasahovali společně se všemi složkami Integrovaného záchranného systému u další 
dopravní nehody se zraněním, kdy osobní vozidlo dostalo smyk a vyjelo mimo komunikaci 
a vyjížděli k úniku provozních látek z vozidla na komunikaci.
Pro osobu, která utrpěla jako spolujezdec zranění při dopravní nehodě, svým nezodpovědným 
přístupem nedokončila léčbu v nemocnici a vrátila se zpět do obce, hlídka Obecní policie Vestec 
s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu této osoby zajistila přivolání ZZS, která osobu převezla k dal-
šímu ošetření do nemocnice. Dále při hlídkové činnosti v obci strážníci nalezli zraněného cyklistu, 
kterému poskytli neodkladnou první pomoc a na místo přivolali posádku ZZS, která zraněného 
převezla do nemocnice, celou událost si dále převzala hlídka OO PČR Jíloví u Prahy k dalšímu šetření.

Díky všímavým občanům obce strážníci Obecní policie prověřovali oznámení např. o ryba-
ření bez platného povolení, rozdělávání ohně poblíž obory, prověřovali pohyb osob v areálu 
sběrného dvora, pohyb tří neznámých osob v areálu bývalých papíren, které měly být pod 
vlivem návykových látek, skupinku mladistvých, kteří měli rušit noční klid, prověřovali osobní 
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vozidlo, u kterého byly přes noc nahozeny dva rybářské pruty a ve vozidle, ani v jeho okolí se 
nikdo nenacházel, prověřovali podezření ze spáchání přestupku – stání na zeleni, řešili ozná-
mení o protékající vodě z bytu nad provozovnou, přičemž vzniklo podezření, že nájemce bytu 
by mohl být v ohrožení života a zdraví, přijali oznámení o hořícím jízdním kole, prověřovali 
oznámení o nočních jízdách motocyklu po lese, opakovaně prověřovali dlouhodobě odstavená 
vozidla, řešili neoznačený kontejner na stavební suť, prověřovali možný pohyb neznámé osoby 
v dlouhodobě neobývaném rodinném domě atd.
Na žádost obce prověřovali odstavené vozidlo v k.ú. obce, otevřené dveře do kaple na hřbitově 
v době, kdy zde neměl nikdo být a dveře měly být zamčené a řešili vozidlo, která v obci neo-
právněně vyváží odpad, za jehož likvidaci jeho řidič neplatí poplatky,
Při hlídkové činnosti v obci strážníci nalezli ležící a spící osobu, která po probuzení uvedla, že 
cestou z restaurace usnula, strážníci tuto osobu doprovodili do místa jejího bydliště a předali 
rodinným příslušníkům, dále při hlídkové činnosti prověřovali vrak, řešili nález věci – bankovky 
v nominální hodnotě 200 Kč, občanského průkazu a skateboardu, prověřovali rušení nočního 
klidu v obci, opakované narušení areálu sběrného dvora, prověřovali dlouhodobě odstavené 
vozidlo a kontrolovali vozidlo s nesprávným způsobem jízdy.
Dále ve dvou případech doručovali strážníci písemnost na základě žádosti Okresního soudu.
Kromě stále se opakujícího problému s nedodržováním povolené rychlosti vozidel v obci ze 
strany jejich řidičů se v obci sice již v menší míře, ovšem stále opakuje další problém, a tím 
je vjíždění na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno. Takže co o železničním přejezdu 
říká zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích? Níže je uvedeno znění § 28 
a § 29 tohoto zákona, týkajících se právě železničního přejezdu:

§ 28
(1) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, 
zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
(2) Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde  -
-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst. 2, smějí vozidla přejíždět přes železniční 
přejezd jen v jednom jízdním proudu.
(3) Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí 
nejvýše 30 km/h. Svítí   -li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zaříze-
ní, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. 
Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
(4) Dojde   -li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo 
železniční trať,17) a nemůže   -li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových 
vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
(5) Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost 
v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

§ 29
(1) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,
a) je   -li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového 

zabezpečovacího zařízení,
b) je   -li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabez-

pečovacího zařízení,
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c) sklápějí   -li se, jsou   -li sklopeny nebo zdvihají   -li se závory,
d) je   -li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je   -li slyšet jeho 

houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí   -li přerušované bílé světlo signálu přejezdového 
zabezpečovacího zařízení,

e) dává   -li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým 
praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,

f) nedovoluje   -li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd 
pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozo-
vatele dráhy11) k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen 
řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. 
Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným 
pověřením provozovatele dráhy.
 
Takže z výše uvedeného výňatku ze znění zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komu-
nikacích týkajícího se železničního přejezdu je zřejmé, že vjet na železniční přejezd je možné 
až tehdy, kdy zhasnou dvě červená přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího 
zařízení, nestačí jen skutečnost, že projel vlak a zvedly se závory u železničního přejezdu – to 
platí nejen pro řidiče, ale i pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Řidič motorového vozidla, který vjede na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno tak 
spáchá přestupek dle § 125c, odstavec 1, písmeno f), bod 9. zákona 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. Tento přestupek nelze projednat na místě, strážníci jej oznamují 
správnímu orgánu, kde přestupci hrozí následující sankce – pokuta 2.500,– až 5.000 Kč a zákaz 
činnosti na 1 až 6 měsíců.

Dalším z problémů, se kterým se dlouhodobě potýká obec i strážníci, je porušování Obecně 
závazné vyhlášky Obce Vrané nad Vltavou č. 2/97 ze dne 10. 06. 1997, týkající se volného 
pohybu psů po obci. V této vyhlášce je v článku 6 Chov a držení zvířectva uvedeno právě ve 
vztahu ke psům v následujících odstavcích toto:
a) - je zakázáno volné pobíhání domácího zvířectva i zvířectva chovného a užitkového po 

veřejných prostranstvích
d) - psi na veřejných prostranstvích musí mít náhubek a musí být vedeni na vodítku
h) - znečištění veřejných prostranství zvířecími výkaly musí být chovatelem (majitelem, do-

provodnou osobou) neprodleně odstraněno
k) - toulavá zvířata budou pochytána a předána specializovanému zařízení k péči. Bude   -li 

zjištěn majitel takového zvířete, budou mu veškeré s tím vynaložené náklady přeúčtovány 
k náhradě

Pokud je toulavý pes strážníky odchycen, je po kontrole, zda má čip a zda nepotřebuje veterinární 
ošetření následně předán obci a umístěn do kotce u Obecního úřadu. Pokud se o takového psa 
majitel nepřihlásí, je následně zvíře umístěno do smluvního záchytného zařízení. Samozřejmě 
se může stát, že pes v nestřeženém okamžiku uteče z Vašeho pozemku, vytrhne se z vodítka při 
venčení atd., ovšem je nutné okamžitě takovouto situaci řešit a nečekat, až se tulák sám vrátí 
domů jako obvykle. Pokud má pes obojek se známkou či s telefonním číslem na majitele, je 
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majitel neprodleně informován strážníky, kteří psa odchytili, že byl jeho pes odchycen a kde 
se momentálně nachází
Pokud má pes zaregistrovaný čip, kontaktuje majitele psa po předchozím telefonátu strážníků se 
žádostí o prověření zjištěného čísla čipu Národní registr majitelů zvířat a to takovým způsobem, 
jaký nastavil majitel psa při registraci čipu (telefonát, SMS atd.). V každém případě je třeba ihned 
poté, co zjistíte že Vám pes utekl, kontaktovat Obecní policii Vestec na tel. č. 739 156 156 a obec.
Jen připomínáme, že od 01. 01. 2020 bude čipování psů v ČR povinné.

Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE VESTEC:
Dne 25. 05. 2019 v čase cca 11:30 hodin při hlídkové činnosti byla hlídkou zjištěna dopravní 
nehoda se zraněním v obci v ulici Březovská, osobní automobil Škoda Octavia jedoucí ve směru 
od obce Březová -Oleško sjel mimo vozovku na krajnici, dostal smyk, otočil se do protisměru 
a poškodil přitom oplocení chaty, řidička vozidla při dopravní nehodě utrpěla zranění. Na 
místo se sjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Řidička havarovaného 
vozidla byla na místě ošetřena posádkou ZZS. Dle svědků dopravní nehody mohla být její 
příčinou nepřiměřená rychlost.
Dne 30. 05. 2019 v čase cca 09:45 hodin oznámila starostka obce na tísňovou linku Obecní 
policie Vestec, že v okolí Skochovic poblíž železniční zastávky Skochovice se na volno po-
hybuje pes plemene americký stafordšírský teriér nebo pitbull. Hlídka, která se právě v obci 
nacházela, neprodleně začala psa hledat, postupně opakovaně projela celou obec, podle 
informací svědků a díky místní a osobní znalosti zjistila majitele psa. Dle svědků měl tento 
pes v prostoru železničního přejezdu v ulici Ke Zvoli napadnout jiného psa. Další svědek 
oznámil na tísňovou linku Obecní policie Vestec, že psa pohybujícího se na volno zahlédl ve 
společnosti občana obce, na základě tohoto oznámení byl tento občan obce zastižen v ulici 
U Elektrárny u kempu Lávka, ten k celé věci uvedl, že se pes na volno přidal k němu a jeho 
feně poté, co napadl jiného psa, on ví, komu pes patří a vede ho právě domů. Hlídka Obecní 
policie Vestec psa převzala, převezla jej do kotce u OÚ Vrané nad Vltavou a následně byl 
pes předán odpovědné osobě.
V čase cca 12:36 hodin kontaktoval tísňovou linku Obecní policie Vestec majitel psa, kterého 
dnes v dopoledních hodinách v obci v ulici Ke Zvoli při venčení napadl neznámý pes bojového 
plemene a vážně ho zranil na zádech – v této chvíli je jeho pes operován na veterinární klinice 
na Zbraslavi. Zraněný pes bohužel napadení jiným psem nakonec nepřežil, celá událost byla 
předána Městskému úřadu Černošice pro podezření ze spáchání přestupku dle zákona na 
ochranu zvířat před týráním.
Všem svědkům celé události a hlavně občanu obce, který psa odchytil a vedl jej domů, Obecní 
policie Vestec děkuje za pomoc.
Dne 03. 06. 2019 v čase cca 20:36 hodin požádal operační důstojník PČR pro Prahu západ hlídku 
Obecní policie Vestec o součinnost při prověření oznámení o napadení psem a majitelem psa. 
Hlídka oznámení neprodleně prověřila, na místě bylo dle výpovědi oznamovatele zjištěno, že se 
jedná o dlouhodobý problém s porušováním Obecně závazné vyhlášky obce, kdy je pes majiteli 
venčen na volno; dnes tento pes zaběhl na zahradu oznamovatele a zde začal pronásledovat 
kočku oznamovatele, přičemž psa nebyl jeho majitel schopen odvolat. Tato situace následně 
vyústila do problému s občanským soužitím mezi oznamovatelem, jeho manželkou a majiteli 
psa. Tato událost byla předána přestupkové komisi Obce Vrané nad Vltavou pro podezření ze 
spáchání několika přestupků všemi aktéry této události.
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Dne 20. 06. 2019 v cca 07:30 hodin bylo na tísňovou linku Obecní policie Vestec přijato ozná-
mení, že předchozího dne neznámá osoba odchytila v Praze 9 křížence psa a převezla jej do 
místa svého bydliště ve Vraném nad Vltavou. O této skutečnosti byl majitel psa informován 
pomocí aplikace Psí detektiv a dnešního dne si měl svého psa v obci po předchozí dohodě 
vyzvednout; pes ovšem při ranním venčení utekl a pohybuje se po obci neznámo kde. Oznamo-
vatel požádal hlídku Obecní policie Vestec o součinnost při pátrání po ztraceném psu, který je 
plaché povahy a nedůvěřivý k cizím lidem. Strážníci za aktivní účasti osoby, které pes utekl ze 
zahrady při ranním venčení, jej v obci nalezli a následně odchytili, takže když do obce dorazil 
po předchozí dohodě majitel psa, převzal si psa v pořádku. Důvodem odchytu psa v Praze 9 
předchozího dne občanem obce byl fakt, že pes zmateně pobíhal po čtyřproudé komunikaci 
mezi vozidly a ohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Dne 26. 06. 2019 v čase cca 19:55 hodin oznámil na tísňovou linku Obecní policie Vestec 
občan obce, že mu před vjezdem do jeho rodinného domu stojí neznámé vozidlo a brání mu 
ve vjezdu na pozemek. Dále oznamovatel uvedl, že poté, co požádal řidiče tohoto vozidla, aby 
z místa odjel a umožnil mu tak vjezd na pozemek, jej jedna osoba slovně napadla. Oznámení 
neprodleně vyjela prověřit hlídka, která na místě toto vozidlo a jeho posádku již nezastihla. 
Na místě se mimo vjezd na pozemek oznamovatele nacházela ještě další vozidla, která si na-
vzájem bránila v odjezdu, posádky těchto vozidel se navíc verbálně napadaly. Vzhledem ke 
stoupající agresivitě všech zúčastněných byla prostřednictvím operačního důstojníka PČR pro 
Prahu -západ na místo přivolána hlídka PČR. Do příjezdu hlídky PČR se strážníkům podařilo 
zabránit fyzickému napadení mezi jednotlivými účastníky celé události. Poté došlo ke zklidnění 
situace na místě a jednotlivá vozidla mohla z místa odjet. Podezření ze spáchání přestupků 
proti občanskému soužití, porušení Obecně závazné vyhlášky obce atd. jednotlivými aktéry 
celé události bylo oznámeny přestupkové komisi Obce Vrané nad Vltavou.
Dne 06. 07. 2019 v čase cca 21:23 hodin zaznamenali při hlídkové činnosti v obci strážníci 
motocykl, jedoucí bez rozsvícených světel. Řidič motocyklu po spatření hlídky Obecní policie 
Vestec výrazně zrychlil, nedbal výzev k zastavení a vysokou rychlostí pokračoval ulicemi obce, 
kde v jedné z ulic následně nezvládl řízení motocyklu a najel do oplocení přilehlého pozemku. 
Poté se řidič motocyklu z místa dopravní nehody ihned zvedl, dal se na útěk po schodech 
a zaběhl do lesa. Ovšem strážníci jej v lese po chvíli nalezli a za použití donucovacích prostřed-
ků – hmaty a chvaty byl řidič motocyklu sveden k zemi a byla mu přiložena služební pouta. 
Následně se strážníci i s řidičem motocyklu vrátili na místo dopravní nehody, prostřednictvím 
operačního důstojníka PČR pro Prahu -západ byla provedena lustrace osoby řidiče, kde vyšlo 
najevo, že řidič motocyklu má vysloven zákaz řízení motorových vozidel do roku 2020. Řidič 
motocyklu byl vyzván k provedení orientační zkoušky na alkohol, s negativním výsledkem, 
orientační vyšetření na návykové látky řidič odmítl. Dále bylo lustrací zjištěno, že motocykl, na 
kterém se řidič pokusil hlídce Obecní policie Vestec ujet, je trvale vyřazen z provozu a platná 
STK mu vypršela v roce 2015. Následně se na místo dostavila hlídka OO PČR Jílové u Prahy, 
které byla celá událost strážníky předána pro podezření ze spáchání trestného činu maření 
úředního rozhodnutí a vykázání; hlídka PČR skupiny dopravních nehod převzala k vyšetření 
dopravní nehody motocyklu.
Dne 28. 07. 2019 v čase cca 10:58 hodin přijali strážníci na tísňovou linku oznámení, že neznámý 
muž se starším osobním vozidlem v obci na rovince najel do odstaveného vozidla. Oznámení 
neprodleně prověřila hlídka Obecní policie Vestec, která na místě zastihla řidiče tohoto vozidla, 
který byl vyzván k prokázání totožnosti; ten uvedl, že odjížděl z kempu Lávka, kde vozidlo včera 
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koupil a přitom se stalo, že najel do odstaveného vozidla. Lustrací osoby řidiče bylo následně 
zjištěno, že není držitelem řidičského oprávnění a hlídce jen sdělil, že si ho až po koupi vozi-
dla hodlal udělat. Jako důvod nehody uvedl neznalost řízení vozidla. Orientační vyšetření na 
alkohol bylo negativní. Celá událost byla oznámena strážníky operačnímu důstojníkovi PČR 
Praha -západ, který na místo vyslal hlídku PČR a ta věc převzala od strážníků k dalšímu šetření.

str. Tomáš Heckr
strážník Obecní policie Vestec, okrskář obce

VRANSKÝ OBČAN SE PTÁ… RADNICE ODPOVÍDÁ
Jaká je kapacita nové MŠ?
Kapacita mateřské školy je navýšena z původních 93 míst na 140.

Do kolika tříd jsou děti rozděleny, kolik je dětí ve třídě?
Děti jsou rozděleny do 5 tříd podle barev: modrá třída - 16 dětí nejmladších, zelená třída – 18 dětí 
3-4 roky, červená třída 19 dětí 4-5 let, oranžová třída - 18 dětí 5-6 let, žlutá třída 20 dětí 5-6 let.

Má školka kvalifikované učitelky?
Všechny učitelky jsou kvalifikované a některé mají i vyšší vzdělání než je požadováno pro 
mateřskou školu – vysoká škola nebo vyšší odborná škola pro předškolní výchovu.

VRANSKÝ OBČAN SE PTÁ… ZŠ ODPOVÍDÁ
Kapacita školy je 500 žáků. Kolik bude ve školním roce 2019/20 dětí vranských a kolik pře-
spolních?
Ve školním roce 2019/2020 bude v ZŠ Vrané 290 žáků z Vraného nad Vltavou, 140 ze spádo-
vých obcí (Březová -Oleško, Zvole, Ohrobec), 11 dětí z ostatních obcí, 59 dětí v individuálním 
vzdělávání.

Kolik má škola učeben a kolik tříd (šk. r. 19/20)?
Učeben je 21, z toho 2 počítačové učebny a 1 jazyková učebna, 1 odborná učebna fyziky 
a chemie. Tříd bude 19.

Jak jsou využity třídy 1. stupně v odpoledních hodinách?
Prostory využívají oddělení školní družiny a odpolední kroužky.

Fotografie učitelů (šk. r. 18/19) vyvolala mnoho otázek (byly vystaveny v hale školy při osla-
vě 200 let staré školy). Vedení školy, již po několikáté podává inzerát, kde shání pedagogy. 
Na fotografii je velmi početný učitelský sbor (jsou zde i asistentky), ale chybí vychovatelky 
z družiny. Tento počet učitelů není dostačující?
Ne, není.

Mají všichni učitelé, asistenti a vychovatelky potřebné vzdělání pro své profese?
Nemají.
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Desítky let se obec snažila, aby v jedné budově školy byl umístěn: 1. stupeň, 2. stupeň, družina, 
školní jídelna. Podařilo se a všechny děti byly pod jednou střechou. Vše bylo v pořádku. Vedení 
školy rozhodlo, že ve šk. r. 19/20 se vrátí o krok zpět a družinu vyčlení do jiných prostor. Proč?!
Protože škola nemá dostatek učeben pro výuku.

Několik let pracoval ve škole „Modelářský kroužek“, ve šk. r. 18/19, pro něj nebyl ve škole 
nalezen prostor. Bude kroužek pracovat ve šk. r. 19/20?
Je třeba se zeptat lektorů, zda budou mít zájem kroužek dále vést. Věříme, že se pro něj nalezne 
prostor ve staré školce.

Více informací o škole na www@zsvrane.cz, nebo ve Výroční zprávě na webu školy.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ZE ŽIVOTA OBCE

U ČEHO BYLO ZRCADLO…
DEN DĚTÍ
Děti letošní Den dětí oslavily na hřišti SK Vrané. Svatý Petr zajistil krásné 
sluneční počasí a tak si děti sobotní odpoledne opravdu užily. Po celém 
areálu měly možnost si vyzkoušet mnoho atrakcí.
Skauti si připravili velmi lákavé disciplíny: jízda po Vltavě na raftu, 
provazovou lanovku, střílení lukem a vzduchovkou. U hasičů se stříkalo 
o sto šest nejen na cíl, ale i navzájem po sobě. Protože sluníčko krásné 
hřálo, tak pěkná sprcha byla příjemná. Velcí fotbalisté s dětmi sportovali. 
Děti si pořádně zaběhaly, zahrály si malý fotbal. Trochu napětí si pro děti 
přichystal i SENIOREK s „kolem štěstí“.
Po absolvování všech disciplín si děti opékaly buřtíky a dostaly malé 
dárečky.

Prosíme, 
věnujte tichou vzpomínku na

pana Karla JÍLKA,
který již není mezi námi.

Přátelé

GRATULUJEME
naší kamarádce

paní 
Blance BĚLIČOVÉ
ke krásnému 
životnímu jubileu.

Přejí zpěváci ze Sboru sv. Jiří
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Hudební kulisu zajistil pan Ullwer a Ferda.
Rozzářená očka dětí byla poděkováním dospělákům za tento Den dětí.

LIDUŠKA SLAVILA
Vranské Základní umělecké škole je letos 65 let. K narozeninám patří gratulanti a tak oslaven-
kyně přijímala gratulace. Lidušce přišlo popřát mnoho hudebních kolegů.
Celé odpoledne na zahradě školy zněla hudba a zpěv. Vystoupili nejen žáci z naší hudební školy. 
Zpívaly děti ze školky, školy, Sbor sv. Jiří a zpěváci a hudebníci z okolních obcí.
Přejeme oslavenkyni mnoho uměleckých úspěchů do dalších let.

200 LETÁ DÁMA
Dvěstě let, panečku to je generací… a právě tolik let je naší škole. Takové výročí se musí 
důstojně oslavit a tak se ve škole slavilo. Ve škole na návštěvníky čekalo mnoho zajímavého 
z historie školy. Nástěnky informovaly o všem, co se týká školy. Fotografii na památku, ano 
i to si gratulanti donesli domů. Pan fotograf měl připravenou starou dřevěnou lavici a v pozadí 
byla fotografie staré nebo nové školy. Hostitelka byla štědrá, rozdávala dárečky, almanach, 
propisovačku, pamětní placku, perníček.
Ve škole se také sešly bývalé paní učitelky.
Oslava pokračovala kulturním programem v Sokolově. Sokolovna praskala ve švech.
Program byl velmi pěkný. Všechny děti se snažily a předvedly vtipná vystoupení. Malé děti 
byly roztomilé, čím starší, tím bylo vystoupení náročnější. Všem dětem patří velké poděkování, 
byly báječní.
„Tudy cesta v život dokonalý“ a tak ať touto cestou vyjde do světa mnoho dalších mladých lidiček.

V MEZI NÁMI
Mezi námi je mezigenerační organizace, s kterou spolupracuje u nás ve Vraném Seniorek, 
Mateřská školka a Základní škola – Školní družina. Babičky ze Seniorku kamarádí s dětmi již 
několik let. „První děti“ (přátelství začalo již ve školce) letos opustily školu. A to je důvod se 
sejít a rozloučit se. Setkání proběhlo na Lávce. Přišla koordinátorka z organizace Mezi námi, 
Seniorek, kluci a holky z devítky s třídní učitelkou, paní starostka. Velkým překvapením 
byla paní učitelka Markéta Pézlová (děti učila 4 roky), která za dětmi přijela z Jizerských hor. 
Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře. I dárečky byly – Pamětní list od Mezi námi 
dostaly děti i Seniorek.
Další dárečky si přichystal Seniorek. Babičky popřály kamarádům mnoho štěstí a úspěchů 
v dalším životě. Seniorek se i nadále přátelí s malými kamarády.
Poděkování patří: Klubu Lávka za poskytnutí prostoru pro setkání a hlavnímu sponzorovi 
panu Milanu Škodovi, který daroval velmi hodnotné dárky.

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Děti si užívají prázdniny s rodiči a sourozenci v zahraničních letoviscích i v naší domovině 
a ve Vraném probíhá v obou školkách balení a těšení se na dny příští.
Nejprve se ale vrátíme do poslední dekády školního roku, kdy jsme dětem připravili pestrý 
program, který se týkal mnoha divadelních představení, zážitků v podobě celodenních výletů 
do Olešné u Hořovic – Zvířátkov a Mirakula, ale i zahradní slavnosti na Den dětí a především 



ZRCADLO ČÍSLO 201 – 3/201912

loučení se s předškoláky. „Pasování“ a následná zábava se 
díky počasí nevydařilo k naší spokojenosti, ale dětem déšť 
a průtrže nevadí a odpoledne si užily. S radostí jsme přijali 
i pozvání na interaktivní výstavu do prostor staré papírny od 
ZUŠ, kde děti měly možnost si nejen prohlédnout díla starších 
kamarádů, ale i si něco namalovat a pohrát si.
Také nás navštívili žáci paní učitelky Hereitové a přečetli nám 
úryvky ze svých oblíbených knih. Krásně se nám po obědě 
při četbě odpočívalo a my mnohokrát paní učitelce i žákům 
děkujeme a doufáme, že nás navštíví i v letech dalších.
Zbytek školního roku utekl jako voda a nastalo loučení. V horní 
školce o něco málo dojemně než v detašovaném pracovišti 
Staré školy. Všem našim předškolákům, vlastně za pár dní již 
školákům, přejeme mnoho úspěchů při studiích a věříme, že 

se na nás brzy přijdou podívat a pochlubit se jak jim vše jde. Ale již ne do „staré“ školky, ani 
do odloučeného pracoviště, ale do školky nové, která za poslední rok vyrostla na místě školky 
původní.
Nová školka „sluníčková“, do které se velice těšíme, 
má 5 paprskových tříd a od září jí budou navštěvovat 
i děti, které dosáhnou v letošním roce věku tří let 
až po předškoláky.
V nové školce přivítáme nejen děti, ale i nové, kva-
lifikované čtyři paní učitelky a jednu zdravotní ses-
třičku na pozici chůvy k nejmenším dětem. Všem 
přejeme mnoho úspěchů a věříme, že pro naši školku 
budou velikým přínosem.
Budeme se těšit na setkání s vámi a doufáme, že 
se uvidíme nejen na Vranském posvícení v sobotu 
21. 9. , ale i v nové budově MŠ.
Všem přejeme krásné dny

kolektiv učitelek MŠ

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
PROKOPSKÉ ÚDOLÍ
21. 5. se žáci 9. B společně s paní učitelkou Janou Bouškovou a bývalým 
učitelem a mistrem pradávného bojového umění Ju -jitsu Michalem Ku-
belíkem vydali do Prokopského údolí v Praze. V průběhu výpravy jsme se 
seznamovali s geologickým podložím naší krajiny a obdivovali bohatou 
rozmanitost naší krásné země. Po cestě jsme se zastavili v několika bývalých lomech na vápe-
nec, kde jsme hledali zkameněliny pradávných živočichů. Někteří dokonce nalezli schránky 
hlavonožců z období prvohor.
Poté jsme se vydali po naučné stezce údolím až na sídliště a stanici metra. Všichni žáci byli 
spokojeni s obsahem a programem této expedice.

zapsal Alex Nečesaný a spol. (9. B)
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SPORTOVNÍ KURZ 6. ROČNÍKŮ
Sportovní kurz šestých tříd se stává na 
naší škole již tradicí. Opět jsme v před-
posledním květnovém týdnu vyjeli se 
žáky 6. A a 6. B do ověřeného spor-
tovního střediska poblíž hradu Zvíkov. 
Hned první den strávili žáci s třídními 
učitelkami a lektorem ze společnosti 
„Život bez závislosti“, aby absolvovali 
aktivity a hry zaměřené na spolupráci 
třídního kolektivu, podporu vztahů 
mezi sebou, zdravé komunikace a respektujícího chování. Další dny v namíchaných týmech 
měřily děti svou sportovní zdatnost v přehazované, fotbalu, volejbalu, softballu, plavali v řece, 

nad bazénem chodili po slacklině, nad zemí po lanech. 
Dále si zkusili orientační běh s pravými kontrolami, 
letní verzi biatlonu i se střelbou, postavit stan po slepu 
a samozřejmě se žáci pěšky vydali i do blízkých turi-
sticky atraktivních cílů.

VÝLET DO IQLANDIA
V pátek 17. května, v rámci projektového dne, žáci 6. B 
a 7. A zavítali do moderního science centra IQLANDIA 
v Liberci. Zábavnou formou se seznámili se základními 
jevy a pojmy z fyziky, chemie a biologie. Žáci zvláště 
ocenili možnost samostatně nahlédnout do vybraných 
expozic, prohlédnout a vyzkoušet si exponáty a mož-
nost užít si čas strávený se svými kamarády. Největší 
nadšení sklidily expozice Kosmo, Vodní svět, Živly 
a Sexmisie.

TRADIČNÍ ATLETICKÉ DOPOLEDNE KE DNI DĚTÍ
V pátek 31. 5. a v pondělí 3. 6. 2019 si děti z 1. stupně užily sportování na hřišti. Vyzkoušely si 
různé zajímavé atletické disciplíny, např. člunkový běh, hod oštěpem, klokaní skok a na závěr 
štafetu. Všichni bo-
jovali ze všech sil, 
na závěr je čekala 
sladká odměna 
a osvěžující nápoj. 
Všichni moc dě-
kujeme za skvělou 
organizaci paní 
učitelce Kadlecové 
a páťákům, kteří na 
všech stanovištích 
zdatně pomáhali!
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CYKLOVÝLET
Ve středu 5. 6. 2019 vyrazila třída 
8. B na svůj další cyklovýlet. Po-
prvé jsme společně jeli před dvě-
ma lety a hezké počasí na začátku 
června nás namotivovalo vyrazit 
do přírody na kole znovu. Trasa 
vedla převážně terénem (Zvole-
-Oleško, Záhořanské údolí, Libeř, 
Okrouhlo, Zlaté údolí, Černíky, 
Březová -Zvole). Zažili jsme vše, 
co lze od lehce dobrodružného 
výletu očekávat. Především mnoho zábavy a zážitků, ale i několik technických problémů na 
kolech, průjezdy potoky, pády do kopřiv, a nakonec i výborný společný předem objednaný 
oběd. Opět máme na co vzpomínat.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
Ve čtvrtek 16. 5. proběhlo Krajské kolo Přeboru škol v Orientačním běhu, tentokrát na Kladen-
ském sletišti. Přihlášeno bylo celkem 554 závodníků. Žáci ZŠ Vrané si v závodě vedli více než 
dobře. I přes drobné technické potíže se umístili velmi dobře. V celkovém pořadí obsadili ve 
Středočeském kraji krásné 5. místo (z 12 škol). Gratulujeme Šimonovi Geletovi, který obsadil 
ve své kategorii vynikající 2. místo, Vašek Marhold byl ve své kategorii 5. a Přemek Marhold 

8. Bětce a Jendovi Hovorkovým děkuje-
me za účast v boji o stupně vítězů a paní 
Marholdové za doprovod.
Filip Štětka vybojoval 2. místo na 1500 
metrů na atletickém přeboru škol.

ZÁJEZD DO ANGLIE
12. června kolem 9. hodiny ranní odletěla 
z pražského Letiště Václava Havla sku-
pina 38 žáků Základní školy Vrané nad 
Vltavou na poznávací zájezd do Anglie. 
Během pětidenního intenzivního pro-
gramu jsme s průvodcem panem Filipem 
Felixem navštívili nejen nejvýznamnější 
pamětihodnosti Londýna, ale měli jsme 
možnost podívat se také do Oxfordu 
a  prohlídnout si přímořské letovisko 
Brighton z výšky 132 metrů. Po středeč-
ním leteckém přesunu nás v Londýně 
přivítalo typicky britské počasí – déšť 
a nízké teploty. Ubytovali jsme se v malém 
hotelu nedaleko legendárního Hyde Parku 
a s deštníky nad hlavou jsme si odpoledne 
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prošli centrum města – Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Houses of Parliament. Ve čtvrtek 
nás čekal celodenní výlet do Oxfordu. Navštívili jsme překrásné starodávné koleje i slavnou 
jídelnu, v níž Harry Potter a jeho spolužáci hodovali pod hvězdnou oblohou. V pátek jsme měli 
v plánu dvě jedinečné atrakce Londýna – slavný Tower Bridge, který jsme si prohlédli zevnitř 
a London Eye – obrovské kolo z něhož je fantastický výhled na celé město. Cestou podél Temže 
jsme stihli navštívit i galerii Tate a viděli jsme také divadlo Globe Theatre. V sobotu jsme po 
vydatné anglické snídani nasedli do rychlovlaku směr Brighton. Krásné pobřežní městečko 
s malebnými domy nás přivítalo slunečným počasím. Po procházce úžasnými zahradami 
lemujícími bývalou královskou rezidenci Royal Pavilion jsme navštívili podmořský svět, nej-
starší fungující akvárium na světě ve viktoriánské budově z roku 1872. Před přesunem zpět 
do Londýna jsme si Brighton prohlédli z pohyblivé vyhlídkové plošiny. V neděli dopoledne 
jsme ještě stihli krásnou expozici v londýnském přírodovědném muzeu. Odpoledne nás čekal 
přesun na letiště a návrat domů. Vrátili jsme se unavení, ale plní nezapomenutelných zážitků. 
Všichni se moc těšíme na další podobné výlety za poznáním!

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ O LÍNÉ BABIČCE
10. června navštívily děti z 3. A a 3. B představení O líné babičce v Divadle v Dlouhé. Představení 
na motivy stejnojmenné knížky od Aleny Kastnerové v režii Jana Borny se nám moc líbilo: Babička 
Milada nechce po odchodu do důchodu pouze hlídat vnoučata, vařit, prát a uklízet, kdykoliv si 
její děti usmyslí. Raději si chce plnit přání, která celý život uchovávala se starém škapulíři. Z něj 
za pomoci dětí vždy nějaké přání vylosuje a hned se pustí do jeho realizace. A tak se babička 
projíždí nejrychlejším autem světa, proletí se modrou vzducholodí a při té příležitosti zachrání 
život mladému následníkovi trůnu z blíže nespecifikované orientální země, naučí se zacházet 
s počítačem a internetem v kurzu pro seniory, vyleze na osmitisícovku a přitom zabrání vyhynutí 
yettiů, naučí se potápět a lyžovat. Mezitím stihne třeba rokenrolovou písničkou vyléčit nemoc-
ná vnoučata. To vše v doprovodu živě hraných písniček s veselými texty (zjistili jsme, že mezi 

muzikanty vystupuje i manžel paní 
učitelky Liptákové). Nakonec je ve 
škapulíři poslední přání - žít u moře. 
I to si babička splní, ale pak už není 
co plnit a je tedy konec. Představení 
jsme hodnotili cestou na Florenc na 
metro a ani nám nevadil lehký deštík, 
který se spustil. Línou babičku může-
me doporučit všem malým, velkým 
i odrostlým dětem. Představení uvádí 
divadlo i o víkendech.

BESEDA S MODERÁTORKOU 
A NOVINÁŘKOU SVĚTLANOU 
WITOWSKOU
Naše škola se letos zúčastnila Týdnů 
mediálního vzdělávání, které jsou 
součástí projektu Jeden svět na ško-
lách (vzdělávací program organizace 
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Člověka v tísni). Tento program má přispívat k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se 
orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, 
chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.
Jsme velmi potěšeni, že na nabídku besedy se žáky na naší škole kývla novinářka a moderá-
torka Světlana Witowská. 90 minut měli žáci možnost naslouchat a zároveň pokládat otázky 
jedné z nejrespektovanějších moderátorských osobností ČT. Dívky a chlapci z 8. A a 8. B byli 
na besedu perfektně připraveni, což ocenila sama paní Witowská i koordinátorka projektu S. 
Talenská. V závěru ještě žáci předali paní Witowské jako dárek plakát s jejími vlastnoručně 
domalovanými či nakreslenými portréty a vzkazy s reakcemi na dnešní setkání.
Z reakcí obou stran mohu s radostí zhodnotit, že jak pro žáky, tak pro paní Witowskou, byl 
čas společně strávený časem milým a hodnotným.

AUTORSKÉ ČTENÍ S  PANÍ 
SPISOVATELKOU BARBOROU 
VAJSEJTLOVOU
V rámci projektu Celé Česko čte dě-
tem nám přišla na 1. stupeň v úterý 
4. 6. 2019 číst ze svých knížek paní 
spisovatelka Barbora Vajsejtlová. Se-
tkání s ní bylo velmi milé. Představila 
prvňáčkům, druhákům a páťákům 
své dosud vydané knížky. Prozradila 
něco ze svého spisovatelského života 
a zmínila i plány do budoucna. Děti 
si poslechly autorské čtení, které je 
velmi zaujalo. Věříme, že příští rok se 
uskuteční další příjemné a zajímavé 
setkání.

OSLAVY 200LET ŠKOLY VE 
VRANÉM
V září 2019 to bude 200 let, kdy 
se ve Vraném n. Vlt. začalo po-
prvé vyučovat ve školní budově. 
Takové jubileum nemohlo zůstat 
bez oslav a tak za finančního 
přispění obce Vrané nad Vlta-
vou uspořádala naše škola ve 
středu 19. 6. oslavu s nabitým 
programem. Zájemci si mohli 

prohlédnout školu, navštívit výstavu z její historie, občerstvit se, podívat se na galerii na plotě, 
pozdravit se se svými bývalými pedagogy, pro které bylo připraveno speciální posezení, a udělat 
si tématickou vzpomínkovou fotografii ve fotokoutku. Od 17 hod. byl připraven v sokolovně 
hlavní program „Ahoj prázdniny“ s vystoupením tříd. Každý z návštěvníků navíc obdržel 
Almanach školy vydaný právě k této slavnostní příležitosti, placku s logem školy či perníček.
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ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
I v letošním školním roce navázali žáci 9. ročníku na tradici psaní a obhajob svých závěrečných 
prací. Každý z žáků v posledním ročníku si na podzim vybírá téma, které pak zpracovává do 
podoby odborné práce se všemi formálními náležitostmi. S vybraným tématem se tak musí 
podrobně seznámit a navíc ještě v praktické části prezentovat své nové poznatky získané po-
zorováním, výzkumem, apod. Na konci června pak deváťáci své práce obhajují před porotou 
složenou z vedoucího absolventské práce, vedení školy, třídního učitele, paní starostkou a spo-
lužáky. Letos jsme u obhajob slyšeli o tématech: Skauting, Fantasy literatura, Lesní roh, Zdravá 
výživa, Autismus, Orientační běh, Hlavolamy, Spolek Vltavan, Tejpování, Komiks, Legionáři aj.
I v tomto roce byly některé práce a jejich obhajoby na vynikající úrovni. V závěru pak byli 
všichni žáci obdarováni památeční šerpou se jmény svých spolužáků a třídního učitele, růží 
a novinkou tohoto roku - pozváním na slavnostní oběd do školní jídelny.

DRAVCI V LETU
V posledním červnovém týdnu měli žáci 2. stupně 
možnost zúčastnit se výukového programu společ-
nosti Penthea, tentokrát na téma Dravci v letu. Na 
prostranství před sokolovnou jim byli předvedeny 
běžné i některé vzácné druhy dravců v celkovém 
počtu 12–15 exemplářů. Lektoři vysvětlili žákům 
úlohu lovců v přírodě, seznámili je s jejich biologií, 
ochranou a nechybělo ani dokonalé předvedení 
letu. Dravci byli nošeni k žákům tak, aby si je mohli 
prohlédnout zblízka, většina z nich létala nad dětmi 
nebo přímo mezi nimi. Někteří žáci a učitelé si 
také vyzkoušeli přílet na ruku, takže kontakt byl 
opravdu bezprostřední.
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DNY PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA
Na konci června probíhalo velké školení všech tříd s názvem Dny pro záchranu života. Děti si 
mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak se zachovat ve vážných situacích, kdy by mohl být ohrožen 
lidský život. Žáky školili skuteční záchranáři s mnohaletou praxí. První část programu byla 
teoretická v interaktivní učebně, praktická část probíhala v prostorách před školou.

SPORTOVNÍ DEN 
2. STUPNĚ
Den před vysvědčením připravila 
škola pro žáky 2. stupně den plný 
pohybu a zábavy. Nejprve si žáci 
paralelních tříd v ročníku změřili 
síly ve smíšené štafetě (z každé 
třídy 3 žáci a 3 žákyně), následně 
se každý z dětí přemístil ke svému 
sportovnímu stanovišti, ve kterém 
se zúčastnil miniturnaje. Soutě-
žilo se v přehazované, fotbalu, 
florbalu, stolním tenise a piškvor-
kách. V úplném závěru proběhl 
oblíbený zápas ve volejbale žáci 
versus učitelé. Letos utvořili žáci 
proti pedagogům dokonce 4 týmy. 
Z reakcí samotných hráčů i divá-
ků bylo patrné, že se nejen volej-
balový zápas, ale celé sportovní 
dopoledne všem moc líbilo.
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OSTATNÍ:
•  Klub mladých diváků navštívil v tomto školním roce poslední představení- muzikál Trhák.
•  Proběhl bleskový sběr papíru.
•  Školní sbor vystoupil na oslavách ZUŠ Vrané nad Vltavou.
•  Všechny třídy se zúčastnily společného focení dronem k 200letému výročí školy ve Vraném.
•  Některé třídy 1. stupně absolvovaly školy v přírodě.
•  Se třídou 9. B se slavnostně v areálu Lávky ve Skochovicích rozloučil Seniorek, který s třídou 

trávil mnoho hezkých chvil již od „školkových“ let.
•  I nadále bude pokračovat spolupráce školní družiny a Seniorku ve společném projektu Mezi 

námi.
•  Třídy vyjížděly na různé školní výlety.
•  Na venkovní školní hřiště byly připevněny dřevěné mantinely.
•  Třídám, kterým ještě v učebnách chyběly interaktivní tabule s projektory, byly na konci 

školního roku pořízeny a v průběhu prázdnin instalovány.
•  Nově se musely vybavit i 2 učebny nutné pro výuku. Důvodem je zvyšující se počet žáků 

v naší škole. V 6. ročníku jsou ve školním roce 2019/2020 3 paralelní třídy, ve třídách s vyšším 
počtem dětí se pak musí žáci na určité předměty dělit do skupin, což s sebou přináší i větší 
nároky na prostorové umístění.

VÁŽENÍ RODIČE, ŽÁCI A NAŠI PŘÍZNIVCI,
prázdniny jsou právě v polovině a i když nový školní rok je již v přípravách, chtěla bych nejdříve 
zrekapitulovat ten minulý.
Rozhodně nelze říci, že to byl rok lehký. Ale snažím se hledat to dobré, co se podařilo. Zvýšil se 
počet tříd na 18, podařilo se navýšit školní družinu o jednu třídu tak, abychom mohli uspokojit 
všechny zájemce, takže se v odpoledních hodinách staráme téměř o 150 malých školáků. I přes 
personální problémy, které nás provázely v průběhu celého školního roku, se nám podařilo 
přijmout nové učitelky a učitele, byť na kratší úvazek, a zajistit tak výuku.
O akcích školy si můžete přečíst na webových stránkách, či v časopise Zrcadlo. Jen stručné shrnutí 
co se ve školním roce událo. Vylepšili jsme webové stránky školy kalendáriem a aktuálním děním, 
konverzace v anglickém jazyce v 8. a 9. třídách byla zajištěna rodilým mluvčím, zřídili jsme Schránku 
důvěry, založili Sdružení rodičů a přátel školy a na rozvoj spolupráce s rodiči a jejich podporu se 
těšíme i v dalším roce. Ze sponzorského daru jsme zakoupili stolní fotbálek na 2. stupeň, který je 
stejně jako stoly na stolní tenis o přestávkách hojně využíván. Vzhledem k nedostatku prostor pro 
výuku jsme zrekonstruovali původně technickou místnost a vznikla nová jazyková učebna s data-
projektorem. Zakoupili jsme nové školní tabule i v ostatních třídách a na školní hřiště mantinely.
Školní družinu jsme vybavili čipovým systémem pro vyzvedávání dětí.
Nevěnujeme pozornost pouze vylepšování technického zázemí naší školy, ale myslíme i na 
problémy spojené s průběhem výchovně vzdělávacího procesu.
Po celý rok jsme intenzivně pracovali s klimatem školy nastavením vnitřních pravidel, zave-
dením třídnických hodin, či spoluprací se Střediskem výchovné péče formou metodického 
vedení pedagogů nebo realizací preventivních programů ve třídách. Na tyto programy ve všech 
třídách školy jsme získali dotaci ve výši 80 200 Kč.
Zařadili jsme se také mezi školy, které čerpají dotace z fondů EU formou šablon. Financujeme 
z ní další vzdělávání pedagogických pracovníků, čtenářský klub pro rozvíjení čtenářské gramot-
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nosti, klub zábavné logiky, kde žáci rozvíjejí logické myšlení a máme také díky nim možnost 
se věnovat žákům ohrožených školním neúspěchem, prostřednictvím doučování.
Připravili jsme pro naše žáky aktivity, které znají z let minulých – projektové dny, školní exkurze, 
kurzy i výlety, soutěže znalostní, sportovní, kulturního umu… I letos mnozí z nich dosáhli 
krásných výsledků, ať už na úrovni školní, okresní, či pražské a jsme na všechny velmi pyšní.
Je už tradicí zapojení do celostátních projektů „Ovoce a mléko do škol“, či letošní podpora 10 
sociálně slabých žáků formou „Obědy pro děti“.
K zápisu do 1. třídy přišlo 60 dětí, do dvou prvních tříd nastoupí 45 dětí, 9 dětí má odklad 
školní docházky.
19. června jsme společně oslavili 200-leté výročí školství v obci a tato slavnost nám přinesla 
mnoho radosti a potěšení.
A co dalšího připravujeme pro nastávající školní rok? Poprvé v historii vranské školy budou 
v 6. ročníku 3 paralelní třídy. Z důvodu zvýšených kapacitních nároků na počet učeben pro 
výuku budou 3 oddělení družiny umístěny na detašovaném pracovišti v budově Staré školy. 
Požádali jsme zřizovatele školy o pomoc s řešením nedostatečných prostor a nyní se připravuje 
projektová dokumentace k rekonstrukci půdních prostor v budově 1. stupně na třídy. Součástí 
bude i bezbariérový přístup.
Rádi bychom na naší školní zahradě vybudovali venkovní učebnu – dřevěný altán a zahrada 
by tak mohla plně sloužit svému účelu během celého školního roku – jako doplněk výchovy 
a vzdělávání žáků nejen během vyučování, ale také odpoledne v době školní družiny.
Budeme pokračovat v nastaveném směřování školy a děkujeme všem, kteří jsou s námi ve 
vzájemném respektu a důvěře.
Doufám, že nám všem přinese nový školní rok 2019/2020 jen samé dobré zprávy.

Mgr. Daniela Pořízková, ředitelka ZŠ Vrané

SKAUTSKÝ TÁBOR 2019 – NA OLYMP  
A JEŠTĚ DÁL
Pro vranské skauty je už prakticky samozřejmostí, že každé letní prázd-
niny začnou dvoutýdenním táborem na louce u Bořic v Jihočeském kraji 
a ani letošek nebyl výjimkou. Skauti a vlčata se na tábor dopravili v neděli 
odpoledne a jelikož veškeré zázemí bylo již postaveno, nezbývalo nic 
jiného, než se zabydlet v indiánských obydlích po 3-6členných skupinkách.

Po večeři při-
šlo očekávané zahájení celotáborové 
hry a rozdělení do pěti týmů. Vzhle-
dem k tomu, že většina již věděla 
o tématu hry, nebylo snad žádné 
překvapení, když je na Olympu 
uvítal sám Zeus spolu s několika 
dalšími bohy a následně je povýšil 
na polobohy.
Tento tábor nebyl ale jen o celotá-
borové hře. Všichni skauti měli 
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možnost zapojit se do nejrůznějších aktivit, kde se mohli naučit něco nového. Jak je zvykem 
posledních několika táborů, i letos se vlčata vydala na puťák, někteří nejspíš poprvé v životě. 
Tábor byl sice najednou prázdnější, nicméně to neznamená, že by si skauti dali oraz. Je totiž 
čekala 24-hodinová hra, která pro některé byla také premiérou. Bohužel, jako každý rok, i letos 
všichni trochu zmokli. Ale co, nepsaný jedenáctý skautský zákon zní: „Skaut je nepromokavý.“
Nicméně abychom nejeli stále ve stejných kolejí, pro skauty byla připravená doplňující aktivita, 
tzv. Pekelná výzva, která probíhala v průběhu celých dvou týdnů. Byla čistě dobrovolná, protože 
mnohdy si účastníci sáhli na své dno. Díky tomu však posunuli hranice svých schopností o něco 
dále a zjistili, jak se zachovají – ať už vůči sobě či druhým – v situacích plných nejistoty nebo 
v době, kdy mají v rukou moc. Všem statečným účastníkům patří velké uznání.
Čtrnáct dní opět uteklo rychle, a my si najednou zase balili a jeli domů. Tábor nebyl dokonalý, 
těžko počítat s tím, že každá akce bude bez chybičky. Na druhou stranu věřím, že si ho všichni 
i přes nějaké ty nedostatky pořádně užili, ocenili příležitost strávit dva týdny někde mezi lesy 
s kamarády a na přes rok se znovu sejdeme na naší táborové louce.

Nina – skauti Vrané

Z DIÁŘE SENIORKU
V letošním roce bereme do rukou po třetí Diář…
Toto jsou naše akce od poloviny května do konce června. 
A jdeme na to:
•  V Hudebním divadle Karlín Seniorek navštívil muzikál 

„Jak se dělá muzikál“.
•  V Emauzích nás potěšil nádherný koncert.
•  Film „Bohemian rhapsody“ – film plný hudby jsme shlédly v Modřanech.
•  Po delší době jsme se v divadle Semafor zúčastnily natáčení České televize „Všechnopárty“.
•  Opět jsme přijaly pozvání od přátel ze zbraslavské „Julie“. Tentokrát proběhla beseda s he-

rečkou paní Milenou Steinmasslovou.
•  Na Dni dětí jsme pro děti měly Kolo štěstí.
•  V našem kostele jsme si vy-

slechly koncert žáků ZUŠ.
•  Vyjely jsme na výlet au-

tobusem, tentokrát na 
Pardubicko. Nejprve jsme 
navštívily „Perníkovou 
chaloupku“. Ochutnaly 
jsme krásné a voňavé per-
níčky a vyslechly jsme si 
vše zajímavé o výrobě per-
níků. Ze sladkého jsme se 
přesunuly do restaurace na 
oběd, abychom se posilnily 
před výstupem na Kunětic-
kou horu. Na „Kuňce“ bylo 
pěkně. Pak sešup zpátky 
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k autobusu a čekala nás ces-
ta do Pardubic. Prohlédly 
jsme si město, navštívily 
cukrárnu. Autobus již če-
kal, aby nás dovezl domů.

•  Od paní ředitelky Pavlín-
ky jsme byly pozvány na 
oslavu ZUŠ – 65 let školy. 
Koncertování všech účin-
kujících gratulantů bylo 
velmi pěkné.

•  A další gratulování. Tentokrát jsme se zúčastnily oslavy 200 let školy. Slavilo se ve škole 
a v Sokolovně, kde děti měly připraven velmi pěkný program.

•  Další výlet byl za „hranice všedních dní“, jely jsme do Vídně. S paní průvodkyní jsme prošly 
město. Jsem   -li ve Vídni musím si dát Vídeňský řízek, dort Sacher, kávičku a my jsme si při-
daly pivko. A pak už nás čekal večerní koncert „Vídeňských filharmoniků“ v Schenbrunu. 
Byla to paráda.

•  Koncem června jsme měli ještě jednu akci. Seniorek připravil pro své kamarády rozloučení 
se školou. S těmito dětmi jsme kamarádily od školky a tak bylo jasné, že rozloučení musí 
být. Setkání se nám vydařilo.

•  O prázdninách byla jediná akce a to výlet autobusem na výstavu květin v Čimelicích.
Na podzim připravujeme další akce: divadlo, kino, výlety, Charitu pro Diakonii Broumov…
Sledujte hlášení místního rozhlasu a nástěnky. Všechny Vás rády mezi sebou přivítáme.
Přejeme Vám krásné „Babí léto“.

Seniorek

SBOR SV. JIŘÍ
Všechna vystoupení, která jsem avizoval v minulém čísle, se uskutečnila:
24. 5. – koncert v rámci NOCI KOSTELŮ v Dolních Břežanech s velkým 
úspěchem. Ačkoliv trval cca 70 min. byly od nás požadovány další přídavky.
12. 6. – jsme se krátkým vystoupením zúčastnili jako hosté koncertů na zahradě 
ZUŠ Vrané u příležitosti jejich výročí.
4.–7. 7. se uskutečnilo tradiční turné sboru, tentokrát do východních Čech, 
v jehož rámci jsme vystoupili třikrát:
5. 7. – Opočno, kostel Narození Páně, benefiční koncert ve prospěch opravy varhan v kláš-
terním kostele.
6. 7. – Neratov, kostel Nanebevzetí Panny, benefiční koncert ve prospěch Sdružení Neratov, 
které se stará o obnovu kostela a pečuje o postižené občany. Tento poutní barokní kostel vyhořel, 
když byl 10. května 1945 zasažen protitankovou střelou vypálenou vojákem Rudé armády. Je 
známý zejména svojí unikátní skleněnou střechou (www.neratov).
7. 7. – Dobruška, kostel sv. Václava, zpívání při nedělní bohoslužbě.
V rámci doprovodných akcí jsme navštívili i mnoho zajímavých míst a kulturních objektů. Hned 
4. 7. po ubytování v Opočně jsme navštívili sousední obec Přepychy, kde se nám celé odpoledne 
věnovala tamní paní starostka. Provedla nás památným údolím Dřízna s poutní kaplí, ve které jsme 
si improvizovaně zazpívali Ave Maria od Arcadelta, prohlédli krajinu z rozhledny Osičina, lokalitu 
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ve Skalách, kostel sv. Proko-
pa a večer navštívili koncert 
skupiny Queen, promítání 
filmu Bohemian Rhapso-
dy a besedu s komorníkem 
Freddieho Mercury v letním 
kině. Je neuvěřitelné, jak bo-
hatým kulturním životem žije 
tato obec, která má pouhých 
624 obyvatel. Dosvědčuje to 
i jejich místní časopis, jemuž 
podobný nemá ani tak velká 
městská část, jako je Zbraslav, 
což nám potvrdili zbraslavští 
členové sboru.
V pátek 5. 7. dopoledne jsme v nedalekých Třebechovicích navštívili muzeum betlémů, které 
je dnes umístěno v novém objektu přímo v centru obce. V expozici „Příběh třebechovického 
betlému“ jsme si u tohoto unikátního díla opět improvizovaně zazpívali, tentokrát vánoční 
koledu „Spanilá z archy holubičko“ od Adama Michny z Otradovic. Po obědě jsme ještě pro-
hlédli velmi zajímavý Podorlický skanzen. Zde nás mj. zaujala úžasná tesařská práce, kterou 
představovala probíhající stavba větrného mlýna – ohromná dřevěná konstrukce podle starých 
dokumentů. Je potěšením konstatovat, že se ještě dnes najdou zruční řemeslníci, kteří dokáží 
takovéto repliky zhotovit. Maně jsem si přitom vzpomněl, jak jsem obdivoval mladé tesaře, 
kteří v r. 2013 pro věž našeho kostela zhotovovali přímo na místě dřevěnou konstrukci báně. Po 
koncertu v Opočně nás pak ještě provedl klášterním kostelem a přilehlými ambity se vzácnými 
obrazy s poutavým výkladem tamní kostelník.
Sobota 6. 7. byla cele věnována Neratovu a blízkým Bartošovicím – obojí v péči Sdružení Neratov, 
které v této lokalitě pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se podílí na obnově poutního 
místa a návratu života do kdysi vysídlené vesnice. V Neratově jsme si prohlédli nový pivovar, 
naobědvali se ve vynikající restauraci a po koncertu navštívili chráněné dílny v Bartošovicích.
Po nedělní mši 7. 7. následovalo excelentní pohoštění na místní faře a potom komentovaná 
prohlídka kostela a náměstí v Dobrušce, někteří navštívili i rodný domek F.L.Věka či vystoupili 
na vyhlídkovou věž radnice. Na zpáteční cestě domů jsme ještě navštívili malou vodní elek-
trárnu v Hradci Králové a kolem 18 hod. se ve Zbraslavi a ve Vraném rozešli do svých domovů 
plni krásných zážitků.

VRANSKÉ HUDEBNÍ JARO
Po prvých dvou koncertech, o nichž jsem psal v minulém čísle následovaly ještě tři další:
Na koncertu 25. 5. varhanice Linda Sítková uvedla jak sólové skladby, tak i doprovázela další 
sólisty: sopranistku Janu Kouckou -Bínovou a Jana Vernera se skladbami pro trubku.
V pondělí 3. června v rámci oslav 65. výročí založení ZUŠ vystoupili v našem kostele nejvy-
spělejší žáci – jak instrumentalisté, tak i zpěváci školního souboru.
Na posledním koncertu vystoupilo Smyčcové kvarteto Severočeské filharmonie. V intimním 
prostředí našeho kostela jsme si mohli vychutnat přednesené skladby mnohem lépe, než ve 
velkých sálech v Praze.
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Na závěr ještě poznámku. Občas vyslechnu dotazy, proč již druhým rokem nebyl tradiční kon-
cert oblíbené skupiny Spirituál kvintet. Důvody jsou dva: v r. 2017 měl náš dlouholetý sponzor 
těchto koncertů nepříjemné problémy s organizací OSA. Druhým důvodem je skutečnost, že 
SK pomalu končí svoji činnost vzhledem k věku zakládajících a dosud účinkujících členů. Jeden 
z jejich posledních koncertů se uskutečnil letos 8. 8. právě ve výše zmíněném kostele v Neratově.

Alfa

JAK TO BYLO SE ZAHRADOU VE STARÉ ŠKOLE?
Téma komunitní zahrady Staré školy se otevřelo na podzim roku 2016, 
kdy Stará škola uspořádala sérii osmi přednášek a tematických zahradních 
workshopů o květinách, bylinkách, dřevinách, semenaření, zvířatech v za-
hradě, zahradě pro děti, přírodní zahradě či kompozici zahrady. V zimě se na 
dvou veřejných plánovacích setkáních formulovalo zadání budoucí zahrady, kde každý mohl 
vyjádřit své podněty, nápady či připomínky. Toto zadání se stalo podkladem architektonické 
studie zpracované místním projekčním ateliérem…kontinual.
Na jaře roku 2017 se zahrada začala postupně realizovat svépomocnou formou za hojné účasti 
dobrovolníků – maminky, tatínkové a děti (nejen) z dětské skupiny U Rybek, skauti, správci 
objektu Staré školy, místní obyvatelé, firemní dobrovolníci z T -Mobile, ČEZu a SAP Concuru. 
Během dvou let dobrovolníci odpracovali na 20 brigádách celkem 860 hodin dobrovolnické 
práce, za které jim patří veliké díky! Pomoc dobrovolníků nebyla pouze formou práce, ale 
i finanční. Velké díky také patří místním firmám a řemeslníkům, kteří nám významně pomoh-
li – truhlárně Petra Šilhánka, autorským dětským hřištím Strašné dítě, autodopravě Antonín 
Anděl, Viktoru Janauerovi a firmě L.E.S.

V první etapě se podařilo:
•  vybudovat novou vstupní branku s plaňkovým plotem,
•  vydláždit přístupový chodník,
•  vydláždit terasu venkovní kavárny se stolky a židlemi a venkovním košem na tříděný odpad,
•  osadit květinové záhony s trvalkami a cibulovinami, vysadit živý plot z volně rostoucích 

okrasných keřů a ovocných keřů, ovocné stromy,
•  vybudovat pétanque hřiště, smyslový chodníček a zeleninové pěstební záhonky se sudy na 

akumulaci dešťové vody pro 
děti z dětské skupiny U Rybek, 
která v budově Staré školy sídlí, 
či kompostér.

Zahradu letos na jaře zabydleli 
dvě morčata, Honza a Bróďa, 
o které se starají děti z dětské 
skupiny U Rybek. Pro další zví-
řecí obyvatele jsou vybudovány 
budky a krmítka.
Zahrada se snaží souznít s příro-
dou, zabydlely se zde především 
domácí druhy rostlin, které vy-
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tvořily pestrá přírodní stanoviště pro živočichy. Při údržbě nejsou používány žádné pesticidy 
ani umělá hnojiva, která nahradil kompost. Snažíme se v maximální míře využít dešťovou vodu. 
Tento přístup byl v červnu letošního roku oceněn a zahrada získala certifikaci přírodní zahrady.

Při stavbě bylo použito:
•  23 m3 štěrku, 2,5 m3 betonu, bylo položeno 201 dlaždic (tj. 5,4 t), instalováno 50 ks obrubníků,
•  vysazeno 6 jabloní, 36 keřů, 268 trvalek a 540 cibulovin,
•  pořízeno 11 venkovních stolků a 26 venkovních židlí,
•  venkovní hamaka a hry pro děti (zahradní scrable, domino, kuličky, skákací gumy, zahradní 

dřevěná stavebnice a další, které jsou k zapůjčení v klubové kavárně Staré školy).
Celkové dosavadní finanční náklady činí 274 000 Kč, z toho 127 000 Kč z grantů a darů, 
103 000 Kč z dobrovolnických brigád a 44 000 Kč Stará škola.
Společné budování zahrady Staré školy propojilo nejen místní lidi, kteří se do zahrady rádi 
vrací. Již druhým rokem Stará škola spravuje Semínkovnu, na které je možné v rámci jarního 
setkání vyměnit semínka květin či zeleniny, burzu rostlin, kde je možné získat sazenice ze-
leninové sadby, květin či keřů nebo se naopak podělit o přebytky ze své zahrady. Již tradiční 
akcí se stala zahradní benefice konaná v květnu či podzimní zahradní slavnost s moštováním. 
Letos jsme otevřeli první pétanque sezonu úspěšným jarním turnajem, na který navážou další 
ročníky. Zahrada se letos poprvé zapojila do celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad, 
která se pravidelně koná začátkem června. V zahradě se za hezkého počasí každou středu 
setkávají rodiče s dětmi v rámci herničky U Rybek a každou neděli širší veřejnost v rámci 
nedělních kaváren s pestrým doprovodným programem. Zahrada je intenzivně využívána 
dětskou skupinou i zájmovými kroužky, které se ve Staré škole konají. V zahradě se cvičí jóga, 
pořádají se malířské ateliéry pro děti i dospělé, konverzuje v angličtině atd.
Od letošního jara je zahrada otevřena veřejnosti každý den od 16,30 do 19 hod., o víkendech 
od 10 do 19 hod., kdy se stává místem sousedských setkávání apod.
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Do budoucna by Stará škola ráda v zahradě vybudovala stabilní venkovní pódium, nové herní 
prvky pro děti, které by nahradily stávající dožívající houpačky, klouzačku a pískoviště. V plánu je 
zajistit čerpadlo, které by umožnilo využívat vodu ze stávající studny, a stínění pro mimi -koutek.

Přijďte si posedět, či zahrát pétanque, či se projít po smyslovém chodníčku. Těšíme se na Vás,

Váš spolek Stará škola

NOVINY ZE STARÉ 
ŠKOLY – BEREME 
TO OD PODLAHY!
Zářím otevíráme novou sta-
roškolní sezónu. Ale než vás 
budeme lákat na aktuální pro-
gram, ohlédneme se za létem. 
Díky podpoře našich sympa-
tizantů jsme získali dostatek 
prostředků pro novou podlahu 
v kavárně. Na tradiční květnové 
Benefici jste si mohli zakoupit 
symbolická dřevěná prkna a vyhrát tak lístky na některý ze tří koncertů v Lucerna Music baru. 
Vážíme si vaší podpory, všem dárcům moc děkujeme a výhercům gratulujeme! Na podlahu nám 
přispěla i Nadace ČEZ a tak jsme se mohli úderem prázdnin pustit do práce. V červenci jsme 
sundali část starých prken, proběhla sanace a po řádném vyschnutí jsme v srpnu položili prkna 
nová a nalakovali je. Toto léto jsme to tedy doslova vzali od podlahy! Věříme, že vám všem nová 
podlaha udělá radost a těšíme se na cvičení rodičů s dětmi, dospěláků, setkávání se studenty 
Univerzity třetího věku, návštěvníky nedělních programů a všechny, kteří přijdou jen tak pobýt.
A co jsme pro vás nachystali na letošní podzim a zimu? Můžete se těšit na pravidelné kurzy 
i jednorázové akce. Otevírákem a zároveň křestem nové podlahy bude 8. 9. vernisáž obrazů 
Terezy Liškové.
Na podzimní výtvarný ateliér s Modrou liškou zavítá i „místní“ malíř Tomáš Bambušek (té-
matem bude Rodná hrouda, pracovat se bude s olejovými barvami – místa jsou ještě volná, 
přidejte se k nám!).
Vranští skauti se letos zúčastnili 24. celosvětového setkání skautů v USA, tzv. Jamboree. Po-
povídat nám o tom přijdou 6. 10.
Následující víkend 13. 10. se koná tradiční podzimní Zahradní setkání s podzimním turnajem 
v pétanque.
Letošní akcí podzimu je AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL, která proběhne 24. 11. Chcete   -li mít 
doma originální umělecké dílo od některých z našich vystavovatelů a zároveň tím finančně 
podpořit Starou školu, určitě nezapomeňte přijít! Výtěžek je vždy velkou finanční injekcí pro 
opravy v budově a aktivity spolku.
Z dalších akcí zmiňujeme namátkou například Netopýří noc, promítání historických fotografií 
s panem Vojtěchem Pavelčíkem, tradiční Den poezie či oblíbenou Ukrajinskou kavárnu. Vše 
najdete přehledně v našem kalendáři akcí:
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STARÁ ŠKOLA – KALENDÁŘ AKCÍ:
 8. 9. Vernisáž obrazů Terezy Liškové + křest nové podlahy
 15. 9. Netopýří noc
 20. 9. Pohádkový les (DS U Rybek)
 22. 9. Bezobalová dílna
 28. 9. Pekaři jedou na výlet do mlýna
 29. 9. Háčkující slepice
 3. 10. Univerzita třetího věku 1. přednáška
 6. 10. Vranští skauti v USA – beseda
 11. 10. Sourozenecké vztahy (seminář DS U Rybek)
 13. 10. Zahradní setkání a podzimní turnaj v pétanque
 14. 10. American coffee
 19. 10. Výtvarný ateliér Modré lišky a Tomáše Bambuška pro dospělé
 20. 10. Ukrajinská kavárna
 1. 11. Aukční vernisáž výtvarných děl
 3. 11. Seznámení s tibetskými mísami (praktický seminář)
 8. 11. Jak čelit syndromu vyhoření (seminář DS U Rybek)
 10. 11. Krajem soutoku Vltavy se Sázavou - promítání historických fotografií
 11. 11. Svatomartinský lampionový průvod (skauti)
 11. 11. American coffee
 17. 11. Den poezie
 24. 11. AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL
 27. 11. Adventní spirála
 29. 11. Adventní věncování
 3. 12. Giving tuesday
 8. 12. Vánoční dílnička s Modrou liškou
 15. 12. ADVENTNÍ KONCERT

STARÁ ŠKOLA – PRAVIDELNÉ KURZY
Virtuální univerzita 3. věku
Čtvrtky 10:00–12:00, začínáme 3. 10. 2019
Aktuální téma: České dějiny a jejich souvislosti II.
Kontakt: Dagmar Andělová, dagmar@andelova.cz, 602 945 120

Herna pro rodiče s dětmi
Volná zábava pro děti a jejich maminky, tatínky, babičky, tetičky. Za hezkého počasí na zahradě 
Staré školy.
Středy 16:00–18:00
Kontakt: vranestara@gmail.com

Mimi hrátky s Modrou liškou
Říkanky, písničky, hry, hudební nástroje, pohyb i volná zábava. Náplň každého setkání je 
přizpůsobena věku aktuálně přítomných dětí.
Úterky 9:00–9:45.
Kontakt: Mgr. Radka Kollingerová, modra.liska.vrane@gmail.com, 734 422 782
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Jóga – Anju yoga
Poctivá klasická jóga s procítěním konkrétních oblastí našeho těla i mysli. Pracuje se s pomůckami 
i bez nich a vybírat lze ze dvou variant – středeční dopolední lekce nebo úterní dlouhodobý kurz.
Úterky 19:00–20:30
Středy 9:30–10:30
Kontakt: info@anjuyoga.cz, 608 861 310, www.anjuyoga.cz

Zdravá máma
Klidové cvičení pro mamky, které často bolí záda nebo padají únavou. Děti vítány.
Pondělky 8:45–9:35, první (ukázková) lekce 23. září 2019
Kontakt: Štěpánka H., 776 194 100

Výtvarka s Modrou liškou pro děti od 3 let
Práce s různými kreativními technikami a hlavně radost z tvoření pro ty nejmenší děti.
Středa odpoledne, 1. hodina 2. 10. 2019
Kontakt: Mgr. Radka Kollingerová, MgA. Veronika Hrozinková,
modra.liska.vrane@gmail.com, 734 422 782

Srdečně vás všechny a vaše přátele zveme do Staré školy.
www.stara -skola -vrane.cz; www.facebook.com/stara.skola.vrane; vranestara@gmail.com

KNIHOBUDKA
Už je to půl roku, co spolek Stará škola pokřtil novou knihobudku u nádraží ve Vraném nad 
Vltavou. Křest se konal v neděli 31. 3. 2019.
Projektu, který podporuje sdílení knih, se ujali nadšenci ze Staré školy a dobrovolníci ze 
společností Pavel Filip – MaR, s. r. o. a SAP Concur. Na financování se podílela MAS Dol-
nobřežansko.
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Co je projekt „KnihoBudka“?
KnihoBudka je spolek, který přišel s nápadem odkupu starých telefonních budek od O2 Teléfo-
nica a jejich přeměnu na knihobudky. Cílem této iniciativy je půjčování knih a šíření informací 
a osvěty. První knihobudka vznikla v IKEM v roce 2014 a byla to knihobudka „novinová“. Po-
dobné projekty vznikaly v zahraničí i u nás. Jmenujme například tzv. „miniknihovničky“, které 
mají lidé k dispozici v nedaleké Březové, Břežanech a také v Jílovém. Perličkou je i informace, 
že Telecom měl v roce 2010 celkem 30 tisíc telefonních budek. K 31. prosinci 2018 existovalo 
v ČR již 30 knihobudek.

Jak taková knihobudka vzniká?
Pojďme se na celý proces podívat z blízka. Na začátku je důležité najít pár nadšenců. Máte   -li je, 
seženete si pár šikovných rukou. Vezmete 12 000 Kč a odkoupíte si starou vyřazenou telefonní 
budku i s dopravou až k vám. Přivezete si ji na dvůr, zadáte práci grafikovi. Pak už odstraníte 
staré elektrorozvody a nátěry. Vezmete do ruky míchačku na beton uděláte betonový základ, 
kde bude knihobudka stát. Koupíte několik spojovacích materiálů, plechů, barvu, štětec, 
nalepíte fólie a polepy, nainstalujete budku na místo a dodáte první literaturu… a čáry máry 
fuk – Knihobudka je na světě!

Sakumprásk nás stála knihobudka přes 20 000 Kč. Průměrné náklady na knihobudku jsou 
30 000 Kč, takže jsme to zvládli levněji. MAS Dolnobřežansko se podílelo částkou 5 000 Kč. 
Obec Vrané nad Vltavou souhlasila s umístěním budky u nádraži. Zbytek uhradil spolek Stará 
škola. Tímto všem zapojeným organizacím a jednotlivcům děkujeme. Nyní jednáme s místními 
firmami o možnostech umístění reklamy na straně budky směrem do ulice Nádražní. Chceme 
tím pokrýt náklady na realizaci Knihobudky.

Kolik hodin dobrovolné práce stál tento projekt?
Spočítali jsme to na 60 hodin práce šikovných srdcařů.
Jak to v knihobudce chodí?
Zastavte se a vezměte si knihu, která se vám líbí. Přečtěte si ji a pak ji buď vraťte do stejné kniho-
budky, nebo do jiné, nebo ji někomu dejte, nebo si ji nechte. Pokud máte doma nějakou knihu, 
kterou už číst nebudete a myslíte, že by se mohla někomu líbit - přineste ji do knihobudky. Určitě 
najde svou čtenářku nebo čtenáře! Cílem je, aby knihy žily svým životem a dělaly radost dál.

A jak se má naše vranská knihobudka v prvním půl roce svého života?
Pozorováním jsme zjistili, že knihy mizí a objevují se nové. Chvílemi se zdá, že polic na knihy 
je málo, občas naopak zásoby prořídnou. Máme z toho koloběhu knih velkou radost.

Co dál?
Rádi bychom nabídli inzertní plochu na boční straně knihobudky firmám. Víte o někom, kdo 
by měl zájem se zviditelnit a pomoci tak dobré věci? Řekněte mu o nás. Předem děkujeme.

DÍKY VÁM KNIHOBUDKA ŽIJE!
www.stara -skola -vrane.cz
www.facebook.com/stara.skola.vrane
www.knihobudka.cz
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
VE VRANÉM NAD VLTAVOU
Vás zdraví v novém školním roce 2019/2020.
Zahájení vyučování bude probíhat v týdnu od 2. 9. do 6. 9. na 
všech pracovištích: ve Vraném, v Jílovém a v Davli. Vždy se 
jedná o individuální domluvu rozvrhu s pedagogem vyučujícího 
oboru (hudebního i výtvarného). Každý pedagog si většinou 
kontaktuje své žáky osobně.
Do 31. 8. budou na webových stránkách vyvěšeny předběžné 
informace hromadných předmětů. Rovněž informace, které dny 
najdete své vyučující na jednotlivých pracovištích.
V novém školním roce nás čeká několik novinek.
Pro pracoviště ve Vraném nad Vltavou otevíráme nový obor: Hra 
na bicí nástroje a Hra na pozoun. V loňském roce byl otevřen 
obor: Hra na saxofon, Hra na klarinet a Hra na trubku.
Dále se ve Vraném otevírá v rámci doplňkové činnosti pohybový 
kroužek, který už je téměř naplněný.
Pro pracoviště v Jílovém u Prahy otevíráme rovněž obor: Hra 
na bicí nástroje a Hra na pozoun.
V loňském roce byl otevřen obor: Hra na saxofon, Hra na klarinet. 
V rámci doplňkové činnosti se v novém školním roce otevírá 
výtvarný kroužek. Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách 
vždy v pátek. Zatím jsou volná místa.
Pro pracoviště v Davli otevíráme obor: Hra na flétnu (příčnou 
flétnu). Dále byl v loňském roce otevřen obor: Hra na trubku.
Během letních prázdnin došlo na všech pracovištích k menším úpravám. Ve Vraném se mohou 
děti z VO těšit na nové linoleum, dále byla provedena akustická izolace dveří, tak aby mohla 
probíhat výuka dechových a hlavně bicích nástrojů. Stejně tak byla zajištěna akustická izolace 
dveří na pracovišti v Jílovém. Pro obě pracoviště budou zakoupeny bicí soupravy, cajony a jiné 
nástroje potřebné pro tuto výuku. V Davelském pracovišti, které je pro pedagogy nejméně 
komfortní, byly zakoupeny dvě nové uzamykatelné skříňky, aby pedagogové nemuseli neustále 
přenášet věci potřebné k výuce a byla tak i zlepšena kvalita výuky pro děti.
K nově zakoupeným dechovým nástrojům, nechala škola opravit dechové hudební nástroje, 
které slouží k zapůjčení pro začínající žáky. V loňském školním roce byla opravena piana na 
pracovišti ve Vraném a o letošních letních prázdninách probíhá oprava pian v odloučeném 
pracovišti v Jílovém.
Na všech pracovištích bude od nového školního roku probíhat PHV (přípravné hudební stu-
dium) veškeré informace naleznete na webových stránkách školy. Do školy v novém školním 
roce nastoupí nové posily. Informace opět dohledáte na webových stránkách školy.
Škola rovněž děkuje všem rodičům stávajících a nově přijatých žáků za zasílání online přihlášek, 
důvodem je přechod na elektronickou evidenci JPH program Klasifikace. Všem děkujeme za 
ochotu a přízeň.
O akcích, které škola plánuje pro nový školní rok, budete průběžně informováni. (webové 
stránky, facebookové stránky, plakáty…aj.).
Jen pro zajímavost – nejbližší akce pracoviště ve Vraném nad Vltavou:
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21. 9. vystoupí žáci na Svatováclavských slavnostech v odpoledních hodinách.
18. 10. 17:00 hod. vystoupení pro naše starší spoluobčany.
13. 11. 19:00 hod. Muzikál „Nirit a Oren“ Club Kino Černošice
16. 11. 14:00 hod. Muzikál „Nirit a Oren“ Divadlo u Valšů Praha 1
19. 11. 17:30 hod. Koncert školy k 30. výročí Sametové revoluce.

Těšíme se na vás v novém školním roce.
Vaše ZUŠ

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI 95 LET SK VRANÉ NAD 
VLTAVOU
Za SK Vrané nad Vltavou chceme poděkovat všem našim příznivcům, účast-
níkům a pořadatelům za to, že nás přišli podpořit a společně s námi 8. 6. 2019 
oslavili 95. výročí od založení našeho 
klubu.
Počasí nám přálo a oslavy se povedly, 
o čemž, mimo jiné, vypovídají i výsled-
ky mládežnických družstev. Sdružené 
družstvo starší přípravky SK Vrané/Zvole 
skončilo v dopoledním turnaji, v němž 
se představily týmy Barrandov, Háje 08, 
Háje 09 a Hostivař, na 3. místě.
Krátce po poledni se účastníkům oslav 
představil Lukáš Mráz, Grassroots tre-
nér mládeže FAČR, který prezentoval 
ukázkový fotbalový trénink pro mládež, 
do kterého se zapojili hráči několika pří-
pravkových družstev.
Odpolední část zahájila mladší přípravka, 
která zazářila v turnaji, ve kterém v pres-
tižní konkurenci porazila Bohemians Pra-
ha a Dolní Břežany a tak zaslouženě celé 
klání vyhrála. V průběhu turnaje mladší 
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přípravky nezaháleli ani její nejmladší 
členové, kteří sehráli přátelské utkání 
proti Zvoli.
Následovalo velmi sledované utkání 
maminek proti mladší přípravce, které 
skončilo vítězstvím maminek. Završení 
fotbalových radovánek bohužel už tak 
radostné nebylo. A -tým potupně prohrál 
svůj předposlední mistrovský zápas se-
zóny s Jesenicí B.
Celý slavnostní a  zároveň fotbalový 
den byl zakončen skvělým hudebním 
vystoupením Václava Havlíčka a Doris 
Martinez.

PODZIMNÍ ČÁST FOTBALOVÉ 
SEZÓNY 2019/2020
Vážení sportovní přátelé,
srdečně Vás všechny zveme k návštěvě našich domácích a venkovních mistrovských utkání. 
V sezóně 2019/2020 bude SK Vrané reprezentovat 6 týmů v jednotlivých věkových kategoriích. 
Těšit se můžete na zápasy mladší přípravky, starší přípravky, sdružených družstev mladších 
žáků a dorostu, A -týmu (muže) a staré gardy.
Těšíme se na Vás v podzimní části sezóny!

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

A ‑tým
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Datum Den Čas Kolo
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22.9. NE 16:30 5

29.9. NE 16:30 6

5.10. SO 16:00 7

13.10. NE 16:00 8

19.10. SO 15:30 9

25.10. PÁ 19:00 10

2.11. SO 14:00 11

9.11. SO 14:00 12

16.11. SO 13:30 13

Datum Den Čas Kolo

7.9. SO 9:15 1

15.9. NE 10:00 2

21.9. SO 9:15 3

5.10. SO 10:00 5

12.10. SO 9:15 6

19.10. SO 10:00 7

26.10. SO 9:15 8

2.11. SO 9:30 9

Datum Den Čas Kolo
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Datum Den Čas Hřiště
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Psáry B

Vrané/Zvole

Vestec B

Domácí Hosté

Vrané/Zvole Zvole

Vrané/Zvole

Dolní Jirčany/Jesenice

Vrané/Zvole
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INFOSERVIS

SETKÁNÍ SENIORŮ
Srdečně zveme vranské seniory na „Přátelské setkání“ v pátek 18. října 2019 od 17. hodin 
v prostorách školní jídelny v budově Základní školy ve Vraném nad Vltavou.
Přijďte si popovídat a prožít příjemný večer.

Vranští zastupitelé

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 16. listopadu proběhne v Obřadní 
síni na Obecním úřadě, slavnostní uvítání 
nových, malých občanků. Máte - li doma 
miminko a máte  -li zájem, aby Vaše děťát-
ko bylo zapsáno do Kroniky, při- hlaste se 
u paní Evy Havlíčkové – telefon: 602 416 457 
nebo na Matrice Obecního úřadu u paní 
Věry Urbanové  – telefon: 257 760 352, 
matrika@vranenadvltavou.cz.

BAZÁREK
V říjnu bude opět BAZÁREK.
Připravte si věci, které dáte do prodeje.
Sledujte hlášení obecního rozhlasu a obecní 
nástěnky.

ZAPIŠTE SI DO SVÉHO DIÁŘE
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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OD NAŠICH DOPISOVATELŮ

POVÍDEJME SI…
DVAKRÁT NEVSTOUPÍŠ DO STEJNÉ ŘEKY. Je doba prázdnin, dovolených, výletů a slu-
nečného počasí, prostě sladkého nicnedělání. A tak nás napadlo, že se vypravíme s manželem 
na výlet do našeho prvního společného bydliště v Posázaví - do Krhanic. Nápad se jevil zprvu 
jako velice dobrý. Prožili jsme na tamním sídlišti nejen první krásné roky našeho manželství, 
narodily se nám tam i naše dcery, měli jsme spoustu pěkných zážitků a nezapomenutelná 
přátelství s kamarády, se kterými vzájemná pomoc byla naprostou samozřejmostí. Prostě byli 
jsme, většinou šlo o mladé lidi a mladá manželství, takovou větší pospolitou rodinou. A k ní 
ještě patřila naše „kamarádka“ Sázava, její kouzlo a koupání se v ní. Tu řeku jsme měli hrozně 
rádi, však se nám také po svém za to bohatě vždy odměnila.
Tak jsme se vypravili na kýžený výlet. Pohled na známou klikatou silnici, vedoucí z Jílového do 
Kamenného Přívozu, Prosečnice a do cíle - do Krhanic, nás dojmul. Okolní příroda se téměř 
nezměnila. Všude plno lesů a tu a onde vykukovala řeka Sázava, razící si cestu mezi zvlněnou 
krajinou. Nostalgie, málem vytahujeme kapesníky.
Ale ouha! Dorazili jsme na krhanické sídliště a všechno je najednou jinak, než v našich vzpo-
mínkách. Původní obyvatelé se téměř všichni odstěhovali a noví osídlenci tu začínají psát zase 
své životní příběhy. A jací to jsou lidé? Na pozdrav vám neodpoví. Domy se zamykají. Za našeho 
působení před lety se ještě nezamykaly a přesto se nic neztrácelo. U předzahrádek nacházíme 
cedule „Soukromý majetek - nevstupovat!“ Na nich si naše děti dříve něco nahrály a navyváděly. 
Dříve bylo na sídlišti jen pár aut (většinou jen jedno v rodině) a dnes, kam se podíváš, všude 
armáda aut (ve velké rodině je i pět aut někdy). A opět upozorňující cedule „Soukromý majetek 
- nepoužívat!“ Vyhledáme v naději, že se dobře najíme, aspoň místní pohostinství. Od vstupu 
do podniku ale už máme zaječí úmysly. A také nám nic jiného nakonec nezbylo. Velká česká 
herečka Jiřina Šejbalová, která zde žila svůj podzim života v chatičce u jezu a je pochována 
na zdejším hřbitově, by zajisté nevěřila svým očím, jaké změny se zde v dalších letech udály.
Starověký filozof Hérakleitos z Efesu jako první přišel na myšlenku „Panta rhei - Vše plyne“, 
tudíž, že ve všem jsou obsaženy protiklady, že vše vede ke změně! Z historie se můžeme neustále 
učit. A my už víme, po tomto našem neslavném výletu, že nás už do našeho prvního bydliště 
v budoucnu nic nepotáhne a že tam už nepojedeme. Necháme si raději jen hezké vzpomínky 
s potvrzenou pravdou „Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš!“ A co naše řeka Sázava? Ta za nic 
nemůže, u ní je pořád krásně, pěkně a příjemně. Teče si a teče… a lidské hemžení a pinožení 
na břehu ji asi pramálo zajímá. Bohužel, to doba a lidé se změnili. A zda  -li k lepšímu? Odpověď 
si musí dát každý sám.

svan

NÁŠ ORGANIZMUS VERSUS SBĚR A UŽITÍ BYLIN
Během minulého století jsme, my lidé, opustili životní styl našich předků. S ním jsme ale opustili 
i mnohé návyky a zvyky směřující ke zdravé kondici našeho těla i mysli. S faktem, že byliny 
a jejich používání patří i k našemu způsobu života se setkáváme stále znovu a opakovaně. Ne 
každé tělo je schopno vstřebat moderní léky, vyrobené na bázi chemie. Proto vás seznámíme 
v malém seriálu o sběru a využití některých přírodních zdrojů. Rozdělíme je podle aktuálních 
měsíců.
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SRPEN
V tomto měsíci je ohrožen systém 
tělesného tepla, v návaznosti na 
funkci jater a látkové výměny. 
Potřebujeme snižovat tělesnou 
teplotu, celkově zregenerovat or-
ganismus. Pro zlepšení funkce ja-
ter pijeme čaje obsahující hořčiny 
a vitamín B6. Při nadměrném 
pocení užíváme nálev ze směsi 
kořene kozlíku lékařského 40 g, 
yzop nať 30 g. 1 lžička na šálek 
vody 2× denně. Jako prevenci 
nočního pocení (především v klimaktériu) pijeme chladný nálev před spaním: 40 g yzopu, 
30 g šalvěje, 30 g kořene kozlíku, 1 lžička směsi na šálek vody.
Kozlík lékařský – nálev z 1 lžičky kořene na šálek vody, pít 2-3× denně, při neklidu, nervovém 
podráždění, pocitech strachu a vyčerpanosti, srdečních neurózách a nespavosti.
- Nálev ze směsi bylin kozlíku, meduňky máty po 30 g, 10 g plodů fenyklu se pije 2-3× denně, 

na šálek vody 1 lžička, uklidňuje zažívací trakt, zlepšuje spánek, uklidňuje celkově.
- Nálev z kořene kozlíku 30 g, chmele šištice 20 g, levandule květ 20 g, 10 g jirnice kořen, 

1 lžička na šálek vody, odstraňuje psychické napětí, zlepšuje spánek. Při nespavosti pomáhají 
levandulové a heřmánkové koupele.

Meduňka lékařská – nálev z 1 lžičky na šálek vody, pít 3× denně, uklidňuje, snižuje krevní 
tlak, ulevuje při bušení a bolesti kolem srdce zároveň se zhoršeným zažíváním.
Šalvěj lékařská – tinktura, při bolestivém bodnutí hmyzem potíráme či přikládáme obklad
Jitrocel kopinatý – šťáva z rozdrcených listů ošetřuje otoky a tiší bolest při štípnutí hmyzem.

Trochu kosmetiky:
- šťáva z rajských jablíček tonizuje pleť, šťáva z čerstvých okurek ochlazuje a léčí aknózní pleť, 

šalvějová tinktura ředěná vodou osvěžuje unavenou pleť, omývání řebříčkovým či kopřivovým 
čajem čistí a napíná pokožku, popř. nálev

- pleťové masky: 2 lžíce tvarohu+nastrouhaná okurka i se slupkou se nanesou na pleť a po-
nechají se 20 min., broskvová dřeň napíná, osvěžuje, čistí a stahuje póry, obklad z kysaného 
zelí pomáhá mastné pokožce, taktéž kousky syrových brambor.

V srpnu sbíráme: listy borůvky černé, květ divizny velkokvěté (dopoledne, bez kalichu, sušit 
na slunci, usušené vzduchotěsně uzavřít), dobromysl obecnou sbíráme v poledne bez silnějších 
stopek, estragon ‑ kozalec vrcholky natě okolo 14. hodiny, květ heřmánku pravého krátce po 
rozvití max. 2 cm, sušený květ hluchavky bílé dobře uzavřeme, list jitrocele, nať libečku lékař-
ského je nejlépe zmrazit, macešku violku tříbarevnou kvetoucí nať, mátu peprnou kvetoucí 
nať nejlépe do 10. hod. ranní, přesličku rolní nať – nedosušená plesnivý, rozmarýnu lékařskou 
v době květu, saturejku zahradní sbíráme na začátku kvetení ráno do 8. hod. a uchováváme 
pevně uzavřenou, nať rozrazilu lékařského, kvetoucí nať yzopu lékařského, okvětní lístky 
tmavočervených růží, nať v době květu vřesu obecného sušíme ve svazečcích ne teplem.

ZÁŘÍ
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Orgány ohrožené v tomto 
měsíci jsou slezina, sliniv-
ka, sliznice úst a rtů. Po 
celou dobu vegetace jsou 
zatěžovány konzumací 
zeleniny a ovoce, ne vždy 
známého původu. Potíže 
se mohou projevit malou 
odolností proti infek-
cím a nachlazení. Téměř 
všechny byliny doporuče-
né pro léčbu sleziny mů-

žeme použít i při léčbě slinivky. Jednoduchou prevencí je snědení 15 min. před jídlem kousku 
nekyselé zeleniny: mrkve, celeru, petržele, červené řepy. Dysfunkcí slinivky je nadýmání, které 
omezíme snížíme  -li konzumaci tuků, cukrů, alkoholu. Pomůžeme si užíváním jakýchkoliv 
prostředků z lékořice, jeřábu, jírovce – tinktury, čaje, nálevy, odvary. Tinktura z vlaštovíčníku 
3× denně 20 kapek do vody před jídlem.
Kořen pampelišky lékařské – stimuluje slinivku a vylučování žluče. Pampeliška je důležitá 
pro trávení bílkovin je vhodné ji užívat jako naťovou zeleninu.
Měsíček lékařský – účinný při onemocnění slinivky, špatném zažívání, gynekologických 
onemocněních, příznivě ovlivňuje poruchy krevního oběhu, činnost srdečního svalu, nemoci 
jater. Čaj uklidňující zažívání, žaludek, střeva, slinivku po 25 g máty peprné, šalvěje, levandule, 
majoránky. Nálev 1 lžíce na šálek vody pijeme 1-3× denně.
Šalvěj lékařská – k dezinfekci dutiny ústní -záněty dásní, krku. Kloktáme čajový odvar. Vnitřně 
neužíváme dlouho, poškozuje centrální nervovou soustavu.
Lesní jahodník a jitrocel – biogenní stimulátory. Sušme listy, roztlučeme na prášek a denně 
užíváme 1 lžičku.
Rozmarýna – povzbuzuje tvorbu detoxikačních enzymů – čistí organizmus.
Česnek – pomáhá blokovat účinek některých karcinogenů, nejlepší přírodní antibiotikum.
Heřmánek pravý – účinný při všech zánětlivých procesech kůže a sliznic, tiší křeče a hojí 
střevní katar.
Čaj pro podporu léčby cukrovky I. – 3 díly kořene kuklíku městského, 1 díl listu ostružiníku, 
2 díly zelených usušených fazolových lusků, 1 díl borůvkových listů, 3 díly natě mochny husí. 
Pije se 3× denně vrchovatá lžička spařená 250 ml vody po 3 min. louhování.
Čaj pro podporu léčby cukrovky II. – list borůvky, lusk fazolu, kvetoucí nať celiku zlatobýlu 
ve stejném množství. Špetka směsi se vhodí do 250 ml studené vody a 3 min. se povaří, po 
částečném schlazení se přecedí, pije se teplé, neslazené 3× denně dopoledne a odpoledne místo 
svačiny a před spaním.
Kosmetika – pleťová voda z třapatky nachové, kořeny nebo květy se macerují v čistém alkoholu 
1:4 po 14 dnech se naředí destilovanou vodou 1:5. V září sbíráme – list borůvky černé, bělotrn 
kulatohlavý semena (melou se na prášek až 2 g denně), suší se rozřezaný kořen čekanky obecné, 
černý bez plody, květ divizny velkokvěté se sbírá dopoledne bez kalichu, suší se na slunci, květ
měsíčku lékařského se sbírá okolo poledne za sucha, suší se rychle max. do 60° C, uchovává 
se v temnu, oddenek mochny nátržníku, kvetoucí nať mochny stříbrné, přeslička rolní, 
rozrazil lékařský, růže, řebříček obecný nať v době květu, saturejka zahradní, plody šípkové 
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růže sbíráme za sucha, sušíme max. do 60° C (sušení bez zahřátí znehodnocuje drogu), list 
a květ třapatky nachové, yzop, plody dubu – žaludy pomačkat aby praskly a lépe se sušily.

ŘÍJEN
Tento měsíc se zaměříme na žaludek, protože je odolný, potíže jsou minimální a projevují se 
až v pozdějším stádiu. Žaludeční vředy, bolesti na levé straně hrudníku, tlaky v horní části 
břicha těsně po jídle. První, co uděláme odlehčíme jídlo.
Při pálení žáhy 2–4× denně šálek odvaru z kořene kozí brady luční – lžička na šálek vody 
se cca ½ min. povaří, pomáhá i čerstvá šťáva ze šruchy zelné 3 lžičky denně. Odvar: 15–25 g 
čerstvé byliny na 0,5 l vody. Žaludeční vředy: bílé zelí 1 kg se nastrouhá, rozmixuje a šťáva se 
vylisuje, uchováváme v chladničce do 5o C. Denně 100–200 g šťávy, přidáme 50 g šťávy z celeru 
po dobu 2 týdnů. I zelný salát má své příznivé účinky. Papriky feferonky pomáhají předcházet 
vředům, brambory ovlivňují jejich léčbu a pro vysoký obsah K jsou lékem i na vysoký tlak. 
Přebytku žaludečních kyselin předcházíme doplněním vitaminu B2, vynecháním kyselých 
pochutin, konzumace banánů uklidňuje žaludek i vředy. Tužebník jilmový, bukvice upravují 
překyselení žaludku.
Řepík lékařský – zvyšuje tvorbu žluče, ovlivňuje vylučování žaludečních šťáv, mírní záněty 
střev a žaludku, zlepšuje činnost jater. Nálev z 1 lžíce na 250 ml vody
Meduňka lékařská – pomáhá při nadýmání a potížích žaludku, používá se do směsi na od-
kašlávání
Čekanka obecná – odvar z 4 g kořene se vaří 15 min., užívá se 1–2× denně teplý 30–60 min. 
před jídlem, ovlivňuje tvorbu žaludečních kyselin
Saturejka – podporuje vylučování žaludečních šťáv, uvolňuje křeče trávicího ústrojí a působí 
mikrobiálně, dezinfikuje. Nálev z 1 lžičky drogy na šálek vody se pije 2–3× denně. V kuchyni 
ji upotřebíme při přípravě luštěnin, snižuje nadýmání.
Libeček lékařský – kořen obsahuje silice podporující vylučování tekutin a chloridů, nálev: 
z 1 lžíce směsi (jalovec plody 50 g, libeček -kořen 15 g, jehlice trnitá -kořen 15 g, lékořice lysá-
-kořen 10 g) na 250 ml vody denně 2–3 šálky.
Anýz – proti žaludečním křečím působí směs anýzu, kmínu, fenyklu po 10 g, máty peprné 
50 g, meduňky 30 g. 2 lžičky směsi povaříme 2 min. a dalších 20 min. louhujeme, pijeme 3× 
denně šálek.
Čaj pro choleriky a pesi‑
misty – tito lidé jsou ohro-
ženi chorobami sleziny, 
žlučníku a jater.
1.  Směs: květy měsíčku 

a kvetoucí nať řepíku ve 
stejném poměru pova-
říme 2 min., louhujeme 
20 min., pijeme zvolna po 
doušcích v průběhu dne.

2.  Meduňkový čaj s medem 
a citrónem.

Koupele – odolnost proti 
nachlazení: odvar 3 hrsti 
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jeřabin -plodů, listů a větviček, 1 lžíce na 1 l vody, vaříme 10 min., lázeň opakujeme min. 5×
- levandulová koupel působí na pokožku, nervy a dýchání -plíce, 25 g drogy povaříme v 1 l 

vody mírným varem 7-9 min.
- posilující koupele z pelyňku brotanu, prokrvují pokožku, protizánětlivý, dezinfekční účinek 

proti plísňovým onemocněním, 500 g drogy spaříme 2 l vody, necháme pod pokličkou 30 min. 
louhovat, koupel maximálně 2 týdně.

Kosmetika – celík zlatobýl dobře působí na mastnou pleť s rozšířenými póry nálev z 50 g drogy 
na 10 ml vody, můžeme kombinovat se silným čajovým výluhem 1:1, koupele zlepšují činnost 
ochablých svalů – měsíc provozovat každý 3. den. Pomocník pro naše ruce: uvařené brambory 
rozetřeme s mlékem na kaši, přidáme pšeničnou mouku a hustou hmotu naneseme na kůži 
rukou, necháme působit 10 min., umyjeme a natřeme polomastným krémem.
V říjnu sbíráme – bršlici kozí nohu oddenek, čekanku obecnou kořen+, jírovec ‑kaštan 
koňský – plod+, kokoška pastuší tobolka – kvetoucí nať+, kozí brada luční – kořen+, kozlík 
lékařský – kořen ve 2. roce kvetení, rychle sušit, vzduchotěsně uzavřít, libeček lékařský – kořen 
(rychle umýt, na ½, sušit při 40° C, vzduchotěsně uzavřít, lichořeřišnice – semena +, mochna 
husí – kořen, oman pravý – kořen sušit ve stínu na 40° C, pampeliška lékařská – kořen, sušit 
na 50° C, vzduchotěsně uzavřít, proskurník lékařský – kořen silnější než 1 cm sušit na 40° C, 
přeslička rolní – nať+, třapatka nachová – kořen, list, řebříček obecný – nať+, růže šípková – 
plod+, plody dubu – žaludy+.
Léčivky označené + – informace v předchozích měsících

ZO ČZS

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 JIŽ ÚČINNĚ POMÁHÁ
Uplynulo již pár měsíců od Tříkrálové sbírky, která v letošním roce vynesla úctyhodných 
122 miliónů korun, které již v mnoha místech naší země a také v zahraničí úspěšně pomáhá 
lidem v nouzi.
Do Tříkrálové sbírky se již po několik let zapojuje i naše obec. V letošním roce se ve Zvoli podařilo 
vybrat 45 tisíc korun. Část těchto peněz je určena na projekty Charity ČR, která je pořadatelem 
sbírky. Částku 25 tisíc korun jsme se rozhodli věnovat na konkrétní účel, kterým je pořízení 
zdravotního masážního lehátka Ceragem pro Mezigenerační centrum Julie v pražské Zbraslavi. 
Lehátko je v provozu od poloviny dubna letošního roku a jeho pořízení vyšlo na 82.500 korun. 
Klienti tohoto centra (po mozkových příhodách a dopravních nehodách) mohou díky lehátku 
lépe a účinněji rehabilitovat a podstatně zvýšit naději na návrat do plnohodnotného života. 
Centrum je přístupné všem 
potřebným ze širokého okolí.
Dovolte mi, abych ještě jednou 
ze srdce poděkoval všem, kteří 
se jakkoli podíleli na organi-
zaci Tříkrálové sbírky ve Zvoli. 
Děkuji zejména všem malým 
i velkým koledníkům, kteří pře-
konali ostych a pohodlí ve pro-
spěch dobré věci. Děkuji také 
všem organizátorům, kteří pro 
koledníky vytvořili perfektní 



ZRCADLO ČÍSLO 201 – 3/2019 39

zázemí. Rád bych také poděkoval vám všem, kteří jste koledníkům ochotně otevřeli dveře 
svých domovů a podarovali je penězi, sladkostmi a něčím ostřejším pro zahřátí. Díky vašim 
otevřeným srdcím je svět o něco radostnější.
Za organizační tým

Vladimír Hudousek

9. ROČNÍK FESTIVALU JE ZA NÁMI
V soboru, 8. června se uskutečnil 9. ročník Country festivalu Vandr pod mostem. Od 10 hodin 
dopoledne se podle přijíždějících vlaků pomalu zaplňoval Camp pod mostem ve Skochovicích 
příznivci tohoto hudebního žánru, kteří dorazili z různých koutů republiky a ze Slovenska. 
V 11 hodin bylo vše připraveno k zahájení, které tradičně obstarala trampská skupina Sešlost 
Praha. Postupně se na pódiu střídaly kapely Rekonvalescence, Duo tornádo ve třech, Nová sekce, 
Pacifik, Jitka Vrbová s Honzou 
Frühwirtem, Taxmeni, Michal 
Tučný Revival Plzeň, Pekarin-
go, EKG -M a Holokrci. Ideální 
festivalové počasí, příznivě ovliv-
nilo skvělou atmosféru na pódiu 
i v hledišti. Diváci i vystupující už 
v průběhu festivalu kladně hod-
notili přípravu i průběh. Velkým 
vyznamenáním pro pořadatele 
bylo konstatování folkového 
a trampského kytaristy, zpěváka 
a písničkáře, zakladatele a dlouholetého uměleckého vedoucího skupiny Pacifik Tonyho Lin-
harta, že Pikovický festival je sice veliký, ale Skochovický nejkrásnější. Takže začneme pomalu 
s přípravou 10. ročníku tohoto festivalu, který se uskuteční pravděpodobně 6. června 2019.

Ing. Vladislav Gerhard

TURNÉ SBORU SV. JIŘÍ
Před mnoha lety jsme se seznámili v tanečních Jirky Kotába s Jirkou Peřinou a jeho ženou 
Irenou a Alfou Limpouchem s Miluškou. Oba byli letitými členy amatérského pěveckého 
souboru sv. Jiří ve Vraném. Jirka už zpívá na nebi. Pan Limpouch je sbormistrem souboru, 
který vede nadšeně. Přes účasti na koncertech jsme se dopracovali k účasti na turné souboru, 
letos už podruhé. A jsme tomu rádi.
Letos jsme byli počátkem července na turné pod Orlickými horami. Zájezd velmi dobře zor-
ganizovaný Blankou Tomkovou a již zmíněným Alfou Limpouchem. Navštívili jsme známá 
a zajímavá místa. Opočno, Přepychy, Třebechovice pod Orebem, Krňovice, Neratov, Dobrušku 
a v Hradci Králové malou vodní elektrárnu Hučák. Všude mnoho pěkného a zajímavého.
A hlavně tři překrásné koncerty a několik spontánních vystoupení, vyplývajících ze situace, 
například v Třebechovicích u světoznámého Betlému… Jsme velmi rádi, že nás soubor vzal 
mezi sebe. Jsou to příjemní a milí lidé.

Lumír a Maruška Apeltauerovi – Černošice
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HISTORIE

TAJEMSTVÍ SLUNOVRATU
Skalní hrad Sloup na Českolipsku je vskut-
ku podivuhodnou stavbou, která vzbudí 
náš zájem nejen svým vzhledem, ale i dě-
jinami. Zaujmou nás například tajemné 
nápisy ve sklepeních, hradní kaple je zase 
orientovaná podle přesných astronomic-
kých výpočtů…
V hradních sklepích Sloupu se nacházejí 
četné nápisy a reliéfy. Ty odedávna podně-
covaly fantazii romantiků a zhusta bývaly 
připisovány templářům. Po roce 1680 za-
čali skalní hrad obývat poustevníci, kteří 
unikátní stavbu doslova provrtali a změnili 
původní dispozici.
I na stěnách vězení se nacházejí obraz-
ce: ukřižovaný, osmicípá hvězda, sedm 
tanečníků s meči, jezdec na koni, fragment hebrejského písmena, přesýpací hodiny, sluneční 
znamení, hlavy aj. Nápisy zřejmě pocházejí z 15. století. Mystická a náboženská symbolika 
(včetně hebrejského písmena) nás však nutí hledat původce těchto pískovcových graffiti mezi 
zmíněnými poustevníky. Ty na Sloup přivedl Ferdinand Hroznata z Kokořova.
První zdejší eremita, Konstantin, tu působil od roku 1690. Konstantin byl prý profesí stavitel, 
a tak přestavbu hradu na poustevnu řídil osobně. Po Konstantinovi se na Sloupu usadil další 
poustevník – malíř Václav, který na východní straně skály vymaloval sluneční hodiny. Konec 
poustevníků v Čechách, tedy i na Sloupu, zapříčinil dekret císaře Josefa II. z roku 1785.
Je celkem zajímavé, že poustky na Sloupu neobývali nějací náboženští blouznivci, ale docela 
zruční a šikovní lidé – stavitel, malíř schopný zkonstruovat sluneční hodiny. Tato skutečnost 
nabude ještě většího významu, když poodhalíme tajemství skalní kaple.
Pokud od vězení pokračujeme po schodech vzhůru, dostaneme se do horní partie, k lucerně 
kaple podzemního kostela. Hlavní stěny jsou pootočeny o 3–4 stupně oproti světovým stranám: 
severojižní stěny nesměřují k vrcholu hory Klíč na severu, ale k jejímu pravému východnímu 
svahu, k místu, které bývalo na mapách nazváno Půlnoční stráň. Sever byl navíc zjevně určen 
podle Polárky a nikoli podle kompasu, což tehdy nebylo u takových staveb obvyklé. Kosé stěny 
osmiboké lucerny nejsou kupodivu odkloněny o 45° k vedlejším světovým stranám, ale přesně 
k východům a západům Slunce o zimním a letním slunovratu. Proč? To zůstává tajemstvím…

Čerpáno z knihy „Neuvěřitelné jevy a podivuhodné bytosti“

ŘEKA VLTAVA
Své jméno „Vltava“ řeka dostala od starých Germánů, kteří ji nazývali Wilt -ahwa - divoká, 
dravá voda. Ve Fuldských análech z roku 872 je tento název doložen jako „Fuldaha“ (srov. 
s řekou Fulda), v roce 1113 jako „Wultha“. V Kosmově kronice se roku 1125 poprvé objevuje 
v počeštěné podobě jako „Wlitaua“.
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Vltava (německy Moldau) je s délkou 430,2 km nejdelší řekou na území České republiky. Pra-
mení na Šumavě, u obce Černý Kříž, soutokem Teplé Vltavy a Studené Vltavy. Protéká mimo 
jiné Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou a ústí zleva do Labe v Mělníku.
Povodí Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou, Sázavou a Berounkou zaujímá jižní část Čech 
a spolu s Labem, jehož přítokem Vltava je, vytváří systém odvodňující téměř celé Čechy. Povodí 
řeky je 28 090 km² (z toho 27 047,59 km² v České republice).
 
POVODÍ ŘEKY VLTAVY
Své jméno „Vltava“ řeka dostala od starých Germánů, kteří ji nazývali Wilt-ahwa - divoká, 
dravá voda. Ve Fuldských análech z roku 872 je tento název doložen jako „Fuldaha“ (srov. 
s řekou Fulda), v roce 1113 jako „Wultha“. V Kosmově kronice se roku 1125 poprvé objevuje 
v počeštěné podobě jako „Wlitaua“. 
Vltava (německy Moldau) je s délkou 430,2 km nejdelší řekou na území České republiky. Pra-
mení na Šumavě, u obce Černý Kříž, soutokem Teplé Vltavy a Studené Vltavy. Protéká mimo 
jiné Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou a ústí zleva do Labe v Mělníku.
 Povodí Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou, Sázavou a Berounkou zaujímá jižní část Čech 
a spolu s Labem, jehož přítokem Vltava je, vytváří systém odvodňující téměř celé Čechy. Povodí 
řeky je 28 090 km² (z toho 27 047,59 km² v České republice). 
Řeka Teplá Vltava, která je považována za jeden ze dvou hlavních zdrojů Vltavy, pramení na 
východním svahu Černé hory (1 315 m n. m.) na Šumavě ve výšce 1 172 m n. m. jako Černý 
potok. Jeho pramen je znám jako chráněné území Pramen Vltavy. Prvních 5 km teče severním 
směrem, od soutoku s Kvildským potokem v Kvildě obrací nadlouho svůj tok k jihovýchodu. 
Od ústí Vydřího potoka v obci Borová Lada (890 m n. m.) nese říčka název Teplá Vltava, záhy 
přibírá Vltavský potok, známý též jako Malá Vltava. Ten pramení v Pláňském polesí ve výšce 
1 158 m n. m. Protéká Horní Vltavicí a poté v Lenoře (756 m n. m.) získává vody Řasnice, 
zvané také Travnatá Vltava. Za Lenorou má řeka jen nepatrný spád a vytváří v ploché krajině 
rozsáhlé mokřady s mnoha meandry, souhrnně zvané Vltavský luh. Zde uprostřed 1. zóny NP 
Šumava Mrtvý luh se v nadmořské výšce 731 m u osady Chlum stékají Teplá a Studená Vltava. 
Ta pramení na druhé straně hranic v Bavorsku západně od obce Haidmühle pod německým 
názvem Altwasser nebo Kalte Moldau. Od soutoku obou hlavních pramenných toků Teplé 
a Studené Vltavy pak řeka po zbytek své cesty má jméno Vltava.
U Nové Pece se Vltava rozlévá do širokého a dlouhého přehradního jezera, které vzniklo 
přehrazením jejího toku u obce Lipno nad Vltavou. Za Lipnem protéká řeka romantickým 
skalnatým údolím pod Čertovou stěnou (tento její úsek se nazývá Čertovy proudy) a směřuje 
k vyrovnávací nádrži Lipno II, těsně před Vyšším Brodem. V úseku mezi přehradní hrází Lipno 
a Vyšším Brodem je koryto řeky téměř bez vody (přehrada je povinna udržovat minimální prů-
tok 2 krychlové metry vody za sekundu), protože většina vod z Lipenského jezera je odváděna 
kanálem od podzemní elektrárny do vyrovnávací nádrže Lipno II. Pouze výjimečně se průtok 
zvyšuje – buďto za přebytku vody v nádrži, nebo u příležitosti vodáckých závodů, neboť úsek 
Čertových proudů je považován za jednu z nejtěžších vodáckých a slalomových tras na světě. 
Takové akce ovšem vyžadují průtok 20–30 m3 vody za sekundu.
Za Vyšším Brodem protéká Vltava otevřenější krajinou a stáčí svůj tok k severu. Četnými 
zákruty protéká turisticky atraktivní oblastí s řadou kulturně historických památek, které jsou 
obvykle v těsné blízkosti řeky. Její tok směřuje k hradu Rožmberk, protéká městečkem Větřní 
a skalnatým údolím vstupuje do Českého Krumlova.
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Tok Vltavy směřuje odtud dále na sever, protéká kolem kláštera Zlatá Koruna, míjí bývalé 
keltské oppidum Třísov a obtéká skalnatý ostroh se zříceninou hradu Dívčí kámen. Pak již 
pokračuje rovinatou Českobudějovickou pánví k Českým Budějovicím (řkm 239,6). Zde přibírá 
vody řeky Malše. Za městem pokračuje tok Vltavy kolem obce Hluboká nad Vltavou a směřuje 
k Hněvkovické přehradě. Ta zajišťuje vodu pro Jadernou elektrárnu Temelín. Odtud až za Prahu 
vytváří řeka hluboké a úzké údolí, které se rozšiřuje jen na několika místech. Protéká Týnem 
nad Vltavou a za ním přibírá vody řeky Lužnice.
Až k Týnu nad Vltavou však již zasahuje hladina dalšího stupně Vltavské kaskády, Orlické 
přehrady, pojmenované podle známého zámku Orlík. Jezero pohltilo i soutok Vltavy s Otavou 
u hradu Zvíkova. Pod hrází Orlické přehrady pokračuje tok Vltavy dále k severu. V úseku před 
Prahou zadržují vody Vltavy ještě další čtyři přehrady Vltavské kaskády - Kamýcká, Slapská, 
Štěchovická a Vranská.
U Davle leží v řece Ostrov sv. Kiliána, na němž do roku 1419 stával Ostrovský klášter. V těchto 
místech se zprava vlévá řeka Sázava, o něco dále na okraji Prahy za Zbraslaví se zleva připojuje 
řeka Berounka. Po průtoku hlavním městem se Vltava teprve v Kralupech nad Vltavou vy-
maňuje z úzkého údolí do roviny a u Mělníka ve výšce 156 m n. m. se vlévá do Labe. Ačkoliv 
je Vltava k místu soutoku delší a vodnější, nese tok dále oproti zvyklostem jméno Labe. To 
protéká Německem a ústí do Severního moře.
Před několika milióny let odtékala horní část Vltavy do Dunaje.
Větší přítoky (levý / pravý, říční kilometr od pramene k ústí)
• Kvildský potok (L, řkm 424,1)
• Bučina (P, řkm 422,6)
• Vydří potok (L, řkm 416,8)
• Vltavský potok (Malá Vltava) (P, řkm 416,0)
• Račí potok (L, řkm 404,5)
• Kubohuťský potok (L, řkm 402,8)
• Kaplický potok (L, řkm 396,5)
• Řasnice (Travnatá Vltava) (P, řkm 394,3)
• Volarský potok (L, řkm 378,9)
• Studená Vltava (P, řkm 376,7)
• Jezerní potok (P)
• Olšina (L)
• Větší Vltavice (P, řkm 314,5)
• Branná (L, řkm 297,9)
• Polečnice (L, řkm 281,3)
• Jílecký potok (P)
• Křemžský potok (Křemže) (L, řkm 258,6)
• Malše (P, řkm 240,0)

• Dehtářský potok (L, řkm 231,9)
• Bezdrevský potok (L, řkm 231,0)
• Lužnice (P, řkm 202,2)
• Hrejkovický potok (P)
• Otava (L, řkm 169,1)
• Brzina (P, řkm 126,9)
• Musík (P, řkm 106,8)
• Mastník (P, řkm 104,6)
• Kocába (L, řkm 82,8)
• Sázava (P, řkm 78,3)
• Bojovský potok (L, řkm 75,2)
• Berounka (L, řkm 63,4)
• Botič (P, řkm 55,2)
• Rokytka (P, řkm 47,4)
• Litovický potok (Šárecký potok) (L, řkm 

42,7)
• Zákolanský potok (L)
• Bakovský potok (L)

Využití:
Závod Horní Vltava
• řkm 329,54 – Přehrada Lipno I (1952–1959), plocha nádrže 48,7 km2, 725,6 m n. m.
• řkm 319,12 – Přehrada Lipno II
• řkm 233,00 – jez České Vrbné (1968), plavební komora postavena roku 2010, na místě vorové 

propusti postavena elektrárna. V blízkosti nová slalomová dráha.
• řkm 228,80 – jez Hluboká nad Vltavou (1935), plavební komora dokončena v roce 2013.
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• řkm 210,39 – Přehrada Hněvkovice (1986–1992), plavební komora byla dokončena a uve-
dena do provozu roku 2010, plocha nádrže 2,68 – 3,21 km2

• řkm 208,90 – starý jez Hněvkovice, 354,79 m n. m., provedena modernizace jezu s výstavbou 
plavební komory. Uvedeno do provozu 2017.

• řkm 200,41 – Přehrada Kořensko (1986–1991), plavební komora dokončena roku 2000, 
2016-2017 komora modernizována.

Závod Dolní Vltava
• řkm 159,90 – Žďákovský most
• řkm 144,70 – Přehrada Orlík (1954–1966), plavební zařízení pro velká plavidla (šikmé 

kolejové zdvihadlo doplněné v horní části plavební komorou) nedokončeno, pouze šikmé 
kolejové zdvihadlo pro sportovní plavidla do 3,5 t; plocha nádrže 27,3 km2, hladina max. 
354 m n. m., min. 347,6 m n. m.

• řkm 134,73 – Přehrada Kamýk (1956–1962), s plavební komorou
• řkm 91,69 – Přehrada Slapy (1951–1954), výtah pro lodě (svislé nebo šikmé zdvihadlo) není 

dokončen, plocha nádrže 13,92 km2

• řkm 84,44 – Přehrada Štěchovice (1937–1945), s plavební komorou délkově přizpůsobenou 
pro plavení vorů, plocha nádrže 1,14 km2

• řkm 71,33 – Přehrada Vrané nad Vltavou (1930–1936) s plavební komorou, plocha nádrže 
2,51 km2

• řkm 62,90 – plavební komora Modřany (jez Modřany)
• řkm 53,70 – plavební komora Smíchov (oddělený kanál od Šítkovského jezu k jezu u Sovo-

vých mlýnů)
• řkm 50,50 – plavební komora Štvanice (jez u začátku ostrova Štvanice)
• řkm 43,50 – plavební komora Podbaba, plavební kanál Podbaba – Troja, délka 3,5 km (Trojský 

jez a sportovní kanál na pravé straně)
• řkm 35,90 – plavební komora Roztoky, plavební kanál Roztoky – Klecany, délka 1,4 km (jez 

Klecany)
• řkm 26,70 – plavební komora Dolánky (jez Dolany)
• řkm 17,90 – plavební komora Miřejovice (jez Nelahozeves – Veltrusy)
• řkm 00,90 – plavební komora Hořín, plavební kanál Mělník – Vraňany, délka 10,1 km
Vodáctví
Vodácky nejvyužívanější je Vltava v úseku z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou.
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