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SLOVO NA ÚVOD
BABÍ LÉTO

Jaro, léto a je tu Babí léto
– podzim. A stále žijeme
v „nějakém“ režimu. Je pravda, že již mnoho „smíme“,
ale určitě si všichni přejeme,
aby vše bylo tak, jak má být.
Přestože je doba taková, jaká
je, máme za sebou hodně zážitků, cestování a událostí.
Moc si přeji, a snad mě podpoříte, aby podzimní a zimní období bylo bez větších
opatření.
Tak alespoň Zrcadlo Vám přináší zážitky, povídání, informace, které Vás věřím, pobaví, potěší,
udělají radost a přinese něco nového.
Informace od naší Obecní policie jsou k zamyšlení a ponaučení.
Děti ve školce a ve škole, pokud mohou, se učí, sportují, závodí, cestují a baví se.
Sportovci sportují, hrají kopanou. Máme mezi sebou i sousedy, kteří přes léto prožili nezapomenutelné zážitky a při nich si šáhli i na dno svých sil, ale zvládli to a před nimi klobouk dolů.
Milovníci historie, tak ti si také přijdou na své. Vesnice bez hospody, to má složité, a jak to
máme u nás, i to se dozvíte. A protože se vaří všude, tak i v Zrcadle, máme recepty. Hudební
škola nezahálí a je vždy připravena nám udělat radost. Skauti se také pochlubili svými aktivitami
přes léto. Ale i senioři mají důvod k radosti.
Snad i akce, které plánujeme do konce letošního roku, se nám podaří uspořádat.
Držme si palce.
ReRa

ZPRÁVY Z RADNICE
STRUČNĚ Z RADNICE

•  Rada obce se sešla 8x, zastupitelstvo obce 2x.
•  V červenci a srpnu proběhla oprava částí komunikací v ulici Spojovací, Sluneční, V Chatách,
Ke Statku a dále byly opraveny štěrkem komunikace Okružní, Lesní, U Ameriky.
•  Rada obce schválila výsledek výběrového řízení na realizaci akce: „Protipovodňové opatření
Dravkov“. Nabídku podala firma Projekt Plus Klatovy spol. s.r.o. s cenou 2 774 855, 48 Kč.
Vítěz předchozího výběrového řízení odstoupil od smlouvy. Na spolufinancování stavby
je podána opakovaná žádost o dotaci.
•  Rada obce schválila použití rezervního a investičního fondu základní školy v celkové výši
270 000 Kč na nákup mobiliáře venkovní učebny, rozšíření kamerového systému a rekonstrukci školní knihovny.
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•  Obec byla vyrozuměna Okresním státním zastupitelstvím Praha západ o podání žaloby na
obviněné pro přečin krádeže brány vodojemu.
•  Dne 16. 6. 2021 byla dokončena stavba terminálu, během prázdnin probíhala legislativní
fáze uvedení do provozu. Kromě terminálu a parkoviště byla provedena kompletní rekonstrukce části komunikace a chodníků v ulici Nádražní před železniční stanicí.
•  Stavební úřad Městského úřadu Jílové u Prahy vydal dne 31. 5. 2021 kolaudační souhlas
s užíváním dvou nových tříd vybudovaných přestavbou půdního prostoru v základní škole.
•  V srpnu proběhlo stěhování obecní knihovny do zrekonstruovaných prostor staré školky.
Nyní musí knihovnice paní Janauerová a Šustová všechny knihy vybalit a umístit do regálů tak, aby vše bylo připravené pro naše čtenáře. O otevření nové knihovny budete včas
informováni.
•  V zrekonstruovaných prostorách staré školky se rovněž již zabydlel klub seniorů a modelářů.
•  V srpnu proběhla druhá komplexní údržba zeleně, sečení trávy, řez keřů a živých plotů na
obecních pozemcích, kterou kromě zaměstnanců obce provádí 2x ročně firma Péče o zeleň
Cvrček, s.r.o. Seče v okolí základní školy a rekonstrukci zahrady vedle hřbitova řeší ZO
ČSOP 11/11 Zvoneček, která má zahradu u hřbitova v pronájmu.
Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE VESTEC

Obecní policie Vestec v období od 01.05.2021 do 31.07.2021 řešila ve
Vraném nad Vltavou a okolí mimo každodenní hlídkové činnosti celkem
117 událostí, z toho bylo 23 událostí oznámeno na tísňovou linku Obecní
policie Vestec (tel.č. 739 156 156).
Za uvedené období byly v obci zjištěny celkem tři trestné činy – jeden
trestný čin krádeže, jeden trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí
a jeden trestný čin porušování domovní svobody – ve všech třech případech předáno OO PČR
Jílové u Prahy k dalšímu šetření.
Dále strážníci Obecní policie Vestec řešili v obci za dané období celkem 44 přestupků, z toho
40 přestupků na úseku dopravy.
Z přestupků v dopravě je to celkem 15x překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/hod. –
13x vyřešeno příkazem na místě (pokutou) a 2x oznámeno správnímu orgánu, 3x telefon za
volantem - vyřešeno příkazem na místě (pokutou), 1x odmítnutí se podrobit vyšetření, zda
nebyl řidič při řízení vozidla ovlivněn alkoholem či jinými návykovými látkami – předáno PČR
k dalšímu šetření, 1x stání v křižovatce – vyřešeno domluvou, 4x nezanechání průjezdu 3+3 m
při stání vozidla – vyřešeno domluvou, 10x zákaz zastavení – 3x oznámeno správnímu orgánu
a 7x vyřešeno domluvou, 2x zákaz vjezdu – vyřešeno domluvou, 3x stání na silniční vegetaci –
2x vyřešeno domluvou a 1x stále ještě v řešení a 1x stání na chodníku – vyřešeno domluvou.
Z ostatních přestupků strážníci řešili 1x rušení nočního klidu – vyřešeno domluvou, 2x přestupek proti občanskému soužití (hrubé jednání) – vyřešeno domluvou a 1x porušení OZV
(nedovolené pálení) – vyřešeno domluvou.
Dále strážníci Obecní policie Vestec přijali a prověřovali oznámení občana obce o problému
s parkováním vozidel v ulici Oblouková, oznámení o neprůjezdné komunikaci v obci, oznámení
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občana o nedovolené skládce, oznámení o pádu kamení ze skály na komunikaci, oznámení
občana o parkování vozidel podél komunikace, ohrožující bezpečnost a plynulost silničního
provozu – předáno MP Praha, oznámení o krádeži kola v prostoru nádraží ČD, oznámení starostky obce o spící osobě na komunikaci v obci, na žádost starostky obce strážníci kontrolovali
ulici Polní z důvodu neoprávněné uzavírky části této komunikace, přijali a prověřovali oznámení
občana obce o rušení nočního klidu v obci, oznámení o pohybu podezřelých osob po jednom
z kempů v obci v nočních hodinách, oznámení občana o tom, že jeho vozidlo zablokovalo
vozidlo jiné, jehož řidič u vozidla není a on nemůže z místa odjet, oznámení o nálezu psa na
volno a bez majitele v jednom z kempů v obci, oznámení o pohybu osob v kolejišti ČD, oznámení o neprůjezdné komunikaci, opakované oznámení o dlouhodobě odstavených vozidlech
v obci, přijali a prověřovali oznámení občana obce o cizí osobě, nacházející se na pozemku
jeho RD, oznámení občana obce o nálezu použité injekční stříkačky, oznámení občana obce
o podezřelém osobním automobilu, odstaveném v obci, oznámení o nedovoleném parkování
vozidel na soukromém pozemku, oznámení občana o dlouhodobě odstaveném motorovém
vozidle bez platné STK - předáno obci k dořešení, oznámení o rušení nočního klidu, oznámení
občana obce o záchraně selete z potoka, oznámení občana obce o podezřelém plavidle, které
je zakotveno poblíž budovy SDH Skochovice a další oznámení o podezřelé osobě.
Na žádost přestupkové komise obce strážníci poskytovali součinnost ve věci projednávaného
přestupku týkajícího se neoprávněného záboru veřejného prostranství.
Na žádost obce strážníci provádějí dohled u ZŠ v době konce vyučování a přestávek na obědy
a prověřovali 4 dlouhodobě odstavená motorová vozidla v obci.
Při hlídkové činnosti v obci strážníci opakovaně kontrolovali vozidla s nesprávným způsobem
jízdy, opakovaně zjistili znečištěnou komunikaci, prověřovali elektronické oznámení o narušení
prostor sběrného dvora v nočních hodinách a zjistili dopravní nehodu bez zranění, při které
poskytli nezbytnou součinnost.
Na žádost PČR poskytovali strážníci součinnost při zadržení pachatele trestného činu, dále při
vyrozumění občana obce, u oznámení o pokousání člověka psem, u oznámení o ležícím muži
zřejmě pod vlivem alkoholu, při pátrání po PČR hledané osobě a v neposlední řadě poskytli
součinnost ve věci, týkající se jednoho z občanů obce.
V součinnosti s PČR strážníci prováděli zvýšený dohled u MŠ a ZŠ v obci.
Na žádost Operačního důstojníka PČR pro Prahu západ strážníci prověřovali oznámení občana
obce o nedovoleném parkování vozidel v ulici U Jezera.
Společně s HZS strážníci vyjížděli do obce 3x, a to k 1x k dopravní nehodě se zraněním a 2x
k požáru budovy. Na žádost ZZS o asistenci strážníci zajistili vstup na pozemek RD, ve kterém
se nacházela zraněná osoba.
Strážníci nadále zajišťují kontrolu a servis fotopastí, rozmístěných v obci, stejně jako vyhodnocují snímky jimi pořízené.
Z deníku Obecní policie Vestec:
Dne 02.05.2021 v čase 13:58 hodin bylo na tísňovou linku Obecní policie Vestec přijato oznámení
o tom, že v prostoru nádraží ČD se neznámý muž pravděpodobně pokouší odcizit jízdní kolo,
zřejmě uzamčené u výdejního okénka pizzerie. Oznámení neprodleně vyjely prověřit obě hlídky
strážníků, celá událost byla během jízdy do obce telefonicky oznámena stálé službě OO PČR
Jílové u Prahy, která ovšem byla vázána jiným nápadem a na výpomoc strážníkům tak byla
vyslána hlídka PČR OHS Čestlice a hlídka OO PČR Hradišťko.
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Dalším telefonátem na tísňovou linku Obecní policie Vestec oznamovatel upřesnil, že neznámému
muži se právě zřejmě podařilo jízdní kolo odcizit a odjel na něm ulicí Nádražní směrem do části
obce Skochovice. Kolo mu připomíná "skládačku", je světlé barvy se světlým či bílým blatníkem.
Hlídky Obecní policie Vestec a hlídka PČR OHS Čestlice začaly prohledávat část obce
Skochovice, hlídka OO PČR Hradištko byla požádána, aby kontrolovala železniční most
ze Skochovic od komunikace Praha-Slapy. Následně byla od jednoho občana obce získána
informace, že kolo odpovídajícího popisu spolu s neznámým mužem za jeho řídítky spatřil
v jedné z ulic obce a upřesnil i další směr jízdy neznámého muže. Díky místní a osobní znalosti
strážníků Obecní policie Vestec bylo záhy jízdní kolo nalezeno na pozemku jednoho z RD
v části obce Skochovice, na pozemku se nacházel i neznámý muž odpovídajícího popisu.
Neznámý muž byl na místě hlídkou PČR OHS Čestlice vyzván k podání vysvětlení, přičemž
bylo zjištěno, že na tomto kole dnes do pizzerie pro objednané jídlo dojel, kolo opřel poblíž
výdejního okénka pizzerie a po vyzvednutí krabic s objednaným jídlem tyto delší dobu vázal
k nosiči kola, ke kterému byl skloněn – oznamovatel celé události tedy mohl mít dojem, že
se pokouší kolo odcizit. Lustrací osoby bylo zjištěno, že cyklista neprochází pátráním po
osobách, ani jízdní kolo neprochází pátráním a není nahlášeno jako odcizené. Kontrolou
záznamů z MKDS byla výpověď cyklisty potvrzena – z lokality v daný den a čas skutečně
odjel na jízdním kole a sem se opět vrátil. Přestože se oznámení o podezření z krádeže kola
nepotvrdilo, obě hlídky Obecní policie Vestec ve spolupráci s hlídkami PČR byly schopny
ve velice krátkém čase oznámení prověřit, údajně odcizené jízdní kolo najít a celou událost
objasnit.
Dne 04.06.2021 v čase 13:28 hodin požádala stálá služba OO PČR Jílové u Prahy strážníky o součinnost ve věci prověření oznámení o napadení a zranění člověka psem v ulici Nádražní. Oznámení strážníci neprodleně prověřili, po příjezdu na místo události se zde již nacházelo vozidlo
ZZS a zdravotníci právě prováděli ošetření poraněného člověka. Poté, co byl ošetřen, byla zjištěna
jeho totožnost a byl na místě strážníky vyzván k podání vysvětlení, k čemuž zraněný muž uvedl, že
přijel se svým motorovým vozidlem do autoservisu, který se nachází v části bývalých papíren, šel
se zeptat do kanceláře, o které se mylně domníval, že patří k autoservisu a před dveřmi kanceláře
na něj zaútočil pes, který byl schovaný pod stromem, skočil na něj a kousl ho do nohy.
Sám si následně přivolal posádku ZZS a věc oznámil na linku 158. Následně bylo hovořeno
i s majitelem psa, který uvedl, že celu událost neviděl, pouze slyšel na dvoře před kanceláří
křik, tak vyšel ven a uviděl muže, který na něj volal, že jej pokousal pes.
Celá událost byla předána OO PČR Jílové u Prahy k dalšímu šetření.
Dne 08.06.2021 ve večerních hodinách prováděla hlídka Obecní policie Vestec hlídkovou
a kontrolní činnost v obci. V čase 21:25 hodin byl v ulici U Elektrárny zjištěn motocykl, jehož
řidič nedal přednost zprava přijíždějícímu služebnímu vozidlu strážníků. Z výše uvedeného
důvodu pro podezření ze spáchání přestupku byl motocykl strážníky zastaven, jeho řidič
vyzván k prokázání totožnosti a k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla, což se stalo. Strážníci řidiče poučili a seznámili s důvodem zastavení, přičemž vzhledem
k tomu, že řidič motocyklu špatně artikuloval a měl zpomalené pohyby, pojali podezření,
zda není pod vlivem alkoholu, proto byl vyzván, aby se podrobil vyšetření ke zjištění, zda
není při řízení vozidla ovlivněn alkoholem – vyšetření řidič motocyklu opakovaně odmítl,
pouze přiznal, že před jízdou požil alkohol. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byl o celé
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události telefonicky vyrozuměn Operační důstojník PČR pro Prahu západ, který na místo
vyslal hlídku OO PČR Jílové u Prahy, která si od strážníků celou věc převzala k dalšímu šetření.
Dne 13.06.2021 v čase 15:45 hodin byla hlídka Obecní policie Vestec požádána o poskytnutí
součinnosti posádce vozu ZZS, a to při zajištění vstupu na pozemek jednoho z RD v obci, kde
by se měla nacházet osoba zraněná po pádu. Vzhledem k tomu, že na zvonění na domovní
zvonek ani na klepání na branku nikdo nereagoval, strážníci branku bez poškození otevřeli
a doprovodili zdravotníky z posádky vozu ZZS do vnitřních prostor RD, který byl odemčen.
Uvnitř RD byla nalezena zraněná žena, ležící na posteli v ložnici, přičemž uvedla, že se jí okolo
14:00 hodin zatočila hlava a upadla, nyní si stěžovala na bolest hrudníku, zad i všech končetin.
Následně se na místo dostavil i manžel zraněné ženy. Strážníci na místě poskytli posádce vozu
ZZS nezbytnou součinnost, zraněná žena byla následně převezena do nemocnice.
Dne 19.06.2021 v čase 08:45 hodin přijali strážníci oznámení z jednoho kempu v obci, že
sem přišel a zůstal na zemi ležet cizí pes plemene labradorský retrívr, bez majitele. V kempu
byl umístěn do stínu a byla mu podána voda. Oznámení prověřil okrskář obce, který v kempu nalezl bezprizorního psa v pohybu po kempu, takže jej odchytil a umístil do služebního
vozidla Obecní policie Vestec. Vzhledem k panujícím tropickým teplotám odchycený pes
nebyl umístěn do kotce při OÚ, ale po dohodě se starostkou obce byl převezen na služebnu
Obecní policie Vestec, kdy byl zaopatřen vodou a potravou. Mezitím bylo v obci zjištěno, že
odchycený pes nikomu z obyvatel obce ani z návštěvníků kempů neschází, pouze bylo občany
upřesněno, že se tento pes v obci pohyboval už dne 18.06.2021ve večerních hodinách, a to bez
majitele. Jako vždy byl o odchytu psa informován psí útulek MP Praha v Praze-Tróji, stejně
jako starostové všech okolních obcí a OO PČR Jílové u Prahy. Nalezení majitele psího seniora,
který se obtížně pohybuje, ztěžoval fakt, že pes nebyl ani čipován, ani neměl tetování, v době
odchytu byl bez obojku a tedy i bez případné evidenční známky. S přihlédnutím k aktuálnímu
zdravotnímu stavu psa bylo se starostkou obce dohodnuto, že obec uhradí nutné náklady,
spojené se zdravotním ošetřením odchyceného psa, pokud bude návštěva veterináře třeba.
Následně se odchycený pes, po celodenním pobytu v chladné garáži Obecní policie Vestec,
zajištění vody, potravy a pravidelným venčením s pohybem přiměřeným jeho věku zotavil.
Poté byl odchycený pes předán obci.
Závěrem k této události, mimo jiné hojně v obci diskutované na sociálních sítích uvádíme,
že o každého odchyceného psa se řádně staráme, v případně nutnosti mu zajistíme lékařské
ošetření, samozřejmě zabezpečíme vodu, potravu, venčení a zároveň děláme vše, co je v našich
silách, abychom odchycenému psu našli jeho majitele a psa v pořádku vrátili do jeho rodiny.
Je důležitou a samozřejmě i zákonnou povinností všech majitelů psů své psí kamarády nechat
očipovat a stejně tak je nutné i aplikovaný čip následně zaregistrovat u některého z poskytovatelů registrací majitelů zvířat - pokud je odchycený pes čipován a čip je zaregistrován na
osobu jeho majitele, zpravidla do 10-ti minut po odchytu je majitel psa informován předem
dohodnutým způsobem o faktu, že jeho pes byl odchycen např. strážníky Obecní policie Vestec,
kde se nachází a kde je možné si psa od strážníků převzít.
Dne 24.06.2021 v čase 20:16 hodin bylo přijato na tísňovou linku Obecní policie Vestec
oznámení od správce bývalých papíren v obci, že se v areálu papíren pohybuje neznámý muž,
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který vnikl do jedné z dílen a odcizil zde elektroniku. Muže se pokusili zadržet, ten jim však
utekl. Oznamovatel byl strážníky poučen, aby celou událost pro podezření ze spáchání trestného činu neznámým pachatelem neprodleně oznámil na linku 158. Zároveň na místo ihned
vyjela hlídka strážníků, kteří na místě celé události hovořili s oznamovatelem i s poškozenou
osobou, od kterých byl získán popis neznámého muže, který před příjezdem hlídky strážníků
utekl z areálu bývalých papíren směrem k řece a pak po cyklostezce kolem řeky, kde se zřejmě
skryl v hustém porostu. Při útěku svým pronásledovatelům nadával a vyhrožoval jim, cestou
odhodil odcizenou elektroniku a dále batoh, ve kterém se nacházela další elektronika. Strážníci prohledali porost podél cyklostezky ve směru do obce Dolní Břežany-Jarov a po chvíli
neznámého muže odpovídajícího popisu spatřili ukrytého ve křoví. Neznámý muž byl hlídkou
vyzván, aby opustil úkryt, za použití hmatů a chvatů byl strážníky sveden na zem a dle § 76,
odstavec 2), trestního řádu omezen na osobní svobodě a byla mu přiložena služební pouta.
Strážníci se dále dle zákona 553/1991 Sb. o obecní policii přesvědčili, zda neznámý muž u sebe
nemá zbraň, následně byl vyzván k prokázání totožnosti, k čemuž uvedl, že u sebe doklady
nemá, hlídce pouze sdělil své nacionále. Po chvíli se na místo dostavila hlídka OO PČR Jílové
u Prahy, která se celou věc převzala k dalšímu šetření pro podezření ze spáchání trestného
činu krádeže vloupáním osobou, kterou strážníci bezprostředně po spáchání trestného činu
zadrželi nedaleko areálu bývalých papíren. Při řešení celé události nedošlo ke zranění žádné
ze zúčastněných osob. O použití donucovacích prostředků strážníky vůči výše uvedené osobě
byl bez zbytečného odkladu vyrozuměn pověřený strážník Obecní policie Vestec.
Dne 20.07.2021 v čase 09:46 hodin oznámila občanka obce, že právě viděla na svojí zahradě
neznámého muže, který na ni chvíli koukal a poté přelezl plot k sousedům a utekl. Oznamovatelka dále sdělila strážníkům podrobný popis neznámého muže a byla strážníky poučena,
aby celou událost neprodleně oznámila na linku 158 pro podezření ze spáchání trestného
činu. Oznámení neprodleně prověřila hlídka Obecní policie Vestec, která na místo dorazila
společně s hlídkou OO PČR Jílové u Prahy. Díky místní a osobní znalosti strážníků je totožnost
neznámému muže Obecní policii Vestec známa. Informace o této osobě byly strážníky předány
hlídce OO PČR Jílové u Prahy, celá událost zůstává v šetření PČR.
Dne 22.07.2021 v čase 10:59 hodin byla přijata SMS zpráva o výjezdu HZS – k požáru nízké
budovy do obce Vrané nad Vltavou. Strážníci dojeli na místo požáru do 1 minuty po obdržení
oznámení, zde se již nacházela hlídka PČR OHS Čestlice. Zde bylo zjištěno, že se jedná o požár
zděné kůlny vedle RD, z kůlny šlehají cca 5 m vysoké plameny a stoupá hustý dým. Vzhledem
k rozsahu požáru obě hlídky zajistily evakuaci obyvatelů přilehlého RD, dále byla mezi RD
a hořícím objektem nalezena propan-butanová láhev, která byla po kontrole její vnější teploty,
uzavření hlavního uzávěru plynu a odříznutí plynové hadice vynesena do bezpečné vzdálenosti
od požáru, kde byla ochlazována vodou.
Následně se obě hlídky za použití hasicích přístrojů snažily zabránit rozšíření požáru na okolí
hořící kůlny, po vypotřebování hasiva za aktivní pomoci okolních sousedů byly ze sousedních
pozemků nataženy dvě zahradní hadice a strážníci pokračovali v ochlazování okolí hořící kolny. Po příjezdu jednotek HZS Jílové Prahy a několika jednotek SDH – SDH Skochovice, SDH
Vestec, SDH Dolní Břežany-Lhota a SDH Hodkovice byl požár zděné kolny rychle zdolán, aniž
by došlo k jeho rozšíření na okolní objekty. Po uhašení požáru majitelka RD uvedla, že neví,
kde se nachází její manžel, který chodí do zděné kolny, která vyhořela, spát. Strážníci manžela
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majitelky RD vzápětí nalezli živého a nezraněného v parku v ulici Nádražní. Celá událost
zůstává v šetření HZS Středočeského kraje a PČR.
Dne 30.07.2021 v čase 13:30 hodin požádal Operační důstojník PČR pro Prahu západ současně
se stálou službou OO PČR Jílové u Prahy strážníky Obecní policie Vestec o součinnost při prověření oznámení o občanu obce, který prochází pátráním po osobách a nachází se v současné
době v jednom z RD v obci. Strážníci provedli kontrolu přilehlé lokality a poté v místě, kde
by se měl hledaný muž nacházet, hovořili s obyvatelkou tohoto RD, která uvedla, že by se tato
osoba měla vrátit až k večeru. Poté se na místo dostavila hlídka OO PČR Jílové u Prahy, která
využila své zákonného oprávnění a provedla kontrolu vnitřních prostor RD, kde byl nakonec
hledaný muž nalezen v místnosti za zamčenými dveřmi, schovaný pod dekou. Celá událost
zůstává v šetření PČR.
str. Tomáš Heckr
strážník Obecní policie Vestec
okrskář obce

INFOSERVIS
GARÁŽOVÝ VÝPRODEJ
Milí sousedé, přátelé a příznivci Garážového
výprodeje.
Loni touhle dobou jsme si poprvé vyzkoušeli, jestli o takový výprodej může být ve
Vraném zájem. Byly jsme mile překvapené
hojnou účastí vystavovatelů, ale i kupujících. Užili jsme si hezké odpoledne, ochutnali koláčky,
bábovky, chlebíčky, domácí limonády, někde si dokonce přiťukli na zdraví sklenicí vína.
Plánovaly jsme, že po tak úspěšné akci navážeme letos na jaře.
Ale jak se říká, člověk míní, osud mění. Všichni víme, jak to nakonec dopadlo a jaká situace
nás více než rok omezovala v setkávání, pořádání akcí a užívání si života plnými doušky.
Proto jsme jarní termín Garážového výprodeje nakonec ani nehledaly a nepřipravovaly.
Jsme rády, že se již situace zlepšuje a doufáme, že k těm nejhorším scénářům již nedojde. Proto
jsme odvážně a optimisticky naplánovaly 2. Garážový výprodej!
Přátelé, sousedé, je nejvyšší čas uklidit doma, v garáži, v zahradním domku, u babičky, u tetičky,
u dětiček v pokojíčku, u psa :-) a všechny věci, které jsou zachovalé a které mohou ještě sloužit,
poslat dál do světa. Nebo alespoň sousedům, kteří je mohou ještě využít.
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Proto si do svých kalendářů poznačte termín 18. 9. 2021 od 14 do 17 hodin.
Všichni, kdo máte zájem vystavovat, můžete začít psát na emailovou adresu
garazovkavrane@gmail.com.
Nezapomeňte připojit, jaké věci chcete vystavovat, pro koho jsou určené, velikosti, rozměry,
stručné popisy. A začít posílat fotky, které budeme pravidelně zveřejňovat na Facebook profilu
Garážového výprodeje https://www.facebook.com/garazovyvyprodejvrane.
1-2 dny před konáním akce zveřejníme mapu se stanovišti s popisem, co na daném stanovišti
naleznete ke koupi.
Bude k dispozici online jak na FB profilu Garážovky, tak jej také na stranách Vraného nad
Vltavou. Tištěné mapy budou k dispozici opět v obchodech a na nádraží.
Věříme, že i letos si Garážovku užijeme, pošleme dál věci, které již nepotřebujeme, ulovíme
něco, co se nám hodí a v neposlední řadě si po tak dlouhé době najdeme příležitost popovídat
si se sousedy nad dobrým koláčem. Anebo vínem.
Budeme se těšit.
Hanka, Ivana a Helena za organizátorky

VRANSKÁ LÉKÁRNA

S potěšením vám oznamujeme, že Lékárna Vrané ve zdravotním středisku, Oblouková 610 bude
od 1. 9. 2021 opět v provozu.
V nabídce kromě základního sortimentu léků, doplňků stravy, léčivých i ovocných čajů také
léčebná kosmetika, homeopatie (BOIRON, AKH,HEEL), minerální vody a těšit se můžete také
na široký výběr zdravotní obuvi pro dospělé i pro děti.
Individuální příprava léků, veterinární léky, zdravotnická technika.
Po dohodě možný dovoz zdravotnických prostředků a inkontinečních potřeb
Bezplatné měření krevního tlaku
Přijímáme platbu hotovostní, kartou i dárkové poukázky (SODEXO, Chéque Déjeuner, enefit
plus, BENEFITY, Edenred, Gallery Beta)
Otevírací doba po-pá 8:00-18:00.
Osobní přístup, zkušený personál, konzultační a poradenská činnost
Těšíme se na Vaši návštěvu.
ZRCADLO ČÍSLO 209 – 3/2021
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KNIHOVNA
Vážené čtenářky a vážení čtenáři, milé
děti, stěhování knihovny do staré budovy MŠ právě probíhá a budeme se na
Vás těšit při otevření na začátku září.
Termín bude vyhlášen místním rozhlasem a také uveřejněný na nástěnkách
obecního úřadu.
Eva Šustová
a Jana Janauerová

ZAČNĚTE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK S BOJOVÝM UMĚNÍM
TAEKWON-DO!
Největší škola taekwon-do v ČR Ge-Baek Hosin Sool vstupuje do nové sezóny!
Přijďte si námi zacvičit tradiční korejské
bojové umění taekwon-do, jako nováčci
zaplatíte 1000 KČ a budete moct cvičit až
půl roku! Již několik let po sobě se nám podařilo obhájit celkové vítězství Mistrovství
České republiky a patříme do nejlepšího
STM v ČR.
Máme nejrozsáhlejší nabídku tréninků
po Čechách i na Moravě. Při trénincích
dbáme na originální hodnoty bojových umění, kterými jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost
a sebeovládání. Naše škola je vedena pod dohledem velmistra Hwang Ho Yonga. Kromě taekwon-do si v naší škole můžete vyzkoušet i jiná bojová umění, jimiž jsou taekkyon a hopae sool,
vyučujeme je jako jediní v republice, cvičíme také cestu korejského meče Haidong Gumdo,
filipínské tyče FMA a systém tlaků na citlivé body Kyusho.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa,
chrániče) zdarma Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz.
Neváhejte a přidejte se k nám, těšíme se na nové členy.
Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool
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CESTOMÁNIE
TIP NA VÝLET: LESOPARK BELVEDER NA ZBRASLAVI
Pás divoké přírody, která je vklíněna do vilové zástavby městské části Zbraslav, nabízí lesopark
Belveder. V roce 2015 byla dokončena jeho revitalizace. Charakter Belvederu se pohybuje na
hranici mezi autentickou přírodou a uměle vytvořeným parkem – potkáte tam cyklistu, pána se
psem, milence, ale i srnku nebo kance.
Do lesoparku se lze dostat z autobusové zastávky U Včely a vejít
z ulice Zvonařská. Dojít tam je
možné i ze zastávky Na Plácku
a pokračovat stejnojmennou ulicí.
Hlavní vstup je u spojení ulic K Interně a U Prádelny, kde je malá
studánka a první z altánků, pokračovat lze třemi cestami k hlavnímu
Kosatcovému jezírku. V parku se
dobře orientuje díky informačním
tabulím, na kterých se lze dočíst
i o rekonstrukci jednotlivých míst.
U hlavního vstupu je malá příjemná kavárna, kde si můžete pochutnat na výborné kávě a zákuscích před nebo po výpravě Belvederem.
Belveder, který spojuje horní a dolní Zbraslav, „vzkřísila“ několikaletá a náročná revitalizace. Byla
zahájena v roce 2006 jako součást péče o městskou zeleň a završena byla v roce 2015 realizací
projektu podpořeného dotačními prostředky z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, kdy mohla veřejnost vkročit do zcela nového, atraktivnějšího a bezpečnějšího parku.
První etapu rekonstrukce spolufinancovaly městská část Zbraslav a hlavní město
Praha. Z rozpočtu hlavního města na ni
šlo 4,275 milionu korun, z městské části asi 3,3 milionu korun. V rámci druhé
etapy rekonstrukce byly použity peníze
z Operačního programu Praha konkurenceschopnost ve výši 14,356 milionu korun,
městská část poskytla 3,7 milionu korun.
Stálo to za to, lesopark výrazně prokoukl, předtím chátral a po cestách se
špatně chodilo, místo s jezírkem bylo
nepřístupné.
ZRCADLO ČÍSLO 209 – 3/2021
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Kdysi to byl Šibeniční vrch
Zajímavá je i historie dnešního Belvederu.
„Lesoparku se kdysi říkalo Šibeniční vrch, či
Šibeník. To proto, že zde bývalo popraviště
– Zbraslav měla do roku 1765 hrdelní soud
IV. třídy. Název Belveder se zmiňuje zhruba
od 17. století.
Svou podobu lesopark dostal v roce 1929,
kdy ho začal budovat zbraslavský Okrašlovací
spolek. Ten ho i osázel – mimo jiné subalpskými rostlinami“.
Zarostlá džungle se skládkou
Ale jak šel čas, lesopark začal chátrat. A není
to tak dávno, kdy budil spíš hrůzu a návštěvníci se mu vyhýbali. Cesty byly obtížně
schůdné – především v mokrých a zimních
obdobích. Schody? Ty sice byly funkční, ale
velmi nedbale provedené.
Místo, kde je dnes jezírko, bylo nepřístupné, takže nevyužívané. Svah byl zarostlý náletovou
zelení, přes křoví nebylo vidět ani mokřady ani prameniště. A co víc, horní hranu svahu hyzdila
černá skládka stavebního a biologického odpadu. Belveder býval doslova džunglí.
Džungle už je minulostí
Skoro by se chtělo říci, že Belveder se změnil jako mávnutím kouzelného proutku. Ale byla to
náročná rekonstrukce trvající čtyři roky. Zablácené pěšiny nahradila hustá síť štěrkopískových
cest, které navíc doplňují dřevěné chodníky v místech mokřadů.
Lesopark protínají tři hlavní cesty. Vrchní, střední a spodní, které jsou navzájem propojené
několika schodišti, nechybí zde ani bezbariérová rampa, jež umožňuje bezproblémově projet
z dolní do horní části (nebo naopak) na kole či s kočárkem.
Unaveným návštěvníkům poslouží dva dřevěné altánky z dubových trámů či lavičky.
Dvě studánky a Kosatcové jezírko
Součástí rekonstrukce bylo i zkultivování
dvou pramenů – Královky a U Interny. Studánka Královka prý kdysi dokonce napájela
vodovod a přiváděla vodu do zbraslavského
kláštera, dle písemných záznamů vybudovaného v roce 1333. Ten pramen později
využíval pro svůj pivovar.
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Třetí pramen – U pískovny - nyní
tvoří jezírko, které nese název Kosatcové. Jméno mu daly právě kosatce, které před revitalizací místo
doslova pohltily.
Krásná vyhlídka
A víte co tu je ještě skvělého? Výhled! Však také slovo Belveder je
odvozeno od původního slovního
spojení „bel vedere“, což znamená
krásná vyhlídka. A ta tu na vás
z horního okraje lesoparku taky
čeká. Přes koruny stromů můžete
pohlédnout na údolí řeky Vltavy
a částečně také protější kopec Závist a Šance s keltským hradištěm.
Návštěva tohoto místa prostě stojí za to. Určitě si na ni udělejte čas!

ZE ŽIVOTA OBCE
ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Během uzávěrky tohoto Zrcadla jsou již děti dávno na prázdninách, ale
my se společně poohlédneme a navážeme na poslední vydání.
Bohužel měsíc květen nebyl tak slunečný a teplý, jak bychom si přáli a mohli
s dětmi trávit co nejvíce času venku. Oproti loňskému roku jsme ale už
konečně mohli prožívat společné kulturní akce, tak nám špatné počasí
vůbec nevadilo. Jako první za námi do školky přijelo mobilní planetárium,
kde se děti prostřednictvím animované pohádky dozvěděly o tom, jak to funguje ve vesmíru.
Další bylo divadelní představení našeho dlouholetého spolupracovníka, pana Kubce, který
nám se svou kolegyní zahrál divadlo Plecha a Neplecha jdou do světa.
Dětský den moderovaly dvě úžasné osůbky, Bobina a její přítelkyně. Pro děti si připravily
bohatý program v podobě her a písniček. Jako zakončení krásného dopoledne byla zmrzka
od paní ředitelky.
Letos jsme si nenechali ujít ani dopravní hřiště. Děti se od pánů z Moravy nejprve dozvěděly
základní bezpečnostní pravidla na silnici a pak „huply“ za volanty čtyřkolek a motorek. Z některých kamarádů se dokonce stali policisté, kteří měli oči dokořán a rozdávali i pokuty. Dopoledne nám uteklo ani jsme nevěděli jak. Opět jsme se přesvědčili, že nejefektivnější způsob
učení je hra, zážitek a zkušenost.
Každoroční akcí, korona nekorona, bylo pasování předškoláků, které proběhlo na zahradě
MŠ. Paní ředitelka popřála dětem mnoho úspěchů na jejich další životní cestě a pak již začal
samotný akt pasování. Šimonek Kdolský, který letos své starší kamarády pasoval, se svého
úkolu zhostil více než dobře a my mu tímto ještě jednou děkujeme. Pasovaní školáci, ozdobení
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stuhou a obdarováni knihou, se do školy již velice těší, což je zřejmé na jejich úsměvech. Po
tomto aktu měly již námi dobře známé tváře, Bobina s přítelkyní, připravený taneční a hudební
program, do kterého se zapojily již všechny děti z Oranžové a Žluté třídy. Program se prolínal
s malováním na obličeje. Závěrem děti dostávaly nafouknuté balonky v podobě zvířat, mečů
a jiných hezkých figurek.
Plecha s Neplechou, tentokrát v lese, se s námi v červnu rozloučili a zakončili kulturní akce
v tomto školním roce.
A my se již nyní těšíme, až k nám opět zavítají, a doufáme, že nejen oni, ale i spousta dalších
divadelníků.
kolektiv učitelek MŠ
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STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové a ostatní příznivci naší školy,
další školní rok je za námi a asi se všichni shodneme, že to byl rok opět
velmi netradiční. Rok, kdy se většinu času žáci vzdělávali doma, přesto,
až na pár výjimek, se zodpovědně zapojovali do online výuky a plnili
školní povinnosti.
Citelnější však byl útlum sociálního života dětí – nemohly se scházet ve
škole, v družině, na kroužcích, nekonala se spousta oblíbených akcí.
Snažili jsme se, aby učení „na dálku“ bylo kvalitní, pestré a zábavné. I tak jsme se občas online
,,sekali”, zapomněli sdílet obrazovku či poutavě vyprávěli do vypnutého mikrofonu .
Ani rodiče to neměli jednoduché, především na 1. stupni byli dětem velkou oporou a pomocí.
Zvládali to bez zaváhání, ačkoliv mnohdy s vypětím všech sil. A protože tento neobvyklý rok
byl náročný, asi nikomu z nás se v jeho průběhu nevyhnula ztráta motivace, energie a sil...
V polovině května jsme byli opravdu rádi, že se všichni žáci vrátili do školních lavic. V posledních dnech školního roku škola žila již téměř svým běžným tempem, včetně mnoha akcí
a výletů za poznáním.
Žáci letošních devátých ročníků mají za sebou rok, kdy museli postupně přebrat zodpovědnost
za vlastní vzdělávání, ale jejich práce se vyplatila, a tak máme radost, že se všichni naši absolventi i přes současné silné ročníky, na své vybrané školy dostali. Velký dík patří samozřejmě
i učitelům českého jazyka a matematiky, kteří děti na přijímací zkoušky připravili, a také třídním
učitelům devátých tříd, kteří se o ně starali až do posledního dne povinné školní docházky.
Rozloučili jsme se s 51 deváťáky, 15 z nich se vzdělávalo individuálně (tzv. domácí školáci). Na
gymnázia odchází 6 žáků, na jiné střední školy (zdravotnické, průmyslové, obchodní akademie
a jiné) 28 žáků, na umělecké školy 2 žáci, na střední odborná učiliště 12 žáků. Devět let na naší
škole žáci zakončili prezentací svých absolventských prací, ve svátečním oblečení s noblesou
zralých, mladých, skoro dospělých lidí.
Na víceletá gymnázia z 5. ročníků odchází 4 žáci. Všem žákům opouštějícím naši školu přejeme
mnoho úspěchů v další životní etapě.
Ač nás to velmi mrzelo, zápis do 1. tříd proběhl i letos bez budoucích prvňáčků. Do dvou
prvních tříd nastoupí 44 dětí a my se na ně již velmi těšíme. Nové paní učitelky pro ně připravují takový program, díky němuž bude první školní rok nejen plný poznání, ale také radosti
a krásných zážitků.
Jedinou výhodou zavřené školy bylo, že v průběhu celého roku probíhala přestavba půdy a často
práce na stavbě nebyly slučitelné s výukou. Nyní se už těšíme na dvě nové učebny se zázemím
a současně otevřený prostor pro společná setkávání.
Prázdnou budovu bez žáků jsme využili také k její modernizaci a nutným úpravám tak, aby
se v ní děti po návratu cítily co nejlépe a měly zase o něco lepší podmínky pro vzdělávání.
Jsou vymalovány chodby i třídy, v budově 1. stupně jsou ve třídách nové vestavěné skříně,
vznikla nová školní recepce, posílili jsme pro bezpečnost kamerový systém ve škole a chystáme
rekonstrukci školní knihovny.
Závěrem bych ráda poděkovala, a to nejen svým zástupkyním a vedoucím pracovníkům (školní
družiny a provozu), kteří jsou důležitým spojovacím článkem, ale samozřejmě i všem dalším
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zaměstnancům, bez kterých by škola nemohla fungovat. Nejedná se pouze o učitele, ale i paní
vychovatelky, asistentky pedagogů a všechny nepedagogické pracovníky školy, paní hospodářky,
pány školníky, paní uklízečky. Tento rok byl náročný a nelehký jak pro nás, zaměstnance školy,
pro žáky, ale i samotné rodiče. I přes to jsme se s ním díky vzájemné spolupráci vypořádali se
ctí a naopak zesílila vzájemná podpora.
Vážíme si každého povzbuzení a všichni se na to, co nám nový školní rok zajímavého přinese,
těšíme.
		

Daniela Pořízková, ředitelka školy

Zprávy z Ekotýmu
V poslední čtvrtině školního roku jsme se z prostředí online schůzek dostali k setkáním naživo
na školní zahradě i ve třídě. Vymysleli jsme si pro sebe tři úkoly a pracovali na nich.
– Potřeba kompostování školního bioodpadu - stanovili jsme si rozpis a pak se po třídách
střídali ve vynášení košů na bioodpad do kompostéru na zahradě.
– Nelibost s dodávkami v projektu Ovoce do škol, konkrétně s nakrájenou a do plastových
sáčků balenou mrkví - dali jsme dohromady jak argumenty, proč nám to vadí, tak doporučení, jak to udělat jinak. Sepsali jsme dopis, doplnili ho obrázky, odeslali a čekali na
odpověď. Přišla a byla skvělá! Už nebudeme dostávat zeleninu v plastových sáčcích. Hurá!
– Potřeba mít v obci kontejnery na tetrapak, když máme díky Mléku do školy a Ovoci do
škol hromady krabiček - zavolali jsme paní starostce, abychom zjistili, kam se v naší obci
tetrapaky dávají. Znovu jsme se sedli nad sepsáním dopisu, tentokrát na obecní zastupitelstvo, proč si myslíme, že kontejner potřebujeme. A budeme zvědaví, zda uspějeme
stejně jako s mrkví.
Dostali jsme výsledky zimního pozorování v projektu Živá zahrada, o který jsme před lety přišli. Po roce máme 14,25 bodu. K získání titulu stále daleko, ale po jarním pozorování budeme
třeba zase o kousek blíž. V jezírku máme pulce, pod plachtou se ukrýval slepýš. Potřebujeme
vymyslet, jak přilákat ježky, ještěrky, motýly.
Pátek 18. června byl pro nás velmi
slavnostní, protože nás čekalo předávání titulu Ekoškola, který jsme
vloni obhájili. Ocenění jsme převzali
z rukou ředitele sdružení Tereza, pana
Petra Daniše. Jak to viděly děti, přiblíží příspěvek od Helči Hnátové: „V pátek 18. června jsme ve velkém horku
jeli do Prahy s Ekotýmem přebrat
titul Ekoškola. Kvůli koronaviru nás
mohlo jet s paní učitelkou Vrtiškovou
jen pár. Slavnost probíhala na Staroměstské radnici. Pro naši školu jsme
získali novou ekoškoláckou vlajku.
Moc se mi líbilo video, které nám před
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přebíráním pouštěli. Krásná byla také prohlídka Staroměstské radnice se zajímavým výkladem
o její historii a super bylo, že jsme viděli i orloj s apoštoly zezadu.“
Celý rok jsme uzavřeli na závěrečné schůzce v předposledním školním týdnu. Za pomoci alfa
boxu jsme zavzpomínali na vše, co jsme během roku i přes všechna koronavirová omezení
dokázali a odměnili se zmrzlinou.
Katka Vrtišková

Dny sportu na 1. stupni
V druhém červnovém týdnu proběhly na naší škole dva dny plné sportovních výkonů. Žáci
pátých tříd připravili pod vedením svých učitelek tělesné výchovy na školním hřišti lehkoatletické dráhy plné náročných disciplín. Jednotlivé třídy 1. stupně se rozdělily do soutěžních
týmů, které nesly někdy velmi pozoruhodné názvy, které si týmy samy vymýšlely. Sportovnímu
klání předcházela společná třídní štafeta, kterou vedly paní učitelky a paní asistentky. Poté si
sportovci vyzkoušeli hod na cíl, skok do dálky, přeskok překážek, slalomový běh a další úkoly.
Byli jsme velmi šťastní, že jsme si mohli společně zasportovat a rozhýbat se. Počasí nám po oba
dny přálo, takže jsme si pohyb na čerstvém vzduchu mohli nerušeně užít.
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Sportovní den 2. stupně
V pátek 25. 6. se uskutečnil
i sportovní den pro žáky 6.
- 9. tříd, který byl vyvrcholením celoročního olympijského zápolení. Soutěžilo se
v 7 disciplínách - běžecké
štafety, přehazovaná, fotbal,
florbal, paddleboard, stolní
tenis a piškvorky. Nasazení
všech žáků bylo veliké, ale
zvítězit všichni nemohli.
Nejlepších výkonů dosáhla
7. A, která si odnesla zlatý
pohár za nejvyšší počet získaných olympijských medailí. Po slavnostním vyhlášení
s rozdáním pohárů, medailí a odměn se uskutečnilo již tradiční volejbalové utkání učitelé vs.
žáci, kteří proti týmu vyučujících postavili hned 5 družstev. Den jsme si moc užili a doufáme,
že příští rok vše zopakujeme.
Jana Kadlecová

Výlet sedmáků do Kutné Hory
Dne 21. 6. 2021 vyrazily společně třídy
7. A a 7. C na výlet do Kutné Hory. Ráno pro
nás přijel autobus až ke škole, odkud jsme
vyrazili navštívit jedno z kulturně nejvyhledávanějších měst České republiky, které
je díky své významné městské památkové
rezervaci zapsané na seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO.
Nejprve jsme zamířili do části města zvané
Sedlec, kde nás očekávala paní průvodkyně,
která nám postupně představila nejprve
tamější katedrálu a poté i kostnici.
Chrám Nanebevzetí Panny Marie a svatého
Jana Křtitele je nejstarší katedrální chrám
ve střední Evropě a jeho kořeny sahají do
první poloviny 14. století. V 18. století pak
byl přestavěn Janem Blažejem Santinim ve
slohu barokní gotiky.
Zaujal nás zejména nádherný oltář, vitrážová okna či množství obrazů svatých.
V útrobách chrámu se nachází i malý pro-
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mítací sál, kterému přezdívají ,,kostelní kino”, v němž nám byl promítnut krátký animovaný
dokument mapující dlouhou a bohatou historii celé památky.
Poté jsme se vypravili do nedaleké kostnice. Podzemní kaple hřbitovního kostela Všech svatých
nabízí zajímavý pohled na množství výtvorů z desítek tisíc pravých lidských kostí. Je jakýmsi
symbolickým vyjádřením lidské smrtelnosti a zároveň víry ve vzkříšení.
Další etapou výletu byl oběd z vlastních zásob na nedaleké louce a poté procházka směrem
k nejvýznamnější památce Kutné Hory, jak jinak než k chrámu svaté Barbory, úchvatné pětilodní gotické katedrále, v níž nás kromě samotné prohlídky obohatila i pro zdejší interiéry
vytvořená hra s hledáním kartiček významných osobností a světců.
Jelikož bylo velké horko a po takovém množství historických a kulturních informací jsme
potřebovali doplnit energii, vedly naše kroky do nedaleké cukrárny na zmrzlinu.
Kousek po 15. hodině odpolední jsme stejným autobusem dorazili zpět k naší škole.
					

Lucie Urbanová

Čtení a hry od deváťáků prvňáčkům
Ti starší se za chvíli stanou středoškoláky, ti mladší byli ještě nedávno ve školce. Deváťáci a prvňáčci.
Jsme rádi, že se nám podařilo zrealizovat akci, při které nejstarší žáci
naší školy vytvořili program pro ty
nejmladší.
Třída 9. B pojala společnou hodinu tematicky v duchu čtyř ročních
období. Žáčci z 1. A na základě
básniček hádali, o které roční období se jedná, a následně se všichni
podepisovali na plakáty k ročnímu
období, v němž se narodili.
Hlavní část programu spočívala
v procházení čtyř stanovišť, kde
vždy skupina deváťáků přivítala najednou několik prvňáčků, kteří
plnili úkoly jako třeba přiřazování
obrázků ke slovům, doplňování chybějících písmenek, skládání puzzle
nebo řešení rébusů.
Každé stanoviště bylo jinak tematicky laděno, a sice jaro, léto, podzim,
zima.
Na závěr se s námi prvňáčci podělili o své plány na prázdniny a deváťákům jsme společně popřáli hodně úspěchů v dalším studiu a v životě celkově.
Lucie Urbanová
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Volby v 8.A a v 8.B
Na konci školního roku jsme se v osmých třídách při hodinách Výchovy k občanství věnovali
tématu státu, demokracie a voleb. Naše poznávání vyvrcholilo projektem nazvaným jednoduše
„VOLBY“, jehož cílem bylo aktivně představit žákům proces přípravy volební kampaně, ale
i přípravy, průběh a vyhodnocení samotných voleb.
Žáci tak ve skupinách pracovali na své vlastní volební kampani (vymýšleli název strany, logo,
slogan, její volební program, nejvhodnější kandidáty, vylosována byla i čísla volebních stran).
15. června, při volebním meetingu, zkusili svou stranu co nejlépe zpropagovat a pak už nic
nebránilo tomu, aby si naši „osmáci“ zkusili sami vybrat volební stranu, která je nejvíce oslovila, a odvolit. Samozřejmostí při našich volbách byla volební komise. Žáci označili volební
místnost, sami si vyrobili volební urnu, občanské průkazy, volební lístky a seznamy voličů.
Emailem oslovili paní starostku, aby ji požádali o zapůjčení volební plenty. A na závěr jsme si
ukázali, jak probíhá sčítání hlasů a jak se vyhodnocuje volební účast.
Jaroslava Hnátová

Savci pod olympijskými kruhy
Celoroční školní téma „Olympijské hry“ jsme se snažili zpracovat i v hodinách přírodopisu.
V 8.B jsme se celý školní rok věnovali savcům a tak jsme se rozhodli pustit se do projektu, který
si žáci nazvali „Savci pod olympijskými kruhy“. Mohlo by se zdát, že nám naše plány překazila
distanční výuka, ale dokončit projekt se nám společně podařilo i „ na dálku“.
Každý ze žáků si musel vybrat svého rekordmana, nastudovat si o něm co nejvíce informací,
seznámit se s jeho rekordem a vyřešit (spočítat, vypátrat,…) „záludnou“ otázku k zamyšlení
s přesahem do jiných předmětů- např. do fyziky, zeměpisu, matematiky. Navíc si žáci sami
vytvořili QR kód s odkazem na zajímavosti o daném zástupci. Výsledný „obraz“ musel také
splnit formální kritéria- výtvarné zpracování na formát A3 s informacemi o vybraném savci,
rekord napsaný do olympijského kruhu v barvě světadílu, ve kterém se živočich vyskytuje. Ze
spodu obrazu měla viset medaile s vypracovanou otázkou k zamyšlení, na její druhé straně
měl být nalepen žáky vytvořený QR kód.
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Výsledek byl u některých žáků opravdu úžasný. Někteří více „zápasili“ s výtvarným zpracováním, jiným „zamotala hlavu“ matematicko- fyzikální otázka. Ale všichni se snažili svůj projekt
zvládnout, jak nejlépe mohli.
V posledních červnových dnech jsme pak navštívili třídu 3. A, ve které po skupinkách osmáci
svůj projekt prezentovali. Třeťáci byli bezvadní, hodina vedená staršími spolužáky se jim moc
líbila a podle zpětné vazby si z ní i mnoho zajímavostí (rekordů) ze živočišné říše odnesli.
Velký dík, kromě žáků 8.B, patří i mým kolegům, bez kterých by se takovýto mezipředmětový
projekt dal uskutečnit jen velmi těžko.
Níže přikládám ukázku „problémových“ otázek k zamyšlení.
Dokázali byste si s nimi poradit?						
Jaroslava Hnátová

Plejtvák obrovský
Srdce plejtváka je velké jako osobní automobil. Jeho nejnižší frekvence jsou dva údery za minutu
a v oceánu je slyšet až na tři kilometry daleko. Jak je od nás plejtvák vzdálený, pokud znenadání
zaslechneme v moři jeho tlukot?
Kosatka dravá
Kosatka dravá může dosáhnout hmotnosti až 10 tun. Jaký objem zaujímá tělo takovéto kosatky.
Proč se kosatka neutopí a proč na souši nemohou žít tak velcí savci jako v moři?
Jaguár americký
Jaguár je opravdu mistrem ve skoku do výšky. Doskočí klidně do pěti metrů. To ale určitě není
skok z místa, ale s rozběhem. Jak rychle asi musí dospělý jaguár utíkat, aby po odrazu překonal
bez dotyku pětimetrový plot?
Jelen bělohubý
Tento jelen, který byl vlastně objeven dvakrát má rozšířené nozdry a nižší viskozitu krve než
ostatní jeleni. Proč tomu tak je?
Slon africký
Slon je nejtěžší suchozemský savec. Ve stepích ho můžeme potkat spolu se žirafou. Pokud budeš
stopovat tyto dva dospělé jedince, který z nich bude dělat hlubší stopy a proč?
Vydra mořská
Hustota srsti se u zvířat uvádí počtem chlupů na centimetr čtverečný. Vydra mořská se svým
nejhustším kožichem jich má kolem 150 000. Zjisti, jaká by mohla být nejmenší tloušťka chlupu,
pokud jsou umístěny na těle vydry v pravidelné mřížce.
Kapybara
Tento největší hlodavec, tráví většinu času ve vodě, rozhodně to ale není kvůli potravě. Zjisti proč
tomu tak je.
Gepard štíhlý
Gepard je skutečný rychlík. Neobyčejně rychle dokáže dosáhnout své maximální rychlosti. Při tom
na něho působí přetížení přibližně 0,5g. Za jak dlouho dosáhne rychlosti 100km/h?
Jaguár americký
Jaguár si hravě poradí i s lovem krokodýlů. Jednoduše své oběti prokousne lebku. Jeho čelist působí
na nebohého soupeře silou 5000N. Jaký je tlak jeho špičáků? Jeho spodní čelist je přitahována
k horní úžasnou silou. Jak velká síla to asi je? Jaký princip jednoduchého stroje je zde využit?
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Vorvaň obrovský
Vorvaň je skutečný rekordman. Třeba tloušťka jeho kůže dosahuje k 30 cm. Přemýšlej, proč ji
má tak tlustou. Často plavou s otevřenou tlamou a není to kvůli potravě. Zjisti proč tomu tak je.
Žirafa masajská
Žirafa dosahuje výšky až 6 m. To je občas potíž. A taky zátěž pro její srdce. Srdce člověka by mít
nemohla, protože jeho síla by ji krev do hlavy nedotlačila. Jaký krevní tlak bychom naměřili žirafě
v její hlavě, ale s naším srdcem (uveď v mm rtuťového sloupce i v základních jednotkách tlaku)?
Absolventské práce 9.ročníků
Jsme velmi rádi, že po roční pauze, způsobené koronavirovou pandemií, jsme mohli
na naší škole navázat na tradici tvorby a obhajoby absolventských prací.
Každý žák v posledním ročníku si na podzim vybral téma, které pak několik týdnů
zpracovával do podoby odborné práce, která
musela jak po obsahové, tak formální stránce
vyhovět předem daným kritériím. Důraz je
kladen především na její praktickou část, do
které musí žáci vložit své vlastní poznání,
výzkum, zkušenost, pozorování apod.
Letos jsme u obhajob slyšeli např. o tématech:
Elektronická hudba; Ženy, které změnily svět; Dějiny lékařství; Jak se stát rybářem; Truhlařina
a práce se dřevem; Digitální umění; Pobytová znamení zvířat; Stavba a oživení herního PC;
Historie fotbalu ve Zvoli atd.
Na konci června pak všichni deváťáci své práce obhájili před odbornou porotou. I v tomto roce
byly některé práce a jejich obhajoby na vynikající úrovni.
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V závěru pak byli všichni žáci obdarováni památeční šerpou se jmény svých spolužáků a třídního učitele, růží a společně s jejich vyučujícími pozváni na slavnostní oběd do školní jídelny
(tímto ŠJ velmi děkujeme).
Jaroslava Hnátová

Jaro ve školní družině:
Beseda o sportovní kynologii
29. 6. 2021 nás přijel navštívit Lukáš Graman z kynologického cvičiště Hradišťko s besedou
o sportovní kynologii. Vzhledem k tomu, že je to policejní psovod, uvedl také rozdíl mezi
sportovní a služební kynologií, v rámci přednášky proběhla ukázka sportovní kynologie v praxi,
byla předvedena ukázka asistentského psa, průběh polohování u klientů atd.
Děti si měly možnost v rámci besedy vyzkoušet výcvik základních povelů, viděly vyhledání předmětů a základy obranářské práce. Lukáš děti moc chválil a rád za námi do Vraného přijede znovu.
Papoušci z Litvínova navštívili
Vranskou družinu a klub
Ve čtvrtek 24. 6. 2021 nás přiletěli navštívit
dlouho očekávaní papoušci s panem Radkem
Jarešem a jeho kolegou. Přivezli nám ukázat
různé druhy papoušků: kakadu, papouška
šedého, korelu nebo ary, dokonce i papouščí
miminka. Děti si vystoupení moc užily, spoustu
věcí jsme se dozvěděly, papoušci předváděly
různé veselé kousky, takže byla i legrace.
Předchozí den proběhlo ve školní družině
motivační „papouškovské“ odpoledne, které
nabídlo žákům krásný film – RIO a tématickou
výtvarnou dílnou.
ZRCADLO ČÍSLO 209 – 3/2021
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Závěrečný výlet na Lávku a přespání s družinou v naší škole
V pátek 25. 6.2021 se vydala všechna oddělení
družiny na společný výlet do místního Lávka
parku za zábavou. Počasí nás strašilo a vypadalo to, že budeme muset změnit program
kvůli dešti. Ale děti se moc těšily, přivolaly
sluníčko a zábavu jsme si moc užily. Děti
si poté na chvíli odskočily domů na večeři,
sbalily si spacáky a znovu vyrazily do školy,
kde na ně čekalo velké překvapení v podobě
velkoplošného kina se spoustou popcornu
v kornoutech a něco pro zdravé chroupání
v podobě zeleniny a ovoce k tomu. Děti si během přespání prohlédly s vychovatelkou celou
školu, včetně nově dokončených prostor v horních patrech. Naše první společné přespání
s družinou se všem dětem i vychovatelkám moc líbilo a už se těšíme na další podobnou akci.
Další zajímavé akce školní družiny
• Bezinková šťáva- v červnu kolem nás kvetlo spoustu bezinek a tak se družina rozhodla
udělat si vlastní bezinkovou šťávu.
• Expedice pulci- pod skvělým nápadem naší vychovatelky Hany Chalupové se družiny
pustily do pozorování žabích vajíček, následně pulců ve Zvolských tůních a v jezírku na
školní zahradě. Za pulci podnikly družiny několik krásných výprav.
• Fandící den- v průběhu fotbalového EURA si družina udělala tematické fandící odpoledne.
Děti si přinesly dresy, fandící předměty všeho druhu a nechybělo i kreslení trikolory na
obličej. Promítali se i ukázky legendárních nejkrásnějších fotbalových akcí.
za školní družinu Jana Šimáčková (vedoucí vychovatelka)

Sportovní úspěchy žáků naší školy
Albert Rauschert (žák 8. A) se na začátku prázdnin stal vicemistrem ČR v dráhové cyklistice
a Filip Kozák (žák 9. A) na konci června mistrem ČR v dorostu ve veslování v osmiveslici.
Oběma chlapcům patří velká gratulace, jsme na Vás pyšní!
Co dalšího se ve škole událo?
• Získání dotace na prevenci sociálně- patologických jevů na rok 2021, která nám byla od
Středočeského kraje v červnu schválena ve výši 122 300Kč.
• Nechali jsme si vytvořit svoji vlastní volnočasovou kolekci oblečení s logem naší školy. Žáci
a přátelé ZŠ Vrané si tak mohli objednat školní mikiny, trika, termohrnek apod.
• Na konci května byla vyhlášena kritéria pro přijetí žáků do 6. ročníků do dvou stávajících
tříd. Kvůli většímu zájmu zájemců, než byla škola schopna kapacitně pojmout, proběhlo 10.
června za přítomnosti Školské rady losování do naplnění maximálního počtu žáků ve třídě.
• Naše škola byla vybrána, aby se žáci 4. ročníků zapojili do hlavního šetření PIRLS 2021.
Projekt PIRLS zjišťuje úroveň čtenářských dovedností žáků 4. ročníků základní školy.
Organizuje ho Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání – IEA, která sídlí
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v Amsterodamu. Do projektu je zapojeno více než 60 zemí z celého světa. Vranští čtvrťáci
se tohoto šetření účastnili ve dnech 2. a 3. června, trvalo 4 vyučovací hodiny a probíhalo
v online prostředí.
• I v tomto netradičním školním roce jsme si našli čas na tradiční palačinkový den! Žáci osmých
tříd jsou už opravdovými palačinkovými mistry. Pochutnali si spolužáci i někteří učitelé.

• Na konci června proběhlo mnoho jednodenních i vícedenních školních výletů („puťáky“
po Křivoklátsku a po Českém krasu, botanická zahrada v Troji, ZOO Praha, minigolf,
turistické výlety do Davle, na Hradištko, Jump Arena, úniková hra, výlety po okolí atd.)
• Radujeme se ze dvou nových učeben v rekonstruovaných prostorech staré půdy. S přestavbou přibyl i výtah (škola je tak bezbariérová).
• Díky příspěvku rodičů ze SRPŠ ve výši 180 000Kč a práci žáků a učitelů školy pokračuje
stavba venkovní učebny na zahradě školy.
• Máme velikou radost, že se nám podařilo u vstupu do budovy zrealizovat myšlenku recepce,
která je již při velikosti naší školy, ve které se rok od roku navyšuje počet žáků, nutností.
Věříme, že chod recepce posílí bezpečnost a zvýší úroveň každodenního provozu školy,
což jistě ocení žáci, rodiče i pracovníci školy.
Vedení školy
ZRCADLO ČÍSLO 209 – 3/2021
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VRANÉ
NAD VLTAVOU

Škola byla v závěru školního roku otevřena ve všech oborech a děti se tak mohly vrátit nejen do individuální výuky,
ale i výuky hromadné. Školní rok 2020/2021 byl tedy i přes
veškeré události, spojené s COVID – 19, zdárně zakončen.
Bylo uspořádáno hned několik úspěšných akcí. Za připomenutí stojí krásná výstava v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. Ta zpočátku byla pouze
virtuální, ale posléze se podařila zpřístupnit i veřejnosti. Kdo nestihl výstavu navštívit, je možné
si projít virtuální prohlídku na našich webových stránkách, QR kód k přečtení níže.
.
Další krásné akce byly na všech třech pracovištích, kdy škola uspořádala dohromady deset koncertů a několik třídních přehrávek
(koncertů). Největší akcí byl dvojkoncert na nádvoří Regionálního
muzea, kde se prostřídala všechna tři pracoviště a mohli jste zde
slyšet snad všechny možné žánry a styly, od klasiky až po jazz,
v podání všech hudebních nástrojů, které naše škola vyučuje.
Krátké ukázky ze všech koncertů a akcí najdete na FB stránkách
školy. https://www.facebook.com/zusvrane/
Fungování školy při jejím povinném uzavření se obešlo bez potíží. Nezaznamenali jsme odliv žáků. O vzdělávání v naší ZUŠ
je stále velký zájem a poptávka převyšuje nabídku. Talentové přijímací zkoušky proběhly stejně
jako v loňském roce vzdálenou formou. Z důvodů povolené kapacity školy, úvazků pedagogů
a kapacity prostor k výuce, nemohla škola přijmout všechny uchazeče o vzdělávání. (přesná čísla
najdete ve výroční zprávě školy, která bude zveřejněna v průběhu září)
Prosíme také všechny nově přijaté žáky, ale i stávající, aby splňovali všechny požadavky vzdělávání
a docházeli do povinných předmětů jako je SI - skupinová interpretace, PHV - přípravná hudební
výchova nebo HN - hudební nauka. Veškeré informace Vám vždy sdělí vyučující hlavního oboru.
Škola nabízí vzdělávání v hudebním oboru, kde nově bude žákům kytary umožněna v povinné
skupinové interpretaci i hra na basovou kytaru. Podle zájemců o tento nástroj zvážíme i otevření
tohoto nástroje v následujícím roce jako hlavní obor.
Dále se u nás děti mohou vzdělávat ve výtvarném oboru. Tady budeme nově v doplňkové činnosti nabízet zájemcům přípravy na SŠ. Informace najdete na webových stránkách nebo přímo
u ředitelky školy.
A také od loňského školního roku nabízíme vzdělávání v tanečním oboru.
Novinku, kterou pro Vás máme v nabídce je dramatický kroužek. Kroužek proto, že zatím není
zařazen do vzdělávání a funguje pouze v rámci doplňkové činnosti školy. Kroužek bude od září
otevřen pro děti z Vraného a Jílového. V Davli zatím nemáme vyhovující prostory.
Hned v září se můžete těšit na naše dvě absolventské výstavy. Jedna proběhne v prostorech školy ve
Vraném a druhá v Jílovém. Také si nás můžete přijít poslechnout 25. září na Vranském posvícení.
Přejeme krásný zbytek léta a těšíme se v září na viděnou a na slyšenou.
Mgr. Pavlína Tomášová, ředitelka školy
a Vaše ZUŠ
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SKAUTI

Tak jako každý rok i letos vranská vlčata, světlušky, skauti, skautky a roveři
vyrazili na dlouho očekávaný letní tábor. Tento rok, stejně jako minulý,
byl doprovázen nejistotou spojenou s coronavirem.
Na louce u Bořic nedaleko Mirotic v jihočeském kraji si začátkem července
postavili 18 indiánských stanů tzv. týpíček, včetně potřebného zázemí od
kuchyně po latríny. Letošní novinkou byla pec, ve které si upekli pizzu
či perník ke svačině.
Něco málo přes 2 týdny pobývalo pohromadě 85 skautů a naplno si užívalo krásy okolní přírody, a po coronavirových peripetiích v posledním roce také to, že mohou být zase všichni spolu.
I přes ztížené cestovaní v posledním roce, se podařilo dětem během tábora procestovat hned
několik zemí z většiny kontinentů! Cílem jejich cest byl velký (a nelehký) úkol dopadnout zlého
vědce, který ukradl plány ohromného vědeckého vynálezu 21. století umělé inteligence s úmyslem zlikvidovat svět. Nebojácné děti se nenechaly odradit před nástrahami a úkoly, plány získaly
zpět, zločince zajaly a svět zachránily.
Bouřky a vichřice se tábořišti naštěstí vyhnuly, pouze louka
bojovala s přívalovými dešti, které táborníky několikrát vyplavily. Nezbytnou výbavou proto byly holínky na nohou!
Pevně věříme, že od září se už začneme naplno fyzicky
scházet bez sužujících coronavirových omezení. Aktuálně
jsou jediným omezením kapacity oddílů. Noví zájemci
o členství jsou řazeni do pořadníku, v září tento pořadník
pár jedinců opustí, protože se uvolní místo pro nové členy.
Máte-li zájem do budoucna o členství, neváhejte se obrátit
na tubus@skautka.cz pro zapsání do pořadového seznamu.
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Novinky z „Tatranu“
Novinky z „Tatranu“
Vážení příznivci fotbalu, opět se hlásíme z vranského Tatranu!
NOVINKY Z „TATRANU“
Váženípříznivci
příznivci
fotbalu,
opět
se hlásíme
z vranského
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Vásopět
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všechna
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odehrát tak, utkání.
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nás izvykem.
Vás si přejeme,
přejeme, abychom všechna utkání mohli odehrát tak, jak bylo před
odehrát tak, jak bylo před více než rokem zvykem.
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zvykem. budou SK Vrané reprezentovat tato družstva: mladší přípravka, starš
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SK Vrané
reprezentovat
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A
–
tým.
přípravka a A – tým.

ROZPIS ZÁPASŮ - A-tým, podzim
ROZPIS ZÁPASŮ
- A-tým, podzim
2021
kolo
Datum a čas
2021
kolo
1.
1.
2.

Datum
a čas
Ne 22.8.2021,
17:00
Ne 28.8.2021,
22.8.2021, 17:00
17:00
So

2.
3.
3.
4.

So
17:00
Ne 28.8.2021,
5.9.2021, 17:00
Ne
5.9.2021, 17:00
So 11.9.2021,
17:00

4.
5.
5.
6.

So
So 11.9.2021,
18.9.2021, 17:00
16:30
So
So 18.9.2021,
25.9.2021, 16:30
16:30

6.
7.
7.
8.

So 2.10.2021,
25.9.2021, 16:00
16:30
So
So
Ne 2.10.2021,
10.10.2021,16:00
16:00

8.
9.
9.
10.

Ne
10.10.2021, 15:30
16:00
So 16.10.2021,
So
Pá 16.10.2021,
22.10.2021, 15:30
19:00

10.
11.
11.
12.

Pá
Ne 22.10.2021,
30.10.2021, 19:00
14:00
Ne
30.10.2021,
14:00
So 6.11.2021, 14:00

12.
13.
13.

So
So 6.11.2021,
13.11.2021,14:00
13:30
So 13.11.2021, 13:30

kolo
1.
1.
2.

Datum
So 4.9.2021,
10:00a čas
So
So 4.9.2021,
11.9.2021,10:00
14:00

Domácí
Domácí B
Průhonice

Hosté
Hosté
Vrané

Průhonice
Vrané B
VranéB
Vestec

VranéB
Jílové
Jílové
VranéB

Vestec
VranéB
Vrané
Černošice

Vrané
Davle
Davle
Vrané

Černošice
Radlík
Radlík
Vrané

Vrané
Vrané
Vrané
Okrouhlo

Vrané
Pikovice
Pikovice
Vrané

Okrouhlo
Vrané
Vrané
Krňany

Vrané B
Jíloviště
Jíloviště
Vrané B

Krňany
Vrané
Vrané B
Jesenice

Vrané
Všenory
Všenory
Vrané

Jesenice
Vrané B
Vrané
Hradištko

Vrané

Hradištko

ROZPIS ZÁPASŮ - Mladší přípravka, podzim 2021
ROZPIS ZÁPASŮ - Mladší
přípravka, podzim 2021
(turnaje)
kolo
Datum(turnaje)
a čas
Pořadatel
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Pořadatel
Vrané
nad Vltavou
VranéJesenice
nad Vltavou

2.
3.
3.
4.

So
Ne 11.9.2021,
19.9.2021, 14:00
10:00
Ne
19.9.2021,
So 2.10. 2021, 10:00
10:00

Jesenice
Zvole
ZvolePřívoz
Kamenný

4.

So 2.10. 2021, 10:00

Kamenný Přívoz
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ROZPIS ZÁPASŮ - Starší přípravka, podzim 2021

ROZPIS ZÁPASŮ - Starší přípravka, podzim 2021
kolo

Datum a čas

Domácí

Hosté

1.

Ne 5.9.2021, 10:00

Vrané

Jílové/Kam. Přívoz

2.

Ne 12.9.2021, 10:00

Vrané

Černošice

3.

Ne 19.9.2021, 00:00

VOLNO

4.

Ne 26.9.2021, 10:00

Vrané

Vestec B

5.

Ne 3.10.2021, 13:00

Psáry

Vrané

6.

Ne 10.10.2021, 10:00

Vrané

Vestec C

7.

Ne 17.10.2021, 13:30

Hradištko

Vrané

8.

Ne 24.10.2021, 10:00

Jílové/Kam. Přívoz

Vrané

9.

Ne 31.10.2021, 10:00

Černošice

Vrané

10.

Ne 7.11.2021, 10:00

VOLNO

Dohrávka 11. - 14.kola duben a květen 2022

Vranská
mládež
– HLEDÁME
NOVÉ
MLADÉ
NADĚJE
Vranská
mládež
– HLEDÁME
NOVÉ
MLADÉ
NADĚJE
V brzké době začnou probíhat náborové tréninky pro budoucí fotbalisty/ky SKV. Ve spoluV brzké
době začnou
probíhat
náborovéškoly
tréninky
pro Vltavou
budoucíproběhne
fotbalisty/ky
SKV. V
práci
s odděleními
školní družiny
ze Základní
Vrané nad
náborové
spolupráci
s
odděleními
školní
družiny
ze
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let .mladší přípravky a to každé úterý a čtvrtek od 17 hodin. Těšíme se n
přímo na
tréninky

každého zájemce ve věku od 4 let .

A-TÝM
A-TÝM
Naše
A mužstvo do nové sezóny vstupuje s novým trenérem
A mužstvo
doTímto
nové sezóny vstupuje s novým trenérem a realizačním týmem. Tímto
a Naše
realizačním
týmem.
bychom
chtěli
poděkovat
bychom chtěli poděkovat bý- bývalému trenérovi p. Jaromírovi Sofronovi za odvedenou práci
zároveň
mu popřát
hodně úspěchů při práci s mládeží. V našem týmu vítáme nového trenér
valému
trenérovi
p. Jaromírovi
p.
Pavla
Sýkoru,
těšíme
Sofronovi za odvedenou práci se na společné úspěchy a doufáme, že nová spolupráce bud
prospěchu.
a vranskému
zároveň mufotbalu
popřátku
hodně
úspěchů při práci s mládeží.
A-TÝM
věnoval přípravě na začátek soutěže. V červenci proběhl teambuilding
VBěhem
našem léta
týmusevítáme
novék utužení
týmového
ducha, v srpnu se tým vrátil zpět k pravidelným tréninkům, které byly
ho
trenéra p.
Pavla Sýkoru,
proloženy
přátelskými
utkáními a zápasem v rámci Okresního poháru. S koncem letních
těšíme
se na společné
úspěchy
mužstvo
začalo bojovat v mistrovských utkáních.
a prázdnin
doufáme, naše
že nová
spolupráce bude vranskému fotbalu ku
Pro více informací ohledně náboru, ale i dalších novinek v klubu neváhejte navštívit naš
prospěchu.

webové stránky www.sk-vrane.cz nebo naše sociální sítě: FACEBOOK - SK Vrané nad
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Během léta se A-TÝM věnoval přípravě na začátek soutěže. V červenci proběhl teambuilding
k utužení týmového ducha, v srpnu se tým vrátil zpět k pravidelným tréninkům, které byly
proloženy přátelskými utkáními a zápasem v rámci Okresního poháru. S koncem letních
prázdnin naše mužstvo začalo bojovat v mistrovských utkáních.
Pro více informací ohledně náboru, ale i dalších novinek v klubu neváhejte navštívit naše webové
stránky www.sk-vrane.cz nebo naše sociální sítě: FACEBOOK - SK Vrané nad Vltavou nebo
INSTAGRAM – SKVRANE.
Těšíme se na Vás a Vaši přízeň během domácích a venkovních zápasů!
Za SK Vrané nad Vltavou, z.s.
David Balling, předseda klubu
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SENIOREK

Diář v ruce mám a seznámím Vás, co jsme na jaře a v létě
stačily.
Seniorky jsou šikovná děvčata a tak se s chutí a elánem
pustily do stěhování.
V novém klubu jsme vše uspořádaly, tak abychom se
tam cítily, co nejlépe. K našemu stávajícímu nábytku jsme od hodných lidiček dostaly televizi,
koberce, varnou konev, obrazy, nádobí, květiny.
Organizace SenSen = Senzační senior = vypsala na jaře akci: SenSen, plní přání. Řekla jsem si:
„Risk je zisk“ a tak si náš Seniorek popřál sedací soupravu do nového KLUBu. A ono to vyšlo
a už v Klubu sedačka stojí a ještě máme zahradní sezení ven před budovu. V tomto případě se
risk vyplatil a my SenSenu moc děkujeme.
V nových prostorách jsme již prožily velmi slavnostní setkání. Ve čtvrtek 22. 7. 2021 proběhlo
předání Mezigenerační značky za aktivní práci. Tuto značku nám osobně předala paní ředitelka
Kateřina Jirglová z neziskové organizace MEZI NÁMI. Drobné dárečky nám předala koordinátorka paní Veronika Mrázová, která s našimi seniory spolupracuje. Setkání bylo velmi milé
a z ocenění máme radost.
Naše seniorky velmi úzce spolupracují s organizací Mezi námi a často se účastní jejich akcí. Babičky
také zajišťují chod Tvořivých dílniček pro děti. O prázdninách jsme s dětmi tvořily na výstavišti
v Lysé nad Labem – Výstava KVĚTY, a také v Nymburku při akci Lodě na Labi.
Na podzim máme již připraveno několik akcí: Kurz - Digitální vzdělávání pro seniory. Besedy
na různá témata.
Novinkou je Cyklus komentovaných vycházek po Praze. Již jsme si první vyzkoušely. Kde jinde
začít než na Hradčanech. Start byl na Pohořelci, přes Nový svět jsme prošly Pražský hrad a po
Starých zámeckých schodech dolů. Průvodce vyprávěl a vyprávěl...... Vycházka byla velmi zajímavá.
Od září máme naplánováno několik dalších. Datum bude vždy včas vyhlášeno.
Vlakem se vydáme 14. září 2021 do Kutné Hory a také s průvodcem.
Na pozvání paní ředitelky Bohuslavy Zemanové – Posázaví pojedeme vlakem do Benešova. Další
pozvání na výlet Dolní Poohří máme od ředitele Agentury Poohří pana ing. Lukáše Pichlíka
a na tuto cestu si objednáme
autobus.
Seniorek již chystá KOLO štěstí na naše Posvícení + Odpoledne pro děti, sobota 25.9.2021.
Všechny Vás srdečně zveme
do našeho Klubu a na naše
akce.
Jednotlivé akce budou včas
oznámeny, jen je nutné se
dopředu přihlásit.
Přijďte mezi nás a bavte se
s námi. Těšíme se na všechny.
SENIOREK
ZRCADLO ČÍSLO 209 – 3/2021
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HISTORIE
Z KRONIKY OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU
ROK 1959

8. dubna 1959 převzal kroniku pan Antonín Braidl, jako čtvrtý kronikář.
Narodil se 9. března 1891 v Brně. Otec byl zámečník a matka v domácnosti. Absolvoval pět
tříd obecné školy, tři třídy měšťanské a tři třídy pokračovací školy řemeslnické - obor lakýrník. Od roku 1945 byl členem KSČ. Celý život pracoval jako dělník a přes 50 roků byl činným
divadelním ochotníkem.
MNV
Rada Místního národního výboru ve Vraném měla v roce 1959 včetně mímořádných schůzí
42 schůzí. Zasedání MNV bylo 15x.
V naší obci bylo letos 1750 občanů. Narodilo se 10 chlapců a 6 holčiček. 11 dětí bylo slavnostně
uvítáno na MNV. Uzavřeno bylo 8 manželství, z toho 5 párů ze zdejší obce, další 3 z jiného
bydliště. 11 manželství bylo uzavřeno na jiném MNV. Zemřelo 5 žen a 20 mužů (12 doma
a 13 v nemocnici).
Výstavba obce
Nejvíce pracovního vypětí bylo v tomto roce vynaloženo na výstavbu nové požární zbrojnice
ve Starých Skochovicích, kterou stavíme v akci Z. Na této stavbě bylo celkem odpracováno
2515 brigádnických hodin zdarma.
Dále byla přistavěna polytechnická dílna u osmileté střední školy. Celkový náklad byl 34.000 Kčs.
Místní hospodářství provedlo adaptaci budovy pro své účely - dílny a j.
Byla provedena oprava holírny a kadeřnictví a zaveden vodovod do těchto místností.
Elektrárna
Za celý rok nedošlo v závodě k žádné poruše. Po celý rok byly upřesňovány ukazatelé pro
automatizování celého závodu. Byly zrušeny noční směny žen. Bylo uskutečněno několik
dálkových zájezdů a nejlepší pracovník byl vyslán na zájezd do SSSR.
Papírna
Výroba v tunách 100,3% překročena o 298 tun. Hrubá výroba 101% překročena o 343.500.- Kčs.
Výdělek na jednoho dělníka byl 1.357.- Kčs
V závodě instalována nová příčná řezačka a ukončena výstavba nakládací rampy ve skladech.
Požárníci
V roce 1959 mělo družstvo 31 členů. K tomu požárnický kroužek školáků - 15 dětí. Čestný odznak
"Zasloužilý pracovník" obdrželi 2 členové a "Vzorný požárník" 5 členů.
Základní umělecká škola
V letošním roce měla škola čtyři oddělení řádná a pět oddělení hudebních nástrojů. V nich
vyučovalo se hře na housle, violu, kontrabas, flétnu, hoboj, klarinet, pozoun, harmoniku a klavír.
Počet všech žáků činil asi 190 dětí. Škola uspořádala letos 12 veřejných koncertů.
Divadlo
Divadlo při Osvětové besedě sehrálo letos jediné představení a to "Pasáčka vepřů" od Andersena.
Vedoucí výpravy A. Jeřábek, režiséři Z. Opl, Smolík a Císař.
Z. Krištůfková - kronikářka
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Z HISTORIE VRANÉHO NAD VLTAVOU A OKOLÍ

Vodovod pro Nové Skochovice
Nedostatek vody trápil už naše
předky. Katastrofální sucho postihlo naši zemi v roce 1947,
ale velké sucho přišlo i o pět let
později, v roce 1952. I majitelé
rodinných domků v tzv. Nových
Skochovicích, které byly postaveny v letech 1931 až 1936, se
potýkali s tím, že neměli dost
dešťové vody a i tomu, kdo
měl hlubokou studnu, voda
vysychala. Tu užitkovou – na
zalévání, praní a mytí si pak museli nabírat v řece. Jezdili si pro
ni k Vltavě s kbelíky a dalšími
nádobami naloženými na dvoukolácích a kočárcích. Po suchém létě v roce 1952 se na podzim téhož roku obyvatelé Nových
Skochovic domluvili, že si postaví vodovod a vodárenské zařízení pro čerpání vody z Vltavy.
Místní národní výbor o tom byl vyrozuměn, dal k tomu souhlas, ale zároveň důrazně konstatoval, že s tímto, dnes bychom řekli sousedským projektem, nechce mít žádné starosti, ani na
něj finančně nepřispěje, že vše je záležitost majitelů rodinných domků v Nových Skochovicích.
Ti se dohodli, že každý dům odpracuje 100 hodin (později to bylo navýšeno na 170 hodin)
a zaplatí 3 tisíce korun (ještě v tzv. staré měně, měnová reforma přišla v červnu následujícího
roku). Zároveň se shodli, že svépomocí vybudují vodovod také na hřbitov.
V celém projektu se velmi angažovala rodina Františka Eisenhammera.
Bylo potřeba vyřídit všechna potřebná úřední povolení, sehnat materiál,
zorganizovat práci. Začalo se 19. října 1952, pracovalo se každou sobotu
(až odpoledne, tehdy se ještě chodilo
v sobotu do práce) a v neděli. Výkopy
kopali nejen muži, ale i některé ženy
a starší děti. Pomohla i papírna. Od
Okresního národního výboru Praha
-východ se dokonce podařilo získat
subvenci na přípojku vodovodu na
hřbitov. Pracovalo se až do prosince,
kdy udeřily mrazy, pokračovalo se zase
až na jaře následujícího roku. Musely se
vykopat výkopy pro potrubí, podsypat
ho škvárou, položit na něj ochranné
ZRCADLO ČÍSLO 209 – 3/2021
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žlaby, pak se zase vše muselo zaházet, dále bylo potřeba vyzdít základy pro vodojemy, usadit
ocelové nádrže, připravit vodárenský domek, namontovat sací potrubí a instalovat elektrickou
přípojku a hlavní čerpadlo. O pouti (slavila se v neděli nejbližší k svátku svatého Jiří, kterému je
zasvěcen vranský kostel) 26. dubna 1953 proběhla úspěšně zkouška. Ostrý provoz byl slavnostně
zahájen na 1. máje. Byl stanoven poplatek padesát haléřů za kubík odebrané vody a paušální
poplatek 5 korun měsíčně pro každý dům. Napojit se na vodovod bylo po složení vypočítané
částky umožněno i těm několika majitelům domů, kteří vodovod původně nechtěli. Do roka,
tedy do 1. května 1954 bylo k vodovodu připojeno celkem 35 domů. Největšími obětavci, kteří
na vodovodu odpracovali nejvíce hodin byli František Eisenhammer (350 hodin), František
Ryšánek (300 hodin) a František Sýkora (200 hodin).
Sázení stromů a keřů u hřbitova
Poté, co byl úspěšně vybudován
vodovodní řad, rozhodlo se několik obyvatel Nových Skochovic,
že se svépomocí pustí ještě do kultivace okolí, konkrétně pozemků
nad železniční tratí pod hřbitovem a pak za hřbitovem. Začalo
se v březnu 1954, byly vykopány
jámy, což ve skalnatém, náletovými akáty porostlém pozemku
nad tratí nebylo vůbec lehké, jedna
jáma se tu kopala až pět hodin.
Když byly jámy vykopány, navozila
se do nich kvalitní zemina ze zrušené zahrady, která bývala v areálu
papírny, a zasadily se stromy a keře zakoupené v zahradnictví v Braníku – celkem 100 třešní,
35 švestek, 150 lísek, 32 bříz a 100 okrasných keřů. Lidé už nechodili pracovat tak pilně jako na
vodovod, zůstali jen obětavci (mezi ty nejvytrvalejší patřila rodina Eisenhammerova a František Ryšánek), a tak byla požádána
škola, zda by nepomohli starší žáci
a žákyně. K 1. květnu 1954 byly
všechny stromy a keře zasazeny
a dokončena byla hrubá úprava
terénu. Správcem sadu byl na deset
let ustanoven pan Němčok.
Všechny tyto informace jsem čerpala z fotokroniky, v níž jak stavbu vodovodu, tak výsadbu stromů
a keřů, zachytil fotograf František
Eisenhammer. Za laskavé zapůjčení děkuji jeho dceři Evě Eisenhammerové.
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Zbraslavský most
Před 125 lety byl postaven a slavnostně otevřen most spojující Zbraslav se Závistí. Jeho stavba
souvisela s výstavbou železnice, vždyť trať i nádraží jsou na druhém břehu než Zbraslav. Most
byl železný, měl tři oblouky na kamenných pilířích. Ve vranské farní kronice najdeme zápis
o jeho slavnostním vysvěcení kanovníkem pražské kapituly dne 18. srpna (na narozeniny císaře
Františka Josefa I.) 1896. Na konci mostu, na zbraslavské straně, stával domeček, kde se vybíralo
až do roku 1934 mýtné – od pěších, povozníků i řidičů automobilů. Most sloužil šedesát osm let,
pak byl v roce 1964 nahrazen
novým, železobetonovým,
přes který jezdíme a chodíme dodnes. Má jen jeden
oblouk, je dlouhý 210 metrů
a byl postaven trochu níže po
proudu, než stával původní starý most. Otevřen byl
v květnu 1964 u příležitosti
cyklistického Závodu míru,
jehož trasa přes něj vedla.
Tento ročník vyhrál Čechoslovák Jan Smolík. Podle této
akce dostal most název Most
Závodu míru.
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OD NAŠICH DOPISOVATELŮ
POVÍDEJME SI...

Po dlouhé době, která nám přinesla díky Covidu 19 omezení, zákazy, nemožnost se scházet
jako dřív, zahájil Seniorek ve Vraném nad Vltavou svoji činnost v nových prostorách bývalé
mateřské školky. Vděčné seniorky svou prací přispěly v závěrečných dokončovacích fázích
k vytvoření krásného a příjemného prostředí pro svoje scházení a aktivity. Seniorek existuje od
roku 2007 díky paní Blance Tomkové, která s tímto nápadem přišla, zrealizovala ho a získala
pro něj zájemkyně mezi seniorkami. Blanka svými nápady, které bezprostředně realizuje, je
nepostradatelnou a tvůrčí duší celého Seniorku. Například se jedná o návštěvy divadel, kin,
muzeí, ale také výlety na zámky Žleby, Roztoky, Kratochvíli. Uskutečnily se také zájezdy za
poznáním do Olomouce, Litomyšle, Karlových Varů, Drážďan. Seniorky se aktivně zúčastňovaly
pravidelně masopustních průvodů, oslav Čarodějnic ve Skochovicích a spoustě jiných akcí.
O tom všem se dá dočíst v časopise občanů Vraného nad Vltavou - ZRCADLE, které vychází
čtyřikrát do roka. Probíhala také dlouhodobá spolupráce s dětmi z mateřské a základní školy.
V roce 2016 došlo ke spojení Seniorku a organizace Mezi námi, která podporuje mezigenerační
setkávání, zejména mezi dětmi a seniory.
Nevíme, co nám přinesou následující dny, ale přesto se Seniorek už teď těší na nové zážitky,
akce, výlety, spolupráci s dětmi a na řadu dalších nových různorodých činností. A samozřejmě
na posezení a popovídání v naší nové a útulné klubovně.
svan

MEZI NÁMI

Ve Vraném nad Vltavou nejsou Mezigenerační vztahy opomíjené. Platí to pro místní děti a seniory. Jejich společné aktivity zaslouží pozornost i ocenění. Právě toho se jim dostalo dne 22.
července, kdy byla slavnostně předána značka Mezigeneračně, která je oceněním spolupráce
v oblasti podpory mezigeneračních vztahů. Je to zkrátka značka kvality, kterou si zúčastnění
skutečně zaslouží.
Místní děti a babičky ze Seniorku se pravidelně schází a společně tvoří, povídají si a sdílí hezké
chvilky po celý školní rok a to i na dálku. A věřte, že společných aktivit v rámci našeho projektu
“Povídej” proběhla již celá řada.
Velký dík patří paní Blance Tomkové i jejím úžasným babičkám, bez kterých by setkání nebyla
možná.
Prestižní ocenění vynaložené práce obdržel Seniorek z rukou ředitelky organizace Mezi námi
ops Kateřiny Jirglové za přítomnosti starostky obce Dany Ullwerové.
ZNAČKA MEZIGENERAČNĚ - Značku zavedla nezisková společnost Mezi námi a uděluje ji
institucím, jež aktivně podporují mezigenerační dialog. Je oceněním za vynaloženou práci a energii
pracovníků škol, školek či seniorských zařízení v mezigenerační oblasti. Znamená také prestiž
a výjimečnost. Znamená, že daná instituce je součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který
napomáhá sbližování generací.
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Mezi námi, o.p.s. je nezisková organizace,
která pomáhá vzájemně propojovat generace. “Naším cílem je, aby se navzájem poznávali, měli k sobě úctu a společně si předávali
radost ze života. Chceme, aby se potkávali
zejména ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby
k sobě nacházeli cestu a společně objevovali,
jak krásné a zajímavé jejich světy jsou. Vnímáme mezigenerační aktivity jako prostor,
kde si můžeme navzájem poskytnout radost,
moudrost i životní energii a to i když je mezi
námi věkový rozdíl někdy i 80 let.”
Veronika Mrázová

ZAHRÁDKÁŘI

Červená řepa
Červenou řepu znali již staří
Egypťané a Římané. Zpočátku se
konzumovaly hlavně listy. První
formy musely být proto podobné
dnešnímu mangoldu. Až ve středověku vznikaly odrůdy se zvětšenými kořeny, které známe dnes.
Tyto se pak dostávaly postupně
do celého světa. Zejména v Rusku a Polsku se řepa stala doslova
národní zeleninou. U nás je však
salátová řepa stále nedoceněná.
Bulvy řepy patří obecně do kořenové zeleniny a existuje mnoho druhů
co do velikosti či barvy. Na trhu můžeme narazit na řepu kulatou, podlouhlou, žlutou, růžovou
a dokonce existuje i řepa bílá. Za zmínku stojí i to, že kromě bulvy můžeme konzumovat i její
lehce nahořklé listy a řapíky. Pokud nejsou zavadlé, můžeme je přidat do salátů, nebo zpracovat
tepelně jako špenát. A protože je její pěstování nenáročné, snadno si ji můžeme vypěstovat
sami na své zahrádce, už proto že ji můžeme vysévat od jara do léta a není ani příliš náročná
na kvalitu půdy či počasí.
S příchodem moderních stravovacích postupů a nových receptů je její využití opravdu široké.
A pokud přihlédneme k prokazatelné zdravotní prospěšnosti, stává se pro nás neodmyslitelnou součástí jídelníčku. Výpočet prospěšných látek a minerálů je nezpochybnitelný. Pro
nás je však důležité vědět, že je považována za jednu z potravin dlouhověkosti, zejména díky
blahodárným účinkům na cévní systém. Někteří lidé věří, že pomáhá v boji proti rakovině.
Řepa zlepšuje krevní oběh, snižuje krevní tlak, podporuje nervovou činnost i činnost žaludku
a střev. Posiluje obranyschopnost organismu, potlačuje záněty, alergie a má i protirevmatické
účinky. Říká se, že přivolává optimističtější náladu a duševní pohodu. A také musím zmínit,
ZRCADLO ČÍSLO 209 – 3/2021

37

že neznám žádnou jinou zeleninu, které se podařilo proniknout na stránky pohádky, kterou
jsme slýchali od svých rodičů a kterou budeme donekonečna vyprávět svým dětem a vnukům,
kde velkou řepu nemohl vytáhnout ani děda ani babka a postupně museli přivolat na pomoc
vnuky a domácí zvířectvo.
V poslední době si řepa nachází své místo i v naší kuchyni. Přikládám vám recepty na polévku,
pomazánku, salát a sušenky.
Řepná polévka s vajíčkem
podávaná za studena
Suroviny: 4-5 bulev červené řepy,
1 salátová okurka, 500 ml neochuceného kefírového mléka, 2 vejce,
petrželka, kopr, 1 kelímek zakysané
smetany.
Postup: Vejce uvaříme natvrdo
a odložíme stranou. Červenou
řepu uvaříme, nakrájíme na
menší kousky. Okurku oloupeme
a nakrájíme na podélné špalíky.
Kousek okurky si necháme na ozdobu. Řepu a okurku rozmixujeme. Do mísy dáme kefírové mléko, přidáme rozmixovanou řepu a okurku, osolíme, opepříme,
důkladně promícháme a dáme vychladit do ledničky. Na talířích zdobíme polévku kopečkem
zakysané smetany, kousky pokrájené okurky, sekanými bylinkami a dílky vajíček.
Překvapte přátelé lehkou a zdravou polévkou – původem z Litvy
Červená řepa se zelím a křenem
Suroviny: 1 kg řepy, 1 kg kyselého zelí, 50 g nastrouhaného křenu, 2 cibule, trochu soli
Nálev: do 1 litru vody přidáme 250 ml octa, 200 g cukru, 20g soli
Postup: Studenou vařenou řepu nastrouháme na hrubém struhadle, zelí nakrouháme najemno.
Uvaříme nálev, do něj přidáme nakrouhané zelí a nakrájenou cibuli a povaříme. Ne déle než
10 min. Přidáme řepu a křen. Zavařovací sklenice naplníme ještě teplou směsí a sterilujeme
po dobu 20 min při teplotě 80 stupňů.
Salát z červené řepy
Suroviny: 250 g vařené či pečené řepy, 50 g vlašských ořechů, 3 stroužky česneku, 50 g balkánského
sýra, 2 lžíce majonézy nebo jogurtu, sůl, pepř.
Všechny ingredience rozmixujeme
Sušenky z červené řepy
Suroviny: 130 g vařené řepy, 100 g másla, 50 g cukru krystal, 220 g hl. mouky
Postup: Řepu rozmixujeme s rozpuštěným máslem a poté vmícháme cukr a mouku. Vypracujeme
vláčné těsto, se kterým se poměrně dobře pracuje. Vyválíme na plát asi 5 mm a vykrajujeme
tvary. Pečeme na 180 st. cca 10 min a teplé obalujeme v cukru.
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Řepný dip
– nebo chcete-li pomazánka
Nastrouháme vařenou červenou řepu,
kyselou okurku - dle chuti, kousek
jablíčka, osolíme, opepříme, přidáme
křen – čerstvý nebo sterilovaný, majonézu, bílý jogurt. Místo křenu lze
použít česnek. Vynikající na topinky,
tousty nebo jako dip k masu, pečeným
bramborům atd.
Přeji dobrou chuť.
Za ČSZ – Škvárová Eva

POUŤ

800 km za 27 dní.
30 km/den.
Hory, nížiny, údolí, náhorní plošina, lesy, cesty,
mosty, vesnice, městečka, města, katedrály.
100 mnm až 1500 mnm.
7°C až 37°C
Déšť, žár. Pustina.
JÁ. Sama.
A přesto obklopena lidmi. Španělé, Francouzi,
Jihoameričané, Američané, Holanďani, Němci,
Italové, Slovinky, ...
Ještě týden před cestou jsem nevěděla, jestli to
vyjde. Ale tak nějak jsem cítila, že půjdu. Musím
jít. Po 1,5 roce, kdy jsme byli téměř zavření doma,
jsem se nutně potřebovala nadechnout čerstvého
vzduchu. Svobody. Cestovat. Žít. Cítit, že žiju. Jít.
Četla jsem o lidech, kteří vyšli a nepřestali, dokud nezdolali tisíce kilometrů. Tiše jsem jim
záviděla. Alespoň jsem začala chodit po okolí.
A řeknu Vám, okolí tady máme nádherné. Kopce,
řeky, přírodu, památky. Moc jsem si toho všeho
užívala a byla šťastná za to, kde žiji. Nejdříve
jsem chodila po blízkém okolí. Stačilo mi pár
kilometrů. Ono se ani moc dál nedalo, když to
bylo zakázané. Když otevřeli okresy, začala jsem
chodit jednotlivé etapy českého Camina (Svatojakubské pouti). Vede totiž kousek od Vraného. Přes
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Zbraslav. Dokonce přes ni vedou dvě
trasy - Všerubská a Železná. Obě jsou
moc krásné. Obě vedou do Německa,
jedna přes Svatou Horu, druhá přes
Karlštejn. Postupně jsem svoje cesty
prodlužovala a za den ušla víc a víc. 18
km, 25 km, 28, 35, 40! Bylo to návykové.
Začalo mi vrtat hlavou, jaké by to bylo,
ujít 800 km. Camino Frances. Pouť
všech poutí. Tedy po cestě do Jeruzaléma. Ze Saint Jean Pied de Port ve Francii
až do Santiago de Compostela na západě Španělska. Celý sever Španělska.

Ale bylo tam tolik "ALE".
Ale nemůžu se přeci na měsíc uvolnit z práce.
Ale je to COVID rizikové. Kdo by také chtěl ležet nemocný sám někde ve Španělsku, ne?
Ale tak moc jsem nikdy nechodila.
Ale to nezvládnu.
Ale budu tam sama.
Ale já se bojím.

Nakonec jsem sebrala všechnu odvahu, nechala se naočkovat, nakoupila superlehké vybavení,
abych toho na zádech nemusela nosit moc, pořídila letenku a vyrazila.
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Od začátku do konce byla pouť
velkým zážitkem. Postupně
ze mne odejímala všechny
mé strachy. Užívala jsem si,
že můžu jít sama. Být sama
se sebou. Ale také se připojit k jiným lidem, když budu
chtít. Lidé tam jsou totiž
úžasní. Ochotní, přátelští,
milí a usměvaví. A to mluvím
nejen o ostatních poutnících,
ale také o místních Španělech, kteří mají poutníky rádi.
I když všichni nosili na ulici
roušky, viděla jsem, jak se vždy
rozzářili, když mě zastavovali,
zdravili a ptali se, odkud jsem. Sorry, zapřela jsem Vrané a říkala, že jsem Hana de Praga, neb ani
Vrané ani Českou Republiku nikdo nezná :-o. A když jsem ukázala, že umím trochu Španělsky,
byla jsem jejich :-). I když jsem se španělštinu učila před 30 lety, tam se mi začala docela dobře
vybavovat. Stačilo pár frází a už mě brali mezi sebe. Jako např. 3 superčiperné babičky (ty by
mě hnaly, ale fakt mohly mít okolo 70), které jsem potkala hned při přechodu Pyrenejemi.
Vzaly mě mezi sebe a vzaly zkratkou. Byla to sice zakázaná cesta, ale to jsem nevěděla. Ony
tam zahnuly automaticky a nenechaly se odradit ani zavřenou závorou. Vše dobře dopadlo
a z kopce jsme místo 1,5 hodiny šly 40 min. A to byla fakt velká úleva, když jdete ze 100 mnm
do 1400 mnm a pak zase dolů, 26 km za den.
Druhý den se ke mně přidala stejně stará mamina z Ekvádoru. Ta, stejně jako babči, také mluvila jen španělsky. Já uměla španělsky jen pár frází, ale pořád o něco víc než ona anglicky. Bavily jsme se, jak to šlo.
A také jen tak krásně
mlčely. Ten den jsme
ušly 38 km. V 34°C.
Původně jsme chtěly
ujít míň, ale místo, kde
jsme měly původně vytipované přespání, bylo
zavřené. Tak jako mnoho dalších kvůli Covidu. Chtě nechtě jsme
musely pokračovat dál.
Další dny jsem se potkávala se staršími
Francouzi. A s těmi to
byla ta největší legrace.
Neuměli totiž anglicky
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ani španělsky ani slovo. A já
ani slovo francouzsky. A přesto, když jsme se spolu někde
setkali, křičeli jsme radostí, že
nás muselo být slyšet na míle
daleko. A také jsme se potkávali na těch nejmíň očekávatelných místech. Třeba na vinici
:-D. Tedy ve vinárně na vinici.
No, kde jinde narazit na zkušené Francouzy, ne?
Mým dalším velkým průvodcem byl Ir v penzi. Camino jel
na kole. Já za den ušla 30 km,
on to samé ujel na kole. Ale
když jsem se někde dostala do
nouze, byl tam a pomohl. I díky němu jsem našla na spaní to nejkrásnější místo, jaké jsem si
ani nedovedla představit. Ve starých honosných zříceninách byla malá útulná ubytovna. Po
roce první den otevřená. Bez elektřiny, bez teplé vody, ale s úžasným hostitelem, který nám
pěti, kteří jsme tam přespávali, připravil skvělou večeři. Pak jsme si zapálili oheň a všichni si
do noci povídali. Pod hvězdami.
Obklopeni bohatou historií. Byl
to jeden z magických momentů
života, na které se nedá zapomenout.
Stejně jako celá pouť. Není to jen
"trek". Je to příběh. Váš příběh,
který si naplno prožíváte, ale
také příběhy ostatních lidí, které s vámi sdílí. Jsem vděčná, že
jsem je všechny mohla poznat.
Svoji "Camino rodinu".
Tolik zážitků se nedá popsat
v jednom článku v Zrcadle. Proto jsem se domluvila s přáteli
z Vraného, kteří moje putování
sledovali "naživo" na Facebooku,
že připravím povídání. Pokud
vás bude zajímat, jste srdečně
vítáni. Termín zveřejníme na FB
Vraného a v Zrcadle.
Vaše sousedka, Hanka
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O VRANSKÝCH HOSPŮDKÁCH

Je léto, doba dovolených a cestování. I já jsem vyrazila pryč z našeho krásného Vraného.
Hezky je všude (i když doma nejlíp), ale co mě překvapilo, jsou zahradní hospůdky. Mám
totiž pocit, že ze všech hospod všechny ty s nejkrásnějším okolím se nacházejí právě u nás.
Nechci dělat nikomu reklamu, přesto bych ráda aspoň virtuálně prošla mé oblíbené dvorky a zahrádky, protože je to neuvěřitelné, ale z navštívených obcí velikosti Vraného se ve
většině případů nachází sotva jedna funkční hospůdka a my jich tu máme – alespoň v letní
sezóně – hned tolik.
Virtuální cestu začínám u vranské přehrady a hned jako první narazím na Kaskádu. Nejradši
tam chodím za horšího počasí, kdy tam není taková koncentrace lidí. Krásná veliká zahrada,
tolik zeleně, kopce za řekou ... balzám na duši si tam třeba i postát s nějakým tím nápojem
a pokochat se krajinou okolo.
Hned vedle je Lávka. Obdivuji především krásnou zahradu, vzrostlé vrby mi navozují představu země elfů a víl. Za slunečného počasí je však v obležení opalování a koupáníchtivých.
Další oblíbenou destinací je Srub za mostem na úplném konci Skochovic. Posezení sice není
nejhonosnější, ale nikde jinde nezažiji takový pocit beztíže od každodenních starostí, jako
když sedím na lavičce u vody, koukám na pohupující se zakotvené loďky a stráň za řekou
a popíjím točené pivko. Jen pozor na pondělní zavíračku.
Ze Skochovic se vyškrábeme nahoru na Březovou a jsme v hospůdce U bazénu. Sice jen
sezónní, o to milejší posezení. Nejkrásnější a nejzelenější trávníček, o který se majitelka
opravdu vzorně stará, který svádí k tomu se ihned zout a poťapat si v něm bosky. Pohled do
zahradního bazénu, ale i na stromy na obzoru, to vše umocněné něčím dobrým do bříška,
to je prostě to pravé léto. Jen nedoporučuji sem chodit v úterý, kdy je zavřeno, podobně jako
při velmi nepříznivém počasí.
Z Březové se můžeme vrátit do Vraného třeba po červené údolíčkem. Na samém kraji Vraného
máme občerstvení U přívozu. Nádherná panoramata Zvolské Homole, zatáčka řeky, ve které
se zrcadlí mraky. Znáte snad nějaké jiné místo s tak krásným výhledem?
K další hospůdce to opravdu není daleko. I posezení U Kaštanu má své kouzlo. I když je to
jen na dvorku u frekventované silnice, stromy jsou tam krásné. Jen doporučuji se stavit spíše
na oběd než na večeři, kuchyně brzy zavírá, a kromě pondělka.
Další nádherná hospůdka, jíž podobná snad neexistuje, je hned o pár metrů vedle, Občerstvovna Ve dvoře. Dvorek budící dojem dovolené na chalupě, truhlíky s květinami, zelená
tráva, kočičky a selské artefakty umocněné skvělým jídlem i pitím. Jen je třeba se trefit od
čtvrtka do neděle.
Dalším skvostem je zahrádka hospody U Sokola. Originální posezení z palet, evokující dojem
vláčku. Zde je nejkrásněji, když kvetou akáty, které jsou všude okolo. A jídlo, toho je prostě
tolik moc, takže se dobře nacpe i největší jedlík. Zavřeno mají v úterý.
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Zakončíme v Masně, kde sice na dvorku není moc co vymýšlet, ale posezení i pivo je prima
a jednu zásadní výhodu mám - je nejblíže a je téměř jisté, že kdykoliv se sem vydám, na někoho
známého zde natrefím.
Jsem u počtu devět, a to jsem určitě ještě něco vynechala. Myslím, že toto je opravdu unikum,
zvláště v dnešní covidové době se všemi zákazy a omezeními.
Přeji všem majitelům i provozovatelům, aby se jim dařilo a aby nám i nadále poskytovali své
služby v tak krásném prostředí. Jen doporučuji nesnažit se je navštívit všechny v jeden den,
pěkně pomaloučku, každý den jinou... zaslouží si to. Kterou jste si vybrali na dnešní večer?
Jiřina Vrabcová

POKRAČOVÁNÍ RODOKMENŮ
ANEB VŠICHNI JSME KRIŠTŮFKOVIC

V minulém čísle Zrcadla jsem psala článek o rodu Havlíčků, který se do Vraného přistěhoval.
Proto mě napadlo pátrat po historii dalších místních dynastií, které přímo z Vraného nebo
Skochovic pocházejí.
Při zpracování rodokmenů pro místní známé jsem skoro u každého narazila na nějaké
Krištůfkovi, a tak jsem se rozhodla zabývat se touto dynastií, a hlavně zjistit, nakolik jsou
všichni Krištůfkovi příbuzní.
Při procházení vranských matrik jsem napočítala za dobu existence rejstříků (cca od konce 18.
století) přes 200 narozených osob s příjmením Krištůfek nebo Krištůfková. Bohužel zhruba
na posledních 70 zápisů (od roku 1885) se zatím ve veřejných internetových matrikách nedá
podívat. Přesto jsem se pokusila roztřídit ty starší a ráda bych se podělila o své poznatky.
Skochovická větev Krištůfků pochází z jediné adresy, Skochovice č. 14. Byl to bývalý skochovický statek, který stál na kraji Skochovic blízko u řeky, natolik blízko, že byl prý jedinou
budovou, která přišla při stavbě přehrady zatopit. Majitelé tehdy údajně dostali odškodné,
za které v roce 1932 postavili statek nový, nahoře nad Vraným. Statek stojí dodnes a dokonce
nese i původní číslo popisné 14. A dodnes v něm žijí potomci těchto skochovických Krištůfků.
Nejstarším doloženým představitelem této dynastie byl Václav Krištůfek narozený kolem
roku 1769. S první ženou Dorotou Kolářovou měl tři děti, po smrti Doroty se znovu oženil
s Barborou Šťastnou z Vraného 2 (dnešní dům č. 102) a spolu měli dalších 6 potomků. Na
dalším rozvoji této dynastie se podílel zejména syn Václav s manželkou Kateřinou Marvalovou
z Točné. Ač potomci této rodiny už příjmení Krištůfek nenesou, žijí ve Vraném stále již asi
v desáté generaci. Jeden ze synů Václava a Barbory vytvořil další solidní dynastii Krištůfků
v Olešku č. 7, ale zda tam stále žijí potomci s příjmením Krištůfek mi není známo.
Neméně významná dynastie Krištůfků pocházela z Vraného. I její nejstarší doložený předek
byl Václav, narozený kolem roku 1782 ve Vraném č. 32. Spolu s Marií rozenou Kadeřábkovou

44

ZRCADLO ČÍSLO 209 – 3/2021

měli dětí asi pět, z nichž k dalšímu zachování rodu nejvíce přispěl Jan Krištůfek, hrobař,
narozený v roce 1826, se svou manželkou Annou Zittovou ze Střížkova. V této dynastii měli
hodně synů, kteří příjmení Krištůfek ve Vraném drží dodnes, i když je zde i mnoho jejich
potomků, kteří po ženské linii přijali jiné příjmení. I tento rod žije ve Vraném již v deváté
nebo desáté generaci. A to nepočítám generace před začátkem matrik, o kterých nemám
žádné informace.
Dalším původním Krištůfkem byl Jan ze Skochovic č. 19 narozený kolem roku 1756. Bohužel
z této doby nejsou dostupné matriky, takže nelze zjistit jeho rodiče a tím dokázat či vyvrátit
příbuznost s ostatními rody. Další Václav, aby se to nepletlo, se narodil kolem roku 1797
ve Skochovicích č. 5. a také mi „zbylo“ několik dalších nezařazených Krištůfků z Vraného.
O jejich potomcích mi není známo, ale to neznamená, že neexistují – jen jsem je ještě nenašla.
Krištůfky to ale nekončí. Ve Vraném i ve Skochovicích narážím při sestavování rodokmenů
stále na stejná příjmení. Několik místních starousedlíků mi na to dalo odpověď: „víš, ve
Vraném kámen cihlu...“ Ať už jsou to Šťastní, Zamrazilovi, Pařízkovi, Sofronovi či Ježdíkovi
(a jistě byste mi vyjmenovali spoustu dalších původních příjmení), jejich potomci stále žijí
mezi námi a právě jejich rodiny tvořily vranskou historii, o které Pavlína Kourová s Natálií
Lupienskou chystají knížku.
Víte o tom, že vaše rodina je ve Vraném či okolí původní, ale nemáte podrobnější informace
o vašich předcích? Dejte mi vědět, a třeba i o vaší rodině se pak dočteme v knížce, na kterou
už se všichni tolik těšíme.
Jiřina Vrabcová

PEČEME CHLEBA

Recept na dva bochníky chleba
Recept jsem obdržel od 90-ti letého českého pekaře v 80. letech minulého století. Onen pekař se naučil péct tento chléb od Mistra pekařského jako tovaryš, takže se dá říct, že recept
může být i 200 let starý.
Co budeme potřebovat:
Kvásek! .... musí kvasit alespoň 24 hodin v teplém prostředí. Nejlepší je získat kvásek od
někoho, kdo již chléb peče. Měl jsem kvásek zrající a bublající 12 let :)
Příprava kvásku:
1 hrnek vlažné filtrované vody, ne příliš alkalické, pokud si nejsme jisti, přidáme citronovou
šťávu. (Úplně nejlepší je voda z brambor uvařených ve slupce.)
1 hrnek kvalitní pšeničné celozrnné chlebové mouky
Něžně promíchejte a nechte stát v teple 24 hodin i déle.
Do kvásku můžeme přidávat mouku i vodu a též zbytky těsta nebo jemnou strouhanku z tvrdého
chleba. Pak začne mít kvásek teprve grády :) Čím starší je ferment, tím skvělejší a voňavější chléb :)
ZRCADLO ČÍSLO 209 – 3/2021

45

Příprava chleba:
Do nádoby, ve které budeme hníst těsto, smícháme
2 a 1/2 hrnku tmavé žitné mouky
2 hrnky celozrnné pšeničné mouky
1 zarovnanou polévkovou lžíci mořské soli
1 polévkovou lžíci mletého kmínu
Řádně promíchej
Do druhé nádoby dáme:
1/2 hrnku teplé vody z brambor
2 polévkové lžíce melasy
1 pol. lžíci hnědého cukru
a polévkovou lžíci čerstvého droždí
Necháme odpočívat 15-20 minut, aby se droždí aktivovalo
A je před námi poslední krok:
Naměříme si 350 ml teplé vody z brambor a smícháme s jednou pol. lžící jablečného octa
se sedlinou.
Příprava těsta:
Vždy přidáváme tekuté
přísady do suchých.
Začneme směsí vody
a octa, přidáme
1 hrnek kvásku a všechno droždí
Osobně zpracovávám
těsto vařečkou, a pak
v ruce, neb jsem si jist,
že dotek lidské ruky má
velký vliv na chuť, vůni
a kvalitu.
Vypracované těsto je
hutné a poměrné těžké,
tudíž bude potřebovat
nejméně 45 až 60 minut
odpočívat, aby zdvojnásobilo objem.
Poté těsto rozdělíme na dvě porce a vytvoříme kulaté bochníky nebo šišky, které umístíme
do moukou vysypaných ratanových košíků.
Necháme kynout další hodinu, a pak umístíme do trouby vyhřáté na 200°C a po 10 minutách
snížíme na 180°C. Pečeme 45 minut
Moje 3 děti na tomto chlebu vyrůstaly a jejich školní svačiny byly vyhlášené pro svoji vůni.
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Pár osobních zážitků s chlebem:
Tento chléb jsem pekl v Kanadě mnoho let doma pro svou rodinu. Od jara do podzimu jsem
měl otevřené dveře do ulice, a tak se vůně chleba linula sousedstvím. Bylo takové nepsané
pravidlo, že kdokoliv z kamarádů mých dětí šel kolem a měl hlad, zaklepal, pozdravil a dostal
krajíc chleba, dalamánek nebo rohlík. Někdy i talíř bramboračky. Byl jsem překvapen, kolik
mají moje děti kamarádů 😊
Alex: Do školy chodil s mými dětmi Alex z kmene Metis InDios, a tak byl u nás častým
hostem. Na jeho 10. narozeniny se sjelo příbuzenstvo, a když se jedna z tet Alexe zeptala,
co by si přál k narozeninám, tak bez váhání odpověděl: "Chleba od Standy!" Jeho přání se
splnilo, neb lepší pochvaly si přát nelze 😊
80: Matce bude osmdesát, prohlásil můj spolehlivý ajťák hned ve dveřích. Ptal se jí, co by si
přál člověk, který včetně zdraví všechno má, a ona mu řekla, bochník chleba, co peče Stanislav.
Dětství prožila ve Finsku a to je přesně ten chléb, co měli v rybářské vesnici.
Přání splněno 2 kilovým bochníkem z ošatky a můj ajťák mi byl kdykoliv k dispozici.
Art: Moje dcera Eliška ráda kreslila a malovala. Všimla si toho místní malířka, která byla
známá poskytováním týdenních kurzů v malování. Nabídla mi, že bude Elišku učit každý
týden, pokud na hodiny malování přinese kromě pomůcek i čerstvý bochník chleba. Do
konce školního roku jsem pekl extra bochník a dostal za tento chléb nejvyšší ROI 😊
Příjemné aromatické kvašení, pozvolné kynutí a voňavé pečení, ať se vám daří 😊
Stanislav
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PEL – MEL
CITÁTY – PŘÁTELSTVÍ
• Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří.
(Elbert Hubbard)
• Přátelům, kteří mají opravdovou cenu, se dá zatelefonovat ve čtyři ráno.
(Marlene Dietrich)
• Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko
nejdůležitější věcí získání přátelství. (Epikúros ze Samu)
• Žádný dům není tak malý, aby v něm nepojal mnoho přátel.			
(Lucius Annaeus Seneca)
• Těšme se ze svých přátel, neboť nevíme, jak dlouho nám to bude ještě přáno.
(Lucius Annaeus Seneca)
• Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina
vás miluje bez důvodu… A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská
skupina. (André Maurois)
• Kdo zakusil velkou lásku, nedbá už přátelství, ale kdo v přátelství všechno ze sebe
vydal, neučinil ještě nic v lásce. (La Bruyere)
• Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, neštěstí pak činí
snesitelnějším, poněvadž je sdílí a snáší s námi společně.			
(Marcus Tullius Cicero)
• Podává-li vám přítel obě ruce, můžete být klidný, neboť je máte obě na očích.
(Ambrose Gwinett Bierce)
• Odmítl jsem přátelství dvou lidí: prvního proto, že mi nikdy neřekl nic o sobě,
a toho druhého proto, že se mnou nikdy nemluvil o mně.		
(Sebastian Roch Chamfort)
• Přátelství – deštník, který má ten nedostatek, že ho při špatném počasí musíme
odevzdat. (Peirre Veron)
• Jen aby mne prozřetelnost uchránila před přáteli, s nepřáteli se už vypořádám
sám. (Jindřich IV.)
• Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele a udržet si
milenku. (Henryk Sienkiewicz)
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DÍVKA S LÍPOU
NA ČESKOSLOVENSKÉ JEDNOKORUNOVÉ MINCI
Z LET 1957–1992
Tajemství motivu slavné jednokorunové mince ražené od roku 1957 bylo
odhaleno teprve před dvěma roky, kdy
se reportéři České televize vydali za
pravdou až do Švýcarska. Tam se setkali
s Bedřiškou Synkovou, ženou, která je
vyobrazena na aversu této československé mince.
Pokud by komunisté znali identitu dívky, sázející lípu již tenkrát, nestačili
by se divit…
Známé akademické sochařce Marii Uchytilové-Kučové (1924-1989) se podařilo
něco, což až do nedávné doby téměř nikdo
nevěděl, ale za co jí hrozil v dané době
Jednokorunová mince s Bedřiškou Synkovou
velký trest. Na novou korunovou minci,
na reversu - autorka Marie Uchytilová-Kučová
vyraženou v padesátých letech, si totiž za
předlohu vybrala podobu dívky, kterou komunistický režim v r. 1954 uvěznil z politických důvodů v kriminále na 10 let. Jedná se o tehdejší
19letou dívku Bedřišku Hoffmannovou-Synkovou (*1935), která od roku 1968 žije ve Švýcarsku.
Skautku komunisti uvěznili, ale s jejím portrétem pak platili.
Dívka s lípou se na nové jednokorunové minci objevila v roce 1957, její představitelka si ale v té
době odpykávala čtvrtý rok svého původně desetiletého trestu vězení. Byla totiž odsouzena za
vlastizradu, protože vedla skautský oddíl. Bedřiška Synková byla potrestána za činnost ve skautské organizaci, kterou tehdejší komunistický režim zakázal. Sama Synková k tomu tehdy řekla:
„Nikomu jsme nechtěli škodit, a taky jsme nikomu neškodili. Nepovažovali jsme za nutné zákaz
skautingu respektovat, protože jsme neviděli důvod.“ Tehdy jí bylo devatenáct let. Její pražský
skautský oddíl Ostříž tajně jezdil tábořit, vydával časopis a jeho členové se připravovali na dobu,
až režim padne. Nakonec ji ale zatkli jednoho brzkého rána roku 1953, a Bedřiška Synková
skončila v r. 1954 za mřížemi.
Políček režimu od rozhořčené sochařky
Příběh Bedřišky Synkové se dostal k sochařce Marii Uchytilové-Kučové, která vyučovala na
umělecké škole. Matka Bedřišky tam totiž pracovala jako sekretářka a případ své dcery sochařce
vyprávěla. Trpký osud Bedřišky vybudil sochařku Marii Uchytilovou k tomu, aby použila její
portrét v návrhu na novou jednokorunovou minci s tím, že se režimu originálně pomstí. Byla
tak rozčilená, že matce Bedřišky řekla: „Přineste mi fotografii, já se ji pokusím zpracovat a dám
ji na korunovou minci. Nikdo to ale nesmí vědět“. Začal se tak rodit jeden z velkých husarských
kousků, o kterém se dlouho vůbec nic nevědělo. V roce 1957 se totiž komunistický aparát rozZRCADLO ČÍSLO 209 – 3/2021
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hodl zavést nové bankovky a mince. Do soutěže o návrh podoby jednokorunové mince se proto
přihlásila i Marie Uchytilová. Sochařka se nenechala zastrašit možnými důsledky svého jednání
a do soutěže poslala svoji verzi koruny s vyobrazenou Bedřiškou Synkovou jako dívku s lípou.

Tehdy 19 letá Bedřiška Synková

Akad. soch. Marie Uchytilová-Kučová

Kdyby se totiž ukázalo, že má být na československé minci odsouzený člověk, který si právě odpykává
ve vězení trest, mohl by strůjce nápadu potkat zlý konec. „Pokud by jí prokázali politický úmysl
poškodit stát, že to byla třeba jistá forma sabotáže nebo provokace, myslím, že v té době by reakce
režimu mohla pro takového člověka být osudová,“ uvedl historik PhDr. Prokop Tomek, PhD.
(* 1965), který v letech 2006-2009 vedl mimo jiné i cyklus přednášek o třetím odboji na Univerzitě Pardubice.
Návrh, který si prosadil ministr financí:
Návrhů na minci se sešlo více než sto. Podvratný nápad se vůbec nemusel uskutečnit, jelikož
komise původně k ražbě doporučila návrh s hutníkem. Zasáhla ale náhoda. Soutěž skončila,
porota výsledek soutěže podepsala a předpokládala, že je tedy rozhodnuto. Jenomže tehdejší
ministr financí Julius Ďuriš (1905-1986)
si vyžádal poslední slovo. Byl to právě on - tvrdý zastánce komunistické linie - který nevědomky
prosadil návrh, kde byla vyobrazena vězněná skautka Bedřiška Synková. Návrhy mu tehdy zavezl
sám předseda poroty. Jejich prohlídce prý věnoval pouhých deset minut a následně ukázal na
návrh Uchytilové s tím, že právě ten se bude razit. A slovo ministra platilo.
Mince s motivem ženy v pokleku, jež sází lípu, byla ražena ve Státní mincovně v Kremnici ze slitiny
91 % Cu (měď), 8 % Al (hliník), 1% Mn (mangan). Má vroubkovanou hranu a je nemagnetická.
Platila od 2. září 1957 do 31. prosince 1992. Její průměr je 23 mm a hmotnost 4 g. Nejzajímavější
na minci je poselství, které nese!
Jeden se bál druhého, proto se to povedlo
Zatímco mince s vyobrazením Synkové se oslavovaly i ve filmovém týdeníku, sama odsouzená
dál čekala ve vězení. Její matka se ale rozhodla za dceru bojovat. Vypravila se na Ústřední výbor
komunistické strany Československa se žádostí o propuštění své dcery. Nikoho tam neznala,
ale přečetla si dole cedulku se jmény a vydala se za jedním úředníkem. Ten odmítal dokument
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převzít s tím, že to nespadá do jeho kompetence. Řekla mu odvážně a zcela naslepo, že půjde
za jeho kolegou, který sedí o patro výš. Na úředníka to zapůsobilo jako hrozba, protože jeden
se bál druhého. Řekl jí tedy, že si žádost vezme na starost. Úředník pak žádost odnesl k podpisu
tehdejšímu prezidentu Antonínu Novotnému. Novotný celkem bez velkého přemýšlení žádost
hned podepsal. Díky podpisu tehdy mocného komunisty si tak dcera nakonec odseděla „jen“
pět místo původních deseti let. Po propuštění z vězení se Bedřišká Synková setkala tváří v tvář
s umělkyní, která ji dostala do peněženek všech lidí v naší zemi.
Krátká šance obnovit Skauta
Skautingu, který ji přivedl za mříže, se Bedřiška úplně nevzdala. V roce 1967 se politická atmosféra v Československu postupně uvolňovala a skauting začal znovu ožívat. Bedřiška Synková
se znovu začala angažovat. Vytvořila menší oddíl s šesti děvčaty, které připravovala na to, aby se
mohly i ony stát skautskými vedoucími. Také si našla manžela a porodila syna Alberta. Příjezd
vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 však klima opět změnil, a tak V témže roce emigrovala
tehdy již vdaná Bedřiška Hoffmannová s manželem a jednoročním synem, nejprve do Vídně,
naásledně pak do Švýcarska, kde zůstala a kde dosud žije. Politicky se angažovala i ve švýcarské
emigraci. Vedla „Světové sdružení bývalých politických vězňů“ a vydávala časopis „Mukl“.
Sochařka Marie Uchytilová se bohužel svobodného Československa už nedožila. Zemřela 16.
listopadu 1989 – tedy jeden den před sametovou revolucí. Její jednokorunová mince ji ale přežila. S touto mincí, na níž je zobrazena mladá Bedřiška Synková, jsme platili až do rozdělení
Československa v roce 1993 na dva samostatné státy - Českou republiku a Slovenskou republiku.
Motiv ženy, která sází pravou rukou do země lípu a v levé ruce drží další lípové sazenice, byl na
líci jednokorunové mince až do konce existence československé koruny, tj. přes 35 let – od 2. září
1957 do 31. prosince 1992. Stala se tak mincí s časově nejdelším reálným oběhem v moderních
dějinách našeho mincovnictví. Měnil se ovšem avers (líc) mince. Od 2. září 1957 do 1. prosince
1961 byl na líci ražen malý státní znak Československé republiky (ČSR) používaný před rokem
1960, od 1. prosince 1961 do 1. dubna 1990 to byl nový název i nový státní znak Československé
socialistické republiky (ČSSR) a od 1. dubna 1990 do 31. prosince 1992 nový název i nový státní
znak České a Slovenské federativní republiky (ČSFR) – viz následující obrázky.

Znak ČSR
Znak ČSSR
Znak ČSFR
na líci jednokorunových mincích i jejich dílů (zvětšeno)
Je to vlastně historický paradox, že nespravedlivě odsouzené děvče mělo pomník v kapse každého
člověka v celém Československu.
I tehdejší Československá státní spořitelna si později dala korunovou minci s Bedřiškou Synkovou
do svého znaku.
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Postup zadání inzerce: Inzerent dodá elektronicky podklady: ou@vranenadvltavou.cz. Zaplatí poplatek dle rozměru inzerátu (osobně
na OÚ nebo elektronicky na č.ú. 7226504/0600, v.s. 33492111).

Cena: 242 Kč
včetně DPH
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včetně DPH
Cena: 484 Kč
včetně DPH
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včetně DPH
Cena: 1210 Kč
včetně DPH
Cena: 2420 Kč
včetně DPH
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LETECKÝ POHLED NA VRANÉ

