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SLOVO nA úVOd

LéTO jE LéTO
když den patří snílkům
když můžem jen v tílku

ven jít
léto je léto

když vzduch není špína
když svět

projdem v džínách
jen chtít

léto sen hlídá
když ztrácí svou tíž

když v trávě si snídáš
a spíš

Těšíte se na léto bez roušek a všelijakých omezení, nařízení, zákazů?
Já moc a chci si to užít.
Milí naši čtenáři i Vy si užijte letošní léto v pohodě, radosti a plné lásky.

ReRa

ZpráVy Z rAdnice

STRUčně Z RadnicE
Rada obce schválila uzavření smlouvy s Regionální poradenskou agenturou Dotace, s.r.o. na 
zpracování žádostí o dotace k projektům s názvem: „Místní komunikace v ulici U Elektrárny 
ve Vraném nad Vltavou“ a „Sportovní hala – Vrané nad Vltavou“. Bude se jednat o podání třetí 
žádosti o dotaci na stavbu sportovní haly.

Dne 29. 3. 2022 se uskutečnila na žádost obce schůzka se společností Pikar Bohenia, s.r.o. 
Předmětem jednání bylo vyřešení dlouhodobého problému s rozbitými schody, které vedou 
od autobusového terminálu k bytovým domům u hřiště a jsou na pozemku ve vlastnictví této 
společnosti. Po dohodě byla přislíbena majitelem pozemků oprava do konce května.

Dne 13. 4. 2022 proběhlo společné jednání obcí Vrané nad Vltavou a Březové – Oleška na 
MěÚ Černošice, odboru životního prostředí ohledně dodržení termínu vydání stavebního 
povolení na výstavbu přivaděče pitné vody. Vydané stavební povolení je podmínkou pro 
podání žádosti o dotaci.

Na základě stížností občanů, starostka poslala opětovnou žádost o navýšení počtu vagónů 
u vlaků, které odjíždí z Vraného nad Vltavou do Prahy v ranních špičkách.

V pátek 8. 4. 2022 byl na společné schůzce Místní akční skupiny Dolnobřežansko projednáván 
návrh kalkulací autobusových linek v celém mikroregionu. Byly řešeny detailní parametry nově 
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navrhovaných tras. Trasa autobusu č. 445 je naplánována z Oleška – Březové do Vraného nad 
Vltavou, Zvole, Okrouhla a Jílového u Prahy.

S firmou Sweco Hydroprojekt a.s., byla na základě výsledku výběrového řízení podepsána 
smlouva na zhotovení projektové dokumentace na stavbu s názvem: „Rozšíření vodovodu 
a kanalizace v ul. Březovská, Okružní, Slepá, Lesní, Zvolská, K lesu, V Zahradách, Na Vyhlídce, 
V Polích a Nad Svahem“.

Dne 20. 4. 2022 proběhla společná schůzka obcí Březové-Oleška, Zvole, Ohrobce, Okrouhla, 
Dolních Břežan, Vraného nad Vltavou s projektanty společnosti D Plus, a.s., která se týkala 
přípravy a podmínek podání žádosti o dotaci na SFŽP na realizaci nového přivaděče pitné vody.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na řešení přechodů 
v ul. Březovská v úseku od závor k nové mateřské škole.

Stavební povolení na výstavbu vodovodu a splaškové kanalizace v ulicích: Větrná, Akátová, 
Nad Roklí, Březovská u OÚ, Ke Zvoli, Jedlová, K Zastávce, V Ouvozcích, Dravkov bylo pro-
dlouženo do roku 2024.

Dana Ullwerová, starostka obce

ZPRÁVa O činnOSTi ObEcní POLiciE VESTEc
Obecní policie Vestec v období od 01. 02. 2022 do 30. 04. 2022 řešila ve 
Vraném nad Vltavou a okolí mimo každodenní hlídkové činnosti celkem 
95 událostí, z toho bylo 7 událostí oznámeno na tísňovou linku Obecní 
policie Vestec (tel. č. 739 156 156).
Za uvedené období byly v obci zjištěny 2 trestné činy – 1x trestný čin výtrž-
nictví a 1x trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci – v obou případech předáno 
PČR k dalšímu šetření a celkem 47 přestupků, z toho 3x překročení rychlosti v obci o více než 
20 km/hod. – 2x vyřešeno příkazem na místě (pokutou) a 1x oznámeno správnímu orgánu,  
27x překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/hod. – 26x vyřešeno příkazem na místě (po-
kutou) a 1x oznámeno správnímu orgánu, 1x telefon za volantem – vyřešeno příkazem na místě 
(pokutou), 10x stání na chodníku – 5x vyřešeno domluvou, 3x oznámeno správnímu orgánu  
a 2x stále ještě v řešení, 1x stání v křižovatce – vyřešeno domluvou, 1x nezanechání průjezdu 3+3m 
na komunikaci při stání vozidla – stále ještě v řešení, 2x zákaz zastavení – vyřešeno domluvou 
a 2x porušení Obecně závazné vyhlášky obce (pes) – vyřešeno domluvou.
Dále strážníci Obecní policie Vestec přijali a prověřovali oznámení o odchytu psa bez čipu, 
oznámení o narušení střeženého prostoru sběrného dvora, oznámení o osobě, ležící na lavičce 
v obci, přijali dotaz týkající se záznamů z fotopastí v souvislosti s možným spácháním trestného 
činu, kdy byl oznamovatel poučen a odkázán na OO PČR Jílové u Prahy, oznámení o podezření 
ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci – předáno PČR k dalšímu šetření, oznámení 
o dlouhodobě odstaveném automobilu v obci, oznámení o pokousání člověka psem, oznáme-
ní o posádce vozidla, která v obci nabízí opravy střech za podezřele nízké ceny a oznámení 
o neznámé ženě, pravděpodobně pod vlivem alkoholu, která se pohybuje po obci a vyhazuje 
věci z kontejnerů na tříděný odpad.
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Při hlídkové činnosti strážníci kontrolovali vozidlo s nesprávným způsobem jízdy, prověřovali 
podezření z přestupku dle zákona o odpadech v ulici Ke Statku, prověřovali dvě dlouhodobě 
odstavená obytná vozidla v obci a kontrolovali vozidlo naložené až po střechu stavebním nářadím.
Na žádost obce strážníci doručovali písemnost občanu obce a na další žádost obce se strážníci 
zaměřili na nesprávné parkování motorových vozidel v ulici U pošty.
Na žádost Operačního důstojníka PČR pro Prahu – západ strážníci poskytovali součinnost 
u oznámení o problému s občanským soužitím v obci, dále poskytovali součinnost u ozná-
mení o napadené a zbité ženě a u dalšího oznámení o vyhrožování sebevraždou v jednom 
z RD v obci.
Na žádost OO PČR Jílové u Prahy strážníci poskytovali součinnost ve věci osoby, která se 
svévolně vzdálila z léčebny v Praze a která byla strážníky následně nalezena v obci, dále při 
narušení střeženého prostoru vodní elektrárny v obci, u oznámení o pokousání jednoho psa 
psem druhým, dále poskytovali součinnost u prověřování oznámení o neznámém muži, který na 
komunikaci blokuje provoz, opakovaně prověřovali oznámení ve věci osoby, která se opětovně 
svévolně vzdálila z léčebny v Praze a poskytovali součinnost při nočním oznámení o odcizení 
blíže neupřesněných věcí z jedné haly v prostoru bývalých papíren.
Společně s HZS Středočeského kraje strážníci vyjížděli do obce k odstranění stromu, k transportu 
pacienta s hmotností 150 kg, k požáru lesního porostu, k požáru nízké budovy a k požáru RD.
Strážníci nadále zajišťují kontrolu a servis fotopastí, rozmístěných v obci, stejně jako vyhod-
nocují snímky jimi pořízené.

Strážníci se na žádost obce zaměřili na problém s parkováním motorových vozidel v ulici 
U Pošty, a to před prodejnou potravin č.p. 358, kde vozidla parkují na chodníku před prodejnou 
potravin v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích – ulice 
U pošty je ve směru z ulice Nádražní jednosměrná a parkování zde je možné podélně vlevo 
ve směru jízdy touto ulicí, vpravo ve směru jízdy naopak parkování zakazuje svislá dopravní 
značka „B28“ (Zákaz zastavení).
Tuto zákazovou značku nezodpovědní řidiči obcházejí tak, že zaparkují svá vozidla na chodníku 
před prodejnou potravin, kde to ovšem není dovoleno a dopouštějí se tak přestupku dle § 125c, 
odstavec 1, písmeno k), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, přičemž 
chodci, mimo jiné i děti z MŠ na vycházce, musí tyto na chodníku parkující vozidla obcházet 
po komunikaci. Řidičům, kteří zde svá vozidla zaparkují v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích, hrozí strážníky uložená pokuta příkazem na místě ve 
výši až 2.000, - Kč, nebo oznámení o podezření ze spáchání přestupku provozovatelem vozidla 
MěÚ Černošice.

Z deníku Obecní policie Vestec:
Dne 15. 02. 2022 v čase 17:11 hodin požádala stálá služba OO PČR Jílové u Prahy hlídku 
Obecní policie Vestec o součinnosti ve věci prověření místa bydliště občana obce, který se 
dne 15. 02. 2022 v odpoledních hodinách svévolně vzdálil z Psychiatrické nemocnice Boh-
nice. Strážníci v místě bydliště této osoby zastihli jednoho z jeho příbuzných, který uvedl, že 
ten doma není a ani se nemůže stát, že by se bez vědomí rodiny mohl vrátit domů a přislíbil, 
že pokud by tato osoba vrátila domů, oznámí tuto skutečnost neprodleně na tísňovou linku 
Obecní policie Vestec. Následně strážníci v rámci hlídkové činnosti zkontrolovali obec Vrané 
nad Vltavou, přičemž pohřešovaná osoba nalezena nebyla – o této skutečnosti byla telefonicky 
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informována stálá služba OO PČR Jílové u Prahy. Téhož dne v čase 17:13 hodin přijali strážníci 
na tísňovou linku Obecní policie Vestec oznámení o tom, že pohřešovaná osoba se nachází 
v obci Vrané nad Vltavou, strážníci oznámení neprodleně prověřili a díky místní a osobní zna-
losti pohřešovanou osobu v ulici Nádražní nalezli. Občan obce byl zjevně nezraněn, na dotaz 
strážníků, kam má namířeno uvedl, že jde čekat na nádraží na svou manželku, která se okolo 
19:00 hodin vrací ze zaměstnání. K důvodu svévolného odchodu z Psychiatrické nemocnice 
Bohnice uvedl, že odtud odešel pro neshody s dalším pacientem. O skutečnosti, že strážníci 
nalezli v obci pohřešovanou osobu, byla telefonicky informována stálá služba OO PČR Jílové 
u Prahy, která požádala strážníky o součinnost ve věci převozu této osoby z obce Vrané nad 
Vltavou na OO PČR Jílové u Prahy, což se stalo – dne 15. 02. 2022 v čase 17:24 hodin strážníci 
převezli pohřešovanou osobu z obce Vrané nad Vltavou a v čase 17:59 hodin téhož dne ji 
předali na OO PČR Jílové u Prahy.

Dne 02. 03. 2022 v čase 17:21 hodin přijali strážníci Obecní policie Vestec žádost o součinnost 
od hlídky OO PČR Jílové u Prahy, týkající se prověření místa pobytu stejného občana obce, jako 
dne 15. 02. 2022, který se tentokrát nevrátil do Psychiatrické nemocnice Bohnice z vycházky. 
Strážníci téhož dne získali informaci, že by tato osoba mohla přijet do obce vlakem v čase 20:30 
hodin. Tento muž skutečně do obce přijel zpožděným vlakem z Prahy a byl strážníky nalezen 
v čase 20:42 hodin v prostoru nádraží a dobrovolně následoval strážníky do jejich služebního 
vozidla. O tom, že byla tato osoba v obci nalezena, byl neprodleně informován Operační dů-
stojník PČR pro Prahu – západ, který vzápětí strážníkům sdělil, že pro tohoto muže posílá vůz 
ZZS, který jej okamžitě převeze do Psychiatrické nemocnice Bohnice, což se následně stalo 
a strážníci tohoto muže předali posádce ZZS.

Dne 06. 04. 2022 v čase 17:08 hodin požádal operační důstojník PČR pro Prahu – západ 
strážníky Obecní policie Vestec o součinnost o oznámení o skutečnosti, že občan obce nalezl 
v ulici K Dubné sedět na zemi zbitou ženu, která u sebe měla malé dítě. Ženu měl zbít její 
přítel. Vzhledem k závažnosti celé události na místo kromě hlídky OO PČR Jílové u Prahy 
vyjely i obě hlídky strážníků.
Na místě se již nacházel vůz ZZS a záchranáři převezli zraněnou ženu spolu s jejím dítětem 
k dalšímu vyšetření do nemocnice. Hlídka OO PČR Jílové u Prahy společně s hlídkou strážníků 
č. 1 prověřily místo pobytu přítele napadené a zbité ženy, hlídka strážníků č. 2 vyjela zkontro-
lovat nádraží v obci Vrané nad Vltavou a ve Skochovicích vzhledem ke zjištěné informaci, že 
tento muž měl v úmyslu odjet z obce vlakem neznámo kam.
Hledaný muž byl nakonec zastižen v místě svého bydliště, k věci uvedl, že svou přítelkyni 
nenapadl, ke svému zranění údajně přišla tak, že opakovaně upadla. Na místo se následně 
dostavil kriminalistický technik PČR, strážníci na místě poskytli součinnost spočívající ve 
střežení přítele napadené ženy do doby jeho předvedení na PČR. Celá událost zůstává v šetření 
OO PČR Jílové u Prahy

Dne 10. 04. 2022 v čase 14:12 hodin požádala hlídka OO PČR Jílové u Prahy strážníky Obecní 
policie Vestec o součinnost při prověření oznámení na linku 158, kdy bylo oznámeno, že ne-
známý muž oblečený do žluté mikiny a černých tepláků s nápisem Batman se v obci na nádraží 
obnažuje, je vulgární a agresivní vůči svému okolí. Hlídka Obecní policie Vestec dorazila do 
obce na oznámené místo zároveň s hlídkou OO PČR Jílové u Prahy, na místě byly zjištěny dvě 
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osoby, z nichž je totožnost exhibicionisty a agresora v jedné osobě strážníkům díky místní 
a osobní znalosti dobře známa – v minulosti již byl strážníky opakovaně řešen za své proti-
právní jednání pod vlivem alkoholu. Společně se svědkem celé události byly v místě přítomné 
děti, které celou událost viděly – tento muž měl zde pokřikovat a opakovaně se na veřejnosti 
obnažovat. Orientačním vyšetřením na alkohol bylo zjištěno, že i tentokrát je tento muž pod 
vlivem alkoholu, přístrojem Alcotest Dräger mu byla naměřena hodnota 2,77 ‰ alkoholu 
v dechu. Hlídka OO PČR Jílové u Prahy následně tohoto muže pro podezření ze spáchání 
trestného činu na místě zajistila, strážníci na žádost hlídky PČR poskytli nezbytnou součin-
nost při následném převozu tohoto muže z obce na OO PČR Jílové u Prahy a jeho následném 
střežení, celá událost zůstává v šetření PČR.

Dne 30. 04. 2022 ve 20:44 hodin přijali strážníci na tísňovou linku Obecní policie Vestec ozná-
mení o neznámém muži, který se nepozván vmísil mezi dětské oslavence na oslavě narozenin 
v areálu bývalých papíren, na děti vulgárně pokřikuje a chce též vyvolat fyzickou konfrontaci 
s dospělými účastníky oslavy. Oznamovatel byl strážníky poučen, aby celou událost oznámil 
i na linku 158 a na místo neprodleně vyjela hlídka strážníků, která během jízdy do obce za 
použití výstražného světelného a zvukového znamení na služebním vozidle opětovně kontak-
tovala oznamovatele celé události, který strážníkům sdělil, že neznámý muž je stále agresivní, 
je zjevně pod vlivem alkoholu a vulgární. Strážníci po příjezdu do areálu papíren zde zastihli 
neznámého agresivního muže, vyzvali jej dle § 12, odstavec 2, zákona 553/1991 Sb. o obecní 
policii k prokázání totožnosti, ten vyhověl až na opakovanou výzvu. Agresivní muž krvácel 
z pravé ruky, lékařské ošetření na místě odmítl, ovšem s přihlédnutím ke krevní ztrátě byla 
posádka vozu ZZS na místo strážníky stejně prostřednictvím tísňové linky přivolána.
Strážníci agresivního muže vyzvali, aby je následoval ven z haly ke služebnímu vozidlu Obecní 
policie Vestec, což se neobešlo bez vulgárního projevu a výhružek. Dále se tento muž na výzvu 
strážníků podrobil orientačnímu vyšetření na přítomnost alkoholu přístrojem Alcotest Dräger, 
s výsledkem 2.46 ‰ alkoholu v dechu. Do příjezdu hlídky OO PČR Jílové u Prahy tento muž 
přes opakované výzvy strážníků pokračoval ve svém agresivním a povahou svých výroků už 
i protiprávním jednání, následně byla celá událost strážníky předána hlídce OO PČR k dalšímu 
šetření, strážníci na místě poskytli na vyžádání nezbytnou součinnost.
Agresivní muž i po příjezdu posádky ZZS pokračoval ve svém protiprávním jednání, které se 
následně obrátilo i proti hlídce OO PČR Jílové u Prahy, takže byl po opakovaném neuposlechnutí 
zákonné výzvy hlídkou PČR sveden na zem a byl omezen na osobní svobodě. Následně vyšlo 
najevo, že tento muž se během své nezvané návštěvy v areálu bývalých papíren stihl i vloupat 
do jedné místnosti uvnitř haly, kde měl poškodit výstavu dětských uměleckých výtvorů.
Během ošetřování posádkou ZZS tento muž pokračoval ve svém agresivním a protiprávním 
jednání, které gradovalo do vyhrožování zabitím hlídce PČR i hlídce strážníků a provolávání 
rasistických hesel. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Jesenice a následně Kriminalistický 
technik PČR. Agresor byl převezen posádkou vozu ZZS do nemocnice k dalšímu vyšetření, 
celý případ si pro podezření ze spáchání trestného činu agresorem převzali kriminalisté PČR 
ze Skupiny kriminální policie a vyšetřování Mnichovice.

str. Tomáš Heckr
strážník Obecní policie Vestec

okrskář obce



zrcadlo číslo 212 – 2/2022 7

Ze žiVOtA OBce

ZPRÁVy Z MaTEŘSKé šKOLy
Jaro je v plném rozpuku, kytičky a stromy nám zelenají a rozkvétají do 
krásy. My se máme čím kochat a obdivovat vše, co příroda na jaře dokáže. 
Broučci, včelky, čmeláci a jiný hmyz vylézají ze svých úkrytů, rodí se mlá-
ďátka, ptáčci štěbetají hned po rozbřesku a všichni se vyhřívají na sluníčku.
I v naší školce se ozývá štěbetání a my neustále obdivujeme všechny malé tvorečky, jak se s chutí 
zapojují do činností, které pro ně s láskou připravujeme.
V polovině února proběhla ve školce masopustní veselice. Navštívili nás žáci 4. třídy ZŠ a pod 
vedením paní učitelky Mgr. Neumanové nám zahráli 3 krásné pohádky, které obohatili vlast-
ními kulisami.
V minulém čísle Zrcadla jsme zmiňovali, co nás čeká v měsíci březnu s tím, že budeme další 
akce doplňovat. Krom vystoupení s papoušky se uskutečnily všechny zmiňované akce. Pan 
Jaroš s papoušky nemohl přijet, protože byla školka v tento den uzavřena z důvodu odstávky 
elektřiny. Přijedou za námi až na podzim. Moc nás to mrzí, ale nedá se nic dělat. Povedla se ale 
bublinková show i roztančená školka. Opět nás také navštívil pan Kubec, který nám ve svém 
divadelním představení rozšířil vědomosti o Velikonocích.

Další akce se týkala posílení zdraví. 
Naše školka je od září přihlášena do 
projektu „Se Sokolem do života“. A tak 
jsme se jednoho krásného březnového 
dopoledne s dětmi z Červené, Oranžové 
a Žluté třídy vydali do Sokolovny. Tam 
nás přivítali lektoři, kteří pro nás při-
pravili workshop nazvaný „Cesta kolem 
světa za 80 minut“. Velice děkujeme 
starostovi Sokola panu Tejnickému, 
paní Mgr. Kadlecové, panu Ing. Ben-
dovi, panu Löfflerovi a koordinátorkám 
tohoto projektu, kteří pro nás připravili 
jednotlivá stanoviště. Pomáhali dětem 

při překonávání překážek na jednotlivých stanovištích, dbali na jejich bezpečnost a to vždy 
s milým přístupem a úsměvem. Bylo to pro nás nezapomenutelné dopoledne a doufáme, že si 
tento zážitek budeme moci zopakovat a přizvat i nejmladší děti. Musíme poděkovat i ZŠ, která 
nám poskytla prostory v době výuky tělesné výchovy.
Se zdravím souvisela i možnost vyšetření zraku, přímo v naší školce, které využila většina rodičů.
Děti z Oranžové a Žluté třídy se byly také podívat na své starší kamarády v prvních třídách. 
Srdečně nás přivítala paní Mgr. Hereitová, ukázala nám prostory školy a poté každou třídu 
odvedla k prvňáčkům. Paní učitelky dětem ukázaly, jak u nich probíhá výuka. Školáčci nám 
předvedli, co se od září dokázali naučit, jaké mají ve třídách pomůcky a hry. Děti z MŠ měly 
tak možnost seznámit se s prostředím školy a vyzkoušet si, jaké to bude, až i oni usednou do 
lavic. Zkušenost to byla pro ně k nezaplacení, protože se v polovině dubna vydaly za doprovodu 
rodičů, sourozenců a v některých případech i prarodičů k zápisu do 1. tříd. Už se tolik nebály, 
věděly, do jakého prostředí jdou, ale i tak se u některých zápis neobešel bez mírné nervozity 
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a někdy i slziček. Nedivme se jim, byl to pro ně další životní mezník. Děti ale i přes nervozitu 
a slzičky zvládly zadané úkoly, které si pro ně paní učitelky připravily a mohou do prvních 
tříd od září nastoupit.
Zápis se uskutečnil i v MŠ a to 5. května. Nových dětí se letos přihlásilo opravdu hodně a my 
se již těšíme, až je budeme moci lépe poznat.
Duben byl i díky přízni počasí opravdu bohatý měsíc na zážitky.
Paní učitelky, Miluška, Andrejka a Romča se jednoho dopoledne vydaly s dětmi autobusem, 
směr Březová, k paní učitelce Milušce a jejímu manželovi domů. Pavel, manžel Milušky, je totiž 
náruživý včelař. Dětem přiblížil, jak to chodí u včeliček v úle. Ukázal a popsal celý domeček, 

prozradil něco z jejich života 
a zájemcům nechal vyzkou-
šet včelařské pomůcky i pravý 
včelařský oblek. Med, jeden ze 
včelích produktů, ochutnaly 
děti ke svačině, kterou jim při-
pravily úžasné paní kuchařky. 
Po výkladu ale dětem znovu 
vyhládlo, a tak se všichni vy-
dali k ohništi, kde se opékaly 
buřtíky. Čas rychle utekl, mu-
seli jsme se rozloučit a jít na 
autobus. Zpáteční cestu si užil 
i pan řidič. Dětské brebentění 
se rozléhalo celým autobusem, 
bylo si o čem vyprávět.

Pomóóóc, byl zábavné vzdělávací program, při kterém se děti dozvěděly, co mají dělat v případě 
nebezpečí. Starší děti, jaké mají vytočit číslo v telefonu.
Po dvou dlouhých letech se nám podařilo zorganizovat setkání s rodiči. Koncem dubna se 
zahrada MŠ hemžila čarodějnicemi, čaroději a jinými pohádkovými bytostmi. Bylo to moc 
hezké odpoledne s hudbou a opečením buřtíků, které se malounko protáhlo.
Školní rok ještě zdaleka nekončí. Máme před sebou spousty milých povinností a akcí, než tu 
budou prázdniny. Čeká nás návštěva ZUŠ a jako každý rok přijedou pánové z Brna se svým 
dopravním hřištěm. Dětský den oslavíme všichni společně na zahradní slavnosti, plánujeme 
i nějaké výlety. Doufáme, že nás ještě v tomto školním roce vřele přivítá paní Janauerová 
v knihovně, tak jako tomu bylo po otevření knihovny v nových prostorách a na výstavě betlémů. 
Budoucím prvňáčkům se dny ve školce pomalu krátí, tak je ještě musíme pořádně zaúkolovat 
a odměnit. Budou mít tu čest přivítat 50 nových občánků Vraného nad Vltavou a také je čeká 
pasování na školáky.

Aby měly všechny děti památku na tento školní rok, čeká nás koncem května fotografování 
jednotlivých tříd. A pak už budou prázdniny opravdu za rohem.

Všem přejeme mnoho slunečných dnů a úsměv na tváři.

kolektiv učitelek MŠ
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ZE ŽiVOTa šKOLy
PROSTORy šKOLy SE nEUSTÁLE ZVELEbUjí
Jsme si plně vědomi toho, že je velmi důležité, aby se žáci ve škole při 
vzdělávání, ale i při volných chvílích, cítili příjemně. A proto se neustále 
snažíme kultivovat prostředí v učebnách i ve společných prostorách školy. 
Nově jsou některé učebny dovybaveny sedacími pytli, v hale školy přibyl 
další interaktivní panel Ámos (rozvrhy, jídelníček, web školy, jízdní řády, 
preventivní témata…), již půl roku se radujeme z nové recepce, na chodbách postupně při-
bývá nový sedací barevně veselý nábytek, vnitřní schody postupně polepujeme vzdělávacími 
samolepkami (vyjmenovaná slova, pádové otázky, násobilka, matematické vzorce, převody 
jednotek, nepravidelná slovesa v cizích jazycích, základy slušného chování…), nově přibyly 
i lavičky na školní zahradě, laboratorní sady pro mikroskopování. Ve škole přibývá i možností, 
jak využít čas o přestávkách- školní knihovna je otevřena každý den, máme nové stolní fotbálky, 

stoly na stolní tenis, žáci mohou 
každý den o velké přestávce vy-
užít prostor venkovního hřiště. 
Podařilo se získat dotaci na nákup 
sportovního vybavení v hodno-
tě 100 000Kč. Další novinkou je 
i to, že si školu můžete prohléd-
nout formou virtuální prohlídky  
(na webových stránkách školy 
www.zsvrane.cz, záložka virtuál-
ní prohlídka) a na začátku června 
bychom měli při školní akademii 
slavnostně otevřít zcela novou 
zahradní učebnu.

ZiMní PLaVEcKé LEKcE – cO VšE jSME ZaŽiLi SPOLU S ŽÁKy 7. a 9. TŘíd?
Snažíme se prostě školní čas dětem co nejvíce zpříjemnit. Vždy je ale co zlepšovat, takže na 
následující týdny je v plánu dokončení venkovní učebny, zvelebení prostoru před budovou 
školy, nákup mobilního vozíku s počítači atd.
Vzhledem k omezeným možnostem sportovního vyžití během zimního období (o Sokolov-
nu se v jeden čas dělíme dvě skupiny) jsme se rozhodli absolvovat plavecký výcvik s žáky  
7. a 9. tříd. Od listopadu do března, každou středu a čtvrtek jsme jezdili do bazénu v Dol-
ních Břežanech. Pronajatý 20m bazén (pouze pro nás) nám nabízel spoustu možností. Žáci 
se během lekcí seznámili se základy všech plaveckých způsobů (znak, prsa, kraul, někteří 
i motýlka). Vyzkoušeli si nádechové potápění, kdy někteří zvládli uplavat více jak 40 m 
na jeden nádech. V posledních plaveckých lekcích jsme zkoušeli první pomoc tonoucímu 
pro případy adekvátní reakce v akutních situacích. Jiní věnovali závěrečné lekce vedení 
samostatně připraveného tréninku nebo plaveckým závodům o 50 rohlíků;-). Zážitky na 
vás dýchnou z přiložených fotografií. My jsme rádi, že se lekce žákům líbily, zlepšily jejich 
fyzickou kondici a navíc nabídly možnost být společně mimo školu (na hudební vystoupení 
během cest na/z bazénu budeme dlouho vzpomínat). Již nyní přemýšlíme o pravidelném 
zařazení tohoto konceptu i v dalších letech…
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VaLEnTýnSKÁ POšTa
Po dvou letech dorazil do školy opět valentýnský pošťák a roznášel radost téměř po všech třídách.
Od 14. února, na svátek sv. Valentýna, byla v hale školy připravena valentýnská schránka, do 
které mohli všichni žáci a zaměstnanci školy vhazovat své hezké, milé vzkazy pro své spolužá-
ky, kamarády, lásky, učitele, kolegy, žáky, paní kuchařky, pány školníky. Pravidlo bylo jediné, 
vzkaz má dotyčnému udělat radost. I letos byla naše speciální valentýnská schránka plná až 
po strop. V pátek jsme ji pak v ředitelně otevřeli, poštu roztřídili a dodali adresátům. Věříme, 
že milá slova udělala mnoho radosti.

POdPORa UKRajině
I školní život byl od konce února zasažen událostmi, které 
způsobila ruská vojenská agrese na Ukrajině. Okamžitě 
jsme věděli, že je nutné ukrajinským lidem pomoci, že 
musíme s dětmi o válce mluvit (samozřejmě úměrně 
věku) a situaci vysvětlovat. Během týdne jsme uspořádali 
materiální sbírku podle seznamu potřebných věcí Velvy-
slanectví Ukrajiny v ČR. Velmi děkujeme všem žákům 
a jejich rodičům, kteří se do ní zapojili.
Ve stejném týdnu odstartovaly pro žáky ve vyšších roční-
cích, pod vedením našich učitelů a speciálního hosta M. 
Elšíkové, dvouhodinové besedy na téma Ruská agrese na 
Ukrajině. Rychle se také podařilo zprostředkovat setkání 
deváťáků s jejich ukrajinskými vrstevníky, kteří jen pár 
hodin před tím byli nuceni odejít ze své země. Témat 
k povídání bylo mnoho, zážitek to byl silný. I na 1. stupni 
se s tímto tématem citlivě, adekvátně k věku dětí praco-
valo, neboť i ti nejmenší měli mnoho otázek a postřehů.

Ve středu 2. 3. se celá škola zbarvila do modro - žluta. Žáci, učitelé, paní asistentky a paní 
kuchařky využili oblečení, stužek a nejrůznějších ozdob, aby alespoň na dálku vyjádřili svou 
podporu a sounáležitost s napadenou Ukrajinou.
V tuto chvíli máme ke vzdělání na škole přijato již 9 ukrajinských žáků, kteří z důvodu váleč-
ného konfliktu nemohou navštěvovat své školy.

VELiKOnOční jaRMaRK
V úterý 12. dubna mohl opět proběhnout tradiční 
Velikonoční jarmark školy. Tentokrát se do něj 
zapojily nejen školní družiny, školní klub a třídy 
1. stupně, ale dokonce i některé třídy ze stupně 
druhého. „Stánky“ jednotlivých tříd tak zaplnily 
nejen prostory chodeb, ale i prostranství před ško-
lou. Rodiče a přátelé školy přišli v hojném počtu, 
takže žáci měli plné ruce práce s prodejem svých 
jarních výrobků, dekorací či domácích dobrot 

(za které velmi děkujeme i rodičům). Utržené peníze si pak třída užije podle svého uvážení. 
Některé za ně vyjedou na výlet, jiné přispějí na charitu atd.
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aKcE UKLiďME čESKO
ZnOVU PROběHLa!
Dne 2. 4. 2022 se konala akce Ukliďme Čes-
ko. Znovu se všichni dobrovolníci sebrali 
s rukavicí a pytlem v ruce a vydali se do 
okolí Vraného nad Vltavou. Bohužel kvůli 
horšímu počasí se nedostavilo tolik lidí, 
ale o to víc se všichni zúčastnění snažili 
nasbírat co nejvíce odpadu. Ale i,pouhých“ 
30 lidí dohromady nasbíralo 10 plných pytlů 
odpadu! Myslím si, že tohle je úctyhodný 
výkon. Doufám, že se zase shledáme při sběru nebo i dalších mimoškolních aktivitách. Za závěr 
bych rád poděkoval všem, kdo se zúčastnili. Děkujeme, že myslíte na naši planetu.

zaznamenáno žákem Tomášem Koliandrem z 8.C

LiSTOVÁní
Jak dostat knihu na jeviště nám 20. 4. ukázali herci Jiří Ressler a Alan Novotný, kteří jsou sou-
částí projektu Listování. Pro nejmladší diváky z řad třeťáků a čtvrťáků si připravili dramatické 
čtení z knihy Manolito Brejloun od španělské spisovatelky Elvíry Lindo. Herci knihu velmi 
humorně ztvárnili a vtáhli děti do představení.
Pro starší žáky byla připravena kniha Nejlepší kniha o fake news od českých autorů. Úryvky 
z knihy pojali herci jako humornou přednášku poukazující na absurdní informace, které se 
šíří světem i časem. Nechyběli ani narážky na českou politickou scénu či na současný konflikt 
na Ukrajině. Cílem představení bylo žáky upozornit na nebezpečí bezmyšlenkovitého sbírání 
informací na sociálních sítích, které nemusejí být vůbec pravdivé.
Celá akce se uskutečnila v místní sokolovně, která poskytla skvělé prostory pro tento kulturní 
zážitek našich studentů.

ZÁPiS dO 1. TŘídy PRO šKOLní ROK 2022/23
V pátek 22. 4. se v odpoledních hodinách na naší škole uskutečnil zápis dětí do 1. třídy. Po 
dvou letech jsme opět mohli budoucí prvňáčky a jejich rodiče přivítat ve škole osobně. Hodně 
jsme se na děti těšily, byly jsme všechny moc rády, že činnosti, které jsme připravily, děti mohly 
plnit již v prostředí školy. Celý zápis proběhl v příjemné atmosféře a bez problémů. Na své 
žáčky se také přišly podívat paní učitelky z vranské mateřské školky. Měly radost, jak „jejich“ 
děti ve velké škole „obstály“.
Děti odcházely s drobnými dárečky, s odznáčkem loga vranské školy, s diplomem a pyšným 
úsměvem na tváři, jak vše výborně zvládly.
Všichni ve škole si přejeme, aby 1. školní rok byl pro budoucí prvňáčky i jejich rodiče radostný 
a prožili jej ve zdraví bez covidových omezení.

PREVEnTiVní PROgRaMy
V průběhu měsíce března a dubna se žáci 5. - 9. tříd účastnili preventivních programů, které 
se týkaly různých oblastí. Pro páťáky a šesťáky to byly vztahy ve třídě, sedmáci se zabývali 
bezpečím ve virtuálním světě, osmáci se zúčastnili programu, který se zabýval nástrahami rizik 
návykových látek a deváťáci pak měli, společně i s osmými třídami, besedu o kriminalitě a trestní 



zrcadlo číslo 212 – 2/202212

odpovědnosti. Poslední zmíněný program vedl elitní kriminalista Mgr. Josef Lottes, který se 
podílel na vyšetřování řady známých zločinů, např. Heparinový vrah, manželé Stodolovi, Ivan 
Roubal, Orlické vraždy atd. Beseda to byla opravdu velmi zajímavá a možná svým vyprávěním 
o své zajímavé profesi inspiroval některého ze žáků při výběru svého budoucího povolání.

OdbORné SOUTěŽE
Veliký úspěch žáků naší školy
Jsme velmi rádi, že se naši žáci „neztratí“ se svými znalostmi a dovednostmi i v rámci celého 
okresu Praha – západ. Naopak, ve srovnání se svými vrstevníky se umísťují na čele předmětových 
olympiád. Obzvlášť bychom chtěli pochválit následující žáky: s velikou radostí Vám můžeme 
oznámit, že Vojtěch Paleček (9. A) vyhrál okresní kolo zeměpisné olympiády. A žákyně 9. B 
Sofie Rittsteinová se umístila v okresním kole matematické olympiády na skvělém 2. místě.
V okresním kole biologické olympiády kategorie „C“ (8. a 9. ročník) se umístila na úžasném 
2. místě Zuzana Hrubá a na 3. místě Martin Schuma. Oba postupují do kola krajského.
Petr Žemlička pak obsadil ve veliké konkurenci krásné 4. místo v okresním kole olympiády 
z českého jazyka, kde mu jen o setiny bodů uniklo medailové umístění.

Školní kolo olympiády v německém jazyce
V pondělí 21. února proběhlo školní kolo Olympiády v německém jazyce.
Soutěže se zúčastnilo 24 žáků převážně z devátých ročníků, doplněni několika žáky z osmých 
ročníků. Děti řešily v rámci olympiády úkoly v oblastech poslech, čtení s porozumění, gramatika 
a psaní - vlastní souvislý text. Řada žáků si se zadáním úspěšně poradila a dosáhla velmi dobrých 
výsledků. Vítěz může být však jen jeden, a tím se stala Aneta Wolfová ze třídy 9.A, kterou za naši 
školu vysíláme kdo okresního kola! Minimum bodů ztratili a krásných výsledků dosáhli ale i Martin 
Schuma na druhém místě a Filip Koriandr na místě třetím, oba z 9.A! VELKÁ GRATULACE!!!

Školní kolo biologické olympiády
Letošní 56. ročník biologické olympiády má název Jak přežít zimu. Během prosince 2021 
a ledna 2022 soutěžilo 58 žáků druhého stupně v poznávání živočichů, rostlin, hub a také 
v teoretických znalostech.

Nejlepší tři v každé kategorii postoupili do okresního kola:
Za starší (8. a 9. ročník):
1. Zuzana Hrubá 9. A, 2. Karel Zíka 8. B, 3. Martin Schuma 9. A
Za mladší (6. a 7. ročník):
1. Adéla Macourková 6. A, 2. Veronika Králová 7. B, 3. Anna Pentel 7. A

Biologická olympiáda patří k časově nejnáročnějším soutěžím. Postupující do okresních kol 
ještě musejí vypracovat tzv. vstupní úkolv. Jedná se o odbornou práci, jejíž téma si žáci vybírají 
z několika možných zadaných témat. I v něm se naši žáci rozhodně neztratili, naopak umístili 
se na nejvyšších příčkách (vit text výše).

Výsledky dějepisné Olympiády
Letošním tématem dějepisné olympiády byla Šlechta v proměnách času. Olympiády se zúčastnili 
žáci 8. a 9. tříd. Celkově se jich zapojilo 31, a to z pěti tříd. Vítězem Olympiády se se stal Karel 
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Zíka (8. B), který měl výborných 55 z 60 možných bodů. Na druhém místě se umístil loňský vítěz 
Martin Schuma (9. A) s 52 body. Bronz získal Jan Hlaváček (9. A), který dosáhl 48 bodů. Krom 
odměny a diplomu tito tři postupují také do dalšího kole, které by mělo proběhnout v březnu.
Všem patří velké dík za účast a také za pěkné výsledky, kterých dosáhli.

Matematický klokan
8. 3. 2022 se v naší škole zúčastnili všichni žáci (kromě prvňáků) mezinárodní soutěže Ma-
tematický klokan, která vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a rozšířila se po světě. Jeden 
den v roce, vždy v březnu, řeší soutěžící od druhé třídy ZŠ do čtvrtého ročníku SŠ stejné úlohy 
v různých částech světa. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do kategorií Cvrček (2. a 3. ročník) 
Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník).
Žáci řeší 24 testových úloh, kde vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou 
seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 
5 bodů, za špatnou odpověď se jeden bod strhává. Maximální počet bodů je 120.

Nejlepší klokani – matematici pro rok 2022 ve Vraném nad Vltavou jsou:
Cvrček: Vojtěch Šmejkal, 3. A, 85 bodů
Klokánek: Anna Hippmannová, 4. A, 114 bodů
Benjamín: Barbara Bohuňková, 7. B, 102 body
Kadet: Filip Koliandr, 9. A, 78 bodů

cO daLšíHO SE VE šKOLE UdÁLO:
•	 V úterý 22. 3. 2022 Klub mladých diváků navštívil Divadlo ABC a zhlédl druhé divadelní 

představení – Elefantazie.
•	 23. března se ve škole uskutečnil Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků, 

prohlédnout si tak mohli jak rodiče, tak děti, prostory školy, nahlédnout do vyučování, 
pohovořit s paní ředitelkou

•	 Mnoho tříd vyjelo za vzděláním i mimo školu (Národní muzeum, Čechova stodola, návštěva 
kina, návštěva divadla, Národní zemědělské muzeum, Geopark Říčany atd.)

•	 1. 4. ve třídách 1. A a 3. A proběhla Andersonova noc
•	 Během března proběhlo ve škole (žáci, zaměstnanci), ale i mezi zákonnými zástupci 

elektronické dotazníkové šetření „Mapa školy“, které by nám mělo poskytnout zpětnou 
vazbu o tom, jak se ve škole žáci a zaměstnanci cítí, jak škola naplňuje jejich představu 
o vzdělávání jako takovém, zdali funguje/ případně jak zlepšit komunikaci apod. Dotazníkové 
šetření nám napoví, na jaké oblasti se zaměřit a co by bylo dobré upravit nebo změnit.

•	 5. dubna se ve škole uskutečnil bleskový sběr papíru
•	 Během jarních týdnů si mohou opět žáci a příznivci naší školy objednávat školní módní 

volnočasovou kolekci oblečení s logem školy
•	 Pro celý 1. stupeň nám do školy přijelo zahrát divadlo Lokvar
•	 V průběhu měsíce dubna proběhly ve všech třídách konzultace s rodiči za 3. čtvrtletí 

tohoto školního roku
•	 Od poloviny března probíhá pro 9 ukrajinských žáků doučování z českého jazyka pod 

vedením naší bývalé paní učitelky Elšíkové

Tým ZŠ Vrané nad Vltavou
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jaK LETí šKOLní ROK 
a K ÚSPěcHůM VELKý SKOK…
a TaKé HUdEbní MaRaTOn, KdE jSME SE 
MOHLi POTKaT a POZVÁní na aKcE KE KOnci 
šKOLníHO ROKU…
Letošní školní rok, byl pro naši školu úspěšný, neboť 
se škola účastnila několika soutěží pořádaných MŠMT 
a rovněž se zapojila i do výstavy základních uměleckých škol v Řevnicích.
Soutěž v sólovém a komorním zpěvu - v okresním kole získali žáci dvě 1. místa a postup do 
krajského kola, dvě 2. místa, čtyři 3. místa a jedno čestné uznání. V krajském kole získala 
děvčata jedno 3. místo a diplom za účast.
Ve hře na bicí nástroje postoupili tři žáci do krajského kola, kde získali jedno 3. místo a jedno 
čestné uznání.
U hry na dechové nástroje - dvě 1. místa a jeden postup do krajského kola. Jedno 2. místo, dále 
tři 3. místa, jedno čestné uznání. V krajském kole získal jeden žák 1. místo.
V taneční soutěži získali naši tanečníci Zlaté pásmo a postup do krajského kola, kde obsadili 
krásné Stříbrné pásmo a současně dostali zvláštní ocenění za plynulost a citlivost v tanci.
V ZUŠ Řevnice se konal 14. ročník regionální výtvarné a literárně dramatické soutěže – LESNÍ 
BYTOSTI A SKŘÍTCI. Žáci školy byli oceněni 5x 1. místem, 3x 2. místem a 13 x místem třetím.
Naší škole bylo uděleno čestné uznání za práci s dětmi – kolekce masek.
Na příští rok je plánováno, že tato výstava, na které jsou vidět veškerá oceněná díla, bude 
putovní. Měla by tedy být viděna i u nás ve Vraném.
Škola také pořádá nespočetně akcí a koncertů, a to napříč Vraným, Jílovým a Davlí.
Ve druhém pololetí to byly hned dva koncerty U Valšů, kde se potkala všechna tři pracoviště.
Dále koncerty pro MŠ „Děti hrají dětem“.
Sešli jsme se na ZUŠ OPEN, ve Vraném 23. května od 16.30 do 18. 00. Akce proběhla v prosto-
rách školy. V podobném duchu se nesla i ZUŠ Open v Jílovém 24. května a rovněž tak v Davli 
26. května. Tam se navíc oslavilo 60. výročí odloučeného pracoviště v Davli.
Následuje „Festovní Jaro v ZUŠ“. Akce naváže na „Babí Léto v ZUŠ“. Celý festival bude probíhat 
v areálu Papíren od 31. 5. do 2. 6. první den je věnován bicím nástrojům, ponese jméno „Bicí 
Fest“, druhý den je věnován saxofonům a klarinetům. Ponese jméno „Saxofon Fest“ a třetí den 
si užijí tanečníci. Název je tedy „Tanec Fest“.
V rámci Festovního Jara chystáme dvě akce pro veřejnost. A to vždy od 18.00 hod.
31. 5. se můžete těšit na: Jiřího Slavíka, The Survivors a D. Šoltise.
1. 6. Vám zahraje Originální Pražský Synkopický Kvintet, menší formace OPSO. (Jazz a taneční 
hudba 20. let) vstupenky půjdou zakoupit přes webové stránky školy/ Koncerty.
Během měsíce květen/ červen probíhají a budou probíhat koncerty a absolventské koncerty 
žáků školy.
10. 6. se můžete těšit na setkání v rámci akce „Noc kostelů“ ve Vraném i Jílovém, vždy od 
19.00 hod.
V závěru školního roku nás najdete 29. 6. od 16.00 v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. 
Tady pro Vás připravujeme opravdu bohatý program, kde vystoupí:
Taneční obor pod vedením Jany Látalové.
Dramatický kroužek Zlaťák: Lakomá Barka – dramatizace pohádky J. Wericha pod vedením 
Kláry Novotné,
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Dětský sbor Lištičky – ZUŠ Kralupy nad Vltavou a Sbor Euphonia složený ze studentů ZUŠ 
Vrané nad Vltavou a ZUŠ Kralupy nad Vltavou – miniopera Šípková Růženka (Z. Svěrák, 
J. Uhlíř) a jiné - sbormistryně Pavla Kšicová.
Hudební skupina Marast ve složení: Tereza Zlochová – zpěv, Daniel Vrbovec – kytara, 
Tomáš Novotný – kytara, Vojtěch Záhora – bicí, Marek Hron – baskytara
Výtvarný obor si pro Vás připraví v areálu Papíren Absolventskou výstavu 8. června 17:00 – 
19:00, nebo výstavu v knihovně KC v Jílovém od 27. května od 18:00 – do 23. září 18:00 hod.
Letošní talentové/ přijímací zkoušky proběhly v polovině května. Už teď se těšíme na nové 
žáčky, kteří budou do vzdělávání přijati.
Stejně tak se těšíme na Vás všechny, kteří se přijdete zaposlouchat se do krásné hudby v podání 
dětí, prohlédnout výtvarná díla nebo si jen odpočinout.
Sledujte jako vždy webové a FB stránky, kde najdete vždy aktuální informace.
Krásné léto

Vaše ZUŠ

SEniOREK
Děvčata z Klubu seniorů Seniorek opět žijí a plně se věnují 
svým aktivitám.
Navštívily jsme Divadlo Pod Palmovou, Fidlovačku,  
Studio dva, Ypsilonku, Divadlo Lucie Bílé.
Uskutečnily jsme dva výlety vlakem: první byl do Zruče nad Sázavou a Kácova. Při druhém 
jsme navštívily zámky v Nelahozevsi a Veltrusech.
Užily jsme si posezení při kafíčku a dobrotách v Klubu, kde jsme také oslavily MDŽ. Absolvo-
valy jsme první lekci „Hrátek s pamětí“, která se nám velmi líbila. Paní lektorka nás opravdu 
zaujala, ani se nám nechtělo domů, těšíme se na další setkávání.
Před Velikonocemi jsme si zasadily osení a vyzdobily klubovnu. Vyrobily jsme čarodějku na 
hranici a šerpy pro vítězné MISS na tradiční „pálení čarodějnic“. Několik našich seniorek při 
Filipojakubské noci tančilo čarodějný tanec.

Ve Zvoli jsme navštívily Mateřskou škol-
ku a poseděly při kávičce v Květinářství 
u Alenky. Již tradičně jsme Den matek 
oslavily v „Masně“ s řízkem od Jirky. Ky-
tičkou nám udělali radost naši vietnamští 
přátelé z prodejny v Luční ulici, za což 
děkujeme.
Do Skochovic jsme se vydaly k panu To-
mášovi Malířskému, který nám předvedl 
svou ohromnou sbírku sukulentů. Do-
zvěděly jsme se hodně zajímavostí o pěs-
tování těchto květin. Tomáši děkujeme.
S Kristiánem jsme opět vyrazily na vy-
cházku Prahou, tentokrát nás zaujal Jo-
sefov. Těšíme se na další poznávání naší 
stověžaté matičky.
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Plánujeme a zároveň zveme i naše příznivce na následující výlety:
Středa 29. června 2022 autobusový výlet do Žatce a okolí.
Čtvrtek 21. července 2022 výlet vlakem s Krisitiánem do Poděbrad – prohlídka města a sklárny. 
Oba výlety budou upřesněny.

Přijďte mezi nás, rády Vás uvítáme.
Užijte si nádherné léto.

SENIOREK

STaRÁ šKOLa
Milí přátelé a příznivci Staré školy,
I v první polovině letošního roku jsme pro vás zvládli ve Staré škole připravit 
zajímavé akce. V dubnu jsme na zahradě Staré školy pokřtili naši dlouho 
připravovanou a očekávanou knihu Střípky z historie Vraného nad Vltavou 
a okolí. Celá akce proběhla za hojné účasti vranských, ale i přespolních 

účastníků. O knihu byl velký zájem a výtisky se poměrně rychle vyprodaly. Posledních pár 
kusů je k dispozici u nás ve Staré škole.
V březnu proběhl hezký tvořivý workshop pro děti s názvem Keltové – knižní ilustrace pro děti. 
Workshop vedla ilustrátorka Lucie Seifertová, autorka Dějin udatného českého národa, známá také 
z ČT Déčko. Děti si vyrobily vlastní knížky a zároveň se dozvěděly zajímavosti z keltské historie.
Uskutečnila se taky jedna přednáška s cestovatelskou tématikou, a to Camino – 800km pěšky 
napříč Španělskem do Compostely. Svatojakubskou stezkou nás provedla naše sousedka 
Hanka Púllová, které tímto za krásné povídání děkujeme.
Návštěvníci Semínkovny a Burzy rostlin měli možnost si obohatit zahrádky a záhony novými 
semínky a rostlinami.

nÁš SEniOREK SLaVí V LETOšníM ROcE 15 LET SVé ExiSTEncE. 
PaTŘičně Si TyTO naROZEniny OSLaVíME  
a jiŽ TEď SE TěšíME na našE daLší ROKy.
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A jaké akce pro vás ještě v červnu připravujeme?
V neděli 12. 6. 2022 se Stará škola se svojí zahradou zapojí do Víkendu otevřených zahrad.
O týden později, 19. 6. 2022, dostanou opět prostor i naši nejmenší příznivci. Bude připravený 
přírodovědný program pro celou rodinu s názvem Naši zvířecí sousedé.
Podrobnosti k akcím budeme postupně zveřejňovat, sledujte náš web a FB.
Pravidelně u nás můžete navštěvovat např. Cvičení s Tomášem, Anju jogu, English and her 
little friends, Piditanečky s Myškou Tanečnicí, Mimi hrátky s Modrou liškou, Univerzitu 
3. Věku, Hernu pro rodiče s dětmi či Výtvarku s Modrou liškou.
Přijďte k nám někdy na kávu, čaj s přáteli, na přednášku či jiný program. Kavárna otevírá 
každou neděli od 16 hod., pokud není uvedeno jinak. Nebo se zastavte pro knihu do naší 
místní Knihobudky u nádraží.
Přejeme Vám rozkvetlé a voňavé jaro ve Vašich projektech i zahradách.

Váš spolek Stará škola.
www.stara-skola-vrane.cz

nOVinKy Z „TaTRanU“
Vážení příznivci vranské kopané,
po čtvrt roce se opět hlásíme z vranského Tatranu. Moc nás těší, že letošní 
sezóna úspěšně probíhá bez jakýchkoliv omezení a že se společně s Vámi 
můžeme těšit z fotbalu. Všechny naše týmy se do jarní části sezóny opřely 
s velikou vervou a díky Vaší podpoře si každý zápas užívají naplno.

a-TýM
Ve druhé polovině května je naše A mužstvo pod taktov-
kou trenérského dua Pavla Sýkory a Ladislava Filipa na 
druhém místě tabulky a má tak stále obrovskou šanci na 
postup do okresního přeboru. Současná jednobodová 
ztráta na první celek tabulky ze Všenor se zdá být pár 
kol před koncem sezóny dosažitelná a to i z důvodu 
chystaného vzájemného souboje, který postupovou 
hádanku může dost možná rozluštit. Doufáme, že 

výkonnost našemu Áčku vydrží a na konci sezóny budeme společně slavit vytoužený postup do 
vyšší soutěže. Během všech jarních utkání se naše mužstvo mohlo opřít o obrovskou podporu 
našich fanoušků, která byla pro tým hnacím motorem a velkou motivací vítězit.

našE MLadé nadějE
V jarní části sezóny obě naše přípravky bojovaly opravdu statečně. Poctivě trénovaly, zlepšovaly 
své fotbalové dovednosti a to i v rámci přátelských utkání.
U mladší přípravky snaha dopadla na úrodnou půdu. Mladší přípravka skončila ve skupině 
O okresního přeboru na druhém místě o bod za první Povltavskou fotbalovou akademií.
Starší přípravka bohužel takové štěstí neměla a i přes veškeré úsilí družstvo obsadilo ve skupině 
B okresního přeboru nelichotivé předposlední místo.
Moc děkujeme trenérům obou přípravek, kteří odvedli velký kus práce. Děkujeme i rodičům 
a hlavně všem našem dětem - jsme na Vás pyšní!
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STaŇ SE VRanSKOU HVěZdOU
I nadále pokračuje fotbalový nábor, především do naší nejmladší přípravky (ročníky 2015 – 
2016). Připojit se k našim týmům mohou ale i starší děti. Pokud má Vaše dítě rádo pohyb 
a týmové hry, neváhejte a přijďte si s námi zatrénovat! Třeba je fotbal zrovna to, co pro Vaše 
dítko hledáte. Trénujeme každé úterý a čtvrtek od 17hod.
Těšíme se na nové zájemce.

KLUbOVý FanSHOP PŘicHÁZí 
S jaRní nOVinKOU!
Náš fanouškovský sortiment se neustále rozrůstá! 
Začátkem jara jsme pro naše příznivce připravili 
novinku v podobě klubových kšiltovek. Mimo tuto povedenou novinku si můžete pořídit 
například klubovou šálu, minidres dres do auta, kulich nebo sportovní vak.
V případě zájmu neváhejte a navštivte náš fanshop na webových stránkách www.sk-vrane.cz.

Pokud si nechcete nechat ujít žádné novinky z dění v klubu, neváhejte navštívit naše webové 
stránky www.sk-vrane.cz nebo nás sledujte na sociálních sítích: FACEBOOK - SK Vrané nad 
Vltavou a INSTAGRAM-SKVRANE.
Brzy na viděnou na vranském fotbale! #vranyjehvezda

Za SK Vrané nad Vltavou, z.s.
David Balling, předseda klubu
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FiLiPOjaKUbSKÁ nOc
Po dvouleté nucené pauze jsme se slétli u Skochovické hasičárny, abychom společně prožili 
Filipojakubskou noc. Na čarodějnice jsme se všichni moc těšili.

Toto podvečerně-večerní sousedské setká-
ní se představilo v novém „kabátě“. Nové 
pódium stálo na jiné straně, posezení pro 
návštěvníky se přizpůsobilo, aby bylo dobře 
vidět po celém areálu. Rozšířila se nabídka 
v občerstvení.
O dětské soutěže se postarala paní Jana Jaka-
bovičová s početnou rodinou. Děti prošly 
stanoviště v čarodějném duchu za přítom-
nosti „babic - čarodějnic“. Děti si také moh-
ly nechat nazdobit obličeje, koupit krásné 
balonky, zapatlat se cukrovou vatou a na 
památku si koupit perníkové srdce.

Věrné zůstaly holky čarodějky chvějky, které se již tradičně předvedly svým čarovným tanečkem. 
Při tajemném reji čarodějek a čarodějů byla zvolena MISS čarodějnice 2022, která slavnostně 
zapálila oheň i s čarodějnicí.
Když nás zahalila tma, shlédli jsme ohňovou show. Na závěr zahrála kapela Mrakoplaš.
Věříme, že se všichni pobavili a těšíme se za rok.
Děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a samotné akci.
Ocenění patří našim hasičům, paní Janě Jakabovičové, tanečnicím, moderátorovi celé akce.

KK

HiStOrie

Z KROniKy ObcE VRané nad VLTaVOU
ROK 1960–1961

PAPÍRNA
V roce 1960 dosáhl kolektiv zaměstnanců Pražských pa-
píren, závod Vl. Vančury 100% plnění všech výrobních 
a hospodářských úkolů. Prostřednictvím závodní organi-
zace ROH bylo posláno 6 zaměstnanců na zimní a 15 na 
letní rekreaci. Na lázeňskou péči bylo čerpáno 18 poukazů. 
Značnou činnost vyznačovaly kulturní akce a to hlavně 
návštěvy pražských divadel a historických míst. Zájezdy 

zajišťoval závodní autobus za výhodných platových podmínek. V roce 1961 byla převedena 
výroba kondensátorového papíru na 4. papírenský stroj. Průměrný výdělěk na osobu vzrostl na 
1.435,– Kčs. Dle lékařských návrhů bylo přiděleno 17 lázeňských poukazů. Závodní organizace 
přidělila 23 poukazů na tuzemskou rekreaci a 2 poukazy do Rumunska. Na pionýrský tábor 
do Vlastějovic odjelo 26 dětí.
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VLASTENECKÁ OBEC BARÁČNÍKŮ
Tento spolek je vedený zasloužilým rychtářem Františkem Štěpánkem. V roce 1960 uspořádal 
6 konšelských a 6 sousedských sezení.
V prosinci 1960 se ruší rychta v hostinci U Marholdů a tato dle ustanovení MNV se překládá 
do hostince U Kořenských. 26. února zde byla zahájena spolková činnost. Obec Baráčníků 
je i v tomto roce dobře vedena rychtářem F. Štěpánkem a syndikem Nárovcem. Během dvou 
let bylo odpracováno 2.909 brigádnických hodin na různých akcích. Ke konci roku 1961 čítá 
spolek 30 sousedů a 22 tetiček.

SOKOL
V roce 1960 se hlavní práce týkala základní tělovýchovy, jmenovitě nácviku druhé celostátní 
spartakiády. Nacvičovalo 16 žen, 6 dorostenek a 20 mužů. Velmi dobrý byl odbor ledního hokeje, 
který svými mistrovskými zápasy obsadil prvé místo a tím postoupil do okresního přeboru. 
Další činností se vyznačovaly oddíly šachový a kopané. Dále následoval obor vodních sportů, 
který v tomto roce získal 15 odznaků „Plavec ČSR“.
Odbor odbíjené hrál krajský přebor 1.B třídy Středočeského kraje. Velmi dobře si vedl oddíl 
vodních sportů za vedení Václava Rotta. Šachový odbor znamenitě pracoval v rámci okresního 
přeboru.
Členové Sokola odpracovali 1164 brigádnických hodin
Vedení Sokola: Klika Jaromír - předseda, Just Otto - jednatel, Přibyl Václav - náčelník, Tauche 
Josef - hospodář, Kotábová Jaroslava - náčelnice, Bünter Karel - pokladník.

ELEKTRÁRNA
Rok 1961 byl v závodu velmi rušný. Od 
března se započalo s generální opravou 
obou vodních turbin a s přípravou k vy-
puštění vodní nádrže po 25 letech pro-
vozu. Z úsporných důvodů bylo vždy 
zahraženo pouze jedno soustrojí. Celkové 
vyřazení elektrárny trvalo pouze 6 týdnů, 
na čemž byla zásluha dobré pracovní mo-
rálky zaměstnanců elektrárny, jezu a dále 
montážních pracovníků závodů ČKD 
Blansko a Leninových závodů v Plzni. 
Po vypuštění jezera byl celý objekt pro-

hlédnut a provedena betonová injektáž základů. Rovněž byla provedena výměna oběžných kol 
turbin za nová z nerezu.
Vydatnou měrou se uplatnil Požární sbor ze Skochovic, který za ztížených podmínek značného 
nánosu bahna usazeného v kašnách turbin, vyčerpal všechnu vodu.
Plán v rozsahu určených prací byl do konce roku splněn beze zbytku a to zásluhou dobrého 
porozumění všech zaměstnanců.
Soudruzi Jaroslav Kubelík a Jaroslav Hendrych převzali veškerou odpovědnou práci za těžce 
onemocnělého vedoucího závodu s. Františka Zelinku.

Z.Krištůfková – kronikářka
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TUnELy na TRaTi 210
Lokálka plná tunelů
Hlavním důvodem, proč si naše lokálka číslo 210 
vysloužila název Posázavský pacifik, je díky jejímu 
zasazení do okolní krajiny. Již název napovídá, 
že se trať vine převážně kolem řeky Sázavy. Od 
té se trať vzdaluje nejen do šířky, ale i do výšky 
a v některých místech vede až 40 metrů nad 
řekou. Tyto úseky patří mezi nejkrásnější na 
celé trati, ale zároveň byly stavebně nejobtížnější. 
Vedení tratě po úbočí sázavského kaňonu si vyžádalo množství umělých staveb, ať již mostů, 
propustků, náspů a zářezů, ale hlavně tunelů.
A právě tunely patří ke stavbám, kterých si krom odborníka všimne snad každý cestující. Jekot 
dětí v trojici davelských tunelů zažil snad každý, kdo u nás cestoval vlakem. Stejně tak často 
jsou slyšet i vzpomínky na dobu, kdy ještě jezdila pára a celý vagón se zaplnil kouřem. Štěkot 
parního stroje již dávno vystřídalo dunění spalovacích motorů, avšak na klenbách tunelů jsou 
stopy po parním provozu dosud. Pojďme se tedy podívat na tunely trošku blíže, a to i do historie, 
která je zvlášť u tunelů na trati 210 opravdu zajímavá. Na trati 210 Praha – Vrané – Čerčany 
(Dobříš) bylo celkem 9 tunelů. K nim musíme připočíst ještě i tunely vinohradské, které se 
nachází v úseku z Vršovic na Hlavní nádraží.

Vinohradské tunely
Vinohradské tunely patří k velice zajímavým železničním stavbám na území Prahy. Není na-
příklad bez zajímavosti, že se jedná o nejdelší železniční tunely v Praze, z nichž ten nejdelší je 
také nejstarší. Stavba prvního z nich probíhala zároveň se stavbou třetího pražského nádraží 
(v letech 1869–1871), pojmenovaného po císaři Františku Josefovi I. (dnes Praha hlavní nádraží). 
Jednalo se o koncové nádraží Dráhy císaře Františka Josefa, z Prahy do Českých Budějovic. Tunel 
byl stavěn jako dvojkolejný tunel dlouhý 1149 metrů a jak je uvedeno výše, jedná se o nejdelší 
pražský tunel. V té době se o nejdůležitější dílo svého druhu v tehdejším Rakousko- Uhersku. 
Stavbou byl vedle hlavního inženýra Krouského pověřen Moritz Mauricius Gröbe, který vytěže-
nou zeminu (několik desítek tisíc povozů) vyvážel na pozemek Horní a Dolní Landhausky, kde 
si později postavil vilu s parkem a vinicí. Všem vinohraďanům je dnes známá jako Grébovka. 
Park i s vilou byl odkoupen vinohradskou radnicí, od 16. května roku 1906 zpřístupněn veřej-
nosti a pojmenován Havlíčkovy sady. Dokončený tunel byl otevřen slavnostním vlakem dne 

19. září 1871, avšak až o rok později v něm byla 
položena druhá kolej. K datu 15. srpna 1872 byla 
totiž otevřena spojovací dráha na smíchovské 
nádraží. Osamocen sloužil tunel dopravě až do 
druhé světové války, kdy už pouhý jeden tunel 
přestal vyhovovat stále rostoucímu provozu. 
A tak bylo v roce 1940 započato se stavbou dvou 
paralelních dvojkolejných tunelů.
Práce na tunelech byla svěřena specializované 
firmě Kruliš a vzhledem k nadloží z břidlic a vy-
vřelých hornin i městské zástavbě na povrchu, 
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byla velice náročná. Druhý vinohradský tunel dlouhý 1149 
metrů byl proražen 6. března 1943. K jeho dokončení došlo 
ihned v následujícím roce, kdy byl v listopadu i slavnost-
ně otevřen (přesné datum se liší). Díky tomu mohla být 
vzájemně oddělená benešovská i berounská trať, přičemž 
každá od té doby využívá jeden tunel (I. – berounská, 
II. – benešovská). V souvislosti s otevřením tunelu byla 
zároveň zrušena zastávka Královské Vinohrady, která byla 
situována u vršovického portálu tohoto tunelu a sloužila od 
roku 1888. Stavba třetího tunelu pokračovala ještě po válce, 
než ji v roce 1949 zastavili. Ještě před zastavením prací 
na třetím tunelu, byl v roce 1948 rekonstruován nejstarší 
první tunel a dostal nové žulové ostění. Kusý třetí tunel 
v délce přibližně 300 metrů sloužil následujících 40 let jen 
pro výtažné koleje. Teprve s připravovanou rekonstrukcí 
Hlavního nádraží bylo rozhodnuto tento tunel dostavět. 
Bez dokončení tohoto tunelu totiž nebylo možné zajistit 

kvalitní spojení Vršovic a Odstavného nádraží jih s Hlavním nádražím. Z několika variant 
stavby byla vybrána varianta s „rozpletem“ na konci stávajícího tunelu a pokračováním dvěma 
samostatnými rourami.

V roce 1983 se tedy začala hloubit svislá stavební jáma ke konci slepého tunelu (III.), kde vznikl 
„rozplet“ lichoběžníkového průřezu. Odtud byly raženy dva samostatné tunely (IIIA. a IIIB.) 
k vršovickému portálu. Jejich profil i technologie stavby je shodná se staničními tunely ražených 
stanic metra. Ražení bylo provedeno prstencovou metodou, pomocí razicího štítu. Tunel byl 
dokončen roku 1989 a otevřen dne 22. září téhož roku. Vzhledem k rozvětvení třetího vino-
hradského tunelu, tak vznikla zajímavost, neboť na straně Hlavního nádraží jsou tři tunelové 
portály a čtyři na straně opačné. Proto se liší i délka těchto tunelů o celkem 11 metrů. Spojení 
Hlavního nádraží se Smíchovem nyní zajišťuje první vinohradský tunel. Ostatní tunely spojují 
Hlavní nádraží s Vršovicemi.
Vinohradské tunely nezpůsobily nikdy přes poměrně nízké a nekvalitní nadloží žádné poru-
chy na povrchových komunikacích a domech. Tunely dobře splňují požadavky na ně kladené 
a díky nim má Hlavní nádraží zajištěné kvalitní spojení v jižním směru. Není též jistě bez 
zajímavosti, že se nyní též uvažuje o vybudování překryvu kolejiště Hlavního nádraží právě 
v oblasti portálů tunelů. Vybudováním této zajímavé stavby, by tak došlo k prodloužení tunelů 
ještě o dalších přibližně 90 metrů.

Úsek Tunel Km
poloha portálů

Délka 
[m]

Praha hl. n. – Praha-Vyšehrad I. 0,410–1,559 1149

Praha-Vršovice – Praha hl. n. 
II. 184,274–185,423 1149

III. – délka 333 m 
IIIA. – kolej 101 184,311–185,423 1112
IIIB. – kolej 102 184,300–185,423 1123
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Charakteristika tunelů na trati 210
Na trati Praha – Vrané – Čerčany se v současnosti nachází 7 tunelů (nepočítáme vinohradské 
tunely). Osmý tunel leží na odbočce do Dobříše, a to v úseku Klínec – Bojov (roku 1942 
rekonstruován). Do roku 1929 se na trati nacházel ještě devátý tunel, ležící mezi stanicemi 
Vršovice a Krč. Tento 94 metrů dlouhý tunel byl umístěn nedaleko dnešního vršovického 
depa a procházel vrchem Bohdalec. Vzhledem k plánované stavbě vlečky do michelské ply-
nárny, byly roku 1927 zahájeny práce na snesení tunelu a jeho nahrazení hlubokým výkopem. 
Práce byly dokončeny roku 1929, a o rok později byla do provozu uvedena i znovu otevřená 
zastávka Michle. Původně se zastávka nacházela u krčského portálu bohdaleckého tunelu, 
kde byla zřízena roku 1900. V nové poloze zastávka sloužila provozu až do roku 1970, kdy 
byla zrušena.
U tunelů se setkáváme s docela zajímavým jevem, který je malou hrou s čísly. Můžeme říct, 
že ač vezmeme jakýkoli dokument, vždy se nám bude mírně lišit délka tunelů a kilometric-
ké umístění jejich portálů (rozdíly cca 5 metrů). Proto berte zde zveřejněná čísla s menší 
rezervou, i když jsou to čísla oficiální. Další zajímavá věc jsou názvy tunelů. Každý tunel 
má svůj oficiální název, který se objevuje i v dalších drážních dokumentech. Proto píšeme 
jména tunelů s velkým písmenem. Avšak například u jílovských tunelů máme rozdíl v tom, 
jaký je oficiální název tunelu a jeho vžité pojmenování. První jílovský tunel umístěný blíže 
k Jílovému je pojmenován jako Jílovský I a většina lidí ho nazývá správně, ale bez číselného 
označení. Naproti tomu u tunel Jílovský II je často nazýván jako tunel lucký.

Úsek Název Km poloha portálů Délka [m]

Praha-Vršovice – Praha-Krč Bohdalecký 1927 – 29 zrušen 94 

Jarov – Vrané nad Vltavou Jarovský 33,235 – 33,625* 390 

Skochovice – Davle

Skochovický 31,245 – 31,449 204 

Libřický 31,052 – 31,150 98 

Davelský 30,694 – 30,864 170

Petrov u Prahy – Luka pod Medníkem Pikovický 25,047 – 25,097 50 

Luka pod Medníkem – Jílové u Prahy
Jílovský II 22,162 – 22,307 145

Jílovský I 21,255 – 21,351 96 

Klínec – Bojov Klínecký 25,130 – 25,202 72 

Válečná epocha tunelů
Při pohledu do historie, je u tunelů na „čerčance“ nejzajímavější období druhé světové války, 
která oficiálně začala 1. září 1939 přepadením Polska. Válečné dění se totiž nijak nevyhnulo 
Posázaví, ani lokálce. Roku 1942 byl od Čerčan po proudu řeky vystěhován celý levý břeh 
Sázavy a zabrán jako vojenský prostor. Provoz na lokálce byl přerušen až 18. června 1944, 
kdy bylo rozhodnuto o zastavení provozu v úseku Jílové – Skochovice a jeho nahrazení 
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autobusy. Jedná se o úsek, na kterém se vyskytuje celkem 6 tunelů. Všechny měly být vyu-
žity pro umístění válečné výroby továrny Avia a vídeňských továren produkujících letecké 
komponenty.

Název tunelu Krycí název Název továrny Poznámky 

Skochovický Blaumeise VI 

Omega II 
výroba zahájena – veškeré 
stopy však zahladila rekon-
strukce tunelů

Libřický Blaumeise V

Davelský Blaumeise IV

Pikovický Blaumeise III 

Omega I 

mezisklad

Jílovský II Blaumeise II výroba zahájena

Jílovský I Blaumeise I nevyužit 

Tunely byly postupně přeměňovány na továrny, což znamenalo zbudovat v nich podlahy 
a vstupní vrata. Později přivážené stroje ze zničených továren, byly připevňovány k podlaze 
a též k hlavám kolejnic, které byly v tunelech ponechány. Vytápění bylo provedeno rozvodem 
teplého vzduchu z venkovní kotelny. Strop byl izolován a tunely měly elektrické osvětlení. 
U tunelů byly u vchodů zbudovány záchody pro zaměstnance, které musely být rozděleny na 
dámské a pánské a ještě oddělené pro německý personál a pro ostatní.
V továrně Omega I se pracovalo na dvě směny, se střídáním v 6 a 18 hodin. Na každé směně 
bylo asi 220 pracovníků přesunutých z původního provozu ve Vídni. Později byli dělníci dopl-
něni mládeží nuceně nasazenou v pražské Avii a českými děvčaty dříve nasazenými v němec-
kém Kasselu. Spolu s Čechy pracovali v tunelech nuceně nasazení Francouzi, Rusové, Srbové 
a Chorvati z leteckého závodu ve Vídeňském Novém Městě. Výrobu řídili Němci z Kasselu, 
dozor v tunelu měli Rakušané. Dělníci byli ubytováni v některých zabavených chatách a hos-
tincích v okolí. Později pro ně byly vystavěny ubytovny na nádraží v Lukách (pro Omegu I) 
a v Libřickém údolí (pro Omegu II). V Davli měl v nádražní budově kancelář německý ředitel 
provozů obou továren. V tunelech Omegy II pracovali jen Češi, převážně muži. Byl zde celkem 
volný režim, kromě jednoho incidentu, kdy byli dva mladíci zastřeleni, protože z odcizeného 
materiálu zhotovili malý globus s mapkou republiky a do ní vyznačili polohu tunelů s pod-
zemní továrnou. Po osvobození byly instalované stroje z tunelů demontovány a převezeny do 
pražské Avie. Omegou II projel první vlak do Davle 10. srpna 1945 (11. července 1945 – dle 
knihy Zdeňka Boháče „Z dějin Vraného a Skochovic“). Kronika města Jílové uvádí průjezd 
prvního vlaku jílovskými tunely, tedy Omegou I, 15. srpna 1945.
O výrobě v tunelech máme zachováno svědectví například ve Vojenském historickém archi-
vu, kde je uchováno „Hlášení agenta z Protektorátu“ ze dne 9. srpna 1944: „Firma Avia má 
provoz Omega mezi Skochovicemi a Jílovým. Vyrábí kompresory k motoru DB 603 a montáž. 
Administrativa se nachází v Paláci Atlas, Bílá Labuť, Grébovka, Praha VII.“. Jiný agent hlásil 
14. srpna 1944: „Avia se urychleně stěhuje do tunelů dráhy u Davle. Vyrábí trupy Arado a sou-
části motoru Daimler - Benz DB 603. Na cestě nerozbijí-li se ihned mizí do podzemí.“ Kromě 
těchto zpráv máme ještě několik drobných vzpomínek v několika známých knihách. První 
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z nich jsem našel v knize pana Miroslava 
Berky „Posázavský pacifik“. Zde na stra-
ně 49 a 50 je vzpomínka pana Bohumila 
Kufnera na toto období:
„… nó tunely Skochovický, Libřický, Da-
velský, Pikovický i Jílovský s Lucký, to se ví, 
byly od července 1942 do konce války uza-
vřeny pro železniční provoz a byly v nich 
zřízeny dílny Avie Letňany… opravovaly 
i vyráběly se v nich elektronové a jiné sou-
části německých raket V-1 a V-2. Zaměst-
náno v  nich bylo kolem 1200 lidí, větši-
nou Moraváků, mezi nimi asi 30 učitelů, 
no – bylo to, to se ví, v době tzv. totálního 

nasazení. Všichni zde byli cizí lidé, nikdo ze zdejších, jen já. Dopravoval jsem jako železničář, 
na kolejových vozíkách materiál apod. Ředitelem zde byl nějaký Rakušák, inženýr Fischer. Uby-
tovny pro pracovníky byly postaveny nad nádražím v Lukách a v libřickém údolí u těch dolních 
tunelů. Na vlak se chodilo do Jílového směrem k  Čerčanům a  do Trnové-Měchenice směrem 
na Prahu. Z Jílového do Vraného zdejší dráha vůbec nejezdila až do konce války. Tunely měly 
speciální dveře, takový betonový otočný půlválec pro zamezení vniku střel a vzdušných torpéd. 
Vytápění tunelových dílen bylo teplovzdušné, izolace klenby vodotěsná z hmoty podobné korku. 
Stroje byly upevněny do podlahy spočívající na betonových základech podél kolejí a samozřejmě 
na hlavách kolejí, které byly v tunelech ponechány…“
Pan Berka ještě ve své knize dodává, že veškeré zásobování výroby v tunelech bylo provádě-
no z Jílového nebo z Davle motorovými kolejovými vozíky, případně auty. Dejme slovo ale 
i druhému pamětníkovi, kterým je paní Stanislava Křížková, která své zážitky zachytila v knize 
„Devatenáct nám bylo pryč…“. Paní Stanislava byla totálně nasazená ve Vídni, v továrně na 
letecké motory. Tu bylo rozhodnuto přemístit a tím jí ochránit před každodenním bombar-
dováním. Paní Stanislava píše:
„… V budově davelské železniční stanice úřadoval německý ředitel, který přišel s námi z Vídně. 
Jemu podléhala továrna Omega I  a  II v  tunelech. Omega nebyla žádná firma, ale vysunuté 
pracoviště firmy Flugmotorenwerke z Vídně-Neudorfu… tunely se upravovaly na budoucí dílny 
rozbité vídeňské továrny na letecké motory… práce postupovaly zdlouhavě a výroba se do konce 
války nerozběhla…“
To je vše co o válečné výrobě v „našich“ tunelech víme. Dodnes můžeme najít nějaké stopy 
v Pikovickém a Jílovském II. (luckém) tunelu. Jílovský I. tunel využit nebyl a v davelských tu-
nelech všechny stopy zahladila jejich rekonstrukce. Válečná epocha se však zaryla do paměti 
mnoha místních a často lze slyšet různé zaručené zprávy o tom jak se zde vyráběly německé 
rakety V1 a V2. Určitě je to zajímavější než obyčejné kompresory, ale realita je jiná.

Rekonstrukce davelských tunelů
Pod názvem davelské tunely se skrývají tři tunely, nacházející se v úseku Skochovice – Davle. 
Konkrétně se jmenují: Skochovický (první od Skochovic), Libřický a Davelský. Kromě válečného 
využití těchto tunelů, je zajímavá i doba jejich rekonstrukce. O té bylo rozhodnuto v sedmde-
sátých letech minulého století, jako reakce na katastrofální stav tunelů.
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Prvním krokem, před počátkem rekonstrukcí, bylo zrušení zastávky Davle-Libřice, která se 
nacházela mezi Libřickým a Davelským tunelem. Na zrušení zastávky byl vydán list č.j. 2234-
75-11 ze dne 7. dubna 1975, kterým se dočasně ode dne 27. července 1975 zastávka ruší. Jak 
známo, z dočasného zrušení se nakonec stalo zrušení definitivní. Zastávku nám dnes připomíná 
pouze domek, který sloužil jako prodejna jízdenek a též nelogicky široký most přes Zahořanský 
potok. Ten totiž nesl část nástupiště bývalé zastávky. Důvodem, proč byla zastávka zrušena, bylo 

rozhodnutí vytvořit na jejím místě základnu 
pro opravy tunelů. Proč právě zde, se odvíjelo 
od rozhodnutí MNV Davle, neposkytnout 
jiný prostor v obci. Uzavřením zastávky se též 
mělo zabránit případným zraněním během 
odstřelů, které byly naplánovány při denních 
i nočních výlukách. Bohužel i tak došlo při 
pracích v tunelech na smrtelný úraz. Stal se 
při střelbě v Davelském tunelu a dodnes ho 
připomíná pamětní deska na klenbě nedaleko 
davelského portálu tohoto tunelu († Jan Marko 
26. srpna 1976).

Současně se zahájením rekonstrukce tunelů došlo i na změny v trasování manipulačních vlaků, 
které obsluhovaly stanici Davle. Tradiční vlak z Prahy byl zrušen a nahrazen vlakem z Čerčan. 
Ten však jezdil velice sporadicky, většinou jen když dorazil materiál na opravy tunelů. Po dobu 
stavby byl v Davli zákaz nakládky a vykládky, jelikož manipulační kolej sloužila k odstavení 
vozidel Železničního stavitelství Brno, které opravu tunelů provádělo. Jednalo se o motorový 
vozík Tatra, se kterým jezdil pan Berka, MUV 69 (řidič pan Oros) a několik přívěsných vozíků 
s lešením, jeřábem a podobně. Dále zde byla odstavena i motorová lokomotiva řady T 211.0 
s plošinovým vozem, se kterou jezdil pan Taufman z Krhanic. Tatra a traktor T 211.0 vyjížděly 
na opravy zřídka, „muvka“ pokaždé.
Výluka probíhala od pondělí do čtvrtka, od 7,30 do zhruba 12,00. Vlaky od Čerčan se obracely 
v Davli, kde cestující přešli přes ocelový most (nový silniční most ještě nestál a starý most z roku 
1905 byl pouze pro osobní auta) a nastoupili do autobusů ČSAD Kolín, které je dopravily do 
Měchenic. Zde cestující přestoupili na vlak z Dobříše na Prahu. Pokud zrovna nejel vhodný 
„dobříšák“, byly v úseku z Měchenic do Vraného zavedeny zvláštní vlaky čísel 39200, 39201 
a 39203. Samozřejmostí při takovéto organizaci výluk byla zpoždění, která vlaky nabíraly. 
Vzhledem k tomu, že se oprava tunelů neskutečně vlekla a trvala přes 20 let, staly se výluky 
davelských tunelů jistou tradicí. V pozdějších letech však již nebylo alespoň nutné chodit za 
autobusy na druhou stranu řeky do Davle, jelikož už stál nový silniční most. Zpoždění však 
zůstala, jelikož se autobus musel proplétat úzkými davelskými uličkami.
Vraťme se ale zpět do prostoru zrušené libřické zastávky. Zde bylo v místě bývalého nástupiště 
položeno několik úzkorozchodných kolejí, čímž vzniklo malé nádražíčko pro pracovní vozíky 
používané při opravách. Úzkorozchodné koleje byly napojeny na normální železniční trať a tvo-
řily tak kolejovou splítku, která procházela tunely. Napojení úzkorozchodky na normální trať 
bylo vyřešeno pomocí sundavacích můstků. Kromě toho byla na úzkorozchodné koleji i závora 
(u přejezdu), tak aby nedošlo k náhodnému ujetí vozíků do profilu normálněrozchodné tratě. 
Vytěžená suť z tunelů se vyvážela nejdříve do míst libřické zastávky, kde byla i výsypka. K ní 
bylo možné přistavit vozíky přes výhybku a točnu na nádražíčku. Později byla suť vyvážena 
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až do prostor zrušené hlásky Jezero, kam 
byla úzkorozchodka později prodloužena. 
Materiál se vyvážel do míst, kam se již dříve 
vyvážel materiál z rozšiřování Berounky 
při stavbě radotínského přístavu.
Rekonstrukce tunelů byla dokončena 
v devadesátých letech minulého století. 
Bohužel však nebyla nijak opravena trať 
a rychlost v nových tunelech tak byla stále 
omezena na 20 km/h. Trať byla později re-
konstruována a přibližně rok po dokončení 
byla teprve zvýšena rychlost na současných 50 km/h (30 km/h přes přejezd a Davelský tunel). 
Při rekonstrukci tratě zmizely všechny stopy po úzkokolejce, jejím nádražíčku a samozřejmě 
i nástupišti staré libřické zastávky. V úseku od skochovického tunelu k hlásce Jezero, nyní 
můžeme nalézt jen stopy po upevnění úzkorozchodné koleje. Ta byla uložena do kovového 
pásu, jehož konec byl zahnutý, čímž umožňoval uchycení paty kolejnice. Z druhé strany patu 
kolejnice k pásu přidržovala podložka se šroubem a matkou. Opačná strana pásu byla vložena 
pod upevňovací šroub normálněrozchodné koleje.
V souvislosti s hlavním důvodem rekonstrukce tunelů se často zmiňuje i plánovaná elektrizace 
trati. O ní se uvažovalo již v době první systematické elektrizace u ČSD ve 20. letech 20. sto-
letí. V pozdějších letech se nám o elektrizaci například zmiňuje i pan Berka, který byl velkým 
fandou posázavské železnice a celého Posázaví. V rozhovoru s ním, který byl zveřejněn v čísle 
11 časopisu Železničář z roku 1959 pan Berka uvádí:
„… Vcelku však můžeme říci, že největší oblibu si trať získala u pracujících velké Prahy svým re-
kreačním charakterem, divokou i něžnou krásou nejbližšího okolí. Tato obliba byla také jednou 
z příčin, proč se dopravou na ní zabývaly nejvyšší stranické vládní orgány, které rozhodly, aby 
úsek Praha – Vrané – Čerčany byl do roku 1968 elektrizován. Mají se tedy všichni, kdož jí rádi 
jezdí, nač těšit…“
Orgány tedy rozhodly, avšak ani čtyřicet let po plánovaném dokončení elektrizace k ničemu 
nedošlo. Kladně však lze hodnotit fakt, že se při tak rozsáhlých opravách tunelů s případnou 
elektrizací alespoň počítá. To ostatně platilo i při opravě Jarovského tunelu v roce 2007, kde 
byla jeho část rozšířena do průřezu, jež vyhovuje případné elektrizaci. V současné době se však 
s elektrizací nepočítá, ačkoli do budoucnosti není stále vyloučena. Jako jedna z příměstských 
tratí Prahy by si to lokálka zasloužila.

Jarovský tunel
Jarovský tunel, jenž se nachází v úseku mezi za-
stávkou Jarov a stanicí Vrané nad Vltavou, byl 
proražen 7. října 1896. Svou délkou 390 metrů 
se jedná o nejdelší tunel na celé trati. Bohužel již 
dlouhou dobu se tento tunel nachází ve špatném 
stavu. Přibližně od roku 2000 je v něm zavedena 
pomalá jízda, která byla nejdříve pouze v části 
tunelu v místech, kde docházelo k uvolňování 
kamenů a jejich padání na koleje. Později byla 
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pomalá jízda zavedena v celém tunelu, což se vzhledem k jeho délce projevuje v jízdních do-
bách vlaků. Proto se již delší dobu uvažovalo o jeho opravě, ke které nakonec došlo v termínu 
od 5. listopadu do 20. prosince 2007 (prováděna dle ROV č. 0394). Po dobu výluky byla trať 
vyloučena v úseku Vrané nad Vltavou – Praha-Zbraslav.
Rekonstrukce tunelu představovala odstranění staré tunelové obezdívky v prostoru vranského 
portálu, skalní výrub pro elektrický elektrizační průjezdný průřez, vybudování odvodnění, 
novou hydroizolaci a přestavění vranského portálu. Kromě rekonstrukce tunelu proběhlo 
ještě zajištění stability svahu v km 35,300 – 36,050 a oprava propustků v km 34,430 a 35,457. 
Zajímavostí však je, že počátkem 90. let 20. stolení byla oprava tohoto tunelu již naplánována. 
Měla se konat od roku 1991 s počáteční investicí 3 mil. Kč. Trvat pak měla až do roku 1995 
s rozpočetem 10 milionů korun ročně. Obdobná oprava se měla konat v období 1992 až 1995 
i na vlastějovickém a podhradském tunelu na trati 212.

Džurný Jakub

PŘíVOZ VRané nad VLTaVOU – STRnady
Přívoz Vrané nad Vltavou – Strnady přes řeku Vltavu vede z přístaviště v blízkosti centra obce 
Vrané nad Vltavou k výzkumnému ústavu lesnickému na okraji zbraslavské osady Strnady. 
Přístaviště ani výzkumný ústav však katastrálně nepatří k pražské Zbraslavi, ale k obci Jíloviš-
tě, k níž však jinak nemají žádnou vazbu. Nalézá se na říčním kilometru 70,200 (počítáno od 
Mělníka), dle starého systému řkm 174,60.
Od roku 1909 je provozovatelem přívozu obec Vrané nad Vltavou.

Přívoz je na místě již několik staletí.
Nejstarší dochovaná zmínka o rybáři a přívozníkovi v jedné osobě je kronice z roku 1382. 
V roce 1407 byl na Malé řece, rameni Vltavy po pravé straně tehdejšího vranského ostrova, 
zřízen mlýn s pilou, který byl v roce 1837 majiteli, bratry Haaseovými, přestavěn na papírnu. 
Lze předpokládat, že v době provozu mlýna sloužil přívoz pro přepravu obilí, mouky, dříví 
i strojních součástí. Papírna poté provozovala i přívoz. Roku 1909 vranská papírna přívoz, 
který do té doby vlastnila, zdarma přenechala obci. Obec přívoz pronajímala přívozníkovi za 
roční nájem 6000 Kč. Obec roku 1912 zrekonstruovala ocelovou konstrukci s lanem přívozu, 
dřívější konstrukce byla také kovová.
Roku 1929 byl postaven a roku 1931 zkolaudován převoznický domek č. p. 123 ve Vraném – 
v téže době se začínala stavět i blízká vranská přehrada. Roku 1972 byl postaven nový domeček, 
blíže k řece, a zdevastovaný původní převoznický domek byl roku 1981 odstraněn. V prosinci 
2003 byl domeček zrekonstruován (nová střecha, vybudování skladu a zřízení záchodu s umý-
vadlem, nátěry).
V letech 1962 až 1970 byl přívoz ve správě Okresní správy silnic Praha–západ. V té době se 
převáželo zdarma. V roce 1970 byl přívoz převeden zpět pod MNV Vrané, okres jej ročně 
dotoval částkou 40 000 Kč.

Technický popis]
Do roku 1939 byl v provozu dřevěný prám s nosností 6 tun a dřevěná loďka pro přepravu osob. 
Po roce 1939 si nechal přívozník Jaroslav Císař postavit prám o nosnosti 16 tun. V roce 1948 
nechal přívozník pan Ejem prám za 63 000 Kč opravit. V únoru 1958 byl postaven nový prám 
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o nosnosti 12,8 tuny pro 160 osob. Při velké vodě v roce 1965 po nárazu praskl jeden z trámů 
v prámu, oprava stála asi 1000–1500 Kč. Roku 1965 byla pořízena též nová, ocelová loď pro 
přepravu osob, s bezpečnostními plováky a se sedačkami s opěrátky. V roce 1966 v rámci 
spojeneckého cvičení armád Varšavské smlouvy byl v místě přívozu stavěn brod z betonových 
panelů (ten byl odstraněn v období od listopadu 1999 do září 2000). Neopatrnou manipulací 
s tankem byl nákladní prám v roce 1966 neopravitelně zničen. Od té doby slouží přívoz jen 
pro osobní dopravu. Roku 1990 byla stará loď pro opotřebení vyřazena a prodána soukromé 
osobě z Jarova, novou loď postavili pracovníci Vranské přehrady a byla uvedena do provozu 
v lednu 1991. V létě 2005 byla zhotovena nová vesla a podlážky do lodi, na loď byla umístěna 
nová „koule“, která podle Řádu plavební bezpečnosti označuje upoutaný přívozní prám.
Prám je poháněn říčním proudem tak, že pomocí lana zavěšeného na horní vodič je loď na-
stavena do potřebného úhlu. Ocelová konstrukce napínání lana o průměru 31,5 mm pochází 
z roku 1912, kdy nahradila předchozí ocelovou konstrukci. Do roku 1957 mělo lano průměr 
26 mm. V květnu 1991 bylo nataženo nové pozinkované ocelové lano, rovněž o průměru 
31,5 mm. V roce 2002 bylo zhotoveno inspekční závěsné zařízení pro kontrolu lana.
V roce 1988 se zprovozněním modřanského zdymadla stoupla hladina u vranského přívozu asi 
o 1 metr a proud se zmírnil. Loď proto byla místo dosavadního bidla s háčkem vybavena vesly.
Při povodni v roce 2002 byla hladina Vltavy v místě přívozu zvýšena asi o 10,5 metru, vybavení 
bylo zčásti poškozeno či odplaveno.
V létě 2005 bylo zrekonstruováno schodiště na strnadském přístavišti. U přívozu bylo insta-
lováno nové zastřešené sedátko a informační tabule pro cyklisty.
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Provoz
Přívoz jezdí celoročně, avšak jen v pracovní dny, což snižuje jeho význam pro turistiku. 
Přepravuje osoby, kočárky a jízdní kola. Denně převeze kolem 150 až 200 lidí, rekord je 3500 
lidí za měsíc. Ve třicátých letech 20. století přepravoval i dvoustopá vozidla.
V roce 1909 bylo jízdné odstupňováno od 2 h za osobu pěší až po 50 h za automobil, v noci 
byla sazba dvojnásobná. Jízdné v roce 1948 bylo za osobu 1 a za povoz 5 Kč. Od roku 1962 
(převzetí přívozu okresní správou silnic) až do roku 1991 se převáželo zdarma. Do roku 2006 
bylo jízdné 2 Kč za dospělou osobu a 1 Kč za dítě. Od 1. ledna 2007 je jízdné 5 Kč za dospělou 
osobu, jízdní kolo, větší zavazadlo nebo psa a 2 Kč za děti do 15 let. Od 1. ledna 2007 byly 
zavedeny měsíční, čtvrtletní a roční jízdenky. Přívoz není zařazen do žádného integrovaného 
dopravního systému.

Dopravní souvislosti
Význam přívozu byl v minulosti o to vyšší, že ještě nevedly žádné cesty podél strmých břehů 
Vltavy. Přívoz zajišťoval spojení Vraného se Zbraslaví, Radotínem a Prahou.
Roku 1896 byl postaven první Zbraslavský most a téhož roku byl proražen železniční tunel 
u Jarova (trať je v provozu od roku 1897). V roce 1936 byla na navážce zřízena silnice po levém 
břehu ze Zbraslavi do Davle. V roce 1951 byl zrušen přívoz ve Skochovicích. V letech 1962–1969 
byla v akci Z vybudována silnice po pravém břehu přes Jarov na Zbraslav.
Nejbližší most je zbraslavský most Závodu míru asi 4 km po proudu řeky níže. Proti proudu 
jsou nejbližší veřejné mosty v Davli, ve Skochovicích je železniční most.

Od nAšicH dOpiSOVAteLů

POVídEjME Si…
Říká se, že jenom děti a staří lidé si mohou dovolit mluvit pravdu. Tak to zkusím i já a podělím 
se s vámi o mé názory a zkušenosti, o tom co bylo a co je. Narodila jsem se v polovině minulého 
století, z dnešního pohledu době zatracované. Ale bylo tomu opravdu tak? Vždy a všude najdeme 
věci špatné, ale i dobré. Troufám si říci, že těch dobrých věcí bylo v mém mládí více. Měli jsme jeden 
z nejlepších průmyslů na světě. Provozovali jsme 1 800 oborů. Od výroby skla, porcelánu, knoflíků, 
piva, traktorů, tramvají, motorek, letadel, strojírenských zařízení, zbraní, látek aj. Výčet oborů by 
jistě byl velmi dlouhý. JAWA, ZETOR, POLDI KLADNO, PLZEŇSKÁ ŠKODA, VÍTKOVICKÉ 
ŽELEZÁRNY, KOLORA SEMILY, LIBERTA, JITEX PÍSEK a spoustu jiných podniků bylo velmi 
známých a úspěšných. Stavěli jsme byty „ Králíkárny „. S tímto označením naprosto nesouhlasím, 
dá se v nich dobře a příjemně žít. Vlastní zkušenost. Právě byty, ale i školství, zdravotnictví byly 
zadarmo. Byli jsme soběstační ve výrobě potravin, běžné byly brigády na polích, když to bylo 
potřeba. Sport byl sportem a ne honbou za penězi. Byli jsme Čechoslováci, neznám dva jiné 
národy, které mají tak podobný, téměř stejný jazyk. V tomto období a na určitém místě jsme žili 
Češi a Slováci naprosto v pohodě, rozuměli jsme si. Opět vlastní zkušenost. Uteklo spoustu let, 
nyní žijeme v České republice a novém století. Opustili jsme Slováky, socialismus a máme tu tržní 
ekonomiku. Bylo nám řečeno, že ona vše vyřeší. A já se ptám, je tomu tak? Proč tedy máme na 
jedné straně bezdomovce, na druhé miliardáře? Proč jsme skladem a montovnou Evropy? Proč 
na polích místo obilí, brambor pěstujeme řepku? Proč platíme vodu Francouzům, ruský plyn 
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Němcům, elektřinu, kterou si vyrobíme, vyvážíme a pak zpětně kupujeme z Německa podstatně 
dráž. Nepatří nám už ani obchodní řetězce. Majitelé jsou hlavně v Německu, ale i v Nizozemsku, 
Velké Británii, Polsku, Švédsku, Rakousku a jinde. Nevlastníme ani jednu českou banku, jejími 
majiteli jsou opět cizinci. Téměř vše je již rozprodané. Snad jen České dráhy a Česká pošta jsou 
ještě naše. I když České poště již několik let hrozí privatizace. Zájem mají opět Němci. To vše 
vede ke zdražování, zisky firem odcházejí do ciziny a nás čeká finanční krize. Toto už trvá delší 
dobu, a proto nemůžeme vše svalovat na válku na Ukrajině.
Mám bohužel takový tísnivý pocit, že pomalu a jistě ztrácíme národní identitu, tak těžce 
vybojovanou. Co by asi dnešní situaci řekli osobnosti naší historie, např. Karel Havlíček 
Borovský nebo Božena Němcová? Oni se velkou měrou přičinili o Národní obrození. A co my? 
Nepoučíme se? Nepopřemýšlíme? Kéž bychom se vrátili k našim kořenům. Je naší povinností 
bránit český jazyk, českou kulturu a českou zemi. A když ještě dokážeme omezit konzum, 
přestaneme upřednostňovat zisk a peníze, budeme chránit přírodu a ne ji drancovat, bude 
nám dovoleno na matičce zemi žít smysluplně, v míru a radosti. Tak to vidím já, a co si o tom 
všem myslíte vy? svan

PéčE O ZaHRadU
Přichází jaro s otázkou, co jsi zahrádkáři dělal v zimě? Odpočíval, ale zároveň jsem přemýšlel, 
co budu na zahrádce zvelebovat a co k tomu budu potřebovat. Přípravné práce jsem udělal již 
před zimou a teď je nejdůležitější nachystat semínka a sazeničky. Zázraky se budou dít, jestliže 
jsem dobře založil kompost a připravil mulč na záhony a ke stromům. O tom všem si povíme 
na následujících řádcích.

Založte si kompost
Správně udržovaný kompost nepáchne a dává zahradě cenné organické hnojivo. Místo pro 
kompost by mělo být v polostínu, chráněné před větrem, spojené s dostatečně velkým prostorem, 
kde je možno manipulovat s kolečkem, kam můžeme umístit nádobu na dešťovou
vodu a kde můžeme prosívat uležený kompost. Alespoň dvě přihrádky o rozměru 2 x l,5m 
s pevnými stěnami, s jednou snadno odnímatelnou.
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Příprava vlastního kompostu je snadná. Je to nejlepší způsob, jak recyklovat odpad vyprodukovaný 
v domácnosti. Posekanou trávu a shrabané listí bychom neměli vozit na odpadový dvůr nebo 
házet do hnědých kontejnerů. Ztrácíme tím výbornou hmotu pro zahradu a nezbytné živiny 
pro rostliny.
Při zakládání nového kompostu je vhodné, dát na dno síťovinu, která zabrání pronikání 
nevítaným hostům, např. hrabošům. Do ohrádky pak házíme střídavě zelený kuchyňský 
odpad, nadrcené větve, roztrhaný papír a plata od vajíček, listí, vaječné skořápky, použitou 
zeminu z květináčů a truhlíků a můžeme přidat i žížaly. V teplém počasí udržujte hromadu 
dostatečně vlhkou. Pokud chováte slepice, krmte je kuchyňským odpadem a jejich rozložený 
trus přidávejte do kompostu. Posekaná tráva by se neměla dávat do kompostu přímo. Slehne 
se a vytvoří mazlavou hmotu. Proto ji smíchejte s jiným materiálem. Víte-li že nebudete 
s kompostem hýbat, vysaďte na něj letní plodiny. Je to výborné místo pro cukety a dýně. 
Přítomnost mravenců svědčí o tom, že je kompost příliš suchý. Proto každou novou vrstvu 
řádně zalijte. Naopak žížaly v kompostu jsou velmi žádoucí, protože provzdušňují půdu, 
urychlují rozpad pevných látek a vytvářejí humus. Výborným zdrojem materiálu jsou kopřivy. 
Urychlují rozkladné procesy a přitahují žížaly, dejte však pozor, abyste do kompostu nedávali 
plodné jednoleté kopřivy se semeny a jejich oddenky. Semena by vyklíčila a oddenky by se 
rozrostly.

Co můžeme použít do kompostu:
•	 plevel a jiné rostliny bez semen
•	 kávovou sedlinu, čajové lístky
•	 vaječné skořápky
•	 posekanou trávu
•	 drcený karton, papír
•	 slámu, seno, shrabané listí
•	 hnůj, podestýlku za stájí
•	 drcené pruty a větve
•	 ostříhané výhonky rostlin
•	 prach z vysavače

Čemu bychom se měli vyhnout:
•	 lesklý křídový papír, časopisy
•	 prací prostředky a chemikálie
•	 víceletý plevel
•	 zbytky vařeného jídla (mohloy by přitahovat škůdce)

Zelené hnojení
Zemědělci odedávna využívali rostliny z čeledi bobovitých k obohacení půdy dusíkem. Dusík 
obsažený v luskovinách a dalších druzích, vhodných pro zelené hnojení, nemohou rostliny 
využít ihned. Uvolňují se poté, co luskovina odumře a rozloží se v půdě.
Po sklizni úrody vysejte na záhony semena luštěnin, např. bob obecný, jetel, hořčici, proso ale 
třeba i žito. V zahradnických prodejnách můžete zakoupit již namíchané směsi vhodné pro 
zelené hnojení. Koncem podzimu rostliny posekejte a zaryjte do půdy.
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Co je to mulčování?
Převzatému termínu mulčování odpovídá český termín nastýlání. Mulč pomáhá snižovat 
množství plevele, chrání půdu před přehříváním a vysycháním a v létě snižuje potřebu zalévání. 
Pomáhá nám vylepšit obsah organické hmoty v půdě.
Nastýlat lze především přírodním materiálem, jako je drcená borka, posekaná tráva, jehličí, 
kompost, listovka ale i civilizačními produkty jako je polystyrén, noviny, karton, štěrk, šotolina 
a oblázky. Přírodní a syntetický materiál můžete kombinovat. V zeleninové zahrádce však 
raději použijte organický mulč, pomůže vám vylepšit půdu. Před mulčováním záhony vždy 
pečlivě vyplejte.
Jedinou nevýhodou mulčování je, že vábí slimáky, takže je zřejmě nutné používat vhodné 
prostředky k jejich odrazení.

Vážení spoluobčané
Český svaz zahrádkářů nabízí všem zájemcům členství ve své organizaci. Nabízíme své 
zkušenosti v pěstování všeho dobrého do kuchyně a přátelské prostředí se vzájemným 

vyměňováním svých výpěstků a poznatků.

V minulosti byla místní organizace velkým sdružením v naší obci a my, součastní 
členové bychom chtěli na tuto tradici navázat. Přihlásit se, je možné u Evy Škvárové 

na tel. č. 731 524 008,

Přeji vám, aby vaše práce byla úspěšná a přinesla vám mnoho radostí.
Za ČSZ – Eva Škvárová

na TERMinÁLU jiŽ bRZy OTEVŘE caFé ERnEST
Mnozí z vás si možná všimli, že ve stánku na terminálu se začíná něco 
dít. Připravuje se zde otevření Café Ernest, které bude provozovat Tomáš 
Vavřina. Vyzpovídali jsme ho, ať víme, na co se můžeme těšit.

Tomáši, známe tě spíš jako kadeřníka. Měníš profesi?
Kadeřničinu mám rád, je to moje srdcovka a budu se jí věnovat částečně i dál. Možná to zní 
divně, ale i v našem kadeřnictví Napařená hlava je káva velké téma. Záleží mi na tom, aby ode mě 
odcházel člověk spokojený, dobře naladěn a k tomu dobrá káva patří. Miluji kávu. Poprvé jsem 
jí objevil ve skautském ešusu. (smích) Postupně jsem se propil přes turka ke kvalitní výběrovce 
a nebojím se experimentovat. Baví mě ten rituál, kdy si ji namelu, přefiltruji, s chutí vychutnám 
a alespoň na chvilku vypnu. Nebo naopak zabřednu do příjemné konverzace, to záleží…
Vlastní kavárnu, resp. místo, kam lidé rádi chodí na dobrou kávu a za příjemnou atmosférou, 
mám v hlavě už dlouho. No a když jde pak příležitost kolem? O to víc mě těší, že je to ve 
Vraném, kde jsem vyrostl. Docela dost jsem toho procestoval, viděl spousty míst, vyzkoušel 
různé druhy káv a mám z čeho čerpat do našeho Ernesta. I když je Café Ernest „jen“ výdejové 
okénko, je to kavárna se vším všudy. Prostě, když jsem vystoupil na nově zrekonstruovaném 
terminálu a viděl ten prostor, hned jsem věděl, jak ho využít.
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Proč zrovna Café Ernest?
Pojmenoval jsem kavárnu po svém prapradědovi Ernestovi, co miloval ranní kávu, dobré jídlo 
a bez snídaně nezačal den. Líbí se mi ta doba konce 19. století, kdy lidé sice hodně makali 
rukama, ale uměli se najíst, aby tu fušku zvládli. V dnešní hektické době se spousta lidí odbude 
něčím rychlým, nebo nesnídá vůbec. Ne nadarmo se říká, že snídaně je základ dne. Café Ernest 
je ideální místo pro ty, kdo běží na bus nebo vlak a nestihli se nasnídat doma, natož si udělat 
svačinu. Zároveň máme nejlepší kávu ve Vraném a okolí pro ty, kteří potřebují nakopnout.

Nejlepší káva ve Vraném? To je odvážné tvrzení.
Přijď, ochutnej, uvidíš sám.

Prozradíš, v čem je tak skvělá?
V každém šálku je velký příběh. Jako hlavního dodavatele kávy jsme vybrali Fair bio pražírnu – 
už z názvu vyplývá, že je káva fair trade, bio, a přitom nejvyšší kvality. Povídání o ní by vydalo 
na další rozhovor, tak třeba příště. Pro nás je důležité, že jde o českou pražírnu se sociálním 
přesahem, která se stejně jako my snaží o udržitelnost. Káva téhle pražírny chutná prostě skvěle. 
Budeme točit různé druhy, takže ochutnáš kávy z celého světa.

Když navážu na tvé cestování, kde ti chutnala káva nejvíc a kde naopak nejmíň?
Nejvíc mě překvapila historie a tradice kávy ve státě Chiapas v Mexiku. Procházel jsem skrz 
náměstí a za rytmů salsy ochutnával kávy pražírnu od pražírny. Sen každého kávového fanatika… 
(smích) Na Sicílii jsem pochopil kouzlo jednoduchosti espressa. Prťavý šálek, silná káva, tlačenice 
s místňáky na baru… V každé zaplivané kavárničce, co připomínala garáž, dostaneš výborné 
espresso na stojáka, prohodíš pár slov s dalšími usrkávači a s nasátou atmosférou si pokračuješ 
na své cestě. Lidé tam chodí za svým kavárníkem začít i zakončit den, to mě fakt bavilo.
Při toulkách na Azorech jsem ocenil, že jsme mohli v kavárno-barech odhodit batohy, usušit 
mokré věci, udělat ze sebe lidi na toaletě, jako bonus si dát skvělou kávu a nikoho to nepobuřovalo.
Největší zklamání pro mě byla Guatemala, která je jedna z významných světových pěstitelů. 
Tady se ukázalo, že ten největší národní poklad vyváží a mimo turistické oblasti se pije jen 
překapávaný blaf z velkých konvic.
Kdyby někoho zajímaly moje zážitky i s fotkami, zavítejte na můj facebookový profil Kadeřník 
na cestách.

Asi všechny zajímá, kdy otevřete?
Termín už jsme museli několikrát posunout, ale rádi bychom otevřeli v průběhu června. Plá-
nujeme stylovou otevíračku, hudba, dobré jídlo a pití… Přesnější termín teď nedokážu říct. 
Sledujte nás na facebooku nebo instagramu, ať vám to neuteče, budeme se na vás těšit.

SLaVnOSTní OTEVŘEní caFé ERnEST V čERVnU
Nádražní 174, Vrané nad Vltavou

Pro více informací sledujte:

  www.facebook.com/cafeernest    www.instagram.com/cafeernest
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POKRačOVÁní ROdOKMEnů – jEŽdíKOVi a PaŘíZKOVi
V  dalším pokračování se budu věnovat rodům, které sice nebyly původně z  Vraného ani 
Skochovic, ale stopu v rodokmenech místních lidí (i mém) zanechaly nezanedbatelnou.
Na rodinu Pařízků jsem během sestavování rodokmenů narazila několikrát. Silnou stopu 
mají u Krištůfků ze skochovického statku. Bratři František a Josef Krištůfkovi a jejich sestra 
Božena byli oddáni se třemi sourozenci od Pařízků. Tito Pařízkovi pocházeli z Březové a je-
jich předci byli z Oleška čp. 2. Nejstaršími nalezenými předky Pařízkových je dvojice Jiří Paří-
zek z Oleška čp. 2 a jeho žena Anna rozená Dvořáková. Byli oddáni 11. 2. 1787 na Zbraslavi.
Tuto dvojici jsem našla u všech dalších Pařízků z Vraného a Skochovic, ať už později příjmení 
změnili po ženské linii nebo jsou Pařízkovými doposud.
Příjmení Ježdík je ve Vraném i Skochovicích také známé. Skochovičtí jsou potomci Václava 
Ježdíka, narozeného roku 1892 v Olešku čp. 4. Nejstarším nalezeným předkem je Matěj Ježdík 
narozený roku 1768 v Březové čp. 15. Další generace se mi nepodařilo najít kvůli chybějícím 
starším matričním knihám, ale co je zajímavé, že po ženské linii jsou spjati s Pařízkovými 
z Oleška čp. 2.
Ježdíkovi z Vraného jsou potomci Antonína Ježdíka, narozeného roku 1896 ve Vraném čp. 
21. Jeho předci však byli také z Březové, v tomto rodu je nejstarší nalezený František Ježdík, 
narozený roku 1773 v Březové čp. 5. Ani zde se mi nepodařilo najít starší matriční knihy, abych 
prokázala příbuznost s druhým rodem Ježdíkových, ale opět po ženské linii nacházím vazbu 
na stejnou dvojici Jiří a Anna Pařízkovi z Oleška čp. 2.
Mezi mé předky patří též Ježdíkovi, moje praprababička Havlíčková se narodila jako Marie 
Ježdíková roku 1864 v Březové čp. 17. Nejstarší nalezený předek je v mém případě Jan Ježdík 
narozený roku 1808 v Březové čp. 14. A opět se přes jednu z manželek dostávám k dvojici Jiří 
a Anna Pařízkovi z Oleška čp. 2.
Kolik potomků tyto rodiny zanechaly ve Vraném a Skochovicích!

V pokračování Střípků z historie Vraného bych se ráda věnovala právě rodinám, které ve 
Vraném žijí už dlouhá léta. Pokud víte, že vaši předci žili ve Vraném nebo Skochovicích už  
v 19. století, ale zatím jsme se kvůli rodokmenu nesetkali, prosím, ozvěte se mi! Stejně tak 
pokud máte mezi svými předky nějaké Pařízky či Ježdíky. Třeba i o nich se dočtete v dalším 
díle naší vranské knihy.

Jiřina Vrabcová, vrabcovi@seznam.cz

TiPy na VýLETy anEb O HOSPůdKÁcH Za HUMny
V loňském letním čísle Zrcadla jsem psala o vranských hospůdkách. Tentokrát bych se posunula 
za hranice Vraného a dala pár tipů na restaurace vzdálenější, ale pořád v dobré docházkové 
vzdálenosti, můžete si udělat pěší výlet a dát si tam třeba dobrý oběd.

Zvole – U Rybníka
Do Zvole vede z Vraného mnoho cest pro pěší, ať už od závor údolím po žluté turistické 
značce, přes Homoli nebo přes Březovou. V restauraci U Rybníka je velmi příjemné posezení, 
v případě pěkného počasí venku s nádherným výhledem na rybník. Každý den nabízí polední 
menu, zavírací den nemají.
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Březová – Minipivovar Vlastenec
I do Březové vede spousta cest, údolím po červené turistické značce, z Davle přes Zahořanské 
a Zlaté údolí, ze Zvole přes les… Krom vlastního piva a denního menu nabízí v případě pěk-
ného počasí i posezení na příjemném dvorku. Pozor na zavírací den v neděli a v pondělí, navíc 
v úterý a čtvrtek zavírá již v 15 hodin.

Trnová – Trnovská Krčma
Za řeku je nejlépe popojet vlakem. Příjemná cesta lesem a pak přes louky vede ze zastávky 
Klínec. V Trnové je pak krásná vyhlídka na Skochovice. Krčma má v pondělí a úterý zavře-
no a obědy vaří jen v sobotu, v neděli a ve svátek, v ostatní všední dny otvírá až odpoledne.  
Z Trnové je možné se dostat po modré turistické značce do Měchenic.

STŘíPKy Z HiSTORiE VRanéHO nad VLTaVOU a OKOLí
V neděli 24. dubna jsme slavnostně pokřtili dlouho očekávanou knihu autorek Pavlíny Kou-
rové a Natálie Lupienské.
Ač nám počasí moc nepřálo, na poslední chvíli přestalo pršet, takže křest mohl proběhnout na za-
hradě Staré školy. Zúčastnilo se mnoho dychtivých čtenářů, obyvatel nejen Vraného a Skochovic.
Knihu pokřtili zástupci dvou rodin, které žijí v naší obci už nejméně od 18. století. Za Skocho-
vice to byla paní Jiřina Onderková roz. Zamrazilová, za Vrané pan Karel Krištůfek. Třetí su-
dičkou byl vranský rodák Oldřich Formánek, tatínek autorky Pavlíny.
Byla to opravdu moc příjemná a stmelovací akce. Sešli se místní starousedlíci, nově přistěho-
vaní, starší, mladší, lidé z Vraného, Skochovic, Strnad, Zvole, Jílového a dalších okolních obcí.
Posledních pár kusů knih je k zakoupení u spolku Stará škola.
Na webu www.stara-skola-vrane.cz/kniha najdete také bonusy a zajímavosti, které se do kni-
hy nevešly a také video ze křtu knihy.
Přejeme knize, aby se dobře četla a těšíme se na další díl, pro který již máme spoustu nápadů 
a materiálu.

Jiřina Vrabcová
Z ohlasů na knihu Střípky z historie Vraného nad Vltavou a okolí
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Děkuji za překrásnou knihu, mám radost a chlubím se s ní.
Emílie Dvořáková, 99 let, nejstarší pamětnice

Včera jsem byla na křtu knihy Střípky z historie Vraného nad Vltavou a okolí. Atmosféra 
byla báječná. Cestou ve vlaku zpět do Benešova jsem tuto knížku prohlížela a jsem nadšená 
jak úpravou, tak obsahem. Opravdu klobouk dolů před autorkami této knihy, je to oprav-
du výsledek usilovného hledání a sestavení. Je to prostě nádherné zpracování a moc za to 
děkuji.  Jiřina Hrabánková

Do knížky koukám během prodávání a už se těším domů na brýle. Je krásná!!!
 Alena Kopanicová, Zvole

Hezká akce, i počasí nám nakonec přálo. Chtěl bych poděkovat autorkám a všem, kteří se 
na knize podíleli. Kdo nikdy nedělal technickou redakci, nedovede si představit, jak nároč-
né to je na čas a jaká je to piplačka. Výsledek ale stojí za to. Už se těším na druhý díl. 
 Ivo Vavřina, Vrané

Moc děkuji Pavlíně Kourové a Natálii Lupienské. Přečteno jedním dechem. Jste skvělé a už se 
těším na další díl. Romana Hadrabová, Vrané

Kniha je krásná, myslím že se nyní ozvou lidé, kteří mají doma na půdě také v krabicích po-
klady. Hezky jsem si už večer početla! Dana Ullwerová, starostka Vraného

Byla to krásná akce. Díky za ni všem, byla jsem tam ráda. Nejdřív jsem okoukla fotky a poma-
lu pročítám. Kniha je krásná, dokonce i manžel, který mi nedoporučuje nakupovat moc knih, 
ji pochválil a řekl, že je dobře, že ji máme doma. Jen škoda, že se jí nedožila babička. Ta měla 
Vrané moc ráda.  Lenka Straková, Strnady

Krásná akce, kniha je opravdu báječná. Krásně se to čte a  úprava je nádherná. 
Gratuluji k zaslouženému úspěchu a jsem rád, že jsem díky tomu potkal lidi, které jsem léta 
neviděl.  Standa Kašpar

Nová knížka o Vraném, a tedy i o Vltavě, konečně k dispozici. Moc pěkná, poctivá a nabitá 
zajímavostmi i krásnými, často zcela neznámými fotografiemi. Vřele doporučuji a gratuluji 
k realizaci Staré škole i oběma autorkám.  Vojtěch Pavelčík, Stará Vltava

Byla to krásná akce. Knížka je fakt úžasná.  Hanka Smutná

Je to krásná kniha plná zajímavostí. Čte se sama.  Jitka Foubíková Fáberová, Vrané

Knížka je krásná, skvělá práce.  Jiří Halbrstat

Knížka je krásná a skvěle napsaná, každý den v ní aspoň chvilku zalistuji a je to paráda.  
Petra Holubová, Měchenice, učitelka ZŠ Vrané

Moc příjemně strávené odpoledne. Kniha je úžasná. Děkujeme za ni.
 Dana Kalendová, Čisovice
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Knihu mám během dnešního odpoledne téměř přečtenou. Mohla by se jmenovat „Jedním 
dechem“. Velmi mě zaujala kapitola o sanatoriu, protože ozdobné sloupy vyobrazené v knize 
na str. 112 si pamatuji z dětství. Byly (a dle dokumentace jsou) na zahradě domu U Pošty, 
kam jsme chodívali s rodiči jako děti na návštěvu. Tyto sloupy mě už tehdy, jako dítě, velmi 
fascinovaly a díky knize jsem zjistila jejich původ. Nebo samota Vír? O té jsem nikdy neslyše-
la. Dále např. „travnaté terasy“ za sokolovnou. Byly to tribuny pro diváky a „plac“ před nimi 
prostor pro cvičence. Nikdy před tím mě nenapadlo hledat za tím nějaký význam. Myslela 
jsem si, že jsou to navážky ze stavby školky. Alexandra Černochová, Vrané

Moc, ale opravdu moooc pěkná knížka. Věřím, že se k ní čtenáři budou rádi vracet každou 
volnou chvilku, kdy si budou chtít připomenout nějaký ten střípek z historie a konec konců 
i ze svého mládí. Ješte jednou děkuji, že jste jí daly vzniknout.  Ladislav Ryšánek ml.

Za všechny milé reakce za celý autorský tým srdečně děkuji.
Jiřina Vrabcová

VyniKající POdZiMní VýSLEdKy
šKOLy gE-baEK HOSin SOOL!
Největší škola Taekwon-do ITF Ge-Baek Hosin Sool se opět skvěle umístila na celorepubliko-
vých závodech na konci sezóny. Jako každý rok se na podzim konaly dva ze tří nejdůležitějších 
závodů v roce – STM a Mistrovství České republiky.
První vítězné závody, tedy celorepublikové setkání sdružení talentované mládeže, se odehrály 
o víkendu 16.-17. října 2021 v Ostravě. STM Praha 2, jehož jsme jako škola součástí, zde za-
slouženě vybojovalo 1. místo s 35 zlatými medailemi. Děkujeme všem z Vraného nad Vltavou 
za účast a na medaili to určitě vyjde příště. Všem vám patří náš velký dík za podporu a od-
hodlání, které přispělo k našemu prvenství.
Mistrovství České republiky se pak konalo o  víkendu 19.-21.  listopadu  2021 v  Nymburce. 
Zde již soutěžila každá škola sama za sebe. Vybojovali jsme druhé místo a děkujeme všem 
závodníkům za jejich nasazení, úžasné výkony a krásné uzavření sezóny. Mimořádně vděční 
jsme pak i obci Vrané nad Vltavou, že nám poskytla prostředky a podporu toho dosáhnout.
V naší škole trénuje i několik státních reprezentantů, kteří se teď usilovně připravují na mist-
rovství Evropy. Bude se konat 26. 3. –2. 4. 2022 až v Poreči v Chorvatsku, a tak jim i vy můžete 
držet palce aspoň na dálku.

Chcete si také zacvičit? Setkat se s ví-
tězi a třeba si jednou také zazávodit? 
Přihlásit se můžete kdykoliv během 
celého roku! Jen u nás získáte zkouš-
ky na vyšší pásek a výbavu (dobok, 
lapa, chrániče) ZDARMA. Proto ne-
váhejte a přijďte za námi ve čtvrtek 
v 16:30–18:00 do Sokolovny ve Vra-
ném nad Vltavou, budeme se na vás 
těšit. Pro bližší informace navštivte 
náš web na tkd.cz.

Anna Krbcová,  
Ge-Baek Hosin Sool
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ciTÁTy
Čas
•	 Jenom čas ti zjeví muže spravedlivého, zlého však poznáš za jediný den. (Sofoklés)
•	 Čas proudí z budoucnosti, která ještě neexistuje, přes přítomnost, která nemá trvání, do 

minulosti, jež přestala existovat. (Augustýn Svatý)
•	 Nemoc našeho věku. Ztrácíme příliš mnoho času naříkáním, že žádný nemáme. (Anna 

Seghersová)
•	 Génius sejde ze světa vždy v pravý čas. (Alexandr Nikolajevič Skrjabin)
•	 Nejvíc času promarníme tím, že usilujeme, jak získat čas.(John Steinbeck)
•	 Člověk se správným úsudkem mezi pošetilci se podobá člověku, jehož hodiny jdou správně, 

ve městě, kde všechny věžní hodiny jdou špatně. On sám zná pravý čas, ale co je mu to 
platné? (Arthur Schopenhauer)

•	 Staré se rozpadává, časy se mění a nový život kvete na ruinách. (Friedrich Schiller)
•	 Služ svému duchu po celý svůj život, nečiň více, než se ti nařizuje, a neubírej času vymě-

řeného potřebám tvého srdce. (Ptahhotep)
•	 Kdyby muži věděli, jak ženy tráví čas, když jsou samy, nikdy by se neženili. (O. Henry)
•	 Lidé rádi mění pána, protože věří, že si polepší, a v této 

víře se chápou zbraní proti svému vládci, ale jsou 
zklamáni, protože se za čas přesvědčí, že si po-
horšili. (Niccolo Machiavelli)

•	 I když člověk po celý čas nic nedělá, je nutné si 
odpočinout. (Jaroslav Hašek)

•	 Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mno-
ho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, 
učitelem nebo geometrem, a přitom není ocho-
ten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal 
dobrým člověkem. (Galénos z Pergamu)

•	 Po práci, která oslabuje ducha, následuje obyčejně 
fádní volný čas. (Joffre Dumazedier)

•	 Na velkých hodinách času stojí jediné slovo: NYNÍ. Po 
ulici POTOM dojde se k domu NIKDY. (Miguel de Cervantes)

•	 Pro pocit štěstí se obyčejně vyžaduje tolik času, kolik 
je ho třeba k natažení hodinek. (Anton Pavlovič Čechov)

•	 Velcí muži vždy šetřili časem. (Marcus Tullius Cicero)
•	 Člověk nemá nic vzácnějšího a cennějšího než čas. 

(Ludwig van Beethoven)
•	 Čas je cosi jako řeka událostí a dravý proud. Neboť 

sotvaže se co objeví, už to uchvátí a už přináší 
něco jiného, co také odnese. (Marcus Aurelius)

•	 Čas je onen brus, který ty surové milost-
né záležitosti dvou lidí teprve vybrousí do 
náležité podoby, buď lásky nebo nenávisti. 
(Joseph Addison)
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