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úvod

Milí čtenáři,

máte před sebou publikaci, která vznikla při příležitosti 111 let vranské sokolské jednoty.

rádi bychom se s vámi touto cestou podělili o podrobnosti z bohaté minulosti našeho Sokola. vedle historických milníků 
v bodech, si můžete přečíst doslovný přepis sokolské kroniky z roku 1918, který zachycuje nejen atmosféru v našem Sokole, 
ale i v celé obci potažmo v nově vznikající Československé republice.

ve dni významného kulatého jubilea, 28. října 2018, jsme u naší sokolovny s mnohými z vás zasadili lípu svo
body jako poděkování našim předchůdcům a zároveň jako odkaz generacím budoucím.

na následujících řádcích jsme se pokusili shrnout zajímavé informace o symbolice našeho národního stromu a přiblížit 
velmi pohnutou historii památné lípy ve Smolotelech, která je (či spíše byla) genetickou matkou naší nové sokolské lípy.
a protože se vranský Sokol těší velké oblibě i v současnosti, nechybí aktuální přehled sportů, oddílů a jiných zájmových 
aktivit.

někteří z vás se najdou na fotografiích, někdo možná objeví zmínku o svých předcích v záznamech ze sokolské kroniky. 
Byli bychom moc rádi, pokud by se touto cestou podařilo posílit vnímání našeho Sokola jako významného spolku, který 
ctí hodnoty svobody a demokracie.

naši předchůdci Sokolu obětovali spoustu času a práce. Pojďme v jejich šlépějích a tvořme spolu vranský Sokol nikoliv jako 
organizaci, která pouze spravuje budovu a poskytuje možnost sportování, ale jako spolek, který si svépomocně a společně 
vytváříme na principech sounáležitosti, úcty, pravdy a společného setkávání.

Přejeme vám příjemné chvilky při čtení a prohlížení.

sestra Natálie Lupienská  a bratr Jaroslav Tejnický, starosta





Z hIStorIe tJ Sokol 
Vrané nad VltaVou I.
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Z hIStorIe VranSkého Sokola
Před jedenácti lety oslavila naše jednota ku
laté výročí 100 let od svého založení. Při této 
příležitosti vznikla v roce 2008 pěkná brožura 
s podrobným popisem nelehkých počátků 
spolku i jeho znovuobnovení po roce 1989. 
obsahuje dobové fotografie a zajímavé po
drobnosti k jednotlivým událostem z historie 
našeho spolku.
Příslovečným „dnem d”, kdy se začíná psát 
historie Sokola ve vraném, je 25. březen 
roku 1908. tehdy se sešlo 20 sympatizantů 

sokolské myšlenky v čele s antonínem veselým a Josefem 
Ziklem a veřejně rozhodlo o založení jednoty.

První stránky sokolské kroniky událost připomí-
nají takto:
Na založení sokolské jednoty na Vraném nad Vltavou 
pomýšlelo se dávno dříve, než úmysl tento uveden ve skutek. 
Myšlenku sokolskou zde oživil bratr Antonín Veselý, mědikovec 
ve zdejší papírně německé firmy Arnošt Haase. Již jako učeň 

a potom Sokol prožíval řečený bratr v poněmčeném Brně 
tuhý zápas Čechů s Němci. Vyučiv se řemeslu pracoval na 
stavbách lihovarů, cukrovarů a pivovarů v Rakousku-Uhersku 
i daleko za hranicemi. Vlastní zkušeností poznal pronikavý 
vliv Sokola na slovanský lid doma i v zahraničí. Jsa horlivým 
Sokolem pomýšlel na založení sokolské jednoty na Vraném  
n/ Vlt. Našel tu vhodnou půdu, vranští mu porozuměli. Zvláště 
místní učitelé, bři Josef Zikl a Matěj Liška nadšeně postavili 
se za myšlenku sokolskou.
tři zmíněné sympatizanty doplnili tito účastníci březnového 
setkání: Josef Šťastný, Stanislav Pařízek, karel Fiala, Josef 
Pospíšil, Jindřich Čapek, václav Pařízek, antonín novák, 
václav Bubeník, František Žalud, Josef Svoboda, vojtěch 
Šimeček, František Šťastný, František Jahoda, Josef vojáček, 
František Pašek, václav Jandera a Zdeněk Gebler.
mnozí z nich se o 2 měsíce později stali historicky prvními 
členy správního výboru vranského Sokola. doplnili je ještě 
pánové: František rákosník, Štěpán matějka, František Šťastný, 
Josef Štulík a Bohumil Císař, kapitán pražské paroplavební 
společnosti na vraném č.p. 7.

1. Stanislav Brabec
2. Josef Krištůfek, vystoupil a je v roce 1926 komunistou
3. Václav Krištůfek, jeho bratr
4.  Josef Zikl, jednatel, náčelník a vzdělavatel, předseda 

stavebního odboru, sbormistr pěveckého sboru
5. Václav Pařízek, starosta
6.  Antonín Veselý, náčelník, hospodářský správce,  

místostarosta, člen stavebního dozoru
7. František Vrbovec, zahynul ve světové válce 1914

8. František Císař
9.  František Vodvářka, zemřel následkem válečných 

útrap v roce 1918
10. František Marhold ml., jednatel, zemřel 27. 1. 1913
11.  Stanislav Pařízek, syn prvního starosty, starosta  

a člen stavebního odboru
12. Josef Chvátal, zemřel 30. 12. 1923
13.  Josef Šťastný, člen správního výboru, člen stavebního 

odboru

14. Václav Kotáb, zemřel
15.  Josef Kubát, jednatel správ. výboru, v r. 1926 jed-

natelem stavebního odboru
16. Alois Bambas, padl ve světové válce v roce 1915
17. Josef Zamrazil, vystoupil, odstěhoval se z Vraného
18. Jaroslav Bohumil Císař, býval revizorem účtů
19. Antonín Šťastný, zemřel jako vojín za světové války
20. Vojtěch Šimeček
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Muži vranského Sokola okolo roku 1911
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Připomeňme si dále alespoň v bodech nejdůležitější mezníky z historie Sokola ve Vraném

24. 5. 1908  ustavující valná hromada, prvním
starostou zvolen václav Pařízek

11. 6. 1908  první peníz do sbírky na výstavbu
sokolovny

r. 1908  bezplatné zapůjčení pozemku 
“na Hromadách” od obce

r. 1911 založen mužský pěvecký sbor
r. 1912  založen ženský sbor Sokola 

(8 členek)
r. 1914–1918  ochromení Sokola během

1. světové války, mnoho členů
se z bojů nevrátilo

28. 10. 1918  vznik Československé republiky,
v prosinci obnovení činnosti 
našeho Sokola

r. 1919  koupen pozemek 
“na Hromadách” o výměře 4250 m2 
za 100 kč

r. 1921  slavnostní rozvinutí spolkových praporů
22. 11. 1925 rozhodnutí stavět sokolovnu
2. 5. 1926  slavnostní položení základního kamene

sokolovny
27. 11. 1926  již první cvičení uvnitř sokolovny
26. 6. 1927 slavnostní otevření sokolovny
27. 11. 1927  první promítání biografu

v sokolovně

r. 1932  postaven tyršův pomník 
a zasazena pamětní lípa 
před sokolovnou

r. 1932  provedena přístavba jeviště včetně 
herecké šatny a kulisárny v suterénu 
(v 60. letech byla proměněna na sklad 
uhlí pro ústřední parní topení v sokolovně)

r. 1940  připojení sokolovny na obecní rozvod 
elektrického proudu

r. 1939–1945  2. světová válka, perzekuce českých
spolků, Sokol byl rozpuštěn a zakázán

r. 1948  XI. Celonárodní všesokolský slet –
poslední vlna odporu proti komunis
tickému puči v r. 1948

1950–1989  Sokol byl zrušen na téměř půl století, 
nahrazen jednotnou socialistickou 
tělovýchovou (ČStv). Sokolovna ale žila 
dál – cvičením, školními i jinými kulturními 
akcemi

60. léta zánik ochotnického divadla
r. 1965  provedena přístavba nářaďovny, šatny 

a WC, ústřední parní topení
70. léta po 50 letech zaniká kino
15. 11. 1990  ustavující valná hromada, obnovena

tJ Sokol vrané nad vltavou

1926 – slavnostní položení základního kamene sokolovny

1947 – okrskové cvičení u sokolovny
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PrVní Výbor obnoVené Jednoty 
Sokol Vrané nad VltaVou:
dřímal Jaroslav – starosta
Chvátalová bohuslava – jednatel
bouška Vlastimil – náčelník
dřímalová Věra – náčelnice
havlíčková blanka – ekonom
Mikolášková ladislava – pokladník
Velebil karel – pořadatel
oplová Marta – vzdělavatel
Janicadis Patrik – zdravotník

r. 1992–1993   připojení sokolovny na veřejnou
   kanalizaci a vodovod
r. 1995–1998   se v sokolovně necvičilo, 

 protože prasklo topení
r. 1998–1999  generální oprava elektřiny a topení
r. 2001   kompletní nová střecha nad celým
   objektem sokolovny
r. 2002–2006  generální oprava fasády
r. 2006   založení turnaje „volejbalové
   slavnosti”, znovuobnovení 
   tradiční akce „Běh do schodů”

1990 – obnovení vranského Sokola

1990 – obnovení vranského Sokola

1990 – obnovení vranského Sokola 1990 – obnovení vranského Sokola
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Rok 1918
dne 28. 10. 1918 došlo v Praze na václavském náměstí 
k vyhlášení československé samostatnosti. Řízení veřejných 
záležitostí se ujal národní výbor, jehož členy byli Fran
tišek Soukup, vavro Šrobár, antonín Švehla a alois rašín. 
na moravě proběhlo vyhlášení Československé republiky 
o den později, Slovensko se připojilo k nově vznikajícímu 
státu 30. října.
 
Významné ,,první osobnosti” První republiky
1. prezidentem byl tomáš Garrigue masaryk
1. premiérem byl karel kramář
1. ministrem financí byl alois rašín
1. ministrem zahraničí byl edvard Beneš
1. ministrem vojenství byl milan rastislav Štefánik
 

Jak vnímali vznik 
Československé 
republiky naši 
sokolové?

následující text je doslovným přepisem z kroniky ze stran 
32–37.

Rok věkopamátný, vítězný, slavný. Vrátil nám po 298 letech 
poroby a utrpení zlatou svobodu v naší československé 
demokratické republice.
 
Činnost jednoty stanula
Brzy se ukázalo, že nedostačuje cvičební místnost v hostinci 
u Šťastných. Po marném pokusu pohnouti br Josefa Chvátala, 
aby nám propůjčil opět sál ku cvičení a to za roční odměnu 
100 K, dal br Antonín Veselý po usnesení správního výbo-
ru ze dne 17. března uložiti tělocvičné nářadí v hasičské 
zbrojnici skochovické v naději, že pokračovati budeme ve 
cvičení na letním cvičišti, což se nestalo.
Činnost jednoty stanula.
 
Zahraniční boje, legionáři českoslovenští
Zatím rozhodoval se osud československého národa v cizině 
daleko od naší vlasti na různých bojištích. Českoslovenští, 
srbští a slovinští váleční zajatci na Rusi, ve Francii a v Itálii 
měli v dobré paměti zločiny, jakých se dopouštěli Němci 
a Maďaři na Slovanech v Rakousko-Uhersku za panování 
nenáviděných Habsburků. Za souhlasu vlád shora jmeno-
vaných tří států utvořili uvedení zajatci – hlavně vlivem 
Sokolů zajatců – legie, které bojovaly v ruské, francouzské 
a italské armádě proti Německu, Rakousku-Uhersku, Turecku 
a Bulharsku. Všech legionářů bylo bez mála 89 tisíc. Pro-
slavili se na všech bojištích rozvahou, odvahou, vojenskou 
vyspělostí, hrdinností a vytrvalostí. Svět se jim divil. Náš 
národ vyhladovělý a ožebračený dlouhou vojnou pevně 
věřil, že přátelé naši (Francie, Anglie, Itálie a Spojené 

Sokolská kronika, zápis o událostech roku 1918
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státy severoamerické) zvítězí přesto. Že Ukrajina sjednala 
s Německem a Rakousko-Uherskem hanebný mír 9. února 
a ruští bolševici (Komunisté) nečestný mír s Německem 
3. března.
 
Na úsvitě svobody
Dne 13. července ustavil se v Praze Národní výbor, aby se 
staral o samostatný československý stát rodící se v cizině 
pod vedením vrcholného Čechoslováka Tomáše Garrigua 
Masaryka, bývalého universitního profesora v Praze, bratra 
Sokola. Naděje na vítězství vzrůstala. Bulharsko, spojenec
Německa bylo přemoženo a 30. září s ním sjednán mír. 
O Rakousku-Uhersku a Turecku jsme věděli, že dlouho ne-
odolají.

Převrat
Dne 27. října večer dr Alois Rašín člen Národního výboru 
vyslechnuv z Vídně telefonické zprávy věštící kapitulaci 
Rakouska-Uherska, povolal k sobě bratra Josefa Scheinera 
starostu České obce sokolské a uložil mu, aby se postaral 
o sokolské hlídky na pondělí ráno 28. října a neprodleně 
uvědomil o chystaném státním převratu české vojáky, četnic-
tvo a policii. Vše přesně vykonáno. Poslední rakousko-uh-
erský zahraniční ministr hrabě Julius Andrássy telefonoval 
z Vídně 28. října ráno, že Rakousko-Uhersko kapitulovalo 

a uznává právo sebeurčení neněmeckých národů rakous-
ko-uherských. Po 9. hodině redakce pražských novin vyvěsily 
tuto zprávu, která se bleskem rozlétla městem. Čeští lidé 
jásali, radostí plakali, neznámí se objímali – obraz, jakého 
Praha neviděla. Bylo třeba veliké prozíravosti a rozvahy, 
aby nebyl porušen pořádek. V revolučních těžkých dnech 
28., 29. a 30. října vykonalo Sokolstvo neocenitelné služby 
zrodivšímu se československému státu. Vyplnily se naděje 
br dra Miroslava Tyrše vychovavšího v Sokolstvu naše 
národní vojsko. V naší revoluci nebyl zmařen ani jediný 
lidský život, nedotčen majetek. Byla to velmi vzácná rev-
oluce v dějinách lidstva, protože ji provedli Čechoslováci 
a protože byla velmi pečlivě připravena. Všechen národ 
byl zajedno. Sokolské stráže vedené náčelníkem České 
obce sokolské br Jindřichem Vaníčkem rozestaveny ráno 
28. října dříve, než došel z Vídně telegram o kapitulaci 
Rakouska-Uherska. Krajané vítali na ulicích naše Sokoly 
s bouřlivým nadšením. Br Josef Scheiner jmenován velitelem 
československé armády.

Uvítání svobody na Vraném
Telegrafická zpráva o shroucení Rakousko-Uherska došla na 
Vraný 28. října dopoledne a s ní provolání samostatného 
Českoslovneského státu. Všude i v papírně lidé zanechali 
práce, všude jásot, zimničné radostné vzrušení, že máme svo-

1920 – děvčata Akademie sokola s Josefem Ziklem



historie

111 let Sokola ve vraném nad vltavou  13

bodnou republiku. (Republiku prohlásilo Národní shromáždění 
v Praze teprve dne 14. listopadu 1918.) Horečná radost 
projevila se zvláště večerním lampionovým průvodem po 
obci. U papírny postavena ochranná sokolská hlídka. Téhož 
dne (28. října) odpoledne odjeli mnozí vranští do Prahy, 
aby se přesvědčili o pravdivosti státního převratu. V půl  
16. hodině připlul z Prahy parník s vlajícím praporem. Došlé 
zprávy potvrzeny.
29. října projížděl naším nádražím první ministr železnic, 
dr. Isidor Zahradník římsko-katolický kněz, správce premon-
strátského velkostatku na Hradištku. Byl osloven deputací 
obecního zastupitelstva skochovicko-vranského s prvním 
radním br Františkem Rákosníkem v čele.
Veselost našemu občanstvu způsobil neoblíbený velitel zdejší 
četnické stanice Tůma, až odporně věrný nenáviděnému 
Rakousku-Uhersku. Hned po převratě nabídl služby novému 
státu.
 
Pomoc
Zvláště poznamenati jest, že Čechoslováci usedlí ve Spo-
jených státech severoamerických poskytli nám velmi vydatné 
pomoci v boji za svobodu a samostatnost. 4. dubna 1917 
vstoupily Spojené státy do války. Připojily se k Čtyrdohodě 
(Rusko, Francie, Anglie, Itálie), proti Centrálním mocnostem 
(Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko, Bulharsko). Jmenovitě 
vlivem amerického sokolstva bylo vybráno mezi Čechoslováky 

mnoho peněz na náš odboj a mnoho amerických dobrovol-
níků československých bojovalo ve Francii proti Němcům. 
„Co krev pojí – moře nerozdvojí“.

Valná hromada
Valná hromada byla 8. prosince v hostinci u bratra Eduarda 
Zamrazila. Počet účastníků nezapsán. Br starosta František 
Marhold radostně zahájil valnou hromadu připomínaje, 
že je to první naše valná hromada ve svobodné vlasti. Po 
jednatelově proslovu (br Theodor Krása) rozhovořil se br 
Antonín Veselý o činnosti jednoty za války (od 28. čer-
vence 1914 do 28. října 1918). Volby vykonány zdvih-
nutím paže.

Zvoleni bratří a sestra:
František Marhold starosta
František Rákosník náměstek starosty
Josef Zikl  náčelník
Julie Janderová náčelnice
Theodor Krása jednatel
Josef Šťastný  pokladník
Otokar Urban hospodářský správce

Kromě vyjmenovaných zvoleni do správního výboru:
Antonín Veselý, Stanislav Pařízek, Štěpán
Matějka, Augustin Dušek.

1920 – pěvecký odbor Sokola se sbormistrem Josefem Ziklem
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Náhradníci jejich: František Marhold ml. (syn hos-
tinského), Václav Jandera, Josef Kubát.

Přehližitelé účtů: František Dvořáček, František Císař.
Valná hromada schválila příspěvek 50h měsíčně a to od 
1. ledna 1919.
 
Sokol opět v hostinci br Josefa Chvátala
Přijat jednomyslně návrh bra Josefa Chvátala hostinského 
v č. p. 16 odnášející se ku cvičební místnosti a místnosti 
spolkové. Br Josef Chvátal propůjčuje Sokolu bezplatně sál 
cvičební a mimo to místnost spolkovou. Vyhrazuje si čtvrtletní 
výpověď a vymiňuje si, aby sál po sokolských podnicích 
a zábavách byl vždy řádně vymyt a vyčištěn.
Po starostově doslovu zakončena valná hromada zpěvem 
hymny: „Kde domov můj“.
 
Výbor
Výborové schůze byly v tomto správním roce čtyři. Na pos-
lední 8. prosince bylo usneseno, aby 1. prosince promluvil 
br Josef Štulík ze Zvole v hostinci bra Eduarda Zamrazila na 
Vraném o Československé demokratické republice. Vděčného 
posluchačstva obého pohlaví bylo mnoho.
 

Převoz cvičebního nářadí
V prosinci přestěhováno bylo spolkové tělocvičné nářadí ze 
skochovické hasičské zbrojnice do nové cvičební místnosti 
v hostinci u bra Josefa Chvátala na Vraném za dozoru bra 
Otokara Urbana.

Zábava
31. prosince byla u bra Josefa Chvátala silvestrovská zábava 
s humoristickým programem a tancem (Bábovka vydražena 
na 71K 97h) 10 mokropeských hudebníků dostalo 312K 
a za 50K večeři. Čistý výtěžek 419K 97h.
 
Dar
Bratr Antonín Veselý koupil 20 odznaků Českého srdce a roz-
prodal je členstvu. České srdce pomocné sdružení bylo založe-
no v Praze 25. října 1917 za největší bídy ve světové vojně 
pro záchranu hladovějícího obyvatelstva Prahy, hlavně dětí. 

dále již kronika pokračuje rokem 1919. Zápisy z let  
1908–1927 vytvořil zpětně Josef Štulík, bývalý zvolský řídící 
učitel a kronikář. Jen s velkým štěstím se naše sokolská kronika 
dochovala až do dnešních dní. v době zákazu Sokola ji 
k sobě na půdu na téměř půl století ukryla rodina veselých 
z domu č. p. 133. my si tak dnes i po mnoha letech můžeme 
lépe představit tehdejší události.

Josef Štulík, řídící učitel ve Zvoli a sokolský vzdělavatel, 
v letech 1930–1934 vranský občan. Na sklonku svého života 
sepsal prvních 20 let vranského Sokola. Vše sestavil zpětně 
z různých zápisů ze schůzí a valných hromad.

1926 – stavba sokolovny 

1926 – stavba sokolovny 

cvičení žen mimo Vrané
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PŘehled StaroStŮ VranSkého Sokola
• Václav Pařízek 1908–1914   „Dne 1. března 1914 

zemřel po delší nemoci br Václav Pařízek, rolník na 
odpočinku č. p. 4 na Vraném, první starosta našeho 
sokolského bratrstva. Bylo mu 63 let. Pochován jest na 
novém komunálním (obecním) hřbitově dne 3. března. 
Br jednatel Theodor Krása dojemně promluvil u jeho 
hrobu. Zemřelý bratr starostoval necelých 6 let, byl plně 
zaujat sokolskou myšlenkou, jednotu naší podporoval 
mravně i hmotně. Milovali jsme ho a vážili jsme si ho. 
Nezapomeneme na něho!”

• František Marhold st. (obchodník a pekař na vraném 
č.p. 14) 1914–1921 („kdy se vzdává hodnosti sta-
rostenské”)

• antonín Veselý 1922–1923

• Stanislav Pařízek 1923–1938 

• Josef Zikl st. 1938 (vzdal se pro nemoc) „Dne 22. květ-
na konala se valná hromada mimořádná. Důvodem ke 
svolání této bylo onemocnění bratra starosty Josefa Zikla. 

Ten v únoru 1938 dne 20. onemocněl velmi těžce a po 
svém vyváznutí z nebezpečí smrti, do které ho dostala 
angina pectoris, požádal o zproštění funkcí.” 

• Josef Šťastný st. 1938–1947

• (1941–1945 Sokol rozpuštěn)

• otokar urban 1947–1950

• Poté byl Sokol zrušen, resp. přeformován pod jednotnou 
socialistickou tělovýchovu – ČStv

• Jaroslav dřímal 1990–1994

• Jiří havlíček 1994–1998

• Marie koubová 1998–2013

• Martin kilián 2013–2017

• Jaroslav tejnický 2017 až současnost

Václav 
Pařízek

František 
Marhold st.

antonín 
Veselý

Stanislav 
Pařízek

Josef 
Zikl st.

Josef 
Šťastný st.

otokar 
urban

Jaroslav 
dřímal

Jiří 
havlíček

Marie 
koubová

Martin 
kilián

Jaroslav 
tejnický
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SPolkoVý PraPor a Jeho hIStorIe
Zajímavou kapitolou z historie jednoty je beze sporu i příběh 
spolkového praporu. tento jedinečný symbol vranského Sokola 
brzy oslaví kulatých 100 let od svého vzniku, a proto jsme 
mu letos, (tj. v roce 2019) dopřáli profesionální ošetření 
v restaurátorské firmě. nyní, když už je vyztužen a zpe
vněn, ho můžeme bez obav častěji používat při slavnostních 
příležitostech.

velikost významu spolkového praporu pro vranský Sokol 
nám pomůže přiblížit doslovný přepis ze sokolské kroniky 
(s. 57–60):

Rok 1920: Na schůzi 3. července přijat jednomyslně 
návrh br starosty Františka Marholda na pořízení spolkového 
praporu.

Rok 1921: Mimořádná valná hromada svolána v den 
8. května odpoledne do spolkové místnosti v hostinci br Josefa 
Chvátala č.p. 16. Přítomno 31 bratrů a 22 sester (53). Br 
starosta František Marhold záře radostí mile uvítal přítomné.
Na to se ujal slova br jednatel Josef Kubát. Promluvil 
o mravním a výchovném vlivu sokolské myšlenky, sokolských 
zásad i praktické důležitosti výchovy sokolské v životě 
našeho národa. Poukázal na to, že rozvinutí spolkového 
praporu je památnou událostí Sokola, neboť prapor ten stále 
připomínati bude nám i budoucím vytrvalou a obětavou práci 
pro svobodu, pro tělesné a povahové zušlechtění širokých 
vrstev našeho lidu, bude vždy posvátným znakem nevad-
noucí lásky k bratrskému soužití. Vroucí slova jednatelova 
byla vyslechnuta s nadšením.

Potom odevzdala s. Milča Šůlová do rukou staro
stových prapor, který vyšila se s. Marií Plívovou. 
Rozměry praporu jsou 140 cm x 110 cm. Na jedné straně 
je vyšit sokolský monogram S ověnčený lipovou ratolestí 
a pod ní heslo „Mužně v před!” Na druhé straně vyšito 
Tělocvičná jednota Sokol na Vraném n/ Vltavou. Br Karel 
Plíva daroval 66 Kč za předtisk na praporu na stavbu 
tělocvičny. Br starosta přikládá k praporu svůj dar stuhu. Pak 
br Augustin Dušek vložil do rukou starostových praporovou 
žerď zakončenou kovovým sokolíkem, darem tří nejmeno-
vaných bratrů. Sepsána pamětní listina se jmény pracovníků 
na praporu, dárců přispěvších na jeho pořízení i dárců na 
stavbu sokolovny počínaje penízem 25 Kč. Tento pergamen 
vložen do praporové žerdi na schůzi správního výboru 
21. května 1921.

Pak promluvili k věci bři: Josef Zikl náčelník, Josef Havlíček 
pokladník a Theodor Krása.
Matkou praporu byla zvolena jednomyslně s Marie Paříz-
ková choť br Stanislava Pařízka rolníka na Vraném č.p. 4, 
kmotrami sesy Marie Šůlová choť obchodníkova a Marie 
Ziklová, manželka náčelníkova, obě z Vraného.
Praporečníky zvoleni bři František Dvořáček a Stanislav 
Pařízek.

19. června 1921 – Slavnost rozvinutí spolkového 
praporu
1.  Budíček o ½ 6, na Vraném, odtud do Skochovic a ze 

Skochovic na cvičiště ke zkouškám.
2. Od 9–10 hodin vítání hostí
3.  O 10. průvod na cvičiště se svinutým praporem nešeným 

členkami a žákyněmi.
4.  Sbory spolkového mužského odboru pěveckého a zahájení 

slavnosti br starostou.
5. Slavnostní řeči
6.  Zatloukání hřebů do praporové žerdi, rozvinutí praporu, 

odevzdání jej bru praporečníku, sborový zpěv, slib na 
prapor.

7. Státní hymny
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8.  O ½ 15. hodině průvod s rozvinutým praporem na cvičiště.
9. Veřejné cvičení.
10. Večer sokolská veselice.

Slavnostní upomínky prodávají se dopoledne po 3 Kč, 
odpoledne po 2 Kč. Sedadlo na cvičišti 8 Kč, místo k stání 
4 Kč. Vstupné do večerní veselice 8 Kč.
Zvolská škola půjčila žákům tyče k prostným na veřejné 
cvičení.
Slavnosti zúčastnily se tyto spolky: Sbor dobrovolných 
hasičů ve Skochovicích – František Hartman starosta, 
František Krištůfek náměstek, Sokol v Davli – A. Drozd, 
Sokol v Dol. Břežanech – Bohumil Blecha starosta, František 
Boguszak vedoucí a 40 členů, Sokol v Modřanech – Jarda 
Vysušil náčelník a 16 členů, Sokol ve Štěchovicích – Alois 
Chot náčelník a 13 členů, sbor místních dobrovolných 
hasičů – František Rak, místní spolek Domobrana – Rudolf 

Petr místopředseda, sokolská župa Pražská – Bedřich Moser 
jednatel, obecní zastupitelstvo Vraného – Skochovic – 
Václav Chaloupka starostův náměstek, František Rákosník 
radní. Antonín Hrábek, Dörfel, Theodor Krása, místní 
odbočka československých legionářů legionáři – Jaroslav 
Veselý, Václav Štěfán, Václav Kotáb, Ludovít Vandas, 
František Jahoda, hasičská župa Rieger v Jílovém – Ludvík 
Casati župní starosta.
Mravní i hmotný úspěch byl uspokojivý. Účastníků na slav-
nosti bylo kolem tisíce, čistý výtěžek 6861 Kč 50 h. Dvanáct 
hudebníků z Mokropes dostalo 2200 Kč a večeři. Na stavbu 
sokolovny vyhrazeno 6000 Kč

22. června (mimořádná schůze) Matka praporu  
s. Marie Pařízková odevzdala jednotě dar 500 Kč, kmotra 
praporu s. Marie Ziklová 100 Kč, druhá kmotra praporu  
s. Marie Šůlová ozdobila prapor bílou vyšívanou stuhou.

1921 – slavnost rozvinutí spolkového praporu
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SokolSká líPa SVobody 2018
rok 2018 byl jubilejním rokem, kdy si celá republika připo
mněla 100 let od vzniku ČSr. v této souvislosti vznikly dva 
podobné projekty: „Stromy svobody 1918–2018” a „lípy 
republiky 1918–2018” díky nimž se podařilo zmapovat 
4597 stávajících památných stromů a registrovat 2766 
stromů nově vysazených. lípy symbolizující naši republiku 
a svobodu rostou nejen v České i Slovenské republice ale 
dokonce i v dalších zemích.
Jedním ze stromů, který chce připomenout význam svobody 
a demokracie je i naše nová sokolská lípa.
 
v neděli 28. 10. 2018 odpoledne jsme se slavnostně 
vystrojeni sešli před sokolovnou, kde náš starosta bratr  
Jaroslav tejnický pronesl v dobovém sokolském kroji proslov 
k nečekaně velkému počtu diváků. Za mrholení a teploty 
blízké bodu mrazu jsme zasadili trikolórami ozdobenou 
lípu malolistou, která je potomkem památného stromu ve 
Smolotelech na Příbramsku. tamní strom již, bohužel, padl 
a byl svědkem mnoha pohnutých historických i osobních 
událostí. díky vranským Skautům si můžete celý příběh 
původní lípy přečíst v samostatné kapitole.

rok 2018 byl mimo jiné i rokem 110. výročí vranského 
Sokola, a proto jsme si připomněli i některé události z his
torie našeho spolku, vedle národní hymny zazněla i hymna 
sokolská.
trocha alkoholu přišla v chladném počasí každému zájemci 
velmi vhod, s chutí jsme se zakousli do krajíců z krásně zdo

beného bochníku chleba, který měl na sobě vypečené číslo 
„110”. nechyběla sůl ani domácí škvarková pomazánka. 
Brzy na to jsme se i s živou hudbou přesunuli zahřát do 
restaurace u Sokola, kde pokračovala volná zábava až do 
pozdních večerních hodin.
Popřejme naší lípě, ať je svědkem samých dobrých událostí 
a ať tady dlouho vzkvétá jako odkaz budoucím generacím 
a poděkování generacím minulým.
 
a protože se nám setkání moc líbilo, rozhodli jsme se, že 
založíme tradici a budeme se odteď u sokolské lípy svobody 
každoročně scházet vždy ve státní svátek 28. října.

lípa – mýty a pověsti
lidé měli rádi lípy odnepaměti. lípa byla symbolem ochrany, 
pomoci a lásky pro svou vůni, půvabnou korunu a vlídný stín. 
lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou energií zbaví 
člověka chmurných myšlenek. lipové lýko údajně sloužilo ke 
spoutávání démonů. Figurka z lipového dřeva se nosívala pro 
štěstí. nošení lipové kůry zase chránilo před otravou. a její 
listy se využívaly při tajných kouzlech k získávání nesmrtelnosti.
v mytologii byla lípa zasvěcena bohyni lásky, v křesťan
ství byla často spojována s Pannou marií (na lípy lidé 
zavěšovali obrázky Panny marie). S tvárným lipovým 
dřevem pracovali řezbáři, dělali z něho oltáře a sochy 
svatých, proto tedy „svaté dřevo“. lipové dřevo našlo up
latnění při výrobě nábytku, dřeváků, hudebních nástrojů, 
kolébek i rakví. Svůj význam má lípa i v léčitelství. a tak 

2018 – slavnostní zasazení sokolské lípy svobody před sokolovnou 
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i bez nadsázky lze říci, že tento strom člověka skutečně 
provází od kolébky až po hrob.
Podle pověstí právě lípy byly zabydlovány spravedlivými 
a dobrými duchy, a proto pod jejich větvemi hledala v bouřce 
útočiště řada lidí ve víře, že do lípy blesk neuhodí. Pod 
lípou se také konaly vesnické sněmy nebo kázání. a své 
postavení si lípa háji i v dnešní době. Stále je naším 
nejoblíbenějším stromem a je často vysazována. Jako 
solitéra zdobí zámecké zahrady i vesnické návsi, doplňuje 
kostely či kapličky, nebo vytváří majestátní aleje. Pod stínem 
monumentálních košatých lip si lze v letních parních měsících 
příjemně odpočinout. Pod korunou nalezne náhodný kolem
jdoucí ochranu před letní přeháňkou.
 
lípa jako náš národní strom
Řada zemí má své národní stromy. v České republice je 
národním stromem lípa (Tilia). Její atributy (větvička, list, 
květ) můžeme nalézt na standartě prezidenta, státní pečeti, 
vojenských uniformách a bankovkách.
oficiálním národním symbolem se lípa stala roku 1848, kdy 
se na všeslovanském sjezdu, který probíhal 2.–12. června 
v Praze, sešli delegáti z Čech, moravy, Slezska, Slovenska, 
a dále pak Poláci, rusíni, Chorvati, Srbové, Slovinci a dal
matinci, což byli zástupci všech porobených slovanských 
národů. Stanovili lípu jako národní symbol postavený pro

ti velkoněmeckým snahám o porobení slovanského živlu. 
Bylo to reakce na frankfurtský sněm, kde byl jako symbol 
velkoněmectví zvolen dub. lípu jako národní strom měl 
navrhnout ladislav Čelakovský.
lípa a její součásti se po mnoho generací dodnes stávají 
symbolem obrany proti okupaci a zničení naší vlasti. Je stme
lujícím symbolem lidu zemí koruny české v dobách jakkoliv 
těžkých. lípa jako národní strom je tradičním symbolem.
 
lípa – pohled biologa
lípa je rozšířena po celém mírném pásu severní polokoule, 
kde se vyskytuje asi 30 až 40 druhů. lípa má listy střídavé, 
tvarem srdčité. Čepel listu je pilovitá až zubatá. květy jsou ve 
vrcholících a zpravidla převislé. Stopka květenství má v dolní 
části přisedlý listen, který tvoří létací aparát pro rozšiřování 
plodů. lípa v době květu krásně voní a je medonosným 
stromem, který tisícům včelařů již po stovky let umožňuje 
nakrmit jejich včely. Plod je jednopouzdrý oříšek.
v České republice jsou původní jen dva druhy: lípa velko
listá (Tilia platyphyllos) a lípa malolistá neboli srdčitá (Tilia 
cordata). lípa se dožívá stáří až 1000 let. mezi památnými 
stromy České republiky je nejvíce lip.
 
zdroj: Lípy republiky Středočeského kraje autora Aleše Rudla 
(dostupné na www.lipyrepubliky.cz)

Organizátoři akce – zleva: Lucie Vavřinová, Petr Janeček, 
Magda Tejnická, Vladimíra Částková, Ondřej Beran, 
Natálie Lupienská a Jaroslav Tejnický. 
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Pohnutá historie lípy  
ze Smolotel
Sokolská lípa má ve vraném své dvojče – lípu skautskou, 
kterou taktéž v neděli 28. 10. 2018 jen o chvilku dříve 
Skauti slavnostně zasadili u křížku nedaleko nádraží (tzv. 
„u váhy“). oba zasazené stromy jsou genetickými potomky 
lípy ze Smolotel.

Lípa ze Smolotel byla prohlášena památným stromem 
20. 10. 1981. V této době byla lípa statným stromem 
vysokým 31 m s obvodem kmene 694 cm ve výšce 130 cm 
nad zemí. Dendrologická zahrada Průhonice udržuje genové 
mateniče vybraných památných stromů. Do svého programu 
vybrala i lípu ze Smolotel.
 
Lípa byla zasazena někdy v letech 1706–1723, kdy tehdejší 
majitelé Smolotel Chanovští z Dlouhé Vsi přestavovali 
původní tvrz na barokní zámek. Jako mladý stromek byla 
u stavby kostela zasvěceného Janu Křtiteli a Panně Ma-
rii  Karmelské na Makové Hoře, který Jan Felix Chanovský 
– Krasilovský nechal postavit v letech 1719–1722. Slavnostní 
vysvěcení proběhlo 5. 10. 1723 světícím biskupem hrabětem 
Janem Rudolfem Šporkem.
 
Roku 1733 se lípa seznamuje s novým majitelem panství 
Zdeňkem Jiřím Chřepickým z Modliškovic prelátem 
a děkanem svatovítským v Praze a kanovníkem u sv. Štěpána 
v Litoměřicích. Po jeho smrti roku 1755 převzala Smolotely 
jeho sestra Antonie Chřepická, vdova po Janu Blažejovi 
Santinim – Aichelovi (1677–1723). Dědicové Chřepických 

žili ve Smolotelech až do roku 1809. Čtvrtého dubna 1774 
začal zámek hořet a kvůli velikému suchu vyhořel úplně. 
Smolotelská Lípa tehdy naštěstí přežila sucho i plameny.
Roku 1872 přichází do Smolotelského zámku poslední  
významnější šlechtický rod Erggeletů. Za jejich vlády fun-
goval u zámku pivovar, v obci byly čtyři mlýny a velkostatek 
o rozloze 713 ha. V září roku 1909 na Makovou nastoupil 
páter Vincenc Bosáček pocházející ze starobylého 
příbramského rodu a s ním zde dlouhá léta žil také jeho bratr 
Josef, akademický malíř a spolupracovník Mikoláše Alše. 
Oba bratři často procházeli zámeckým parkem pod naší lípou. 
Z té doby lípa pamatovala i „čtyřnohý vodovod“ – oslíka, 
který nosil ke kostelu na Makovou horu vodu, a který znal 
cestu i svůj úkol zpaměti. Sám přinesl dva prázdné měchy na 
vodu na hřbetě do vesnice, počkal, až mu je někdo naplní, 
a poté se vydal i s nákladem zpět.
 
Za první světové války byla lípa u odvodu chlapců a mužů. 
Mnoho z nich se již domů nikdy nevrátilo. Jejich smrt 
připomíná žulový pomník „Padlým synům ve světové 
válce 1914–1918“, postavený na návsi kousíček od lípy, 
skoro pod její korunou. Z Makové hory byly pro válečné 
účely odebrány kostelu zvony a v pivovaru byly zabaveny 
měděné kotle. Okolo roku 1915 tak zaniká zámecký piv-
ovar. Budova zámku se během války nezměnila, vyměnil 
se ale majitel. Erggeletové byli velmi zadluženi, a tak 
Smolotelské panství koupil v dražbě roku 1915 JUDr. Edu-
ard Schwarz, který měl advokátní kancelář na Ovocném 
trhu v Praze. V roce 1939 přebral Smolotely Eduardův 
syn Karel Schwarz, který panství pronajal židovské 
rodině Königových. Tato rodina zde hospodařila až do 

zámek Smolotely 

Maková hora, kostel sv. Jana Křtitele  
a Panny Marie Karmelské
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roku 1942, kdy byla deportována do Terezína, kde otec 
rodiny zemřel a jeho žena a dva synové byli převezeni do 
Osvětimi, kde zahynuli v plynové komoře. Po manželích 
Königových nám zůstaly pouze tyto smutné záznamy:
 
Hugo König, narozen 28. 09. 1878, poslední bydliště 
před deportací: Smolotely Transport Bz, č. 28 (12. 11. 1942, 
Tábor -> Terezín) Zahynul 27. 03. 1943 Terezín
 
Beatrix Königová, narozena 02. 03. 1889, posled-
ní bydliště před deportací: Smolotely Transport Bz, č. 29 
(12. 11. 1942, Tábor -> Terezín) a Transport Eq, č. 190 
(12. 10. 1944, Terezín -> Osvětim) Zahynula.
 
Schwarzovi byli také židé a jejich majetek včetně zámku 
byl zkonfiskován. Karel Schwarz byl deportován do Osvětimi, 
kde byl popraven. Eduard Schwarz se pokusil emigrovat 
do USA, ale jeho loď se potopila. Do USA s úspěchem 
emigrovala pouze jeho dcera Ema.
Za 2. světové války zámek zabrala německá armáda a zřídi-
la si zde velitelství. Když Němci roku 1945 odcházeli, 
rozkradli, co mohli. Po Němcích přišli Rusové, a ukradli, 
co ještě zbylo.
 
Lípa pamatovala také narození pěti dětí sedláka Fran
tiška Bučila a Františky, rozené Kostkové – Marie, Jana, 
Josefa, Františka a Anny. Nejstarší syn Jan se z první světové 
války vrátil jako válečný invalida. Hospodaření na rodném 
statku převzal prostřední z bratrů Josef. Za 2. světové války 
se stal starostou Smolotel. Roku 1945, na základě udání, 
že schovává před Němci obilí, byl odsouzen k smrti. Ve 
vězení v Příbrami mu nechali otevřené okno u cely, aby 
mohl utéct. Josef se ale bál, že by mu pak postříleli rodinu, 
a proto neutekl. Byl popraven na Pankráci 9. března roku 
1945. Pohřben byl v hromadném hrobě v Praze – Ďáblicích. 
Nejmladší bratr František si zvolil službu v církvi. Studoval 
na gymnasiu v Příbrami a na teologické fakultě Univer-
zity Karlovy. Primici pak měl P. František Bučil na „rodné“ 
Makové. V Sedlčanech se stal v roce 1940 děkanem. Po 

válce byl v roce 1951 odsouzen komunistickým režimem 
ve vykonstruovaném procesu k 9 letům těžkého žaláře. Jeho 
zdravotní stav se ve vězení horšil a bez odpovídající lékařské 
péče 30. 12. 1955 umírá. Pohřební úřad dostal zákaz 
vydat jeho tělo příbuzným a jeho ostatky byly odvezeny do 
neoznačeného hrobu v Praze – Ďáblicích. Stejně jako zde 
pohřbili před deseti lety anonymně bratra Josefa fašisté, 
pohřbili zde tělo umučeného Františka tajně i komunisté. 
Po konfiskaci zámku ve Smolotelech Němci byl zámek po 
roce 1948 zestátněn komunisty.
 
Od roku 1949 sloužil zámek k mnoha účelům, např. jako 
mateřská školka, kino, divadlo, obřadní síň, hospoda. Kolem 
lípy bylo tehdy stále plno lidí. Postupem času však zámek 
chátral, a tak se skoro již vůbec nevyužíval.
 
V roce 1996 se o zámek a ostatní zestátněný majetek přihlá-
sil v rámci restitucí Jan Josef Kohn (univerzitní profesor 
matematiky na Princetonu, New Jersey), vnuk posledního 
majitele, Eduarda Schwarze, syn Emy, provdané Kohnové. 
V roce 1999 mu byl zámek skutečně vrácen. Lípa se 
tedy ještě dočkala příchodu potomka bývalých majitelů, které 
dobře pamatovala, a dočkala se i rekonstrukce zámeckého 
pivovaru na penzion.
 
Dne 6. 6. 2002 však nevydržela nápor větru 
a skácela se. Následně je již uváděna jako padlý mrtvý 
kmen. V říjnu 2017 z ní již zbylo pouze několik špalků 
určených na spálení.
 
V parku okolo zámku žijí daňci a část slouží jako zahrada 
restaurace penzionu, na opravu zámecké budovy se stále 
ještě čeká. Kostel na Makové hoře je využíván minimálně, 
mše se konají jednou měsíčně a mezitím je kostel zamčený.

děkujeme vranským Skautům za vypátrání této velmi za
jímavé minulosti a popřejme našim dvěma vranským lípám, 
potomkům památné lípy u Smolotel, aby byly němými svědky 
příznivějších historických událostí a osobních osudů.

padlý mrtvý kmen pozůstatky památného stromu 



SoučaSnoSt tJ Sokol 
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SoučaSnoSt tJ Sokol Vrané nad VltaVou I.
v dnešních dnech je o vranský Sokol stále velký zájem. Spolek 
aktuálně sdružuje 178 registrovaných členů, nepočítaně 
dalších využívá aktivity a prostory jako hosté či nájemníci. 
velkou měrou zaplňuje kapacitu sokolovny také místní základ
ní škola, pro kterou je naše tělocvična jediným útočištěm pro 
výuku tělocviku v chladných měsících.
doba společných brigád, kdy mnoho lidí naráz udělalo 
spoustu práce zdarma, je sice již pryč, ale při přípravě 
větších sokolských akcí se vždy najde hrst nadšenců a pod
porovatelů, kteří pomohou (ať už formou fyzické pomoci či 
např. finančního/věcného daru do tomboly nebo závodu). 
Účast na jednotlivých akcích je velká a zájem o prostory 
v sokolovně je ještě větší… a to nás moc těší.

Sportovní oddíly 
a kroužky
Zdravotní tělocvik
Již 21 let historie tohoto oddílu popisuje vedoucí paní eva 
Havlíčková:
,,Členem TJ Sokol Vrané nad Vlt. jsem od roku 1998. Byla 
jsem požádána bývalou starostkou Sokola o vedení cvičení. 
Pracuji jako fyzioterapeut, a tak jsme cvičení pojaly jako 
zdravotní, které je pro každého, kdo má chuť a čas si přijít 
jednou týdně protáhnout tělo bez ohledu na věk. Ke cvičení 
používáme míče, gumy, činky aj. Náročnost cvičení není malá, 
ale přináší ovoce. Důslednost ve cvičení, přestože se cvičí 
jednou týdně, je velmi znatelná v pohyblivosti a celkové kondi-
ci. Cvičení začínáme v září a končíme před prázdninami.”

Cvičení rodičů s dětmi
oddíl Cvičení rodičů s dětmi je určen pro děti od 1 roku 
po předškoláky a má u nás dlouholetou tradici. k paní věře 
dřímalové chodilo cvičit již několik generací a do dnešního 
dne na to rádi vzpomínají.

děti, které sem dříve chodily, sem dnes již chodí se svými dět
mi. všichni si mohou vyzkoušet skluzavku, trampolínu, žebřiny, 
kruhy, lano, tyč, švédskou bednu, kladinu, hopsadla, míče, 
míčky a mnoho dalšího. každý se tak seznámí s tradičním 
i moderním sokolským náčiním. v prosinci nechává dětem 
nadílku mikuláš, v červnu zakončujeme sezónu opékáním 
buřtů ve Skochovicích.
Pro naše nejmenší zajišťuje v sokolovně Centrum ekologické 
výchovy Zvoneček oblíbené Cvičení s opičkou Žofkou. 
určené je pro malou skupinu děti od 1 roku, kde vedle 
pohybu nechybí ani říkánky, básničky, písničky a lehká 
didaktika se zaměřením na přírodu.
 
Volejbal
oddíl volejbalu je jedním ze základních pilířů naší tělocvičné 
jednoty. Založen byl ještě v minulém tisíciletí a čtvrteční 
večery k němu neodmyslitelné patří. Poslední 2 starostové 
(martin kilián a Jaroslav tejnický) vzešli právě z tohoto  
oddílu, zároveň bývá často několik volejbalistů součástí 
výboru tělocvičné jednoty.
volejbalisté založili či znovuobnovili několik tradičních akcí, 
které každoročně organizují: volejbalové slavnosti, vranský 
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lesní běh, Běh do schodů. aktivně se zapojují i do obecních 
akcí – v masopustním průvodu vždy tvoří jádro v podobě 
medvěda s medvědářem, na vranském Posvícení zajištují 
stánek s moravským burčákem, při rozsvěcení vánočního 
stromečku několikrát připravili stánek s nápoji. na tradiční 
mikulášské zábavě pro děti téměř každoročně rozdávají 
dětem nadílky v maskách mikuláše, čerta a anděla.
od prvního ročníku v roce 2014 volejbalisté také každoročně 
zajišťují předávku a zázemí pro běžce v unikátním závodu 
vltava run. Jedná se o 350 km dlouhý štafetový běh na trase 
podél vltavy od pramene u kvildy až po pražský Braník. 
12 členů každého týmu obdivuhodných běžců se střídají 
od sobotního brzkého rána až po nedělní podvečer. vrané 
nad vltavou je místem předposlední předávky a běžci ji 
pravidelně hodnotí jako jednu z nejlepších na celé trase, 
za což jsme moc rádi.

Gymnastika
trenérka Ing. Jana veselá založila roku 2016 v naší  
tJ velmi činorodý oddíl moderní a estetické gymnastiky:

moderní gymnastika (mG) je sport, který má historii v Čr od 
roku 1953. Gymnastky cvičí s náčiním: stuha, míč, kužele, 
švihadlo, obruč a sestavy bez náčiní. v tomto sportu se 
začíná přibližně od věku 4 let, nejdříve formou přípravky 
a zábavného pojetí tohoto sportu. Součástí moderní gym
nastiky jsou další disciplíny, jako je balet, akrobacie,  
tanec, artistika. dle předepsaných pravidel se cvičí na  
koberci o rozměrech 13 x 13 m. Členky oddílu se účastní 
soutěží, domácího i mezinárodního charakteru.

estetická skupinová gymnastika (eSG) je, stejně tak jako 
moderní gymnastika, esteticko – koordinační sport, který 
určen výhradně dívkám a ženám. Jedná se o společné 
pohybové skladby bez náčiní, ve kterých je předvedeno 
za doprovodu hudby taneční pojetí, tvořivost, emocionální 
prožitek a estetika pohybového projevu. do České republiky 
pronikla tato soutěž v roce 1996. v roce 1997 se konalo 
historicky první mistrovství České republiky, jež se v následu
jících letech stalo kvalifikačním závodem pro mezinárodní 
závody. tato disciplína je méně náročná díky tomu, že se 
cvičí bez náčiní. a nejsou kladeny tak vysoké požadavky 
na flexibilitu těla.

,,Náš oddíl uspokojí malé gymnastky nejen formou zábavné 
gymnastiky, ale i té výkonnostní. Každá gymnastka si může 
vyzkoušet svou skladbu, na hudební doprovod a taktéž 
i skladbu společnou s více gymnastkami. V našem oddíle 
se nám podařilo vychovat a podpořit talenty, které budou 
vzorně reprezentovat náš oddíl na všech soutěžích.

Oddíl nás reprezentuje na národním poli (Jablonecký 
pohár 2. místo volný program kategorie naděje 2008 
jednotlivkyně; Klánovický cup 1. místo společná skladba 
bez náčiní; Břežanský cup 1. místo dvojice) a také v zahra-
ničí (Salzburk Sisi cup 2. místo kategorie 2010 sestava 

BN a obruč jednotlivkyně, dále maďarský Pecz 3. místo 
kategorie 2010).”

nově malé gymnastky zpestřují odpolední program na mi
kulášské zábavě a těší se velké oblibě.

Sportovní přípravka
Sportovní přípravka je zaměřena na všestranný pohybový 
rozvoj dětí předškolního věku.
v průběhu hodin se seznamují s gymnastikou, atletikou, 
míčovými hrami, jogou. děti se naučí běhat, skákat, házet, 
ale i udělají kotrmelec.
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Power joga
Power joga s Janou neumanovou se za posledních 9 let 
zabydlela v rozvrhu Sokola vrané nad vltavou ve čtvrtek 
večer. tělocvična je plná nadšených jogínů i nejogínů, ale 
všem dělá dobře příjemné protažení, posílení a celkové 
zastavení. Pokročilost cvičících, pohlaví, ani věk není
překážkou. každý si najde na hodinách to své, co jeho tělo 
zrovna potřebuje. Úvodní zahřátí pozdravy slunci střídají 
další pozice, asány, které protahují, posilují tělo a zklidňují 
mysl. ale žádné válení nečekejte, cvičíme v rytmu dechu 
a to je někdy pěkně náročné. Závěrečná relaxace je pro 
všechny za odměnu. 

 
oddíl stolního tenisu pro děti
oddíl stolního tenisu pro děti probíhá v sokolovně vždy 
v sobotu od 17 h v období od října do dubna. Začínáme 
a trénujeme s dětmi školního věku od 6 let. oddíl vede 
od roku 2015 viktor Sýkora. tréninky trvají přibližně  
1,5 hodiny a na konci s dětmi ještě děláme různá cvičení 
(někdy soutěžíme, někdy trošku gymnastiky). Cílem tréninku 
je také následná účast na soutěžích a turnajích v rámci 
okresu Prahazápad.
 
Stolní tenis pro dospělé
Hráči stolního tenisu se už léta scházejí v sokolovně o neděl
ních podvečerech zimní sezóny. každoroční tradicí je také 
vánoční turnaj konaný 27. prosince.

badminton
v současné době trénují v naší sokolovně badminton hned 
3 skupiny: dospělí, senioři a přípravka pro děti 1. stupně 
ZŠ, jejichž cílem je naučit se správnému pohybu po kurtu 
a základním badmintonovým úderům.

taekwon-do
naše škola taekwondo ItF GeBaek Hosin Sool pořádá 
ve vraném nad vltavou své tréninky již několik let. Za léta 
působení v obci jsme zde vychovali i několik úspěšných 
závodníků, kupříkladu tobiáše Bočka, který na předloňských 
závodech mistrovství České republiky získal zlatou medaili 
v kategorii starší žáci – 32 kg.
taekwondo ItF však není pouze o závodech a trénincích, 
především jde o životní cestu. I proto naše škola dohlíží na 
dodržování tradičních hodnot bojových umění, jimiž jsou 
zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání, a své studenty 
se k nim pod dohledem korejského velmistra Hwang Ho 
Yonga snaží vést.
Cvičí u nás jak malé děti, tak dospělí lidé, či dokonce ti, kteří 
jsou již v důchodu. ve vranské sokolovně trénujeme každý 
čtvrtek pod vedením radka Záhejského.
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Cvičení starších žen
oddíl byl založen začátkem 90. let pod vedením paní marty 
oplové. v té době cvičilo kolem 20 žen. Procvičuje se celé 
tělo, protahovací, posilovací, uvolňovací cviky atd.,
používají se míče, žebřiny, lavičky. oblíbené je cvičení na 
velkém míči. v současné době cvičí kolem 10 žen a jejich 
průměrný věk je 72 let. vedení skupiny se v současné době 
věnuje paní marie kubelíková.

Volejbalová přípravka
ve školním roce 2012/2013 začala svoji činnost volej 
balová přípravka. kroužek je přístupný pro děti II. stupně 
ZŠ. Scházejí se vždy v pondělí od 17 do 18 hod. Průběh 
tréninků je směsicí míčových her, kondičního cvičení, nácviku 
a procvičování dílčích volejbalových dovedností a samotné 
hry. trénuje Jana kadlecová. 

aerobik
Již několik let patří pondělní a páteční večery v sokolovně 
cvičení (nejen) pro ženy pod vedením profesionální lektorky 
mirky večeřové. v těchto hodinách můžete vyzkoušet různé 
styly cvičení od tanečních choreografií, posílení celého těla 
až po balanční cvičení a závěrečné protažení. vše lze 
zpestřit různými pomůckami, kterými sokolovna disponuje. 
Cílem těchto hodin není pouze fyzická aktivita, ale i radost 
ze setkání, které je zde již dlouhodobě doslova generační. 
Zažijete zde příval pozitivní energie a jistou dávku zdravé 
soutěživosti včetně posouvání hranic svých fyzických i psy
chických možností. důkazem nesmírné píle a chuti se hýbat 
je i desítka ročníků tanečních vystoupení na ,,čarodejnicích”, 
které tyto ženy bravurně zvládly. 

Z dalších sportů u nás probíhá 3x týdně florbal (dvě dětské 
skupiny Fbk olymp Praha, jedna dospělá volnočasová) 2x 
týdně sebeobrana. v zimní sezóně chodí do naší sokolovny 
trénovat nejen malí ale i mnohem dříve narození fotbalisté 
z vraného i ze Zvole.
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Základní škola
naše sokolovna slouží již po mnohá léta také jako tělocvična 
základní školy. v zimním období (listopad – březen) využívá 
ZŠ vrané nad vltavou sokolovnu jako každodenní prostor 
pro výuku všech 36 h hodin tělesné výchovy, a to jak pro 
1., tak pro 2. stupeň. dvě odpoledne v týdnu do sokolovny 
ještě po celý rok dochází při škole zřízený kroužek jménem 
„Pohybovky”. tělocvičnu s jevištěm základní škola rovněž 
využívá při pořádání celoškolských kulturních akcí, divadel
ních představení pro děti a jiných vystoupení. Při příležitosti 
100. výročí založení Československa se 25. října 2018 
uskutečnila velká školní akce s názvem Staré pověsti české. 
Žáci si připravili hudební a činoherní představení na téma 
z dějin našeho státu.

2018 – školní akce Staré pověsti české  

1934 – školní představení Poklad trpaslíků 

2018 – školní akce Staré pověsti české  

2019 – hodiny tělesné výchovy v sokolovně 
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kulturní život 
v sokolovně
Sokolovna není jen místem zdravého pohybu a sportování. 
neméně důležitou roli hraje Sokol od počátku také v kul
turním a společenském dění. naše sokolovna je dodnes 
největším a jediným velkým prostorem pro pořádání velkých 
společenských akcí v obci.

Jsme moc rádi, že se po dlouhých letech podařilo navázat 
na bohatou historii ochotnického divadla vranského 
Sokola.

ochotnický soubor SoS Vrané
SoS vrané, tedy ,,Slet ochotnických Sokolů” založil tomáš 
Straka na jaře roku 2015. režie se ujal profesionální herec 
ondřej kavan. Členové souboru se tak snaží po půl století 
navázat na tradici herectví v našem Sokole.
Jak popisuje tomáš Straka: ,,v roce 2016 jsme na základě 
jedné z vlastně vymyšlených hereckých etud v naší sokolovně 
uvedli krátkou jednoaktovku MS v hokeji, aneb život není 
telenovela. S ní jsme také vystoupili na soutěži Zámecká prkna 
v kolíně. Počet členů kolísá od osmi do deseti, na zkoušky se 
scházíme každou neděli večer. dne 17. 11. 2018 proběhla 
premiéra naší vlastní hry Metro Skochovice.”

1932 – sokolští ochotníci 

2018 – SOS Vrané, hra Metro Skochovice

2018 – SOS Vrané, hra Metro Skochovice 2016 – MS v hokeji aneb život není telenovela 

1947 – ze hry Ženitba
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taneční kurzy pro dospělé
Jarní úterní večery v sokolovně se již několik let nesou v du
chu tanečních kurzů. určeny jsou pro taneční páry, které si 
chtějí oprášit dovednosti nabyté v tanečních, ale i pro ty, 
kdo se chtějí naučit společenskému tanci od základu. nikdy 
nechybí občerstvení a přátelská atmosféra, mnoho párů kurzy 
s radostí navštěvuje opakovaně. učiteli tance byli Simona 
onderková a její taneční partner z klubu astaire, nyní v jejich 
šlépějích pokračují manželé Beránkovi, profesionální členi 
Svazu učitelů tance.

Mikulášská zábava
největší sokolská kulturní akce roku probíhá každoročně 
začátkem prosince od odpoledních hodin zpravidla až do 
brzkého rána. Pro děti je odpoledne vždy připraven zábavný 
program s písničkami a soutěžemi. v závěru přijdou mikuláš, 
čert a anděl a dětem za básničku rozdávají na pódiu mi
kulášské nadílky. večer následuje zábava pro dospělé s živou 
hudbou a sokolským občerstvením. v posledních letech se 
u nás střídaly kapely Flám, neon band a skupina václava 
Havlíčka, zvukařské řemeslo vždy zajišťuje lukáš novotný 
ze Skochovic. vyvrcholením večera je losování hlavních cen 
bohaté tomboly, do které každoročně věnují ceny místní 
i vzdálení dárci.

2009 

40. léta

2014 – s učiteli tance manželi Beránkovými

2009 – pod vedením Simony Onderkové a jejího partnera
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naše tradiční 
sportovní akce
Vranský lesní běh
Před devíti lety jsme navázali na bohatou historii běžeckého 
závodu, který byl založen už v roce 1979. Patnáct let ho  
organizoval a vedl pan Jaroslav Beran, a to až do roku 1993. 
Štafetu v ředitelování závodu převzal po delší odmlce v roce 
2010 jeho syn ondřej Beran za podpory dalších sokolů 
(zejména volejbalistů). akce je určená pro všechny věkové 
kategorie od nemluvňat až po seniory, délky tratí jsou uzpůso
bené všem. Závod má věhlas i mimo vrané, každoročně se 
k nám sjíždějí závodníci z mnohdy hodně vzdálených míst.

Vranský lesní běh 80. léta

Vranský lesní běh, 1983, 5. ročníkVranský lesní běh 2016

Vranský lesní běh 2017

Vranský lesní běh 2016 Vranský lesní běh okolo roku 1986
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Volejbalové slavnosti
volejbal má v naší tJ silnou tradici, turnaje se u sokolovny 
konaly již v dávné minulosti. v roce 2006 jsme se pokusili 
obnovit slávu vranského volejbalu a založili jsme akci volej
balové slavnosti. od počátku jsme si přáli, aby byl turnaj 
zejména o vzájemném potkávání, pohodě, radosti a aby 
o výsledky a bojovnost šlo až ve druhé řadě. Podle ohlasů 
a oblíbenosti turnaje věříme, že se nám to podařilo. volej
balové týmy z blízkého i vzdáleného okolí se k nám vrace
jí, někteří jedinci dokonce i v případě, že nehrají. vedle 

volejbalu bývá totiž připraven i doprovodný program pro 
nehrající. k dispozici míváme různé sportovní vyžití, skákací 
atrakce pro děti, často turnaj končí společným táborákem. 
několikrát byl součástí koncert kapel, v roce 2013 proběhl 
charitativní ročník, kdy se podařilo pro místní lidi zasažené 
povodní získat přes 33 tisíc korun. Při příležitosti 90. výročí 
budovy sokolovny (rok 2016) jsme připravili histori ckou 
výstavu a večerní letní kino. letos máme za sebou již  
14. ročník akce a neskromně můžeme říci, že věhlas vranského 
turnaje je opět obnoven.

 Volejbalový turnaj 60. léta 

 Volejbalový turnaj 60. léta 

Volejbalové slavnosti 2013, 8. ročník 

Volejbalové slavnosti 2018, 13. ročník 

Volejbalové slavnosti 2015, 10. ročník 
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běh do schodů
v roce 1983 se začala psát historie závodu na trase od 
nového hřbitova k ulici u Školy. trasa je to krátká: přes  
50 schodů s mezistupni, převýšení přes 12 m a délka trati 
kolem 60 m. díky tomu ji ale zvládne skoro každý od nej
menších, kteří běží do kopečka podél schodů, až po nejstarší, 
kteří ji třeba zdolají jen symbolicky chůzí. Šampioni se pohy
bují v časech kolem 10 s, někomu trvá cesta na vrchol i přes 
1 minutu. v době komunistického režimu závod probíhal 
oficiálně pod hlavičkou ,,komise pro mládež a tělovýchovu 
mnv vrané” (Sokol byl tehdy zakázán a již přes 30 let 
rozpuštěn). Zásluhou organizačního týmu Blanky Běličové 
proběhlo v letech 1983–1994 dvanáct ročníků, na které v roce 
2006 navázali díky cenným radám původních organizátorů 
volejbalisté tJ Sokol vrané nad vltavou I. nyní se tedy opět 
každoročně o druhé říjnové sobotě scházejí sportovci i ne
sportovci dole pod schody, aby si užili společné dopoledne 
často i v celých rodinných klanech. někteří závodníci, kteří 
kdysi běželi v dětských kategoriích, jsou již v dospělém věku, 
dospělí se již posunuli do kategorie veteránů. v soupisce 
absolutních vítězů jsou již dokonce otcové se syny.

v roce 2018 se běželo do schodů již po dvacáté páté a bylo 
by krásné, pokud by před námi bylo dalších minimálně  
25 ročníků tohoto závodu.

Přehled absolutních vítězů běhu do schodů
1983  Jan buttig
1984  Josef Řehák
1985–1986 tomáš dřímal
1987–1989 Josef Řehák
1990  Milan kotěborský
1991–1994 Josef Řehák
 
2006–2010 Matěj Sofron
2011  Matěj Sofron + antonín kubaň
2012  Matěj Sofron
2013  Martin Vachata
2014  Matěj Sofron
2015  Martin Škoda
2016  Matěj Sofron
2017  Maxmilián buttig
2018  Jan Řehák

Běh do schodů 1993, 11. ročník

Běh do schodů 2015, 22. ročník

Běh do schodů 2016, 23. ročník,  
mnohonásobný šampion Matěj Sofron
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PaMětní Stuha k 111. Výročí naŠí Jednoty
v roce 2019 jsme nechali restaurovat vzácné staré spolkové 
prapory (větší hlavní a menší prapor žactva) a spolu s nimi 
i několik pamětních stuh, které byly k praporu připínány při 
významných příležitostech. Celková částka se vyšplhala na 
39 tis kč, kdy necelou polovinu zafinancovala Česká obec 
sokolská.
Při příležitosti letošního výročí jsme na volejbalových slav
nostech v sobotu 8. června 2019 zrestaurovaný prapor 
slavnostně rozvinuli před zraky všech účastníků a diváků. 
Ze vzdělavatelského odboru České obce sokolské k nám 
přijel br. Zdeněk mička a slavnostně připnul k praporu novou 
pamětní stuhu s číslem 111.

rekonStrukCe SokoloVny PoSledníCh let
díky výtěžkům z vlastní činnosti a finanční podpoře od obce 
vrané nad vltavou se každým rokem snažíme v sokolovně 
realizovat větší či menší rekonstrukci. Zpravidla během letních 
prázdnin, kdy je sokolovna vytížena minimálně, přicházejí 
na řadu řemeslníci.
r. 2012  výměna většiny oken za nová (starými hodně pro

tahovalo, nyní ušetříme na vytápění)
r. 2014  výměna podlahy (původní parkety byly již velmi 

zničené)
r. 2015  rekonstrukce osvětlení (instalovali jsme nová úsporná 

svítidla, která navíc na sále neoslňují sportovce), 
zámková dlažba před budovou a u hřiště

r. 2016  výměna zbývajících starých oken za nová (v šatně, 
nářaďovně a v horním patře)

r. 2017  rekonstrukce toalet (nové podlahy a obklady, nový 
systém splachování, nová sanita)

r. 2018  rekonstrukce šaten, sprch a úklidové místnosti (drobná 
dispoziční změna, nové podlahy, nábytek, samostat
ný prostor pro úklidové pomůcky,rozdělení prostoru 
šatny pro možnost soukromí)

r. 2019  rekonstrukce zadního vchodu sokolovny (nové 
zastřešení z makrolonu, marmolitová omítka, 
nová dlažba a venkovní osvětlení)

2019 – rekonstrukce zadního vchodu  

2018 – nové šatny 

2014 – nová podlaha
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2018 – nové šatny

 

2019 – nové sloupky na venkovním hřišt

2015 – nová světla na sále

2016 – nová okna  

2015 – zámková dlažba u hřiště 
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čInoVníCI tJ Sokol Vrané nad VltaVou I. V roCe 2019
starosta:  Jaroslav tejnický
jednatelka:  Ing. Marie koubová
hospodářka:  bohuslava Chvátalová
člen:   Martina Filipová
člen:   Vladimíra částková
náčelník:  ondřej beran
náčelnice:  Jana kadlecová
kontrolní komise: eva Šustová

 

 SeZnaM členŮ k 1. 1. 2019
antal Světluše, Báča radek, Bárta Přemek, Bártová monika, Benešová anna, Benová Jiřina, Beran ondřej, Bollardt Petr, 
Capoušková natálie, Částková vladimíra, Čížková eva, dlouhá Petra, dolejš ondřej, dřímalová věra, dvořák Jan, Fiala 
Jaroslav, Fialová renáta, Filip ladislav, Filip Petr, Filip martin, Filipová martina, Folberová amálie, Hálek Petr, Halíková 
Šárka, Hána emil, Havelec michal, Havlíčková eva, Havlínová anna, Herrová amálie, Hlavničková vladimíra, Hnátová 
markéta, Hnátová Jaroslava, Hrušková eva, Chaloupka Bedřich, Chaloupková Beáta, Chaloupková Jitka, Charousek 
Jiří, Chmelová kateřina, Chrpová eva, Chrpová eliška, Chrz matěj, Chvátalová Bohuslava, Jahoda roman, Jahodová 
Hana, Jakabovičová Beata, Janauerová Jana, Janeček Petr, Janicadis Patrick, Jarolímek milan, Jelínek Josef, Jelínková 
Helena, Jelínková Sabina, Ježdíková miluše, Joštová michaela, Jungmannová lenka, Juráčková eva, kadlecová Jana, 
karafiátová dana, kolenatá tereza, kolínská Ivona, kollinger milan, kotěborská věra, kotěborský milan, kotěborský 
milan ml., koubová marie, krausová Jana, krausová miroslava, krejčí František, krejčí kateřina, kristková lucie,  
kubecová Jana, kubelík michal, kubelíková marie, kukla Jan, kuklíková natálie, kuklová valerie, kuklová magdaléna, 
květoňová Irena, kyndlová ludmila, liršová aneta, lišková marcela, lupienská natálie, malá drahomíra, malířová 
klára, mandinec oto, marsín Jan, mátl Filip, mátl Filip ml., mátlová Barbora, medek mikoláš, medková ema, měchu
rová Hana, mejstřík Jaroslav, mejstříková eva, miklášová veronika, mohlová Jana, murlová lucie, mýlková lidka, nagy 
adam, nečesaný alex, němcová Jana, nováková Jana, novotná Ivana, ondrová Simona, Pajer martin, Pajer Patrik, 
Pajerová lucie, Papajová alžběta, Papajová Barbora, Papežová Jarmila, Plecháčová marie, Popik Pavlo, Poršová eva, 
Přibylová miluše, Podušková michaela, rom martin, roubalová Barbora, růžičková Irena, Řehák Pavel, Sajdlová Jana, 
Selicharová dagmar, Sidorová Jitka, Skřivan martin, Skupinová lucie, Sládečková vladimíra, Slavíček Jan, Slintáková 
Stela, Smolíková vlasta, Sodomková nikola, Sofron marek, Sofron Pavel, Sofron Petr, Straka tomáš, Stránský Jakub, 
Svobodová markéta, Sýkora Pavel, Sýkora tobiáš vilém, Sýkora viktor, Sýkorová Petra, Sýkorová nina, Syrová kristý
na, Syrovátková marie, Syrový david, Szabó Jan, Šichanová lenka, Šikýř Jan, Šilhánková Ingrid, Šilhánková anna, 
Šimůnek Jaromír, Škoda Štěpán, Škvárová eva, Špitálská veronika, Štechová marta, Šustová eva, tejnická magda, 
tejnický Jaroslav, tománková klára, trnková kateřina, vaníková Stanislava, vargová anna, vejvodová marie, velek Jiří, 
velková milena, venclík ondřej, venclík Jaroslav, veselá Jana, vlčková vlasta, vodička tomáš, vodička Petr, vodičková 
Josefína, vokůrková Jana, vostřáková veronika anna, vrba tomáš, vrba tomáš ml., vrzáková Hana, Žežulka lukáš, 
Žižková nela, Žižková klára
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Výhled do budouCnoStI a SloVo ZáVěreM
naše sokolovna má kolem sebe velkorysý prostor, který by si zasloužil odborné koncepční řešení. máme pěkné venkovní 
antukové hřiště, zpevněné chodníky podél sokolovny i novou pamětní lípu před budovou. nyní se nabízí, abychom si ujas
nili naše další přání a nápady (např. veřejné lavičky, herní prvky pro děti, fitness prvky pro posilování v přírodě, ohniště 
s posezením v zeleni, parkovací místa atp.). až budeme mít jasnou koncepci, postupně se pokusíme dílčí prvky realizovat. 
Cílem je, aby okolí sokolovny vybízelo k aktivnímu i pasivnímu odpočinku nejen vranských Sokolů, ale všech, kteří chtějí 
příjemně trávit čas na čerstvém vzduchu.

těší nás, že o prostory v sokolovně je dlouhodobě velký zájem. Zároveň nás ale netěší, že musíme spoustu zájemců o založení 
nových a mnohdy moc zajímavých a potřebných aktivit odmítat s tím, že kapacita je již plná. Snad se tedy podaří obci 
najít i další prostory pro aktivní pohyb, které by pokryly tuto velkou poptávku. také vranské základní škole přejeme, aby 
se dočkala výstavby vlastní tělocvičny, která by vyřešila problém s nedostatečným prostorem pro tělesnou výchovu.

a na závěr máme přání největší: našemu Sokolu popřejeme, aby měl vždy dostatek aktivních členů, kteří se budou o jeho 
úspěšné fungování nezištně starat i nadále.

děkujeme všem bývalým i současným činovníkům a nejmenovaným členům za jejich práci, obci vrané nad vltavou a všem 
sponzorům za podporu. 

Sokolu naZdar!



40 111 let Sokola ve vraném nad vltavou

SokolSké akCe

1993 – Běh do schodů

Vranský lesní běh, 80. léta

1992 – Běh do schodů

1983 – Vranský lesní běh 

Vranský lesní běh, 80. Léta Běh do schodů, 80./90. léta 

1952 – ochotnický soubor, hra Samota

1983 – Vranský lesní běh 
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SokolSké akCe

Volejbalové slavnosti 2015

Volejbalové slavnosti 2015

Běh do schodů 2017

Vranský lesní běh 2017

Vranský lesní běh 2016

Vltava run 2014 – 1. ročník

Volejbalové slavnosti 2016

Běh do schodů 2017
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SokolSké akCe

1999  – taneční zábava Jarní veselice 

1998 – 90 let Sokola Vrané 

1998 – 90 let Sokola Vrané 

1999 – dětská Mikulášská zábava 

1998 – Běh Terryho Foxe, 1. ročník 1998 – Běh Terryho Foxe, 1. ročník 

1999 – večerní Mikulášská zábava 

1999 – dětská Mikulášská zábava 



111 let Sokola ve vraném nad vltavou  43

SokolSké akCe

Sokolské cvičení v místě dnešní sokolovny, počátky 20. let Sourozenci Ziklovi, 20. léta, spolu s otcem Josefem 
Ziklem st. výrazné osobnosti vranského Sokola 

Sokolské cvičení v místě dnešní sokolovny (před rokem 1926)   

1933 u sokolovny, výročí 25 let Sokola Vrané    

před sokolovnou, 30. léta  

1939 – muži Sokola na hřišti u sokolovny    




